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KALBA LIETUVAI
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko-to 

pirmininkas M. KRUPAVIČIUS
1954 m. Kalėdų švenčių proga pasakė 

j Lietuvą tokio turinio kalbą:
— Sveiki sulaukę šv. Kalėdų ir jų ne

atskiriamo palydovo Naujųjų Metų. Lai
mė seniai pasitrukė is mūsų gyvenimo ke
lių. Dėl to negaliu Jūsų pasveikinti žo
džiais „laimingai sulaukę“. Už tai prašau 
Dievą, kad ateinančiais metais leistų man 
Jus tais žodžiais pasveikinti, šventos Kalė 
dos mums .lietuviams, paprastai linksmos 
šventės, bet šiose sąlygose jos mums dau
giau širdį spaudžia, negu šiokioji diena. 
Prie kiekvieno švento Kūčių stalo pasilie
ka daug tuščių vietų, ir nežinia, kur tie 
mūsų brangieji, kuriems tos vietos yra 
skirtos. Karčios ašaros Dievo duonelę lais 
to. Ir gražios Kalėdų giesmės tik skaus
mą ir liūdesį žadina. Šventoji ar šiokioji 
diena, saulutė šviečia ar dangus aptemęs 
— viena mintis Jus telydi: kaip ši diena 
išgyventi savo žemelėje, kaip savo taut 
nę sielą ir krikščionišką dvasią išsaugoti, 
kaip savo jaunimą išveržti iš raudono mas 
kolio įtakos ir nesugadinta siela ir karšta 
lietuviška širdimi laisvosios Lietuvos su
laukus Kristui atiduoti.

Žudomai tautai reikia kurti brangiausią 
vertybę — žmogų. Šiais didžiųjų pavojų 
laikais, kai tautai pastatytos kartuvės, 
mums reikia žmonių, tobulų ir pilnutinių 
žmonių jaunų siela, sveiku protu ir skais
čia sąžine, o ne invalidų, ne lavonų, ne ka
pinynų ir antkapių. Juk ne lavonais ir ne 
kapinynais atkursime laisvąją Lietuvą. 
Tik tobulas žmogus, pasirėmęs Kristumi, 
atlaikys ir ūžaujūančias audras, ir pasi
liks savo Tėvynei ištikimas ir taurus vai
kas. Mūsų laikų žmogus atkreipė daugiau 
dėmesio į savo žmogišką vertybę ir esmę. 
Bet žmogus žmogų pažins ir tinkamai jį 
įvertins tik įbedęs akis į Kristų-Žmogų. 
Kristaus mokslo lobynas nepakankamai 
yra išnaudotas, nes nėra pagrindiniau įsi
gilinta į Dievo-Žmogaus pažinimą. Kris
taus žmogiškumas lyg nublanko ir žmo
gaus sąmonėje pradėjo nykti.

Lietuvių tauta, atsidūrusi mirtinų pavo
jų akivaizdoje, turi mokytis iš Kristaus- 
Žmogaus tobulo žmogaus žmogiškumo sa
vybių. Šventos Kalėdos geriausiai atvaiz
duoja Kristų-Žmogų ir jo žmogiškąsias sa
vybes. Šventos Kalėdos — Kristaus-Žmo- 
gaus šventė. Kristus gema skausmuose, 
kaip žmogus; jis persekiojamas, kaip žmo 
gus; jis bėga nuo priešo į svetimą žemę, 
kaip žmogus; jis klauso savo motinos ir 
globėjo, kaip žmogus; jis sunkiu amati
ninko darbu pelnosi duoną, kaip žmogus

Šventos Kalėdos yra Kristui-žmogui pa 
žinti gera mokykla. Gerai pasinaudokime 
ja tapti tvirta ir nepalaužiama atspara 
prieš bolševikų užsimojimus išnaikinti 
mumyse žmogų ir kartu lietuvį. Komu
nizmas — krikščioniui ir lietuviui didžiau 
sias ir pavojingiausias priešas. Jis siekia 
viso žmogaus. Jis nori kiekvieną jo deta- 
lytę ne tik apvaldyti, bet ir nudažyti savo 
bolševikiška spalva. Jis nenurims, kol to 
nepasieks. Jis pavartos visas priemones 
tam tikslui pasiekti. Ir mes ne juokais tu
rime išmokti žmogiškumo savybių iš Kris
taus. Tik lietuvis krikščionis — lietuvis 
Kristaus paveikslo žmogus atsispirs bol
ševizmo užsimojimams ir išvaduos ir sa
ve, ir Lietuvą iš raudonojo engėjo nagų.

Tebūna tad šventos Kalėdos mums ta 
mokykla. Bet tuo pat metu tas šventąsias 
dienas panaudokime ir maldai, tokiai mal 
dai, kuri kalnus kilnoja, už Lietuvos lais
vę ir už lietuvių tautos gražų, laimingą ir 
laisvą rytojų.

Pastatę prieš naikinamąją Kremliaus 
ideologiją gyvą, dinamišką, krikščionišką 
ideologiją, kuri yra kartu ir seniausia, ir 
tikriausia demokratija, ir visi išsirikiavę 
į kieto plieno nepalaužiamas kovotojų už 
Lietuvos laisvę gretas, mes laimėsime. Lai 
mingas rytojus bus mūsų. •—

AČIŪ!
Bronius K. Balutis, atšventęs gruodžio 

29 d. savo amžiaus 75 metų sukaktį, šiuo- 
mi nuoširdžiai dėkoja visiems kas sveiki
no jį telegramomis, laiškais ir dovanomis.

Jis tikisi galėsiąs asmeniniai atsakyti 
kiekvienam atskiru laišku, tačiau dėl 
sveikinimų daugybės, tas turės neišvengia
mai užimti ilgesnį laiką. Kai kurie asme
nys nėra padavę savo adresų. Tie malo
nės pasitenkinti šiuo padėkos pareiškimu.

Berlynas. Iš Rytų Vokietijos pranešama, 
kad lenkų ir čekoslovakų karinės komisi
jos inspektuoja raudonųjų vokiečių taip 
vadinamuosius liaudies policijos dalinius, 
kurie iš tikrųjų yra kariniai daliniai. Tos 
komisijos inspektavo ir „jūros policiją“, 
ypatingą dėmesį atkreipdamos j politinį 
perauklėjimą. Manoma, kad tokia kontro 
lė buvo palaiminta Maskvos saugumo kon
ferencijos.

. C . ‘‘.a; , J. ,„r^ ■

PAGERBTAS VALSTYBĖS VYRAS 7 DIENOS
MIN. BALUČIO 75 METŲ SUKAKTI PLAČIAI PAMINĖJO VISA LAISVOJO PA SAULIO LIETUVIŲ SPAUDA

„B. K. Balutis yra tokia mūsų viešojo gy
venimo asmenybė, dėl kurios nesiginčija 
nei partijos, nei kartos“, — sako V. Raste
nis, kviesdamas viso laisvojo pasaulio lie
tuvius pagerbti šį mūsų didį valstybės vy
rą, jo 75 metų amžiaus sukakties proga.

D. Britanijoje gyvenantiems lietuviams 
ministerio ,B. K. Balučio asmenybė yra di
delė garbė turėti mūsų tarpe. Todėl nenuos
tabu, kad šio krašto lietuviai, o ypač orga- 
niacijoms vadovaują asmenys, gruodžio 29 
d. vieningai susirinko šį Lietuvai ir lietu
viams nusipelnusį vyrą pagerbti jo 75 metų 
sukakties dieną.

Tos dienos vakare trumpai valandėlei 
Londone gyveną organizacijų pirmininkai 
ir visuomenininkai buvo priimti paties su
kaktuvininko, Lietuvos Pasiuntinybės na
muose. Tai buvo nepaprastai įspūdinga ir 
jautri valanda, juo labiau, turint galvoje 
garbingojo sukaktuvininko sveikatos būklę. 
Jaudinosi ir susirinkę, jaudinosi ir pats su
kaktuvininkas, matydamas skaitlingą lietu
vių būrį, atvykusį jį sveikinti.

Didieji darbai ir didžiosios idėjos — ne- 
tirpsta su sniegu. Ministerio B. K. Balučio 
75 m. amžiaus sukakties dieną nepamiršo 
po visą laisvąjį pasauli pabirę lietuviai: tą 
dieną ir jos išvakarėse šimtai telegramų ir 
šimtai laiškų plaukė iš viso pasaulio su ge
riausiais sveikinimais, su širdingiausiais lin
kėjimais didžiam vyrui didžios sveikatos, 
kurios jam reikalinga, o jis mums visiems

Sukaktuvių proga didižausios šio krašto 
organizacijos — DBLS Centro Valdybos, 
sąjungos narių ir Londono lietuvių parapi
jos vardu garbingajam sukaktuvininkui bu
vo įteikta dovanų — gražus televizijos apa
ratas ir meniškas adresas S-gos ir jos narių 
vardu.

Sukaktuvių dienos vakare Lietuvių Na
muose, 1-2 Ladbroke Gardens įvyko B. K. 
Balučiui pagerbti minėjimas, kurį atidarė 
Krašto Bendruomenės pirmininkas M. Ba- 
jorinas, trumpu žodžiu susirinkusiems api
būdinęs garbingojo jubiliato asmenybę, pa
kvietė palčiau apie sukaktuvininką pa
pasakoti Pasiuntinybės Patarėją p. V. Ba- 
licką.

P. V. Balicko paskaitos santrauka:
Kiekviena tauta didžiuojasi savo žy

miais vyrais bei moterimis. Tokios asme
nybės. tarytum žvaigždės, spindi tautų gy 
venimo istorijoje. Jos yra tautų pasidi
džiavimas ir pavyzdys ateinančioms kar
toms.

Lietuvių tauta savo ilgoje istorijoje tu
ri nemaža didžių ir garbingų asmenybių, 
kurias mes gerbiame ir, kaipo sektiną pa
vyzdį, nurodome savo vaikams.

Tokių garbingų asmenų mes turime sa
vo tarpe ir šiais laikais. Ir štai šiandien 
mes susirinkome pagerbti vieną tokį, vi
siems lietuviams labai brangų asmenį ir 
nusipelnusį Lietuvai vyrą — Ministerį 
Bronių Balutį — jo 75 metų sukakties 
proga.

Taigi, yra gražus ir pagirtinas Didžio
sios Britanijos lietuvių sumanymas šiuo 
viešu minėjimu, kuriame dalyvauja visi 
lietuviai be pažiūrų skirtumo, pagerbti 
vyrą, kuris visą savo gyvenimą pirmoj ei
lėj skyrė savo Tėvynės ir savo Valstybės 
reikalams. Bronius Balutis pirmoj eilėj 
mums visiems yra žinomas ir musų visų 
gerbiamas, kaipo Lietuvos Įgaliotas Mi- 
nisteris Didžiojoje Britanijoje, tačiau 
drauge jis visiems lietuviams yra nema
žiau brangus ir kaipo kilni asmenybė, ku
ris nekartą jam būdingu svoriu reiškėsi 
mūsų tautos svarbiuose įvykiuose ir savo 
darbais nusipelnė Lietuvos valstybės vy
ro vardą.

Minėjimo rengėjų prašomas, mielai su
tikau pasidalinti su jumis mintimis apie 
garbingą pubiliato asmenį.

Jis — diplomatas ir visuomenininkas, 
teisininkas ir žurnalistas, ir kiekvienoj jo 
veikimo srityj — žmogus, kurio darbo pėd 
sakai pasiliks Lietuvos istorijoj. Taigi, 
nelengvas yra uždavinys keliais žodžiais 
suminėti jo darbus, tuo labiau juos įver
tinti. Kita vertus, mano uždavinį paleng
vina toji aplinkybė, kad jubiliato 70 me
tų sukakties proga, buvo išleista jo bio
grafija (BRONIUS KAZYS BALUTIS — 
JO GYVENIMAS IR DARBAI), kuria, be 
abejo, daugelis esate skaitę ir todėl aš 
šiandien apsiribosiu tik suminėjimu ryš
kesniu jo gyvenimo etapų ir anibudinsiu 
tik ryškesniuosius jo budo bruožus, iš ku
riu mes galime daug ko pasimokyti.

Kai mes iš labai arti žiūrime į bet kokį, 
kad ir labai meistriškai padarytą meno 
kūrinį, mums nelegva yra jį įvertinti dėl 
perspektyvos stokos. Todėl pilnesniam 
įvertinimui, mes esame priversti pastrauk 
ti kiek nors toliau. Taigi, reikalingos per
spektyvos gavimui, pirmiausia, bent labai 
trumpai, noriu paliesti jubiliato praeitį. 
O toii praeitis, bendrais bruožais, yra 
maždaug tokia:

Bronius Balutis yra dzūkas, vidutinio 
ūkininko sūnūs, gimęs Seirijuose, 1879 m. 
gruodžio 29 d. Pradžios mokslą jis ėjo Ūd
rijos mokykloje. Vėliau baigė mokytojų 
seminariją, bet, vos keletą metų pamoky- 
tojavęs, įstojo į Pskovo matininkų insti
tutą, kurį baigė 1904 m. ir tuoj stojo atlik
ti privalomąją karo tarnybą. Sekančiais 
1905 metais, jo pulkas buvo siunčiamas i 
rusu-janonų karo frontą. Jubiliatas turė
jo kitokius sumanymus ir, vietoj fronto, 
atsidūrė J. A. Valstybėse.

1906 m. jis įstojo į Valparaiso universi
tetą. Vėliau persikėlė Chicagon ir ligi 1912 
metų dirbo žemėlapiu ir atlasų leidykloje 
kartografu. Išsispecializavsę kartografijo
je, buvo sumanęs paruošti tikslų Lietuvos 
žemėlapį, bet, negalėdamas rasti pakanka
mai medžiagos visam Lietuvos teritorijos

plotui, 1915 m. išleido didelį Užnemunės 
žemėlapį. Nuo 1908 ligi 1910 metų buvo 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos pirmininkas 
ir organizavo lėšas Vinco Kudirkos raš
tams išleisti, šis didelis darbas buvo atlik
tas ir raštai išleisti 1910 m. 1912 m. ju
biliatas nerėmė faktiškąjį laikraščio „Lie
tuva“ redagavimą, kurį redagavo ligi 1919 
metų. Beredaktoriaudamas lankė Chica- 
gos Kent College of Law ir jį baigė ma
gistro laipsniu, Jubiliatas aktyviai daly

Garbingasai sukaktuvininkas Ministers B. K. Balutis

MIN. B. K. BALUČIO ŽODIS
Šiais visokių moksliškų stebuklų laikais 

— visokių telegrafų ir telefonų, televizijų 
ir radarų laikais — yra sunku kas nors 
paslaptyj išlaikyti. Neišliko paslaptyj ir 
tai, kad jūs šį vakarą turėjote surengti ko 
kį tai „šurum-burum“ — mane, senį, „ap
kalbėti“ ir, kaip sakoma, „mano visus 
kauliukus paskaitliuoti“...

Nenorėjau aš tų visų pramogų. .Jau
nam — mergelė .senam — lovelė“ sako 
patarlė. Bet ką-gi aš paliegęs ir po ilgos 
ligos dar nevisai pasitaisęs — ką-gi aš, se 
nis, su Jumis padarysiu? „Vajavot — negi 
vajavosiu.“ Aš gailiuosi, kad net ir pra
šomas, negalėjau šiądien čia su Jumis bū
ti. Ne dėl kokios puikybės — ne! Bet dėl 
silpnos sveikatos, kuri dar vis neleidžia 
man iš namų išeiti. Bet taisausi. Ir jei 
Dzievulis leis, tai kaip nors ir „išsilaižy
siu.“

Taigi nors per šį laiškelį aš noriu Jums 
padėkoti. Ačiū visiems! Ačiū šio vakaro 
rengėjams; ačiū kalbėtojams ir programos 
vykdytojams; ačiū ir visiems vakaro daly 
viams.

Ypatingai ačiū kalbėtojams už viską, ką 
jie apie mane gero pasakė. Bet dar dides
nis jiems ačiū už tai ko jie apie mane — 
nepasakė. Pagirti mano tariamai gerus 
darbus nepašykštėjo, o ant mano blogesnių 
silpnybių mandagiai akį primerkė. Pada
rė, kaip geras „kriaušius“: iš vieno galo 
šį-tą nupjovė, prie kito pridūrė — ir kos- 
tumeris patenkintas, ir pačiam smagu... 
Tai ko dar daugiau reikia?

Bet gyvenime šiek-tiek ir kitaip būva. 
Kiekvienas žmogus, — ypač išgyvenęs tiek 
metų kiek aš, —turėtų būti tikras liur
bis, arba molio Motiejus, kad per tiek lai
ko nesuspėtų šio-to ir gero padaryti. Pa
dariau ir aš. Iš kitos vėl pusės, ne be to, 
kad kiekvienas mūs neturėtų silpnybių 
arba nebūtų padaręs mažesnių ar didesnių 
klaidų. Ne visi mes esame linkę prie to 
prisipaižnti, bet visi gerai apie tai žino
me. Žinau ir aš.

Visi Jūs, mano mieli broliai ir sesės, sa
vo atsilankymu į ši vakarėlį — įr dauge

vavo New Yorko Lietuvių Seime, įvyku
siame 1918 m. kovo 13 d.

1919 metais. Lietuvių Tautinės Tarybos 
išrinktas, Jubiliatas vyko į Taikos Konfe
renciją Paryžiuje, kaipo Amerikos Lietu
vių Delegacijos narys. Paryžiaus Konfe
rencijai pasibaigus, 1920 metais, Balutis 
buvo pakviestas Kaunan dirbti Užsienio 
Reikalų Ministerijoje.

Čia prasideda naujas Jubiliato gyveni- 
(Nukelta į psl. 4)

liu kitokių būdų — norėjote padaryti man 
malonumą šiądien, kai Senis-Laikas barkš
telėjo man 75 metus. Daug Jūs man gar
bės padarėt. Daug padrąsinimo ir morali
nių jėgų suteikėt. Ir už visa tai aš esu 
Jums drūčiai dėkingas.

* * ♦
Bet tas dar ne viskas. Aš gerai supran

tu, kad norėjote pagerbti nebūtinai asme
niniai mane. Pagerbėt greičiau gal pilką 
Lietuvos sūnų įr lietuvių tautos ištikimą 
tarną bei darbininką, nes tokiu visados 
norėjau būti. Ir pagerbėt manau, ne už tai, 
kad būčiau Lietuvos labui kokius milžiniš 
kus „kalnus nuvertęs“, arba kokius did
vyriškus darbus nudirbęs. Ne! To aš, deja, 
nepadariau ir jokiu didvyriu nebuvau. Nes 
visi žinome, kad tikrieji didvyriai ne kas
dien gema. Ir iš titnago jų skeltuvu taipgi 
neišskelsi. Tikrieji didvyriai yra šiądien 
didelė, labai didelė retenybė. Retenybė vi
sam pasaulyj, o dar didesnė pas mus, lie
tuvius. Bet aš prie tų retenybių savęs nie
kad neskaičiau.

Gal būdavo jų senesniais laikais. Nes 
neveltui gi Kudirka įdėjo mūsų Tautos 
Himnan tuos žinomus garsius žodžius: 
„Lietuva... Tu didvyrių žemė!“ Gražus tai 
didžiojo poeto ir Tėvynės Mylėtojo kom
plimentas lietuviams!

Bet kitą syk ima pagunda paabejoti. 
Kas žin, ar jo atspėta, kas iš to kompli
mento gali išeiti? O išėjo štai kas: sekan
čios po-Kudirkinės kartos — kaip dabar 
matyti vis aiškiau — ėmė ir paėmė tuos 
poetiškus ir galantiškus žodžius „už gry
ną ir gerą pinigą“...

Visi gi dabar matome, kad didžiausia 
mūsų šių dienų bėda yra ne tame, kad 
mes turėtume per maža didvyrių. Mūsų 
gyva bėda yra tame, kar mes turime jų — 
gal perdaug.

Todėl nedauginkit jų. Ar bent nedary
kite Jūs jokio didvyrio iš manęs-nabago. 
Niekuomet aš juo nenorėjau Ir nemėginau 
būti. Aš buvau ir esu paprastas, iš po šiau 
dinės pastogės Lietuvos dzūkelis. Aš visad 
norėjau ir stengiausi patarnauti Lietuvai

Vatikanas, Nors popiežiaus Pijaus XII 
sveikata ir pasitaisė, nors jis jau ir dirba 
savo kabinete, bet greit pavargsta. Prieš 
pat Kalėdas, pavyzdžiui, buvo taip išsisė
męs, kad jam teko daryti kraujo transfū- 
ziją. šventasis Tėvas įspėjo viso pasaulio 
katalikus, kad jie visomis galimomis prie
monėmis kovotų prieš „kinų tautinės baž
nyčios“ steigimą.» ♦ * ■

Bagdadas. Irako vyriausybė nutarė nu
traukti diplomatinius santykius su Sovie
tų Sąjunga. Apie tai . jau oficialiai praneš
ta sovietų atstovybei Bagdade.

Kalkuta. Maršalas Tito pats asmeniškai 
įsakė suimti savo draugą ir biografą Vla
dimirą Dedidžerą. Jis kaltinamas padaręs 
kriminalinius nusižengimus prieš Jugosla
vijos valstybę.

* * *
Vašingtonas. Senatoriaus Joe McCarthy 

veikla komunistinės akcijos Amerikoje ty
rinėjimo komitete baigėsi. Paskutiniojo 
posėdžio metu jis pasakė: „Spėju, kad tai 
yra mano gulbės giesmė“. To komiteto- 
pirmininko pareigas perims demokratas 
John L. McClellan.

* * *
Vašingtonas. JAV senato užsienio reika

lų komisija gavo žinių, kad Vengrijoje vis 
dažnėja sabotažo veiksmai, ir pogrindinė 
antikomunistinė veikla darosi vis prikles- 
nė.

1

* * *
Taipeh. čiang Kaišeko lėktuvai išmetė 

virš raudonosios Kinijos tūkstančius skra
jukių, kurstančių kinų tautą kaip galima 
greičiau likviduoti komunistines gaujas ir 
išvyti rusus. Visi lėktuvai grįžo į savo ba
zes.

Panama. Sąmokslininkai nušovė Pana
mos prezidentą Jose Remon. Ryšium su 
tuo įvykiu visame krašte vyksta areštai. 
Suimtas ir buvęs prezidentas Amulfo 
Arias. Kartu su kitais jo šalininkai pa
čiupta ir viena moteris, Thelma King, ku
ri davė pasikėsinimo signalą.* * *

Roma. Katalikų filmų draugija įspėjo 
tikinčiuosius, kad filmas „The Barefoot 
Contessa“, jau rodomas ir Anglijoje, yra 
nepadorus. Filme dalyvauja Ava Rardner 
ir Humphrey Bogart.* * ♦

Maskva. Sovietų radijas paskelbė, kad 
Vilniuje kalėdinės pamaldos vyko Aušros 
Vartų koplyčioje, katedroje ir šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Visose trijose šventovė
se esą dalyvavo minios maldininkų.

'■

Bielgradas. Buvęs savo laiku galingasis 
Jugoslavijos komunistų partijos šulas Dži- 
las išmestas iš partijos ir traukiamas at
sakomybėn už kenksmingą propagandą. 
Iš tikrųjų, Tito režimui nepatiko, kad M. 
Džilas per „New York Times“ pasisakė 
prieš vienpartinę sistemą Jugoslavijoje, 
reikalaudamas opozicinės socialdemokra
tų partijos įsteigimo.

Dehli. JTO generalinis sekretorius Nam 
maskjoeld vyksta į Pekingą pasikalbėti su 
komunistinės Kinijos valdovais. Pasikal
bėjimo tema — kalinami JAV lakūnai ir 
pastangos prikalbėti raudonuosius juos pa 
leisti. Ar tai padės, pamatysime. Pakeliui 
jis užsuko į Indijos sostinę pasimatyti su 
Nehru.

Londonas. Maskvos radijas taip įsidrą
sino, kad pradėjo škotų valandėles. Pir
mąją programą sudarė pasveikinimai nau 
jaisiais metais, škotų tautinės dainos, iš
pildomos sovietų daininkų ir kiti dalykė
liai. Valandėlė buvo baigta tradicine dai
na „Auld Lang Syne“.

* * *
Londonas. John Clarence, 27 m. vyru

kas, gavo 5 metus kalėjimo už D. Britani
jos apsaugos paslapčių perdavimą Sovie
tų Sąjungai. Teismo procesas vyko prie 
uždarų durų. Skaitydamas sprendimą, tei
sėjas pareiškė, kad J. Clarence buvo so
vietų šinpinėjimo agentūros Anglijoje ben 
dradarbis.

ir savo tautai paprastai •— dzūkiškai ta
riant, „ščyrai ir iš visos macies“ — arba 
dar kitaip pasakius: patarnauti tiek ir 
taip, kiek Visagalis davė man proto, iš
minties, galimybių ir jėgų kuogeriausiai 
savo pareigą atlikti.

Tai ir viskas. Jeigu Jūs, mieli broliai ir 
sesės, skaitote tai ypatingu nuopelnu ir 
panorėjote takius nuopelnus pagerbti, o 
mano senatvės proga didelį kalną gražių 
linkėjimų man sukrauti, ir dar vertingų 
dovanų padovanoti, tai ką gi? Man smagu 
tai žinoti. Jūsų linkėjimus ir dovanas aš 
priimu su giliu dėkingumu ir tariu Jums 
visiems nuoširdų ir didelį lietuvišką a č iū!

Dieve, Jums visiems padėk! Na, ta pro
ga ir „Laimingų Naujų Metų!“ Jums vi
siems drauge ir kiekvienam atskirai,

1
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
SAVO KALBOS BRANGINIMAS

St. Barzdukas „Lietuvių Dienų“ gruo
džio mėn. vedamajame, susirūpinęs gimto
sios kalbos grynumu, rašo: „Šitas turtas, 
amžiais mūsų senolių ir tėvų sudėtas, da
bar yra paliktas mums saugoti. Tad kaip 
mes su juo pasielgsimi kaip sūnūs barstą 
ar sūnūs renką? Gyvenimo patyrimas ro
do, kad nieko nėra lengvesnio, kaip išbars
tyti tėvų turtus. Jau daug sunkiau jais rū
pintis ir juos globoti, o visų sunkiausia — 
juos padidinti. Tačiau mes nega’ime eiti 
sūnų palaidūnų keliu. Eikvojimas veda i 
tuštumą ir sunaikinimą. Todėl ir mūsų pa
reiga yra šį didįjį palikimą kaip reikiant 
išsaugoti. Sąmoningas gimtosios kalbos sau 
gojimas ir tobulinimas ir yra svarbiausias 
kalbos kultūros darbas, kurio negali išleis
ti iš akių nė vienas gyvas ir savo tauta besi
rūpinąs lietuvis“. Straipsnio autorius teigi
mu, kalbos kultūros darbe (jos ugdyme, to
bulinime) paprastai dalyvauja mokytojai, 
rašytojai, kalbininkai ir su kalba gyvai su
sidurtą vartotojai, kuriems ji tėra tik pa
prastas minties reiškimo įrankis. Esą jie 
šią kalbą pasisaviną tokią kokią jiems per
duoda jų tėvai, artimieji, mokykla, bažny
čia, įstaiga, laikraštis ir knyga. Toliau jis 
rašo, kad ypač tremtyje būtinas savosios 
kalbos atžvilgiu tam tikras dvasinis nusi
statymas ir vidinis nusiteikimas bei idealis
tinis gimtosios kalbos vertinimas. Mums 
tenka vsiškai sutikti su St. Barzduku, kad 
ji turi mums tapti tautine vertybe, kad iš
mokę mylėti vertybes, mes tokia pačia 
meile apgaubsime ir savo gimtąją kalbą. 
Aišku, kad iš meilės kils ir pagarba, kuri 
neleis jos niekinti netiksliu tarimu, sveti
mų žodžių brukimu, netaisyklingais posa
kiais ar grubiu stiliumi.

apie žinojimo ribas
„Mūsų Pastogė“ vedamajame „Kalėdų 

mąstymas“ rašo: „Betliejaus Kūdikis atė
jo su taikos ir ramybės žemei pasiūlymu, 
su palaima geros valios žmonėms. Jis atne
šė konkretų atsakymą į žmonijos tarpusa
vio santykių klausimą. O tas atsakymas 
toks paprastas: „Mylėk savo artimą, kaip 
pats save“. Jis dar kartą primena, kad nie
kas iš savęs negali išaugštinti ir kitą pa
smerkti ; dar kartą primena, kad žmogiška
jam žinojimui yra nustatytos ribos. Ir štai 
dar kas: Betliejaus Kūdikio atneštoji že
mei taika ir ramybė, nesantaikoms pašalin
ti vaistas, nevisada su džiaugsmu priima
mas žmogiškosios širdies, kadangi išdidi 
žmogiškoji prigimtis dažnai nėra linkusi 
prisipažinti klaidoje, arba neturi būtno pa
siryžimo, kad atsisakytų mesti akmenį į 
savo artimą dėl jo nusižengimo.“ Turbūt 
sutiksime ir su tuo, kad: „Niekas žmonių 
negali užtikrinti tiesos, ir kad kiekvienas iš 
savęs pasiskelbimas neklystančiu yra ap
gaulingas.“ Taigi, nors žmogus turi galią 
atskirti gėrį nuo blogio susilyginti su Die
vu. Ir kas gi gali pasakyti, ar susilygins ka
da, nes visos jo ligšiolinės pastangos baigė
si tragiškai.

MAŽA TAUTA
R. Medelis „Tėviškės Žiburiuose“ apie 

mažos tautos gyvybingumą štai kaip sam
protauja: „Milžinai auga. Mažos tautos 
turi budėti. Mes, mažieji, neturime jėgos, 
neturim medžiaginių išteklių, bet mūsų kū
rybingumas, mūsų aiškaus kelio nusistaty
mas ir juo be atodairos žygiavimas, bus pa
vyzdys visiems. Vieninga, kūrybinga, pas'- 
aukojusi ir kovojanti tauta nemiršta. Nors 
jos kelias sunkus, kartais tragiškas, bet ji 
iš griūvėsiu sutinka laisvę“. Baigdamas 
straipsnio autorius sako: „Mūsų mažos 
tautos likimas dabar labai tragiškas. Ji nai-. 
kinama iš pačių pagrindų. Šiandien mes vi
si turime virsti Kudirkomis ir Juozapavi- 

čiais, kad išliktume gyvi ir mūsų tauta po 
kančios dienų išvystų laisvę. Kova, kūryba 
ir vieningas darbas turi būti mūsų šūkis“. 
Kas gi tam nepritartų?

ATEITIES KRIKŠČIONIS
„Kolumbijos Lietuvio“ 12-13 Nr. aptinka 

me kun. Dr. V. Mankeliūno straipsnį apie 
ateities kataliko uždavinius. Visų pirma jis 
pataria išvengti dviejų kraštutinumų, bū
tent, galutinai nepasmerkti dabartinio mo
derniojo pasaulio aspiracjų, neužsidaryti 
nuo dabartinio progreso, neišsiskirti iš gy
vensimo, tuo pačiu metu, visdėlto, nepaskęs
ti toje spiracijoje, neužmiršti, kad pažanga 
yra dar neviskas, kad reikia taip pat ug
dyti dvasines vertybes, žvelgdamas i ateitį 
autorius sako, kad atekies krikščionis turi 
gerai įsąmoninti. Kristaus mokslą, atskil
ti jame esminius dalykus nuo šalutinių. Ant 
ra, krikščionies pareiga yra gerai suprasti 
medžiaginių vertybių prasmę ir jomis tin
kama naudotis, tačiau nepririšti prie jų 
širdies. Toliau rašoma, kad krikščionis tu
ri gyventi tuo dvasinu gyvenimu, kurį skel
bia pats Kristus, nes krikščionybė yra at
nešta pasaulin ne vien kunigams, bet vi
siems protingiems tvariniams. Pagaliau, sa
ko autorius, ateities katalikas turi pasižymė 
ti krikšičonišku didvyriškumu; neturi dro
vėtis pasirodyti tikinčiuoju ir tai laikyti 
garbingu dalyku, nes tikinčiojo akimis žiū
rint, religija ir tikrosios kultūrinės verty
bės sudaro harmoniją.

SPAUDOS REIKALU
Tame pačiame „Kolumbijos Lietuvio“ 

leidinyje yra ir J. Kuzmickio straipsnis 
„Mūsų laisvės saulėtekio belaukiant“, ku
rio vienoje pastraipoje sakoma: „Visų tad 
lietuvių pareiga skaityti savo apgyvento 
kratšo lietuvių laikraštį. Ir ne tik skaityti: 
platinti jį, kad nė vieno lietuvio neliktų be 
laikraščio. Gėda būtų namams, jei šių lai
kų knygnešys, atėjęs pasiūlyti laikrašti ar 
naują knygą, būtų pajuoktas ar išprašytas“. 
Be abejo, galima tik pritarti.

SVARBIU REIKALU

Goettingeno Studijų Ratelis, susitaręs 
su PLB Vokietijos Krašto Valdyba, nori 
savo „Žmoniškumo dokumentų“ . serijoje 
išleisti knygą, kurioje būtų atpasakota, 
kaip lietuviai po šio karo globojo ir šelpė 
nuo bado šmėklos besigelbstinčius vokie
čių atbėgėlius iš Rytprūsių. Suprantama, 
kad mes tokiu leidiniu esame labai suin
teresuoti, nes jis daug prisidėtų prie lie
tuvių vardo išgarsinimo.

Kad pabrėžus leidinyje žmoniškumo 
aspektą kaipo tokį, Goettingeno Studijų 
ratelis pageidautų gauti iš lietuvių pasi
sakymų iš kurių matytųsi, kad nežiūrint 
pragaištingos vokiečių politikos ir kirši
nančios propagandos, pasitaikydavo pa
vienių vokiečių, kurie nuoširdžiai vienam 
ar kitam lietuviui pagelbėjo ar nelaimėje 
užjautė.

Krašto Valdyba tą Studijų Ratelio pa
geidavimą palaiko ir prašo tautiečius, ku
riems tokie atsitikimai yra žinomi ar ku
riems patiems teko tai pergyventi, juos 
aprašyti ir nedelsiant pasiųsti antrašu: 
Litauisches Zentralkomitee, (17a) Wein
heim) Bergstr., Postfach 233. Aprašy
muose vengtina apibendrinimų, o iškelti- 
ni paskiri žmonės, kurie yra mūsų tautie
čiams tiesioginiai kokia nors pagalbą su
teikę. Autoriui pageidaujant, pavardės ga
li būti ir neskelbiamos.

Pokario Vokietijos žymūs veikėjai įvai
riomis progomis yra kalbėję apie lietu
vius, kaip apie tautą, kuri, svetimųjų 
priespaudoje žiauriausiai engiama, išlai
kė tauriausias žmoniškumo dorybes, ką 
ji įrodė dalindamos! paskutiniu kąsniu 
su buvusiu priešu ir vėliau nelaimės drau 
gu.

Toji knyga bus vienas iš mūsų tautos 
paminklų, kurie yra ir už varį tvirtesni. 
Prisidėkime savo įnašu prie šio sumany
mo įvykdymo.

1954 M. PABIROS
Sausis.

Praėjusieji metai prasidėjo su gerom 
viltim. Mūsų tautiečiai anapus Atlanto 
pasiryžo milžiniškam žygiui — išleisti L. 
Enciklopediją. Jos pirmasis tomas jau pra
dėjo pasiekti ir mūsų salą. Džiugu. Sta
tome didelį kultūros paminklą, kuris į- 
amžins Lietuvos vardą.

Tačiau šiuo metu kultūrinė padangė 
kiek apsiniaukusi. Enciklopedijos darbe 
būta nesklandumų. Vyko pasikeitimai, at
leistas net vyr. redaktorius. Kad nors tik 
gerai pasibaigtų. Ima baimė, kad šis gra
žus darbas nesustotų pusiaukelėje.

Vasaris.
Dienos slenka Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjimo ženkle. Mūsų mintyse Lietu
va laisva ir nepriklausoma. Mes tremti
niai jaučiamės esą tos laisvės sinboliai ir 
nepriklausomybės gaivintojai. Mums ten
ka didi pareiga — išlaikyti neišgesusius 
laisvos tautos aukurus. Nusikalsim, jei 
neištesėsim.

O pasaulis vis dar jaudinasi dėl nepasi
sekusios Berlyno konferencijos. Mums tai 
jokia naujiena — iš anksto žinojom jos 
rezultatus. Dėmesio vertos buvo tik posė
džių salės dekoracijos. Jos lubose virš sta
lo buvo nupaišytas Paskutinis teismas 
arba Pasaulio Pabaiga. Tai vaizdingas 
simbolis, primenąs, kas ištiks pasaulį, jei 
galingesnieji nesiims proto.

Kovas.
Anglų visuomenę sujudino kareivio 

Frank Kelly istorija, kurią jis papasako
jo grįžęs vos gyvas iš sovietinių kalėjimų. 
Atrodo, kad tik anglas tegali įtikinti an
glus. Ir tai ne labai greitai. Mus ta isto
rija taip pat domino, nes Kelly sakėsi bu
vęs Vladimiro kalėjime su vyskupais Rei
niu ir Matulioniu. Buv. Lietuvos min. 
pirm. kun. Mironas miręs ant jo rankų. 
Tam kalėjime miręs ir didžiausias Kelly 
ramintojas vysk. Matulionis, kuris didelę 
savo amžiaus dalį kentė sovietiniuose ka
lėjimuose.

Balandis.
Velykos. Varpai skelbia Prisikėlimą. Iš 

Lietuvos ateina žinios, kad atėję pagar
binti prisikėlusį Kristų žmonės baudžia
mi ir persekiojami. O, kada Laisvas var
pas paskebs tave prisikėlusią, varginga 
mūsų tėvyne!
Gegužis.

Tėvynėj pasitiko šį tradicinį Marijos 
mėnesį ne su malda, bet su raudonom vė
liavom ir plakatais. Bet keista — iš 60 
paskelbtų šūkių, nei viename nebuvo mi
nimas Stalinas. Sic transit gloria mun- 
di...

— Pagaliau didžioji diena atėjo — sa
ko vienas anglas gegužės pirmąją.

— Nejaugi ir tu užsimanei demonstra
cijų — pagalvojau. Bet jis turėjo galvoj 
ką kitą. Tą dieną Wembley stadione bu
vo žaidžiamos finalinės Anglijos futbolo 
rungtynės, kuriose paprastai dalyvauja 
karalius, vyriausybė ir šimtatūkstantinė 
žmonių minia. Laimingi žmonės tie ang
lai...
Birželis.

Giliu tragizmu persunktas mėnuo. Kas 
galėtų užmiršti baisiuosius 1944 m. birže
lio trėmimus! Londone suruoštas įspūdin
gas jų minėjimas. Jame dalyvavęs JAV 
Kongresmanas Kersten kalbėjo: „Dvi idė
jos grumiasi pasauly. Jei Amerika ir lais
vasis pasaulis nepajėgs atsilaikyti, tai 
mus ištiks jūsų tėvynės likimas“. Kas ga
lėtų tai nudėdamas nesusimąstyti?
Liepa,

Lietuvių spaudoj ne maža žinių apie 
VLIKo vizitus Amerikoj ir p. Lozoraičio 

Europoj. Jie buvo daug ką aplankę ir su
sitikę. Bet patięs svarbiausio susitikimo 
mes vis dar tebelaukiame. O tai būtų 
VLIKo — Lozoraičio susitikimas. Kol jis 
neįvyks, tol ir kiti susitikimai neturės pa
kankamos reikšmės.

Rugpiūtis.
Atostogų metas. Ilsisi beveik visas kraš

tas. Puikiai stovyklauja mūsų skautai. Jie 
“šiemet geriau aprūpinti, užtat nebe tokie 
uolūs. (Nei vienas naujai į stovyklą atvy
kęs negavo kaklaraiščio). Stovyklą užbai
giant, visus i Lietuvą nukėlė vienas senas 
anglų skautas, kuris kartu su Baden Po- 
wel'iu 1936 m. buvo skautų stovykloj Pa
langoj. Malonu, kad svetimieji apie mus 
gražiai kalba.

Būtų gera, kad ateity, kai jau ir sava 
vasarvietė įsigyta, stovyklos kartu būtų 
ir savotiška vasaros mokykla su atitinka
momis paskaitomis apie Lietuvą.
Rugsėjis.

Per atostogas ne maža anglų lankėsi 
Sovietų S-goj, Bet nei vienam iš jų nepa
sisekė prasisprausti Lietuvą. Maskvoj 
vis būdavo surandamos priežastys nuo to
kios kelionės sulaikyti.

Viena anglė, norėdama sužinoti tikrą 
tiesą apie religijos laisvę, paprašė savo 
vadovų religinės literatūros. Po trijų die
nų ji gavo apdraskytą maldaknygę. Bet 
ji buvo lietuviška ir spausdinta Kaune 
1940 m... (Rusai tos rūšies spaudai neski
ria popieriaus) Vargšė lietuviška maldak
nygė, ji turėjo gelbėti sovietų prestižą ir 
atstovauti visą jų religinę spaudą.

Spalis.
Viename Belgijos mieste atidaryta nau

ja gatvė, pavadinta Negrįžusiojo vardu 
(Street of the Absent). Tatai padaryta pri 
siminti visiems tiems, kurie negrįžo iš 
Il-ro pasaulinio karo. Gerai, kai neuž
mirštami negrįžusieji žmonės. Bet kas pri
simins po II-jo karo iki šiol dar neprisikė- 
lusias laisvas tautas ir valstybes? Kas 
pastatys jų kovotojams paminklus? Ar 
atsiras kur nors bent vienas skersgatvis, 
pavadintas Pavergtos Lietuvos vardu?
Lapkritis.

„Visada, kai žiūriu į jo veidą man at
rodo, kad kiekvienu momentu iš tos žiau
rios burnos gali pradėti plūsti tūkstančių 
jo aukų kraujas“. Tai yra žodžiai, kuriuos 
kadaise pasakė britų socialistas, prof-są- 
jungų kūrėjas ir buv. užs. reikalų minis- 
teris Bevin, apie ką tik mirusį didžiausią 
Rusijos egzekutorių ir Pabaltijo grobi
ką — Vyšinskį. Nieko daugiau nebebūtų 
galima prie to pridėti.

Tuo tarpu šios salos gyventojai lapkri
čio mėn. iškilmingai atšventė savo tautos 
veterano W. Churchil 80 motų sukaktį. 
Didžiausio dėmesio verta jo telegrama, 
kurios paslaptį Churchilis ta proga ati
dengė. Iš jos matyti, kad Churchilis nėra 
toks trumparegis, kaip kartais tremtinių 
spauda jį bando pavaizduoti. Kažin kiek 
dar paslapčių sukrauta šio seno valstybės 
vyrp smegenyse? Ir kas gali atspėti ko
kios būtų Europos valstybių sienos, jei jis 
būtų turėjęs laisvas rankas karui besibai
giant. Iš nesenai paskelbtos Lloyd George 
biografijos matyti, kad Churchil'is dar 
1919 m. numatė rusų revoliucijos pasek
mes ir norėjo jai pasipriešinti, bet...

Gruodis.
Kūčios. Daug linksmų veidų. Garsiai 

skamba bažnyčių varpai, kviesdami į Pie
menėlių Mišias. O Lietuvoj nyku ir tam
su. Nebesirenka išsklaidytos šeimos prie 
Kūčių stalo, nebeskamba žvangučiai, ke
liaujančių į bažnyčią. Ten uždrausta Kū
dikėliui užgimti. Jis tuoj būtų nukryžiuo-

VARDAN DIEVO! Tai yra pirmieji žo
džiai, kuriais tikintis žmogus pradeda 
dieną, kiekvieną svarbesnį darbą, naują 
gyvenimą. Kas taip pradeda nori', kad jo 
darbas būtų atliekamas didesnei Dievo 
garbei. Žengiant Naujųjų 1955 Metų slenk 
stį, Sekmadienio iRmtis su savo skaitlin
gais skaitytojais kartu taria Vardan Die
vo! Naujuosius Metus pradedame Dievo 
vardu, kuris tapo žmogum ir gyvena mūsų 
tarpe. Neveltui pirmoji kiekvienų metų 
diena yra JĖZAUS_ VARDO šventė, nes 
tik per Jį vieną musų visų išganymas ir 
vienintelis kelias į Laimę.

Senasis Simeonas, kuriam buvo ap
reikšta, kad nemirsiąs, kol pirma nebus 
pamatęs laukiamojo Išganytojo, pagaliau 
šventykloje laiko Jį savo rankose, kaip 
ženklą, kuriame susikryžiuos žmonių mei 
lė ir neapykanta. Ir kreipdamasis į Kūdi
kėlio Motiną Mariją pasakė: „Ir tavo pa
čios sielą pervers kalavijas, kad būtų ati
dengtos daugelio širdžių mintys“. Ir taip 
yra visuomet: Kristus buvo ir bus prieš
taravimo ženklas. Vos gimusio — Rytų 
Išminčiai su dovanomis ieškojo pagarbin
ti, tuo tarpu Erodas bandė Jam atimti gy
vybę, įsakydamas Betliejaus apylinkėje 
išžudyti kūdikius. Apaštalai viską palikę 
Jį seks, kiti — tol nenurims, kol nematys 
Jo prikalto ant kryžiaus, net ir mirusio 
Jo bijos ir lieps saugoti kapą.

Nuo tada kada Išganytojas pasirodė že
mėje, žmonės pasidalino j dvi stovyklas: 
už Kristų, ar prieš Kristų. Neapykanta 
užmerkia akis tiesiai, istorijai kultūrai ir 
šiandie sukelia vis naujus persekiojimus, 
kad iš žmonių širdžių Kristaus vardas ir 
Jo pėdsakai būtų išnaikinti, kiti užtrenks 
duris, kad Jo vardas neįeitų į vidį ir ne
primintų amžinąjį gyvenimą ir atsakomy
bę. Betliejaus žudynės nepasiekė savo 
tikslo, juo labiau nepasieks savo tikslo ir 
dabartinis bolševikų siautėjimas. Daug 
buvo, kurie kovojo prieš Krikščionybę, 
kurie šaukė sutriuškinti Ją, bet Ji tebes
tovi dar stipriau, nes ant Jos pamatų die
višku autoritetu yra parašyta: „Ir praga- 
rovartai tavęs nepergalės.“

Kristaus meilė ir šiandie spinduliuoja 
mūsų tarpe artimo meilės darbais. Ji su
kūrė plačias organizacijas, kurios neša 
pagalbą vargstantiems. Dėl Kristaus mei
lės ir šiandieną tūkstančiai mergaičių ir 
vaikinų apleidžia tėvų namus stoja j vie
nuolynus, kad auklėtų jaunimą, slaugytų 
ligonius, dirbtų kultūros darbą, skleistų 
Evangelijos šviesą iki žemės pakraščių. 
Milijonai ir šiandieną kovoja už Kristaus 
teises, už Jo dangiškosios karalystės įsi
galėjimą, už Tiesą ir Laisvę. Už Kristų ir 
mūsų Broliai pavergtoje Tėvynėje žūna, 
bet Jo neišsižada! Kas tiki į mane — gy
vens per amžius!

Todėl, kas vėl kartos seną melą kad 
Dievas ir religija yra antraeilis dalykas, 
tam mes turime burną taip kultūringai 
užčiaupti, kad ateityje jis jau nebeturėtų 
jokio noro savo nuodus toliau skleisti. 
Kas užgauna Dievo Majestotą, sako M. 
Fiedler, tas deda sprogstamąją medžiagą 
po žmonijos pamatu. Kas nori padaryti, 
kad mes užmirštume Dievą, tas užverčia 
šaltinius, iš kurių gyvenimo vanduo teka.

Tik Dievas yra Laimės ir tikrosios Lais
vės šaltinis. Dievo vardu pradedame Nau
juosius Metus, pasitikėdami Jo galinga 
Apvaizda.

P. Dauknys MIC
*•* ••• ❖ *♦* *•* *•* *•* *•* *•* *•*

PAMALDOS

BRADFORD — sausio 9 ir 23 d., 12,30 v. 
NOTTINGHAM — sausio 16 d., 12,15 v. 
LEEDS — sausio 23 d., 3 v. p.p.

tas, kaip yra kryžiuojama visa Lietuva.
Su kalėdinėm mintim slenkam į Sussex 

vilias pasveikinti mūsų mieląjį Ministe- 
rį p. Balutį, jo 75 metų sukakties proga. 
Balutis Anglijos lietuviams, kaip Grai- 
niaus liepa Skerdžiui Lapinui — kol jis 
gyvas, tol ir mes drūti ir vieningi.

Štai ir N. Metai beldžiasi į duris. Ką jie 
atneš — paslaptis. Tik viena yra aišku, 
kad tiems, kurie kartą buvo pažymėti kla- 
jokliniais DP ženklais, kelias į gyvenimo 
aukštumas yra sunkus ir spygliuotas.

J. Raskila.

BR. DAUBARAS

BALTA LAZDELĖ
(Šeštas tęsinys)

Tą paslaptingąjį antradienį, Waterloo 
stoties aludėje, neregė Miss Mary priėjo 
prie mano staliuko, palydėta padavėjos. Nu
sprendžiau nė žodeliu jos neužkalbinti, bet 
tik stebėti ją, lyg visai pašalinis ir nepažįs
tamas, pripuolamai sėdįs prie bendro sta
lo. Jai buvo atnešta to paties gėrimo, ką ji 
gėrė ir tą vakarą, kai pirmą kartą sutikau 
ją mano kaimynystėje esaničame bare, va
karų Londone.

Matyt, kad šios nelaimės paliestų žmonių 
ne tik kiekvienas judėsys yra apskaičiuotas, 
bet ir kiekvieną daiktą jie padeda taip, kad 
jo netektų jieškoti. Baltąją iaždelę neregė pa 
dėjo ant staliuko kairėje pusėje, o dešinėje 
— geros rūšies rausvos odos rankinuką 
taip, kaip ji tai buvo padariusi pirmąjį mū
sų susitikimo vakarą, palikdama prieš sa
ve tuščią vietą stiklams. Viena ranka ji pra
segė rankinuką ir iš ten išėmė cigaretinę. 
Kai neregė jieškojo degtuko, aš įžiebiau 
žiebtuvėlį ir uždegiau jai cigaretę,

— Ačiū, labai ačiū, — padėkojo ji man
dagiai.

Bijojau atsiliepti, kad ji nepažintų ma
nęs. Nieko nepasakęs, sėstelėjau savo kė
dei

— Bjaurus šiandien oras. Nepamenu ant 
radienio, kad kas nors panašaus būtų buvę, 
— pasakė Miss Mary, dėdama cigaretinę 
rankinukam

Aš patvirtinau jos nuomonę, pridurda
mas, kad iš tikrųjų toks oras šiame kraš
te paprastai būna tik sekmadieniais, bet 
antradieniais tai pirmas nuo to laiko, kai 
šiame krašte gyvenu.

Valandėlę Miss Mary tylėjo. Ilgais pirš
tais ji palietė lazdelę, lyg narėdama įsiti
kinti, ar šis jos kelrodis nenutolęs nuo tik
rosios vietos. Ji žiūrėjo tiesiog į mane. Aš 
taip pat nenuleidau akių, norėdamas įsiti
kinti, ar esu atpažintas. Man atrodė, kad 
tą akimirką nelaimingoji nepaprastai išgy
veno, negalėdama matyti. Ji vis vartaliojo 
ant staliuko lazdelę, tarsi jos pagalba no
rėtų atspėti, sužinoti, kas prieš ją sėdi? At
rodė, kad ji tuoj paklaus manęs, su kuo ji 
kalbanti. Truputėlį pasistūmėjau su kėde 
nuo staliuko, suvaidindamas norįs pasikelti.

— Aš žinau, kas esate, — parodė nere
gė į mane lazdele.

— Labai jūsų atsiprašau, bet šį kartą, ti
kėkite, ne aš, bet tamsta prisėdot prie ma
no staliuko. Matyt, kad taip likimas lėmė; 
Tačiau, jei mano nuoširdi draugystė tams

tai sujaukia nuotaiką, — aš tuoj pat išei
siu...

— Ar neregės moters sekimą laikote 
nuoširdžios draugystės požymiu? — per
traukė mane Miss Mary.

— Tikėkit, aš neturėjau tikslo jus įskau
dinti ar įžeisti.

— Kiekvieną niekšybę darąs žmogus tu
ri tikslą, kurį jis visada mokės pateisinti 
ir pasiteisinti.

— Bet ir prisiekusiųjų teismas kartais 
suklysta, paskelbdamas sprendimą, — ne
vykusiai gyniausi.

— Jūs kalbate prieš savo sąžinę. Man ge
riau būtų patikę, jei iš karto pasisakytumėt, 
kuriuo tikslu šiandien atsekėt mane iki šios 
stoties?

— Šiandien — antradienis, — atsakiau, 
laukdamas neregės įtūžimo, apie kurį bu
vau girdėjęs josios nuolatiniame bare.

Į šią mano pastabą Miss Mary ne iš kar
to atsakė. Jos ranka pastebimai virpėjo, kai 
ji pakėlė taurelę prie drebančio smakro. Ji 
tik pavilgė lūpas ir vėl pastatė tiksliai ton 
pačion vieton.

— Kodėl jums taip parūpo mano ant
radieniai ir kieno esate siųstas sužinoti apie 
juos? — pasiteiravo ji gana santūriai ir 
jos balse nebebuvo to pirmykščio priekaiš
to ir pykčio.

— Siuntė mane mano tikslas — užjausti 
jus, Miss Mary, nes ir man antradienis yra 
pati skaudžiausia diedą mano gyvenime...

— Ar ir jūs tą dieną netekote akių?..

— Ne, Miss Mary, atleiskite, bet tą die
ną mane ištiko didesnė nelaimė. ..

— Mergaitė apvylė? !..
— Aš jums atleidžiu už tyčiojimąsi, nes 

matau jūsų didžią nedalią...,
— Sakot, kad jūsų nelaimė skaudesnė. 

Ar tai nėra pakankamai didelis pasityčio
jimas iš tų akių, kurias matote prieš save, 
— su sarkazmu atsakė ji, negyvomis lėly
tėmis žvelgdama į mane.

— Netikiu, kad kada nors sutiktumėte 
žmogų, kuris tyčiotųsi iš jūsų nelaimės...

— Jūsų žodžiai prieštarauja jūsų veiks
mui! Ar savo skauduliui sumažinti pasišo
vė! sekti mane šį rytą? Todėl ir aš neti
kiu, kad jūs nesate tuo žmogum, kuris ne
norėjo pasityčioti iš mano neregystės. Jei 
aš turėčiau akis, nerūpėtų jums mano ant
radieniai. Ne užuojauta jus atvedė iki čia 
mano pėdomis, bet paprasčiausias smalsu
mas, už kurį arba gaunate pinigus, arba 
tikitės gauti. Mano nelaimę jums iš tolo ro 
do ši balta lazdelė ir jūs prie jos limpate, 
kaip musės prie žaizdos, tik su tuo skirtu
mu, kad musės tai daro norėdamos gyven
ti, jūs, turį akis, tai darote veidmainiauda 
mi. Vieną tik žmogų sutikau gyvenime, ku 
ris neveidmainiavo su jūsiškėmis užuojau
tomis, bet jo nebėra...

— Jis išvažiavo antradienį — išsprūdo 
man spėjimas.

Miss Mary pridengė blakstienomis mėls- 
vas dėmes ir išgėrė iki dugno taurelę. Aš 
laukiau išsiveržiančio siautulio.

— Matau, kad esate pati pikčiausia mu
sė. Prieš ją nugindama, turiu ir aš vieną 
klausimą.

— Atsakysiu.
— Ko jūs antradienį netekote, kad savo 

nelaimę laikote didesnę už manąją?
— Tėvynės! Duokite man kelias minu- ’ 

tęs pakvėpuoti tėviškės oru, aš iškeisiu sa
vąsias akis į jūsų baltąją lazdelę...

— Jūs poetas?
— Ne, — musė! Musė, kuri norėjo pri

lipti prie jūsų žaiszdos! Dabar, kai aš ži
nau jūsų antradienius, o jūs mano, skren
du, kad nereikėtų tamstai, Miss Mary, nu
vyti manęs lazdele, — atsikandau už jos 
mūsiškus palyginimus.

— Tėvynė — ne akys, ją žmogus gali su
sirasti kitur...

— Tai tik stiklinės akys, įdėtos apgaulei. 
Greičiau jūs matysite su stiklinėmis akimis, 
nei aš susirasiu kitą tėvynę!

— Bet, sakykit, juk būdamas šitokioje 
nelaimėje, visdėlto kęsinotės man pagelbė
ti? Ar aš galiu jums kuo nors panašiu atsi
lyginti? — lyg ir norėdama pakeisti pokal
bio temą, —- paklausė neregė.

— Laimingi žmonės mato jūsų nelaimę 
tik baltoje lazdelėje. Aš matau antrąją jū
sų veide ir akyse. Jei jos būčiau nematęs, 
tikėkite, Miss Mary, nebūčiau tapęs muse.. ,

— Atleiskite man, bet daugiau aš jūsų į 
niekad nelyginsiu su šiuo vabzdžiu, — šyp
telėjo Miss Mary ir lazdele mostelėjo pada- . 
vėjai.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

DBLS vice-pirmininkas ir Liberalų In
ternacionalo Egzilų Liberalų Komiteto 
sekretorius sausio 5 d. išvyko i Romą da
lyvauti Liberalų Vydomojo Komiteto' po
sėdyje.

♦ * *
ŠVENTĖS LIETUVIŲ NAMUOSE

Kūčių bendroje Vakarienėje dalyvavo 
per 50 lietuvių. Susėdusius prie Kūčių 
stalo pasveikino Londono Lietuvių Para
pijos. klebonas kun. Kazlauskas, MIC.

Ka'dangi dar Lietuvių Namų vidaus jren 
girnas galutinai buvo nebaigtas, tai per 
Kalėdų šventes ypatingų parengimų ne
buvo, tačiau tiek londoniečiai, tiek svečiai 
iš provincijos gausiai atsilankė.

Naujuosius Metus, sutikti į Lietuvių Na
mus susirinko gerokai per 100 lietuvių. 
Erdviose, naujai atremontuotose patalpo
se, jaukioje nuotaikoje N. Metų sutikimas 
užsitęsė iki 2 vai. 1955 metų.

J|c )|c )|C

SPAUDOS BALIUS
Tradicinis spaudos balius šiais metais 

įvyksta sausio 29 d., šeštadienį.
Tikimasi, kad iki šio laiko bus galutinai 

užbaigtas Lietuvių Namij vidaus remon
tas ir šių metų spaudos baliaus turės žy
miai erdvesnes ir patogesnes patalpas. Iš 
anksto kviečiami svečiai iš provincijos. 
Redakcija spaudos baliaus svečiams ren
gia specialią programą. Staliukus prašo
ma užsakyti iš anksto.

* * *

EUROPOS LIETUVIO SKAITYTOJAMS
Visų skaitytojų prašoma nevilkinti su 

prenumeratos mokesčiu už 1955 metus. 
Prenumeratą siųsti šiuo adresu: Lietuvių 
Namų B-vų, 1-2, Ladbroke Gardens, Lon
don W.U.

* * * 
TARPTAUTINIS BAZARAS

Gruodžio m. 10-12 dienomis Londone bu 
vo suruoštas Baltijos Kraštų bazaras. 
Šiuo kartu dalyvavo tiktai estai, latviai 
ir lietuviai.

Bazarą atidarė lady Barbara Bossom. 
Ji pasakė gana ilgą kalbą, pažymėdama, 
kad jai teko susidurti su Baltijos kraštų 
žmonėmis Vokietijos stovyklose, kad bal- 
tiečiai esą labai darbštūs ir malonūs žmo
nės. Ji džiaugėsi, kad prie tos pat progos 
galinti palinkėti Linksmų Kalėdų, kalėdų 
linkėjimus ji pasakė kiekvienai tautai 
atskirai jų gimtąja kalba. Jai buvo įteik
tas gėlių puokštė, perrišta visų trijų Bal
tijos tautų tautiniais kaspinais.

Iškilmingai daliai pasibaigus prasidėjo 
turgus. Kadangi lietuviams iš eilės buvo 
pirmoji diena arbatos stalui ruošti, tad 
p.p. I. Neveravičienei, E. Vilčinskienei ir 
D. Dulskytei teko sparčiai suktis, patar
naujant svečiams.

Antrą bazaro dieną buvo suruoštas kon 
certas. Iš lietuvių pusės dalyvavo J. Lius- 
tikaitė, sudainuodama keturias daineles.

Svarbiausias bazaro tikslas — propa
ganda. Nors mūsų skyrius buvo ir men
kiausias, bet pelno gauta 8.19.3.

Pelnas skiriamas mokyklų reikalams.
• Lietuviškame skyriuje buvo išstatyta 49 
eksponatai, kurių 32 parduota. Liko tik 
tie, kurių kainos buvo labai augštos ir ke
letas smulkių.

Be to, lietuvių skyrius turėjo mažą lo- 
terijėl ę,kuriai visi daiktai buvo suauko
ti.

Gaila, kad provincija visai neprisidėjo. 
Buvo tik keletas daiktų V. Jokūbaičio iš 
Leeds ir K. Jasevičiaus net iš Vokietijos.

Pinigais bazarui aukojo: Duoba, Diero- 
nevičius, Krasauskas, Lietuvininkas, Mar
kevičius, Matukas, Mironienė, Nenortas, 
Piščikas, Pociūtė, Poškus, Ragauskas, Va
laitis, Žaliauskas, Zemlickas, Žukauskas, 
Sauliūnas ir keletas pavardžių neišskaito
ma.

Daiktais: Apanavičienė, Brazauskas, Del 
kienė, Dulskytė, Grikinienė, Jasinskienė, 
Kairiukštienė, Kalibatienė, Kaulėnienė, 
Mašalaitienė, Mašalaitis, Petkevičienė, 
Puidokienė, Šikeris, Nenortienė, Užkurai- 
tienė, Žymantienė.

Lietuviškąjį skvrių tvarkė O. Kairiukš
tienė. DBLS Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie bazaro parengimo darbų ar 
aukomis ir ypač p.p. O. Kairiukstienei, I. 
Neveravičienei,, E. Vilčinskienei, D. Duls
kytei, Petrušaitytei ir Grikinaitei.

Panelei J. Liustikaitei ir J. Jerumui už 
malonų dalyvavimą koncerte ir p-lei K. 
Noreikaitei už arbatos stalui paaukotą 
ypatingai skanų tortą.

O. K-nė.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
Anglijos Vietininkijos Org. Komiteto 

Vice-pirmininką
JARĄ AIKIMAVIČIŲ 

ir
ROMĄ DUOBAITĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžįai 
sveikina

Org. Komitetas ir London Skyrius

DLK Vytauto Didžiojo 
Londono Skautų Draugovės Draugininką

JARĄ ALKIMAVIČIŲ
ir

ROMĄ DUOBAITĘ, 
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai svei
kina

Draugovės Skautės ir Skautai

Grupės bendradarbę
p-lę JANINĄ ANDRIONAITĘ

ir
poną ANICETĄ PERMINĄ 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki 
ilgo ir saulėto gyvenimo

Manchester!© Scenos Mėgėjų Grupė

WOLVERHAMTONAS
DAR DU LAIMĖJIMAI

„VILTIES“ KREPŠINIO VIENETO
Mažai dar žinoma mūsų W-tono krepši

nio komanda „Viltis“ užsispyrusiai ir ryž
tingai žengia pirmyn, nelaukdama didelių 
pagyrų. Prieš pat šventes, gruodžio 18 d,, 
viltiečiai turėjo rungtynes su Willingtono 
vietos krepšininkais. Rungtynės baigtos 
91:26 „Vilties“ naudai. Apie šias rungty
nes užtenka paminėti, kad du mūsų puo
lėjai — Karnilavičius ir Kelmistraitis su
krovė daugiau, kaip po puskapį krepšių.

Tačiau žymiai kietesnės buvo rungty
nės su Wolverhamptono vietos anglų krep 
šininkais, kurie iki šiolei savo salėje ne
turėjo pralaimėjimų. Pergalė svyravo 
kiekvieną minutę tai vienon, tai kiton 
pusėn. Nenuostabu, kad lietuviai žiūrovai, 
matę šias rungtynes, nepaprastai jaudino
si ir šaukė mūsų krepšininkams po kiek
vieno laimėto taško. Kurį laiką žaidimas 
tęsėsi lygiomis, tik paskutiniąją minutę 
viltiečiams dar stipriau pasispaudus, rung 
tynės baigtos 43:31 mūsų krepšininkų nau 
dai. šiose rungtynėse kiekvienas mūsų ko
mandos žaidėjas žaidė be priekaištų. Taš
kus pelnė: Kelmistraitis — 22, Karnilavi
čius — 12, U. Manga — 4, Vanagas — 4, 
Bodniekas — 1, L. Banaitis — 0.

Sausio 15 d., 3.15 vai. p.p. viltiečiai tu
ri labai svarbias rungtynes namuose, t.y. 
Whitmore Modern Secondary School salė
je. Mūsų sportininkams butų džiugu, kad 
į šias rungtynes atsilankytų kiek galint 
daugiau tautiečių.

CORBY
DBLS Corby skyrius suruošė Kalėdų eg

lutę. šeštadienio mokyklos moksleiviai, 
vadovaujami S. Perminienės, pirmą kartą 
pasirodė su tokia plačia programa, kuri 
susirinkusiems paliko gražų įspūdį. Eg
lutės rengėjai nuoširdžiai dėkoja p. Per- 
minienei, taip pat K. Deveikiui ir A. Pu
žauskui už šiltus sveikinimus.

NOTTINGHAMAS
Gruodžio 19, įvyko metinis skyriaus na

rių susirinkimas. Skyriaus pirmininkas P. 
Galbuogis padarė pranešimą apie nuveik
tus pereitų metų darbus. Metų bėgyje bu
vo suruošta visų tautinių švenčių minėji
mai, į kuriuos buvo pakviesta išpildyti 
meninę programą, Londono skautų vaidy
bos grupė. Škotijos šv. Cecilijos choras, 
solistai Liustikaitė ir Paulavičius. Savo 
jėgomis buvo suvaidinta istorinė drama 
„Aro Lizdas“, sudaryta keturios ekskursi
jos ir įsteigtas klubas. Pirmininkas apgai
lestavo, kad daug narių yra atsilikusių su 
nario mokesčiu. Susirinkusiųjų vardu P. 
Matulaitis padėkojo valdybai už nuveik
tus metų bėgyje darbus, ir paprašė valdy
bą pasilikti sekantiems metams. Pirmi
ninkas P. Galbuogis del pablogėjusios 
sveikatos atsisakė eiti toliau pareigas. Bu
vo renkama nauja valdyba, kurios slaptu 
balsavimu išrinkta ir pareigoms pasiskirs
tė sekančiai: pirmininkas — A. Matulai
tis, sekretorių — Mikalauskas, kasininku 
J. Kičas, reikalų vedėju Bivainis. I D.B.L. 
S. centro visuotini suvažiavima išrinktas 
p. K. Kudla.

Kr.
BIRMINGHAMAS

Gruodžio 19 d. buvo suruoštos lietuviš
kos pamaldos, o po jų DBLS skyriaus su
sirinkimas. Pirmininkavo Birminghamo 
skyriaus garbės narys Dr. Valteris. Po 
valdybos pranešimo vyko gyvos diskusijos 
įvairiais veikimo klausimais. Sveikino 
svečias P. Dauknys MIC, pabrėždamas, 
kad kiekvienas tremtinys/kuris nrenume- 
ruoja savą lietuvišką spaudą, skaito lie
tuviškas knygas, dalyvauja lietuviškoje 
veikloje, kelia Lietuvos vardą, meldžiasi 
už savo pevergtą Tėvynę, toks tremtinys 
Lietuvai yra neįkainuojamas turtas. Bir- 
mingamiečiai savo tarpe turi tautiečių, 
kuriais kiekviena tautinė grupė galėtų 
didžiuotis. Vienas iš jų — Jonas Zokas, 
laisvai kalbėdamas angliškai, sudarė gau
sias pažintis su parlamento atstovais ir 
Birmingamo vadovaujančiais asmenim. 
Dalyvauja konservatorių partijos suvažia
vimuose, kalbėdamas Lietuvos reikalais. 
Susidaro progas ir viešuose susirinkimuo
se nušviečia Lietuvos kančias ir lietuvių 
dedamas aukas ant Laisvės Aukuro.

Į naująją valdybą išrinkta: Jonas Zo
kas. Povilas Dragūnas, Stasys Čereškevi- 
čius, Bronius Vaškelis ir Stasys Štarka. 
Sėkmingo darbo!

P. D.

BRADFORDAS
VAIKŲ EGLUTĖ

Kaip ir kiekvienais metais, Bradfordo 
Lietuvių vargo Mokyklos mokytojai, su
sitarę su skautų vadais, Bradfordo ir apy
linkės vaikams — didesniems ir mažiu
kams — rengia įspūdingą Kalėdų eglutę. 
Piniginiai eglutę remia Bradfordo lietuvių 
katalikų parapijinė bendruomenė ir baž
nytinis komitetas.

Kalėdų eglutė bus sausio 9 d. — po pa
maldų St. Ann's bažnyčioje — 3 vai. p.p. 
St. Patrick’s salėje (Wesgate). Programo
je bus skautų surengta meninė dalis, po 
kurios atžygiuos dėl tolumos pavėlavęs 
Kalėdų Senelis su dovanų maišu. Iš ma
žųjų lietuviukų jis norės išgirsti eilėraš
čių, dainelių ir k. Po to bus linksmi žaidi
mai, giesmės ir k.

Kviečiame Kalėdų eglutėje dalyvauti vi
sus Bradfordo ir apylinkių vaikučius. Vi
si bus laukiami ir nepamirštami.

Rengėjai

Mūsų mielus prietelius
JURGĮ KERNAZICKĄ 

ir
ANNE MORISSON

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai svei
kiname

A. J. Bartlnkai.

VOKIETIJA
BRANGŪS TAUTIEČIAI!

Tremties našta palaužė nevieno mūsų 
tautiečio jėgas. Nedatekliai ir vargas pa
kirto nevieno Vokietijoj gyvenančio lietu
vio sveikatą. Nedatekliai būtų dar dau
giau nualinę mūsų Bendruomenę, jei už
jūrio tautiečiai nebūtų su tikrai dideliu 
pasišventimu ją šelpę. Mes visi — ir tie, 
kurie sveiki sulaukėme tų didžiųjų šven
čių, ir tie, kurie dar nešame sunkią ligos 
naštą — su giliu dėkingumu tą brolišką 
mūsų užjūrio tautiečių pagalbą savo svei
kinimuose minime.

Naujiems 1955 Metams mes linkime vie
nas kitam laimės. Drauge mes žinome, 
kad svečiose šalyse mums laimės nėra. 
Mūsų laimė liko gimtinės trobelėse ir tik 
ten mes vėl ją rasime.

Laimės tremtiniui linkėti — tai linkėti 
jam grįžti į laisvą Tėvynę. Kiekviena die
na, kuri priartina mus prie to gėrio, išsi
pildymo džiaugsmu pripildo mūsų krūti
nę. Mes susibūrėme į Bendruomenę, kad 
sujungtomis jėgomis lengviau ir greičiau 
nugalėtumėm tas kliūtis, kurios užtvėrė 
mums kelią į namus. Juo tvirtesnė ir vie- 
ningesnė bus mūsų Bendruomenė, tuo 
sparčiau mes tuo keliu į laimę žengsime. 
Tad laimės linkėdami, mes linkime jums 
jums vienybės ir susiklausymo. Juo dides
nį Tėvynės ilgesį įdiegsime musų jauno
je kartoje, tuo daugiau naujų jėgų įliesi- 
me į savo gretas. Tad' laimės linkėdami, 
mes linkime jums karšta Tėvynės meile 
uždegti jaunąsias širdis.

Telydi Lietuvos meilė visus mūsų žings 
nius ir ateity, o tada tikrai sulauksime_ to 
meto, kada Lietuvos saulė visus mūsų 
gyvenimo tamsumus prašalins.

P.L.B.
Vokietijos Krašto Valdyba

SVEIKINAME VASARIO 16 GIMNA
ZIJOS RĖMĖJUS IR VISUS MŪSŲ BI
ČIULIUS BEI TALKININKUS SU NAU-
JAIS 1955 METAIS

Vasario 16 Gimnazija 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vokietijos Krašto Valdybos įgaliotiniai 
prie kraštų vyriausybių yra: E. Žilius 
Schleswig-Holsteine, J. Jakš-Tyris Baden- 
Weurtemberge, Tėvas Konstantinas, OFM, 
Nordrhein-Westfalijoje ir Pr. Sadžius 
Hamburge. A. Lileikis Meunchene atsto
vauja Krašto Valdybą tremtinių AGAFIB 
organizacijoje.

Kreditų benamiams užsieniečiams Las- 
tenausgleichsbanko, 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.

Paskolų gavėjų tarpe lietuviai stovi de
šimtoje vietoje. Pirmauja lenkai, vengrai, 
jugoslavai, ukrainiečiai, rusai, latviai ir 
žydai Užsieniečių paskolų fondą sudaro 
nepilni 7 milionai DM., iš kurių apie 5 
milionus davė IRO įstaiga ir tik 2 milio
nus vokiečių įstaigos.

Nedarbas palies prancūzų zonos užsie
niečius, nes prancūzų okupacinė valdžia 
atsižvelgdama į atgausimą Vokietijos su
verenumą, jau' dabar pertvarko etatus, 
atleisdama iš tarnybų visus benamius už
sieniečius. Prancūzai tikisi, jų sąskaiton 
priėmę vokiečius, išsiderėti vokiečiu pa
lankumą, išlaikant tarnybose galimai dau
giau prancūzų.

Keolne įsisteigusį vokiečių karolingie- 
čių kultūros ratelį, kuriam priklauso žy
mus vokiečių kultūrininkai, politikai ir 
mokslininkai, piktai kritikuoja kai kurie 
vokiečių nacionalistiniai organai, jų tarpe 
ir „memelenderių“ organas MD. Spėlioja, 
kad to ratelio tikslas yra suliedinti Vokie
tiją su Prancūzija ir kitais katalikiškais 
vakarų kraštais, nurašant Vokietijos ry
tus. Kai kurias rytų sritis ratelis laikąs 
vokiečių kolonizuotais plotais ir neva ly
ginąs juos vokiečių Afrikos kolonijoms, 
kurių Vokietija atsižadėjusi, dėl to nenu- 
kentėdama.

Gimnazijos Kalėdų atostogos
Šių metų mokinių kelionėms į namus 

Kalėdų atostogoms išrūpinta vokiečių 
apskrities socialinės globos įstaigos pašal
pa DM 1.980 sumos. Prie jos prisidėjo 
gimnazijos mokytojo Wingerath Heidel
bergo amerikiečių tarpe parinktos DM. 
270, taip kad šiemet gimnazijos adminis
tracijai mokinių kelionėms neteko skirti 
lėšų.

Aukos Gimnazijos namams
Gimnazijos Rūmams gautas gražus Nau 

josios Zelandijos Aucklando, Dunedino 
apylinkių ir pačios Krašto Valdybos įna
šas

£ 84.11.0 arba DM. 978,20
Dr. J. Stasiūnas, Jamestown parėmė 

gimnazijos pastogę stambia auka, atsiųs
damas

$ 100, — arba DM. 417,54
Brocktono Lietuvių Taryba iš Neprik

lausomybės Šventės proga surinktų aukų 
atsiuntė Gimnazijos Namams

$ 75. — arba DM. 313,16
Vokietijos Krašto Valdybai tarp kitko 

rašoma:
„Mes džiaugiamės Jūsų ištverme ir ryž

tu stiprinti vienintelę lietuvių gimnaziją 
pasaulyje ir auklėti joje musų jaunąją 
kartą, kurios laukia dideli uždaviniai tiek 
Lietuvos laisvinimo, tiek lietuvybės palai
kymo srityje“.

Wehneno Apylinkėje
Wehneno lietuvių kolonijoje išrinkta 

nauja apylinkės valdyba: P. Kazirskis 
pirm., J.' Gustainis pirm, pavad., O Lun- 
gas švietimo vad., J. Jakštas sekretorium. 
Naujoji valdyba pasiryžusi siekti koloni
joje gražaus sugyvenimo įr vieningo dar- 
bov

KUN. A. MICO SVEIKATA GERĖJA

Prieš šešias savaites labai sunkiai susir
gęs Gautingo lietuvių B-nės Gerb. ir mie
las Dvasios Vadas kun. Micas, pradeda 
sveikti. Kritiškas ligos pasireiškimas — 
labai sunkus kepenų sutrikimas grėsė rim 
tu pavojumi gyvybei, kuris nepaprastų 
medicinos priemonių dėka, pavyko praša
linti. Gerb. kum A. Micas daug iškentė
jęs nugalėjo kliūtis ir dabar grįžęs iš li
goninės sveiksta, bet dar yra nusilpęs ir 
galutiniam pasveikimui reiklainga dar 
tam tikro laiko.

Visa vietos lietuviška visuomenė apsi
džiaugė sužinojusi, kad visų mylimas žy
mus kunigas, rūpinęsis ir gelbėjęs varg
šus, greit pasveiks ir vėl ateis ne vieną pa
guosti bei suraminti.

J. Karklas
Memmingeno Apylinkėje

Apylinkės lietuvius paskutiniu metu iš
tiko daug nelaimių. Tragiškai žuvo dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų du vaikučiai: Er
na ir Algirdas Petruškevičiai. Palikti ku
riam laikui bute be tėvų priežiūros, jie 
užtroško kambaryje nuo dūmų, kūrenant 
pečiuką senomis gumomis ir kitais gero 
kuro pakaitalais.

Mirė ev. kun. J. Stanaičio žmona, Erna 
Stanaitienė, kukli tyli, bet labai pareigin
ga motina ir pavyzdinga lietuvė, sulauku
si 50 m. amžiaus. Šiomis dienomis mirė 
ilgai sirgęs džiova ir astma bendruomenės 
narys Otas Glytas. Jis buvo Lietuvos ūki
ninkas, pavyzdingas lietuvis, palikęs dide
lę šeimą.

Taiso adm. liniją Rytprūsiuose.
Vokiečių „Pressedienst der Heimatvert- 

riebenen“ Nr. 45) 1954, remdamasis gau
tomis iš Rytprūsių žiniomis, skelbia, kad 
mišri lenkų — sovietų komisija yra Ryt
prūsiuose pasieniais įvykdžiusi visą eilę 
„sienos ištaisymų“. Kai kurios vietovės, 
ligi tol valdytos lenkų, dabar įjungtos į 
Kaliningrado srities administraciją, pvz. 
Dogen ir Schiffus Vietovės Gerdavos ap
skrityje, Oberhofen-Angerapės apskrityje, 
Kranterwiese ir Spechtsboden — Gelda
pės ir kt.

A.A. LEONAS VALKŪNAS IR KARIUOMENĖ
Lietuvos Kariuomenės kūrėjas savano

ris, pik. Itn. Leonas Valkūnas gimė 1900 
m. Panevėžio apsk. lietuvių ūkininkų šei
moje. Mokėsi Vilniaus Lietuvių Gimna
zijoje, kurią baigė 1918 m. rudenį.

1919 m. sausio mėnesio pirmosiomis die 
nomis įstojo į Panevėžio apsaugos būrį 
savanoriu. Tas būrys vėliau gavo Pane
vėžio batalijono vardą. Nuo pačios įsto
jimo dienos j Lietuvos kariuomenę daly
vavo kautynėse su besiveržiančiomis į 
Lietuvą komunistų gaujomis.

Lietuvoje
Kai tik buvo suorganizuota Lietuvos 

Karo Mokykla, L. Valkūnas tuoj į ją sto
ja ir baigia artileristu. Pakeltas į leite
nanto laipsnį, skiriamas į I batarėją, ku
ri tuo metu veikė bolševikų fronte. 1919 
m. rudenį dalyvauja mūšyje su vokiečių 
bermontininkais prie Radviliškio.

1920 m. vasario 22 d. kartu su kitais 
įgulos karininkais sukilėlių suimamas 
Aukšt. Panemunėje ir uždaromas kalė
jime. Sukilusių komunistų revoliucinio 
komiteto nutarimu vasario 23 d. turėjo 
būti sušaudytas. Tačiau vasario 23 d. 
ankstybą rytą VI pėstininkų pulkas pra
deda puolimą ir, išsklaidęs sukilėlius, 
išvaduoja nuteistuosius.

1920 m. dalyvauja mūšiuose su lenkais.
Pasibaigus kovoms su Lietuvos prie

šais, velionis perkeliamas tarnybos labui 
į Ginklavimo Vadybą, kuri dirbo prie ge
neralinio štabo. Vėliau kaip ginklų žino
vas ir specialistas komandiruojamas į 
Čekoslovakiją tikrinti Lietuvos užpirktus 
ginklus.

Svetur
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą 

L. Valkūnas gyveno Čekoslovakijoje. Ko
munistinės liaudies vyriausybės atšaukia 
mas į Lietuvą, tačiau į ją nebegrįžta ir 
persikelia į Vokietiją.

Čia pradžioje negavo kitokio darbo, 
tad kasė griovius. Vėliau, kai vokiečių 
santykiai su' sovietais pablogėjo, velio
niui buvo pasiūlyta tarnyba Reicho Ban
ke, Berlyne. Pasiūlymą velionis priėmė, 
bet banke tarnauti ilgai negalėjo: netru
kus buvo pakviestas į Reicho Karo mi
nisteriją, kur gavo pasiūlymą stoti į 
Vehrmachtą. Pasiūlymas buvo tolygus į- 
sakymui, tad, nesant kitos išeities, reikė
jo jį priimti.

Dabar L. Valkūnas buvo paskirtas į 
vieną motorizuotą pėstininkų pulką pul
ko vado padėjėju. Prasidėjus sovietų vo
kiečių karui, velionis su vokiečių pulku 
peržygiavo per Lietuvą ir užėmė Minską.

Kai vokiečių kariuomenė peržengė bu
vusią rusų lenkų sieną, hitlerininkai pa
sijuto esą labai galingi, nes nerado įsi
vaizduotų sovietų įsistiprinimų ir nesuti
ko didesnio pasipriešinimo. Pulko vadas 
pasikvietė pik. Itn, L. Valkūną ir parodė 
iš štabo gautą telegramą, kad ne Vokie
tijos piliečiai, tarnaują -Vehrmachte, ne
gali dėvėti kariuomenės uniformos, o vil
kėti civiliškai ir ant rankovės turėti gel
toną raikštį. Velionis atsakė, kad neuni- 
formuotas nesutinka pasilikti vokiečių 
kariuomenės eilėse. Pulko vadas apgai
lestavo tokią padėtį, priėmė raportą ir iš 
kariuomenės atleido.

MIELI BROLIAI IR SESERS!

1955 Naujųjų Metų proga Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
Centro Valdyba sveikina visame pasauly
je išsisklaidžiusius karius ir jų šeimas: 
Kūrėjus — Savanorius, Vyties Kryžiaus 
Kavalierius, Lietuvos Laisvės Kovų Inva
lidus, Ramovėnus ir kitus buvusius Lietu
vos Kariuomenės karius, Šaulius, Dariaus 
ir Girėno ir Don-Vamo Postų Legijonie- 
rius Brooklyne ir Chicagoje, lietuvius Ko
rėjos karo veteranus, o ypatingai Lietu
vos Miškų Brolius ir Seseris, ant Lietu
vos Nepriklausomybės aukuro dabar de
dančius didžiausias aukas, nuoširdžiai 
linkėdama nepalūžti sunkioje kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Jau 14 metų, kaip mūsų tėvynėje tėvai, 
broliai, seserys ir visi tautiečiai kenčia to
kią raudonųjų okupantų vergiją, kokios 
nežino pasaulio istorija. Mes, laisvojo pa
saulio gyventojai, negalime būti pasyvūs 
tokios tautos tragedijos akivaizdoje, o 
ypač tie, kurie už tėvynės laisvę kovojo
me. Stiprėkime dvasioje, būkime vieningi 
kovoje.

Tikėkime, kad ir mūsų Lietuvos vada
vimo veiksniai paliks tarpusavio ginčus, 
susitars bendrai veikti ir visas jėgas pas
kirs Lietuvos laisvės atgavimo kovai, ši
tokio susipratimo bei vieningumo iš mū
sų visų laukia pavergtoji tėvynė. Tėvynės 
šauksmas turi mus visus suvienyti.

Vienas kitam palinkėkime, kadl955 me
tai būtų lemtingi, raudonasis komunizmas 
būtų sunaikintas ir mūsų tėvynė išvaduo
ta. Atrodo, kad valanda artėja. Būkime 
pasiruošę.

Valio laisva ir nepriklausoma Lietuva!

Vėl Lietuvoje
Atleidimo pažymėjime yra parašyta, 

kad Lietuvos pilietis pulkininkas leitenan 
tas Leonas Valkūnas tarnavo vokiečių 
Vehrmachte pulko vado padėjėju ir visas 
jam pavestas pareigas atliko sąžiningai 
ir stropiai.

Palikęs kariuomenę, velionis grįžo į sa 
vo ūkį šakių apskrityje. Kurį laiką na
muose pasilsėjęs, perėjo tarnauti į ap
skrities viršininko įstaigą. Gyvendamas 
namuose ir tarnaudamas įstaigoje, nenu
leido rankų, bet visą laiką palaikė glau
džius ryšius su lietuvišku pogrindžiu.

Vokiečių buvo įtartas, sekamas ir 1943 
m. pavasarį suimtas. Apie porą mėnesių 
Geštapas patašė po Vokietijos ir Lietu
vos kalėjimus, pagaliau paleido.

1944 m. vasarą, kai sovietai antrą kar
tą okupavo Lietuvą, pik. Itn. L. Valkūnas 
pasitraukė į Vokietiją ir apsistojo Mak- 
lenburgo provincijoje. Sovietams okupuo 
jant Vokietiją, buvo patekęs į rusų zoną, 
tačiau jam pasisekė praeiti pro sargybas 
ir pasiekti anglų zoną.

Vokietijoje gyveno Itzehoe stovykloje, 
kur apie pusmetį ėjo sunkias stovyklos 
komendanto pareigas. 1947 m. atvažiavo 
į Angliją kaip Europos savanoris darbi
ninkas.

A. Šukys

RYTPRŪSIŲ LIKIMAS?

Paprastai gerai informuotas apie įvai
rius užsienio politikos įvykius vokiečių 
savaitraštis „Rheinischer Merkur“, laiko
mas neoficialiu kancl. Adenauerio organu,, 
š. m. gruodžio 17 d. numeryje plačiai ra
šo apie valstybinio pobūdžio naujus eks
perimentus Rytų Europoje, čia Sovietai 
kai kur mėgina sudaryti savotiškus „kon- 
dominiumo“ junginius. 1951 m. pirmas 
toks „tarpvalstybinio pobūdžio eksperi
mentas“ buvo sudarytas Rumunijoje, įku
riant „autonominę vengrų adminstracinę 
sritį Siebenbuergene“. Tuo, esą, buvęs pa
šalintas tarp vengrų ir rumunų gyvento
jų šimtamečius trukęs „nacionalinis įtem
pimas“. Kitas panašus eksperimentas bu
vo padarytas įkuriant „Autonominę Ode
rio Kombinato Direktoriją“, kurios terito
rija Ostravos, Oderbergo, Tescheno, Frie- 
deko, Tropau ir Jaegendorfo apygardose, 
Beuthen — Opelno srityje ir Kathwitzu 
distrikte apima 22.000 kv. km. Dabar ši 
„autonominė vyresnybė“ vis daugiau iš
jungiama iš čekų ir lenkų valstybinio su
verenumo. Galimas dalykas, kad po poros 
metų ji- sudarys visiškai savarankišką 
„Oderio Kombinato ūkinę _ sritį“, kurią 
bendrai valdys Praha ir Varšuva.

Panašų eksperimentą, „Rheinischer Mer 
kur“ teigimu, lenkai ir sovietai projektuo
ja ir su Rytprūsiais. Lenkų iniciatyva 
1954 m. spalio mėn. AUensteine susirinku
si lenkų — sovietų ekspertų komisija pir
mą kartą apsvarstė tokį galimumą. Nese
nai Varšuvos radijas viešai tai paskelbė, 
drauge pastebėdamas, jog ateinančiais me 
tais gali būti imtasi pirmųjų žygių šiam 
projektui realizuoti, šiuo planu numato
ma Rytprūsius, kurtų šiaurinę dalį rusai 
pirmoj eilėj stengiasi panaudoti strategi
niams reikalams, vėl sujungti į vieną vie
netą. šis vienetas būtų išjungtas iš tiesio
ginio lenkų ir sovietų suverenumo ir pa
vadintas „autonomine Mazovijos sritimi“. 
„Autonominė Mazovijos krašto vyriausy
bė“ būtų pavesta „autochtonams Mozūrų 
gyventojams“, o bendra lenkų — sovietų 
superadministracija vykdytų savotiškos 
rūšies ,kondominiumo“ valdžią;
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Praėjo dar vieni metai. Prasidėjo dar vie 
ni nauji — 1955 metai. Šiais metais vakarai 
neabejotinai minės 10 metė sukaktį nuo ant 
ro pasaulinio karo pabaigos. Tiksliau pa
sakius — 10 metų rytų ir vakarų konflikto 
ir šaltojo karo, tai šen tai ten suliepsnojant 
ir karštajam.

1955 metams prasidedant karštojo karo, 
nebuvo nei Korėjoje, nei Indokinijoje. Gink 
lai, bent viešai atviro karo forma, tylėjo. 
Bet taikos nėro, nors apie ją Naujųjų Metų 
išvakarėse ir Naujus Metus labaii daug kal
bėta. Keista klausyti ir skaityti apie taiką, 
kai žinome, kiek šimtų milijonų tautų gy
vena pavergime ir žiaurioje diktatūroje, kai 
žinome, kaip tos tautos trokšta laisvės, 
nors ir karo kaina. Nes laimingas tegali bū
ti tas, kas yra laisvas. Ir taika tegali užvieš
patauti tik tada, kai visos tautos, kurios 
trokšta laisvės, tą laisvę turės, kai sugyve
nimas tarp tautų ir kiekvienoje tautoje tarp 
žmonių bus grindžiamas teisingumu ir žmo
gaus prigimtinių teisių ir demokratinių lais
vių gerbimu. Kol to nebus, kalbos apie tai
ką pasaulyje tebus žodžiai, kurie tikrovės 
neatvaizduoja.

Tuo anaiptol nenorime sakyti, kad mes, 
tremtiniai vakaruose, tegyvename vien ka
ro troškimu. Mes gerai žinome, ką karas 
reiškia ir kokias nelaimes jis neša. Bet mes 
gyvename ir turime gyventi ir iš kitų rei
kalauti — savo tautos laisvės grąžinimo.

Pereiti metai buvo gana audringi. Galbūt, 
kad nedaug tetrūko, kad pasaulinis gink
luotas konfliktas užsiliepsnotų. Jis lengvai 
galėjo prasidėti Indokinijoje, jei jo būtų sie
kusi raudonoji Kinija ir jei JAV būtų pas:- 
ryžusios intevenuoti. Galbūt, kad išandien 
pavojus ginkluotam pasauliniui konfliktui 
yra sumažėjęs, nes vakarai, leidę sovietams 
pasigaminti vandenilinę bombą, darys vis
ką, kad išvengti šio konflikto, žinodami 
vandenilinių bombų karo sunaikinimo pa
sekmes.

Tas faktas gal daugiau, negu kuris kitas, 
pereitais metais lėmė pasaulio politikos rai
dą ir vakarų, o ypač JAV ir jos prezidento 
Eisenhowerio nusistatymą. Galima pasaky
ti, kad tam tikra prasme yra pasiektas kari
nis aklagatvis, ir viena ir kita pusė bijotų 
drastiškų veiksmų, nesitikėdama lemiamo 
laimėjimo. Ar taip yra iš tikrųjų, sunku pa
sakyti, bet taip vakaruose galvojama ir tas 
galvojimas lems vakarų politiką. JAV po-, 
litiką lemia prezidentas Eisenhoweris. At
rodo, kad jis priėjęs tą nusistatymą, pa
grįstą dar nuomone, kad komunizmas Ru
sijoje ir Kinijoje yra įsistiprinęs.

Tačiau tas nereikš 1955 metams šalto ka
ro pabaigą. Priešingai, gailma laukti inten
syvesnių grumtynių tarp rytų r vakarų eko
nominėje ir diplomatinėje srityje. Likusioje 
vakarų įtakoje Azijos dalyje komunizmo 
įsigalėjimo pavojaus pašalinimas priklauso 
nuo to, ar vakarams pavyks išspręsti tų Azi 
jos kraštų ekonominius sunkumus ir paša
linti vargą. Komunizmo įsigalėjimas Euro
poje, pav. Italijoje, taip pat žymiia dalimi 
priklauso nuo ekonominių sunkumų paša
linimo ir gerbūvio pakėlimo. Bet rungty- 
niavimasis tarp rytų ir vakarų eis toliau. 
Tik atrodo, kad Maskva dabar daugiau grą 
sins vakarams ir barškins ginklais, o vaka
rai vis norės įtikinti Maskvą savo taikingais 
norais.

Todėl mes 1955 metais stovime prieš sun 
kius uždavinius. Grynai žodine propagan
da patiems sau ir kalbomis apie greitą iš- 
alisvinimą mes nieko nepasieksime, kaip 
ir iki šiol nedaug pasiekėme. Nedaug mūsų 
bylai padėjo paskelbimas pereitų metų „re
zistenciniais metais“ ar paskelbimas gana 
neaiškios laisvinnimo talkos. Tuo visus pa
skelbimus nepasiekė realūs darbai, pereiti 
„rezistenciniai metai“ gal tik tuo pasireiškė, 
kad užuot vieningai dirbę, mes savo tarpe 
„prisirezistavome“ tikrai iki galutinio atsi- 
bodėjimo visa mūsų laisvinimo veikla.

Ateinantieji metai lauktų iš mūsų ne šū
kių be turinio, bet realaus darbo, realaus 
padėties vertinimo. Tas darbas kartais, o 
gal ir dažnai, turės būti tylus, netriukšmin
gas, gali pareikalauti iš mūsų daug ištver
mės ir pasiryžimo. Jį turėtume mokėti at
likti vieningai, sutartinai, nesiginčydami dėl 
pirmavimo teisių, dėl postų, dėl pretenzijų, 
kurios visviena niekad negalės būti Įgyven
dintos.

Svarbią šio darbo dalį sudarys propagan
da ir informacija svetimųjų tarpe. JAV šis 
uždavinys nesudaro tokio rūpesčio, nes ten 
Kersteno komisijos dėka Pabaltijo valsty-

PAJIEŠKOJIMAS

Prašomas atsiliepti VYTAUTAS SKIN
KIS, gyvenąs Anglijoje kilęs iš Vilkaviš
kio apskr., Alvito valse. Žinančius, arba 
jį patį prašo atsiliepti Vytautas Maurutis, 
104 E. 205 th St. Euelid 23, Ohio, USA.

Parduodu žąsų pluksnas, supešiotas na
muose už 12 ši. 9 d. svaras. Taip pat me
džiagą inpilams, bavarišką, 160 cm. plo
čio 15 ši. 3 d. jardas. Užsakymus siunčia
me paštu. Rašykite šiuo adresu:

B. Wolinski, 48, Chapeltown Rd. Leeds 
7, Yorks's,

S. ŽYMANTAS

bių reikalas buvo išpopuliarintas ir sutvir
tintas, Bet ir ten yra rimtų balsų, skatinan
čių lietuvius daugiau eiti į pačią ameriki
nę spaudą keliant ir aiškinant padėtį Lietu
voje ir kituose sovietų okupuotuose kraš
tuose. Bet D. Britanijoje, ir bendrai visoje 
Europoje, tinkamos ir rimtos informacijos 
ir propagandos reikalas kelia didelių rūpes
čių. Kukli pastanga, pradėjus pereitais me
tais leistti anglų kalba „East and West“ žur 
nalą, kuri pasirodė sėkminga ir tikslinga, 
parodo, kad kalima šį tą ir toje srityje pa
daryti, jei daroma apgalvotai, atsargiai ir 
be didelio triukšmo, težiūrint reikalo, ne 
autoreklamos. Bet ir tas darbas negalės bū
ti tinkamai tęsiamas, jei nesusilauks pačių 
pabaltiečių susidomėjimo ir talkos. Tas su
sidomėjimas ir talka yra, bet ji toli gražu 
nėra pakankama.

Šitas šių, naujų metų, uždavinys laukia 
mūsų. Vakaruose vis labiau Įsigali nuomo
nė, kad komunizmas sovietų okupuotuose 
kraštuose taip įsistiprina, kad jis tegali būti 
pašalintas karo būdu, o karas gali reikšti 
viso pasaulio sunaikinimą. Iš čia pasekė iš
vada, kad reikia ieškoti taikingo sugyveni
mo su sovietais. Prieš mus stovėtų nema

DIPLOMATIJOS ŠEFO 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Lietuvos ' ministeris prie Šv. Sosto S. 
Girdvainis atsilankė Vatikane pareikšti 
užuojautai dėl Popiežiaus ligos ir dalyva
vo mišiose, kurios buvo atlaikytos Šven
tojo Tėvo intencijai S. Maria Maggiore 
bazilikoj akredituotų prie Vatikano dip
lomatų iniciatyva.

Ministeris Girdvainis kartu su kitais 
svetimais atstovais taip pat dalyvavo iš
kilmingose pamaldose, kuriomis buvo už
baigti Marijos metai.* * *

Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis 
lankėsi Romoje pasitarti su Lietuvos Dip
lomatijos Šefu liečiančiais Lietuvos inte
resus Vokietijoje klausimais.

Italijos radiofono pakviestas Dr. Geru
tis kalbėjo iš Romos radio stoties.* * *

Ligšiolinis Lietuvos Pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto attache S. Lozoraitis junioras 
yra Diplomatijos Šefo pakeltas į pirmuo
sius pasiuntinybės sekretorius ir šiuo 
laipsniu įrašytas naujame akredituoto 
prie Vatikano diplomatinio korpuso są
raše.

LIETUVIŠKAI IŠ MADRIDO
Ispanų Tautinio Radijaus vadovybė su

tiko duoti kasdien lietuviškoms translia
cijoms dešimts minučių. Pirmoji lietuvių 
kalba transliacija pradėta Naujųjų Me
tų dieną, 17.50-18 vai. Vidur. Europos lai
ku. Transliuojama 32,04 metrų trump, 
bangomis.
Lietuviai kviečiami tuo laiku pasiklausy
ti lietuviškų transliacijų iš Madrido.

Norį talkininkauti, prašomi rašyti šiuo 
adresu: Lietuvių Radijas, Paseo gen. Pri
mo de Rivera, 25 Madrid, Espana.

AR SAUGU NAMIE?
Prisimenu kažkur girdėtą pasakojimą 

apie, ūkininko ir jūreivio pašnekesį. Res
torane prie alaus bokalo susipažino ūki
ninkas su jūreiviu. Pradžioj jie kalbėjo 
apie orą ir kitokius nereikšmingus daly
kus. Ilgiau besikalbant abu šiek tiek iš
sipasakojo ir apie save. Ir taip paaiškėjo, 
kad jūreivio tėvas buvo irgi jūreivis ir 
prigėrė jūroj. Vėliau ūkininkas patyrė, 
kad ir jūreivio tėvų tėvai buvo jūreiviai 
ir visi žuvo juroj. Tada ūkininkas su pasi
baisėjimu pareiškė:

— Vaje, kaip pavojinga būti jūroj!
Jūreivis tik šyptelėjo ir ėmė klausinėti 

ūkininką.
— Na, dėde, o kur gi tavo tėvas mirė?
— O, mano tai ramiai sau numirė lo

voj — nerūpestingai atsakė ūkininkas.
— O tavo tėvo tėvas kur mirė? — to

liau kamantinėjo jūreivis.
— Žinoma, ir jis mirė lovoj —jau kiek 

nekantriai burbtelėjo ūkininkas.
Kai paaiškėjo, kad ir ūkininko tėvų tė

vai mirė lovoj — jūreivis, vaidindamas 
labai susijaudinusį, sušuko:

— Vaje, kaip pavojinga būti lovoj!..
Tai, žinoma, išdaiaga, juokelis. Bet gy

venime buna irgi liūdnų „šposų“. Ir šis, 
iš pirmo žvilgsnio juokingas klausimas, 
„Ar saugu namie?“ — iš tikrųjų yra la
bai rimtas.

Mes girdim ir skaitom apie gausias su
sisiekimo nelaimes ir esam įsitikinę, kad 
gatvėj, kelyje mus tyko įvairiausi pavo
jai, o namie tai jau saugu. Deja, statisti
ka rodo ką kita. O skaičiai nemeluoja!

1940-1941 metų laikotarpyje susisiekimo 
nelaimėse žuvo 48 tūkstančiai žmonių. 
Tai tikrai pasibaisėtinas skaičius. Bet... 
nuo nelaimių namuose tuo pat metu žu
vo net 60 tūkstančių žmonių! Ir čia mes 
tikrai galim sušukti:

VAJE, KAIP PAVOJINGA BŪTI NA
MIE!...

Palikę išorinius pavojus kitam kartui 
— čia pasiklausykime ką skaičiai sako 
apie nelaimes namuose. Daugiau negu 
ketvirtis šių nelaimių aukų yra vaikai li
gi 15 metų amžiaus. Pasirodo, kad dau
giau vaikų miršta namų nelaimių pasė
koje negu nuo užkrečiamų ligų! Daugiau 
negu 50 procentų namų nelaimių atsiti
kimų auku sudaro seniai virš 65 metų 
amžiaus. Didžiausią nelaimingų atsitiki
mų nuošimtį sudaro kritimai ir griuvimai. 
(58 procent.). Toliau seka nudegimai ir 
apsišutinimai (13 procentų) uždusimas 
(12 proc.) nusinuodijimas degamomis du
jomis (8 proc.) ir t.t. Krisdami, griūdami 

žas ir sunkus uždavinys rimtai ir tinkamai 
aiškinti vakarams, kad tas komunizmas to
li gražu nėra toks stiprus, kaip kas jį vaiz
duotus!. Ir kad vakarai niekad nesusilauks 
tikros taaikos, kol visos tautos nebus lais
vos. Nežiūrint milžiniško sovietų ginklavi
mosi, su kuriuo vakarai išskyrus atominių 
ginklų sritį, dar nėra susilyginę, vidiniai 
Maskva gal niekad nebuvo tokia silpna, 
kaip dabar. Ji vis dar negali išgyventi Sta
lino mirtį pasekusių sukrėtimų. Šiam des
potui ir tironui mirus, jo vieta dar nėra 
tinkamai užimta, kažin ar ji greit ir bus 
užimta, nes Stalino valdymas buvo pagrįs
tas vieno asmens tironija. Todėl tam tikri 
varžtai sovietų režime neišvengiamai šian
dien turėjo atsileisti. Išoriniai ių nematyti, 
ta pati NKVD tebėra KGB vardu, bet troš
kimas permainų ir išeities iš tos žmogaus 
prigimčiai nepakenčiamos santvarkos šian
dien yra didesnis, negu bet kada. Būtų 
liūdna, jei vakarai tos pereinamo laikotar
pio psichologinės būklės sovietuose neiš
naudotų savo politikoje ir veikloje. Sovietų 
pavergtų tautų laisvė, ių išlaisvinimo klausi 
mas turėtų palikti vakarų obalsiu, jų poli
tikos tikslu ir pagrindu. Ką atneš mums ir 
mūsų tautoms ateinantieji metai, mes neži
nome. Bet, atrodo, kad jie nebus nuobodūs.

KAUTYNĖS BAŽNYČIOJE
„Schawabacher Tageblatt“ ir „Erlanger 

Tageblatt“ š.m. lapkričio 13 d. paskelbė 
iš Helsinkio pranešimus, kad Pabaltijy pa 
dėtis tikrai „dar vis tebėra nenormali“. 
Tas žinias patvirtino latviu pabėgėliai, 
kuriems pavyko pro geležinę uždangą pra
simušti į Suomiją. Jie papasakojo, kaip 
Motiejaus bažnyčioje Rygoje prie alto
riaus įvykusios smarkios kautynės su gra 
natomis ir automatais. Dalis partizanų bu
vusi nukauta vietoje, kita dalis patekusi 
į nelaisvę, o tik nedideliam skaičiui pa
vykę prasimušti. Klebonas Peteris už tai 
buvo išsiųstas į Sibirą. Pabėgusieji, laik
raščių žiniomis, teigia, kad Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos miškuose dar vis tebevei
kia partizanai, o Sovietų kariai Pabalti
jo valstybes vadina „Baltijos karo lauku“. 
Vasarą į Pabaltijį buvo permesti didesni 
Sovietų aviacijos daliniai. Pačioje Rygo
je sovietinė aviacija sustiprinta keturio
mis grupėmis. Vienai iš jų pavesta sekti 
Baltijos jūrą, kad niekas iš latvių nega
lėtų per ją pasprukti į Švediją; be to, Pa
baltijo erdvėj Sovietai visose didesnėse 
bazėse laiko parašiutininkų dalinius. Ta
čiau pastaruoju metu taip pat porai lat
vių vistiek pavyko pasprukti, nors ir skir
tingais keliais, į laisvę.

Roma. Čia gauta žinių, kad Lenkijoje 
kalinamo kardinolo Višinskio sveikata pa
blogėjo. Jis dar prieš metus laiko skundė
si plaučių liga. Komunistai baiminasi dar 
didesnio jo nusilpimo ir galvoja apie kar
dinolo „naminį areštą“, kaip tai yra pa
daręs Tito su kardinolu Stepanič.

užsimuša dažniausiai (90 proc.) senukai; 
jie labai nukenčia ir nuo nusideginimų ir 
degamųjų dujų. Nuo uždusimo beveik iš
imtinai miršta naujagimiai, guldomi ant 
minkštų, o ypač pūkų pagalvių... Kitais 
žodžiais sakant juos pasmaugia neišmin
tinga motinų meilė... (Na, o įdomu kiek 
milijonų suaugusių žmonių žūsta nuo ne
išmintingos meilės visame pasauly?!..)

Pavojingiausi kambariai namuose yra 
virtuvė ir gyvenamasis kambarys. Šiuose 
kambariuose labai daug vaikų, senių ir 
šeimininkių nukenčia nuo apdegimų ir ap 
sišutinimų; ypač nuo neapsaugotų židinių. 
Šioj saloj net veikia įstatymas, reikalau
jąs apsaugoti bet kurios rūšies židinius, 
nuo kurių galima apdegti tuose namuose, 
kuriuose yrą vaikų ligi 12 metų amžiaus. 
Nesilaiką šių nuostatų tėvai bei globėjai 
yra baudžiami.

Mes turim įsisąmoninti, kad namuose 
mus tyko eibė nelaimių: apdegimas ir su
degimas, apsišutinimas, elektros nutren- 
kimas. kritimas nuo laiptų, kopėčių ir net 
slenksčio, įsipjovimas, udusimas, nusinuo
dijimas dujomis, alkoholiu, per klaidą iš
gertais nuodais ir t.t.

Pastaruoju laiku dažnai žmonės įspėja
mi per spaudą, radiją televiziją, paskaitas 
apie galimus nelaimingus atsitikimus ir 
jų apsaugą. Daromi ir įvairūs patobulini
mai aparatų, kurie gali būti nelaimių šal
tiniu, bet nelaimingų atsitikimų skaiičus 
nemažėja. Neužtenka žinoti pavojų, o rei
kia būti ir labai atsargiam. Juk neveltui 
yra sakoma, kad Dievas žmogui yra pasa
kęs „SAUGOKIS, ŽMOGAU, TAI IR AŠ 
PADĖSIU“... K. Valteris

NEPASILIKITE BE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS

Kiekvieną laisvajame pasaulyje išeinan
tį lietuvišką laikraštį, žurnalą ar knygą 
galite užsakyti pas spaudos platintoją Dai
norą Daunoraitę, 49, Thornton Ave. Lon
don W. 4. Ten pat galite gauti įdomią J. 
Gailiaus naujai išėjusia knyga KAIP JIS 
JĄ NUŽUDĖ? Kaina — 7 ši. 4 Liet. En
ciklopedijos tomas jau išėjo. Prenumera
toriai prašomi atsilyginti. Priimama nau
ja prenumerata.

Vašingtonas. Pirmą kartą po 167 metu 
JAV kongresas turi apmąstymų ir maldos 
kambarį senatoriams.

(Atkelta iš psl. 1)
mo etapas: nuo 1920 m. kovo 1 d. ligi šiai 
dienai (t.y. beveik 35 metai) Bronius Ba
lutis dirba Lietuvos užsienių reikalų tar
nyboje. Šioje tarnyboje jam teko eiti visą 
eilę svarbių ir atsakingų pareigų: jam te
ko būti patarėju, departamento direkto
rium, generaliniu sekretorium, vice-mi-' 
nisteriu ir Lietuvos Pasiuntiniu Washing
tone bei Londone. Londone Ministeris Ba
lutis reziduoja nuo 1934 metų (t.y. jau 
suėjo du desėtkai metų).

Dirbant Lietuvos Užsienio Reikalų Mi
nisterijoje, Jubiliatui teko dalyvauti vi
soj eilėj derybų, būtent:
1920 m. jis buvo Lietuvos atstovu Kauno 

derybose su lenkais belaisvių pa
sikeitimo klausimu;

1920 m. jis dalyvavo derybose su latviais 
Mintaujoje sienoms nustatyti.

1920 m. rugsėjo mėnesį jubiliatas vadova
vo lietuvių delegacijai deryboms 
su lenkais Kalvarijoje, o tų pat 
metų spalio mėnesį deryboms Su
valkuose, kur spalio 7 d. pasira
šė sutartį, kuria lenkai pripažino 
Vilnių Lietuvai.

1921 m. jis buvo Lietuvos delegatų dery
bose su tarptautine Komisija 
Varšuvoje dėl Vilniaus plebisci
to1,

1920-22 m. jis buvo Lietuvos delegatu de
rybose su Tautų S-gos kontrolės 
komisija:

1923 m. Jubiliatas buvo Lietuvos delegaci
jos nariu derybose su Ambasado
rių Konferencijos nariu Norman 
Davis‘u dėl Klaipėdos atgavimo;

1924 m. jis buvo Lietuvos delegacijos na
riu Kauno derybose su Estija ir 
Latvija dėl tarpusavio santykių 
sutvarkymo ir ekonominės unijos 
sudarymo;

1924-26 m. jis buvo Lietuvos delegacijos 
nariu Tautų S-gos plenume;

1928 m. jubiliatas buvo Lietuvos delegaci
jos pirmininku derybose su len
kais politiniais ir želigovskiados 
nuostolių apskaičiavimo reika
lais.

Metę žvilgsnį į jubiliato nueitą kelią 
mes pastebime tris ryškesnius jo gyveni
mo etapus, būtent:

Pirmas etapas: Balutis — žurnalistas ir 
redaktorius, visuomenininkas ir kovoto
jas už Lietuvos nepriklausomybę. Šis eta
pas aipma laikotarpį nuo 1905 ligi 1920 
metų, jam tebegyvenant Amerikos Jung
tinėse Valstybėse, šio perijodo darbais jis 
yra prisidėjęs prie Lietuvos valstybės at
kūrimo.

Antras etapas: Balutis — diplomatas ir 
uolus darbininkas Lietuvos užsienio tar
nyboje, sprendžiant tarptautines proble
mas. Šis etapas apima laikotarpi nuo 1920 
ligi 1940 metų (t.y. 20 metų Lietuvos Ne
priklausomybės gyvenimo).

Trečias etapas: Balutis — teisėtas Lie
tuvos Atstovas užsieniuose, Lietuvai esant 
okupuotai, šis etapas prasidėjo su Lietu
vos okupacija 1940 metais ir tebetrunka 
ligi šiai dienai.

Ministeris Balutis, kaipo Įgaliotas Lie
tuvos Atstovas šiame krašte, vis dar tebe- 
gina Lietuvos ir jos piliečių reikalus ir 
kovoja už Lietuvai išplėštų teisių grąži
nimą.

Šitie etapai mums rodo, kad Ministerio 
Balučio asmenyje mes turime prityrusį 
veteraną-kovotoją už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Jis toje kovoje aktvviai 
dalyvavo dar prieš Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą. Lietuvos Nepriklausomy
be atgavus, jis be paliovos dirbo, kad tą 
atgautą nepriklausomybę konsoliduotų ir 
stiprintų. Antrojo pasaulinio karo metu, 
kai Lietuvą užplūdo Sovietų invazija, jis 
iš pat pirmos tragedijos dienos vėl su visa 
savo energija stojo kovon už Lietuvai iš
plėštos laisvės ir nepriklausomybės atga
vimą.

Turime tad bųti laimingi, kad savo tar
pe turime asmenį su dideliais praeities pa
tyrimais; asmenį, kuris per visas audras 
išliko dvasia tvirtas ir sugebėjo vairuoti 
per pavojingas tarptautinio politinio gy
venimo uolas ir sūkurius. Pagaliau, turi
me būti lamingi, kad turime žmogų, kuris 
pasiekė to, kad dėl savo reputacijos yra 
augštai vertinamas ir gerbiamas netik sa
vųjų, bet ir svetimųjų.

Jubiliato asmuo ir būdingesnieji jo 
bruožai.

Yra sakoma, kad žmogaus darbus prieš 
akis turėdami, galime pažinti jo dvasią. 
Tie, kurie esate perskaitę Amerikoje p. 
Bačiūno 1951 m. išleistą apie jubiliatą 
knygą (B. K. Balutis — Jo gyvenimas ir 
darbai), ištikrųjų, galėjote susidaryti sau 
neblogą vaizdą apie Balučio asmenį.

Man likimo buvo skirta ilgą metų eilę 
(17metų) būti jubiliato artimiausiu bend
radarbiu ir ne tik drauge su juo dirbti, 
bet ir kartu pergyventi daug šalto ir .karš
to, daug bėdų ir vargų, kurios ištiko mus 
ir mūsų valstybę. Turėjau, tad, progos pa
žinti Bronių Balutį iš gana artimos pers
pektyvos ir todėl noriu pasidalinti su ju
mis viena kita mintimi, liečiančia jubilia
to asmenį.

Pirmiausia, tektų man atsakyti j klausi
mą: kodėl jubiliatas yra visiems lietu
viams mielas ir brangus asmuo? Mano gi
liu įsitikinimu, tai yra dėl trijų svarbiau
sių priežasčių, būtent:
PIRMA: Jis yra brangus todėl, kad jo as
muo yra patrauklus: jis visuomet yra gy
vas, jautrus ir nuoširdus dzūkas: taurus 
lietuvis ir kietas, bet teisingas žmogus. 
Kas tik su juo yra artimiau susidūręs, 
galėjo pajusti, kad jis yra ne bet kurios 
srovės žmogus, bet rimtai tautos bei vals
tybės gerove besirūpinąs asmuo, kitaip 
tariant, tikras Lietuvos valstybės vyras.

ANTRA: Jis yra brangus dėl to, kad vi
si intuityviai jaučia, jog Balučiu galima 
pilnai pasitikėti. Gana bus ir to, jeigu pa
minėsiu tiktai vieną faktą, tai, būtent, kad 
Jubiliato asmens niekuomet nėra sutepę 
jokie šešėliai. Jis, todėl, ir iš šio taško 
žiūrint .visiems yra kilni asmenybė.

TREČIA: Pagaliau, jis yra brangus dėl 
to, kad būdingiausias jo asmenybės bruo
žas yra pasišventimas savo gimtajam kraš 
tui. Kaipo drauge su juo dirbęs per pas
kutiniuosius 17 metų, galiu jums paliudy
ti. kad Balučio mintyj ir širdyj yra tik
tai vienas tikslą ir vienas rūpestis — tai

Lietuva ir jos reikalai. Šiam tikslui jisai 
ne tiktai dirba, bet dėl jo vieno ir tebegy
vena.

Yra sakoma, kad geri pavyzdžiai pamo
ko blogi pagadina. Jubiliato gyvenimo pa
vyzdys mus visus gali daug ko pamokinti. 
Todėl būtų ypatingai pageidautina, kad 
jo asmenį pasiimtų sau pavyzdžiu lietu
vių jaunimas, nes jaunuomenė mėgsta 
idealizmą ir pasišventimą aukštesniems 
tikslams. Jubiliato gyvenimo pavyzdys 
turėtų uždegti ir paskatinti ne vieną Lie
tuvos jaunuoli balutiškai dzūkišku pasi
ryžimu kovoti už šviesesnę mūsų tautos 
ateitį.

Jubiliato pavyzdys mus moko tyro ir 
nesavanaudiško patriotizmo. Viena proga 
jisai pats, šiąja tema kalbėdamas maž
daug. šitaip yra išsireiškęs: „Nedaug yra 
vertas žmogus, kuris nebrangina savo tė
vynės; nedaug vertas ir tas lietuvis, kuris 
nebrangina Lietuvos. Nes kuo žmogus 
skiriasi nuo paprasto gyvulio? Ryškiau
sias skirtumas yra tas, kad gyvulys my
li ir atsimena savo motiną, kol ją... žin
džia, ir tuoj ją pamiršta, kai tik nustoja 
ją žindęs. Žmogus, jeigu jis iš tikrųjų yra 
ko nors vertas, to nedaro: jis nenustoja 
savo Motiną — Tėvynę mylėjęs ir gerbęs 
ir po to, kai nustoja, taip sakant, žindęs...

Kita proga, tąja pat tema kalbėdamas, 
jubiliatas taip yra pasakęs: „šiandien Lie
tuva kovoja už savo gyvybę ir mes nega
lime jos toje kovoje apleisti. Jeigu mes 
ją apleistume, mes tikrai nebūtume ver
ti nei gerb lietuvio nei gero žmogaus var
do“.

Kaip matome, stipriai yra išsireikšta, 
bet ir iš gilaus įsitikinimo, nes šį princi-^ 
pą jubiliatas ir pats sau taiko ir pagal jį 
gyvena.

Jubiliatas taip pat moko mus išlaikyti 
gerą lietuvio vardą, šiuo reikalu jis yra 
labai jautrus. Jubiliatas labai sielojasi, 
jeigu jam tenka išgirsti, kad kuris nors 
lietuvis neprideramai pasielgė, ar lietuvio 
vardą suteršė ir labai džiaugiasi bei gėri
si tais savo tautiečiais, apie kuriuos ką 
nors gera sužino, ypač kai jam tenka iš 
svetimšalių išgirsti palankiai apie lietu
vius atsiliepiant.

Šiuo klausimu jubiliatas viena proga 
taip yra išsireiškęs: „Tremties vėjai iš
nešiojo mus po visą pasaulį. Prieš mus 
didelė, visą pasaulį apimanti misija. Visi 
mes šiandien esame lietuvių tautos misi- 
jonieriai. Mūsų misijos uždavinys yra 
parodyti pasauliui, kad lietuviai, kaip tau
ta, nėra vien „maišas pelų“, kuriuos isto
rijos vėjai išnešiojo ir niekingai išbarstė 
po visą pasaulį. Ne, mūsų misija yra tame, 
kad parodytų pasauliui, jog lietuviai yra 
brandūs ir brangūs grūdai, nešantieji 
derlių visur, kur jis bekristų“.

Taip pat visiems lietuviams yra gerai 
žinomas jubiliato posakis: „Bukite Lietu
vos ambasadoriais“, nes, anot jo, šiandien 
lietuvių tautai tepaliko tik vienas dalykas 
— tai jos geras vardas. Saugokime jį: 
asmeniui — tai didžiausias turtas, tautai 
—- tai geriausias ginklas.

Kitas jubiliato geras bruožas, sektinas 
visiems — tai jo darbštumas. Jis per visą 
savo gyvenimą buvo tikra darbo bitelė. 
Darbą mėgo ir dirbo ne iš kokios nors 
prievartos, bet iš pamėgimo. Jo įsitikini
mu, darbas yra kertinis akmuo ir vienin
telis pasisekimo laidas. Be darbo gi ir 
gražiausios vizijos pasilieka tik sapnais. 
Jubiliatas visuomet surasdavo tam tikras 
spragas ir patsai savo darbu stengdavosi 
jas užpildyti. Dabartiniais laikais mums 
irgi daug ko trūksta ir, todėl, kiekviena 
proga jubiliatas mus ragina imtis konk
rečių uždavinių toms spragoms užpildyti.

Jubiliatas turi dar vieną, ne taip daž
ną mūsų tarne budo bruožą, būtent,nepa
laužiamą optimizmą. Jis visuomet tikėjo 
Lietuva ir jos ateitimi. Tebetiki ir dabar 
ir todėl patsai niekados nenustodamas 
vilties, nuolatos ragina ir kitus nenusi
minti. Mokėdamas vartoti gražius palygi
nimus, jubiliatas juos panaudoja mūsų 
padrąsinimui. Jis sako: „Šiandien mums 
tenka keliauti naujais keliais, deja, trem
ties sunkiais keliais — tai vargo ir nelai
mių keliai — tas teisybė. Bet taipgi yra 
teisybė ir tai, kad be vargo nėra gerbūvio, 
kad be ašarų nėra linksmybių, kad tik ne
laimės paragavus, galima tikriau ir laimę 
įvertinti. Taigi, jei teisinga, kad sunku 
pasiekti gero, neparagavus blogo, tai ly
giai teisinga bus ir patarlė, kad nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą — jeigu tik mo
kėsime tuo „blogu pasinaudoti“. Arba 
vėl;... „Ir nenusimink'im, kad esame ma
ži, o mūsų priešas ir didelis ir stiprus. 
Anais, labai senais laikais mes esame 
girdėję, kad buvo labai didelis milžinas 
Galijotas ir mažas berniokas Dovydas. Ir 
.mes visi gerai žinome, kuo ta visa istorija 
baigėsi“...

Jubiliatas taip pat moko mus ne tiktai 
mylėti laisvę, bet taip pat už ją ir kovoti. 
Laisvės sąvoka jam turi ypatingai gilią 
prasmę, nes jis yra vienas iš veteranų 
lietuvių veikėjų, aktyviai prisidėjusių prie 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo." Jis 
yra taip pat iš nedaugelio anų senosios 
gvardijos kovotojų, kuriam teko pergy
venti naują Lietuvos tragediją ir vėl iš 
naujo atsistoti naujosios kovos priešakyje.

*
Garbingąjį sukaktuvininką sveikino, ofi

cialius linkėjimus perduodamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu inž. Rudis, tą dieną 
viešėjęs Londone ir šių organizacijų bei 
sambūrių atstovai: Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos, Korporacijos Neo-Lithuanijos, 
Londono Vaidilos Sambūris, Santarvės, Ra
šytojų ir Žurnalistų S-gos, Liet. Soc. Sporto 
klubo, Senosios Letuvių išeivijos ir DBLS- 
gos vardu.

Minėjimas baigtas trumpa koncertine da
limi, kurią išpildė dainininkė J. Liustikaitė 
ir Lapinskienė, drauge visiems dalyviams 
sudainuojant Ilgiausių Metų garbingam ir 
visų lietuvių mylimam sukaktuvininkui.

Damaskas. Sirijos parlamentas ėmėsi 
žygių susiaurinti Britų-Irako žibalo bend
rovės teises, nes jos pažeidžiančios krašto 
interesus.
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