1

Nr. 50. (380) 20. 12. 1954.

LONDONAS, 1954 m. Kalėdos.

VII metai

IŠGANYTOJO SULAUKUS

I

•

v

i—
•

•

’
•

•

į

Daug amžių žmonija laukė Išganytojo.
Jo atėjimą j šitą pasaulį skelbė pranašai,
svarstė išminčiai, nes jie buvo neramūs dėl
žmogaus. Jo laukė tikintieji j Dievą ir vi
si skriaudžiamieji. Protingieji suprato, kad
reikia didesnio už juos autoriteto, kurs pa
mokytų kaip gyventi, nurodytų išganymo
kelią ir paguostų. Ir kad kūdikėlis Jėzus
gimė vargingame tvartelyje, tačiau Dan
gaus ženklai rodė, kad susilaukta Mesijo.
Pirmieji pagarbino Jį vietos oiemenėliai,
o paskui atpažino lauktąjį su brangiomis
dovanomis atkeliavę Trys Karaliai. Ir nuo
to laiko žmonijos istorijoje prasidėjo nau
ja era — krikščionybės gadynė, davusi im
pulsą kitokiai galvosenai, gilesnei pasaulė
žiūrai, naujai kultūrai.
Ką gi davė Kristus žmonijai? Jis įsteigė
Šventąją Bažnyčią, įkvėpė apaštalus rašyti
Evangeliją, tai yra gerą naujiena, kurioje
suprantamu tiesumu aiškinami mūsų būties
klausimai, remiantis paties Kristaus žo
džiais, ir primygtinai primenama apie po
mirtinį gyvenimų. Be to. Jis subūrė ištiki
mų ir drausmingų pasekėju elitą, kurs, iš
dorovingumo ir nepalaužiamo tikėjimo at
pažįstamas, buvo alkanų liūtų ir tigru dras
komas arenose Romos minios pasitenkini
mui, o dabar enkavedistų kankinamas ir
žudomas raudonojo imperializmo vardan.
Ir tas elitas, krikščioniškojo tikėjimo išpa
žinėjų legionas, yra ištvermingas. Jis kalė
jimuose ar priverčiamojo darbo stovyklo
se, alpdamas iš nuovargio, randa laiko mis
teriškam susikaupimui, apmąstymui, arti
mo meilei, maldai ir atgailai. Tie žmonės
yra irgi savotiški apaštalai, nors jų jau ne
šauksmas, bet dejavimas mūro sienų ar ne
pereinamų girių slopinamas.
šiaip ar taip, ne visa žmonija pamėgo Iš
ganytoją. Dalis prisidėjo prie Jo kankinimo
ir nužudymo, dalis išgalvojo savo gyveni
mo taisykles, dalis atskilo ir pasiskelbė
esanti gudresnė net už paties Kristaus pa
statytojo popiežiaus įpėdinius, o dalis pasi
nešė medžiaginio gyvenimo ir asmeninio
pasitenkinimo lengviausiais keliais, spjau
dama ant visų savitvardos bei drausmės
dėsnių. Gera dar, kad laisvose šalyse nie
kas negali skriausti Kristaus pasekėjų. Jie
iškeltomis galvomis eina pro magikų balafltinm ic. pigaus pasilinksminimo įstaigų
tviskančias bei viliojančias reklamas į baž
nyčią pagarbinti Visag lį ir jam nadlkoti
už dalelytę laimės šiame ašarų klonyje. Ei
na vargdienis greta su turčiumi, beratšis su
mokslininku. Ir niekas nedrįsta iš jų vie
šai tyčiotis, tuo labiau kenkti jiems už iš
tikimybę Nazariečiui, nes tai daryti drau
džia jų pačių išsikovoti įstatymai.
Iš to matome, kad 19-kai su puse amžių
praslinkus, kūdikėlio Jėzaus gimimo sukak
tuvių minėjimas ne visiems yra linksma ži
nia, kad žmogaus užkietėjimas nėra toks
paprastas dalykas ir kad net Dangaus
ženklai nepasiekia jo piktojo genijaus. Sa
koma, kad tai yra žmogaus silpnybė, kad
jo blaškymosi, gal nusivylimo pasekmė,
bet neužmirškime, kad Išganytojas žmogų
nepaprastai išaugštino, suteikdamas jam vi
sišką laisvę apsispręsti už Dievą ar demo
ną. Mūsų tautos dauguma yra apsisprendusi už Dievą, todėl mums, jos nuobiroms,
išsibarsčiusioms plačiajame pasaulyje, Ka
lėdos yra brangi šventė. Lygiai mes mato
me, kad tai, ko mus mokė motinos ir ku
nigai, čia nelabai paisoma. Kartojame, kad
žmogus nėra perjautrus dieviškajam įspėji
mui, nėra lengvai linkęs paklusti šiokiems
tar tekiems dorovės dėsniams, nors ir mato
gražius pavyzdžius, šiandien mums gana
keista ir bjauru atrodo, kad viena tauta
ar kokia ginkluota manijakų grupė vis dar
gali pavergti kitą tautą, engti ją ir naikinti.
Viena, kuo mes gailme pasidžiaugti ir
tyliai pasididžiuoti tremtyje, yra tai, kad
esame sau žmonės, kad esame saviti ir pa
kankamai tvirtos dvasios,. Tai nuopelnas
mūsų tėvų, mūsų auklėjimo, mūsų tautos
papročių, suformavusių mūsų būdą. Mums
linksma Švenčiant Išganytojo gimimo me
tines šventes, nes mes mylime Jį, mes, kokių bebūtume pažiūrų, gerbiame Jį, nes Jo
pamokymais mes gyvename ir grindžiame
savo žygius. Ir mums ne gėda būti Jo akty
viais ar net nesąmoningais pasekėjais, nes
Jis neišduoda mūsų. Neišduokime ir mes
Jo, tokio pat tremtinio, tokio nat savo lai
ku išeivio.
Taigi, mums linksma ir miela Kalėdų ry
tą, nes mes su viltimi žiūrime tiek į savo,
tiek į mūsų tėvynės ateitį, nors ten dabar
ir niekinami pakelių Rūpintojėliai. Mes ti
kimės ir tikėsimės dar grįžti nomoliai, atli
kę savo rūsčią kelionę, kaip grįžo Jis Dan
gun, atlikęs savo dieviška, tačiau nedėkinIr šiurpia kančia pasibaigusia misija šio
je žemėje. Mes esame irgi savotiški misijonieriai, nors mūsų programa nepalyginamai
siauresnė. Todėl šių švenčių proga peržvel
kime tą programą ir pasistenkime surasti
būdą ją įvykdyti taip, kad nebūtų gėdos
nei mums patiems, nei mūsų tautai, mūsų
kraštui, kurio ambasadoriais svetimuose
pasviečiuose likimas mus privertė būti. Bū
kime tikri, kad draugystė su Jėzumi šiuo
atžvilgiu niekad nepakenks, nes niekad ir
niekam nepakenkė.
L. S.

7 DIENOS
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, svei
Niujorkas. Njujorkiškis „Time" rašo,
kina visus Sąjungos narius, „E. Lietuvio"
kšd sovietai jau turi pakankamai tolimo
skaitytojus, visus tautiečius šiame krašte, skridimo bombonešių, galinčių pasiekti ir
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pats laikraštis tvirtina, kad naujo tipo so
vietų bombonešiai T-37 ir T-39 apginkluo
ti vandenilio bombomis.
• * •
Atėnai. Graikai vis dar nerimsta, rei
kalaudami prijungti Kipro salą prie Grai
kijos. Demonstravę Atėnuose studentai
mėgino jėga Įsiveržti 1 D. Britanijos ir
JAV ambasadas, bet policija juos išsklai
dė Keli polieninkai sužeisti.
Viena. Pietų Austrijoje, vienoje anglių
kasykloje rasti kaulai gyvulių, gyvenusių
prieš 15 milijonų metų.

* « •

Taipehas. I Formozą atvyks JAV vy
riausiojo štabo viršininkas admirolas Rad
ford. Dar šio mėnesio pabaigoje jis nori
patikrinti tautinės Kinijos karinių dali
nių pajėgumą. Po to jis pareikš savo nuo
monę ir padarys pasiūlymus' prez. Elsenhoveriui.

* * *

Paryžius. Abipus Atlantą dabar smar
kiai diskutuojama, kas nulems atominės
bombos panaudojimą karo atveju, civiliai
ar kariškiai, tai yra, vyriausybių žmonės
ar generolai. JAV ir D. Britanijos nuo
monės tuo atžvilgiu yra skirtingos, nors
dar nežinia, kaip pasisakys kiti Atlanto
pakto dalyviai. Valstybės sekretorius Du
lles stovi už tai, kad priešui puolus, jung
tinis štabas būtų laisvas elgtis taip, kaip
to reikalaus" aplinkybės, o D. Britanijos 7
gį
ir kelių kitų kraštų vyriausybių sluogs- -, '2
niuose manoma, kad sprendimas panau
doti šį modernųjį ginklą turėtų būti pa—«• š
darytas rinktinių organu., o ne kariškių.
® SP
Amerikiečiai aiškina, kad 14-kos vyriau
sybių atsiklausimas dėl panaudojimo ato
minės bombos staigaus priešo užpuolimo .
*, 4
atveju ir laukimas visų sutikimo būtų i t
katastrofiškas pirmajai ugniai atsivėrus.
* * *
•
* ( (
Maskva. Sovietų
vyriausybė jspėjo I \ 1
‘ "t kari ioc lėktuvai skrisdami
ŠI atokiau nuo Japonijos salų, kurias okii1***^
pavo sovietai, kitaip, esą vėl gali fvykti
nesusipratimų. Sovietų notoje tvirtinama,
kad, pagal Jaltos susitarimą, visa Kurilų
salų grupė priklauso raudoniesiems.
*

*

*

Maskva. Sovietų radijas smarkiai puo
lė čiang Kaišeką, o ypač Ameriką, reika
laudamas atitraukti JAV karines pajėgas
Iš Formozos.
♦

♦

»

Bona. Kalėdų švenčių proga Vakarų są
jungininkai paleis iš kalėjimų 16 vokiečių
prasikaltėlių, tarp jų ir kelis kariškius.

* * *
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KAIP PASVEIKINTI BALUTI?
Ml

Kuone per visus laikraščius pasklido J.
Bačiūno straipsniai — atsišaukimai, pri
menantieji, kad Lietuvos ministeriui B.
K. Balučiui gruodžio 29 dieną bus 75tasis gimtadienis.
Nėra abejonės, kad daugybė tautiečių
pri.ėmė tą priminimą palankiausiai, su
mintim, kad „ir aš būtinai kaip nors įsi
jungsiu j sveikinančių būrį“.
Tačiau mūsų daugumas pratę į viešus
paskatinimus tik mintimis atsiliepti: vie
šai tų minčių nesiskubina pasakyti. Taip
ir išeina, kad šiuo atveju lyg vien tik J.
Bačiūnui tas dalykas terūpėtų... O juk
taip nėra.
Nors mūsų tarpe viešojo gyvenimo as
menybės susilaukia iš visuomenės „ir šal
to ir karšto“, o su kuo tik pakalbi apie
Balutį, tuojau išvysti, lyg tas užsimini
mas jam saule veidą būtų apšvietęs. B.
K. Balutis yra tekia mūsų viešojo gyve
nimo asmenybė, dėl kurios nesiginčija
nei partijos nei kartos. įvairiausių poli
tinių pažiūrų viršininkai ir bendradarbiai
jį visada vertino ir tebevertina su didžiau
siu palankumu. Štai ir Amerikoj, kur va
dinamoji „senoji“ veikėjų karta vis dar
dėl šio ar to pasiginčija su „naująja“,
B. K. Balutį visi vienodai gerbia ir bran
gina, nes vieni ir kiti jį gerai pažįsta, ge
rai žino, nes ir vienų ir kitų lietuviškoje
veikloje Balutis yra išmynęs vien tik pasi
gerėjimo keliančius takus.
Tad kaip gi mes jį dabar pasveikinsim tokia reta, ne kiekvieno tesulaukia
ma proga?
Medžiaginio pobūdžio dovanų Balutis
nemėgsta ir fų jam nei nereikia. Jam re
kia dar kiek jėgos visos mūsų tautos rei
kalais be galo daug atsisielojusiai šir
džiai. Ir jei mes šia proga nebūsim šykš
tūs atverti jam savo širdžių palankumą,

Paryžius, Prancūzijos krašto apsaugos
ministeris E. Temple pareiškė, kad visa
Prancūzijos apsaugos sistema bus pertvar
kyta nagai atominio karo reikalavimus.

tikriausiai tai suteiks daug stiprybės ir
jo širdžiai, ne tik dvasinės, bet net ir
fizinės.
B.K. Balutis šiandien Didžiosios Bri
tanijos sostinėje yra VIP, tai yra, Very
Important Person (labai svarbi asmeny
bė). Turime progą apčiuopiamai patvir
tinti tą faktą. Tai galime padaryti kalnais
sveikinimo telegramų jam. Juk mūsų ga
na daug pasaulyje. Neapsiribokime vienu
-kitu straipsniu savuose laikraščiuose, ne
apsiribokim vien organizacijų sveikini
mais. Sveikinkim visi, individualiai, jei
ne po vieną, tai po du-tris susidedam!.
Padarykim taip, kad gruodžio 27-28 die
nomis, solenizanto šventės išvakarėse,
Londono W8 telegrafo įstaiga turėtų pa
didinti savo darbininkų skaičių — tegu
tikrai pajustų, kad šioj miesto daly gyve
na iš tiesų Very Important Person: Lie
tuvos {galiotas Ministeris ir Nepaparastas Pasiuntinys B.K. Balutis!
Ak, reikia prisipažinti, kad šioj minty
slepiasi ir mūsų egoizmas: mes ir šią as
meninę Balučio sukaktį panaudotumėm
ne tik jam* savo prielankumo jausmus pa
reikšti, bet kartu ir Lietuvos varda. gar
sinti... Dar kartą keliame visų naštą vis
Balučio pečiais pasiremdami... Bet jam
gi tos naštos kėlimas juk buvo viso nebetrumpo amželio tikslas. Jis nepyks už tą
„klastą“. O mūsų pažįstamų ir nepažįsta
mų pavardžių virtinės su šilčiausių jaus
mų'pareiškimais bus ir jam asmeniškai
tam tikra dvasinė satisfakcija už tai, ką
jis Lietuvai yra atidavęs daugiau nei iš
tisą pusšimti metų.
Tad nepasišykštėkime šį kartą: naiudėkim į telegrafo įstaigas 27-28 dienomis su
adresu „LT BALUTIS LITHUANIAN LE
GATION 17 ESSEX VILLAS LONDON
W8“ ir su bent keliais lietuviškais šiltais

♦ • ♦

Paryžius, šį penktadienį Paryžiuje pra
Vatikanas. Popiežius Pijus XII, kurio
sveikata kiek pasitaisė, vėl kalbėjo per sideda Atlanto pakto valstybių atstovų
radiją. Jis kalbėjo Milano arkivyskupo konferencija. Ta proga bus aptartas vie
ningos politikos Sovietų Sąjungos atžvil
msgr. Montini konsekracijos proga
giu klausimas. Konferencijoje dalyvauja
Dulles ir Edenas.
* * *
Turinas. Čia sustreikavo „Juvenitus“
klubo futbolo komanda. Ji reikalauja di
desnių premijų už laimėtas rugtynes. Tai
Gruodžio 15 d., trečiadienį, gautas pra yra pirmas toks Italijos futbolo Istorijoje
nešimas, kad paskola Headley Park pir streikas.
♦ ♦ ♦
kimui duodama. Kita dieną, gruodžio 16
Dehi.
Vidurinėje
Indijoje vanduo užlie
d., buvo pasikeista abiejų šalių pasirašy
tomis pirkimo-pardavimo sutartimis. Tuo jo vieną anglies kasyklą ir atkirto 65
būdu Headley Park yra jau nupirktas ir angliakasius. Visos pastangos juos išgel
D. Britanijos lietuviai turi nuosavą prie- bėti nedavė rezultatų. Inžinieriai tvirti
na, kad išpumpuoti tą vandenį reikėtų
glaudą-vasarvietę.
Sutartimis pasikeičiant įmokėta tik da dviejų savaičių laiko.
* * *
lis pinigų. Likusiąją sumą reikės įmokė
Casablanka. Karo teismas nubaudė
ti, kai bus įduodami raktai ir Headley
Park perimsime savo žinion. Headley mirties bausme šešis marokiečius teroris
Park perėmimas įvyksta paskutinę savai- tus. Prieš metus laiko jie suorganizavo
užpuolimą ant Casablankos miesto pre
tą prieš Kalėdas.
Iki gruodžio 16 d. prieglaudai-vasarvie- kyvietės ir bombomis išžudė 20 žmonių.
* * *
tei pirkti gauta 2.652 svarai. Pagal pasi
Berlynas. Rytų Vokietijoje vyksta nau
žadėjimus dar neprisiųsta 298 svarai. Ti
kimės. kad ši suma bus įmokėta, kai lie jokų registracija, šaukiami vyrai nuo 17
tuviai sužinos, kad Headley Park jau iki 22 m. amžiaus. Taip pat registruoja
mi ir buvę kariai iki 46 m. amžiaus.
nupirktas.
* ♦ *
3.300 sv. gautoji paskola išdėstoma 20
Londonas. Čia tikimasi, kad galinti at
metų. Reikia dabar grynais įmokėti 3000
pigti kinų arbata net dviem šilingais už
svarų.
Lietuvių Namų B-vės Valdyba svar^. Dabartiniu metu vedamos derybos
dėl kinų arbatos stambaus importo į D.
Britaniją.
žodeliais. (Telegramas iš visur galima
siųsti lietuviškai, tik reikia parašyti
Lietuvos
spausdintomis didžiosiomis raidėmis, ge
Karihomenės Kūrėjui Savanoriui
riausia mašinėle, nevartojant lietuviškų
A.A. pik. itn. Leonui Valkūnui
ženklų. Telegramos su LT ženklu pradžio
mirus,
je siunčiamos visiems prieinamų nakties
tarifu, tik jas reikia paduoti bent dieną
jo žmoną p. A. Valkūnienę giliai už
ar dvi anksčiau).
jaučia
Nepalikim šį kartą savo gerųjų jausmų
šukių šeima
savyje užsidarę!
V. RastenI

HEADLEY PARK
NUPIRKTAS
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K. BARĖNAS

PROF. VACLOVUI BIRŽIŠKAI 70 METU

LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
KARIO GARBEI
Lapkričio gale ir gruodžio pradžioje mes
ir tremtyje pagal galimybes vis prisime
name savo kariuomenę. Viešosiose prakal
bose išgirstame gražių žodžių jos garbei,
ne vien tik jos, bet ir visų tų, kurie šiuo
ar kitu metu pakėlė ginklų, patys neturė
dami nei uniformų, nei karinių laipsnių, vis
dėl savo krašto laisvės, vis jungdamiesi į
tą kovą, kuri prieš daugelį amžių prasidėjo
ir šiandien dar nėra pasibaigusi. O kai bai
giasi vieši minėjimai, tarpusavyje mėgsta
ma dar ir pasiginčyti dėl savosios ginklo
pajėgos ir pareikšti įvairių nuomonių. Dėl
tų ginčų ir pasikalbėjimų „Dirvos“ Nr. 46
straipsnyje „Lietuvos kario garbei“ to laik
raščio redaktorius rašo šitaip:
„Mūsų žvilgsnis, kaip kam svetimose
žemėse bebūtų gera ar bloga, visad atsidu
ria tėvynėje. Mes dažnai turim progos per
svarstyti laisvės kėlimo ir jos praradimo
įvykius. Kas laisvės dienose gero padary
ta — visi mėgstame sakyti, kad tai mūsų
darbas. Kas blogo ir tragiško įvyko — kai
tą perkeliam kitam.
„Ir apie Lietuvos karį dažnai užsimenam
ir dėl bendros nuomonės nesutariam. Vie
nas paskirus įvykius ar paskirų asmenų ne
vykusius darbus — visiems nevykusiais dar
bais užskaito. Kitas — iškėlus ramias pas
tabas, tuoj įžiūri sąmoningą autoriteto že
minimą. O vidurio vertinimas, sumuojant
gausių įvykių visumą, mūsuose pasidaręs
retas. Vis mėgstame kelio pakraščiais klai
džioti ir j teisingą reikalą šnairomis žiūrėti.
Lietuvos kario garbę, tragiškiems įvy
kiams atėjus, kartais labai šauniai gynė
uniformose buvę, kartais jų niekad nene
šioję. Rezistenciniai metai davė daug ge
rų progų įvertinti kas yra kas. Nevisada
pasitvirtino prakalbose girdėti pažadai ir
iškilmingos priesaikos. Bet bendrai, mes
prieš istoriją esam išdidūs, kad mūsų že
mėje nestigo nei šaunių moterų nei vyrų,
kurie ne iškilmingom progom atsimindavo
Gražinos, Margio ar kitų mūsų tautinių
didvyrių pasiaukojimus. Jie tuos žygius,
naujose aplinkybėse, išaugštino ir krauju
patvirtino. Ir jų žygiai liks testamentais,
jie mums padės' tautos gyvybę išsaugoti ir
laisvei prisikelti.’*
Vis dėlto ar tie ginčai turi pagrindo? Ar
neturi lemiamos reikšmės ir mūsų mažu
mas, kai netaikūs milžinai parodo savo
grobuoniškus užsimojimus? „Dirvos“ re
daktorius šitaip dėl to rašo:
„Dažnas iš mūsų kario dvasines ir " ’■
nes jėgas tebevertino anų laikų aplinkybė
se, kada dabartinės technikos išradimai dar
nebuvo žinomi. Anų laikų karys, savo fi
zinėm ir dvasinėm vertybėm, daug įvykių
pats nulemdavo.
Dabar technikos ir atomo amžiui atė
jus, ir geriausias karys, be tų gausių ir
brangių priemonių karo lauke nieko nega
lės nulemti. Ir čia iškyla mažųjų tautų di
džioji tragedija. Didieji, panaudoję mate
rialinių išteklių gausybes, nusikalę brangius
naujuosius ginklus, visad sugebės priversti
mažąjį, nors dvasia stipresnį ir kilnesnį, jo
interesams paklusti ir nusilenkti.
„Ta tragedija šiandien jau palietė kelias
dešimt milijonų europiečių, ji palietė di
džiulius Azijos plotus, ji graso dar laisvėj
besantiems. Mes esam liudininkai, kada
naujų laikų baisios vergijos šaukliai lenktyniuoja su trapiais laisvės gynėjais.
„Ar laimės laisvę ginantis ir nešantis ka
rys, ar laimės mūsų prosenių ir tėvų skelb
tieji idealai — gyventi laisvėje, ar laimės
naujųjų amžių vergija, mums nėra eiliniai
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dienos klausimai. Ties jais verta rimtai su
stoti, aiškintis ir kitiems aiškinti.
„Lapkričio 23 diena skirta kario garbei.
Mums visais amžiais reikėjo geležinės iš
tvermės karių. Mums jų ypač reikia dabar,
kada esam pavergti ir naikinami,“
LAIKRAŠTIS IR KNYGA
Baigiasi spaudos sukakties metai, ku
riais buvo žadama sujusti ir pakelti laik
raščių ir knygų tiražus, žodžiu, stengtis,
kad mūsų lietuviškoji spauda beveik kiek
vienuose lietuvio namuose būtų laukiama
ir sava. Atrodo, kad maža būta ir pastan
gų, o ir tos pačios vargu bus pasisekusios,
nes ir laikraščių ir knygų tiražai vis toly
džio smunka, taigi ratai rieda į pakalnę.
„Tremtyje“ (Nr. 104, straipsnyje „Spau
dos klausimais“) Stasys Mingaila dar ban
do ieškoti priežasčių, kodėl mūsų jaunimas
yra atitolęs nuo savo spausdinto žodžio ir
nebeužmezga su liet, laikraščiu ir knyga
ryšio įvairiuose kraštuose įsikūrusieji net
ir inteligentai. Dėl jaunimo straipsnio au
torius samprotauja šitaip:
„Mūsuose nūdien madinga pasitaikan
čius negerumus nustumti nuo savęs, juos
suverčiant tremties sąlygų sąskaaiton. Ži
noma, tai pats patogiausias būdas tingių
rankų saviplovai. Šitaip besamprotaujant
ir tautinį uždusimą begyvenant svetimoje
pastogėje kada nors kas nors galėtų bandy
ti nurašyti aplinkybių sąskaiton. Bet tai
būtų paprasčiausias išsisukinėjimas, ban
dant savo neveiklumą ir apsileidimą pri
dengti išgalvotais kaltininkais.
„Kai kalbama apie mūsų jaunimą, iš
augusi tremtyje, ir palyginti labai mažą to
jaunimo dėmesį savo spaudai, tai ir čia kai
tininko dažniausiai bandoma ieškoti išori
nėse aplinkybėse, tremties sąlygose.
„Tačiau klaidu būtų šituo pasiteisinimu
guostis. Didesnis dėmesys skirtinas šeimai,
kurioje brandinami ir ugdomi būsimo žmo
gaus polinkiai, kuriuos jis išsineš j gyveni
mą ir kurie paliks namuose auklėjimo
spaudu.
..Jei šiandien pasigirsta nusiskundimų,
jog lietuviškąja knyga besidominčių greto
se maža matyti net ir universitetuose stu
dijuojančio tremties lietuvių jaunimo, tai
yra namuose auklėjimo liudijimas: juose
nebuvo kreipiama reikiamo dėmesio savai
knygai. Rūpintasi, kad būsimasis lietuvis
būtų apsirengęs, kad jis nealktų. Kitais žo
džiais betariant tenkinti kūno reikalavimai,
bet nepakankamai kreipti dėmesys ugdy
mui būsimo lietuvio. Nesišykštėta pinigo
vaikui nueiti j kinoteatrą, bet stigta įtaigos
pamėgti savą knygą. Tatai atliko svetimoji
mokykla. Ją belankydamas tremties lietu
vių jaunimas pamėgo kitakalbes knygas,
mažai ar visai nekreipdamas dėmesio sa
vai ratšijai.
•
„Šito tėvų namuose nepakankamo dėme
sio sava? knygai pasėkas jau šiandien pra
dedamos jausti visu ryškumu. Tąjį jauni
mą nusigręžusi nuo lietuviškos knygos,
prie jos tegalės grąžinti savas visuomeni
nis gyvenimas, savos organizacijos, jei ra
sis kas josna įtraukia į svetimus pasviečius
besižvalgantj.
„Tačiau, kalbant apie tremties lietuvių
jaunimą ir savą knygą, negalima suvisuo
tinti teigimo, jog mūsų jaunimas maža te
kreipia dėmesio savai raštijai. Yra ir tei
giamų išimčių, kalbančių už lietuviškos
dvasios vyravimą tėvų namuose. Iš šių na
mų išėjęs svetimon mokyklon lietuvių jau
nimas nenutraukia saitų su sava spauda.
Nors tai ir retesnės išimtys, užtat jos dau-

Waterloo geležinkelio stoties tryliktasis
peronas buvo dar uždarytas. Ilga keleivių
eilė, išsirikiavusi iki pat stoties užkandinės,
uodega siekė margais žurnalais ir dar mar
gesnėmis knygomis pasipuošusį spaudos
kioską, prisišliejusį prie apvalaus saldumy
nų ir arbatos parduotuvės pastato.
Erdvioje stoties halėje buvo tikras skruz
dėlynas, perpintas išsirikiavusiomis keleivių
eilėmis ties kiekvienu peronu. Tos eilės la
bai greit sutirpdavo, kai' prasiverdavo pla
tūs Žalsvi vartai, (leidžią keleivius prie trau
kinio. Milžiniškame traukinių tvarkaraštyje
dažnai keitėsi baltos skaitlinės, nurodan
čios išėijmo ir atvykimo laiką. Iš nemato
mų garsiakalbių šaukė pranešėjas apie
„Žaliojo Ekspreso“ keturių minučių vėla
vimą.
Miss Mary nesustojo jokioje eilutėje, ncsiteiravo praeivių ir neėjo prie bilietų ka
sos.
— Iš anksto bilietu apsirūpino, — spė
liojau, sekdamas ją iki tryliktojo perono
uždarų vartų. Negalėjau suprasti, kaip ji
sugeba šitokioje maišatyje be jokios pa
galbos surasti jai reikiamą peroną ir trau
kioj. Šimtai keleivių kas minutę klausinė
jo. geležinkeliečių apie tai, kas buvo tvar
karaščių lentose pažymėta, apie ką nuolat
rėkė garsiakalbis, tuo tarpu neregė, brūkš
ėjusį lazdele per vartų virpstus, neklaj-

gavo un-to bibliotekos leistąjį žurnalą
„Mūsų Senovė“ (1937-1940), kur buvo
paskelbta daug svarbios medžiagos lietu
vių ratšijos ir kultūros istorijai. 19321944 V. Biržiška buvo pirmosios Lietu
viškosios Enciklopedijos vyr. redaktorius.
Deja, antroji bolševikinė Lietuvos okupa
cija nutraukė Enciklopedijos leidimo dar
bą (iš Viso buvo išleista 9 su puse tomo).
Bolševikams antrą kartą (1944) Lietu
vą okupuojant, V. Biržiška drauge su
tūkstančiais lietuvių tremtinių pasitraukė
į Vakarus ir gyveno iš pradžių Austrijo
je, o paskiau Vokietijos DP stovyklose.
Nežiūrint sunkių gyvenimo sąlygų, V. Bir
žiška neprarado savo kūrybinės energi
jos, skelbdamas nevieną savo tyrinėjimą
ir nuo 1946 profesoriaudamas anuo laiku
lietuvių, latvių ir estų DP įsteigtame Bal
tų Universitete Hamburge (nuo 1947 Pinneberge). 1949 m. V. Biržiška atvyko į
JAV.
Svarbiausias V. Biržiškos įnašas į li
tuanistiką yra jo kapitalinė Lietuvių Bib
Uografija, kurios ligi pasitraukim’o iš
Lietuvos spėjo išleisti 5 tomus, apiman
čius laikotarpį ligi 1910 m. Be to, V. Bir
žiška paskelbė daug svarbių senosios lie
tuvių ratšijos ir kultūros istorijos tyri
nėjimų, pvz. Senųjų lietuviškų knygų is
torija (2. leid. 1953), Iš mūsų laikraščių

giau sutvaska tremtiniško gyvenimo sute
mose.“
Dėl užjūriuose įsikūrusių ir turtėjančių
lietuvių St. Mingaila šitaip rašo:
„Kitas gana dažnas teigimas, jog užjūriuosna nukilusieji mūsų tautiečiai, juo
ūkiniai geriau įsikuria, tuo mažiau besido
mi savąja knyga. Didėjant namų savininkų
skaičiui atitinkamai mažėjanti lietuviško
sios knygos paklausa.
„Laisvės metais Lietuvoje taip pat kny
gų leidėjai nusiskųsdavo, jog didėjant na
mų savininkų skaičiui, mažėjanti knygos
paklausa, nes naujieji namų savininkai,
užuot pasirūpinę naujuose namuose įrengti
knygdėtę, pirmiausia stengdavosi pastatyti
indaują su tvaskančiais kristaliniais stiklais.
„Nemanytina, jog ūkinis mūsų tautiečių
įsitvirtinimas būtų pagrindine nuosavos
knygos tolinimosi priežastimi., Bus ir kitų,
toliau siekiančių ir gilesnių.
„Vienas aktyvus knygų platintojas Šitaip
samprotauja: — ne tiek ūkinis atkutimas
mūsų žmones tolina nuo knygos, kiek nau
ji rūpesčiai bei įsipareigojimai, susiję su
nuosavybės įsigijimu. Dažniausiai nuosa
vybė įgyjama. —- rašo tasai kanadiškis kny
gos Bičiulis — išsimokėtinai. Reikia tau
pyti, kad laiku galėtų sutartus mokėjimus
tesėti. Toliau: —televizija nemaža atitrau
kianti nuo knygos.
„Tai tik dalinės priežastys. Pačia pagrin
dine bus stoka įpročio knygą laikyti nema
žesne būtinybe, tolygia duonos kąsniui.
Reikia manyti, jog ryždamasis išmokėtinai
įsigyti kurią nuosavybę, pirmų pirmiau
sia žvilgteri į savo pajamas ir išlaidas: —
čia maistui, tiek aprangai, kurui, tiek rū
kalams ir atsitiktinėms, nenumatytoms iš
laidoms. Taigi titek ir galėčiau įsigydamas
dalimis mokėti...
.Jei būsimos nuosavybės savininkui kny
gos pamėgimas būtų lygus įpročio stipru
mui, tuo atveju jis, sumuodamas savo iš
laidas, būtų numatęs ir knygoms, kaip
kad neužmiršo išlaidų rūkymui, kuris nesietinas nei su gyvenimo, nei su pragyve
nimo būtinumu.“

kalų kiosko. Miss Mary ir vartų, pro ku
riuos jau nebe keleiviai, bet lagaminais ap
krauti vežimėliai riedėjo prie bagažo vago
nų. Miss Mary stovėjo toje pačioje pozoje
nejudėdama, įbedusi akis į lengva migla
prisisunkusią tolumą. Ji laukė. Laukiau ir
džiojo tarp tūkstanties užrašų ir rodyklių. aš.
Atėjusi prie perono, ji pasitraukė kiek į
— Vienuoliktą valandą keturiasdešimt
šalį ir sustojo ties bilietų automatu. Kai penkios minutės traukinys iš perono trylik
neregė įmetė automatan monetą, supratau, to!.., skelbė girgždąs garsiakalbio balsas,
kad ji neišvažiuojanti, bet atvyko tik ką bet aš nebegirdėjau jo žodžių, nes tuo me
nors sutikti, arba palydėti.
tu Miss Mary pasisuko ir priartėjo prie
Buvau labai arti ir mačiau jos sugebėji vartų. Parodžiau kontrolieriui perono bi
mą rasti bilietų automate siaurą plyšelį mo lietą ir lyg šešėlis nusekiau įėjusią.
netai įmesti. Viskas aiškiai rodė, kad Mis
Keleiviai jau buvo vagonuose. Laimin
Mary čia nebe pirmą kartą.
gesnieji, sėdį prie langų, iškišę galvas kal
— Ką ji pasitiks? Ką išlydės? — spė bėjosi su juos palydinčiais. Kiekviena an
liojau, nenutoldamas nuo tryliktojo perono ga. kiekvienos durys buvo aplipusios žmo
nių, lyg bičių prie avilių laktelės, tvankų
vartų.
vasaros vakarą. Vienų akyse žvilgėjo aša
Pro šalutines dureles nuolat Įeidavo uni
ros. kiti laikėsi susitvėrę rankomis, tarsi iš
formuoti geležinkeliečiai ir lagaminų nešė
anksto nutarę jų nepaleisti ir tada, kai ne
jai peronan, kur jau stovėjo virtinė kelei
gailestingas garvežys trūktelėjęs vagonus
vinių vagonų sų išklijuotais lapeliais lan persiskyrimui. Balsiai verkė bučiuojami vai
guose. Ilgoji tryliktojo perono keleivių eilė
kai, kugždėjosi ašaroti, išraudę prie langų
sujudėjo, lyg ūmai patraukta stora virvė, priglausti jaunų porų veidai, sunkiai šniokš
kai geležinkelietis prastūmė plačias virpstų
tė garų kamuoliais garvežys, grėsmingai
duris. Jie visi skubėjo, apsikrovę mažais
trankė geležinkeliečiai vagonų durimis, lyg
našuliais ir lagaminėliais, prie kurių buvo
gilion duobėn versdami sušalusius žemės
pritvirtinti trikampiai kardoniniai skyde
luitus, skubą karstą užversti duobkasiai.
liai su stambių raidžių laivo vardo įrašu.
Garvežys kimiai ūktelėjo, lėtai su savim
Dažnas keleivis, įeinąs pro vartus, dirste
tempdamas vagonus ir tuos, kurie vis dar
lėdavo į ramiai stovinčią neregę Miss Ma
sekė langus, rankomis susikibę... Baltų
ry, vis dar kažko tebelaukiančią.
— Ko ji dar laukia? — bfikštnvau. kai skepetaičių jūra, lyg pulkas žuvėdrų, skrai
visa eilė keleivių suėjo peronan ir prbyro dė virš perone stovinčios minios, o iš va
palei vagonus.
gonų langų mojo greit mažėjančios ran
Saujoj laikiau peno vertės bilietą, nuo kos ir tolumoje tirpstą išvykstančiųjų vei
lat sukaliodamasis tarp čia P®t stovinčio rū dai.

BALTA LAZDELĖ
(Penktas tęsinys)

M

Neseniai sukako 70 metų amžiaus vie
nam žymiųjų Lietuvos mokslo vyrų,
prof. Vaclovui Biržiškai. Jis gimė 1884 m.
gruodžio 2d. Viekšnių miestelyje, šiaurės
Lietuvoje. Augštąjį mokslą ėjo Petrapily
je, nes rusų pavergtai Lietuvai tada ne
buvo leįsta turėti savojo universiteto.
"1909 m. V. Biržiška baigė Petrapilio
un-to teisių fakultetą, drauge per ketve
rius studijų metus klausydamas istorijos
bei etnografijos paskaitų istorijos filo
logijos fakultete. Dar studentaudamas ir
vėliau aktyviai dalyvavo lietuvių visuo
meninėj bei kultūrinėj vekloj, taip pat
bendradarbiavo lietuviu soaudoje, nu
kreiptoje prieš caro valdžią.
Po Pirmojo Pasaulinio karo jau Ne
priklausomai Lietuvai įsikūrus savąjį
universitetą Kaune, V. Biržiška buvo ne
trukus pakviestas docentu (nuo 1930 pa
keltas į ord. profesorius) teisių fakultetan, kurio dekanu buvo 1933-1935 ir, per
kėlus fakultetą Vilniun, 1940-1941. šalia
teisės dalykų dar dėstė senosios lietuves
raštijos ir bibliografijos kursus. 1939 m.
gavo filologijos dr. h. c. laipsnį. Nuo
1941 m. pasitraukęs iš teisių fakulteto
perėjo į filosofijos fakultetą profesorium.
1823-1944 buvo Kauno un-to bibliotekos
direktorius, sukurdamas rimtą mokslinę
jauno universiteto biblioteką, itin vertngą retų lietuviškų knygų, periodikos ir
rankraščių rinkiniais. V. Biržiška reda-

praeities (1932), Lietuviškieji slapyvar
džiai ir slapyraidės (1942-1943) ir kt. Sa
vo rašiniuose V. Biržiška remiasi ne tik
jau spausdinta medžiaga, bet gausiai nau
dojasi senais rankraščiais ir archyviniais
dokumentais. Kadangi dabar dėl karo ap
linkybių daug tų rankraščių, net ir ištisų
archyvų yra dingę, tai V. Biržiškos vei
kalai ir straipsniai dažnai [gauna pirma
eilio šaltinio reikšmę.
Tyrinėdamas lietuvių raštijos istoriją,
V. Biržiška itin daug dėmesio kreipęs i
vieną įdomų jos periodą, būtent — į vadi
namą ją spaudos draudimo gadynę (18651904). Tada rusų valdžia, žiauriai numal
šinusi 1863 m. Lietuvos ginkluotą sukili-e
mą, uždraudė lietuviams spausdintis kny
gas įprastinėmis lotyniškomis raidėmis ir
brutaliai norėjo primesti savąjį rusišką
alfagetą, kad rengtų rusų knygai ir kal
bai kelią Lietuvon ir ją ilgainiui visai su
rusintų. Tai buvo lietuvių tautos divyriškos kovos už savąją spaudą ir šviesaus
laimėjimo, kai rusų valdžia buvo privers
ta atšaukti draudimą, gadynė. Šiemet lie
tuviai mini to laimėjimo kovoje už savą
ją spaudą sukaktį. Yra prasminga, kad ir
tos gadynės žymiausias tyrinėtojas savą
ją amžiaus sukaktį mini irgi kaip tik
Įšals metais.
(v. m.).

M.K. ČIURLIONIS XX AMŽIAUS
TAPYBOS ISTORIJOJE
Prieš porą savaičių Vokietijoje pasiro
džiusioje W. Haftmann'o knygoje „XX
amžiaus tapyba“ (Muenchen 1954) mūsų
M. K. Čiurlioniui paskirti net 2 puslapiai
(p. 206-207). Tai estų meno kritiko Alexis‘o Rannit'o, po paskutiniojo karo paskel
busio visą eilę straipsnių apie M. K. Čiur
lionį vokiečių, prancūzų, amerikiečių ir
t.t. periodikoje, nuopelnas, kad genialu
sis mūsų menininkas ir muzikas tapo pla
čiau žinomas Vakarų meno pasaulyje. Nepasigesime mes jo ir naujame „XX amž.
menininkų leksikone“ )Leipzig 1953, pa
sirodė dar tik I tomas: A-D), leidžiama
me, kaipo papildymas vokiečių didžia
jam vad. „Thieme-Becker“ menininkų lėk
sikonui (viso 37 tomai), kur duota net
Čiurlionies meno charakteristika ir nuro
dyta literatūra. Matome, kad Čiurlionis ir
užsieniui tapo „sąvoka“ ir būtinas narys
Europos tapybos išsivystimo grandyje.
W. Haftmann'as minėtoje knygoje sustoja
prie klausimo, ar galėjo turėti Čiurlionis
rusui W. Kandinskiui (1866-1944), kuris
laikomas abstrakčiosios (nebevalzduojančios regimosios tikrovės daiktų) tapybos
tėvu, esminės įtakos — žavi hipotezė, ku
rią yra išpopuliarinęs A. Rannit. Haft
mann'as šiuo klausimu pasisako neigia
mai: Čiurlionis buvęs teoretikui Kandins
kiui dar per daug konkretus ir jausmin
gas, ir todėl jo tikslams nepanaudojamas,
nors jis Čiurlionį ir labai vertinęs. Nė
kiek nemažindamas M. K. Čiurlionies genijalumo ir jo meno nuostabumo bei iš
pat pradžių aiškiai pasakydamas, kad
M. K. Čiurlionis yra lietuvis („der Litauer M. K. Čiurlionis“) Haftmann'as mėgi
na paaiškinti čiurlionies fenomeno atsi
radimą įtakomis iš Vakarų, kurios pate
kusios į tariamai „rytietiškai-rusišką‘*(!)
Čiurlionies aplinką. „Rytietiškai-rusiškoji
aplinka su nuostabiu greitumu prisiėmė
Vakarų modernizmo refleksus, sako au

torius. Pakaks prisiminti, kad jau Odillon Redon vadino save „simfoniškuoju
tapytoju“ (peintre symphonlųue), kad
Muencheno Riemenschmidt‘as jau mūsų
Šimtmečio pradžioje remdamasis Muenchno „Jugendstil“ estetika vieno muzikos
saliono frizėje linijomis mėgino išreikšti
muzikos tonus, kad ir KUmt*o darbuose
muzikališkas momentas yra aiškiai su
vokiamas. Iš šito Vienos secesijonistų pa
saulio, O dillonRedon ir šalia to idėjiškai
paremtas Serusier'o misticizmu ir rozenkreuceriais (t.y. 17-18 amžiaus mistikų
draugija. R.) reikia manyti bus Čiurlionies menas atsiradęs...“ Tenka labai abe
joti, ar Čiurlionis visus Haftmann'o sumi
nėtus įtakos šaltinius buvo artimiau pa
žinęs. Kad Vienos secesionizmas, KlimVas
ir įvairios kitos įtakos ,o ypač folkloristinis-lietuviškas simbolizmas per jo pai
šybos mokytoją Stabrauską, į Čiurlionį
veikė, tačiau ne „rytietiškai-rusiškoje“,
bet vakarietiškoje Varšuvos aplinkoje
(Petersburgan Čiurlionis atvyko 1909 me
tais meniškai susiformavęs), Haftmann'as
būtų galėjęs rasti šiemet mirusio, mūsų
meno istoriko, prof. Mikalojau Vorobjo
vo veikale vokiečių kalba „M. K. Čiur
lionis der litauische Maler und Musiker“
(Kaunas-Leipzig, 1938), veikalas išsaugo
tas tame pačiame Muenchene, Bavarijos
Valstybinėje Bibliotekoje.
Dr. P. Rėklaitis
(Stuttgart)

Plieninio šulo papėdėje stovėjo Miss Ma
ry. Negalėjau atspėti, su kuriuo nutolstan
čiu vagono langu ji atsisveikina. Traukiniui
pajudėjus, netegė pakėlė baltąją lazdelę,
tarsi duodama ženklą garvežio mašinistui.
Ji nėjo arčiau vagonų, netiesė niekam atsi
sveikinimui rankų, tik kelias akimirkas mo
javo lazdele, mirusiomis akimis Žiūrėdama
j tolstantį traukinį.
Stovėjau prieš jų, stebėdamas kiekvieną
neregės judesį, kiekviena jos veido išraiš
ką. Ji buvo visiškai kita, negu anuomet,
kada mačiau ją aludėje prie stalo: jos vei
de buvo tiek graudaus sielvarto, melsvose
dėmėse toks šiurpus liūdesys, jog aš tikė
jau. kad viename nutolusių vagonų išvy
ko žmogus, išsivežęs jos akis ir sielą...
Miss Mary smakras virpėjo, lyg žmogaus,
visa galia valdančio besiveržiančią raudą;
jos blakstienos taip dažnai mirksėjo, tary
tum šitokiais judesiais ji norėtų sudrėkinti
verkti nebeįveikiančias akis.
— Ar galėčiau jums pagelbėti? — pa
sisiūliau neregei, neįstengęs žiūrėti į širdį
šaldantį jos išgyvenimą.
Miss Mary tylėjo lyg mano žodžiai bū
tų ne jai pasakyti.
Aš pakartojau savo siūlymą.
— Ne! — kirto ji atžagarų ir piktą nei
gimą.
— Miss Mary, aš noriu jus atsiprašyti
už aną vakarą...
— Eikite savo keliui Kitaip pasišauksiu
policiją 1 — pagrasino Miss Marv, nepaju
dėjusi iš sustingimo.
— Miss Mary, — jūs manęs nepažinote,
aš...
— Konduktoriau! — šūktelėjo neregė,

pasisukusi į vartus.
Grįžtą iš perono žmonės šokosi jai pa
gelbėti, manydami, kad ji nerandanti kelio
išeiti.
— Palikite mane ramybėje! Kelią aš
randu ir be jūsų pagalbos! Nuvykite nuo
manęs Šį priekabingą vyrą, — mostelėjo
Miss Mary lazdele i mane.
Praeiviai sužiūra įtartinai ir priekaištin
gai.
— Aš taip pat, kaip ir jūs, norėjau jai
pagelbėti, — teisinausi arčiau stovintiems.
Kažkuris vyriškis, užtardamas mane,
reikšmingai parodė smiliumi į kaktą.
Palikęs Miss Mary minios apsuptą, išė
jau iš perono, it musę perkandęs. Nė neat
sisukęs pažiūrėti, kur ir kaip Miss Mary
išeisianti, užėjau tiesiog į stoties aludę,
esančią prieš pat spraksančiomis skaitlinė
mis Waterloo traukinių tvarkaraštį.
Kelias minutes negalėjau atsipeikėti nuo
viso, ką mačiau neregės veide ir dar dau
giau nuo jos atžagaraus elgesio. Vilčių ką
nors sužinoti apie neregės praeitį, sužinoti,
ką ji šiandien išlydėjo, aš nebeturėjau. Nu
sprendžiau ją palikti ramybėje, nes buvau
tos nuomonės, kaip ir tas nepažįstamas
žmogus, smiliumi parodęs į smilkinį.
Buvo jau po dvyliktos valandos. Baran
rinkosi daugiau svečių. Atsinečiau trečią
ją ir paskutiniąją taurelę viski, nutaręs iš
lenkti už vargšę Miss Mary ir už savo ne
sėkmę sužinoti apie jos paslaptinguosius
antradienius.
— Oo!... Miss Mary, — puolėsi baltu
apsiautalu apsirengusi padavėja pagelbėti
pro staliukus praeiti aludėn įžengusiai ne
regei.
(Bus daugiau)

KULTOROS PASTABOS
Tarptautiniame spaudos kongrese „El
tai“ atstovauti yra įgaliotas Lietuvos pa
siuntinybės Uragvajuje spaudos attache
K. Čibiras-Veras.
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EUROPOS LIETUVIS

Aloyzo Barono ANTRASIS KRANTAS

'

A.A. LEONAS VALKŪNAS

Nidos Knygų Klubo pats naujausias lei duoti. Bet pats jau bandymas išsilaužti iš gisi namų, šitaip ir Indriulis, kuris plavi..Artinto meilė yra tikra tarnyba’ studijų. Tikiu, kad tam dar ateis tinkames
dinys — Aloyzo Barono novelių rinkinys perdėtų puošnumų ir noro labai daug kal nėjo vis, lyg girtas, kol nuplavinėjo VaDievui" —
nis ir dėkingesnis laikas.
Antrasis krantas, sakytume turi lyg ir bėti tvirtovės, kurioje ligi šiol labai drą lentos žmoną, šitoks ir Šukys, kuris šimtą
Basil Henriques
Būdingas yra šis L. Valkūno sakinys, pa
tęstinumo ryšį su Vyt. Alanto Svetimomis siai laikėsi Baronas, rodytų gerą ženklą, mylių važiuoja aplankyti jo nemylinčios
rašytas man viena jautria proga:
„Esu
pagairėmis, kiek ankstesniu to pat Klubo jei jis nėra atsitiktinis.
merginos, šitaip ir jau mūsų minėtasis Da
Kai Marijos Metų paskutinės gruodžio kaip iš kilmės, taip ir iš būdo aukštaitis, o
leidiniu. Alantas savo novelėse rodo iš da
Kokie yra Barono prozos žmonės, ga gys, kurį jaudina Dūmėno noras prie kapo 8 dienos vakare žvilgsniu palydėjau a.a. dar daugiau, tartuos esąs, o dar labiau no
lies dabartinę kenčiančią ir kovojančią lėtų eiti pavyzdžiu jo „Pirmosios formu turėti berželius, pagaliau šitoks yra ir pats Leno Valkūno palaikus, išvežtus pomirti
riu būti kad ir eilinis, bet įsitikinęs ir apsi
Lietuvą, jos kankinius ir herojus, o taip lės“ pasakotojas, žuvusio sargo Morkūno Baronas, kaip autorius ir visų tų žmonių niam skrodimui, mano akys nukrypo į val
sprendęs krikščionis".
pat ir stovyklinių tremties metų lietuvius. sūnus. Tai turėtų būti labai praktiškas žmo kūrėjas, nes šitokių poetiškų puošnybių jis gomojo kambario stalą. Ant jo gulėjo ve
Kaip velionis kartą pasakojo, jo pasaulė
Tik vieno vienintelio jo dalykėlio veiks gus, nes jis, išgirdęs tėvą žuvus, tuojau pat aibes paberia visuose aprašymuose. Vadi lionies dar tebeeinantis kišeninis kuklus
žiūrai lemiamos įtakos turėjo mūsų moksli
mas vyksta jau Amerikoje, ten rodomas mintimis nukrypo į pinigus, kuriuos jis ti nas, visi jo veikėjai labai panašūs į patį laikrodis, gerokai nunešiotos akinių makš
ninkas prel. A. Dambrauskas — Jakštas,
jau naujose sąlygose atsidūrusio lietuvio kėjosi išlupti iš fabriko savininko ir iš tie poetiškąjį autorių. Teisybė, kad daugelis tys, kitos smulkmenos, kaip laiškams rašy
pas kurį viena proga jis pats nuėjęs, visas
gyvenimas.
sų išlupo. Ką bendra turi praktiškumas su rašytojų savo kūriniuose yra rodę patys sa ti bloknotas, vokai, įvairūs popieriaus lakš savo abejones išdėstęs ir paprašęs čia pat
Al. Barono novelių veiksmas kaip tik iš poezija, su vaizdingomis deklamacijomis? ve, bet jų rodomieji žmonės vienas nuo teliai ir laikraščių iškarpos.
išklausyti išpažinties.
imtinai Amerikoje.
Man rodos, tie du dalykai taip toli vienas kito skiriasi ir skiriasi dėl to, kad autoriai
L. Valkūnas nuo to laiko liko įsitikinęs
Al. Baronas yra jau kelių knygų auto nuo kito, kaip žemė nuo dangaus, o žiū nėra juk tokie lėkšti žmonės ir nerodo vis
ir apsisprendęs krikščionis katalikas, netik
rius ir nemažai spaudoje aptartas apkal rėkite, kaip tas Morkūno sūnus poetiškai to paties savo atspalvio per knygų knygas,
žodžiu skelbęs krikščionybės esmę, bet
bėtas ir vis tuo pačiu prasimintu keliu be kalba tremtiniui lietuviui, savo darbinin kaip daro Baronas.
svarbiausia savo gyvenime ją praktikavęs.
einąs, kuriuo jis išėjo su pirmąją savo kny kui! Lyg jautriausia moterėlė, kuri dėl
Vienas šio rinkinio daug kalbąs veikė
Daug kas atsimena jo giliai turiningas ir'
ga.
jausminės savo dvasinės struktūros net kas jas šitaip sako apie save: „Tikriau aš pats
širdimi pergyventas paskaitas, kurias skai
Dažniausiai novelistas ima sau medžia dieniame proziškame gyvenime neišsiverčia baisiai noriu isšikalbėti“. Šis posakis la
tė Bradforde Kristaus Valdovo ir šv. Kazi
gą iš kasdienio aplinkos gyvenimo ir judi be jausmingų, poetiškų sakinių ir pasakoji bai būdingas visiems Barono novelių veikė
miero švenčių progomis: tai buvo jo viso
na prakeiktąsias kasdienybės problemas, mų. „Rodos, dulkės nebebuvo tokios juo jams ir jam pačiam: tas nors vis iškalbėti
gyvenimo credo, tai buvo klausytojams
Šitaip daro ir Ai. Baronas. O ką jis šiame dos, ir dienos taip pat, ir namų pasiilgi kas reikia ir kas nereikia, ir vis juo gra
gairės į ateitį, tai buvo gražios lietuviškos
rinkinyje duoda skaitytojui?
žiau
išsikalbėti,
juo
puošniau
vis
pasakyti,
mas, pirma buvęs toks neaprėpiamas, pa
sielos atsiskleidimas.
Visur k’ir tik mes užtinkame senųjų lie sidarė retas, kaip didžiosios šventės“, ne taip, kaip gyvi žmonės kalba. Šitas per
Visi matydavome jį giliai susitelkusį prie
tuvių, viš susiduriame su atskirais senais kalba tas kietaširdis Morkūno sūnus. Su didelis noras išsikalbėti, žinoma, kūriniams
klausyklos, šviesiai spinduliuojantį prie Die
žnionėriiiš, dar riesupraktiškėjtisiais, dar šitokia poezija ir Barono Skupas, kuris il- neišeina į gerą.
B. Kazimieraitis
vo stalo, jautriai susimąsčiusį per pamal
gimtajam kraštui iki pačios žilos senatvės
das ir gyvai besiklausantį pasmokslo metu,
išlaikiusiais gilų meilės ir pasiilgimo jaus
Pamenu, kai prieš 3 mėn. Keighley pasamą; šitokį žmogų Baronas rodo savo „Pra
kiau pamokslą apie Svč. Mariją, jis rodos
šviesėjime“. Senis Dūmėnas vis dar norėtų
gyveno mano pabertomis mintimis, o po
grįžti į Lietuvą, kad ten bent jo palaikus
pamaldų pasveikino mane ir tarė:
palaidotų, kad ted netoliese bent berželiai
— Ačiū, kunige, už pamokslą, kuris tur
—
Tegul
linksminasi
dangus
ir
te

Linksmas
varpu
gaudimas
ir
šiandien
šlamėtų, šitas jo noras susiduria su ameri
būt buvo gražiausias iš jūsų pasakytų...
sidžiaugia
žemė
Viešpaties
akyvaizaidi
per
visą
žemę.
Visi,
kurie
vargstate
koniškuoju pfaktiškumu, su pinigo klausi
Dėkojo jis ir po paVykusios švč. Mari
doje, nes JIS ATEINA!
po šaltojo Sibiro vergų stovyklas, kurie
mu, ir ant jo kapo nėra berželių. Ligonį
jos Šventės Bradforde ir buvo jausti, kad
net
ir
ši
šventą
vakarą
kankinami
dėl
vertęs gerti ir jaučiąsis už jo mirtį atsa
jo siela — tokia jautri ir Dievui atsidavu
Pagaliau išpranašautas pasaulio Gelbė Teisybės, kurie ištremti iš gimtojo krašto,
kingas tremtinys Dagys eina pas gimines
si — truputį atsigaivino Marijos Metų ma
tojas
čia
pat.
Betliejus
pilnas
žmonių.
visi,
kurie
vargstate
ir
apsunkinti
esate,
ir kalba apie berželių sodinimą, bet senio
A.A. pik. Itn. L. Valkūnas
lonėmis.
Juos
čia
sutraukė
Romos
imperatoriaus
visi
geros
valios
žmonės,
pakelkite
širdis
praktiška brolienė nė nemano patikėti tais
įsakytas gyventojų surašymas. Kai vaka aukštyn! Gimusioje dieviškojo Kūdikėlio
L. Valkūno dvasinį pakilimą ypatingai
jaunuolio poetiškais svaičiojimais apie ber
Nedrįsau raustis velionies prirašytuose
re
temstant
pasirodė
beturčiai
Pakeleiviai
lopšys
—
šiaudų
ėdžios
—
prakartėlė.
Jis
pabrėžiu,
nes mano įsitikinimu jis būtų nu
želius, todėl Dagys netrukus kviečiamas
lakšteliuose, nes juose dar tebeplazdėjo į
skriaustas, jei to esminio jo asmens bruožo
pas tardytoją, kaip įtariamas gavęs iš pa — jiems nebuvo vietos užeigoje pernak atėjo į mūsų tarpą, kad būtų prikaltas Anapus nuėjusio gęstanti šiluma, tačiau
kvaišusio senio pinigų. Amerikoniškajam voti. Kokia dangaus palaima būtų nu prie Kryžiaus! Kas ieško gyvenimo švie atsargiai varčiau laikraščių iškarpas, trokš neiškeičiau ir neišryškinčiau. Juk jis mir
sos ne Meilėje, tas ieško šviesos tamsy- damas atspėti, kuo velionis paskutinių die ties dieną taip troško nueiti į Keighley St.
praktiškumu šitas berželių šlamėjimas ir vi žengusi į tuos namus, kurie būtų nors
Ann's bažnyčią ir dalyvauti Marijos Metų
sos kalbos apie jį atrodo kaip tikras pa
nų metu gyveno. Ten buvo laikraštyje
uždaryme, kad net prašė mano prieškalė
kvaišimas, pablūdusios senatvės požymis,
spausdinto laiško Iškarpa, kuriame kažkas
dinį vizitą vėlybesnei valandai atidėti. De
kuris toks dar artimas tiek tremtiniui Da
viešai gynė Lietuvos reikalus, ten buvo
ja, jo dangiškoji Motina Marija panoro,
giui, tiek ir seniai iš Lietuvos iškilusiam ir
minčių apie šio meto pasaulio negeroves,
kad Jos malonių metai jam niekuomet ne
iki mirties jos ilgėjimąsi jautusiam Dūmėir mano dėmesys sustojo prie vieno „Daily
pasibaigtų, ir pasiskubino jį pasiimti gra
nui, bet nebesuprantamas, svetimas ir todėl
Express“ dienraščio iškirpto vedamojo, ku žiausios savo Šventės dieną.
įtartinas atrodo senio brolienei.
rio pabaigoje kursyvu buvo atspausdinti
Antras toks pat gana skaitytojui artimas
šie Basil Henriques žodžiai:
IR KANČIA...
ir, sakyčiau, reikalingas, nors gana padri
„The love of neighbour is the true ser
Turbūt
nesuklysiu
tvirtindamas, kad L.
kai parašytas dalykėlis tai „Praradimas“,
vice of God"...
kuriame taip pat ironiškai autorius judina
Tyliai pagalvojau tada: tai buvo miru Valkūno gyvenimo taurė buvo kančios per
skubaus namon grįžimo mitą. Mes savo
sio a.a. Leono Valkūno gyvenimo progra pildyta. Ir nenuostabu, nes tas kurį Die
kalbose ir prakalbose vis žadame pirmai
ma, tai yra prasmingas jo testamentas vas myli, turi kentėti.
‘.Įsų pirma Lietuvos kančia buvo ir L.
siais laivais ir traukiniais grįžti namon, kai
mums.
Valkūno skausmas. Lietuvos tragedija vi
tik kas nors išlaisvins Lietuvą. Kalbame
GYVENIMO KELIAI
suomet buvo kruvina jo širdyje ir jis grau
patys už save, o kai kas ir už kitus. Šito
L. Valkūnas buvo reto būdo, retų savy žėsi negalėjęs kuo didesniu jai padėti. Dar
kiu tikru noru grįžti dega ir Barono nove
bių ir retų polėkių žmogus. Tai giliausia daugiau: tremties slidinėjančiuose keliuo
lės Skupas. Jis norėtų jau dabar viską mes
to židžio prasme buvo tauri, šakota asme se net garbingas pulkininko titulas buvo
ti ir grįžti, tok didelis yra tas jo pasiilgimas
dėl kaikurių karštuolių sunkus ir skaudus
nybė, nepaprastas sau žmogus.
namų, tik dar dėdė vis stabdo jį. O kai
Gimė 1900 m. balandžio 11 d. Bliūdžiu pasidaręs. „Nebėra pulkų, nebenešioju uni
Skupas beplavinėdamas (daugelis Barono
kaime, Panevėžio apskrityje, ūkininkų šei formos, nebeinu pareigų, nebereikalingas
herojų vis plavinėja gatvėmis ir karčiamomoje. BuVo vienturtis tėvų sūnus, dėl to nei tas „pulkininkas“, kartą man rašė:
se!) pradeda klausinėti sutiktus pažįsta
„Net dar daugiau: šiandieną jis man jau
nuo
mažens į mokslus leidžiamas.
mus inteligentus ir buvusius ūkininkus, tai
Gyvendamas ypatingu Lietuvai laiku, pasidarė kaip kokia nusikaltimo ar gėdos
jam paaiškėja, kad kalbos apie grįžimą
kai Tėvynei prireikė žmonių, kurie aukotų žymė, kuri man net žalinga, bet kurios aš
nieko bendra neturi su tikrove, kad kai tik
si jos laisvei ir nepriklausomybei, L. Val nebegaliu nei nuslėpti nei nusiplauti“.,.
savotiškas mitas, kad prieš grįždamas dar
Graužėsi velionis ir dėl mūsų tremties li
kūnas iš VII gimnazijos klasės išėjo į sa
kiekvienas norės su pelnu parduoti įsigytuo
vanorius. Tačiau kova io nenuramino jo gų — dėl susiskaldymo, dėl nutolimo nuo
sius namus, biznius, automobilius, baigs
nuolatinio troškimo mokytis, {ieškoti tiesos, lietuviškos bendruomenės, dėl irstančių ir
tarnauti sutartąjį laiką ar gaus savo vyres
gilintis į filosofinius gyvenimo klausimus, žalojamų šeimų, dėl autoriteto mindžioji
nybės leidimus, nes mokytojas ir naujame
dėl to baigė gimnaziją, tarnaudamas ka mo, dėl dalies nukrikščionėjimo. Pasak jo,
krašte mokytojauja, studentas įpusėjęs stu
riuomenėje lankė karinius kursus, kopė „kaip kartais pasigendama bičiulystės tarp
dijas, ūkininkai apsirūpinę namais ir t.t.
laipsnis po laipsnio augšičau karinėje hie žmonių, kurie turi tiek daug bendro ir ku
-Žodžiu, naujasis kraštas jau pririšo žmones
rarchijoje, kol pasiekė pulkininko laipsnio. rie yra laikę vieni kitus idealiais žmonėir išblaškė visą skubėjimą grįžti, kuris li
1939 m. vasario mėn. buvo paskirtas j mis“...
ko tik oficialiose prakalbose ir pačių jau
1952 m. gegužės 1 d. L. Valkūnas man
Čekoslovakiją,
kur tarpininkavo užperkant
triausiųjų širdyse.
ginklus Škodos įmonėse. Tuo metu Lietuvą rašė:
Sakyčiau, tos dvi novelės ypač išsiskiria
„Nuo pernykščio rudens pejutau ir peružgriuvo komunistų okupacija. Visa siela
iš viso septynetuko, nes jose keliami patys
gyvenu
kažkokį graudumą ir sunkų širdies
ilgėdamasis
savo
gimto
krašto,
vokiečių
gyviausieji ir aktualiausieji šios dienos klau
šventoji Šeima
okupacijos metu galėjo grįžti į namus tik spaudimą. Tokį pat pergyvenimą turėjau
simai. Kai prieš rašytoją iškyla problema,
dėl to, kad vokiečiai uždarytų jį kalėjime.. 1940 m. prieš Lietuvos okupaciją, tą pat
ar nuošaliai laikytis nuo tos degančios ir kuklią vietelę užleide! Ir Jie pasitraukėbių gelmėje. Tik drąsos ir ištvermės. DieSovietams artinantis antrą kartą, kartu pergyvenau 1944 m. prieš tremtį ir tokį pat
opios kasdienybės, ar atsakyti į ją ir įsi į kalnus ir užvėją rado gyvuliu tvarte. vas su mumis!
su
ištikima savo žmona su kuria susituokė spaudimą pergyvenu ir dabar. Kokią nelai
jungti į ją ir-į tautinės gyvybės sargų ei
O kad mes atėję prie Prakartėlės su— Toje pačioje šalyje kalnuose buvo
1923
m. birželio 23 d. Kaune, Vytauto Di mę šitas paskutinysis širdies spaudimas reiš
les, tai Baronas tomis dviem novelėmis bus piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per nak prastume, kad visų blogybių šaltinis, kad
davęs savo teigiamą atsakymą, kad jis yra tį savo bandas, štai Viešpaties Angelas visų skausmų ir ašarų gilioji versmė yra džiojo bažnyčioje, pasitraukė į Vakarus. kia, dar ir dabar nežinau, bet jis yra kaip
ir koks artėjančio didelio blogio nujautitremties lietuvis, o ne virš ar šalia jų.
atsistojo prie jų ir Dievo skaistumas ap nuodėmė! Tegul galinga meilės dvasia Čia prasidėjo didieji jo vargai, palaipsniui mas"...
silpnindami
jo
sveikatą:
turėjo
kasti
ap

Kiti penki dalykai to tautinės duoklės švietė juos. Angelas jiems tarė: Nebijo būna užlaikomi tik 10 Dievo įsakymų —
Taigi jo taurios širdies suspaudimai tękasus, dirbti dėl duonos kąsnio, vargti,
atspalvio neturi. Matome mes dar čia trem kite! NES ŠTAI AŠ SKELBIU JUMS DI tuoj nat išnyktų vergų stovyklos, dingtų
sėsi ne mėnesius, bet metus ir kitus. Koks
trankytis
iš
vienos
vietos
į
kitą,
kol
atsidū

tinį, kuris iš tvarkingo teisėto išvirto į DELI DŽIAUGSMĄ, koks bus visai tau geležinės uždangos, pranyktų grobuoniški
rė DP stovykloje. Ir Čia velionis nesėdėjo gi buvo tas nujautimas? Ką jis turėjo reikš
tvarkos atsisakantį darbininką („Balastas“), tai, kad ŠIANDIEN JUMS GIMĖ Dovydo siekimai. Tada tikra prasme meilės dva
be
darbo: dirbo stovyklos administracijoje, ti?
nes perdėtas ir iš seno išsiugdytas jo tvar mieste IŠGANYTOJAS, JIS YRA KRIS sioje įsiviešpatautų: LAISVĖ, LYGYBĖ ir
Ar tas širdies spaudimas nesignalizavo
rūpindamasis
gera lietuvių reprezentacija,
kingumas tik bereikalingų rūpesčių suda TUS VIEŠPATS. Ir tai bus jums ženklas: BROLYBĖ!
tremties pabaigos? Tremties pabaigos, ne
sugyvenimu,
morale.
rydavo fabriko bendradarbiams. Matome rasite Kūdikį suvystytą vystyklais ir pa
Pasitikime Kalėdas atgimusia Betlie
Pagaliau atvyko į Angliją ir apsigyveno sulaukus Tėvynės laaisvės? Suglupus, kaip
kitą tremtinį, kuris išvažiavo su savo bičiu guldytą prakartėje. Ūmai atsirado prie jaus džiaugsmo dvasia. Virš šventiškai
Silsdene. Dirbdamas tekstilės pramonėje ir Lietuvai, po savo kryžiumi?..
lio žmona („Estafetė“). Matome trečią Angelo daugybė dangiškosios kariuome iliuminuotų gatvių, virš papuoštų eglučių,
Mes netekome šviesios asmenybės, tau
kartu su žmona gyveno kukliame, mažy
tremtinį, kuris sekioja paskui merginą nės, kurie garbino Dievą ir sakė: GARBĖ virš Kalėdų sveikinimų, virš vaikiško
raus lietuvio, gilaus krikščionio, plačios ir
čiame
bendrabučio
kambarėlyje,
kol,
pri

(„Lyguma“). Matome atstovą Amerikoje DIEVUI AUKŠTYBĖSE IR RAMYBĖ ŽE džiaugsmo, PAMĄSTYKIME APIE KŪ
verstas iš jo pasitraukti, persikėlė į Keigh jautrios širdies žmogaus.
gimusių ir augusių lietuvių, sumaterialėju MĖJE GEROS VALIOS ŽMONĖMS!!!
DIKĖLĮ KRISTŲ! Apie tą baisią ir ley, užsipirko prieš tris mėnesius namukus
Širdis neišturėjo, ir Viešpats pasišaukė iš
si žmogų, savo tėvo vardą paaukojusį
Piemenys nebedelsė. Per kalnus pasku džiaugsmingą Naujieną, kuri jau nebega ir galvojo čia sulaukti dienos, kada galės tikimą savo tamą...
pinigų („Pirmoji formulė“).
bomis ėjo į Betliejų ir čia pakelėje tvarte li pasilikti nuošaly mūsų gyvenimo, kaip grįžti į numylėtą Lietuvą.
Al. Barono atvejis labai akivaizdžiai ro- rado MARIJĄ. JUOZAPĄ ir KŪDIKĮ pa mados dalykas, kaip amirštas reikalas,
Deja, Viešpaties keliai buvo kiti: pradė
Brangus Leonai! Tu nuėjai į Anapus,
do, kaip mūsų tremties literatūrai labai bū- guldytą prakartėje, kaip Angelo buvo pa nes anapus geležinės — mūsų Broliai ir jo negaluoti širdis, o medicina neskubėjo kur nėra netiesos ir tamsių jėgų. Mums pa
tų svarbu žiūrėti ne tik tai, ką imti vaiz sakyta. Palaiminti tyros širdies, nes jie Seserys kenčia.
jos gelbėti. Pasijutęs blogiau, gruodžio 6 d. likai šviesų pavyzdį, kaip reikia grumtis su
duoti. bet ir kaip, vadinas, kaip pačius kū matys Dievą! šio pasakojimo paprastu
Jei tik norėsime — susitiksime su die- kreipėsi pas gydytoją, tačiau mažai pagal gyvenimo šešėliais, kaip reikia tarnauti
rinius subūdavoti, kaip juos padaryti skai mas turi uždegančių dalykų, kurie am viškuoju Kūdikėliu, Kiekvienas susitiki- bos tesulaukė. Gruodžio 8 d., likęs namuo Viešpačiui ir dirbti savo Tėvynei.
tytojui prieinamus, kaip sukurti žmones, žiais gaivino ir gaivins žmonių dvasią. mas kyla iš noro ką nors pamatyti, at se, pietų pertraukos metu paskutinį kartą
Niekuomet Tavęs nepamiršim.
kad jie būtų žmonės, kad skirtųsi vienas Čia paslaptis karšta, kaip ugnis. Pats rasti. Mūsų atstumas nuo Prakartėlės yra susitiko su savo žmona ir kitais bičiuliais.
Amžiną Tau atilsį teuteikia Viešpats sa
nuo kito, kaip atsikratyti visokio stilisti Dievas, Kurs sutvėrė dangų ir žemę, Kurs proporcingas mūsų žingeidumui pamatyti Paskui 4 vai. pakūrė židinį ir... sukniubo. vo padangtėse!
nio balasto. Tie klausimai yra rašytojo dar sutvėrė matomą ir nematomą pasaulį ir Kūdikėli, kuris kiekvienos kartos žmogų
Grįžusi iš darbo žmona atrado jį gulintį
1954. xn. 10.
bo klausimai. Šitie klausimai rūpi, žinoma, nenustoja jį valdęs, dabar iš meilės atei kviečia į Laimę. Te Jis ateina i mūsų šir ant grindų kaip karį, žuvusį kovos lauke.
ne tik mums, bet mums jie ypač turėtų na į mūsų tarpą, kad įkvėptų naujo die dį. Tai vienintelis dalykas, kurį galime
TAURI ASMENYBĖ
rūpėti, nes mūsuose net ir po glėbį knygų viško gyvenimo dvasią, kad mus išlaisvin Jam padovanoti. Jis laukia mūsų ir nori
A.A pulk. LEONUI VALKŪNUI
davę rašytojai dar vis tebesilaiko dėsnio: tų iš slegiančiu nuodėmių. Jis, kuriam tik mums padėti. Tada Kristaus gimimas
Kai rašau šį nekrologą, a.a. L. Valkūno
mirus,
nors ir nežmoniškai, bet tik kitoniškai. To žodį tarus, iš nieko nagai Jo mintį susifor mums nebus veltui. 1954 m. Kalėdos bus palaikai dar nepalaidoti ir nepalydėti į sve
negero dėsnio užsispyręs laikosi ir Al. Ba mavo žvaigždynai, Betliejuje gimsta kaip mūsų gyvenimo istorinės Kalėdos!
jo
žmonai
skaudaus
liūdesio valando
timą amžino poilsio vietą. Sunku tad ką
ronas. šiame rinkinyje yra viena maža iš didžiausias žemės vargšas, kad nė vienas
nors sistematingesnio ir giliau apgalvoto
je
reiškia
gilią
ir
nuoširdžią
užuojau
— Štai aš jums skelbiu didelį džiaugs
imtis — tai novelė „Balastas“, kurioje ra žmogus nesibijotų pas J) ateiti. Ne tur
parašyti, juoba, kad laikau jį didele, šakota
tą.
šytojas yra atsisakęs perkrauto pergrūsto tai, bet tyra širdis yra didžiausias daly mą, nes jums gimė Išganytojas!!!
asmenybe, kurios bent kaikurias savybes
P. Iškauskas
stiliaus, bet dar nesuradęs, ką jo vietoje kas, kurį žmogus gali Dievui padovanoti.
P. Dauknys MIC praskleidžiant reikia atidžių ir rūpestingų
a*1™®
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EUROPOS LIETUVIS

BRAVO BRITANIJOS LIETUVIAI!
Vokietijos Krašto Valdybos P-kas
apie perkamą vasarvietę-prieglaudą
Į DBLS susibūrę Britanijos lietuviai
užsimoja ir atlieka tikrai neeilinius dar
bus. Su kokiu pasigėrėjimu savo metu
stebėjom mažos suomiu tautos kovą prieš
raudonąjį milžiną su tokiu pasigėrėjimu
kiekvienas lietuvis seka DBLS žygius
tremties fronte, kovoje už lietuvybę. Ypa
tingai sveikintinas paskutinis jų sumany
mas įgyti nuosavą vasarvietę ir stebėti
nas ryžtas, su kokiu jie jj vykdo.
Jei mes norime išlikti lietuviais ir jei
norime vaikus lietuviais išauginti, mes
turime turėti savo rūšies lietuviškus re
zervatus, kuriuose mes patys būtumėm
šeimininkai, kuriuose mes galėtumėm
tvarkytis, kaip išmanome ir kaip mes ran
dame reikalinga. Tuose rezervatuose
mums reikia sudaryti tikrą atogrąžinj
lietuvybės klimatą, kad ir trumpam lai
kui ten pakliuvęs jaunuolis ar jaunuolė
bematant pro visus porus išprakaituotų
amerikonizmą, vokiškumą, anglicizmą ir
kitokius visokius izmus, o ir senimas ga
lėtų ilsėtis lietuvybės paunksmėje. Vie
nas iš tokių rezervatų, tikiuosi, ir bus Lie
tuvių Vasarvietė Didž. Britanijoje.
Iškeldamas tokios vasarvietės reikalin
gumą, noriu drauge išsklaidyti kartkar
tėmis pasireiškusias abejones, ar tikslin
ga kišti pinigus i tokios rūšies nekilnoja
mą turtą. Esą, čia ne mūsų tėvynė, nėra
ko mums pirkinėti vasarviečių, gimnazi
joms rūmų ir pan. Esą tai tik pririš mus
prie gyvenamojo kratšo, nuo kurio neno
rėsime skirtis ir vartams j Tėvynę atsi
darius. Mano nuomone, tokios kalbos yra
grynas nesusipratimas. Dar gal būtų kiek
pagrindo nuogąstauti, kad privatus asme
ninis, nekilnojamas turtas gali sulaikyti
savininką nuo grįžimo į Tėvynę, bet vi
suomeninė nuosavybė, tie augščiau minė
ti lietuviški rezervatai, juk tam ir įgijama, kad sudarius sąlygas išauginti žmo
nes, kurie atkeltų vartus į Tėvynę ir pir
mieji jon grįžtų. Jei tokių žmonių mums
nestokotų ir nebūtų pavojaus, kad laikui
bėgant bus dar didesnė jų stoka, tai tik
rai mums nereikėtų vasarviečių, gimnazi
jų ir pan. Taigi, nėra jokio pavojaus,
kad, nusikračius mūsų kraštui vergijos
pančių, tūlas Anglijoj gyvenąs lietuvis
negrįžtų tėvynėn vien dėl to, kad DBLS
turi Anglijoje vasarvietę. Bet gali jų ma
žiau grįžti, jei DBLS vasarvietės neįgytų
ir jos tinkamai neišnaudotų.
Kitas nepagrįstas rūpestis būtų vasar
vietės nuošalumas. Galiu tai ramia širČfV
mi pasakyti, netgi pačios vasarvietės ne
matęs. Kam gi toji vasarvietė bus naudo
jama? Ogi — nekalbant apie tam tikrą
skaičių pastovių gyventojų — jaunimui
stovyklauti, suaugusiems atostogas pra
leisti ir pan. Jaunuolis stovykloje ar šiaip
kas atvykęs atostogų praleisti išbus ten
dvi, daugiausia keturias savaites. Vasar
vietės šeimininkų pareiga būtų pasirūpin
ti, kad tas laikas jaunimui, atostogaujan
tiems, būtų užpildytas grynai lietuviško

mis pramogomis, lietuviška programa.
Toji programa turi būti visam atostogų
sezonui kruopšičai paruošta, nes dvi ar
keturios savaitės, kurias asmuo ten pra
leis, yra juk neilgas laikas ir todėl rei
kalingą jį galimai geriau išnaudoti. Ne
kalbant jau apie pačių dalyvių parengi
mus, kaip tai sueigas su dainomis, tauti
niais šokiais, diskusijomis ir pan., vasar
vietės šeimininkai privalėtų pasirūpinti,
kad sezono metu būtų ruošiamos kviesti
nėmis jėgomis paskaitos, koncertai, vai
dinimai. Turime juk ir filmų apie Lietu
vą, bet jei jų ir nepasisektų parūpinti,
tektų pasitenkinti Lietuvos vaizdų demonstavimu projekcijos aparatu. Būtina
turėti ten gerą lietuvišką biblioteką, kur
rastų sau įdomią knygą ir jaunuolis ir
suaugęs, tas vėliau daug padėtų lietuviš
kai knygai plačiau pasklisti tremtinių
tarpe. Įsigytina apsčiai lietuviškų plokšte
lių, lietuviškos muzikos ir dainos garsai
turėtų ten nuolat skambėti. Įgrotos ir Įkal
betos magnetofono juostos yra taip pat
labai dėkinga medžiaga įvairioms progra
moms sudarinėti. Panašių galimybių yra
ir daugiau. Tad manęs dėlei koks nors
angliškas kinas ar kita kokia pramogų
vieta galėtų būti ne tik už 3, bet ir už 30
mylių nuo vasarvietės, tas jos reikšmės
tautiniu požiūriu tikrai nesumažins. Ne
tas mums turi rūpėti, per metus kiekvie
nas turi pakankamai progų prisižiūrėti ir
groŽętis anglišku kinu, mums turi rūpė
ti, kad kelias savaites toje vasarvietėje
pabuvojęs tautietis ją apleistų ne tik tvir
tesnis kūnu, bet, svarbiausia, tvirtesnis
savo lietuvis ka dvasia.
Tad bravo Britanijos lietuviai, kad ry
žotės įsigyti tą letuvybės regenoratorių.
Pasirūpinkit, kad jis tinkamai veiktų,
kad gerai savo užduotį atliktų, ir iš jo
bus mums tikrai daug naudos. O jei
Jums kartais pritrūktų „kvapo“, turėtų
ateiti pagalbon ir kitų kraštų lietuviai ir
jie neabejotinai ateitų.
Pranas Zundė

ATSILIEPIMAI APIE LIET. SODYBA
Po ilgesnės pertraukos, štai ir vėl de
dame pluoštą atsiliepimų apie Lietuvių
Sodybos pirkimą. Iš jų matyti, kad susi
domėjimas pirkiniu nemažėja ir kad visi
atsiliepusieji puikiai supranta savo pa
stogės naudą bei reikšmę.
P. Laurušonis: Nupirkite, o paskui žiū
rėsime. Rasit ką nors ir dėl biznio sugal
vosime, kad prieglauda-vasarvietė patei
sintų visų gerus norus.
C. Kazakaitienė: Siunčiu papildomai
dar du svarus. Suprasdama dalyką, labai
apgailestauju negalėdama savo įnašo pa
didinti žymesne pinigų suma.
P. Iškauskas: Gavęs Jūsų laišką, pasi
žadu savo įnašą padidinti dar 5-kiais sv.
D. Steponavičius: Pažadėtus 2 svarus
tuoj siunčiu. Jei mano koja gerai sugis ir
jei vėl būsiu darbingas, ateity pasižadėsiu
nupirkti vasarvietei-prieglaudai kokį tu
ziną metalinių šaukštų ar ką panašaus.
K. Paukštys: Labai malonu girdėti, kad
mūsų broliai rūpinasi ateitimi. Tokia pa
talpa greitu laiku bus reikalinga visiems,
nes didel. dauguma ir dabar jau sensta.
Dvejus metus nedirbau, todėl siunčiu kiek
išgalėdamas, o jei bus reikalinga, pasių
siu ir daugiau.
B. Šliogeris: Noriu, kad šitas dalykas
nesugriūtų ir pasekmingai baigtųsi. Ma
nau, lead visi dar parems po truputį.
J. Kavoliūnas: Buvau pažadėjęs siųsti
3 svarus, bet siunčiu 5. Mano linkėjimas
parinkti ūkvedį, dėvintį guminius batus
ir dirbantį be pirštinių — lietuvį ūkinin
ką.
J. Strumskis: Siunčiu 10 svarų jau ant
rą kartą. Sekantį šeštadienį atsiųsiu dar
10 svarų.
J. Krivickas: Prieglaudos - vasarvietės
įsigyjimo reikalu matome didelį mūsų
bendruomenės pritarimą. Belieka tik, kad
dabartinė Namų Bendrovės direkcija ne
apviltų mūsų lūkesčių.
Kun. V. Kamaitis: Nors ir nebuvau pa
sižadėjęs padidinti savo įnašą, tačiau siun
čiu dar porą svarų.

Kaip matysime, jų atsargumo būta ne
tuščio. Kybartiškiai mus drąsino, jog nesą
ko skubėti, draudė pernakvoti ir vakarie
nės pavalgyti gimnazijos rūmuose. O jau
buvo tarp 8-9 vai. (20-21 vai.). Buvome
labai nuvargę ir susigundėme. Argi ir
sunkiasvorio vežimo su mūsų daiktais
(jis atsirado tik apie 1 valandą, lydimas
Įeit. Mikoliūno,) nebuvo dar atvažiavusio,
mano žmona iš Užugirio Kiemo. Jos ke
lionė man labai rūpėjo. Juk galėjo kas ją
kur nors sutrukdyti. Ir ji atsirado apie
10 (22) vai. Važiavusi per Kėdainius (ne
per Ukmergę, kur galėjo atsirioglinti rau
donosios armijos dalinys; ne per Jonavą,
kur šalia buvo raud. armijos įgulos), su
kusi į Nemuną pro Vilkiją ir ties Jurbar
ku keltu persikėlusi per Nemuną ir, ša
kių apskr. viršininko lydima, mus prisivi
jusi. Buvome visi jau krūvoje. Į tą laiką
pataikė ir Musteikiai, gen. ir pik., ir teis,
ministras Tamošaitis, — visi trys su šei
momis, visi trys ruošėsi anapus sienos
eitL Valgėme vakarienę gimnazijos rū
muose ir svarstėme klausimą, nakvoti Ky
bartuose ar Eitkūnuose. Man magėjo dar
pabūti Kybartuose vieną kitą dieną, kad
būtų galima gauti žinių, kas darosi Kau
ne, be to, norėjau išsiimti iš Lietuvos Ban
ko skyriaus pinigų. Su savimi turėjau pa
siėmęs Taup. Kasų knygelę savo sąskai
tai (kelios dešimtys tūkstančių litų). Pini
gai buvo reikalingi apsipirkti: šoferiai ir
saugai neturėjo nė drabužių nė baltiniu
pakeisti. Be to, Prezidentūros tarnai pali
ko neaprūpinti, taigi ir jiems tenka po

J. Petruševičius: Siunčiu ir aš, norėda
mas palengvinti žygius, daromus ryšium
su ramių atostogų kampelio pirkimu.
E. Balčiūnienė: Atrodo, kad mums bus
labai reikalinga prieglauda, nes jau abu
turime po 70 metų su kaupu. Aš užsisa
kau tą mažą namelį prie malūno. Atva
žiuosime kada pašūkauti.
P, Krivickas: Leonas Pagažinskas pada
vė man 5 svarus, kad pasiųsčiau lietuvių
vasarvietės pirkimo reikalui. Jis neskaito
„E. Lietuvio“, todėl nežinojo, kad pinigai
renkami.
S. Sargautas: Kaip prižadėjau, taip ir
siunčiu tą savo plytą. Jei Jums bus labai
striuka, atsiųsiu ne vieną, o dešimt.
G. Ir S. Anužiai: Siunčiame pažadėtus
du svąrus ir linkime geros sėkmės. Siųs
tume ir daugiau, bet dabar kaip tik pa
tys mokame įvairius mokesčius.
J. Mironienė: Prisidedu kuklia suma,
tikėdama, kad Jūsų kilnus darbas atneš
mums visiems tikro malonumo ir džiaugs
mo ateityje.
K. Kudla: Kadangi Jums reikalingi pi
nigai, šiandien nepirksiu butelio Marte
lio. bet pasiusi tą dalį Jums.
R. Flankauskaitė: Siunčiu 5 svarus ir
linkiu, kad greičiau nuoirktute ta vasar
vietę.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

nuoširdžiai sveikina, linkėdama kiekvienam daug asmeninės
laimės ir sveikatos

Dainora Daunoraitė,
spaudos platintoja D.Britanijoje.

Brazilijoje, tenykščių lietuvių kultūri
ninkų pastangomis išleista knyga portuga
lų kalba antrašte „Lituania iliustrada“.
Tuo veikalu labai gražiai pagerbtas lietu
vis knygnešys. Minimi 1884-1904-1954 is
toriniai metai. Viršelis dali. V. Kašubos. o
aplankas dail. P. Puzino. Leidinyje yra
net 134 iliustracijos, jų tarpe ir eilės mū
sų dailininkų paveikslų reprodukcijų. Be
to, pora žemėlapių, o Lietuvos himnas at
spausdintas net penkiomis kalbomis —
lietuviškai, portugališkai, ispaniškai, ang
liškai ir vokiškai.

Bendras Headley Park sodybos
vasarvietės — prieglaudos pastatų vaizdas.

Vis dar Kybartuose
Bevalgant vakarienę pirm. Merkys du
kartu kalbino mane telefonu iš Kauno.
Dusliu, leisgyvio žmogaus balsu, prašė
meldė mane grįžti. Pasidarę labai nera
mu, nusiminę žmonės reikalauja, kad grįž
čiau. Abu kartus argumentuodamas atsa
kiau, kodėl man nedera grįžti. Vėl jam
priminiau Min. Tarybos nuominę, tikinau,
jog mano buvimas Lietuvoje tik pažeistų
jos garbę ir nieko gero jai neduotų. Nė
aš, nė kas kitas dabar jau nebesustabdys
Maskvos pasukto rato. Pirm. Merkio, ro
dos neįtikinau. Jis vis tą pat kartojo be
logiško ryšio. Paklaustas iš kur kalba,
atsakė: iš savo buto. — Man darė įspū
džio, kad jis pas save ne vienas, kad ša
lia jo būta kokio ragintojo. Gal klystu.
Tarp 22.30 ir 23 vai. kažkas pasikvietė į
telefoną gen. Musteikį. Pasirodo, Žilinskis (Min. Tarybos reik, vedėjas) iš Kau
no. Kalbėjęs irgi pritrikusiu balsu, prašy
damas, kad Prezidentas grįžtų. Baigęs pa
sikalbėjimą generolas pasakė, jog nė mi
nutės nereikia gaišti, tuojau pervažiuoti
sieną. Mat, kažkokia delegacija vykstanti
Kybartuosna parsivežti Prezidento.

Per sieną
Automobiliais slinkome visi i tiltą per
Širvintos upelį. Aš vaižavau su gen. Mus
teikio pirmutiniai aps. ministerijos maši
na. Kiti sekė užpakalyje. Nors jau trupu
tį po 23 vai., žmonių tačiau nemaža bu
riavo pasienyje. Dauguma būta šaulių.
Privažiavome tiltą, — uždaryta, neleidžia.
Generolas išlipo iš mašinos ir, priėjęs prie
sargybos, pasakęs: Praleiskite Prezidentą.
O ši, atkišusi šautuvus, surikusi: Stok!
Sėdėdamas automobilyje matau švaistan
tis ginklais sargybą ir nesuprantu, kas da
rosi. Tik paskum tuojau susivokiau, jog
gen. Musteikio jau prasiveržta anon pu
sėn. Aš tebesėdžlu savo vietoje ir stebiuo
kiek pasiųsti.
si, kam dvi žmogystos laiko i mano pusę
Vakarienę valgėme tarp 9-10 (21-22 v.). atkištus šautuvus. Išlipau, — abu šautu-

B. Eidimtas: Vienintelis mano linkėji
mas prie siunčiamų 5 svarų yra, kad tas
kilnus sumanymas ir padėtos pastangos
nenueitų niekais.
K. Vikšrys: Siunčiu pakartotinai 2 sva
rus. Nors nesu turtingas, bet, sutaupęs,
dar atsiųsiu.
M. Jasiukevičienė: Kaip sakėm, taip ir
padarėm. Siunčiam dar 10 svarų vasar
vietei-prieglaudai pirkti.
A. Margelis: Papildau savo 2 svarų įna
šą, dar vienu svaru, nors pats turiu sun
kumų dėl namo pirkimo. Dėkoju už Jū
sų pasiryžimą ir pastangas nupirkti va
sarvietę.
J. Kašeckas: Siunčiu dar vieną svarą,
kad tik būtų nupirkta Lietuvių Sodyba.
J. Naudžiūnas: Susirūpinęs siunčiu 2
svarus. Vasarvietė žūtbūt turi būti mūsų.
A. Rūsys: Sukrapščiau du svarus virš
pažado ir siunčiu, kad tik pasisektų kaip
nors sudurti galus su galais. Sukrapštykite tuos 3000, o paskui pirkinėslm pa
mažu tuos šiaudinius čiužinius.
K. Pocius: Esu daržininkas, sodininkas,
gėlininkas ir bitininkas. Jei reikės patar
siu laiškais, o kolei kas siunčiu vieną
svarą virš pažado. Kartu prideda 1 sva
rą ir M. Kvietkutė.

MIELUOSIUS LIEUVIŠKOS KNYGOS BIČIULIUS IR RĖMĖJUS

KULTŪROS PASTABOS

Prez. Antano Smetonos atsiminimai
Amerikoje išeinąs žurnalas MARGUTIS Jau kuris laikas spausdina
Prezidento A. Smetonos atsiminimus.
Čia persispausdiname tų atsiminimų
ištraukėlę, vaizduojančią tas sąlygas,
kuriomis Prezidentas turėjo pereiti
Vokietijos sieną ir apleisti Lietuvą.
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Dail. A. Tamošaitienė išaudė didžiulį
kilimą, vaizduojantį grįžusį iš pavojingos
kelionės lietuvį knygnešį. Jį prie pirkios
durų pasitinka moteriške, kuriai knygne
šys įteikia iš Prūsų parneštą knygą. Kili
mą užsakė prel. P. M. Juras, žinomas
knygų leidėjas.
Tarptautiniame rašytojų kongrese Bra
zilijoje lietuvius rašytojus atstovavo po
etas Venacijus Ališas.

Jurgis Sauerveinas, „Lietuviais esame
mes gimę“ autorius, gimė 1831 m., o mirė
1904 m.

Kostas Kalinauskas, vienas žymiausių
Pranešame, kad senoji Zapyškio bažny
1863 metų sukilimo vadų Lietuvoje, rusų
čia prie Nemuno, dažnai vaizduojama lie sušaudytas
Vilniuje 1864 metais.
tuvių dailininkų kūriniuose ir foto monta
žuose, esanti potvynių nugriauta. Kad ko
munistai jos apsaugojimu rūpintųsi, ži
Italų rašytojas Aristide Brunnell yra iš
noma, negali būti nė kalbos.
leidęs italų kalba knygą antrašte „La
Chlesa Silenzio" („Tylos Bažnyčia“). Ta
Tyrinėtojai mokslininkai nė kiek ne me 326 pusi, veikale apžvelgiamos visos
abejoja, kad Marso planetoje yra gyvų komunistų pavergtosios tautos ir ten perbūtybių. Jų manymu. Marso gyventojai skiojamoji Bažnyčia. Apie Lietuvą žinios
nėra panšūs i žemės gyventojus, jie esą sutelktos į 12 puslapių. Naujosioms lai
žymiai didesni už mus, kurti, nebyliai ir, doms italų ir prancūzų kalbomis Lietuvai
galbūt, susikalbą tarp savęs tik ženklų skirtą dalį rūpestingai ištaisė kun. Dr. J.
Vaišnora.
pagalba.

priėjęs mane, pasakė radęs vieną jauną
policininką, kurs žadėjęs mane tikrai
anon pusėn pervesti. Sūnus paliko ir grįžo
į mūsų automobilius. Juk svarbiausia,
kad Prezidentas nebūtų sulaikytas, o ki
tiems maniesiems gal pavyks paskum, jei
ne per tiltą, tai kitu daiktu pereiti sieną.
Taigi gerasis policistas vedė mane, pik.
Žukaitį, Adamavičių ir čiuoderį atgal nuo
tilto viena gatve, paskum skersgatviais,
pasuko kaip ir atgal, vedė palei visokius
namus. Pagaliau pritapo į mus apysenis
vyras (rodos, p. Misiurevičius), buvęs
prie vakarienės, jau vienmarškinis, besiruošęs miego, su šliurėmis, apsiaustu ap
simetęs. Jis ėjo toliau su mumis, rodyda
mas taką, pro savo namus, kur gyveno.
Priėjome upelį. Atsisveikinome su savo
geradariais (pollcistu ir tuo vyru), padė
kojome jiems už tą didžią paslaugą, nusiavėme kojas ir perbridome siaurą, negilų
upelį. Apsiavę žingsniavome Eitkūnų sto
ties linkui.

vai į mane pasisuko. Kieno tos žmogystos?
Vokiečių ar lietuvių! šautuvai į savo Pre
zidentą?! Labai klaiku pasidarė... Ieškau
savųjų, dairausi, ir negaliu surasti, žmo
nės būriuodamiesi kalba, kažką aiškinasi,
šit ir Adamavičius su Čiuoderiu. Juodu
patyrusiu vaką: Vakar ir šiandien buvę
įsakyta iš augščiau baro viršininkui že
maičiui leisti laisvai per sieną visus, ku
rie tik norės anon pusėn. O dabar, tik ar
prieš pusvalandį, įsakyta priešingai: nieko
nebeleistti. Atsiminiau Ministrų Tarybos
nuomonę, jog reikią leisti iš savo krašto
visus, kurie tik jaučia sau pavojaus iš
bolševikų. Dabar, matyti, ūmai kieno.ki
taip pasukta. Dėl Prezidento uždaryta šie
na ir kitiems: Vadinasi, Kaune valdžios
augštumoje nebesama atsparos bolševiz
mo galiai. Min. pirmininkas ir jo bendra
darbiai, matyti, visai suglebę ir save pa
Eitkūnuose
metę. O kokie jie buvo optimistai, svars
Ėjome
visi
keturi
upelio krantais, pa
tant klausimą priešintis ar nesipriešinti!
P. Bizausko viltis, jog, sutikus su Mask lei sieną ir tiltą. Juk tik keli žingsniai te
vos reikalavimais, galima būsią jie su skyrė mus nuo mūsų paliktosios Lietuvos.
švelninti! O čia kaip bematant begalo Ką dabar veikia mūsiškiai? Pavyks ar ne
pavyks jiems praeiti sieną? O gal jau ir
šiurkštų pasidarę.
kelintoji delegacija Kybartuose? Ką rasi
Einu aš pats ieškoti Žemaičio, kurs me Eitkūnuose?.. Taip mąstydami dūli
prieš valandą taip patogiai su mumis kal nome takais ir takeliais ir atsidūrėme sto
bėjosi. Jo padėti surasti pasišovė kuris tyje. Buvo jau po 12 nakties. Vadinasi,
šaulys. Prieiname viršininko būstinę, bel birželio 16 d. pradžia. Čia radome besėdin
džia šaulys į duris, — nieks neatsiliepia. čius gen. ir pik. Musteikius su žmonomis
Ir pro langą nematyti žiburio. Tamsu... ir dkrelėmis. Ir jų, mat išskyrus genero
pasislėpta! Mano padėjėjas išnyko. Priei lą, pereita per žaląją sieną. Visa būtų ge
na vienas kitas šaulys, kažką pažada — rai, tik jų daiktai palikę Kybartuose.
ir nebėra. Atrodė, lyg užtrukinti, ly ir su Kaip juos iš ten gauti? Netrukus jaunas
klaidinti mane norėtų. Atsiminiau žilins- vokietis karininkas, rodos, vyr. leitenan
kio telefonu pranešimą: delegacija va tas, mus pasitiko ir pranešė, jog tuojau
žiuojanti parsivežti Prezidento, — ir pa ateisiąs jo viršininkas ir pasakysiąs, kas
maniau: Mane trukina, kad galėtų sučiup mums žinotina. Kiek palaukus tikrai jis
ti. Reikia kitaip manytis, norint išvengti atėjo ir pasisakė esąs Doktor Greefe. Man
pasimatymo su delegacija.
dagiai mus prakalbinęs, jis pareiškė ne
galįs, deja, dabar pasakyti, ar mums būsią
Brendame per Širvintos upelį
leista palikti Vokietijoje. Paklausias Ber
žmonės vaikščiojo patamsyje, pusbalsiai lyno vyriausybę ir duosiąs atsakymą tik
kalbėjo ir kažko laukė. Šit ir mano sūnus, rytmetį. Labai nusiminėme, tokią žinią

gavę. Kas daryti, jei Vokietijos vyriausy
bė neleis mums gyventi savo žemėje? Ko
dėl abejoja mus priimti? Juk mūsų (tegu
ir ne visų) yra pasai, vieni vizuoti, kiti
ne vizuoti, Kaune Vokietijos Pasiuntiny
bėje?.. Trupputį keista! Jei grįžtume Lie
tuvon, tai Maskvos valdovai, kurie dabar
ten šeimininkauja, tikrai mūsų, kaip pa
bėgėlių nepasigailėtų. Sunku būtų gauti
mums leidimai ir kurin neitralan kraštan
patekti. Tokių ir kitokių minčių buvome
varginami.
Pasikalbėjimai su įgal. ministru Škirpa
ir su delegacija
Mandagusis karininkas pasiūlė mums
kiek pamiegoti, kol ateis iš Berlyno atsa
kymas. Nuvedė mus su pik. Žukaičiu šlokin tokin viešbutin (geresnio nėra Eitkū
nuose), kiek toliau nuo stoties. Mums pa
rodytame kambaryje aš atsiguliau lovon,
o pulk. Žukaitis ant kanapos. Nors labai
norėjome miego, nes kelias naktis iš eilės
nemiegoję, tačiau negalėjome užmigti, o
tik vartėmės, kosėme prisirūkę ir snaudėme. Rodos, niekuomet gyvenime nėra buąę tiek liūdna, kaip dabar, šit mes bėg
liai, palikę savo kraštą, taip sparčiai žen
gusį vis didesnėn gerovėn! Dabar jį ap
spito gruobonys? Ar grįšime kada ir kokį
jį rasime? O ir mūsų pačių likimas baisi
mįslė. Kuo veršimės, kuo gyvensime?..
Dar blogiau gal tiems, kurie paliko. Išnai
kins, išžudys mūsų priaugusią šviesuome
nę, suvedžios, sugadins mūsų jaunimą.
Taip kamuojamiems sunku užmigti.
Jau išaušus, rodos, apie 4 vai. pasibeldė
į duris karininkas ir pranešė, jog delega
cija iš Kauno norinti matyti Prezidentą
ir su juo kalbėti. Ar priimsiąs? Sutikau.
Vadinasi, jos neišvengiau. Tik čia jau ki
ta kalba, čia nebus taip, kaip buvo ant
tilto. Pulk, žukaitis pasakė, kad tegu de
legacija palaukia. Dabar Prezidentas turi
bent kiek pasilsėti. Truputį luktrėjus, gal
už 15 minučių, vėl pranešė karininkas,
jog iš Berlyno įgal. min. Škirpa norįs kal
bėtis su Prezidentu. Išlindęs iš lovos, ap
simetęs apsiaustu, skubinu kitan kamba
rin į telefoną. Min. Škirpa kalbėjo lietu
viškai. Jis tikino mane grįžti Kaunan.
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Europos Lietuviu Kronika
T. FONDAS SUVEDA BALANSĄ

LONDONAS
MINISTERIUI B.K. BALUČIUI
PAGERBTI VAKARAS
Gruodžio 29 d., trečiadieni, Ministerio
B.K. Balučio 75 metų sukakties dieną,
Lietuvių Namuose, 1-2, Ladbroke Gar
dens, Krašto Bendruomenės Valdybos ir
DBLS Centro Vaidybos iniciatyva rengia
mas Didžiajam Lietuviui pagerbti minė
jimas. Minėjimo pradžia 8 vai. vakaro.
Tiek Londone gyveną, tiek ir iš kitur lie
tuviai kviečiami minėjime dalyvauti.
* * *
KALĖDOS LIETUVIU NAMUOSE
Lietuviai, norį bendrai praleisti Kūčias,
kviečiami i Lietuvių Namus. Bendros Kū
čių Vakarienės pradžia 8 vai. vakaro. Už
sirašyti pas Namų administratorių. Vaka
rienės mokestis — 12 šil. 6 penai. Atvykę
iš provincijos gaus nakvynę Lietuvių Na
muose.
Pirmosios Kalėdų dienos vakare Na
muose nebus šokių.
Antrosios Kalėdų dienos vakare rengia
mas pasilinksminimas lietuvių namų gy
ventojams ir svečiams iš kitur. Pasilinks
minimo pradžia 7 vai. vakaro. Per abi
Kalėdų dienas veiks naujieji barai.
* * *

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Penktadieni, gruodžio 31 d., 8 vai. vak.
Lietuvių Namuose rengiamas Naujų Metų
sutikimas. Rengėjai yra pasirūpinę poli
cijos leidimu šiais metais sutikimą pra
tęsti iki 2 vai. Tuo būdu, pats N. Metų
pasveikinimas įvyksta 12 vai.
Lietuvių Namuose, naujai išdekoruoto-.
se patalpose atsilankę svečiai galės jau
kiai ir linksmai sutikti N. Metus ir susi
pažinti su Naujais Lietuvių Namais Lon
done. Staliukus prašoma užsisakyti iš
anksto.
* * *
„EUROPOS LIETUVIS“
IŠEIS SAUSIO 5 D.
Šis, padidintas „Europos Lietuvio“ nu
meris, yra paskutinis šiais metais. Pir
masis po Naujųjų Metų numeris išleidžia
mas sausio 5 d.
Ta pačia proga primename gerbia
miems skaitytojams, kad jau laikas pra
tęsti prenumeratą 1955 metams.
* * *

CARE PAKETAI
Gruodžio pabaigoje iš Amerikos, per
BALFo atstovą atsiunčiama 200 specialių
maisto paketų, kiekvienas po 14 svarų
svorio, kuriame yra miltų, ryžių, riebalų,
pupų, mėsos ir sviesto. Kiekvienas siun
tinėlis taip supakuotas, kad patogus nešti.
Care organizacija šių maisto paketėlių
atskiriems asmenims nesiunčia. Juos duo
da su sąlyga, kad mes patys pasiimam iš
uosto ir patys juos išdalinam. šį darbą
atlikti pasiėmė DBL Sąjunga. Asmenų ga
vusių paketėlius, pakvitavimai turi būti
CARE organizacijai sugrąžinti iki sausio
18 d.
Iš Londono uosto visi 200 paketų bus
atvežti į Lietuvių Namus, 1-2, Ladbroke
Gardens, W. 11. Sausio pirmąją savaitę ti
kimasi paketus pradėti dalinti. Londone
gyveną lietuviai, reikalingi paramos, pra
šomi asmeniškai kreiptis tuo reikalu į Są
jungos Valdybą ir paketus pasiimti iš Lie
tuvių Namų.
. DBLS Skyrių Valdybos provincijoje
prašomos skubiai pranešti, kiek kuris sky
rius tų paketų reikalingas, nurodant ad
resatus. Galima siųsti į skyriaus būstinę,
iš kur valdybos paketus išdalintų. Paketų
persiuntimo išlaidas nuo Londono, kurios
kiekvienam paketėliui gali siekti apie 3
šil., teks apmokėti arba gavėjams, arba
skyriams.
Suprantama, kad 200 paketų visiems ne
užteks, todėl pirmoje eilėje jie skiriami
tiems, kuriems iš tikrųjų reikalinga. Sky
rių valdybos prašomos į tai atkreipti dė
mesio ir paketų užsakyti maždaug po vie
ną, skaitant penkis narius.
DBLS Centro Valdyba
♦

♦

♦

JONAS BALTRUŠAITIS
REMONTUOJA LIETUVIŲ NAMUS
Vidaus remontas Lietuvių Namuose,
1-2, Ladbroke Gardens dar pačiame įkarš
tyje. Per 20 darbininkų jau trečią savaitę
nuo šviesos iki vėlyvo vakaro daro vidaus
remontą. Visą darbą prižiūri specialistas
lietuvis Jonas Baltrušaitis, gimęs ir gyve
nęs Kanadoje, vėliau kurį laiką Ameriko
je, o dabar jau 15 metų Anglijoje. Jis dir
ba vienoje didelėje Londono statybos fir
moje formanu. Lietuvių Namuose jis pa
renka spalvas gyvenamiesiems kamba
riams, salei, barams ir kitoms patalpoms.
Nuostabu, kad šis lietuvis, gimęs Kana
doje, o apkeliavęs visą pasaulį, nepamir
šo lietuvių kalbos. Jo žmona, taip pat lie
tuvaitė, gimusi Škotijoje, gyvenusi Kana
doje, visiškai gerai kalba ir skaito lietu
viškai. Baltrušaičiai turi 3 vaikus. Vyriau
sias sūnus žuvo pereitame kare. Vėliau
supažindinsime skaitytojus su įdomiais
J. Baltrušaičio išgyvenimais tiek karo
metu, tiek ankstyvesniais laikais, kada
jis buvo film aktorius, rašęs anglų laik
raščiams ir pan. Be lietuvių kalbos, Bal
trušaitis gerai moka prancūziškai, angliš
kai ir vieną kitą slavų kalbą.

Metams baigiantis, š.m. gruodžio 8 d.
naujuose Liet. Namuose buvo susirinku
si posėdžio Tautos Fondo Atstovybė D.
Britanijoje, kuri apžvelgė praeitų metų
darbus ir apsvarstė pajamų padidinimo
būdus ateinantiems metams.
Tautos Fondo Atstovybę Londone suda
ro pirm. J. Vilčinskas ir nariai: P. Bulai
tis, O Kairiūkštienė, J. Petrušaitis ir K.
Makūnas. Kiekvienoje lietuvių gyvenamo
je vietoje provincijoje yra T.F talkinin
kai, kurie surenka aukas iš aukotojų įr
persiunčia Atstovybei. Tokių talkininkų
D. Britanijoje yra 24 ir daugumoje atve
jų jie tampriai bendradarbiauja su DBLS-gos Skyrių Valdybomis.
Per 1954 metus D.Britanijoje surinkta
Tautos Fondui 375 svarai, iš kurių didele
dalį — 150 svarų aukojo Škotijos lietuviai
per kun. Gutauską. Be talkininkų ku
riems Tautos Fondo Atstovybė nutarė pa
reikšti nuoširdžią padėką prie lėšų telki
mo prisidėjo ir organizacijos. DBLS Wolverhamptono Skyrius iš suruošto tautos
šventės minėjimo ir šokių, visą pelną —
19 svarų ir 5 penus paskyrė Tautos Fon
dui. Paskiri tautiečiai taip pat gerai su
prato savo pareigą, skirdami didesnę ar
mažesnę savo uždarbio dalį Lietuvos lais
vinimo reikalams. Jiems visiems T.F At
stovybė nutarė kuo nuoširdžiausiai padė
koti. Ateityje, visos aukos nemažesnės 10
šilingų bus skelbiamos „E. Lietuvyje".
T. Fondo Atstovybė, kurios oficiali būs
tinė yra. Lietuvių Namuose, nutarė padė
koti L. Namų B-vei už patalpas, už kurias
b-vė neima nuomos.

WOLVERHAMTONAS

KEIGHLEY

A.A L. VALKŪNO LAIDOTUVĖS

Gruodžio 11 d. Keighley įvyko a.a. pik.
Itn. Leono Valkūno, mirusio 8 dieną, lai
dotuvės. St. Annes bažnyčioje susirinko
gražus būrelis lietuvių ir artimųjų, o velionies karstą pasitiko kun. J. Kuzmickis
su kan. B. Martynelliu. Karstas buvo ap
dengtas keliais gėlių vainikais.
Pradžioje abu kunigai, talkininkaujant
DBLS Bradtordo skyriaus pirm. J. Juš
kai, sugiedojo egzekvijas, paskui atlaikė
gedulingas Mišias, kurių metu liūdnai
grojo vargonai. Pamaldų metu bažnyčioje
dalyvavo Silsdeno katalikų klebonas kun.
H. Tattan, kuris velionį nepaprastai ger
bė ir vertino.
Po pamaldų ir po liūdnos Libera gies
mės velionies palaikai buvo palydėti į
Keighley kat. kapines, čia apie a.a. pik.
Itn. L. Valkūno kilnų ir šviesų asmenį pa
mokslą pasakė kapelionas. Smulkių žinių
apie velionies gyvenimo kelią Lietuvoje ir
svetur nupasakojo jo bičiulis A. Šukys.
Visų lietuvių vardu su velioniu atsisveiki
no J. Varanavičius pabrėžęs du pagrindi
nius a.a. L. Valkūno bruožus — gilią Tė
vynės ir Dievo meilę.
Diena buvo graži ir pasirodė žiemos
saulė. Medžiai stovėjo sustingę, negyvi.
Gūdžiai skambėjo „Viešpaties Angelas“ ir
dangopi kilo maldos, kai visi nuliūdę ir
susimąstę stovėjo prie atviros karsto duo
bės.
Velionis paliko nuliūdusią žmoną, kurią
giliai užjaučia ir kaip įmanydami jai pa
deda pirmąsias gedulo dienas artimieji ir
♦ ♦ ♦
kaimynai.
Po laidotuvių buvo aptarti paminklo
TIKRINA LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS
statymo reikalai. Siūloma didžiajam mū
BUHALTERINES KNYGAS
sų Tautos sūnui bendromis pajėgomis pa
Šią savaitę anglų prisiekusieji revizo statyti atitinkamą paminklą, kad jis ilgai
riai pradėjo tikrinti Lietuvių Namų B-vės bylotų apie ištikimą Lietuvos sūnų ir
pajamų ir išlaidų knygas, taip, kaip tai drausmingą Bažnyčios narį.
buvo daroma kiekvienais metais.
J. Ks.

*

PAMALDOS
LONDONAS — Berneliu Mišios Kalėdų
naktį 12 vai. II Mišios Kalėdų dieną 9 v.
III Mišios — 11 vai.
WOOLVERHAMPTON — gruodžio 24 d.
— Kūčių vakare St. Patrick's bažnyčioje
Konferencija ir klausomos išpažintys.
Gruodžio 25 d. Kalėdų I dieną 12 vai.
Mišios.
COVENTRY — gruodžio 26 d. II Kalėdų
dienė 12 vai. Mišios.
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12,30 v.
HUDDERSFIELD — gruodžio 26 d.,l.v.
St. Joseph bažn.
NOTTINGHAM — sausio 1 d., U v. išpa
žintis ir Mišios; sausio 2 d., 12,15 v.
BIRMINGHAM — gruodžio 12 d., 12 vai.
šv. Jono bažnyčioje.

SKAUTIŠKU KELIU

Naujas Rajono Vadas, V.s Giedraičiui
pasitraukus iš Anglijos Rajono Vado pa
reigų, šioms pareigoms, nuo rugpjūčio
mėn, 26 d., P.L.S.S. Pirmijos, paskirtas
sktn. K. Vaitkevičius.

NAUJŲ METŲ POBŪVIS IR KALĖDŲ
SENELIO VIEŠNAGĖ
Naujų Metų dieną, 5 va), vakaro, Wtone, George Hotel salės patalpose, ren
giamas iškilmingas Kalėdų Senelio sutiki
mas, į kurį kviečiami vaikučiai su mamy
tėmis ir tėveliais iš W-tono ir apylinkių,
o taip at ir visus bevaikius, viengungius
ir netekėjusias, nes po Senio apsilanky
mo, bus linksmas Naujų Metų pobūvis.
Šokiams gros orkestras.
Tad jaunimas ir senimas Naujų Metų
dieną renkasi George Hotel salėm*
Rengėjai
W-TONO „VILTIES“ KREPŠININKAI
LAIMI
W-tono „Vilties“ krepšininkai nesun
kiai nugalėjo antrojoj lygoj prieš Darlastoną 87:14. W-tono anglų krepšininkai,
žaisdami su Darlstono komanda vargais
išpl.šė laimėjimą 47:45.
Mūsiškiai, žaisdami su Darlastono ko
manda pradžioje atsargiai išlukšteno prie
šo silpnumus, tuo net pirmomis minutė
mis leisdami darlastoniečįams vesti žai
dimą penkiais taškais savo naudai. Ta
čiau jau po kelių minučių persvara buvo
labai aiški mūsų krepšininkų pusėje. Dar
lastono komanda neatlaikė mūsiškių tem
po, nei gerų mėtymų. Ypatingai pasižy
mėjo V. Kamilavičius ir U. Manga. Žai
dė ir taškus pelnė: V. Kamilavičius —
33, U. Manga — 21, V. Bodniekas — 18,
V. Kelmistraitis — 12, I. Vanagas — 3 ir
P. Jasionis — 0.
Gera „Vilties“ krepšininkų forma ver
čia apylinkės krepšio sporto komandas
vis atidėlioti su viltiečiais susitikimą
aikštėje. Taip, pvz. mūsų krepšininkų
klubas iki šiolei turėjęs žaisti net 12
rugtynių, tačiau net 10 komandų atidėjo
pavasariui ir tik su dviem viltiečiai žai
dė, abi nugalėdami. Iki šio mėnesio pa
baigos W-tono krepšininkai žais dar tre
jas rungtynes.
„Vilties“ sporto klubas jau pradėjo sta
lo teniso turnyrą. Neužsiregistravę, bet
norį turnyre dalyvauti, prašomi kreiptis
šiuo adresu: V. Kelmistraitis 3, Hart Rd.
Wednesfield, Nr. Wolverhampton.

VOKIETIJA
PABALT1ECIŲ
SPAUDOS KONFERENCIJA
MUENCHENE
Muenchene yra daug egzilų, ypač rusų
ir ukrainiečių, veiksnių, kurie iki šiol yra
suruošę jau ne vieną spaudos konferen.ciją ir jomis propagandiniu atžvilgių pla
čiai aptarę Rytų Europos klausimus. Nors
vokiečių spauda gana daug rašo Europos
problemomis, tačiau Informacinė Tarny
ba, Baltų Tarybos pavesta, š.m. lapkričio
30 d. „Reginos“ viešbutyje sukvietė svar
biausių vokiečių dienraščių, telegramų
bei spaudos agentūrų ir radijo atstovų
konferenciją, kurios metu konferencijos
dalyvius painformavo apie padėtį Pabal
tijo kraštuose. I žurnalistų paklausimus
atsakinėjo iš lietuvių pusės Dr. P. Kar
velis, latvių — A. Šildė ir estų — Buschmanas. Konferenciją vedė IT valdytojas
M. Gelžinis. Konferencijos metu buvo kai
beta apie vokiečių — pabaltiečių bičiulių
draugijos sudarymą, baltų tautų laisvini
mo veiksnius, bažnyčių persekiojimus
Pabaltijo valstybėse ir bolševikų mėgini
mą prieš šį okupacijos dešimtmetį radi
kaliai pakeisti Pabaltijo kraštų visuome
nės struktūrą. Į paskutinį darbotvarkės
punktą žurnalistų klausimus atsakinėjo
neseniai iš okup. Lietuvos atbėgęs mūsų
tautietis V. Mironas.
„E“

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
VOKIETIJOJE
Krefeldo seniūnijos susirinkime pirm.
Sprainaitis pranešė liūdną žinią, kad na
rė Bertcaitienė paguldyta ligoninėn su
nugarkaulio lūžimu ir smegenų sukrėti
mu. Ji iš mažos rentes ir atsitiktinų dar
bų išlaikė save ir 12 metų sūnų, kuris da
bar liko be globos. Iš menkutės savišal
pos kasos seniūnija galėjo pagelbėti vos
keliolika markių. Tokiais nelaimės atve
jais, deja, nėra kur kreiptis.
Susirinkime tartasi Kalėdų senelio bei
eglutės reikalu. Seniūnijos 28 vaikai dar
nėra matę lietuviško Kalėdų senelio, nes
apylinkė subūrė privačiai gyvenančius
lietuvius tik pernai, įsteigdama ir vargo
mokyklą. Visdėlto tikimasi, kad šiemet
vaikučiai pamatys lietuvišką Kalėdų sene
lį, nors ne tokį turtingą, kaip jie vaiz
duojasi.

*

Kornwestheimo (Stuttgart) seniūnijoje
Kariuomenės šventės minėjimo prelegen
PADĖKA
tas buvo inž. P. Narutis. Programą paįvai
rino deklamacijomis jauniai: Laisvūnas
Nuoširdžiausią ir giliausią padėką reiš
Skeivalas ir Vytautas Narutis. Svečiais
kiu kun. J. Kuzmickiui ir kan. Martinedalyvavo Amerikos lietuvis kpt. dr. La
liui už atlaikytas pamaldas ir easakvtą
banauskas su ponia. Vainiko vieton daly
viai sudėjo Vasario 16 Gimnazijai 23 DM.
gražių minčių kalbą, p. J. Juškai už var
._
*
gonų muziką, p.p. Šukiui ir J. Varanavi
čiui už tartus atsisveikinimo žodžius, p.p.
Wehneno lietuvių kolonijoje išrinkta
Klimanskiams, S. Jackūnui, P. Iškauskui
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga vi nauja apylinkės valdyba: P. Kazirskis
ir J. čapui už nenuilstamą dvasinę ir me siems nariams rėmėjams ir Garbės na pirm., J. Gustainis p. pavad., O. Lungas
švietimo vad., J. Jakštas sekr. Naujoji
džiaginę paramą mano sunkioje gyveni riams laimės ir geriausios kloties linki
valdyba pasiryžusi siekti kolonijoje gra
mo valandoje ir visiems pažįstamiems ir
W-tono Sporto Klubas VILTIS
žaus sugyvenimo ir vieningo darbo.
bičiuliams tiek lietuviams, tiek ir kitų
tautybių asmenims, vienu ar kitu būdu
mane parėmusiems ir palydėjusiems ma
KVIEČIAME_________________________
no mylimą ir brangų vyrą į amžinąją po
I KALĖDINĮ SĄSKRYDĮ COVENTRYJE
ilsio vietą, toli nuo jo išsilgtosios Tėvynės
Lietuvos.
Trečiąją Kalėdų dieną, gruodžio 27 d., pirmadienį, 6 vai. vak. covenA. Valkūnienė,
triečiai rengia švenčių proga
6, Highfield Lane, Keighley

PIKNIKĄ^

MANCHESTERIS

Manchesterio Lietuvių Sociailnio Klu
bo valdyba savo klubo patalpose 1954 m.
„Budėkime“ administratorius. Nuo šio gruodžio mėnesio 26 diena rengia
laiko, mūsų laikraštėlį administruoja psk.
LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ
B. Zinkevičius, 55 Regent Str. Derby. Bro
Hai ir Sesės, visais šio laikraštėlio admi
Gros Cleveland hotel muzika ir veiks
nistraciniais reikalais, kreipias i jį. šio puikus klubo bufetas.
mis dienomis išėjo Kalėdinis numeris, ku
rio kaina vienas šilingas įr kuris bus iš
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klu
siuntinėtas visiems nuolatiniams prenu
meratoriams. Tie, kurie nėra užsiprenu bo valdyba savo klubo patalpose 1954 m.
meravę, bet norėtų gauti šį kalėdinį nu gruodžio 31 dieną ruošia:
merį, kreipiasi į psktn. Zinkevičių. Taip
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
pat prašomi, visi tie kurie dar nėra atsi
lyginę už praeita numerį, nedelsiant tai
Gros puiki muzika ir veiks klubo bufe
padaryti.
tas.
Pradžia 8 vai. vakaro.
„Skautybė Berniukams“. Greitu laiku
Amerikoje išeina iš spaudos lietuvių kal
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klu
ba “Skaut. Bern.“ Norintieji užsisakyti
šią knygą, kreipiasi i psktn. Zinkevičių, bo valdyba 1955 metų sausio mėnesio 9
dieną, sekmadieni, 3 valandą po pietų ren
anksčiau nurodytu adresu.
gia Manchesterio vaikučiams eglutę kur
„Skautų Aidas“ ir „Mūsų Vytis“. Jau Kalėdų senelis atvyks su dovanėlėmis. Vi
pats laikas pratęsti prenumeratas ar nau sus tėvus, turinčius mažemečius. prašom
jai užsisakyti šiuos du mūsų skautiškus atsivesti juos į klubą.
laikraštėlius, jei norima gauti pirmuosius
Manchesterio Lietuvių Socialinio
numerius. Šių dviejų laikraščių platinto
Klubo Valdyba.
jas vyr. si. J. Alkimavičius, 234 Queens
Sq., Russia Lane, London E2.
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klu
bo Valdyba 1954 metų, gruodžio mėnesio
Gražių ir malonių Šv. Kalėdų ir tikrai 27 dieną 15 valandą po pietų šaukia vi
laimingų Naujųjų Metų, visiems Anglijos suotinį metinį klubo narių
SUSIRINKIMĄ
Rajono skautų Vadovams, Skautams ir
Vykstant į susirinkimą prašomi pasi
Skautėms, linki
Rajono Dvasios Vadovas, Vadovas, imti su savim klubo nario knygeles. Na
riams dalyvavimas būtinas.
Vadeivė ir Vadeiva.
Klubo valdyba.

„Pilot Hotel" salėje. Gautas pelnas bus paskirtas Vasario 16 d. Gim
nazijai paremti.
Coven Mečiams lietuviams dalyvavimas būtinas... o svečiams iš toli
mųjų ir artimųjų apylinkių... privalomas. Tad prašome visus i coventriečių pobūvį. Gros geras orkestras.
.
...
Skyriaus valdyba.

CORBY
šeštadieninės lietuvių mokyklos moki
niai buvo pakviesti į Ketteringą, Konti
nentai klubo ruošiamą tarptautinę Kalė
dų eglutę. Klubo valdyba, ypač Miss E.M.
Charlton ir Mr. Klepston, yra labai pa
lankūs lietuviams. Jauni lietuviai corbiečiai pašoko kelis tautinius šokius, lietu
viškais drabužiais apsirengę. Corbio mo
ksleiviams vadovavo p. Perminienė, akor
deonu grojo p.S. Nagys iš Ketteringo. So
lo pašoko B. Paulauskaitė, šis corbiečių
moksleivių gražus pasirodymas buvo la
bai šiltai visų sutiktas, sulaukęs gražių
atsiliepimų.
Kontinentai klubo valdybai ir visiems
tautiečiams, prisidėjusiems prie lietuvio
vardo garsinimo, nuoširdžiai dėkoja
Corby Skyriaus valdyba.

KALĖDOS CORBY

DBLS Corby Skyrius gruodžio 26 die
ną rengia kalėdinį pobūvį, kurto metu at
vyks Kalėdų senelis su dovanomis, apie
kurio atvykimą corbiečiams lietuviams
ekstra telegrama pranešė Nottinghamo
apygardos sekr. K. Deveikis. Pradžia 3
vai. p.p. šokiai, grojant lietuviškom plokš
telėm, prasideda 7 vai. Veiks kalėdinis bu
tetas. Ketteringo, Northamptono ir iš ki
tur lietuviai kviečiami atsilankyti. Pobū
vis vyks Corby Hotel, Rockingham Rd.
JOANINAI ANDRIŪNAITEI
DBLS Londono Pirmojo skyriaus narius
Skyriaus valdyba.
ir
LIAUDANSKAITĘ ANGELĘ
ANICETUI PERMINUI
ITALIJA
. ir
KASPARĄ
STASĮ
ilgesnį laiką gyvenusiam Lowtone, DBLS
Italijos televizijos stotys lapkričių. 22 d.
nariui, sukūrusiam lietuviškos šeimos ži sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, svei 10 vai. vakaro perdavė iš Torino keletą
dinį, darnios, ilgos ir saulėtos ateities kina ir dau" laimės linki šeimyniniame lietuviškų tautinių šokių, kuriuos kražiai
nuoširdžiai linki
gyvenime
atliko Castelnuovo Don Bosco Lietuvių
Lowtono ir apylinkės lietuviai.
Skyriaus Valdyba ir nariai.
Gimnazijos, vedamos tėvų saleziečių, auk
lėtiniai.

Vokietijos Krašto Valdybos įgaliotiniai
prie kraštų vyriausybių yra: E. Žilius,
Schleswig-Holsteine, J. Jakš-Tyris BadenWuerttemberge, Tėv. Konstantinas, OFM,
Nordrhein-Wstfalijoje ir Pr. Sadžius
Hamburge. A. Lileikis Muenchene atsto
vauja Krašto Valdyba tremtinių AGAFIB
organizacijoje.

*

Kreditų benamiams užsieniečiams Lastenausgliechsbanko, kuris pabėgėliams ir
kare nukentėjusiems jų išduoda šimtais
milionų markių, iki šių -metų pradžios iš
mokėta per 4 milionus DM. Patenkinti
737 prašymai: 59 laisvųjų profesijų, 103
amatininkų, 142 smulkios pramonės įmo
nių, 266 prekybos įmonių, 58 transporto,
71 žemės ūkio ir 38 viešbučių bei pirčių.
Per tą laiką apie 60 banko finansuotų
įmonių jau atsidūrė finansiniuose sunku
muose.
Paskolų gavėjų tarpe lietuviai stovi de
šimtoje vietoje. Pirmauja lenkai, vengrai,
jugoslavai, ukrainiečiai, rusai, latviai ir
žydai. Užsieniečių paskolų fondą sudaro
nepilni 7 mllionai’DM, iš kurių apie 5
milionus davė IRO įstaiaga ir tik 2 milio
nus vokiečių jstaaigos.

*

Nedarbas palies prancūzų zonos užsie
niečius, nes prancūzų okupacinė valdžia,
atsižvelgdama į atgausimą Vokietijos su
verenumą, jau dabar pertvarko etatus, at
leisdama iš tarnybų visus benamius už
sieniečius. Prancūzai tikisi, jų sąskaiton
priėmę vokiečius, išsiderėti vokiečių prie
lankumą, išlaikant tarnybose galimai dau
giau prancūzų.
Koelne įsisteigusį vokiečių karolingiečių kultūros ratelį, kuriam priklauso žy
mūs vokiečiai kultūrininkai, politikai ir
mokslininkai, piktai kritikuoja dalis vo
kiečių nacionalistinės spaudos, jų tarpe
ir „memelenderių“ organas MD. Spėlioja,
kad to ratelio tikslas yra suliedinti Vokie
tiją su Prancūzija ir kitais katalikiškais
kraštais, nurašant Vokietijos rytus. Kai
kurias rytų sritis ratelis laikąs vokiečių
kolonizuotais plotais ir neva lyginąs juos
vokiečių Afrikos kolonijoms. Kurių Vo
kietija atsižadėjusi, dėl to nenukentėdama.
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Nr. 50. (380) 20. 12. 1954.

Raudonas nepasitiki raudonu
Iš paviršiaus atrodo, kad tarp Maskvos
satelitų neturėtų būti nė šešėlio nepasiti
kėjimo, tačiau taip nėra, štai Vak. Vokie
tijos spauda praneša, kad Varšuvoje įvy
ko slaptas pasitarimas su Čekoslovakijos
vyriausybės atstovais. Apie ką gi kalbėtasi’Ogi apie Rytu. Vokietijos ginkluotųjų
pajėgų kontrolę. Taip pat tvirtinama, kad
Vakarų valstybių žvalgyba turinti jau ir
smulkesnių informacijų apie tą draugų
konferenciją. Iš tų informacijų paaiškėję,
kad lenkai su čekais nutarę apriboti rau
donųjų vokiečių organizuojamas ginkluo

tąsias pajėgas ir neleisti laikyti daugiau
kaip 300.000 vyrų. Be to, nutarta esą su
daryti specialų žvalgybos tinklą, kurio
agentai sektų Rytų Vokietijos kariuome
nės karininkus, ar jie neturi ryšių su
Vak. Vokietijos karininkais. Kalbama dar
ir aipe tai, kad Maskvos konferencijos
metu čekai, remiami kitų satelitų, reika
lavo, kad sovietų kariuomenė pasiliktų
Austrijoje ir kad Sovietų Sąjunga nepasi
rašytų Austrijos taikos sutarties. Vadi
nasi, vokiečių bijo ne tik Vakarai, bet ir
Rytai.

PROPAGANDA IR PASIRENGIMAS
Nors šiandien sovietai kalba tik apie
taiką ir kūrybini darbą, švedų spauda
praneša, kad jie iš savo karinių bazių
prie Baltijos jūros bet kada gali paleisti
13.600 vairuojamųjų sviedinių Vakarų
link per vieną valandą. Ten pat skelbia
ma, kad sovietai turi 17 tokių bazių, iš
dėstytų tarp Talino ir Karaliaučiaus. Aš
tuonioliktoji bazė esanti Suomijoje. Kiek
viena tokia bazė turi po 20 sviedimo |rengimų, kurių kiekvienas gali išmesti
po 800 sviedinių per valandą. Ar tai gali
būti patikėtina, sunku pasakyti, tačiau
kas nors panašaus yra. Lyginant tuos spė
liejimus su Malenkovo dainelėmis eks
kursantams iš užsienio, sovietų politikos
manevrai aiškūs kaip ant delno.

VLIKUI — įsteigti savybinio persiorga
Dr. Vaiteliui — surinkti tautiečių pra
nizavimo etatini organizacini komitetą, gertus ir prarūkytus pinigus ir iš to ka
pakviečiant pirmininkauti daktarą St. pitalo leisti lietuvių kalba komikus nege
Kuzminską.
riantiems ir nerūkantiems skaitytojams.
Diplomatams — nesijaudinti dėl dviejų
Laukiniui — organizuojant ekskursiją j
atstovų Bonnoje.
busimąjį spaudos balių, nepamiršti eks
VLIKui ir Diplomatijos Šefui — suor kursantams priminti pasiimti gumines
ganizuoti iškilmingą dešimtmečio taikaus pūsles su karštu vynu.
sugyvenimo ir našios veiklos sukaktuvių
Lietuvių Namų gyventojams — prašy
minėjimą, o visuomenę paraginti ta pro ti Namų valdybą, kad sumažintų gyve
ga surengti linksmus piknikus.
namųjų kambarių plotą.
Amerikos ir Kanados lietuvių spaudai
Seniesiems išeiviams — nenusiminti,
—dažniau ir daugiau rašyti apie VLIKo nes naujieji ateiviai visuomenine veikla
ir Diplomatijos šefo damų bendradarbia jau yra atsilikę nuo jūsų.
vimą.
Nidos Knygų Klubui — ateinančiais
AUSTRIJA
Vokietijos Krašto Valdybai — pagaliau metais siuntinėti lietuviškas knygas savo
susiprasti ir DP stovyklose Vokietijoje nariams, (dedant bent po vieną dolerį.
IŠ AUSTRIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO
pradėti rinkliavą BALFui.
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, Nidos
Spaudos platintojams — atšventus 50
Knygų Klubas nuoširdžiai sveikina gerb.
Vasario 16 Gimnazijai — švenčių pro metų lietuvių spaudos atgavimo sukak
Tegyvuoja BALFas!
ga vietoje sveikinimų išsiuntinėti Rėmė tuves, pasiimti bent 50 metų atostogų, nes
lietuvius rašytojus, parėmusius Klubą savo
Artėjančių Kalėdų švenčių ir Naujųjų
jų Būreliams grauduli sukeliančių table lietuvių visuomenė vietoj knygų labiau
kūriniais, Klubo įgaliotinius, platintojus ir
Metų proga širdingai sveikiname BALFo
čių.
pamėgo skaityti pinigus.
visus mielus Nidos Knygų Klubo narius,
Centro Valdybą ir BALFo Pirmininką
Kuopų vyrams — turintiems po dvi vo
Jaunavedžiams — iš anksto apsirūpinti
Kan. Dr. J.B. Končių linkėdami geriau
talkininkaujančius lietuviškos knygos pli
kietaites, nenusiminti, nes jau rengiamas angliškais komikais.
sios sėkmės kilniame darbe ir gausios
timui sunkiame tremties kelyje.
įstatymas, leidžiąs apsirūpinti ir trečia.
Dievo palaimos. Sveikiname taip pat vi
Viengungiams — pasilikti ištikimiems
NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Šeimos išlaidoms padidėjus, išbraukti iš savo viengungystei, ypač tiems, kurių
sus mūšų Geradarius Amerikos Lietuvius
savo biudžeto lietuvių laikraščiams ir kny draugai vedę.
ir dėkojame už nuolatinę pagalbą trem
goms skiriamas sumas.
ties varge.
Visų partijų vadams ir vadukams — su
BALFas mūs šelpia
Sergantiems ir seneliams Vokietijoje — rengti bėgimo rungtynes su ministerių
Besiartinančių Kalėdų proga BALFo
nenusiminti, nes kai visi duosnieji ir svei portfeliais Vašingtonas — Vilnius.
Centro Valdyba, išklausius Dr. J.B. Kon
ki tautiečiai apsirūpins automobiliais, na
čiaus raoorto apie sunkią Austrijos lietu
mais, televizijos aparatais ir šaldytuvais,
vių padėtj, vėl paskyrė 300 dol pašalpoms.
jūs turėsite malonumą pasiskaityti lietu
Austrijos lietuvius džiovininkus atskira
viškoje spaudoje apie jų civilizuotą gyve
100 dol. auka per BALFo Centrą švenčių
nimą.
proga sušelpė Great Necko BALFo sky- •
Eltai — ateinančiais metais už nusira TEISIŠKAS JUNGTUVIŲ SUDARYMAS gyvenama nemažiau kaip 7 dienos, Super rystei“, jungtuvės gali būti sudaromos se
rlus. Pinigai jau paskirstyti TBC ligo
šytus iš lietuvių laikraščiu, straipsnius
intendent
Registrar.
Pirmame
atvejyje
kančiu
būdu:
D.BRITANUOJE
niams, kurie visi reiškia giliausią padėką.
mokėti honorarą bent Balfo tuščiomis kon
taksa 14 šil. ir 3 pen., antru jei jaunieji
1. SAVO RELIGIJOS BAŽNYČIOJE.
Maisto pakietėliai:
Tiek Lietuvoje tiek D. Britanijoje, jung ne vienam distrikte — 17 šil. ir 3 penai. Prieš bažnytines apeigas privalo atvykti
servų dėžutėmis.
BALFo Centras praneša, kad Kalėdų
tuves sudarant veikia tas pats principas:
B. SU INDULTU (with licence), tai reiš Registrar. Bažnyčios klebonijoje ar zo- švenčių proga Austrijos lietuviams bus
Austrijos lietuviams — taip pat nenu locus regit actum — vieta valdo veiksmą.
siminti, nes emigracijos klausimas bus Iš to seka, kad jungtuvės yra teisėtos jei kia be paskelbimo. Leidimas išduodamas krastijoje jis sudaro civilini jungtuvių atsiųsta speciali parama — 200 maisto
kai praeina ištisa pilna diena nuo įteiktos aktą, po kuriuo jaunavedžiai ir liudinin
pradėtas svarstyti 2055 metais.
jos sudaromos pagal vietos veikiančius ir užpildytos anketos. Sekančią dieną jau kai pasirašo. Tada jungtuvės jau gali bū paketėlių, gautų iš Amerikos valdžios šal
pos akcijos vad. P.O.A. Gavus šituos pa
Belgijos lietuviams — įsitaisyti anglį: įstatymus. Lietuvos piliečiai sudarydami
galima sudaryti jungtuves. Kad gavus
kasyklose televizijos aparatus, kad gali šiame krašte jungtuves, kiek liečia pačią leidimą „with licence“ pakanka, kad vie ti sudaromos pagal Katalikų Bažnyčios ketėlius pakvitavimus reikia siųsti BALapeigas, jas pakeliant j Moterystės Sa Fo Įgal. Zamse.
ma būtų matyti, kaip vargsta lietuviai formą, privalo tiksliai laikytis anglų tei
nas iš jaunųjų savo dabartiniame distrik kramentą.
Panašius F.O.A. paketėlius BALFo tar
biznieriai Amerikoje.
sės nuostatų. Todėl, kurie savo tarpe, ar te būtų. išgyvenęs nemažiau 15 dienų
2. REGISTER OFFICE, šios jungtuvės
Šveicarijos lietuviams — parsikviesti su anglais sukuria naujas šeimas, turi prieš įteikiant anketą. Taksa 3 svarai, f pas mus yra vadinamos civiline metrika- pininkavimu pažadėjo duoti šventėms ir
Iš Amerikos Stankų, kad jis vėl suorgani gerai žinoti teisinę padėti, kuri nustato šilingai ir 9 penai. Gautas leidimas su cja. Jos sudaromos vien tik Superinaen- CARE ištaiga Vienoje, iš bendro dalijimo
zuotų Vokietijoje vargstančių lietuvių vai registravimą ir jungtuvių sudarymą. Čia daryti jungtuves (su indultu ar be indul- dent Registrar akyvaizdoje, dalyvaujant Austrijoje. Tie paketėliai ateis kiekvie
nam atskirai tiesiog iš Vienos, nes tuo
duodamas paaiškinimas pagal „The Mar to) galioja ištisus tris mėnesius. Praslin dviem liudininkams.
kų viešnagę Šveicarijoje.
reikalu pasiųsta CARE ištaigai Austrijos
riage
Acte,
1949.
“
kus trims mėnesiams ir nesudarius jung
3. SINAGOGOSE. Jeigu abu jaunieji lietuvių sąrašas su adresais. Gavus šiuos
Danijos lietuviams — suorganizuoti atei
nančiais metais PLB sąskrydi Kopenha 1. Jungtuvės pagal „Church of England" tuvių ir norint tas pačias jungutves suda- yra hebrajų religijos, moterystė sudaro paketėlius iš Vienos, kiekvienas yra pra
ryti, reikia formalumus pradėti vėl iš ma pagal žydų papročius be Registrar in- šomas skubiai pasirašyti ten pridėtą pa
goje ir priimti rezoliuciją, kad mišrių šei
pradžios.
tervento.
mų kūrimas Danijoje ateityje turės dide apeigas
kvitavimą ir j| pasiųsti | Vieną CARE iš
Gavus pažymėjimą „nėra kliūties mote
lės reikšmės Lietuvos pieno ūkiui.
P. D.
Jos
sudaromos
pas
„Established
taigai. Tikimasi, kad iki sausio 6 d. 1955
Prancūzijos lietuviams — Prancūzijos Church“ pareigūną ir turi civilinę galią.
metais paketėliai pasieks lietuvius.
Parlamento pavyzdžiu, suskubti švenčių Sudaromos su dviem ar daugiau liudinin
Ponas P. Minkūnas
proga nuversti ir savo naujai perrinktą kais be Registrar intervento, prieš tai
BALFo Reikalų Vedėjas Amerikoje nuo
valdžią. Jei trūktų naujai valdžiai suda atliekant sekančius formalumus:
š.m. gruodžio 1 d. pasitraukė iš tų parei
ryti kandidatų, išsirašyti jų iš Ugnies Že A. UŽSAKAI (marriage banns) per
gų, kurias eiti pakviestas ponas St. Lūšys.
mės. Gi nespėtą išgerti draudžiamu laiku tris, vieną po kito einančius sekma
Gerąjam p. P. Minkūnui Austrijos lietu
vyną eksportuoti i D.Britaniios lietuvių dienius. Po to jungtuvės parapijos baž
viai šiuomi reiškia širdingą padėką už vi
prieglaudą.
nyčioje ar koplyčioje, kurios jurisdikci
sas pastangas padėti mums varge. Augščiausis teatlygina mūsų geradariui gausio
Švedijos lietuviams — padidinti „Euro joje gyvena vienas, ar abu jaunavedžiai.
mis savo malonėmis!
pos Lietuvio“ skaitytojų šeimą iki dviejų
B. PAPRASTAS INDULTAS (by com
prenumeratorių.
mon licence), kas reiškia beužsakų. Tas
VOKIETIJA
Kanadon išemigravusiems — nedarbui indultas nurodžius aplinkybes, galima
ANGLIJOJE GYVENANČIŲ KARIŲ
čius Amerikoje karių „Ramovės“ įstatus.
Kanadoje siauičant, įsigyti lėktuvus ir gauti dar tą pačią dieną kada prašoma ir
Muencheno lietuvių bendruomenė, gau
Galima būtų taip pat priimti ir tą pa
ORGANIZAVIMOSI REIKALU
skraidyti į savo buvusius fabrikus Angli tuoj po to parapijos bažnyčioje, ar koply
siai susirinkusi lapkričio 28' d. gražioje
ti
vardą
koks
yra
Amerikos
lietuvių
ka

joj pamainų darbui, o nakvynės grjžti Ka čioje, kurios jurisdikcijoje jaunieji gyve
Ludwigsfeldo YMCA salėje, prideramai
Šio straipsnio tikslas — aptarti lietu
paminėjo Lietuvos Kariuomenes Šventę.
na mažiausiai 15 d. sudaromos jungtuvės. vių karių, gyvenančių Anglijoje, organi rių organizacijos, būtent, — Ramovė.
nadon.
Apylinkės Valdybos pirmininkas J. MeVisą šį reikalą reikėtų pavesti pirma
C. SPECIALUS INDULTAS (by special zavimosi reikalus. Visi žinome, kad 1947 jam organizaciniam suvažiavimui nus dušauskas savo įvadinėje kalbpje ieško
Manchesterio kolonijai — pagaliau pa
gyvinti visuomeninę veiklą, įsteigiant licence) suteikiamas Canterbury arkivys metais daugumą atvykusių | šį kraštą pręsti. Pirmoje eilėje turėtumėm sudary jo istorijos prasmės kovoje už žmogaus
kiekvienoje šeimoje atskirą partija, nes kupo, ar kito jo įgalioto asmens. Tada sudarė įvairių laipsnių kariai, įvairaus ti organizacini komitetą iš kelių kariu, laisvę. Savanoris-kūrėjas pulk. K. Pranckonis išsamiai nušvietė Lietuvos Nepri
vienmintiškumas nesudaro gyvenimo di jungtuvės gali būti sudarytos tuoj pat ir amžiaus ir įvairių išsilavinimų. Iki šian gyvenančių Londone, su būstine Lietuvių klausomybės kovas ir skatino klausytojus
bet kurioje vietoje. Už tai {mama taksa dien, mes, kariai, gyveną šiame krašte,
namikos.
namuose, kuris imtųsi organizuoti karių semtis stiprybės iš savanorių besąlyginės
25 svarai.
nesame susiorganizavę
jokią karišką suvažiavimą, nežiūrint laipsnio, amžiaus aukos dvasios.
Bradfordlečiams — kaip galima dau
Po akademinės dalies minėjimo daly
D. Trečias atvejis: gavus iš Superin organizaciją, kas mūsų brolių, gyvenačių ir išsilavinimo. Sudarytas organizacinis viai
giau ir dažniau gaminti rezoliucijų ir tuo
jaukiai praleido vakarą, besiklausy
kituose
kraštuose,
seniai
padaryta.
būdu prisidėti prie greitesnio pavergto tendent Gegistrar pažymėjimą, kad mote
komitetas turėtų atlikti paruošiamuosius dami lietuviškų plokštelių muzikos ir beNeturiu minties ką nors kaltinti del darbus pirmajam visuotinam karių suva sivaišindami kava iš Moterų Komiteto
rystei sudaryti nėra kliūčių. Tačiau šia
sios Lietuvos išvadavimo.
mūsų karių nesusiorganizavimo, bet no žiavimui Londone ir apie tai per „E. Lie bufeto.
me
atvejyje,
jei
„Church
of
England
“
pa

Nottinghamlečiams — pasinaudojant pe
* * * * *
riu šį klausimą iškelti viešumon ir jj ap
reitų metų pavykusio sąskrydžio patyri reigūnas nebuvo prieš tai painformuotas, tarti. Jei ką nors ir kaltinti, tai pirmoje tuvi“ paskelbti.
Paskutinių
mėnesių bėgyje Muencheno
gali
neteikti
savo
bažnytinių
jungtuvių.
Kadangi šitokio organizacinio komiteto Apylinkės Valdyba
mu, 1955 metais surengti LASO vardu
pravedė savo bendruo
eilėje mūsų visų nerangumą.
darbas
būtų
susijęs
su
mažomis
išlaidomenėje piniginę rinkliavą Vasario 16 glm
Pasaulio lietuvių sąskrydi paliktuose S.
Trumpai iškėlęs šioje saloje kariu su- nesame susiorganizavę
2.
Jungtuvės
ne
Anglikonų
bažnyčioje.
jokią karišką nazijos naudai. Surinkta ir pasiųsta gim
Lauciaus rūmuose, Nottinghame.
siorganizavimo klausimą, konkrečiai siū
direktoriui Dr. V. Literskiui 170
Visi, kurie nori sudaryti jungtuves, lau susiorganizuoti, turint šitokius tik save organizaciniam komitetui, turėtų pri nazijos
Wolwerhamptoniečiams — visus metus
Valdybai pageidaujant, šie pinigai
dėti bent po 2 šil. šitoms išlaidoms pa DM.
Kristaus
pakeltas
Moterystės
Sakramen
bus oanaudoti trūkstamiems vadovėliams
blaiviai gyvenus, nors per Šv. Kalėdas iš
slus:
dengti.
tą Katalikų Bažnyčioje, ar tik civilinę
gerti po taurelę.
1. Lietuvių karių organizacija šiame
metrikaciją Registrer Office, visų pirma
Šiuo klausimu esu jau ne su vienu, bet
Coventrfo DBLS skyriaus valdybai — apie tai privalo pranešti Superintendent krašte turėtų būti apolitinė, nelinkstant! su daugelių karių kalbėjęs ir kiekvienas
Gruodžio 6 d. Muencheno lietuvių ben
nė
vienai
mūsų
lietuvių
vidaus
politinei
organizuojant busimąjį lietuvių sąskrydi, Registrar. Šis pranešimas (notice of mardruomenę
apleido p. šiupinys. Jis vyksta
mano
paklaustas,
pritaria
šiam
sumany

prie Pilot salės {rengti areodromą, kuria rage) padaromas užpildant anketą, ku srovei.
mui. Būtų gera ir prasminga, jei tuo rei j JAV, kur gyvena jo šeima. JoMc
me galėtu nutūpti ir skraidančios lėkštės. rioje sutelkiamos bendros asmens žinios
2. Organizacijos tikslai:
kalu pasisakytų spaudoje ir tie kariai,
a. organizacinis -lietuvių karių dar kurie geriau ir sumaniau galėtų iškeltą
Coventriečiams, dar nepriklausantiems D- ir vieta, kur bus sudaromos jungtuvės.
BLS, aosirūpinti miglosvaidžiais, kad jų Prašytojas turi pasirašyti pačią anketą ir
bas,
N. ZELANDIJA
klausimą aptarti. Nebūdamas plunksnos
nepastebėtų skyriaus pirmininkas.
b. kultūriniai reikalai,
patvirtinti, kad neturi jokios kliūties, ar
žmogumi, negaliu tinkamai ir vispusiškai
Aucklando apylinkės valdyba suruošė
c. socialiniai reikalai,
Visiems kitiems DBLS skyriams — rū sąlygos dėl kurios moterystė negalėtų
šio klausimo išdėstyti. Manau, kad atsiras
d. bendradarbiavimas su lietuviško karių, pritariančių mano iškeltam klau lietuviškų patefono plokštelių koncertą.
kalams ir alui neatnigus, prašyti visuoti būti sudaryta. Jei prašytojas nepilname
Susirinko didžioji kolonijos dalis, kuri
mis organizacijomis,
ni DBLS narių suvažiavimą priversti tam tis, turi pristatyti raštišką tėvų sutikimą.
simui.
labai malonioj ir jaukioj nuotaikoj pasi
e. ekonominiai organizacijos reikalai,
tikslui Centrą mokėti savaitines pašalpas.
Mindaugėnas viršila Deveikis.
Superintendent Registrar gavęs užpil
klausė plokštelių. Dalyvavo suaugusieji
f. kariškoji ir visa kita lietuviškoji
M. Bajorinui — bent kartą metuose, dytą anketą išduoda leidimą (certificate
ir vaikai, kurie visi buvo labai patenkin
spauda,
prieš didžiąsias šventes keisti Lietuvių or licence for marriage):
ti. Pramogos metu pašokta, padainuota,
g. lietuvybės išlaikymas tremtyje.
Namus. Tam reikalui suorganizuoti nuo A. BE INDULTO (without licence) tik
pažaista. Tenka džiaugtis, kad buvo apsi
Tai provizorinis siūlymas lietuvių ka
ATEITIES KARAS VANDENYJE
latinę kraustymosi brigadą iš pirmininkų nuo pranešimo praėjus 21 dienai. Tas no
eita be lašelio alaus ir vyno. Visi susirin
rių organizacijos tikslas.
Karo
strategai
turbūt
numato,
kad
atei

kadro.
tice of marriage padaromas pačiame ReSuprantama, kad smulkesnį ir tobules tyje žemės paviršiuje bus perankšta ka kusieji buvo valdybos pavaišinti. Pabai
Prof. S. Žymantui — Teišgirsta dienos gitrar Office, kada buvo įteikta užpildy ni organizacijos įstatų projektą bei veik riauti. štai D. Britanija rengiasi statyti goje buvo sugrotas tautos himnas ir kele
rūpesčius tie, kurie neskiria dienos nuo ta anketa. Šis pažymėjimas „without li los planą nustatys visuotinis karių suva naują povandenini laivyną, kurį sudarys tą žodžių tarė valdybos pirmininkas. Ten
nakties.
cence“ prašomas savo distrikto, kuriame žiavimas, kuris galės nriimti jau veikian modernaus tipo povandeniniai laivai. Jir ka tik pasidžiaugti, kad mūsų tautiečiai,
nors gyvendami tokiame nuošaliame kraš
P. Varkalai — vykstant i prieglaudą
galės ne tik kovoti su priešo povandeni te, sugeba taip kultūringai pramogauti,
vasaroti, nepamiršti sidabrinio šaukšto.
niais laivais, bet ir šaudyti j priešo lėk- telktis draugėn ir vieningai veikti.
tuvus, neišnirdami j jūros paviršių. Ne
Inž. Baubliui — peržiūrėti Lietuvių Na
gana to, iš jūros dugno paleidžiamieji
muose kambarių nuomas. Yra žinių, kad
JAU PATS LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI
Londonas. Holloway kalėjime pakarta
sviediniai galės ne tik kliudyti priešo lėk
vienodai {kainuotų kambarių dydis ski
tuvą, bet ir vytis jj, o paskui sunaikinti. 53 m. amžiaus moteris Styllou Pantoplou
riasi 2 milimetrais.
Tie povandeniniai laivai bus greitesni, Christoff. Ji buvo apkaltinta savo mar
Juozui Senkui — gautąją iš JAV kon
sunkiai pastebimi ir galės ilgesnį laiką čios nužudymu. Nuo 1923 metų tai pirmas
gresmeno Kersteno Amerikon išvykti vi VISAME LAISVAJAME PASAULYJE SKAITOMĄ VIENINTELI NE būti pasinėrę. Jie taip pat tiks karo trans atsitikimas moteriai atsidurti kartuvėse.
zą perleisti Br. Daunorui, o pačiam pasi
porto laivų apsaugai. Du tokio tipo pa Tais metaais buvo pakarta Edith Thomp
PARTINĮ INFORMACIJŲ IR KULTŪROS LAIKRAŠTĮ!
likti D. Britanijoje pirmininkauti visiems
vyzdiniai povandeniniai laivai jau baigia- son už bendradarbiavimą savo vyro nužu■■hmmmm mi statyti Anglijoje.
dyme.
susirinklmams.
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PAVERGTOJE TEVYNEJE
M. BAKANO,
ATBĖGUSIO IŠ LIETUVOS
PASAKOJIMAS

Kaip jaučiasi Lietuvoj rusai?
Bičiuliautis su jais žmonės nemėgsta.
Nebent tik vadovai ar šiaip žymesnieji pa
reigūnai nori nenori — turi su jais san
tykius palaikyti. Šiaip žmonės ju šalinasi.
Rusai labai mėgsta nugerti ir vagia kur
kas daugiau už kitus. Sako, jei jau sėsti
j kalėjimą, tai bent už ką, gi iš lietuvių
jei kas „ima pro šalį", tai tik būtino rei
kto verčiamas, ir tiek, kiek būtiniausiai
reikia. Rusai rusus pagavę dažnai palei
džia. Lietuviai keikia rusus už viską. Ru
sai lietuvius nuo žodžio „labas" panieki
namai vadina „labasais“. Rusės, palygin
ti, labai smukusios doros. Iš lietuvaičių
t su rusais eina vos viena kita, bet kad lie
tuvis vestų rusę — tokio atsitikimo nete
ko girdėti. Pasitaiko, kad kito ruso atsi
kanda net 3 žmonos, tai nuo ketviitosios
jau jie patys bėga. Nekartą esti, kad kai
kurie iš rusų, Lietuvoje praturtėję ir „ori
sikombinavę“, pskum patys pasistengia
dingti ir persikelti kur nors kitur, nes ži
no, kad jų darbeliai anksčiau ar vėliau
vistiek išeis i viršų. Iš Rytų nuolatos
plūsta i Lietuvą rusai, kurie per pažįsta
mus ir viršininkus stengiasi kur nors „už
sikabinti“. O rusui lengviau gauti ir dar
bą, ir gerą vietą, nes visi didieji viršinin
kai rusai. Kolchozuose rusų kurdinasi
labai maža, jų daugumas telkiasi mies
tuose. Rusu darbininkus jau iš tolo oažin
si iš jų apdaro, ypač kepurių su „pumpuliuku". Kas galėdamas stengiasi įsitai
syti odinį paltą. Nors ir atvykę i Lietuvą
apiplyšę, rusai vis tiek stengiasi Rusiją
girti, aiškindami, kad, girdi, „pas mus
puiku — visko yra“. Okupantai „garbavojami" kiekviena proga. Ypač moterys
nebijo dažnai „svečius" pasiusti į „plačią
ją tėvynę“, jei jau ten taio gera ir visko
yra.
* Kaune yra grynai rusiškų įstaigų, miš
rių ir lietuviškais užrašais. Laivininkys
tėje, geležinkeliuose, visasąjunginėse įs
taigose — visur rusiška, fabrikuose — vie
na lenta lietuviškai, kita rusiškai, nors
kai kuriuose, kaip pvz. „Kauno Audi
niai“, visi užrašai tik lietuviškai. Rusai
— ir visų milicijų viršininkai. Šiaip mili
cijoj daugiausia dirba Letuvos rusai. Ka
riniams daliniams miestuose turi „vajentorgus“, bet šios rūšies parduotuvėse ga
li pirkti ir civiliai. Išimtį sudaro, kai par
duoda miltus: lietuviams sako, kad jų
nėra, o rusams pataria nurodytu laiku
ateiti nusipirkti.
Skirtumo esama tarp rusų ir kitų taip
pat judėjime. Rusai gali patogiai važinėti
i Rygą, Taliną, Maskvą, su komandiruo
tėmis gauti bilietus ba eilės, kad šiaio pi
liečiams tenka jose prastovėti valandą ir
pusantros, o šeštadieniais, pirmadieniais
ir sekmadieniais bilietą geležinkeliu i Vii
nių, kai važiuoja studentai ir mokslei
viai. iš viso sunku gauti. Maža traukinių.
Tuo tarpu, kai lietuviai turi daugiausia
susisiekimą palaikyti tik dviem kojom,
rusai, ypač karininkai, NKVD pareigūnai
• ir partijos vadai, siuva rusiškomis maši
nomis. Rusai giriasi, kad daugybę gėrybių
privežą į Lietuvą, bet nieko neskelbia,
kiek jų prisigabeno iš Vokietijos ir visą
laiką siunčia i rytus iš Lietuvos. Pvz. kiek
Lietuvoj prigaminama tekstilės gaminių,
tai būtų užverstos visos jos rinkos, bet iš
tikro krašte paliekamas tik nedidelis jų

nuošimtis, visa kita — nuolatine srove te
ka į „plačiąją tėvynę“.
I klausimą, ar pavergėjas yra ką gero
padaręs Lietuvoje, M. Bakanas taip atsa
kė; — Mano nuomone, nieko gero. Tiesa,
kai ką atstatė, vieną kitą fabriką, užtat
už viską atsiėmė trigubai, o gal net de
šimteriopai. Viskas, kas gaminama pra
monėje, visi žemės ūkio produktai, vis ei
na i Rusiją. Iš pačių blogiausių okupan
to veiksmų man atrodo pati okupacija,
visokia prievarta, išvežimai, rusifikacija,
tikybos persekiojimas.
*****
KRAŠTE SUSIPRATIMAS
YRA DIDELIS

Okupanto darbai susipratusių lietuvių
sekami ir fiksuojami. Sportininkais lietu
viais ir jų laimėjimais džiaugiasi visi. Po
Sočiko kyla kaip boksininkas iš „Audi
niu“ Juškėnas. Kaune yra ir pasižymėjęs
Šachmatininkas Botvinikas. Tai Botviniko, turėjusio Kauno senamiestyje resto
raną, sūnus. Kur jis ras geriau kaip Lie
tuvoj.
Lietuvoj turima žinių, kad dalis mūsų
tautiečių yra išgebnti į specialius izoliuo
tus lagerius, kur režimas yra ypatingai
žiaurus.
*****
„DINGUSIŲ“ ŽMONIŲ KATEGORIJA

Ir tokiiĮ palyginti nemaža, ypač vyrų.
Vieną dieną jie dingo kaip į žeme — ir
niekas negali pasakyti, ar jie sušaudyti,
ar suimti, ar kur nors laikomi, nei namiš
kiai, nei kiti artimieji apie juos negau
na jokių žinių, šiaip krašte yra moterų
perteklius, o vyrų trūkumas.
Grįžusieji iš Vakarų faktiškai laikomi
liaudies priešais, nė vienas neturi oku
panto pasitikėjimo. Kai kurie iš jų visa'i
nepasiekė Lietuvos. Paprastai įkurdinasavo gyventose vietose ir skiriami į dar
bą. Grįžusieji kiekvienas gailisi dėl to sa
vo žygio. Apie esančius Vakaruose mūsų
tautiečius tėvynėje kalbama, kad jie yra
laimingi. Susirašinėti su Vakarais labai
pavojinga.
*****

7.

SOVIETINIO DIKTATORIAUS PORTRETAS
Kai Alesandras Fursas pirmą kartą pa
teko į Vilijampolės vaikų invalidų namus,
jam labai patiko tos didžiulės įstaigos
aplinka. Jis susižavėjęs apžiūrinėjo mūri
nį dviejų aukštų bendrabutį, domėjosi
greta stovinčiu direktoriaus kabineto ir
raštinės nameliu, užmetė žvilgsnį ir į mo
kyklos pastatą. Jo dėmesys sūsikoncetravo į tuojau už vartų prasidedantį beveik
30 ha vaikiĮ namų pagalbinį ūkį. Neblogą
perspektyvą siūlė ir neseniai užsodintas
daugiau kaip 120 vaismedžių sodas.
— Čia tik geros rankos trūksta, suma
naus direktoriaus reikia, — susijaudinęs
ir trindamas rankas kalbėjo Fursas.
— Mūsų įstaigoj labai svarbu ir auk
lėjamasis darbas, — nedrąsiai priminė
direktoriaus pavaduotojas Sadūnienė.
—■ Nieko jūs nesuprantate, tylėkite,
— atšovė Fursas. Vaikų namų darbuoto^
jai klausėsi nustebę ir nežinojo ką jani
atsakyti. Jims teko dar labiau nustebti,
kai Aleksandras Fursas,per neilgą laiką
pakeitęs keletą tarnybų ir niekur nepri
tapęs, šį kartą mėgino parodyti savo ta
lentą vaikų auklėjimo sritije.
Vaikų namų auklėtiniąms nereikėjo ilgaigai laukti — Furso sugebėjimai greit
paaiškėjo. Direktorius, pasišaukęs auklė
toją Bajerčienę, pradėjo maždaug tokio
pobūdžio pasikalbėjimą:
— Na, kas čia prieš mane kalba? Kas
nepatenkintas?
Darbuotoja patraukė pečiais, nusistebė
jo. Ji dirbanti savo darbą ir nieko neži
nanti.
— Aha, nežinai. Reiškia, tu prieš ma
ne. Aš žinau: kiekvienoj įstaigoj dalis tar
nautojų prieš vadovą, dalis už jį. Tu, reiš
kia, prie tų, kurie prieš. Taip ir Žinosiu.
Gali eiti.
Tą pačią dieną direktorius sugalvojo
naują vadovavimo būdą: išspausdino ma
šinėle standartinius pasiaiškinimų blan

kus ir juos įteikdavo kiekvienam šiek tiek
„įtartinam“ darbuotojui. Pirmoji, supran
tama, tokį pasiaiškinimo blanką gavo Bajerčienė. „Prašau pasiaiškinti, kodėl bėg
damas sugriuvo auklėtinis N. N.“, — taip
maždaug skambėjo raštas. Po to Bajerčienė gavo papeikimą, gavo antrą pasiaiš
kinimo raštą, gavo antrą papeikimą ir t.t.
Istorijos pabaiga aiški: .... atleisti auklė
toją Bajerčienę iš darbo, kaip netinka
mą...“.
Taip pasijuto tvirta direktoriaus ranka.
Pasitvirtino Furso žodžiai: kolektyvas pa
sidalino i dvi dalis. Vieni, pasipiktinę di
rektoriaus savivaliavimais, smerkė netei
singus Furso poelgius, o kiti, išsigandę,
pradėjo jam pataikauti.
Į direktoriaus kabinetą atbėgo susijau
dinęs tarnautojas Šarka.
'— Tamsta direktoriau! šoferis pasakoja
jums vežęs lentas, kažką kalba apie obuo
liūs...
— Ką? Kas apie mane kalba? Niekas
to neįrodys. O šoferis, rodos, išgėręs bu
vo, įteikti jam pasiaiškinimo blanką. Rei
kės atleisti. O tu — puikus vyras. Suži
nok, ką apie mane kalba Sadūnienė, ir
atėjęs pranešk.
Po šio sunkaus darbo Fursas pavargęs
nuėjo į virtuvę pasistiprinti. Virėja Butautienė šį kartą atsisakė jį pamaitinti.
— Ką Ir tu nori išlėkti kaip Bajerčienė?
Virėja net paraudo iš pykčio.
— Darykit ką norit, o vaiku skriausti
aš nebeleisiu. Sąžinė griaužia. Gana.
Tą pačią dieną virėja gavo pasiaiškini
mo blanką, o už trijų dienų, kaip netinka
ma savo pareigoms, direktoriaus įsakymu
buvo atleista iš darbo.
Direktorius pasišaukė Šarką,
— Na! Ką apie mane kalba Sadūnienė?
— Sako, kad jūs savanaudis, rūpinatės
tik savimi, o ne vaiku namais, sako, kad

SVARBIAUSIAS MAISTO ŠALTINIS —
BULVĖS

Seniau jas galėdavo turguose pardavi
nėti tik tie, kurie turėjo „duoklės lape
lius“; jei rasdavo, kad nesi atsiskaitęs. —
konfiskuodavo. Dabar pardavinėti bulves
gali tas, kas turi šiek tiek žemės, atseit
— turi taip pat teisę bulves parduoti, aiš
kiau tarus, oficialiai — „parduoda savas
bulves“, šiaip — būsi apšauktas speku
liantu ir pagal bolševikiškus įstatymus
„sutvarkytas“. Komunistinė valdžia sie
kia, kad visi kolchozninkai, kurie dalį sa
vo gaminių gali pardavinėti piliečiams,
juos pristatytų komiso pagrindais vietos
kooperatyvams, kurie paskum šias gery
bes parduotų patys brangiau. Tai tokie
bolševikinės valdžios planai. Deja, tie kės
lai taip lengvai nėra įvykdomi.
„Juodoji rinka“ dar tebeveikia. Ir ten
Kalėdų Rytas Tėviškėje
gali visko gauti. Tiesa, po turgus siuva
milicijos pareigūnai, kurių paskirtis —
gaudyti spekuliantus. Tačiau tie taip pat
„SAUGUMO KONFERENCIJOS“
„GUDIŠKIEJI RYTPRŪSIAI“!
turi savo neoficialias „arteles“: sumeta po
UŽKULISIAI
kelis rublius ir ’teikia „dovanų“ tvarką
I Stuttgart-Bad Cannstatte (Vokietijo
tikrinančiam milicininkui, kad tas primer je) š.m. gruodžio mėn. 4 d. įvykusį „ĘuŠveicarų dienr. „Neue Zuercher Zeiktų savo aki ir ko reikiant nematytų.
ropaeisches Freundschaftskreis“ pobūvį, tung" ir visa eilė kitų spaudos organų
„E“
surengtame asmeniškų ryšių užmezgimui paskelbė amerikiečių telegramų agentū
europinėje tautų bendravimo dvasioje, ir ros UP pranešimą apie Maskvos vad.
kuriame dalyvavo 14-kos Rytų Europos „saugumo konferencijoje“ dalyvaujančias
tautų bei vokiečių įstaigų atstovai (pla delegacijas, tarp jų — ir Sov. Lietuvos
čiau žiūr. „Eltos Informacijose“), gudų atstovą. Vilniaus radijas š.m. lapkričio
delegatai atvyko su pilnais portfeliais 27 d. pranešime smulkiai nurodė, kokią
propagandinės literatūroj
kurią jie TSRS Ministerių Taryba paskyrusi TS
potvarkis palies daugiau negu du milionu tuoj pradėjo platinti dalyvių tarpe. delegaciją į „Europos šalių pasitarimą
berniukų.
Storoką knygą apie „antrąjį visuotini taikai ir saugumui Europoje užtikrinti“.
Visa Čekoslovakijos pramonė tarnaujan gudų kongresą“ papuoštą mūsų Vyčiu Delegaciją sudarė: TSRS Ministerių Ta
ti Sovietų Sąjungos karinei mašinai. Be įteikinėjo pobūvio rengėjams, o publikoje rybos I pavaduotojas ir užs. reik, ministo, Čekoslovakijoje yra 14 divizijų kariuo paskleidė Ludwigsburge (prie Stuttgarto) teris Molotovas, delegacijos vadovas, su
menės: 3 tankų divizijos ir 11 motorizuo leidžiamo gudiško laikraštuko numerius, I-ju užs. reik, ministerio pavaduotoju
tų divizijų. Bendras kariuomenės skaičius kuriuose pirmame puslapyje sumaniai pa Gromyko, Rusijos Federacijos ministerių
yra 190.000 vyrų. Prieš karą Čekoslovaki talpintas informacinis straipsnis angių tarybos pirmininkas Izanovas, Ukrainos
ja turėjo 145.000 vyrų po ginklu iš bend kalboje, dargi su Gudijos žemėlapiu, ku — Kalčenko, Gudijos — Mazurovas, T.
ro 15 milijonų gyventojų skaiičaus. šian riame matome žinomas gudų pretenzijas Latvijos — Lacis, T. Estijos — Murisep
dieną j i teturi 13 miltonų gyventojų. į Vilnių, Daugpili, Baltstogę. (Kuo. gi pa ir T. Lietuvos — M. Gedvilas, be to, TS
Kaip ir kitose pavergtose tautose, ko virstų „tautų susibroliavimo“ parengimai, užs. reik. min. pavaduotojas Zorinas.
munistai ir čia organizuoja visą sistemą jeigu tokiomis progomis kiekviena iš 14Bolševikai šiai konferencijai nori skir
pusiau karinių vienetų, kuriuose yra apie kos tautų pasektų gudų pavyzdžiu ir pra ti labai didelę reikšmę. Užsienio spauda
dėtų
skelbti
savo
teritorines
pretenzijas?)
300.000 vyrų.
jau atskleidė kai kuriuos jų užkulisinius
Naujiena tačiau bus mums iš šito laiKraš-, planus. Pvz. Berlyno dienraštis „Der Ta
Asamblėja, išklausiusi paskaitytą Dul tuko
patirti,
kad
Karaliaučius
—
„Kali

leso kalbą, pavedė savo pirmininkui iš ningrado sritis“, po vokiečių išvarymo da gesspiegel" š.m. lapkričio 30 d. Nr 2804,
persispaudęs iš šveicarų dienr. „Die Tat“
siųsti Valstybės Sekretoriui telegramą, bar turinti 750.000 gyventojų, kurių dau citatą
apie konferenciją, padaro ir mums
kurioje sakoma: „Jūsų patikinimas, kad gumą sudaro importuoti bielorusai, dali reikšmingų išvadų. Citatoje rašoma: „So
JAV vyriausybė nesudarys su Sovietais nai taip pat importuoti didžiarusiai bei vietinei delegacijai, be Molotovo, Gromy
susitarimų, kurie užfiksuotų ar pratęstų vietiniai gyventojai, kurie, anot gudiško ko ir Zorina, priklauso po vieną atstovą
žmonių ar tautų pavergimą, mes esame laikraštuko, „priklauso senai slaviškai ra šešių Sov, Sąjungos europinių sovietinių
tikri, padės sušvelninti Sovietų pavergtų sei su tam tikromis prūsų priemaišomis: respublikų: Didžiosios Rusijos, Ukrainos,
Lietuvos ir Estijos. Delegacijos
Centro ir Rytų Europos žmonių nerimą, šių gyventojų tarmė, yra panaši į bielo- Latvijos,
sudėtis rodo, kad Vakarų valstybės, atsisukeltą Sovietų „taikingosios koegzisten rusų (gudų)“. Nesunku atspėti gudu, na sakydamos dalyvauti konferencijoje, iš
cijos“ propaganda.
cionalistų paslėpti.kėslai: Karaliaučius — vengė, nors ir nedidutės, bet puikiai or
Gudijos uostas. Jeigu Balstogė ir Palen ganizuotos klastos: jei jie būtų susėdę
kės ruožas priklausytų Gudijai, tai iki drauge prie vieno stato su Pabaltijo so
respublikų atstovais, tai tuo pa
Paryžius. Pirmą kartą iš Lenkijos i Pa Karaliaučiaus jiems iš, tikrųjų būtu vie vietinių
čiu būtų- sudarę precedentą pripažinti Pa
nas
žingsnis.
Ar
ne
tam
tikslui
nelaimin

ryžių atvyko žydų delegacija, kuri daly gų, žudytų ir badu 'marintų lietuviškai- baltijo valstybių* inkorporavimą, kurio
vaus Vak. Vokietijos apginklavimu nepa vokiškų Rytprūsių gyventojų liekanose jos iki šiol nėra de jure pripažinusios. Da
tenkintųjų suvažiavime. Savaime supran staiga atrandama mokslui šiose vietose bar šis klastinga? Molotovo planas nuėjo
tama, kad tas suvažiavimas naudingas negirdėta „gudų rasė“ bei „gudų tarmė"? niekais. O jei vėl kada nors ateitų laikas
pasirodyti dabartinės Maskvos europinės
raudoniesiems imperalistams. Lenkijoje Gaunasi įspūdis, kad iš gudų pusės mums konferencijos naujai laidai, tai Vakarų
teks dar daugiau „siurprizų“ sulaukti.
žydų tebėra 40 tūkstančių.
valstybės gerai - padarytų pirma pasiteira
Dr. R.
vusios, kas konferencijoje dalyvautų iš
rusų pusės.

PAVOJINGAS IKI GYVAS
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Visi laukė pereitą savaitę Valstybės
Sekretoriaus pareiškimo Kinijos klausi
mu, tikėdamiesi jį išdėstysiant pažiūrą
apie politiką su Sovietų bloku. Pavergto
sios Jungtinės Tautos todėl tikėjo, kad
Valstybės Sekretoriaus kalba atsakys į
labai svarbius klausimus: ar mūsų tautos
bus paaukotos ant naujos politikos auku
ro, ar jos bus .prisimintos ir jomis bus
pasirūpinta?,
Valstybės Sekretoriaus kalba aiškus at
sakymas į šiuos klausimus. Jis įspėjo pa
saulį, kad komunizmas yra priešas, pa
vojingas tol, kol jis egzistuoja, ir keičiąs
savo veidą pagal reikalą. Tokiu būdu
Valstybės Sekretorius nuramino tuos, ku
rie naujoje politikos linijoje įžiūrėjo sa
vo rūšies „apeasementą“. Kalbėdamas
apie pavergtąsias tautas, Dulles dar kartą
pabrėžė jų teisę į savo pačių rinktą vy
riausybę. Jis taip pat pabrėžė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės nepripažįsta
užkariavimo politikos.
Dulles tokiu būdu atskleidė iki tam tik
ro laipsnio Amerikos nusistatymą ‘ pa
vergtųjų tautų žemes. Jis taip pat pabrė
žė reikalą laisvajam pasauliui budėti ir
būti stipriam. Kitaip tariant, jis norėjo
pasakyti, kad Rusija, nors ji ir kalba apie
taikingąją koegzistenciją, pati ginkluojasi
ir savo satelitus ginkluoja. Jis pasisakė
labiau už ginkluotą budėjimą negu už nu
siginklavusią taiką, kurios kaikas gei
džia. Tokia „taika“, neįmanoma kol ko
munistai viešpatauja (tai Dulleso kalbos
pagrindinė mintis).
Pav., dabartinė Lenkija turi daugiau
kaip pusę miliono vyrų po ginklu. I šį
skaičių įeina sausumos kariuomenė, lai
vynas, ir oro pajėgos. Policija sudaro dar
kita tiek. 250.000 tarnauja sausumos kor
puse, arba politinėj policijoj; kita tiek
išdalinta taro milicijos, pasienio dalinių
ir kt. Kadangi Sovietai lenkais nenasitiki,
tai kariniuose daliniuose nuolat vyksta
vadinamasis politinis švietimas.
Šios sistemos taip pat priklauso šnipų
tinklas; jie nuolat pranešinėta apie pas
kirų kareivių elgesį ir jų pažangą politi
niame švietime.
Panašūs reiškiniai yra ir Rumunijoj —
organizuojamos stiprios ginkluotos pajė
gos. Reguliarios kariuomenės skaičius
siekia maždaug 300.000 (taikos sutartis,
pasirašyta tarp Vakaru ir Rumunijos, lei
džia tik 12.000). Be to, rezervinės kariuomenės dar 135.000. Rumunijoje taip pat
yra visa eilė karinio pobūdžio organiza
cijų: pasienio sargyba (65.000), saugumas
(70.000), milicija (75.000) ir kt. Vadina-'
si, susidaro dar 325.C00, neskaitant regu
liariosios kariuomenės. Rumunijos reži
mas išleido potvarki, kad visi vaikai nuo
10 iki 14 metu amžiaus turi išeiti karinio
apmokymo kursus. Skaičiuojama, kad šis
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nieko nesuprantate apie pedagoginį darbą
ir tik trukdote dirbti, sako...
— Užteks! Aš jai tuojau papeikimą...
— Tai, kad ji pati žada išeiti. Jau pa
reiškimą parašė, šiandien atneš...
— Labai puįku. Vienus išvysim, Įriti
patys išeis, tada mes pagyvensim. Svarbu
nenusiminti.
Ir Fursas nenusiminė. Jis vystė toliau
savo valdymo metodus. Parodęs savo
„tvirtą ranką" tarnautojams, Fursas grie
bėsi vaikų.
— Uždrausti jiems laikyti triušius! čia
vaikų namai, o ne zoologijos sodas!
— Kai auklėtojai pradėjo kalbėti, kad
gal nederėtų uždrausti vaikams jų taip
mėgiamo užsiėmimo, Fursas suriko:
— Kas prieš mane! Pasiaiškinimai! Pa
peikimai! Ir...
Toliau buvo visiems aišku. Triušius iš
naikino. auklėtojai tylėjo. Pas direktorių
atbėgo išsigandęs šarka.
— Blogai...
— Ką?
— Prieš jus kelia galvą ir komjaunuor
liai. ir profsąjungos pirmininkas, ir pio
nierių vadovas...
— Ką jie kalba?
— Apie daug ką šneka. Šiandien kalba
apie sardeles. Sako, vietoj 13 kilogramų
į virtuvę pateko tik devyni. Sako, jūs tai
žinote ir tylite...
— Sardelės — smulkmena. Svarbesnių
dalykų nieko nežinai?
— Bėgu pasiklausyti.
— Pauostinėk, pasakysi atėjęs. Aš su
tomis organizacijomis greitai susitvarky
siu, nebijok. — šypsojosi Fursas.
Komjaunimo organizacija sugalvojo su
sidomėti pajamomis už pagalbinio ūkio
pievose ganomas miesto gyventojų kar
ves. Tokių pinigų užpajamuota nebuvo.
— Tie pinigai mano žinioje. Direkto
rius turi turėti savo fondą, suprantat? O
koks, pagaliau, jūsų reikalas?!
Viso kolektyvo pavesti, komjaunimo
organizacijos, profsąjungos vietos komite
to ir pionierių vadovai apie direktoriaus
Furso „vadovavimą“ ir vaikų namų būklę
parašė platų laišką ministerijai. „Negalė
dami vietoje išspręsti klausimo, gal jie
ten sėdėdami turės laiko daugiau susirū
pinti mūsų gyvenimu“, — galvojo jie.
Dar tą patį vakarą pranešė Fursui apie
įvykį.
— Tegul rašo, kiek nori. Aš ministeri
jos nebijau, — išdidžiai pasakė Fursas.
Ministerija i rimtus kolektyvo signalus
atsakė daugiau negu keistu raštu: „So
cialinio aprūpinimo ministro pavesta,
pranešu, kad Vilijampolės vaikų invalidų
namų direktoriaus pareigos atliekamos
vienavaldiškumo principu, ir jam, kaip
direktoriui, nei komjaunimo organizaci
jos sekretorius, nei vietos komiteto pitmininko nurodymai nėra privalomi...“
Pasirašė ministerijos juriskonsulatas Tu
melytė.
— štai jums gąsdinti mane. Aš jums
dar parodysiu, kaip direktorių skųsti! —
triumfavo Fursas.
Tas pažangaus sovietinio direktoriaus,
iš Maskvos prikomandiruoto ruskelio
Aleksandro Furso, portretas paimtas ,iš
„Tiesos“.
Z.

ĮVAIRENYBĖS

JAV sekretorius krašto apsaugos reika
lams C. E. Wilson skundžiasi, kad jam tos
pareigos atseinančios maždaug 360.000 sv.
Pasirodo, kad prezidento kabineto nariai
negali turėti akcijų tų bendrovių, su ku
riomis valstybinės įstaigos yra sudariusios
sutartis. Kaipo vyriausias General Motors
direktorius, C. E. Wilsonas turėjo 39.740
pakcijų, kurias buvo priverstas parduoti.
Negana to, General Motors akcijos dabar
pabrango vienu trečdaliu.

*****

Mr. E. Johnson, amerikietis, važiuoda
vo į darbą dviračiu, nes automobilis jam
buvo „smogiamai perbrangi ištaiga“. Duo
nos kepalui pabrangus dviem penais, jis
buvo paskelbęs bado streiką. Neseniai jis
mirė Kalfornijoje, sulaukęs 75 m. amžiaus
ir palikdamas 175.000 dolerių grynais ban
ke.

*****

Kita amerikietė storulė ir plepė Mrs.
Doss sugalvojo įdomesnį būdą praturtėti.
Ji prisipažino pribaigusi savo keturis vvrus žiurkių nuodais. Tik pirmasis iš nenkių vedybų tebėra gyvas. Ji susipažinda*****
vo su savo busimaisiais „Vienišų širdžių“
klube, o po jungtuvių apdrausdavo kiek
vieno gyvybę 1.400 doleriu sumai. Šitą 49
metų amžiaus žudikę teiraujamasi ir apie
įtartiną vienuolikos jos giminaičių, tame
skaičiuje ir jos motinos mirtį.

*****

JAV, Viskonsino miške, medžiotojas K.
Knoblash palaikė medžiotoją W. Bury lo
kiu ir šovė į jį, peršaudamas vidurius. W.
Bury paleido pagalbos šūvį ir atsitiktinai
pašovė trečią medžiotoją, J. Marco, kurs
bėgo šauktis greitosios pagalbos sukniu
busiam W. Bury.

*****

Grahamo Greeno pagarsėjęs veikalas
„The Living Room" („Gyvenamasis kam
barys), išsilaikęs Londono scenoje ištisus
metus, Njujorke buvo vaidinamas tik 22
kartus. To didmiesčio kritikai apibūdino
veikalą kaipo „niūrų ir nepakankamai
dramatišką". Švedų kritikai pavadino j j
bene „šventais, plepalais“. Nelygu mat
skonis ir pasaulėžiūra.
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RŪPESČIAIS

Vertinant tarptautinės politikos raidą
S. ŽYMANTAS
do, kad tai vakarus nebebaimina. sovietai
netenka būti nei optimistu nei pesimistu,
si ryžusi toliau išnaudoti savo naudai ko buvo pasiėmę iniciatyvą sukviesti Mask
bet tiktai realistu. Reikia stebėti ir sekti
munistų judėjimą Italijoje ir Prancūzijoje, voje kitą pasitarimą, bet jame tedalyvavo
Aną savaitę, kai Lietuvių Namai kraus didžiausiomis pastangomis nejmanu suras faktus ir realiai vertinti būklę tokią, kokia Indijos neutralizmą ir visa ką kitą, kas tik Maskvos satelitai, {domu, kad be Moloto
ji yra. Ir dar kitas dalykas. Tiek vidaus
vo, pasitarime dalyvavo jam asistavę fe
tėsi j kitas patalpas, mečiau visus virš ti adreso...
galėtų susilpninti vakarus.
štai kas laisvam žmogui sukelia didžiau tiek tarptautinėje politikoje reikia vengti
valandžius, atskubėjęs kviečiamon talkon
Todėl šiandien mums tenka tik išlaiky deralinės bolševikinės Rusijos, Ukrainos,
sloganų, <bent kiekvienu atveju savo veiklos
perkeldlnti tą taip vadinamąjį lietuvybės šią prieškalėdinę širdgėlą...
ti savo šaltus nervus. Intensyvus vakarų Baltgudijos, ir Estijos, Latvijos bei Lietu
Mums skaudžiausią širdgėlą sukelia tai, plane nebazuotis įvairiais šūkiais, kurie, ir rytų „taikingas“ žaidimas sukasi apie vos taip vadinamieji ministrai pirminin
židinį.
43, Holland Park iš papratimo radau kad mūsų tikriesiems namams nuplėštas deja, neretai yra iškeliami ne kokiais ki Vakarų Vokietijos apginklavimą. Atrodo, kai. Tuo būdu, Lenkija, Čekoslovakija ir
labai greit, tačiau įėjęs vidun nebeatpa- adresas ir j ten mes negalime pasiųsti tais, bet partiniais sumetimais.
kad Vakarų Vokietijai suverenumo grąži kiti satelitiniai kraštai pastatomi jau kuone
Kai prieš du metu respublikonų partija
žinau nei namų, nei juose gyvenančių tau kukliausio sveikinimo, kukliausio kalėdi
nimo ir jos įjungimo i vakarų sąjunginin lygiom su tais kraštais, kurie Sovietų Są
tiečių veidų: namuose buvo taip, kaip nio siuntinėlio pasilikusiai motinai, žmo JAV varė rinkiminę kompaniją išlaisvini kų sąjungą sudarytos sutartys bus ratifi jungos yra formaliai inkorporuoti, šio
anuomet, kada DP stovyklos buvo kelia nai ar vaikui. Laisvam vakarų žmogui su mo obalsiu, neretas blaiviai galvojantis dėl kuotos tiek Prancūzijos, tiek Vakarų Vo Maskvos pasitarimo tikslas vargiai buv.o
mos iš vienų barakų į kito miesto bara kelia graudulį paklydęs kalėdinis siunti to nerimavo, nes tas šūkis buvo iškeltas par kietijos parlamentų. Jas ratifikavus dar militarinis, bet propagandinis ir politinis.
kus! O Lietuvių Namų gyventojai, neskųs nėlis, mums nevalia tokio siuntinėlio pa tiniais rinkiminiais sumetimais, šūkis, kar praeis metai, kiti, kol atsiras vokiečių di Satelitiniai kraštai, kaip Lenkija ar čekos- *
tomis barzdomis, ištysusiais veidais, nuo siųsti badu mirštančiam broliui Sibiro tą iškeltas ir neįvykdytas, padaro nemaža vizijos. Tada ims ryškėti tarptautinės būk lovakija dar labiau integruojami i sovietų
sistemą politiškai.
lat lakstė tarp Holland Park ir Ladbroke taigose. Laisvasis vakarų žmogus aima žalos.
šiandien po paskutinių kalbų JAV pre lės raida ir tai, ką iš tikrųjų darys bolševi
Gardens, rinkdamiesi naujuose namuose nuoja prie siuntinėlyje sudužusios lėlės
Kaip bežiūrėtume į esamą būklę, joje
kai.
kambarius, susinervinę, įsikarščiavę, pik stiklinių akučių, mums nevalia Kūčių va zidento Eisenhowerio ir po sekretoriaus
Šiandien Maskva dar tebegąsdina vaka matome tik jau ne taikingą sugyvenimą,
Dulles
kalbos
Chicagoje,
yra
aišku,
kad
ti, nes, pasirodo, tuose naujuose namuose karą pamatyti nevalioj palikusių savo vai
rus, kad jei bus ratifikuoti Paryžiaus susi bet priešingą savo pajėgų išdėstymą ir ap
visur buvo dažytojai tinkuotojai, elektro kų akių. Ne, mieli skaitytojai, Išminčiai, prieš du metus paleistas išlaisvinimo šūkis, tarimai, tai reikš ateities karą. Tik, atro žiūrėjimą savų pozicijų.
monteriai, kaminkrėčiai, kalviai, šaltkal tvirtinę, kad meilė yra tarptautinė, nėra tik šūkiu ir paliko. Ratą apsukus sugrįžta
viai ir dailidės, suprantama, kiekvienas teisūs. Išmintingiau būtų tvirtinti, kad prie sulaikymo politikos ir nueita net dar
su tea puodeliu rankoje ir kitais mažiau šio amžiaus tarptautinis bruožas — nusi- toliau: kalba eina jau nevien apie agre
ŠVENČIU PROGA
soriaus sulaikymą, bet apie taikingą sugy
reikšmingais darbo įrankiais.
žmoginimas...
venimą su agresorium, kuris savo agresijos
Stella
Dvi dienas ir dvi naktis dešimties vyrų
Garsusis rašytojas Hemingway, nese planų nė nemano atsisakyti.
Namų Bendrovė tie patys žmonės —
kraustymo brigada krovė turtą iš 43 Hol niai atžymėtas Nobelio premija už savo
štai ir Kalėdos, vyrai, kaip matot,
Valstybės sekretorius Dulles, tiesa, pa
Aišku, neprašo keno malonės.
land Park pastogės ir tokia pati brigada kūrybą, šitaip yra išsireiškęs apie litera
štai
ir
ant
slenksčio
Naujieji
Metai.
tvirtino tai, kad JAV neis į tokius susita
Ji projektuoja, derybas veda,
tempė į Ladbroke Gardens labirintus. O tams skiriamas šitos rūšies premijas: „Ra rimus su Sovietų Sąjunga, kurie sankcijoLinksma ir miela turbūt atrodo
Bet ji ne greit dar pajamas žada.
to turtelio, gerbiamieji, tiek jau pricukra- šytojams premijos retai kada atitenka nuotų joą, padarytus užgrobimus, kurių
Tiems, kurie turi ir kurie duoda.
vota, kad jo užtektų padengti Londonas- tiems, kurie to verti. Be to, tos premijos
Aišku,
ant
stalo
bus
išgėrimo.
Dėl to ir nervai kaikam pakriko.
JAV nepripažino ir nepripažinsiančids.
Glasgovas plentui. Prisipažinsiu, kad užti duodamos tada, kada rašytojas jau yra
Tegul paraitai rūpesčius ima!
Girdi, be pelno biznis netikęs.
Tai yra svarbu, bet to pavergtoms tau
kome ir daug turtelio dar iš Lietuvos, susikrovęs turtus, garbę ir tų premijų
Juk atskvėpti nors kartą reikia;
Mediniai šaukštai, na, ir kopūstai
toms yra maža. Ar JAV pripažįsta ar ne
ypač maisto atsargų ir būtinų drabužių: nebereikalingas. Nobelio premija primena
Padėjo ginčą smarkiai išpūsti.
pripažįsta šį pavergimą, liūdnas faktas yra . Juk ir išmesti burnelę sveika.
avikailiai, auliniai veltiniai, ausinės ke man gelbėjimosi lanką, mestą ne skęstan tas, kad tos tautos yra priverstos gyventi
Nuo jos lankstesnis daros liežuvis;
Panašūs ginčiai, rimtai apsvarsčius,
purės, vatinės antklodės, geldos, medinės čiam, bet vasarotojui, kuris ramiausiai
Nuo jos atrodai ne toks supuvęs —
pavergime, o vakarai nieko nemano dary
Ilgainiui vėsta, kaip vėsta barščiai.
rėčkos, sūriams pintinės, lašinių kabliai vaikšto paplūdymio smėliu žiūrėdaris !
Nuomonę savo per naktį dėstai,
ti jų būklei realiai palengvinti ir pavergė
Šimtai gi šaukia: „Reikia Sodybos:
su parūdijusiais pančiais ir bronzinės skęstantį jūroje“.
Viskas atrodo taip kaip ant sviesto.
jų išprašyti.
Turėsim uogų, morkų ir grybų!“
spalvos lašinių paltimis. Tai vis atsargių
Nebūdamas rašytoju, nežinodamas kaip
Girtis lengviausia, kas gi nežino,
Toliau, valstybės sekretorius Dulles yra
Išmintingiausia yra, vyručiai,
tautiečių turtas, kurių ne vienas, atsis
ten su tomis premijomis yra iš tikrųjų, pasakęs, kad išlaisvinimas ateina iš vidaus.'
Ypač pakaušy veikiant degtinei.
Linkti, kur vėjai smarkesni pučia:
veikindamas su šiuo kraštu paliko per
(nors ir tikiuos, kada nors gauti už savo Visą, ką vakarai gali padaryti, yra palai
Už savo žygius stikliuką keliam,
Negi prieš vėją vienas papūst
skubėjimą, išvykdamas Amerikon ar Kaužrašus Nobelio premiją), užsirašau ją to kyti pavergtųjų tautų viltį.
Nes jūrios marios tad iki kelių.
O antrą vertus, juk viskas mūsų.
nadon.
dėl, kad ši žymaus rašytojo pastaba kai
Sunku šiandien įsivaizduoti, kaip Lietu
Tačiau
pažvelkim,
vyrai
šį
sykį
Štai jau pastogę esam pakeitę.
Tačiau perkėlimo brigada galėjo atsi kuriais atvejais tinka ir mūsų veiklai: vos išsilaisvinimas nuo bolševikų gali
Rimtai į mūsų tremties dalykus.
Visiems lietuviams valia užeiti.
pūsti, kai teko gabenti knygas:' iš 66 spin mes daugiausia rūpinamės ir gelbėjimo
ateiti iš vidaus, jei, įsivaizduokime, Lietu
Ar mes betkokią pažangą darom,
Net pačios „galvos“ joje paklysta.
tų, knygoms pusantros sointos turėjo tik lankus metame ten. kur jie arba mažai ką
voje šiandien yra apie 6 sovietų armijos
Ar mes Dievulį į medį varom.
Negi tai būtų trumparegystė?
Centrinio skyriaus biblioteka. Visi kiti, gelbsti ir nereikšmingi, ramiausiai nuo divizijos. Berlyno darbininkai pereitais me
Vieni pto svarą pasaulį matom,
knygas susikrovę į kišenes, patys persi kranto stebėdami, kaip skęsta mūsų jau
A, kritikuoti dažnai mes gabūs,
tais birželio 17 d. pabandė pakelti protesto
Tačiau yra juk ir mecenatų —
kėlė. Ačiū Dievui, kitaip kraustymosi sa nimas nutautėjimo jūroje, • kaip sk“sta
Tartum tas turtas Sąjungai grabas.
balsą, žinome kuo tas viskas baigėsi. Ru
Yra, kur girdi, kai kas paprašo,
vanorių brigada būtų kapituliavusi. Taigi, lietuviškas spausdintas žodis, o su juo ir
Tačiau juk esam tremty ne vienas;
sų tankai ilgam laikui bus numalšinę Vo
Betgi yra, kur dreba dėl lašo.
kaip matote, namai jau perkeldlnti ir gy mes patys grimstame dugnan lyg kirviai,
Juk būna rūsčias , ir linksmos dienos.
kiečiuose bet kurio išlaisvinimo iš vidaus
ventojai pradeda priprasti prie šviežių da nes, tiesą pasakius, kirviais ir esame, jei
Imkime mūsų bendrą dalyką.
Dabar jos linksmos, aišku savaime,
norą. Kuriam tad tikslui tai skelbiama? Įžų, nors anksčiau pažymėti turto ekspo kalba sukasi apie savąją knygą!
Tas, va, kaip mūras, tas atsilikęs;
Tad palinkėti norisi laimės
įikinti bolševikus vakarų gerais, taikingais
natai vis dar išstatyti nemokamai paro
Vienas šimtuką prieglaudai traukia,
Ir tiems, kur verčia kultūros vagą,
norais, kaip tai teko girdėti per Am. Bal
dai. Norį, galės juos apžiūrėti per N. Me
Septynerių metų „viešnagės" bėgyje įsi są lietuvius krašte įtikinėjan, kad JAV nie
O kitas murma tik susiraukęs.
Ir paskučiausiam niurnai bei nagui.
ti^ sutikimą... Galimas dalykas, kad dalis gijau šitame krašte vieną kitą bičiulį ang
ko kito nenori, ,fcaip tik taikos ir nieko ne
tų eksponatų, ypač tie, kurių savininkai lą. Manau, kad kiekviename krašte gyve
manančios pulti. Kurti iliuzijas pavergtose
iki šiol neatsiliepė, bus persiųsdinti Vo ną lietuviai turi tokių draugu, to krašto tautose? Ar sau patiems?
kietijon...
gyventojų tarpe, štai, prieš porą dienų,
Linksmų Kalėdų ir laimingiau
Tai nereiškia, kad pavergtųjų Europos
gavau iš Midlando buvusio savo formano
sių
Naujų Metų visiems Tautos
Kalėdos jau čia pat, nors jų visa širdi sveikinimą ir dovanų — tos apylinkės gra tautų išlaisvinimas gali įvykti tik per karą,
nors
tikėtis
bolševizmo
sugriuvimo
yra
la

Fondo
rėmėjams linki
mi ir nejaučiu, o tik matau ir girdžiu: žų leidinį, gausiai iliustruotą knygą. Da
krautuvėje, kurioje perku cigaretes, rei bar suku galvą, kur gauti man atitinkamą bai maža pagrindo. Bet kas žino... Tačiau,
T.F. Atstovybė D. Britanijoje
kia atstovėti eilutėje, lyg prie bilietu ka anglų kalba leidinį apie Lietuvą? Nėra. jei pasistatyti tikslą, kad visdelto yra siek
tina
pavergtųjų
tautų
išlaisinimo,
nors
ir
sos futbolo rungtynėms Anglija — Vokie- Savo bičiuliui Georgui šiaip tain {pirkau
tija.Vakare, kai tik pritemsta, girdžiu „Kryžius“, bet kitos jou nebegaliu įveikti. ne karo keliu, tai šiuo atveju yra reikalin
Paryžius. Prancūzijos teisingumo mlkiekvienoje gatvėje įvairiausiais instru Be to, formanul, prisiuntusiam man Mid gas aiškus planas ir jo vykdymas, ko, de
nisteris įsakė pradėti naują tardymą
mentais skambančias giesmes, kurioms lando istorinę knygą, geriau tiktų analo ja, vakaruose nesimato.
Priešingai, pereitą sekmadienį skaitėme
Gaston Dominici, nuteisto mirti už anglų
pritaria dar garsiau skambanti skardinėse giška apie Lietuvą. Žinau, kad ne man
Mūsų mielus Prietelius
mokslininko
Drummond šeimos išžudy
varinių pinigėlių muzika. Nors išminčiai vienam tokio leidinio trūksta, tačiau, die „The Sunday Times“ New Yorko kores
Miss Sylviją-Mariją Ashby
mą,byloje. Kalbama, kad nuteistasis su
tvirtina, kad menas, meilė ir pinigas yra važ, arba aš nežinau, kad kas nors būtų pondento pranešimą, kad esą JAV nusir
teikęs visiškai naujų žinių ir tuo pajudi
tarptautiniai dalykai, tačiau, kiek pame tokią išleidęs, arba jos iš tikrųjų nėra. prendusios skatinti rusų — amerikiečių
nęs tą dalyką iš pagrindų.
nu, Lietuvoje prieškalėdinę nuotaiką su Už šitokį mūsų apkiautimą tektų imti kultūrini bendradarbiavimą, kad bus ska
Alfonsą Lasį,
darydavo ne žvangančių skardinėse mone tiems, nuo kurių šis reikalas priklauso, tinami privatūs vizitai Sovietų Sąjungoje,
sukūrusius šeimos židinį, sveiki
tų muzika, ne milijonai blizgančių šviesų, nebe baltąja lazdele tvoti šonus, bet, at esą net garsus dirigentas Leopold Stokow
Gražioje tarp parkų vietoje, geras susi
name ir linkime laimingos atei
ski vyksiąs į Rusiją, o iš ten koks tai gar
ne auksu dengti popierėliai.
virai kalbant, ąžuoliniu basliu.
siekimas .netoli centro, jaukus APSIGY
ties.
sus rusų smuikininkas vyksiąs į JAV.
Ak, Dievuliau, užtenka tik akimirkai
VENIMAS VIENGUNGIAMS be patarna
J. žiedas ir A. Stankevičius
Mano bičiulis iŠ Canados, siųsdamas „Taikingo sugyvenimo“ banga nuo Didžio
susikaupti ir prisiminti Kūčių vakaro nuo
vimo. Teirautis: V.T. 10, Constance Rd.
porą nailoninių moteriškų kojinių, šitokį sios Britanijos krantų ima pasiekti ir ryti
taiką šiaudinėje pastogėje!..
Birmingham 5.
nio
Atlanto
pakraščius.
Kai prieš porą dienų per BBC radiją linkėjimą įrašė: „Žinau, kad tu. Plunks
Visa tai rytų ir vakarų konflikto neiš
nugirdau klausimą — „Kas sukelia di nagraužį, Kalėdoms artėjant, turėsi rūpes
džiausią širdgėlą“? — mintyse buvau vi čio su dovanomis todėl siunčiu nailonines sprendžia ir jo nepašalina, nei bolševikai
sai kitą suformulavęs atsakymą, negu tie, kojines“... Man, viengungiui, tikrai didelė dėlto pasidarys geresni ar ims įsitikinę,
TAILORS PETER BULAITIS & SONS
kuriuos laisvųjų žmonių lūpos spėlioja. ir reikšminga dovana. Kalėdinis ir po ka kad vakarai iš tikrųjų yra tokie geri, kad
80, Highbury Park, London N. 5.
Pagaliau, kai niekas nebegebėjo atsakyti, lėdinis laikas, kaip tik pats pavojingiau jų nė nemano pulti, ir atidarys vakarams
sias mūsų viengungiškam stonui. Visiems savo širdį ir savo sienas ir prasidėsiąs ilgų
klausimo autorius iškilmingai atsakė:
SV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
— Didžiausią širdgėlą sukelia vaizdas viengungiams nuoširdžiai linkiu per šias metų taikos periodas pasaulyje. Netaip
Mūsų siuvimo firma nuoširdžiai sveikina senuosius ir nauduosius k!iLondono centrinio pašto specialioje salė Kalėdas apsidairyti, kam nailono kojines dar seniai Maskvoje buvo švenčiama spa
jentus,
linkėdama linksmu švenčių ir laimingų 1955 Metų!
lio'
revoliucijos
sukaktis
ir
tas,
kas
buvo
padovanoti,
o
kitiems
geros
valios
skaity

je, kur kraunami tūkstančiai iširusių ka
lėdinių siuntinėlių su įvairiomis dovano tojams, LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMIN prišaukta ir prikalbėta tą dieną Maskvoje
aiškiai rodo, kad Sovietų Sąjunga yra pa
mis, kurių adresatai negalės gauti, nes ir GŲ 1955 METŲ!

1955 METŲ SUTIKIMAS !
IŠKILMINGAS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
RENGIAMAS

NAUJUOSE LIETUVIŲ NAMUOSE
•
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GRUODŽIO 31d. VAKARO PRADŽIA 8 vai. GROS DŽIAZAS. VEIKS BUFETAI IR BARAI. STALIUKUS PRAŠOMA UŽSAKYTI IŠ ANKSTO.
4 SVEČIAMS STALIUKAS - 5 ŠILINGAI. ĮĖJIMAS IR TAURĖ ŠAMPANO - 5 ŠILINGAI.

PENKTADIENI GRUODŽIO 31D. LONDONIEČIAI SU SVEČIAIS KVIEČIAMI SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS!
Gerbiamus Lietuvių klubo narius, ateinant l Naujųjų Metų sutikimų, prašoma pasiimti nario knygelę.
N. Metų sutikimo vakarui gautas policijos leidimas iki 2 vai. ryto.
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