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SUSKALDYTA SĄŽINĖ NEPALIKIME NAMO BE STOGO! 7 DIENOS
Sakoma, kad laikas eina tyliai. Nauja 

epocha, nauji metai, ar naujas mėnuo ne
ateina su perkūnija ar trimitų garsais, tik 
mes, žmonės, tą triukšmą sukeliam sutik
dami Naujuosius Metus, švęsdami savo ar 
artimųjų gimtadienius, metines šventes, su
kaktis, nes tokia yra žemėje gyvenančių 
žmonių tradicija, tokie papročiai.

Prieš keliolika dienų pakeitėm ant sienų 
kabančius kalendorius, rinkomės i skaitlin- 
gesnius ar visai kuklius ratelius, sveikin
dami vienas kitą su tais Naujaisiais Metais, 
linkėdami sėkmės, sveikatos, ištvermės ir, 
gal daugiausiai — 1956 metus sutikti ten, 
j kur ir mūsų žodžiai, ir mūsų širdys, ir 
mūsų dienų rūpesčiai yra nukreipti: sutikti 
juos Laisvoje Tėvynėje.

Gyvename taip vadinamame suskaldyto

1954 m. gruodžio 23 d. Vokietijoje Lie
tuvių Bendruomenė buvo be jokių suvar
žymų ar apribojimų įrašyta į žemės ipo
tekos knygas kaip nauja Vasario 16 Gim
nazijos namų ir sklypo savininkė. Su ta 
diena buvęs savininkas yra atlikęs visus 
savo įsipareigojimus, kurie pirkimo-parda
vimo sutartyje buvo numatyti.

Savo ruožtu Krašto Valdyba yra minėta 
sutartimi įpareigota per šešis mėnesius 
nuo įrašymo dienos išmokėti buvusiam sa
vininkui likusią pirkimo sumos dalį — 
60.000 DM. Be to, trūksta dar 40.000 DM 
apmokėti už atliktus ir atliktinus darbus. 
Tuo būdu viso labo reikia miuns dar su
telkti

100.000 DM arba 25.000 ddlerių.
Jei pažvelgsime į tas aukas, kurios iki

šiolei įplaukė į Vasario 16 Gimnazijos na
mų fondą, rasime tikrai gražių mūsų tau
tiečių dosnumo ir pasiaukojimo pavyz
džių. Yra tautiečių, kurie, patys ne pra
bangoje gyvendami, skyrė savo savaitės ir 
daugiau uždarbį. Yra tautiečių, kurie 
kiekvieną laisvą nuo sunkaus darbo fab
rike valandėlę pašventė aukų telkimui.

Mūsų tautiečių aukų ir pasišventimo 
jas telkiant dėka, jau yra surinkta dides
nė sumos dalis, kuri buvo reikalinga, kad 
parūpinus Vasario 16 Gimnazijai nuosa
vą pastogę. Tad sukeikime dar tuos 
trūkstančius 100.000 DM ir mūsų tikslas 
bus įgyvendintas.

Vasario 16 Gimnazijos namai yra tau
tos namai, tad tenebūna nei vieno lietu
vio, kuris savo auka nebūtų to įprasmi

nęs. Drauge prašome ir tuos mūsų tautie
čius, kurie jau kartą yra aukoję, neatsi
sakyti naujomis ankomis sav įonašą padi
dinti, kad bendromis jėgomis galėtume 
sėkmingai tą vajų užbaigti.

Aukas Vasario 16 Gimnazijos Namams 
prašome siųsti kaip kam patogiau: orga
nizacijoms, kurios talkininkauja renkant 
aukas, Vasario 16 Gimnazijai Remti Ko
mitetams, kur tokie yra, tiesiai Gimnazi
jos Namų sąskaiton Vokietijoje, antrašu
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PLB Vokietijos Krašto Valdyba

Berlynas. Rytų Vokietijos „laisvojo vo
kiečių jaunimo“ sąjunga įsipareigojo su
telkti iki š.m. balandžio pabaigos 15.000 
savanorių organizuojamoms karinėms pa 
jėgoms. Vakarų stebėtojai mano, kad jau 
dabar Rytų Vokietijos kareivinėse yra 
110.000 taip vadinamų policininkų. Iš tik 
ro tai yra busimosios raudonosios vokie
čių kariuomenės branduolys.

* * *
Paryžius. Šią savaitę Prancūzijos min. 

pirmininkas Mendes France vyksta į Ita
liją, kur jis turės pasikalbėjimų su to 
krašto vyriausybės nariais. Jo projektas 
įsteigti nepriklausomą Vak. Europos gink 
lavimosi organą sutiktas nepalankiai tiek 
JAV, tiek kitose valstybėse.

* * *
atomo amžiuje, kuris prasidėjo tą dieną, 
kada amerikiečių štabai priėjo išvadą, kad 
invazija Japonijon kaštuosianti šimtus tūks 
tančių amerikiečių karių gyvybių, o visa 
operacija užtruksianti metus laiko. Nutar
ta tuomet sunaikinti du Japonijos miestus 
suskaldyto atomo pagalba ir tuo būdu pri
versti Japoniją kapituliuoti. Nutarta ir Į- 
gyvendinta: kelių sekundžių bėgyje Hiro- 
šima ir Nagasaki miestai buvo paversti 
griuvėsiais, palaidojusiais tūkstančius gy
vybių. Štabo apskaičiavimai buvo tikslūs: 
Japonija kapituliavo, o visas pasaulis įžen
gė nuo tos dienos į naująjį amžių, į suskal
dyto atomo amžių, kuris savo grėsme su
skaldė ir laisvo žmogaus sąžinę.

Galingiausia po Antrojo Pasaulinio Ka
ro valstybė — Amerika, pirmoji panaudo
jusi baisų ginklą, šiandien pati gyvena šio 
ginklo nuolatinės baimės šešėlyje, vien tik 
todėl, kad laiku nesugebėjo apsaugoti nau
jo išradimo paslapčių, nenorėjo išgirsti mi
lionų pavergtųjų žmonių šauksmo, kurių 
dalia buvo ir tebėra tokia pat baisi, kaip 
ir Hirošimo aukų.

Sovietų Rusija, pasinaudojusi Sąjungi
ninkų draugiškumu, apgaulės būdu išplėšu
si baisiųjų ginklų paslaptis, pastatė visą 
laisvąjį pasaulį į tokią padėtį, kad šiandien 
kiekvienam laisvam žmogui aišku, jog ka
ras — neišvengiamas, nors jis ir būtų že
mei liepto galas. Laisvųjų kraštų pokarinio, 
atomo amžiaus kūdikystės laikotarpio, poli 
tiku neryžtingumas, noras išsipirkti nuo 
Balzebubo užmačių nekaltų tautų auka, 
privedė prie to, kad laisvasis pasaulis blaš
kosi, jieškodamas bet kokia kaina taikaus 
sugyvenimo su velniu, nes žino, jog bet- 
koks kitoks sprendimas, nors galutinis lai
mėjimas ir būtų Vakarų pusėje, sunaikintų 
jau ne atskirus miestus, bet valstybes ir 
tautas už praeities klaidas. Amerika, ilges
nį laiką.turėjusi atominių ginklų monopolį, 
delsė, tūpčiojo, kol šis monopolis išsprūdo 
ir pateko į priešo rankas. Išradusi dar ga
lingesnę — vandenilio bombą, Amerika 
taip pat neilgai tuo monopoliu džiaugėsi, 
nes ir šis išradimas pateko priešui. Šian
dien Vakarai, nebeturi kitos išeities, kaip 
tik lenktyniauti šių pragariškų ginklų garny 
boję, nors žinovai tvirtina, kad laimės tas, 
kas pirmas sugebės numesti dvi ar tris 
vandenilio bombas, sunaikinančias miEo- 
ninius miestus ir milionus gyvybių. Todėl 
nenuostabu, kai girdime didžiųjų politikų 
pareiškiamas nuomones, kad, girdi, reikia 
laukti Sovietų Sąjungos subyrėjimo iš vi
daus, nors vargu, ar tokioms prielaidoms 
tiki tas, kuris skelbia tokias mintis. Skelbia 
todėl, kad atitolinus dienai, mėnesiui ar 
metams grėsmę, pakibusią virš laisvojo pa
saulio nuo tos dienos, kai jis nenorėjo iš
girsti nekaltų žmonių šauksmo, užmerkė 
būdamas gerbūvyje akis į verkiančių ir 
•kraujuojančių tautų likimą. O kraujas ir 
ašaros — nedžiūsta, kaip ryto rasa, bet vė
liau ar anksčiau šaukiasi

* * *
Mes, tremtiniai, atvertę 

riaus lapą, neturime teisės 
cijon, bet dar ryžtingiau rodyti jau prare
gėjusiam pasauliui savo skriaudas, tebesi
tęsiančias vien tik todėl, kad Vakarų žmo
gus, suskaldęs atomą, leidosi pragaištingai 
komunistų propagandai suskaldyti ir jo są
žinę visos žmonijos nelaimei. Neseniai dar 
buvo laikai, kad mes buvome nemėgiami 
todėl, kad sakėm teisybę, kuri jau vakarie
čiui atskleidė turėtų iliuzijų, vaisius.. Savo 
pusėje ir šiandien turime teisybę, kurios 
nepaslėpsi, kaip nepaslepiama saulė, o sau
lė visada grįžta. Grįš ir mums laisvė, p su 
ja ir visos žmogaus teisės. Todėl nevalia 
mums palūžti, nevalia skaldytis ,bet dar vie 
ningiau, dar augščiau iškėlus teisybės vėlia 
vas žengti į Naujuosius Mętus siekiant to 
tikslo, dėl kurio pasirinkome tremtinio ke
lią, tremtinio duoną ir. dalią.

šį uždavinį mes turime atsižymėti ne tik 
kalendoriuose, bet taip pat ir savo širdyse, 
ir savo mintyse, r savo darbuose, nes juk 
visi žinome, kad ten, anapus uždangos, 
laukia ir tikisi mūsų broliai ir sesės, jog 
laisvėje gyvendami, nepamiršime jų, nešan
čių vergiją.

keršto.

naują kalendo- 
kristi despera-

URT DARBO PROGRAMA 1955 M
URT valdytojo Dr. P. Karvelio 

pranešimas VLIKo posėdyje.

Ateinantieji 1955 m. žada būti lemtin
gų politinių sprendimų metai, ypač kas 
liečia Sovietų ir laisvojo pasaulio santy
kius. Sprendžiant iš atsakingų politinių 
pareiškimų 1955 m. turėtų susirinkti siau
resnė ar platesnė konferencija, kurios vy
riausias uždavinys būtų spręsti Sovietų ir 
laisvojo pasaulio santykius, pirmon, eilėn 
Vokietijos apjungimo bylą.

Turint galvoje šias perspektyvas, URT 
yra nusistačiusi iš anksto organizuoti de
legaciją, kuri stovėtų Lietuvos reikalų 
sargyboje minėtai konferecijai įvykstant. 
Kiek apystovos leis, URT dės pastangų, 
kad tokia delegacija arba paskiri jos na
riai aplankytų svarbesnias Europos, sosti
nes ir bandytų Lietuvai prielankumą už
tikrinti. Kaip Baltų Tarybos yra nutarta, 
tokiai konferencijai renkantis bus įteikia
mos atitinkamos notos ir padaromi kiti 
politiniai diplomatiniai žygiai. Tuiint gal
voje, kad konferencijoje gali dalyvauti vi
sos Europos valstybės, bus dedama pastan
gų užmegsti ryšių su visais kraštais, at- 
naujnant ir pagyvinant senus gerus san
tykius. Didelio darbo imasi Pavergtųjų 
Tautų Seimas, URT yra nusistačiusi dar
niai bendradarbiauti su Lietuvos delega
cija tame seime.

Ateinančiais metais URT yra pasiryžu
si mėgsti santykius su visomis prie JTO 
priklausančiomis valstybėmis, veikiant iš 
savo pusės visu kuo, kad Kersteno rezo
liucija, jeigu ji būtų įnešta į Jungtines 
Tautas, galėtų surinkti teigiamam spren
dimui reikalingą balsų skaičių. Be to, svar 
bu, kad Lietuva vis naujai prisistatytų 
kaipo gyva ir nepriklausomybės siekianti 
valstybė.

Dalyvavimą tarptautinėse konferencijo
se URT randa reikalo suaktyvinti. Bus 
dedama pastangų kiekvieną tarptautinį 
forumą panaudoti mūsų balsui kelti.

Nors europinio apjungimo idėja yra ga 
vusi smarkų smūgį. URT nemano, kad 
šioje srityje politinė veikla būtų nustoju
si savo aktualumo. Generalinis „LESTOS“ 
sekretorijatas, dėl jo dabartinio sekreto
riaus išemigravimo kiek apsnūdęs, turės 
būti iš naujo gaivinamas.

Artėjant lemtingiems laisvojo pasaulio 
apsisprendimams, Lietuvos Laisvinimo 
Talka įgauna ypatingos reikšmės. Pirmo
je eilėje Vokietijoje ir Anglijoje, o vėliau 
ir kitur, bus einama prie Lietuvos Laisvi
nimo Talkos ekipų atskiruose kraštuose 
sudarymo ir jų įjungimo į konkrečių už
davinių vykdymą. Tai bus atliekama bend 
radarbiaujant ir sutariant su paskirų kraš

Ne nuo mūsų valios priklauso pasaulinė 
politika, ne nuo mūsų valios priklausys ir 
ateities pasaulio dienos, tačiau žinokime 
vieną, kad kas neįvyksta per dešimtmečius, 
tas gali įvykti per vieną sekundę. Nuo mū
sų tačiau priklauso, kaip mes būsime pa
siruošę šitokiai sekundei. Tai, ką dabar 
kiekvienas laikome nepaprastai svarbiu ir 
■brangiu dalyku, tai, dėl ko mes dabar jau- 
dinamės, baramės, diskutuojame ir prakai
tuojame, lemiamai sekundei išmušus, liks 
visiškai beverčiu ir net juokingai menku 
dalyku.

Amerikiečiai ryžosi mesti į Hirošimą ato 
minę bombą tik todėl, kad išgelbėjus savo 
karių, savo tautiečių gyvybes. Mes, gyveną 
tremtyje, įžengę į Naujuosius Metus, turi
me visas jėgas ir visas priemones suburti 
gelbėjimui tautiečių, skęstančių nutautėji
mo jūroje. Tik mūsų tautinis susipratimas, 
lietuviško jaunimo paruošimas ateities dar
bams, savos kalbos ir lietuviško spausdinto 
žodžio išlaikymas ir kultūrinis tobulėjimas, 
liks vertingi mums patiems ir mūsų kar
toms tada, kai toji lemiamoji sekundė iš
muš. Tai padarę, mes įrodysime, kad ne- 
pamiršome Tėvynės, kuriai ne šaldytuvų, 
automobilių ir televizijų reikės, bet švie
są ir tiesą nešančio lietuvio jaunuolio ir 
jaunuolės. Į šią sritį, į šiuos dirvonus žen
kime 1955 metais kiekvienas atskirai ir 
tuo keliu tepasuka kiekviena mūsų dides
nė ar mažesnė organizacija. Priešingai, 
mes, kaip ir tie neapdairūs vakariečiai, tu
rėsime suskaldytas sąžines už mūsų tautos 
atieties dalią.

D.

KAIP SOVIETAI NAIKINA 
PABALTIEČIUS

Šveicarų liberalų dienraštis „Neue Zu- 
richer Zeitung“ Nr. 346) 1954, švedų spau
da ir visa eilė kitų spaudos organų pa
skelbė žinią, kad estų tremties organizaci
jos, būtent — „Estų Tautinė Taryba“, 
„Estų Komitetas“ ir „Estų Tautinis Fon
das“, yra įteikę Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimo pirmininkui van Kleffenui, 
gen. sekretoriui Hammerskjoldui ir vi
soms Jungtinių Tautų delegacijoms me
morandumą, kuriuo prašoma imtis reika
lingų žygių apsvarstyti Sov. Sąjungoj ir 
Pabaltijo valstybėse vykdomą genocidą. 
Šį reikalą ištirti ir minimuosius nusikalti
mus išaiškinti turįs tam tikslui sudarytas 
tarptautinis teismas,

Memorandume toliau pažymima, kad 
Jungtinių Tautų iniciatyva sudarytąją 
konvenciją, kuria šios rūšies veiksmai tu
ri būti baudžiami, yra pasirašę visi Jung
tinių Tautų nariai, tame skaičiuje ir Sov. 
Sąjunga, jaU1949 m. gruodžio mėn. Tačiau 
Sov. Sąjunga penkeri metai vilkina šios 
konvencijos ratifikavimą. Memorandume 
smulkiai pavaizduota, kaip buvo vykdoma 
tautžudybė Estijoje. 1940-41 m. genocidi
niai veiksmai palietė 40.000 asmenų. Ligi 
šiol Estija yra netekusi 15% savo gyven
tojų, aiškiau tarus, kiekvienas kas septin- 

ir7asiektL°kaTmūšG“užsfen7o politikoje tes asmuo, įskaitant ir vaikus, yra arba 
« VLIK. VLIK.” grupės S®
butų vieningos, ir tuo butų geriausiai pa- j0, jęą estai skelbia anie savo tautoje vyk- 
tarnauta bendriems lietuviškiems reika- domą genocidą, tas pat tinka Sovietų vyk
iame. ' ’ ' -------................... - • •

tų bendruomenių organais netraukiant jų 
betarpiai į politinę veiklą, bet išklausant 
jų pageidavimus dėl asmenų ir dėl pačios 
veiklos apimties ir metodų. Kiekvienam 
kraštui bus paruošiamas to krašto sąly
goms atitinkantis darbo planas. LLT pas
tangos bus nukreiptos į patrijotinės lietu
vių visuomenės pastangas Lietuvos bylo
je koordinuoti ir instruktuoti. URT tęs ir 
toliau pastangas aiškintis kur galėtų bū
ti atkurtos ar naujai įkurtos Lietuvos po
litinės ekspozitūros. Vokietijoje URT 
sieks, kad būtų išsiaiškinta visais tais rei
kalais, kurie yra iškelti ir laukia spren
dimų, pirmon eilėn normalių tarptautinių 
santykių atnaujinimo.

Konkrečių problemų kyla kasdien. Taip 
kultūrinių reikalų paramos, pilietybės, 
karo nuostolių ir turto klausimai yra rei
kalingi studijų ir gilaus išsiaiškinimo, 
kad teisingai galėtų būti išdėstyti ir be 
skriaudos mums sprendžiami.

Santykiuose su diplomatais URT nuosek 
liai laikysis linijos benradarbiauti su vi
sais mūsų atstovais konkrečiais reikalais 
ir aiškiai laikytis VLIKo nustatytos prin
cipinės linkmės.

URT tikisi susilaukti VLIKo paramos

Londonas. Britų transporto komisija 
kreipėsi į vyriausybę, stengdamosi išaiš
kinti, iš kur gauti lėšų, kad galėtų būti 
pakeltas geležinkeliečių atlyginimas. Ne
seniai tik pažadais buvo išvengta visuoti
no streiko, galėjusio skaudžiai pakenkti 
visam D. Britanijos ūkiui.

* * *
Tokio. Japonija vėl stengiasi atgauti 

Sovietų Sąjungos okupuotas salas. Tiria
mos galimybės, ar tam reikalui padėtų 
diplomatinių santykių atnaujinimas su 
Maskva. „Izvestija“ 
riame rašoma, kad 
nėra jokių kliūčių.

įsidėjo straipsnį, ku- 
suartėti su Japonija

* * *
Paryžius. Prancūzijos komunistų parti

jos generalinis sekretorius Jaques Duclos 
įsteigė trijų asmenų visuotinos propagan 
dos komitetą. Visi trys to komiteto na
riai yra iš kompartijos politbiuro.

* * *
Njūjorkas. Pranešama, kad mirė Earl 

Browder, buvusi JAV komunistų partijos 
pirmininkė, bet pašalinta iš partijos po 
II-jo pasaulinio karo. Ji buvo gimusi Ru
sijoje ir turėjo 58 metus.

.Elta“
domai tautžudybei ir Latvijoje bei Lietu
voje. „E“

ATBĖGUSIEJI PASAKOJA

Taopeh. Raudonosios Kinijos aviacija, 
sovietų gamybos lėktuvus pasitelkusi, 
bombardavo Tačan salos 
stovėjo tautinės Kinijos 
Užpuolime dalyvavo 66 
bombonešiai.

uostą, kuriame 
kariniai laivai, 
įvairaus tipo

KOKS SKIRTUMAS TARP 
BOLŠEVIKINIŲ RYTŲ IR 

LAISVŲJŲ VAKARŲ
(4) Koks skirtumas tarp gyvenimo okup. 

Lietuvoje ir iš viso bolševikiniuose Ry
tuose nuo laisvųjų Vakarų, būdingais pa
vyzdžiais atskleidė į Vakarus prasimušę 
mūsų tautiečiai, su kuriais tuo reikalu 
pasikalbėjimą į Tėvynę perdavė Amerikos 
Balsas iš Europos.

— Kokios buvo pačios pirmutinės jūsų 
nuotaikos bei įspūdžiai prasimušus lais
vuosius Vakarus?

BAKANAS: — Jautėmės lyg tas kali
nys, kuris pabėga iš kalėjimo. Dešimt 
metų buvau atskirtas nuo laisvojo pasau
lio ir tik iš Amerikos Balso išgirsdavau 
tiesos žodį. Gyvendamas pavergtoje Lie
tuvoje, aš negalėjau protu aprėpti ar įsi
vaizduoti, kad vėl galėsiu kada nors pa
matyti laisvąjį pasaulį ir laisvą žmogų.

— Kai pasiekėte .laisvuosius Vakarus 
kas pirmiausia patraukė jūsų dėmesį ir 
žvilgsnį?

MIRONAS: — Aš stebėjau ir stebiu 
žmones gatvėje. Čia visi dailiai apsiren
gę, ir negali atskirti, kuris, anot bolševi
kų, yra „buržujus“ įr kuris darbininkas. 
Aš stebiu praeivių veidus, jų apsirengi
mą, jų laisvą laikymąsi viešose vietose ir 
matau žmonių savarankiškumą, energiją 
ir pasitikėjimą savimi.

BAKANAS: — Aš pvz. kartą nuėjau 
prie vieno fabriko pasižiūrėti, kaip atro
do darbininkai, i'einą iš darbo. Negalėjau 
atskirti, kurs jų yra baltarankis ir kuris 
juodadarbis, kuris direktorius, buhalteris 
ir kuris šlavikas, krosniakurys,_ mašinų 
tepėjas. Čia iš fabriko žmonės išeina tar
tum iš bažnyčios, kino ar teatro.

MIRONAS: — Aš visą laiką seku vie
šąjį gyvenimą: noriu patikrinti bolševikų 
šnekas — ar Vakaruose tikrai yra tiek 
skurdo, kiek apie jį šneka Lietuvos oku
pantas. Turiu pasakyti, kad nemačiau el
getos, gatvėje stovinčio ir išmaldos pra
šančio ’__  12. ' —• - ■
tuvoje maskoliškų ubagų pilna: gatvėse 
prašo išmaldos, 
valgyklas, renkasi kapeikas, tuoj prageria, 
kelia triukšmą, užkabinėja praeivius ir 
maskoliškai keikiasi.

— Be abejo, jūs turėjote progos paly
ginti prekių kainas V. Vokietijoje ir oku
puotoje Lietuvoje?

BAKANAS: — Taip. Jau nekalbant 
apie gausų prekių pasirinkimą, puikiausią 
patarnavimą, krautuvių puošnumą, čia 
kainos nepalyginti žemesnės. Pvz. aš pir
kau šį paltą. Sumokėjau 80 markių, t. v. 
savaitinį vokiečio darbininko atlyginimą. 
Už tokį paltą Lietuvoje reikėtų sumokėti 
mėnesinį atlyginimą. Batus nusipirkti čia 
gali už trijų dienų darbininko atlygini
mą, o Lietuvoje reikia mokėti dviejų — 
trijų savaičių uždarbį. Marškiniai — vie
nos dienos uždarbis, o Lietuvoje reikia net 
savaitinio atlyginimo. Maistas čia labai 
pigus. Jo tiek gausu, kad negalima lyginti 
nei kainos, nei pasirinkimo atžvilgiu su 
Lietuvoje parduodamais maisto produk-

karo invalido — valkatos. Gi Lie-

vaikšto po restoranus,

tais.
— Ar teko jums plačiau pakeliauti po 

Vakarų Vokietiją?
MIRONAS: — Teko. Aš stebėjau ir ly

ginau vokiečių žemės ūkio mechanizaciją 
su Lietuvos okupanto pasigyrimais. Vaka
rų Vokietijoje nepalyginti plačiau yra iš
vystyta žemės mechanizacija: traktoriai, 
kombainai, visokios sėjamos, kertamo
sios, įvairiausia ir sudėtingiausia technika 
yra tiek paprasti dalykai, jog čia niekas 
spaudoj nerašo ir per radiją neskelbia, 
kad javai kuliami kombainais ar bulvės 
kasamos mašinomis. Ūkininkas čia gyvena 
kaip dvarininkas: puikūs derliai, sotus vai 
gis, gražios ir švarios sodybos, dailūs dar
bo drabužiai. Samdiniai čia turi puikiau
sias darbo sąlygas ir gauna gerą atlygini
mą. Ir kaip liūdna pasidaro, kai žinai, jog 
okupanto pavergtas valstietis, trigubai 
daugiau padėdamas darbo, iš okupanto te
gauna tik kapeikas ir kelis kg grūdų.

BAKANAS: — Mes visą laiką lyginame 
okup. Lietuvos gyvenimą su laisvaisiais 
Vakarais. Kur tik metame žvilgsnį, mums 
pasidaro gaila bolševikų užguito brolio 
— lietuvio. Vakaruose sparčiai viskas žen
gia į priekį, o mūsų Lietuvoje diena iš 
dienos lietuvis yra stumiamas į didesnį 
vargą, skurdą, badą ir išnaudojimą.

— Bet juk okupantas sako, kad jis Lie
tuvoje sukūręs gražų, pasiturintį gyveni
mą, mokąs didžiausius atlyginimus, žmo
nės esą sotūs, gražiai apsirengę, perką 
brangiausias prekes?

MIRONAS: ■— Tai tik kalbos. Koks gali 
būti sotus ir gražus gyvenimas, kai vals
tietis turi eiti miestan nuonos kepalėlį 
nusipirkti, o mėsa jam tik svajonė. Gi 
fabriko darbininkas retai kada tris kartus 
į dieną valgo, o apsirengimui beliko tik 
„vatinka“. Pažvelkit tik į „Tiesoj“ deda
mas fotografijas — ir tuoj pamatysit, kaip 
šiandien okupantas yra „dailiai“ apren
gęs lietuvius.

(Nukelta į psl. 4.)

Ankara. Viename Turkijos muilo fab
rike, Izmiro mieste, įvyko sprogimas. 9 
žmonės 
Policija

užmušti ir daug sunkiai sužeista, 
laiko tai sabotažo veiksmu.

Indijos premjeras Nehru atsisa- 
pareigų, o

A.A. Pik. L, VALKŪNUI mirus,

jo žmonai reiškia gilią ir nuošir
džią užuojautą

V. Strimas

A.A. Pulk. LEONUI VALKŪNUI 
mirus,

jo žmonai, skaudaus liūdesio va
landoje, nuoširdžią užuojautą reiš- 
kia

J. Diržius.

Dehi.
kė krašto apsaugos ministro
jas eiti paskyrė Katju, ligšiolinį vidaus 
reikalų ministrą. Katju portfelis teko 67 
m. amžiaus valstybės vyrui Govind Va- 
llabh. Spėjama, kad pakeitimai daromi 
norint palengvinti Nehru naštą. Jis 
turi 65 metus.

jau

* * *
Korėjos kariuomenė 
rezervo divizijų. Iki

pa- 
lie- 
vie 
at-

Seulas, Pietų 
didėjo dešimčia 
pos mėn. ją sudarys 20 kovos divizijų, 
na jūros pėstininkų divizija ir dešimt
sargos divizijų. Ginklavimasis vyksta 
amerikiečiams padedant. JAV tam reika
lui skiria 420 milionų dolerių per metus.

Londonas- Vakarų diplomatai kores
pondentai spėlioja, kad Kremliuje vyks
ta tyli, bet nuosekli kova dėl Stalino sos
to. Jei taip, tai Chruščovas ar Malenko
vas, štai klausimas, į kurį atsakys ateitis. 
O rasit koks nežymus kalmukas jau a- 
biem galanda peilį? Pasiutusių žiurkių 
kameroje staigmenos nenaujiena.

Paryžius. Prieš pat Kalėdas Prancūzi
jos parlamentas patvirtino visus Pary
žiaus susitarimus, kurie apima Vak. Eu
ropos karinės bendruomenės organizavi
mą, Vak. Vokietijos apginklavimą ir ki
tus su tuo susijusius dalykus. Už patvir
tinimą balsavo 286 atstovai, o prieš pa
sisakė 260. Didžiausia opozicionierių bai
mė buvo Prancūzijos nepriklausomybės 
pažeidimas. Noras pirma tartis su Sovie
tų Sąjunga taip pat buvo didelis.

Londonas. Statistikos žiniomis, mirtin
gumas Londone sumažėjo kaip niekad. 
1954 metais Londone mirė 36.200 žmonių, 
o gimė 50.920. Vien vėžio liga mirė 
7.910, maždaug kaip ir 1953 metais.

Njūjorkas. Pekinge ir Njūjorke tuo pa
čiu metu paskelbtas komunikatas, iš ku- • 
rio matyti, kad JTO generalinis sekreto
rius Hammarskjoeld grįžo iš raudonosios 
Kinijos sostinės tuščiomis rankomis. Jis 
turėjo vilties susitarti dėl 11-kos kalina
mų amerikiečių lakūnų paleidimo.

Rio de žanelras. Traukinio katastrofo
je šiaurės Brazilijoje žuvo 50 Žmonių, 
Traukinys nusirito nuo bėgių.
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
Sį kartą supažindinsime savo skaityto- 

jus su įvairiomis mintimis, pabertomis 
Amerikoje leidžiamo dienraščio „Draugo“ 
keliuose mokslo, meno ir literatūros prie
duose.

PELĖSIA IR IDĖJOS
J. Petrėnas straipsnyje „Apie knygnešius, 

banko knygutes ir grimstančias salas“ ra
šo: „Knygos lentynose tol dulkės ir pelės, 
kol žmonių širdys bus aptrauktos pelė
siais ir voratinkliais. O išvalyti žmogaus 
širdyje pelėsių kvapą, išbraukyti joje vo
ratinklius, reikia ilgo, sistemingo, kant
raus ir sutartinio darbo. Jis tegalimas tada, 
kai visi gyvenimo ratą suka idealistine 
linkme, kai gyvenimo priemonių ar namų 
ruošos reikmenų nesupainioja su augštes- 
niais tikslais — kai šluotos ar šaldytuvą 
neišmaino į dvasios lobius“. Taip, šis opus 
mūsų knygos ir spaudos merdėjimo klau
simas seniai gvildenamas, tačiau vaisto ne
randama. Vieni kaltina rašytojus, kiti skai
tytojus, greičiau susižavėjusius gyvenimo 
patogumais nei dvasios lobiais. Autorius 
straipsnį baigia šiais žodžiais: „Gyvenimo 
stadijone kaunasi realistinis ir idealistinis 
tipas, kovoja bankų pelės su knygų pele. 
Kas šią dvikovą laimi ar kiek daugiau ją 
savo naudai nulemia idealistinis tipas, kny
gų pelė, tada i rknygai prasiveria mūsų šir 
dies durys“. Kada gi nugalės idealistinis 
tipas? Štai klausimas, į kurį šiandien ne 
taip lengva atsakyti. Į jį buvo sunku atsa
kyti ir Nepriklausomoje Lietuvoje.

KAS PIRMA SUNEGALUOJA
J. Kojelis dėl nutautėjimo ir gimtosios 

kalbos išsižadėjimo sielojasi ne mažiau už 
kitus. Jis štai kaip samprotauja: „Prara
dimas gimtosios kalbos nėra, kaip dauge
lis teigia, pirmasis žingsnis į nutautėjimą. 
Ne! Tai yra nutautėjimo išdava. Pirma 
turime atsisakyti lietuviškos knygos ir laik 
raščio, nedalyvaujant lietuviškoje veikloje, 
atprasti nuo lietuviškos mąstysenos, paneig 
ti savo tautybę, tąsyk kalbos praradimas 
ateis savaime. Klysta tie, kurie mano šį 
procesą einant priešinga kryptimi. Kaip 
nedirbant atrofuojasi rankų muskulai, taip 
išsijungus iš lietuvių bendruomeninio gyve
nimo, jo džiaugsmų ir rūpesčių, atrofuoja
si lietuviškas liežuvis“. Atrodo, jog auto
rius galvoja pakankamai teisingai, nors kai 
kas gali su tuo ir nesutikti. Toliau jis dar 
teigia, kad iš gimtosios kalbos paneigimo 
galime spręsti apie nutautėjimo laipsnį,

ATSARGIAI SU PAMOKYMAIS
Al. Baronas, rašydamas „Apie šventes 

kartono dėžutėje“ įspėja skaitytojus būti 
atsargiais su pamokymais, jis sako: „Visi 
mėgsta mokyti. Vienas kitam moralus dės 
to, leisdami spmuotas ir degutuotas min
tis. Vienas dalykas mokyti ir kitas daryti, 
ir dažnai, apie ką kalbant reikia pažiūrėti, 
ar tie kitiems taikomi sakiniai negalioja 
pačiam, kitaip būsi dar kvailesnis už tą 
amerikiečių teisėją, kuris pats save nubau
dė teisme už greitą važiavimą. Bet vienas 
dalykas mokyti, o kitas siūlyti“. Taip, šios 
mintys tinka ir kalbant apie visus slapu
kus kritikus bei išminčius, kurie privačiai 
tiesiog švaistosi sumanymais ir peikia vei
kiančiuosius, o pasiūlyti ką nors viešai 
pritrūksta kvapo. Esama tokių visur, ne
trūksta jų ir tarp mūsų.

APIE KŪRYBOS GALIAS
Viename „Draugo“ priede yra S. Mazi

liausko straipsnis apie žmogaus kurybin- 
gumą.Autorius mano kad „Platus žvilgsnis, 
laki vaizduotė, gilesnis nujautimas, harmo
nijos mėgimas, nerimstantis jieškojimas 
vertingesnio, išradingumas ir panašios ypa
tybes yra žmonėms bendros ir lemiančios 
— lygiai grožinėje kūryboje, kaip ir tech
nikinėje, administracinėje ir taip toliau“. 
Toliau jis rašo: „Gamtos paslapčių ati
dengime ir kituose moksluose pirmasis va
dovas yra žmogaus vaizduotė ir nujauti- 
mas.Pagal tai yra sukuriamos hipotezės, 
kurios anksčiau ar vėliau įvairiais ekspe
rimentais pasitvirtina“. Dar toliau randa
me: „Kūrybingas žmogus ir šiaip gyveni
me yra visur pageidaujamas. Kruopštu
mas, sumanumas, metodiškumas, tvarkin
gumas, kad ir paprasčiausiame darbe, yra 
žmogaus kūrybiškosios žymės“. Iš to ma
tyti, kad straipsnio autorius gana įdomiai 
samprotauja apie ribas, skiriančias žmo
gaus kūrybinį pasireiškimą įvairiuose sri
tyse nuo vadinamųjų jo grynai meninių 
sugebėjimų. Jis prieina net tokią išvadą: 
„Mokslo ir technikos rašytojai savo kūry
boje yra jau pasiekę tokį lygį, kad ir me
no atžvilgiu galima priskirti prie grožinės 
literatūros veikalų. Tuo tarpu grynai gro
žinės literatūros kūrėjai savo pasikartojan
čiais motyvais ir vaizdais darosi vis nuobo
desni“. Taigi, yra sakoma, kad kiekvienas 
gali būti rašytojas, dailininkas ar muzikas, 
tačiau ne kiekvienas sugeba pasireikšti — 
jam trūksta ar išsilavinimo, ar valios. Tą 
patį galima būtų pasakyti ir apie adminis
traciją ir apie techniką. Juk Dievas iš tik
rųjų visus lygiai apdovanojo sugebėjimais, 
bet pas vienus jie rudyja, o pas kitus tvis
ka. Iš tiesų, šis klausimas nėra taip lengvai 
ir greitai išsprendžiamas, tačiau, teoretiš
kai kalbant, galima sutikti su S. Maziliaus 
ko teigimais. Lygegrečiai įdomu būtų pas
varstyti apie žmogaus pasisekimą ar nepa
sisekimą gyvenime ir mėginti spręsti, nuo 
ko tai pareina — nuo paties žmogaus kū
rybiškumo ar, kaip tikima nuo laimingų 
supuolimų, tačiau tai jau ne spaudos ap
žvalgininkų uždavinys.

Prieš kurį laiką „E. Lietuvyje“ buvo 
pažymėta, kad dviems lietuvaitėms moki
nėms anglų mokyklos vadovybė pasiūlė 
laikyti egzaminus iš lietuvių kalbos. Kai- 
kas stebėjosi dėl tokio papiūlymo. Tačiau 
pasiūlymas nebuvo be pagrindo, ir egza
minai iš lietuvių kalbos čia yra rimti ir 
gana sunkūs. Lietuviams, gimtąją kalbą 
pasirinkus kaip svetimąją, egzaminus, 
baigiant High Shcool, reikia laikyti žo
džiu ir raštu prie universiteto, kur abitu
rientus egzaminuoja prof. W. K. Mathews 
čia pateikiama egzaminų raštu 1953 me
tų programa. Savaime suprantama, kad 
ji iš anksto neskelbiama, * ir kad kiek
vienais metais keičiama. Ji paprastai yra 
padalyta į tris skyrius .

Section I
Translate into English passage (a) and 

either passage (b) or passage (c):—
(a) Petras, išgirdęs Visvydo beldimą- 

si, vienu valios pasiryžimu šoko iš lovos, 
porą kartų plačiai mostelėjo rankomis, 
giliai įtraukė į plaučius oro ir per dvi mi
nutes jau buvo apsirengęs. Blogiau sekė
si Viktutei. Per dieną nusivaikščiojus 
apie namus ir šeimyną, ji Ringiai pajudė
jo lovoje, pakraipė galvą, tartum ginda
masi nuo kokios įkyrios musės, ir vėl at
krito į saldų miegą. Pagaliau, Petrui ža
dinant ir Visvydui nekantraujant, ji pa
kilo iš lovos ir nusikračius sustingimu, 
paskubomis ėmė rengtis.

Visvydas jau laukė jųdviejų verandoje 
su skrybėle vienoje rankoje ir lazda kito
je-

— Labas rytas! — sveikino jis jaunuo
sius šeimininkus, linksmai nusiteikęs. — 
Štai kaip anksti reikia keltis į darbą nau
jiems ūkininkams! Na, nepyk ant manęs, 
senio, ponia Viktutė. Pamiegosi popiečio. 
Tada nieko įdomaus nepamatysi, o dabar, 
žiūrėk, kas per grožybės!

Jie nusileido lankan prieš rūmą prie 
didelės gėlių klombos, apsižvalgė ir su
stojo nustebę, tartum pirmą kartą gyve
nime būtų matę tą vietą. Paskutinius mie
guistumo likučius tartum ranka nuėmė, ir 
šviesiomis akimis, kaip antrą kart gimę, 
žiūrėjo į naujos dienos pasaulį.

Either—
(b) Skirgaila (jukdamasis). Tu vėl su

melavai, pope. Jeigu dievai būtų galėję 
sukurti dangų, ir žemę, ir girias, ir žmo
nes, ir žvėris, kam gi jie kovotų tarp sa
vęs del jųjų? Aš juk nesiginčiju su savo 
smerdu del jo liesų arklių, nes turiu jų 
gausingas bandas ir panorėjęs galėtau dar 
gausingesnes turėti.

Jonas Skarbekas. Kunigaikšti!..
Skirgaila (nekantriai). Tylėk, pope, ir 

nekalbėk man daugiau nieko: aš tavim 
netikiu. Aš suteikiu tau nūnai didelę gar
bę, leidęs kalbėti su savim, bet savo kvai
la kalba tu man jau Įkyrai; dabar eik sau.

Jonas Skarbekas. Ne, valdove, aš nei
siu, aš kalbėsiu, kaipo tavo sielos draugas 
ir paties Dievo pasiųstas, kuris tau gero 
nori. Tu — plačios šalies valdovas, tu — 
Jo išrinktasis, ir neturi tiesos tamsybėje 
klaidžioti, kai visa tavo tauta pažino tik

rą Dievą ir laiko apkabinusi Jo sužeistą
sias kojeles...

Liet, dailininkė Sofija Pacevičienė, gy
venanti Romoje, buvo premijuota Viare- 
ggio mieste vykusioje itališko peisažo pa
rodoje, kurioje dalyvavo 12 tautu daili
ninkai. Buvo atžymėti tik trys dailinin
kai. Premiją įteikė Italijos ministeris 
Ponti. Šį faktą pažymėjo daugelis italų 
laikraščių.

Vokiečių archeologai rado Irake, neto
li Uruk miesto griuvėsių, per 400 prira
šytų molio plakštelių. Jose įrašytos isto
rines žinios ir įvykiai senumo maždaug 
3.500 metų prieš Kristaus gimimą.

Marijos Kongrese Romoje, iškilmingo
je procesijoje per miestą šv. Petro Bazi
likom persekiojamosios Bažnyčios tautų 
tarpe, Lietuva dalyvavo atskira grupe. 
Tos grupės dalyviai nešė Aušros Vartų, 
Krekenavos, Pažaislio, Šiluvos ir Žemai
čių kalvarijos Marijos šventovių vėliavas 
su dail. I Pacevičiūtės pieštais tų šven
tovių Marijos paveikslais. Vėliavos at
kreipė į save visų dėmesį.

Čikagoje norima surengti bendrą dai
nų šventę 1956 metais. Jau sudarytas or
ganizacinis komitetas. Kviečiami JAV ir 
Kanados lietuvių chorai.

LIETUVIU KALBA ANGLIJOS 
MOKYKLOJE

Skirgaila (nekantriai). Tuščios kalbos 
(atsikeldamas). Aš patsai tapau valdovu 
ir nežinau, kad mane kas būtų rinkęs.

Jonas Skarbekas. Karaliai ir kiti tautų 
valdovai — Dievo išrinktieji. Jie viešpa
tauja Jo malone.

Or—
(c) Ramusis vakaras atėjo.

Švelnioj tamsoj paskendo sodas. 
Iš tolo žaibas sublizgėjo, 
Ir vėl dangus tamsus, vienodas... 
Medeliai taip sūdriai žaliuoja! 
Gardžiai jauni žiedeliai kvepia! 
Krūtinė neramiai kvėpuoja, 
Savy slaptingą geismą slepią... 
Einu takais. Sodelis miega. 
Tylu, tylu... Po kojų balta.. 
Randu ant tako ploną sniegą— 
Lengvutį, gryną ir nekaltą. 
Ant veido krinta jo krisleliai; 
Apsnigę, sunkios šakos svirsta... 
Bet tai - ne sniegas! Tai žiedeliai 
Tyliai nuo medžių žemėn birsta... 
Užsnigęs sodas vos kvėpuoja. 
Nurimęs bėga laisvas takas. 
Nustebus siela nebdejuoja, 
Ramiai širdis krūtinėj plaka.

Section II
Translate into Lithuanian:—
For an hour or so I followed the valley 

in its many windings but I failed to see 
any dwelling and accordingly I climbed 
a hill to get a view of the surrounding 
country. The prospect which disclosed 
itself when I had got a couple of hundred 
feet up appeared to be unfamiliar. The 
hills among which I had been wandering 
were now behind me. In front stretched 
a rolling country, beyond which I could 
see a mountain range resembling blue 
banked-up clouds with summits of a 
pearly whiteness. Looking on this scene I 
could hardly refrain from shouting with 
joy, so glad did the sunlit expanse of 
earth and the pure and exhilarating 
mountain breeze make me feel. The sea
son was late summer, the ground moist, 
as if from recent showers, and the earth 
everywhere refreshingly green.

Section III
Write in Lithuanian an essay of 200-250 

words on one of the following subjects:—
(a) Mano gimtoji kalba. (My mother 

tongue.)
(b) Kasdieninis gyvenimas Anglijoj. 

(Daily life in England.)
(c) Vasarojimo malonumai. (The plea

sures of a summer holiday.)
(d) Gimtinės vaizdai. (Native landsca

pes.)
(e) Laikraščiai ir jų įtaka. (Newspa

pers and their influence.)

ATKARPOS TĘSINĮ

„Balta Lazdelė“ del vietos stokos šios 
savaitės numeryje negalėjome atspausdinti. 
Tąsa seks kitame numeryje.

Kristaus vestuvėse
Koks džiaugsmas klausyti šio sekmadie 

nio Evangelijos apie Kristaus dalyvavimą 
vestuvėse. Kaip malonu matyti Kristų 
prie stalo linksmoje vestuvių puotoje. Ir 
čia suspindi Jo dieviškumas, pradėjus dan 
giškąją pasiuntinybę, čia padaro savo pir
mąjį stebuklą, vestuvių stalui suteikia nau 
jo džiaugsmo, iš vandens padaro gero vy
no!

Prie stalo atriekiame draugui duonos, 
prie stalo tėvas paduoda savo darbo pra
kaitu uždirbtos duonos savo šeimai: žmo
nai, vaikams. Tai tyras, kuklus džiaugs
mas, kuris pastiprina kūną, atgaivina šir
dį. Prieš sėsdamas už vestuvių stalo, Kris
tus dar neseniai tyruose praleido išpasni- 
kavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasde
šimt naktų. Valgio stalas, vaišės nesuteiks 
tyro džiaugsmot kol dvasia neįrodys savo 
viešpatavimo kunul! Pasidarius kūno da
lykų vergu, tas dalykas nustoja būti 
džiaugsmo versme, o jei ir bus, tai tikru
moje jis kankins ir nuodys. Krikščioniš
kos asketikos išmintis visuomet pabrėžia 
nusigalėjimo reikalą, bet taičau nenueina 
į savęs kankinimo neprotingą sadizmą.

Žmogus, atsidavęs tik jausmui, liko jo 
suvedžiotas ir vestuvių prasmę nukėlė į 
poligamiją, teisindamas persiskyrimo lais
vę. Kristus grąžina moterystei dvi jos 
svarbiausias savybes: vieningumą ir ne
išardomumą. Šios dvi savybės yra pats gi
liausias meilės reikalavimas: TAVE VIE
NĄ AMŽINAI! Tai yra Kristaus reikala
vimas moterystę pakeliant į sakramentą, 
tai yra kartu ir prigimties reikalavimas, 
kyląs iš ypatingos vyro ir moters sutarties 
šeimos gyvenimui.

Šio sekmadienio Evangelijos centre Ma
rija — Kristaus Motina. Kaip Ji rūpinasi 
jaunavedžiais ir pastebėjus nedateklių, 
kreipiasi į savo dieviškąjį Sūnų, nes tik
rai žino, kad Jis išklausys savo Motinos 
prašymo. Ir Marija, ranka parodydama į 
Kristų tarė tarnams: „Darykite, ką tik Jis 
jums oasakys“. Palaiminti tarnai, kad pa
klausė ir Kristus padarė stebuklą. Šiandie 
ne vyno mums pritruko, bet pragariškos 
jėgos užgriuvo ant mūsų Tėvynės ir jos 
slegia ištisas tautas. Ir mes pakėlę akis, 
susitinkame su Marijos budinčiu žvilgsniu 
Fatimoje: Keiskite gyvenimą, nes žmoni
jos, pamynusios Dievo Įsakymus, nubau
dimas artinasi“ — Ir vėl priklauso nuo 
mūsų! Tik drąsiau, mūsų aukos veltui ne
praeis!

Amerikietis astronomas C. Thome, iš 
Piagstoffo observatorijos, esąs kariuome
nės įpareigotas surasti antrą mėnulį. Jau 
esą apskaičiuota, kad toks mėnulis tikrai 
esąs arti žemės, tačiau jis esąs tamsus 
dangaus kūnas ir mums nematomas. Jo 
skersmuo esąs tik kelių kilometrų. JAV 
karinė vadovybė nori tame mėnulyje Nr. 
2 įrengti savo pirmąją tarpplanetinę sto
tį.

Plačiai žinomas lietuvis pianistas — 
virtuozas Vytautas Bacevičius pasirašė 
dviem metam sutarti su Crawford Pro
ductions. Pagal tą sutartį prof. Bacevičius 
rengs koncertus visoje Amerikoje, ir jam 
bus mokama po 300 dolerių už kiekvieną 
koncertą.

Prof. Z. Ivinskis yra Balti; Instituto 
narys Vokietijoje. Instituto didelę išlai
dų dalį padengia vokiečiai. Neseniai Iš
leistame Instituto leidinyje „Commenta- 
tiones Balticae“ yra atspausdinti du prof. 
Z. Ivinskio straipsniai apie jėzuitų spaus 
tuvę Vilniuje ir pirmąsias katalikiškas 
knygas Lietuvoje, antrasis — apie baž
nytinį giedojimą Lietuvoje 16-17 amžiuje. 
Kitas žurnalas, skirtas Rytų Europos ty
rinėjimams, atspausdino jo straipsnį apie 
Mindaugo karūną. Kaip žinama, prof. Z. 
Ivinskis dirba Vatikano bibliotekoje.

Prez. Antano Smetonos atsiminimai
(surašyti 1940 m. liepos 1-25 d. d.).

Truputį lukterėjus, gal už 15 minučių 
vėl pranešė karininkas, jog iš Berlyno 
įgal. min. Škirpa norįs kalbėtis su Prezi
dentu. Išlindęs iš lovos, apsimetęs apsiaus 
tu, skubinu kitan kambarin į telefoną. 
Min. Škirpa kalbėjo lietuviškai. Jis tiki
no mane grįžti Kaunan. Man paaiškinus, 
jog su min. Pirmininko ir Ministrų Tary
bos žinia taip darau, kaip buvo sutarta.

Škirpa atsakė, jog teisės atžvilgiu ma
no ne viskas tvarkoje palikta, jog. rodos, 
trūksta parašo po kaikuriais dokumentais. 
Aš, esą nepasirašęs Min. Tarybos posė
džio protokolo. Išsiaiškinome ir tą daly
ką. Pridūriau: Jei tikrai būtų reikalinga 
man kur nors pasirašyti, kaip įstatymai 
reikalauja, tegu Kaunas atsiunčia tekstą, 
o aš jau žinosiu, kur reikia ar nereikia 
pasirašyti. Min. pirmininką raštu įgalio
jau eiti prezidento pareigas, kaip Konsti
tucija reikalauja, taigi jis dabar mane Lie 
tuvoje atstovauja. Vadinasi, visa tvarko
je. Ar kits kitą, ašt su min. Škirpa, tele
fonu visai susipratome, — negaliu tvir
tinti. Gal kai kur būsiu ir paklydęs, jo 
mintis perduodamas.

Pasikalbėjus pamaniau, ar nebus reika
lingas mano parašas tiems trims Maskvos 
reikalavimams, su kuriais nesutikau? Te
gu juos pasirašo tie, kurie sutiko, jei turi 
drąsos.

Apie 6 vai. įsiprašė mudviejų su pik. 
Žukaičiu viešbučio kambarin delegacija: 
min Galvanauskas, gen. Talat-Kelpša ir 
juodu lydėjusis baro viršininkas Žemai
tis. Pasisakė atvykę prašyti manęs, kad 
grįžčiau Kaunan. Pradėjus man dėstyti 
argumentaciją, jog nieko negalėčiau padė
ti prieš Maskvos bolševikų antplūdį, įėjo 
kambarin mano sūnus, jau perėjęs, pasi
rodo, per tiltą, ir kreipėsi Į mane, jog ne
verta esą kalbėti su žmonėmis, nenorėju

siais jo ir kitų (manųjų) išleisti per sie
ną. Iš Kybartų neleidę nė automobilių, 
nė mūsų daiktų pervežti. Ir kai pagaliau 
buvę leista, tai vis dėlto sulaikę automo
bilius ir iš sunkiasvorio išmetė ant tilto 
mūsų daiktus. Tik gerieji žmonės padėję 
juos surinkti ir atgabenti Eitkūnuosna. 
Šauliai šiaip ir taip žeminę Prezidentą, 
o jų vadas pik. Saladžius, šalia stovėda
mas, tylėjęs. Liūdna buvo klausytis tokio 
pasakojimo. Jokios pagarbos Prezidentui 
nebelikę Kybartuose! Tai jau bolševikai. 
Sustabdžiau sūnų, kad toliau nebesikarš
čiuotų, ir vėl kalbėjausi su delegacija. Aiš 
kinau jai, jog klysta tie, kurie tikisi, jog 
Maskvos valdovai skaitysiąs! su Lietuvos 
Prezidentu. Delegacija mėgino mane tikin 
ti, esą, mano sugrįžimas nuramintų visuo
menę. Vieną kitą valandą, sakiau, gal 
nuramintų, bet netrukus ji įsitikintų, jog 
Prezidentas bejėgis prieš Maskvos smur
tą. Bolševikai jį verste verstų rašytis po 
aktais, naikinančiais Lietuvos nepriklau
somybę ir daryti kitus žygius, priešingus 
mūsų Kostitucijai. Paklaustas, kaip da
bar Kaune, p. Galvanauskas atsakė, jog 
gyvenimas ten esąs visai normalus, jam 
pritarė ir gen. Kelpša. Aš paabejojau, ar 
tikrai taip yra. Pabrėžtinai priminiau de
legacijai, jog darau taip, kaip buvo su
tarta su Ministrų Taryba. Man sunku su
prasti, kas tą sutarimą galėjo pakeisti. Aš 
buvau už tai, kad ginklu priešintumės 
smurtui, bet savo nusistatymą negalėjau 
įvygdyti, dėl to man nieko kito neliko, 
kaip pasišalinti iš Lietuvos. Taigi negaliu 
grįžti Kaunan. Mačiau, jog tie žmonės, 
ypatingai gen. Kelpša, negalėjo suprasti, 
kodėl aš taip labai užsispyręs, mat, kaip 
žinome, min. Galvanauskas nebuvo, neda
lyvavo Min. Tarybos birželio 15 d. posė
dyje, tai gal ir dėlto ir nesivaizdavo, jog 
Prezidentui pasingam nedera likti Lietu

voje, kada jai kertamas mirštamas smū
gis. Kažkas pasirodė neaišku per mano 
dialogą su delegacija. Man pasirodė, kad 
ji buvo atsiųsta, kai kam smarkiai spūs
telėjus min. pirmininką. Baigdamas jai 
apsakiau, jog negrįšiu Kaunan. Labai nu
siminę visi trys atsisveikinę išėjo. Man 
jų buvo gaila, kad nesupranta susidariu
sios Lietuvoje būklės.

Beje, dar va, kas įdomu. Pakilus eiti iš 
kambario gen. Kelpšai ir min. Galvanaus
kui, paklausiau baro viršininką Žemaitį, 
kodėl prieš vakarienę Kybartuose sakė: 
tegul visi, kurie nori, eina per sieną, o 
paskui ją uždarė? Iš kur tokia staigi at
maina? Uždarė sieną dargi Prezidentui, 
turinčiam vizuotą pasą? Apsidairęs aplin
kui, lyg bijodamas, kad jo žodžių kas ne
išgirstų, susijaudinęs atsakė: Ir aš pats 
nežinau, iš kur. Pirma buvo man sakyta 
leisti per sieną visus, o šit vėlai vakare 
įsakyta nieko neleisti. Man buvo prigrą- 
syta galva atsakysiąs, jei to antrojo įsa
kymo nepaklausysiąs. Taigi, atleiskite!

Ir vėl ta pati delegacija prašosi į mane 
tarp 8-9 v. Sutikau priimti. Dabar kalbė
jomės jau restorane, kur manieji, atvykę 
iš Kybartų, dalinasi savo įspūdžiais, gau
tais jau man perbridus per upelį Prūguo- 
sin. Susėdus prie staliuko, delegacija vėl 
mėgina, beveik tais pačiais žodžiais, per
kalbėti mane, kad grįžčiau Kaunan. Ta 
pati ir mano argumentacija, kad man nė
ra ko grįžti. Pridūriau, esąs tiek suvargęs, 
tiek daug naktų nemiegojęs, kad esu vi
sai paliegęs, beveik ligonis. Keturiolikti 
metai nesu turėjęs atostogų. Esu reikalin
gas poilsio. Tačiau nesiilsėčiau, jei galė
čiau toje didžioje Lietuvos nelaimėje ką 
padėti. Reikia manim tikėti, kaip esu pa
sakęs, jog mano buvimas Lietuvoje da
bar jai daugiau pakenktų, nekaip padėtų. 
Juk mane leisgyvį naudotų negarbingiems 
dalykams. Užuot pasidavę išgąsčiui, ver

čiau sujuskite, atsigoskite, pasikalbėkite, 
kodėl Prezidentas išvyko atostogų. Dirb
kite, kol galima, kai nebegalima, tai ži
nokite patys, kas jums reikia daryti. Kelp 
ša vis dėlto, lyg prisispyręs, lyg širdį gel
tas, dar sykį mane paklausė, ar aš grįšiąs 
ar ne. Atsakiau. Ne! Matyti, jokie mano 
argumentai jo nepaveikė. Galvanauskas 
man priminė, jog kalbama anie naujo pre
zidento pastatymą, jei negrįžčiau. Atsa
kiau: Ligi esamasis nėra atsisakęs (o jis 
nėra atsisakęs, tai žino ir Min. Taryba), 
tol naujo statymas būtų priešingas mūsų 
Konstitucijai.

Taip ir baigėsi veltui Kauno delegacijos 
ryžtas parsivežti Prezidentą.

Palanki mums žinia iš Berlyno. Sielo- 
jomės, nerimome šiaip ir taip spėliodami, 
laukėme žinios, ar bus mums leista gyven
ti Vokietijoje. Jau taip pat apie 12 vai. 
karininkas paprašė mus vienan kambarin 
ir surašė iš mūsų žinias, kurios esti rei
kalingos pasams. Kurie turėjo pasus, iš 
tų jie buvo jo paimti ir mums pranešta, 
jog sprendimą, kas mums lemta, pasaky
siąs jo viršininkas, Doktor Greefe, pra
nešė, jog mums leista palikti Vokietijoje. 
„O dabar , — pridūrė, — prašau be paly
dovo vieni nevaikščiokite oran“. Beje su
rašius iš mūsų žinias, valdininkas fotog
rafas paprašė iš manęs ir gen. Musteikio 
leidimą atvaizdams nuimti. Žinoma, link
terėję galvomis, sutikome. Fotografavo 
mudu paskirai ir šalimais sėdinčius. Pa
klaustas, bene spaudai fotografijos, val
dininkas atsakė: Ne, tik atsiminti!

Karaliaučiun. Kas toliau? Važiuoti Ka
raliaučiun. Jau ir geriausiam viešbutyje 
mums vieta numatyta. Džiaugėmės, jog 
teigiamai išspręstas taip sunkiai mus vi
sus varginęs klausimas. Doktor Greefe 
pakvietė mus iš restorano stotin. Ten esą 
galima gauti geresnių pietų. Pavalgę lei
džiamės kelionėn. Visiems paruošti auto
mobiliai, ir tik pik. Musteikiui buvo skir
ta vykti traukiniu su mūsų bagažu. Trau

kinys išeisiąs apie pavakarį. Kai automo
biliai buvo paduoti ir kai sėdome važiuo
ti, vėl mus fotografavo ar filmavo. Va
žiuojam! Mus lydi du karininku ir pats 
Doktor Greefe. Lygūs, puikūs, meksfal- 
tuoti, nedulką, Rytų Prūsų keliai, greitai 
rieda mašinos Karaliaučiaus linkui. Mus 
gaivina gražių, gerai įdirbtų, derlingų 
laukų reginiai. Siūbuoja, linguoja bebręs- 
tą rugiai, banguoja kviečiai ir bežaliuo
jąs vasarojus. Tokia kelionė būtų poilsis, 
kad ne Lietuvos sielvartas. Priešakiniam 
automobiliui, kuriuo važiavo karininkai 
atsitiko avarija: padanga sprogo. Sugaišo
me 15-20 minučių, kol buvo pataisyta. 
Šit jau ir Karaliaučius ir mums skirtasis 
viešbutis, kelionė truko dvi valandas su 
viršum.

Sustojus viešbutyje ir kiek apsitvarkius, 
Doktor Greefe mums pareiškė, jog mūsų 
laisvė vorlaeufig eigeschreankt“. Mes 
galį matytis tik su Gener. Konsulu Dim- 
ša, o su bet kuo kitu — ne. Ir miestan te
galį išeiti su palydovu, su „Verbindungs- 
offizier“. Nevalia ir laiškų rašyti, nebent 
su kontrolės žinia. Žinia, ne namie esame, 
ne Kaune. Bet ir Kaune, kažin kaip da
bar yra. Gal ir ten ministrai be palydovų 
nevaikščioja.

Iš Karaliaučiaus į Mozūrų ežerus. Pak
lausti Doktor Greefe, kur verčiau norėtu
me gyventi, mieste ar kaime, pasisakėme 
už kaimą. Taigi, išbuvę Karaliaučiuje dvi 
dieni, nakvoję dvi nakti, birželio 18 d. 
tarp 3-4 vai. (antradienį) automobiliais 
važiuojame Mozūrų ežerų linkui. Pradžio
je lygūs ir derlingi, toliau kalvoti, smėlin
gi, bet tvarkingai įdirbti, laukai. Vis dide
li ūkiai, mažų nematyti. Važiavome apie 
2 valandi ir apie 6 vai. atsidūrėme Šven- 
taičio (Scvenzait) kurorte: Jaegerhoele, 
ar 4 klm. nuo Angenbugo miesto. Tylūs 
ir liūdni gyvename, sielodamiesi savo Tė
vynės buitimi.

Šventaičio ežero krantas.
Liepos 1-25.
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
DBLS PIRMININKAS M. BAJORINAS 

IŠVYKO VOKIETIJON
Šio mėnesio 14 d. Huttenfelde įvyksta 

Vasario 16 Gimnazijos Kuratorijos posė
dis. Europos Kraštų Bendruomenės Pary
žiaus Konferencijoje, pereitais metais atsto 
vu Kuratorijoje išrinko M. Bajoriną, kuris 
šią savaitę buvo pakviestas dalyvauti Kura
torijos posėdyje. Be kitu dienotvarkėje 
numatytų dalykų, šiame posėdyje bus ap 
tartas naujo Vasario 16 Gimnazijos Sta
tuto klausimas, parengiamųjų klasių rei
kalai, Gimnazijos ūkio reikalų tvarkymo 
ir kit.

Posėdis vyksta Vasario 16 Gimnazijos 
rūmuose, Huttenfelde.

♦ * * 
LIETUVIŲ KLUBO 

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 27 d., ketvirtadienį, 7 vai. p.p. 

Lietuviu Namuose, 1-2, Ladbroke Gar
dens, W. 11, šaukiamas metinis Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas. Ta pačia proga 
Klubo nariai prašomi atnaujinti nario 
knygutes, įmokant nario mokestį.

Lietuvių Klubo Valdyba.
' * » *
PRAŠOMA ATSIŲSTI 

REDAKCIJAI ADRESUS
„E. Lietuvio“ skaitytojai, gyveną D. 

Britanijoje, dažnai kreipiasi į Redakciją, 
prašydami Vokietijoje esančių ligonių 
adresų. Kai kurie čia gyveną tautiečiai 
nori betarpiai susirašyti su sergančiais 
broliais ir sesėmis ir jiems nors retomis 
progomis siųsti siuntinėlį. Patys sergan
tieji, arba globoją asmenys, prašomi Re
dakcijai atsiųsti pilnus ligonių adresus.

* * *
DIDĖJA VAKARŲ LONDONE 

LIETUVIŲ KOLONIJA
Anksčiau, jei į Londoną lietuviai ir at

sikeldavo, tai visi spiesdavosi rytinėje 
Londono dalyje. Šiuo "metu lietuviai pra
deda kurtis pastoviam gyvenimui ir vaka 
riniame Londone. 1952 m. vakarų Londo
ne gyveno vos dvi ar trys lietuvių šeimos, 
dabar jau šioje dalyje yra apie 10 lietu
vių šeimų, pirkusių nuosavybėn namus. 
Šiomis dienomis dar dvi šeimos šioje mies 
to dalyje įsigijo gražius namus.

* * *
VAIKAMS IR TĖVAMS

Sekmadieninė mokykla ir toliau tęsia 
darbą. Kol bus gautos geresnės patalpos, 
šį sekmadienį, sausio 16 d. 4 vai. p.p., tė
vai prašomi suvesti vaikučius į Lietuvių 
bažnyčią — 21, The Oval,-Hackney Rd. 
Čia šalia esančiame apšildytame dides
niame kambaryje bus pamokos.

* * *
AUKA VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Birminghamietis J. Dyvidzinskas pri
siuntė „E. Lietuvio“ Redakcijai 2 svarų 
auką, prašydamas ją perduoti Vasario 16 
Gimnazijai paremti. j|c j|c

SIŪLOMAS LIETUVAITEI NEBLOGAS 
DARBAS

Labai arti Londono, anglų vasarvietėje, 
yra laisva vieta moters darbui. Darbas 
nuolatinis. Duodamas pilnas išlaikymas, 
atskiras geras kambarys ir 6 svarai algos. 
Pageidaujama lietuvaitė, turinti 30-50 me
tų amžiaus, gero būdo. Gali būti ir bevai
kė šeima, jei vyras sutikti; būti daržinin
ku. Suiteresuoti prašomi kreiptis į „E.L.“ 
Redakciją.

Pavyzdingas lietuvis
Mūsų skaitytojas J. Strumskis, gyvenąs 

Dorsete, prisiuntė DBL S-gai 9 svarus ir 
10 šilingų, ir prašė išskirstyti sekančiai: 
nario mokesčiui ir Tautos Fondui — 3 
svarai, Vasario 16 gimnazijai .— 3 svarai 
ir dvi „E.L.“ prenumeratos — 3 svarai — 
10 šilingų.

Jeigu visi lietuviai išeiviai laisvame pa
saulyje skirtų panašias sumas lietuviš
kiems reikalams, tai netik mūsų veikla vi
sur žydėtų, bet galėtume net pagalvoti 
apie savo atominės bombos pagaminimą.

* ♦ *
„VARGŠAS TADAS“

Sausio 22 d., šeštadieni, 6.30 vai. Para
pijos salėje statoma linksma 2 veiksmų 
komedija — „Vargšas Tadas“. Po vaidi
nimo šokiai. Bufetas ir staliukai bus salė
je. . Bilietai prie įėjimo.

LAS Londono skyrius 
♦ * *

CHORO PAGERBIMAS
šeštadienį sausio 15 d. 7 vai. vakare 

Lietuvių bažnyčia ruošia savo chorui vai
šes parapijos klube Victoria Park Road. 
Vaišėse dalyvauti kviečiami visi Londono 
lietuviai.

* * *
VAIKŲ EGLUTĖ LONDONE

Retai turime tokių parengimų, kurie iš
spaustų džiaugsmo ašarą. Vienas tokių 
buvo Londono parapijos salėje, sausio 8 d. 
Po labai trumpo darbo pirmą kartą pasi
rodė londoniškė Vargo Mokykla.

Salėje visos vietos užimtos tėvų, mamy
čių, vaikučių, net ant rankų laikomų kū
dikių. Gongui nuaidėjus, pasikelia uždan 
ga ir rampos šviesoje pasirodo išrikiuoti 
„spektaklio dalyviai“ su režisore mokyto
ja p. Grikiniene. Trumpą įžanginį žodį ta
ria kun. Dauknys, o paskui prasideda ža
vus vaidinimas •— deklamacijos, baletas, 
šokiai, eilėraščių ir dainų inscenizacijos 
ir net skambinimas pianinu iš operos „Ri- 
goletto“. Visą programą attlieka mažieji 
nuo 4 iki 12 m. amžiaus. Muzikos reika
lingus dalykus pianinu palydi dviejų vai
kučių tėvas p. Parulis, Anglijoje gimęs lie 
tuvis. Atliekant užkulisines melodijas, p. 
Grikinienei talkininkauja jūs dukrelė ir 
dvi p.p. Daunoraitės.

Po trumpos pertraukos seka antroji da
lis. Scenoje guli iš Lietuvos atkeliavęs se
nelis (p. Šalčiūnas). Ratu šokančios mer
gaitės atvaizduoja krintantį sniegą. Pas
kui vaikučiai suranda senelį, prikelia jį, 
o jo, pasirodo, esama turtingo. Pirma jis 
apdovanoja deklamatorius, o paskui vi
sus. Spektaklis baigiasi be gėlių ir ilgų 
kalbų, bet vaišėmis, kuriomis rūpinasi Bu 
laičių šeima, o akordeonu pasaldina p. 
Parulis.

Ta proga kilo mintis prilyginti Vargo 
Mokyklos mokytoją prie kūrėjo-savanorio. 
Jis neaprūpintas ėjo ginti Krašto nuo sve 
timųjų iki stojo pagalbon kariuomenė. Ly
giai Vargo Mokyklos mokytojas dabar tu
ri tik kilnią idėją ir ginklą — pedagogiką. 
Ar suklups jis iki ateis jam efektyvi orga
nizacijų pagalba? Pamatysime.

Tėvas

MANCHESTERIS
DRABUŽIŲ IR AVALYNĖS VAJUS 

LIETUVIAMS VOKIETIJOJE
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba, 

radusi kelią persiųsti drabužius ir avaly
nę į Vokietiją, praneša, kad nuo sausio 1 
d. pradėjusi šių daiktų rinkliavą — va
jų, vargstantiems lietuviams ir mokslei
viams Vokietijoje pagelbėti. Rinkliava už
sitęs iki vasario 10 d.

Visi manchesteriečiai ir apylinkėje gy
veną lietuviai, taip pat ir tolimesnieji sky
riai kviečiami skaitlingai prisidėti. Būki
me gailestingi ir ištieskime ranką vargs
tantiems ligoniams ir moksleiviams, pasi- 
likusiems Vokietijoje, aukodami mums ne 
taip reikalingą daiktą. Atsiminkime, kad 
neseniai ir mūsų akys buvo taip pat nu
kreiptos į užjūrio brolius ir seses. Aukos 
priimamos kiekvieną dieną Manchesterio 
Liet. Soc. klubo patalpose, 121, Middleton 
Rd., Manchester 8. Tenelieka lietuviškų 
rankų, neištiesusių vargstantiems bro
liams ir sesėms, pasilikusiems Vokietijo
je, pagelbėti.

DBLS Manchesterio Skyriaus 
Valdyba 

* * •
Išrinkta nauja skyriaus valdyba

Liet. Soc. Klubo patalpose įvyko visuo
tinis narių susirinkimas, į kurį, deja, ir šį 
kartą, kaip ir anksčiau, atvyko tik mažu
ma. Vis dar nepajėgiama atsikratyti to 
nelemto, nuo seniai įprasto, „latarginio 
miego“.

Skyriaus pirmininkui susirinkimą atida
rius ir pakvietus darbo prezidiumą, pra
nešimus padarė pirm. K. Bačianskas, iždi
ninkas Jaloveckas ir revizijos komisijos 
pirmininkas. Po pranešimų buvo trumpos, 
bet gyvos diskusijos. Naujai išrinkta val
dyba ir revizijos komisija šitokios sudė
ties: VI. Stabačinskas — skyriaus pirmi
ninku. Jaloveckas — sekretorium, K. Ba- 
Kuzmickas ir Kyląs. Po rinkimų aptarti 
čianskas — iždininku. Reviz. k-jon — 
įvairūs einamieji reikalai.

COVENTRY
POBŪVIS

VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI
Veiklus Coven trio DBLS skyrius suren 

gė Kalėdų trečiąją dieną gražų pobūvį 
Pilot salėje, į kurį susirinko gerokai per 
šimtas lietuvių. Pobūvio tikslas — surink 
ti lėšų Vasario 16 Gimnazijai paremti.-

Kaip ir visi coventriečių rengiami po
būviai, taip ir šis praėjo labai gražioje ir 
kultūringoje nuotaikoje. Ta pačia proga 
skyr. pirmininkas J. Kazlauskas pasveiki 
no susirinkusius su šventėmis, paaiški
nęs, kuriam tikslui šis pobūvis rengia
mas. Pobūvį surengė: pirm. Kazlauskas ir 
valdybos nariai Stakėnas ir Virkutis, tal
kininkaujami p. Kazlauskienės. Šokiams 
grojo coventriečių lietuvių džazas.

Mirė J. Navickas
Sausio 8 d. mirė Jurgis Navickas, 73 

m. amžiaus. Laidotuvės iš Lietuvių baž
nyčios sausio 14 d. 9 vai. ryto.* * *

PATAISA
Po pereitos savaitės „E. Lietuvyje“ tū

pusios kronikos „Tarptautinis Bazaras“ 
parašas „O. K-nė“ buvo padėtas per klai
dą.

PRESTONE ĮSISTEIGĖ NAUJAS DBLS 
SKYRIUS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos narių šeima vėl padidėjo nauju sky
riumi. šiomis dienomis Prestone įsistei
gė DBLS skyrius, į kurį, įsisteigimo die
ną, įstojo 14 lietuvių. Steigėjai kreipėsi 
į Centrą, prašydami skubiai prisiųsti na
rio įstojamų blankų, nes turimų neužtekę. 
Steigėjai turį vilčių, kad šis skyrius atei
tyje turės žymiai daugiau narių.

Steigėjams ir pirmiesiems nariams lin
kime sėkmingos veiklos lietuviškame ba
re.

WOLVERHAMTONAS
KALĖDŲ SENIS APLANKĖ 

WOLVERHAMPTONO VAIKUS
Sausio 1 dienos vakare Wolverhampto- 

no miesto, apylinkės ir kaimyninių mies
tų ir miestelių musų mažieji susirūpinu
siais veidais rinkosi į George Hotel salę, 
kur jiems buvo rengiama eglutė, kur tu
rėjo atvykti tas didysis mažųjų svetys ir 
baubas — Kalėdų Senelis su dovanomis, 
pasakomis ir, gal ne vienam tėvų pažadė
tomis, rykštėmis. Todėl nenuostabu, kad 
6 vai. vakaro, kai salėn įžengė net iš Lie
tuvos atkeliavęs Kalėdų Senelis, nešinas 
didžiu maišu, salėje galima buvo išgirs
ti praskrendančios muselės dūzgimą: vi
sų mažųjų akys ir širdys buvo nukreiptos 
į senelį. O jis, atkeliavęs net iš pačios sos 
tinės — Vilniaus, atnešė sveikinimus iš 
paties Gedimino Kalno, nuo Aušros Var
tų. Gal šis pasveikinimas ir sūkiai buvo 
suprantamas patiems mažiesiems, bet juos 
atlydėjusiems tėvams išspaudė ašaras. 
Dar didesnį įspūdį susirinkusiems pada
rė pačių mažųjų Eglutės proga pasirody
mai: tai lyg ir metinis patikrinimas, eg
zaminai lietuvybės fronte. Džiugu, kad ne
paisant sunkių sąlygų, susirinkę jaunieji 
lietuviukai parodė suaugusiems, kad jie 
lietuvybės židinėlį turi ne tik savo širdy
je, bet ir žodžiais "moka išreikšti, dekla
muodami, dainuodami, pasakodami gim
tąja kalba išmoktus kūrinėlius šitokia 
proga.

Kalėdų Senelio vaidmenį atliko daili
ninkas V. Narbutas, kuris šias pareigas 
jau ketvirtą kartą pavyzdingai neša. Už 
jo įdėtą šitokiomis progomis darbą ir pa
siruošimą, wolverhamptoniečiąi širdingai 
dėkoja, tikėdamiesi, kad, jei likimas lems 
ir dar vienas Kalėdas švęsti už Tėvynės 
ribų, jis savo patyrimu džiugins mažuo
sius ir suaugusius.

Kalėdų Seniui atsisveikinus, p. E. Ka
minskienė pravedė lietuviškus žaidimus 
su mažaisiais svečiais.

Ta pačia proga W-tono skyriaus pirmi
ninkas p. Kl. Žukauskas pasveikino su 
N. Metais susirinkusius lietuvius, linkė
damas sveikatos ir ištvermės kovoje už 
Lietuvos laisvę. — Jei mums nepasiseks 
tos laisvės sulaukti, — tėvų pareiga per
duoti kovos vėliavas ateinančioms kar
toms, — baigė linkėjimus skyriaus pirmi
ninkas.

Gražios nuotaikos pobūvis baigtas an
glų ir lietuvių himnais.

Tėvas

ŠVEDIJA
Pranešama, kad Švedijos Lietuvių Bend 

ruomenės Valdybos adresas yra sekantis: 
Pirmininkas — archtekt. Jonas Pajaujis, 
Radjursv. 9, Ektorp, o sekretoriaus — 
Pranas Dūda, Markvardsg. 9, I Stockholm 
V a.

BRADFORDAS
VAIKŲ EGLUTĖ

Sausio 9 d. po lietuvių pamaldų St. 
Patrik's salėje susirinko gausus būrys 
vaikų su savo t ėveliais bei artimaisiais 
pasidžiaugti metine savo švente.

Eglutę atidarė kun. J. Kuzmickis, pas
veikinęs vaikus ir jų tėvus ir padėkojęs 
mokytojams bei skautų vadams už gra
žų lietuviško atžalyno mokymo ir auklė-, 
jimo darbą. Paskui pakvietė A.L.S.R. va
deivas J. ir R. Bružinskus pravesti meni
nę programą. Ją tvarkė J. Bružinskas, o 
scenoje rodėsi mūsų skautai, linksmin
dami mažuosius irdidžiuosius savo dek
lamacijomis, vaidyba, šokiais ir dainomis. 
Pirmiausia buvo incenizuota „Julijos“ 
daina, vykusiai pasirodžius Aid. Sinkevi
čiūtei, Irutei ir Verutei Polikauskaitėms, 
Raselei Dičpetrytei, ir Jurevičiūtei ir k. 
Toliau pasipylė įvairi programa kaip iš 
kokio rago: girdėjome dainuojant „Ramų 
miške“, „Noriu miego“, šokant „Čigonų 
šokį“ ir t.t. Vėliau pasirodė įgudę ir vos 
bepradedą kalbėti deklamatoriai. Įdomu 
buvo klausytis Aid. Sinkevičiūtės, R. Dič 
petrytės, Alg. Balsio, Jul. Padegimo de
klamacijų, bet dar įdomiau sekti pirmuo
sius žingsnius scenoje tokių pipirų kaip 
3 metųNijolės Varanavičiūtės, Irutės Kas 
paravičiūtės, Rimučio Liktoriaus Graži
nos Grybaitytės ir eilės kitų.

Tačiau kaip nušvito mažųjų akys, kai 
salėje pasirodė baltabarzdis Kalėdų Se
nelis (J. Varanavičius) ir pradėjo pasa
koti apie Lietuvos vargus, apie mūsų var 
go mokyklą ir kai kartu su vaikais, ki
tiems mokytojams padedant, padainavo 
dainų ir pagiedojo kalėdinių giesmių. 
Kai,atidaręs savo krepšius, pradėjo da
linti dovanas, vaikų akys žibėjo, tačiau 
kitus ir baimė ėmė: keli mažiausieji vis- 
dėlto nenorėjo patikėti Senelio gerumu.

Dovanų gavo net 72 vaikai! Ir visi bu
vo patenkinti, laimingi.

Vakaro metu vaikai buvo raginami ir 
toliau lankyti savo mokyklą, kuri prade
da naują pusmetį sausio 15 d. 12 v. St. 
Ann's klube.

Gražu, kad mūsų atžalynas auga, mie
la, kad tėvai mažuosius auklėja savo tėvų 
dvasioje, džiugu, kad jų nepamiršta mū
sų vyresnieji.

J. K—s

ŠVEICARIJA

Jau baigėsi 1954 metai, tačiau dar ne
visi malonus tautiečiai yra įmokėję savo 
įnašų Bendruomenei. Labai gaila, tačiau 
tenka priminti, kad dalis dar neįmokėjo 
ir 1953 m. mokesčio. Nuoširdžiai tikime, 
kad visi supras savo pareigą ir, galimai 
greičiau šį reikalą sutvarkys. įnašus ga
lima siųsti A. Paulaitis, Zuerich. Post- 
chekkanto Nr. VIII 45.823*****

Taip pat primename, kad dar galima į- 
stoti į NIDOS KNYGŲ KLUBĄ. Visi NK 
nariai gauna kas mėnuo po 1 lietuvišką 
knygą, kurios kaina yra Sfr. 2.-. Tai tik
rai yra pati geriausia ir pigiausia prie
monė apsiginkluoti lietuviškąja literatūra. 
Nariais įsirašyti galima pas Krašto Val
dybos Pirmininką šiuo adresu: A. Paulai
tis, Postfach 2910, Zuerich 23.

Visi NIDOS KNYGŲ KLUBO nariai yra 
prašomi pinigus siuntinėti Krašto Valdy
bos Pirmininkui.

Pulk. K. ŠKIRPA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PRARADIMAS
Kai braunasi užpuolikas...

Nors jau praėjo nemaža metų nuo to 
momento, kai rusų raudonosios armijos 
daliniai 1940 m. birželio 15 d. pasipylė iš 
Rytų per sieną į Lietuvą, tačiau dar šian 
dien tebestovi visų lietuvių akyse niūrus 
vaizdas, kaip tatai atsitiko.

Tie slaviškieji raudonieji įsibrovėliai 
veržėsi į Lietuvą be mažiausios provoka
cijos iš lietuvių pusės, brutaliai sulaužy
dami visas su Lietuva pasirašytąsias tai
kos sutartis ir Maskvos iškilmingus įsipa
reigojimus niekad nepaliesti Lietuvos ne
priklausomybės ir jos teritorialinės nelie
čiamybės. Jie brovėsi tada į mūsų kraštą 
vien raudonojo imperializmo vedami, už 
kurio slėpėsi toks pat imperialistinis gob
šumas užgrobti svetimas žemes ir paverg
ti kitas tautas, kokio pilna visa carų Ru
sijos istorija. Skirtumas tėra tik tas, kad 
raudoniesiems carų įpėdiniams teisė ir 
moralė dar daugiau svetimi dalykai, kaip 
kad jie buvo svetimi rusų tikriesiems ca
rams: Jonui žiauriajam, Kotrynai ir ki
toms rusiškojo brutalumo pažiboms. Dar 
daugiau: dabartiniai Maskvos carai pada
rė sau iš brutalumo tarptautiniuose san
tykiuose tikrą dievaitį, tik jį užmaskuo
dami „proletariato diktatūros“ skraiste, 
tariamai pasaulinės darbininkijos nuo ka
pitalistinio išnaudojimo išvadavimui. Iš 
tikrųjų gi po ta skraiste slepiasi nuogiau
sia ir žiauriausia diktatūra, besaikiškas 
troškimas užslopinti bet kokią laisvę, sun 
kų darbą dirbančius tauutų sluogsnius pa 
versti paprastais valstybės vergais, kad, 
pasinaudojant jų klusnumu, — išplėstų 
kelių Kremliaus tarptautinių kriminalistų 
galią visame pasaulyje.

Ginkluotieji vergai, Kremliaus krimina
listų valios vykdytojai, veržėsi į mūsų 
kraštą visais keliais, keleliais ir pakrū
mėmis, užimdami lietuvių kaimus, bažnyt
kaimius, miestus ir Lietuvos nepriklauso
mybės širdis — abi mūsų krašto sostines, 
— Vilnių ir Kauną, — kur buvo mūsų tau 

tos laisvės, mūsų istorijos ir mūsų kul
tūros šventovės. Jie tada elgėsi taip, kaip 
elgiasi kiekvienas plėšikas, įsibraudamas 
į svetimus namus, kad juos apiplėštų, o 
gyventojus, jei tik kas išdrįstų pasiprie
šinti, čia pat vietoje nudėtų. Jų kolonos 
žygiavo ne paprasta žygio tvarka, bet pa- 
siruo'usios kiekvienu momentu kauty
nėms. Užimtose vietose tuojau išstatyda
vo savo sargybas su plikais durtuvais ir 
paruoštais atidengti ugnį kulkosvydžiais. 
Svarbesniuose punktuose ir gyventojų 
centruose net iškišo pirmyn šarvuočius 
bei tankus ir pastatė į pozicijas artileri
jos pabūklus... Jie šitaip elgėsi, nes jiems 
buvo žinoma, jog atneša Lietuvai ne ką 
gerą, pav,. kokią nors geresnę socialinę 
santvarką, kuria žmonės galėtų pasi
džiaugti, bet jungą ir laisvės nužudymą. 
Todėl, nors ir žygiavo apsiginklavę nuo 
kojų iki galvos, bet prisibijodami, kad ne
įvyktų koks nors spontaniškas mūsų kraš
to gyventojų pasipriešinimas. Taigi, jie 
jautėsi kaip minėtasis plėšikas; kad ir 
kažkaip apsiginklavęs bei pasiruošęs vyk
dyti savo plėšikišką aktą, jis vis tiek nie
kad nesijaučia tikras, kad užpultasis štai 
giai nesigriebs pirmos pasitaikiusios prie
monės gintis!.. Kiekvienas plėšikas gerai 
žino, kad už jo plėšikišką valią yra kaž
kas galingesnis, būtent, užpultojo teisė 
pasipriešinti...

Stigo įžiebiančios kibirkšties
Mūsų tauta instinktyviai nujautė, ką 

jai atneša bolševikiniai slavų įsibrovėliai. 
Iš savo žilos senovės ir dar ne per seniau 
šių kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1918-1920 metais ji turėjo pakankamai 
patyrimo, kad suprastų, jog svetimieji, 
kas jie bebūtų, gali jai atnešti vergiją, o 
kraštui materialinį apiplėšimą. Ir vis dėl
to, nežiūrint šio sveiko mūsų tautos nu
jautimo, nepasigirdo tada Lietuvoje nė 
vieno pasipriešinimo šūvio, net nė iš mū
sų ginkluotų pajėgų, kurių paruošimui ir

išlaikymui būdavo kasmet skiriamos di
džiausios sumos pinigų, susilaikant nuo 
išlaidų kitiems, nemažiau svarbiems tiks
lams, pavyzdžiui, bendrai tautos ūkinei ir
kultūrinei gerovei efektingiau vystyti...

Būtų visiškai klaidinga tarti, kad anuo
met būtų lietuviams pritrūkę drąsos ar 
pasiryžimo ginti savo krašto laisvę, taip 
pat būtų naivus dalykas aiškintis, jog, 
priešui staigiai įsibrovus į kraštą, nebe
buvo įmanoma kaip suorganizuoti ir vyk
dyti ginkluotą pasipriešinimą. Tie, kam 
patikėtas ginklas ginti krašto laisvę nuo 
išorinio pavojaus, privalo būti visados 
tam pasirengę. Mūsų karo vadovybei rusų 
jėgų įsiveržimas į kraštą negalėjo suda
ryti jokios staigmenos, nes ji turėjo iš 
anksto žinių apie raudonosios armijos su
telkimą prie Lietuvos rytų sienos ir, be 
to, Maskvos pikti priekaištai ano meto 
mūsų vyriausybei ir nė kuo nepagrįsti bei 
akiplėšiški reikalavimai ją pakeisti, buvo 
aiškūs rodikliai, jog Sov. Rusija ruošiasi 
Lietuvą pulti.

Ne, nestigo nei pasiryžimo tautoje ginti 
savo laisvę, nei karo vadovybei laiko rei
kalingiem pasiruošimam. 20 metų laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo buvo kiekvie
no lietuvio ir kiekvienos lietuvės sąmonė
je dar giliau įskiepiję tėvynės meilės jaus 
mą, kaip pirmiau, nors patriotizmo mūsų 
tautai niekada nestigdavo per visą jos is
toriją. Be svetimų mūsų tautai elementų, 
kuriems jos idealai nieko nereiškė, ji vi
sa, nepaisydama pirmiau buvusių parti
nių vaidų ar kitokių negerovių, nebūtų 
pasigailėjusi aukų, o mūsų ginkluotos pa
jėgos telaukė įsakymo, kad atliktų savo 
šventą pareigą tėvynei — jos valstybinei 
nepriklausomybei ginti.

Galima su pagrindu teigti, jog minėtasis 
pasiryžimas pats savaime jau buvo pasi
priešinimo išraiška. Ji spindėjo pro ašaro 
tas lietuvio akis, iš kurių tryško neapy
kanta bolševikiniams įsibrovėliams ir pa
nieka jų savim atsivilktiems tankams, pa
būklams, ir... atvarytoms i mūsų kraštą 
išalkusių, apdriskusių ir komunizmo de
graduotoms žmogystoms — raudonarmie
čiams, kaip kitų tautų laisvės žudymo Iran

kiams. Bet tie jausmai tebuvo tik morali
nis pasipriešinimas, jėga, pripildžiusi lie
tuvių sielas. Kad ji pavirstų veiksmu ta
čiau trūko įžiebiančios kibirkšties. Jei
birželio 15 d. būtų ją kas įžiebęs, tai lie
tuvių pasipriešinimas būtų spontanus, vi- 
sutinis ir ne mažiau heroiškas, kaip tas, 
kokį pareiškė tokia pat, kaip mūsų, ne
didelė skaičiumi, bet galinga patriotizmu, 
suomių tauta prieš tą patį bolševikinį tau
tų laisvės žudiką. Kad tai, ką čia sakau, 
nėra joks romantizmas, patvirtina mūsų 
tautos visuotinis sukilimas, įvykęs po me
tų.

Deja, sakytos kibirkšties niekas nesiėmė 
įžiebti. Tie, nuo kurių tai parėjo, kaip ži
noma, lemiamoje Lietuvos nepriklauso
mybei valandoje nesurado bendros kalbos 
bei vieningo sprendimo, nors prieš kelis 
mėnesius buvo patys numatę ir vienu bal 
su sutarę ginklu pasipriešinti, jei Sov. Ru 
sija, pasinaudodama pirmiau į mūsų 
kraštą įvestuoju Trojos arkliu, rusų raud. 
armijos garnizonais Lietuvos teritorijoje, 
— norėtų nužudyti pačią nepriklausomy
bę.

Ministerių kabineto nariai, sukviesti 
naktį iš 14 į 15 birželio pas respublikos 
prezidentą aptarti iš Maskvos gautojo ul
timatumo svarstyti, neįstengė priimti nei 
tinkamo, nei vieningo nusistatymo. Kai 
pats respublikos prezidentas a.a. A. Sme
tona ir keli kiti ministerial pasisakė už 
ultimatumo atmetimą ir ginkluotą pasi
priešinimą, dauguma vyriausybės narių, 
priešakyje su ministerių pirmininku A. 
Merkiu, pasidavė opozicijos atstovų iliu
zijoms, kad gal dar būtų įmanoma su 
Maskva kaip nors susitarti ir išvengti 
kraujo aukų.

Kadangi tame posėdyje pats nedalyva
vau, tai nesiimu ką teigti, ar turėjo ten 
vietos ir kiek svėrė opozicijos anuometi
nis nusistatymas prieš a.a. A. Smetoną, 
kaip respublikos prezidentą. Tegaliu pa
stebėti tik tiek, jog informacijos, kurios 
anomis dienomis pasiekdavo mane, kaip 
diplomatinį postovį, iš paties užsienio rei
kalų m-jos centro gana vaizdžiai sakė, 
jog opozicinės grupės tada nepasirodė su-

gebančios atsistoti aukščiau partinių tiks
lų bei objektyviai suprasti padėtį. Pvz., 
krikščionys demokratai, jau pirmiau ver
žėsi į valdžia ir sistematingai kėlė gene-
rolo Raštikio autoritetą, kad jį išpopulia
rintų ir tuo paruoštų savo kandidatą į 
naujus ministerius pirmininkus. Kai pra
dėjo ateiti iš Maskvos reikalavimai, nu
kreipti prieš A. Merkio vyriausybę, minė
toji politinė grupė tame įžiūrėjo tinkamą 
progą savo partiniam tikslui pasiekti: nu
versti A. Merkio vyriausybę ir į jos vietą 
kitą pastatyti, priešakyje su generolu Raš 
tikiu, lyg' ši pastaroji būtų pati savaime 
kažkoks išgelbėjimas Lietuvai.

Žiūrinčiam į tuos Kauno planavimus iš 
tolo, atrodė, kad ten partijų veikėjai lyg 
nenorėjo suprasti, koks didelis pavojus 
Lietuvos nepriklausomybei slėpėsi už 
Maskvos piktų priekaištų ir nė kuo nepa
grįstų reikalavimų, iš pradžios pakeisti 
tik vidaus reikalų ministerį su saugumo 
dep-to direktorium, o po to ir visą A, Mer
kio vyriausybę. Reikalaudami tokiu metu 
A. Merkio pakeitimo, sakyti partiniai di
rigentai tik dar daugiau pasunkino jau 
ir be to pasidariusią labai sunkią vyriau
sybės padėtį. Dėl įžūlių išorinių reikala
vimų ir partinių intrigų iš vidaus, pasku
tinė Lietuvos vyriausybė pasijuto kaip ir 
suparaližuota savo veikloje: jos galva A. 
Merkys, greta susirūpinimo išoriniu pa
vojum valstybei, buvo priverstas rūpintis 
pačios savo vyriausybės padėtim, eikvoti 
tam savo energiją ir gaišti laiką šnekoms 
su partijų veikėjais, kurie dėjo pirokseli- 
ną po jo vyriausybės pagrindais.

Opozicinės partijos, savo tikslą pasie
kė. Susilaukus Maskvos ultimatumo, A, 
Smetona opozicijos reikalavimą patenki
no — pavedė generolui Raštikiui sudaryti 
naują vyriausybę, ir ji greitai buvo suda 
ryta. Lietuvai iš to, deja nebuvo jokios 
naudos.

Redakcijos Pastaba.
šią p. Škirpos atsiminimų ištrauką ir 

2 pslp. Prez. A. Smetonos atsiminimų pa
baigą persispausdinome iš žurn. „Margu
tis“. mūsų skaitytojams pageidaujant. 
Gerb. „Margučio“ Redakciją atsiprašome 
už šitos medžiagos pasinaudojimą.
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PLUNKSNAGRAUŽIO AUSROS VARTAI PAŠTO ŽENKLUOSE
PASIŽADĖJIMAI LIETUVIŲ SODYBAI

Nesu didžiai rūstybe persisunkęs, bet Po mėnesio profesorius su žuvele padarė 
tarpušventėje mano nuotaika buvo be
veik smukusi iki nulio: gaunu kalėdinį 
numerį, gaunu po ilgos pertraukos ir po- 
kalėdinį, o mano užrašų nė sakinėlio. Gal 
būčiau ir nebesugrįžęs „bendradarbiauti“, 
jei ne vienas įvykis, pakreipęs mano gy
venimą beveik į didžiuosius vieškelius. 
Istorija gana ilga ir, svarbiausiai, kalėdi
nė, todėl paklausykite, nors jau ir po 
ledų.

1952 metų Kalėdoms gavau dovanų 
doną kaklaraištį iš draugo, išvykusio 
nadon. Medžiagos rūšis pirmaeilė ir 
mušalas taip pat šilkinis. Visa nelaimė 
spalva: jis buvo toks raudonas, kaip toji 
vėliava, kurią mačiau kaip pereitais me
tais gegužės pirmąją Coventry kompar
tijos vietos sekretorius (lietuvis) atvilko 
iki Godivos paminklo. Išlaikiau kakla
raištį nepalietęs iki 1953 metų Kalėdų ir, 
neradęs nieko tinkamesnio, pasiunčiau 
dovanų bičiuliui į Ameriką, kadaise, Lie
tuvoje, bandžiusiam kryptelėti gerokai į 
kairę. Maniau, tegu jis ten, arčiau Bim
bos sėdįs, dėvi ir bimbininkų akiai ma
lonios spalvos kaklaraištį. Netikėsite ma
no nustebimui, kai ketvirtąją Kalėdų die
ną gavau siuntinėlį su sveikinimais ir do 
vanų tą patį raudoną kaklaraištį, kurį 
prieš metus buvau nusiuntęs Amerikon. 
Tiesa, ne iš Bostono, kur buvau siuntęs, 
bet iš Chicagos, iš bičiulio, prieš metus 
sulaukusio vizos emigruoti. Taip laisvąjį 
pasaulį apkeliavęs raudonas kaklaraištis 
grįžo pas mane. Nors jau buvo po šven
čių, bet eidamas darbovietėn, nusinešiau 
jr dovaną, pervyniojęs i naują poppierį. 
Kaklaraištį padovanojau šį kartą savo 
draugui anglui, truputį augštesnss parei
gas einančiam gatvių valymo profesijoje, 
karts nuo karto skaitančiam „Worekrj“. 
Žinotumėt, jo džiaugsmas buvo toks di
delis, kad jau kitą dieną buvau pakvies
tas privačiai arbatos partijai. Taigi to 
raudono kaklaraiščio, o po to tos priva
čios partijos dėka, padariau karjerą, ku
rios ne vienas jūsų galite man pavyde!!: 
jau savaitė, kai nebešluoju lapų, tiesa, 
jų jau ir nebėra, bet dirbu pačioje Lon
dono širdyje — Hyde Parke — lyginu ii 
smėliu barstau takus, kuriais londonie- 
Čiai, neturį automobilių, arkliais išjoja 
grynu oru pakvėpuoti. Iš čia, ateityje, šį 
tą ir pasižymėsiu į savo užrašus.

Kaip matote, žmogus ne tik nuo nelai
mės, bet taip ir nuo laimės negali pabėg
ti, jei ir norėtumei: tokį postą gavau tik 
raudono kaklaraiščio dėka, kurio, lyg ko
kio dypuko, niekas nenorėjo įsileisti, iš
skyrus mano 
klauso mano

Ka-

rau
Ka-
pa-

tokį eksperimentą: žuvelę atšildė, bet, ži
noma, ne ant skaurados. Atšildyta žuvis 
vėl ėmė plaukioti, gaudyti įmestas muses, 
žodžiu, gyveno, kaip ir visos kitos žuvys. 
Laikraščio komentatorius padaro tokias 
išvadas: girdi, šis mokslininko išradimas 
pasitarnausiąs žuvies prekybai, nes atei
tyje bus galima pirktis gyvas — užšaldy
tas žuvis. Mano išmone, šiuo mokslininko 
išradimu kas ne kas, bet mes lietuviai, tai 
tikrai turėtume pasinaudoti. Pvz., kad ir 
lietuvybės 
kad koks 
lietuviško 
į Lietuvą 
nevertėtų 
imti ir užšaldyti bent dešimčiai metų: 
vę atgavę galėtume juos atšildyti ir 
miausiai sau išdiskutuoti, žodžiu, kad 
danų profesoriaus išradimu turėtume 
sidomėti ir jį pritaikyti praktiškame 
venime... Sauginuos, kad tik Dr. Valteris 
pirmas nepasiūlytų užšaldyti visus pyp- 
korius ir barų lankytojus, nes tada ir aš 
neišvengčiau žuvelės likimo...

išlaikymo klausimuose: matai, 
nors tautietis baigia išnykti iš 
horizonto — užšaldyk.. Grįšime 
— atšildysime. Arba, pvz., ar 
ir kaikuriuos ginčus taip pat 

lais 
ra
što 
su- 
gy-

Streikai, riaušės, teroras, pagrobimai, 
melas, apgaulė, žudymas, bauginimas — 
tai žemiško „rojaus“ ?— sovietinės sąjun
gos „produktai“ eksportui. Kai D. Britani
jos geležinkeliečių streikas kabojo ant siū 
lėlio, Kremliaus valdovai, suprantama, ne 
praleido pro savo akis šio įvykio, tikėda
miesi, kad šis streikas išsiplės ir į kitas 
šio krašto ekonomines šakas. Pereito sek
madienio Londono spaurfa rašo, kad Ant
verpeno viešbutyje sovietinis streikų spe
cialistas laukęs skambučio, apie D. Brita
nijos geležinkeliečių streiką. Toji spauda 
tvirtinanti, kad šis
tuoj atvykęs į ši kraštą 
gų padedamas, kiršinęs 
plėsti streiką.

Deja,, anglų šaltumas 
rado protingą išeitį, o maskviškis
cas“, kaip pažymi sekmadienio spauda, 
buvo pats nelaimingiausias tą dieną žmo
gus pasaulyje...

Turima žinių, kad ir į mūsų, šio krašto 
lietuvių gyvenimą, iš pasalų braunasi „ro
jaus“ pasiuntiniai, kiršindami tautiečius. 
Nesusipratėlių ir šmeižtus mėgstančių 
lietuvių tarpe jie randa sau talkininkus.

„specialistas“ būtų 
ir, žinoma, drau- 
darbininkus iš-

ir kompromisas 
„spe-

JEI DAR NETURITE

pusformanio, nuo kurio pri- 
ateities karjera...

Ne tik šio 
laisvasis pasaulis žino, kad Londone klu
bų yra daug. Jų visų neapeisi. Tačiau, 
nors lietuvių į lietuviškuosius parengi
mus nesusirenka daugiau kaip pusšimtis, 
bet klubuose jų dažnai galima užtikti. 
Kažkurią pokalėdinę dieną, užsukęs su 
nauju raudono kaklaraiščio savininku į 
vieną klubą, netikėtai išgirdau šitokį dvie 
jų tautiečių pasikalbėjimą:

Pirmasis: — Jau šiais metais, tai tu už
sisakyk bent vieną lietuvišką laikraštį...

Antrasis:
giau žinių, negu angliškame?

Pirmasis: - - - - -
skaitai!

Antrasis: — Kai reikia ,tai ir paskaitau.
Pirmasis: — Neskaitysi lietuviškų laik

raščių, tai ir lietuviškai užmirši. Grįši 
kada nors i Lietuvą ir reikės vertėjo...

Antrasis: — Į Lietuvą? O kuriems ga
lams aš ten važiuosiu?! Ar tu nori, kad 
mane bolševikai Sibiran išdaigintų?! Ne, 
ne, ten tai

Pirmasis: 
va, kai ten

Antrasis: 
bus geriau.

Pirmasis: — Bet jei visi taip elgsis, 
kaip pats, tai kasgi tavo manymu tą Lie
tuvą atstatys?

Antrasis: — Et, ką tu čia man dabar 
zaunini dėl tos Lietuvos ir tų lietuviškų 
laikraščių! Geriau išgerkim dar po dvigu 
bą...

Pirmasis: — Žinai, mielas, gerk jei no
ri pats vienas, o į snukį aš tau vošiu, kai 
susitiksime kada nors Kretingoje! — ši
taip atsakė vyrukas savo bendrui ir, pa
ėmęs kepurę, išėjo iš klubo. Jei šiuos už
rašus paskaitys pirmasis lietuvis, būtų 
gera, kad Redakcijai prisiųstų antrojo 
fotografiją. Nemanau, kad Redaktorius 
atsisakytų atspausdinti šitokio 
doriaus“ atvaizdą. Tai būtų pirmajam 
tautiečiui prisiminimas, kad jis, 
Kretingą, ištesėtų savo pažadą...

krašto lietuviai, bet ir visas

— O velniams! Ar ten dau-

— Bet juk tu ir angliškų ne-

aš nevažiuosiu...
— Bet, kai Lietuva bus lais- 
nebebus bolševikų?
— Tada aš pažiūrėsiu, kur

.ambasa-

grįžęs į

Nors mūsų laikraščių ir daug 
dažnai praleidžia labai svarbias 
Štai, neseniai, užtikau žinutę, kad Kopen 
hagoje danų profesorius Ame Joeker už
migdė eteriu žuvelę, o vėliau ją užšaldė.

,bet jie 
žinias.

Lietuvių Kalendoriaus 1955 Metams!
Nedidelio, patogaus formato sieninis 

kalendorius (tinka ir kišenėn) su lietu
viams žinotinais adresais, svarbiausia: s 
įvykiais ir lietuvišku vardynu — tik 2šil.

p. su persiuntimu.
Išleistas Vilniaus Krašto lietuvių.
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Reikalaukite: D. Daunoraitė, 49, Thorn
ton Av. London W.4.

PADĖKA
Visiems lietuviams, suaukojusiems šven 

čių proga man, ilgesnį laiką sergančiam, 
15 svarų 6 ši. ir 6d. nuoširdžiai dėkoju.

K. šakalys, Wolverhampton.

❖
❖
❖

Taut. šokių grupės vadovą 
p. JARĄ ALKIMAVIČIŲ 

ir
pl-ę ROMĄ DUOBAITĘ,
Sukūrusius šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina 

Tautinių šokių grupė.
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Vaidilietį J. ALKIMAVIČIŲ
R. DUOBAITĘ,

sukūrusius lietuvišką šeimos 
nį, sveikina ir linki gražaus ir 
lėto gyvenimo

„Londono Vaidilos“ Valdyba 
ir nariai

ir

židi- 
sau-

Rajono Vadijos narį 
s.v.v.sl. Jeroslavą ALKIMAVIČIŲ 

ir 
psl. Romą DUOBAITĘ

sukūrusius skautiškos šeimos židi
nį, broliškai sveikina ir gražios 
ateities linki

Vadeiva,-Vadija ir skautai

Gruodžio 7 d. Marijos Metu užbaigimo 
proga Vatikano paštas išleido naują paš
to ženklų seriją po 20, 35 ir 60 Lyrų, vaiz
duojančių Lietuvos sostinės Vilniaus Auš
ros Vartų Mariją. Apačioje įrašas Mater 
Misericordiae — Gailestingumo Motina.

Vilniaus Aušros Vartai buvo pastatyti 
rytinėje miesto dalyje XVI a. pradžioje, 
valdant didžiajam Lietuvos kunigaikščiui 
Aleksandrui. Dabar garbinamas šv. pa
veikslas į Aušros Vartus buvo įkeltas Vil
niaus Magistrato XVI a. viduryje, kaip 
apsaugą ir dangišką globą nuo totorių 
užpuldinėjimų. Marijos garbės plitimui 
daug prisidėjo TT Jėzuitai, kurie 1570 m. 
Aušros Vartus perėmė į savo globą ir šau
kėsi Marijos nuo plintančio protestantiz
mo. Jėzuitai įkūrė Vilniaus Akademiją ir 
Aušros Vartų Mariją išrinko jos globėją.

1668 m. Vilniaus Magistratas Aušros 
Vartų globą perdavė Karmelitams, kurie 
1671 m. virš Aušros Vartų pastatė medinę 
koplyčią ir ten iškilmingai pernešė Mari
jos paveikslą, Vilniaus auksakalių papuoš 
tą sidabro apdaru. Mūro koplyčia buvo 
pastatyta 1719 m. ir atnaujinta 1927 m. o 
liepos 2 d. paveikslas buvo apvainikuo
tas Gailestingumo Motinos vardu. Stebuk
lų garsas kyla iš XVII a. Popiežius Kle
mensas XIV maldininkams suteikė gau
sių atlaidų, kiti popiežiai juos dar labiau 
pagausino.

Paveikslas nutapytas ant 8 didelių ąžuo
lo lentų. Perdažytas aliejumi XVIII a.

pradžioje. Dailininkas nežinomas. Specia
listai tačiau sutinka, kad tapyba yra at
likta pačiame Vilniuje italo dailininko, 
kuris dirbo kunigaikštytės Barboros Rad
vilaitės portretus. Ji buvo Zigmanto Au
gusto didžiojo Lietuvos kunigaikščio žmo
na. Aušros Vartų paveikslas nutapytas 
apie 1540 m. Kaip rodo nuodugnūs sti
liaus, technikos ir pavartotos medžiagos 
tyrimai, kuriuos atliko J. Remeris. Mari
jos paveikslo veidas gana panašus į Bar
boros Radvilaitės portretus, todėl dauge
lis tvirtina, kad dailininkas bus įkvėptas 
kunigaikštytės veido bruožų.

Popiežius PIJUS XI, lankydamas Lietu
vą 1919-1920 m. kaip Apaštališkas Lietu
vos Vizitorius, daugelį kartų meldusi prie 
Aušros Vartų drauge su Dievo Tarnu Jur
giu Matulevičių — Vilniaus vyskupu. 
1939 m. kada Vilnius buvo grąžintas Lie
tuvai pagal 1920 m. Taikos sutarti su Ru
sija, lietuviai Aušros Vartuose vėl uždė
jo senąjį lotynišką parašą (Mater Miseri
cordiae), kurį lenkai okupacijos metu bu
vo pakeitę lenkišku įrašu.

Vatikano pašto ženklų serijos išleidi
mas su Vilniaus Aušros Vartų Marija 
įgauna ypatingos šiame momente reikš
mės, kada lietuviai katalikai pavergtoje 
Tėvynėje įrodo spinduliuojančius 
čioniško didvyriškumo pavyzdžius 
tikimybę Apaštalų Sostui.

P. Dauknys,

Po 5 svarus:
F. Freitagas, H. Petkus, E. 

nė, A. Puidokas, J. Bielskis, 
vičienė.

Po 4 svarus:

krikš- 
ir iš-

Mic.

B. Kuzminskaitė, 
sikis.

Po 3

Balčiūnie-
M. Apana-

V. Anelauskas, S. Bo

svarus

J. Tamašauskas, J. Žalys, A. Venslovas.

Po 2 svarus

A. Latvėnas, J. Micuta, J. Petruševi
čius, V. Bužins, K. Rožėnas, V. Piščikas, 
E. Matukas, V. Bumblauskag, K. Paukš
tys.

Po 1 svarą:
V. Ąžuolaitis, V. Končius, Mrs. Marta 

St. Johns.

GAUTA PAMINĖTI
KOLUMBIJOS LIETUVIS Nr. 12-13. Šis 

numeris specialiai skiriamas lietuvių ko
lonijos Kolumbijoje Įkūrimo penkmečio 
sukakčiai paminėti. Tai tikrai dailus 56 
pusi, leidinys. Jame daug straipsnių bend
rais, aktualiais ir vietinio pobūdžio klau
symais. Gausu iliustracijų, o viršelis net 
spalvotas. Atsakomasis redaktorius kun. 
Mykolas M. Tamošiūnas, salazietis.

SUNKI LIETUVIO DALIA
Huddersfielde g'yvena tremtinys J. Poce- 

pavičius, kuris, dirbdamas akmens skal
dykloje, prieš keturis metus buvo sunkiai 
sužeistas užgriuvusio ant jo vežimėlio, 
prikrauto trimis tonomis akmenų.. Sužeis

J. Pacepavičius su sūnum

tajam buvo sulaužytas 
goninėje jam padaryta 
racija. Vilties, kad jis po operacijos liks 
gyvas, buvo labai mža. Tačiau stiprus

nugarkaulis. Li- 
labai sunki ope-

jauno lietuvio organizmas atlaikė 
ciją: Pacepavičius išliko gyvas, bet, deją, 
kojų jis nebegali valdyti. Po labai ilgo 
gydymo ligoninėje, pradžioje jis negalėjo 
ne tik vaikščioti, bet ir sėdėti. Beveik 
vieneris metus ligoninėje jis buvo „mo
komas“ atsisėsti. Šiek tiek sustiprėjęs, 
apleido ligoninę, kur per visą laiką bu
vo lankomas žmonos, anglų kunigų ir 
darbovietės bičiulių. Dabar Pacepavičius 
gyvena savo namukuose, Hiuddersfielde.

Įmonė, kurioje Pacepavičius dirbo, su
tiko jam sumokėti 11.500svarų kompen
sacijos. Jo advokatas, taip pat ir gydyto
jas jam tada patarė, kad ir teisme jis 
didesnės kompensacijos negautų, todėl nu 
kentėjęs sutikęs geruoju su įmonės siū
loma suma.

Kai jis pramoko vežimėlyje sėdėti ir 
jo pagalba judėti, buvo nuvykęs ; stebuk 
lingąsias vietas. Jis pasakojo, kad savo 
akimis matęs, kaip tose vietose nepagy
domi ligonys pasveikdavę. Pripuolamai 
sutiktas Pacepavičius taip išsireiškė:

— Atiduokite man kojas, aš atiduosiu 
jums viską, ką gavau ir dirbsiu visa am
žių už duoną ir druską!

Kartais, kai jo savijauta geresnė, žmo
nos ar draugų padedamas, jis nuvažiuo
jąs į kiną, mokąs lietuviškai skaityti sa
vo jauną sūnelį. Tačiau jis skundžiasi, 
kad ir dabar nuolat jaučiąs didelius 
skausmus nugaroje, o jo kojos vis dau
giau plonėjančios ir džiūstančios. Medžią 
giniai jis sako jokios paramos nereikalin
gas, bet dvasiniai jis kenčiu, matydamas 
savo negalią dirbti 
ko, — tokios dalios 
džiausiam priešui.

opera-

ir, kaip jis pats sa- 
nelinkėtų ir savo di-

V. Pabališkis

| SPAUDOS BAUUS
— KARTA METUOSE! i **

Sausio 29 d., šeštadienį. Rengia „E. Lietuvio“ Redakcija
„Nidos kolektyvas.

JAU PATS LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI

EUROPOS LIETUVI
VISAME LAISVAJAME PASAULYJE SKAITOMĄ VIENINTELĮ NE
PARTINĮ INFORMACIJŲ IR KULTŪROS LAIKRAŠTĮ!

FABRIKUI, netoli Swindon‘o

REIKALINGI DARBININKAI

prie mašinų.

Kreiptis: Employment Officer, 

Marine Mountigs Ltd., 

Wroughton, Nr. SWINDON.

KELEIVIS, Mažosios Lietuvos lietuvių 
laikraštis Nr. 11. šiame numeryje spaus
dinami įdomūs prof. inž. E. Galvanausko 
atsiminimai, kaip įsisteigė prekybos insti
tutas Klaipėdoje. Gausu naujienų, kroni
kas ir žinių iš tėvynės. Visas puslapis sta
tistikos apie Prūsų Lietuvą pagal 1932 m. 
E. Jagamastos surinktus duomenis. Yra 
ir religinis straipsnis, o straipsnis „Apie 
mūsų krašto lietuviškumą“ spausdinamas 
senąja rašyba. *

MUSU VYTIS, P.L.S.S-gos vadų, vado
vių ir akademikų skautų-čių laikraštis Nr. 
6 (62), Turinyje yra Dr. H. Lukaševičiaus 
straipsnis, skirtas Korp! garbės nario Lin
dės- Dobilo 20 metų mirties sukakčiai pa
minėti. Leidinys gausiai iliustruotas.

BŪDĖKIME Nr 11, PLSS Anglijos_ Ra
jono leidinys. Turiningas, Įvairus rūpes
tingai leidžiamas ir piešinėliais papuoštas 
sąsiuvinys. Malonu pasiskaityti ir susipa
žinti su vietos skautų gyvenimu bei jų 
lakiu žodžiu.

)įc
TĖVIŠKĖLĖ, 1954 m. spalio, lapkričio ir 
gruodžio knygelės su paveikslais. Yra įdo
mių pasiskaitymų vaikučiams, padavimų, 
pasakų, eilėraščių ir šiaip įvairių dalykė
lių. Tai malonus mažųjų draugas, tik ver
tėtų vengti nuobodžių iliustracijų.

SANTARVĖ, rezistencinis visuomeni
nių ir kultūros reikalų žurnalas Nr. 10. 
Šiame numeryje rašo Š. Žymantas, Bro
nys Raila, A. Raguvis, G. I. Židonytė, T. 
Vidugiris, J. Lengvenis, S. Lozoraitis, Gr. 
Tokajev, Vyt. Gedrimas. Turinyje gausu 
straipsnių politinėmis ir kultūrinėmis te
momis. Yra visuomeninio veikimo, spau
dos ir knygų apžvalgos.

SĖJA, tautinės, demokratinės minties 
laikraštis Nr. 12. Turinyje V. Sidzikausko 
žodis Lietuvai apie M. Sleževičių ir gana 
įdomios J. Bertašiaus reveliacijos apie 
prof. A. Voldemaro grįžimą į Lietuvą 
1940 metais ir jo tolimesnį likimą.

MŪSŲ SPARNAI Nr. 6 ir 7. Tai krikš
čioniškos minties evangelikų reformatų 
žurnalas, einąs ketvirtuosius metus. Turi
nyje atsišaukimas į žmoniją, religiniai, 
organizaciniai ir sukaktuvinai straipsniai. 
Yra prisiminimų ir šiaip 
medžiagos. Žurnale randame 
anglų kalba „Lithuania“, 
paveiksluoti.

nformacinės 
ir priedą 

Abu leidiniai

lietuvių stu- 
anglų kalba. 

Lietuvos liki-

LITHUANUS Nr. 1. Tai 
dentų sąjungos biuletenis 
Turinyje straipsniai apie 
mą, Vilniaus universitetą ir spaudos drau 
dimo laikotarpį. Yra ir smulkių informa
cijų skyrius. Redaktoriais skelbiasi: A. V. 
Dundzila (vyr. red.), K. A. Mikėnas, A. 
Pabarčius, D. J. Valančiūtė ir P. V. Vy
gantas-

Bielgradas- Jugoslavijos vyriausybė nu 
tarė užmegsti diplomatinius santykius su 
Pekingu. Netrukus įvyks pasikeitimas am 
basadoriais. Jugoslavija pripažino Kini
jos komunistinę vyriausybę 1949 metais. 
Jugoslavijos vyriausybės nuomone, šis 
žygis padės tarptautiniam bendradarbia
vimui ir pasaulio taikai.

Viena, Sovietų karininkas ir vienas ci
vilis rusas mėgino pagrobti iš jos buto 
JAV ambasados Vienoje vertėją Gertrū
dą A. Jai pasipriešinus ir besišaukiant 
pagalbos, smurtininkai pabėgo.

(Atkelta iš psl. 1)
BAKANAS: — Čia dar noriu papildyti: 

aš dirbau albai sunkiai fabrike. Valgiau 
tik du kartu per dieną ir labai liesai. Iš 
Uždarbio neįstengiau per metus eilutės 
nusipirkti. Gyvenau palėpėje. Apie ko
kias nors pramogas, išvykas nė galvoti ne
galėjau. Gėda ir pasakjdi, kad dirbantysis 
yra paverstas darbo stovyklos įnamiu. Jis 
šiandien niekuo nesiskiria nei išvaizda, 
nei išsimaitinimu nuo baudžiauninko.

O vis dėlto okupantas sako, kad šian
dien esą garbinga būti Sovietų piliečiu?

MIRONAS: — Ir bolševikų poetas Ma- 
jakovskis sakė, kad. girdi — „Žiūrėkite, 
pavydėkit man — aš Tarybų Sąjungos pi
lietis“. — Kai mudu su Bakanu atvykome 
į laisvuosius Vakarus, gėda buvo pasiro
dyti patiems ir parodyti sovietinį pasą. 
Įstaigoms ir asmenims Vakaruose mes ne- 
sukėlėme pavydo jausmo, be užuojautos 
ir nusistebimo.

— Apskritai, kokia jūsų dabartinė sa
vijauta?

BAKANAS: — Esame laisvėje. Ja džiau
giamės. Liūdna tik, kad mūsų broliai tė
vynėje yra lyg kalėjime. Su savo kelionės 
draugu Mironu mes dažnai pasikalbame, 
kaip būtų gera, kad mudu galėtume kraš
te pasilikusiems tautiečiams parodyti tą 
gražią tikrovę, kuri yra Vakaruose.

MIRONAS:'— Visa tai, ką mes trumpu 
laiku pažinome ir pamatėme Vakaruose, 
mums sukelia didelę energiją dirbti, kovo
ti, įsijungti į Lietuvos laisvinimo darbą, 
kad tik būtų sutrumpintos lietuvių vergi
jos dienos. Prasiveržę į Vakarus, mes tu
rime visas sąlygas ir naudojamės visomis 
įmanomomis priemonėmis, kad laisvasis 
pasaulis išgirstų tiesos žodį apie paverg
tos Lietuvos kančias ir lietuvių troškimą 
nusikratyti okupantu ir gyventi laisvėje.
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