
svarbesnieji įvykiai MALENKOVAS NUSTUMTAS NUO LOVIO
VASARIO 16 D-

1918 m. Vasario 16 d., Vilniuje, mūsų 
tautos taurieji sūnūs, visam pasauliui drą 
šiai paskelbė, kad Lietuva yra laisva ir 
nepriklausoma valstybė. Tėvynės balsą 
išgirdę, iš kaimų ir miestų, palikę arklus 
ir darbo rankius, apleidę mokslo suolus, 
visi su pasiryžimu stojo ginti savo tautos 
turtą — laisvę. Mūsų atgyjančios Lieti:- 

' vos kūrėjai apsišarvoję pasiryžimu mirti 
ar laimėti kovą, krauju patvirtino pas
kelbtą nepriklausomybės žodį ir išėjo nu
galėtojais. Jų nuveiktais darbais šian
dien mes didžiuojamės, semiamės jėgų ir 
stiprybės ateičiai.

Tegul Vasario 16 atnaujina mums tėvy
nės meilę ir sukelia mumyse karingumo 
dvasią, kad būtume pasiruošę sutikti va
landą kada tėvynė vėl mus pašauks į 
Laisvės kovą.

1921 m., vasario 16 d., Kaune atidary
tas Karo Muzėjus. Muzėjaus steigimo tiks 
las aiškiai apibūdintas įsakyme kariuome
nei 1921 m. sausio 22 d. Nr. & 2, kuriame 
sakoma: „Kuriamasis Lietuvos Karo Mu
zėjus turi prakilnų ir garbingą tikslą — 
pagaminti būsiančioms kartoms amžiną 
paminklą to, kaip Lietuva, per amžius 
priešų varginta, numetė vergijos pančius 
ir su ginklu rankoje per skausmus ir ko
vą pasiekė savo nepriklausomybę.“

Karo Muzėjus buvo mūsų tautinių jaus 
mų gaivintojas. Dažnai mes ten rinkdavo
mės džiaugsmo ir liūdesio dienomis. Vė
liavų nuleidimo ceremonijos, kryžių fone 
paskendęs kuklus iš akmenų sukrautas 
paminklas, smilkstantis aukuras, fanfarai. 
Tai visa buvo mums artima įr miela.

1922 m., vasario 16 d., Karo Muzėjaus 
bokšte pirmą kartą suskambėjo Amerikos 
lietuvių dovanotas Lietuvos Laisvės Var
pas. Tai buvo įspūdinga ir nepaprasta va
landa, kuomet seno veterano-aušrininko 
ir jauno veterano-laisvės kovų invalido 
rankomis, pajudinto varpo skardus laisvės 
balsas skrido į visas šalis.

„O skambink per amžius vaikams Lie
tuvos, kad laisvės nevertas, kas negina 
jos“, tai šoninis varpo užrašas, kuris 
mums aiškiai pasako jo tikslus ir paskir-

‘ tį. šio~ūžrašo autorius yra Ministeris B.K. apgailestavo, kad Naujosios Zelandijos 
Balutis, gyvenąs mūsų tarpe.

1922 m. vasario 16 d. buvo atidarytas 
Lietuvos Universitetas Kaune. Rektoriu
mi paskirtas prof. J. Šimkus. Pradžioje bu 
vo 5 fakultetai. Dirbo: 45 profesoriai, 23 
docentai, 4 privatdocentai, 35 jaunesniojo 
mokomojo personalo nariai ir 481 studen
tas.

1930 
duotas 
das.

1927
patriarchas Dr. J. Basanavičius. Daktaro 
gimtinė yra Vilkaviškio apsk., Bartininkų 
valsč., Oškabalių km. Senesniais laikais 
tėviškėje gyveno daktaro brolis Vincas. 
Broliui mirus, ūkio reikalus tvarkė jo li
kusi žmona Ona Basanavičienė ir jai pa
gelbėjo jos sūnūs: pradžioj Jonas, o vėliau 
— Bronius. Brolio žmonai mirus, ūkį pa
ėmė vesti jų duktė Konstancija Basana- 
vičiūtė-šmulkštienė.

Be kitų jo nuveiktų gausių darbų, dak
taras buvo didelis tautosakos mėgėjas ir 
rinkėjas. Šiame darbe jam talkininkavo 
jo brolis Vincas. Jeigu pavartysime dak
taro išleistus įvairių pasakų tomus, „Oš
kabalių dainas“, „Aprašymus apie seno
vės lietuvių pilis“, „Levas lietuvių pasa
kose ir dainose“ ir kt., rasim, kad toms 
knygoms medžiaga daugumoj yra surink
ta jo gimtinės apylinkėse.

Man su Daktaru Basanavičium teko su
sitikti jo tėviškėj 1924 m. Tai buvo pas
kutinis daktaro atsilankymas gimtinėje, 
nes po dviejų ir pusės metų amžinai at
siskyrė iš gyvųjų tarpo. Palaidotas 
niuje, Rasų kapuose.

1930 m., vasario 16 buvo oficialiai 
dėta minėti Vytauto Didžiojo 500 m.
ties sukaktis. Tie metai pavadinti Vytau
to Didžiojo metais. Be minėjimų, susiju
sių su jo gyvenimu ir darbais, buvo su
ruošta įspūdinga Vytauto paveikslo kelio
nė po Lietuvą.

1944 m. vasario 16 — tai pskutinis ne
priklausomybės šventės minėjimas Lietu
voje. Vilniaus Katedroje tą dieną buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos, pamokslas 
ir sugiedotas Lietuvos himnas. Pamaldose 
neorganizuotai dalyvavo įvairiose ginklų 
tarnybose tarnavę lietuviai ir gausiai at
silankė Vilniaus miesto visuomenė. Po 
pietų, skaitlinga minia Rasų kapuose, iš- , . „ ...................
klausė patrijotinės kalbos ir pagerbė ten hnklų l minėjimus prašomi skait
palaidotus mūsų tautos sūnus. Prie Dr. J. l’n&ai atsilan y i. 
Basanavičiaus kapo visą dieną stovėjo 
lietuvių karių garbės sargyba, šventė pra 
ėjo liūdnoj nuotaikoj, nes jau buvo jau
čiama, kad raudonasis maras antru kart 
slenka mūsų žemėn. išleidžiamas viena

1923 m. Londone buvo suruoštas pirmas sario 15 d. DBLS skyrių valdybos ir kiti
Vasario 16 minėjimas. Iki to laiko šv. Ka- asmenys, norį, kad į ši numerį patektų 
zimiero diena buvo minima kaip tautos pranešimai ir skelbimai, prašomi Juos *r ateityje, 
šventė. Vasario 16 minėjimo mintį iškė'ė prisiųsti vėliausiai iki vasario 15 d. ryto. (Nukelta į psl. 4.)

Stalino įpėdinis, Georgi Malenkov, pasi
traukė iš Sovietų Sąjungos premjero parei
gų. Jojo vietą užėmė maršalas Bulganinas. 
Tokiu būdu po Stalino mirties, praėjus vos 
20 mėnesių, iš garsaus anuometinio trium
virato — Malenkov — Beria — Molotov, 
beliko pastarasis ir tai tik užsienio reika
lams. Beria sutvarkytas, Malenkovas nus
tumtas į užpečkį ir, ko gera, galįs susilauk
ti Berijos likimo, nes atsistatydindamas pri
sipažino prie padarytų nusikaltimų ir nesu
gebėjimų ūkio reikaluose.

Apie Malenkovo pasitraukimą buvo per
skaitytas Vyr. Sovieto posėdyje jo raštas 
kuriame jis šitaip rašo:

„Mano prašymas pagrįsta ta būtinybe, 
kad, turint galvoje reikalą sustiprinti minis- 
terių tarybos vadovavimą, šias pareigas tu
ri perimti draugas su didesne patirtimi ves- 
fT valstybės reikalus. Aiškiai matau, kad 
mano nepatyrimas turi neigiamų pasekmių 
vykdant sukomplikuotas ir atsakomingas 
ministerių tarybos pirmininko pareigas“.

Buvęs Kremliaus valdovas toliau šito
kiais žodžiais save kaltina: 
kamo

.Neturėjau tin-
patyrimo administruoti apibrėžtą

TRAUKTASIS IR
NAUJAS ŽINGSNIS

net visi žvirbliai žino, kad raudo- 
Kinijos valdovai atsisakė vykti į

Jau 
nosios 
Njūjorką ir tartis dėl paliaubų Tolimuo
siuose Rytuose. Jie, matyti, laiko sau pa
žeminimu aiškintis su anglosaksais, kurių 
greta sėdi tautinės Kinijos atstovai. Jie 
reikalauja visų pirma išvyti čiang Kaiše- 
ką ir apkaltinti Ameriką. Kadangi tuo 
tarpu tokius reikalavimus patenkinti neį
manoma, jie laikosi paslaptingai ir ver
čia Vakarų pasaulį spėlioti apie jų sekan
čius kėslus. Tčiau ilgai spėlioti pavojin
ga. Reikia saugotis ir veikti. Dabar Pe- 
kingas studijuoja pakvietimą į naują 
tarptautinę konferenciją. Tą pakvietimą 
raudonosios Kinijos ministrui pirminin
kui Chou En Lai pasiuntė JTO generali
nis sekretorius Dag Hammarskjold. Jis

m. Lietuvos universitetui buvo 
Vytauto Didžiojo Universiteto var-

fa. vasario 16 mirė musų tautos

Vil

pra- 
mir-

tautinio ūkio šaką ministerijos ar direkto- 
riato plotmėje. Jaučiuosi priverstas pareikš
ti, kad dabar, kada komunistų partija ir 
mūsų krašto darbininkija telkia savo spe
cialias pastangas pagreitinti ūkio pažangą, 
kadangi per eilę praėjusių metų buvau at
sakomingas už kontrolę ir vadovavimą dar 
bo, tiek centralinių žemdirbystės organų, 
ypatingai matau savo kaltę ir atsakomybę 
už nepatenkinamą padėtį ūkio reikaluose, 
tiek lokalinių organizacijų ir vyriausybės, 
ūkio srityse“.

Savo rašte muša „paklonus“ Chruščovui 
už jo sugebėjimus ūkio pažangos reikaluo
se, pabrėždamas, kad komunistų partija jau 
įgyvendino eilę pagerinimų šioje srityje, ku
rie yra pagrįsti sunkiosios pramonės išplė
timu.

Savęs kaltinimo pabaigoje Malenkovas 
rašo: „Galima tikėtis, kad įvairūs gyvento
jai — isterikai “dabar skleis gandus ir šmei
žiamus komentarus apie mano pasitrauki
mą, bet mes, komunistai, ignoruosime me
lus ir šmeižtus, kadangi mūsų krašto, tau
tos ir partijos interesai mums yra brangiau
si“.

Jis taip pat iškilmingai pasižadėjo sąži
ningiausia atlikti visas pareigas, kurios jam 
ateityje būsiančios paskirtos.

Kai jo raštas buvo skaitomas Sovietų po
sėdyje, Malenkovas sėdėjęs be judesio ir su 
sikaupęs klausęs savo prisipažinimų. Posė
dis trukęs vos 10 minučių. Po trijų valan
dų pertraukos Vyr. Sovietas vėl susirinko. 
Įeinančiam Chruščovui buvo sukelta aud
ringos ovacijos. Jis, Chruščovas, pareiškė, 
kad siūląs Malenkovo vieton maršalą Bul- 
ganiną. Nors pasiūlęs Bulganino kandida
tūrą atsiklausė, ar kas nors turįs kitų kan
didatų, tačiau, suprantama, niekas neturė
jęs. Vienbalsiai priimtas Malenkovo pasi
traukimas ir „entuziastingai“ vienbalsiai 
Chruščovo pasiūlytas kandidatas — mrš. 
Bulganinas. Kitaip ir būti negalėjo „gyvu
lių ūkio santvarkoje.

Londonas. Požeminių geležinkelių dar
bininkų atstovai nutarė pradėti streiką šį 
pirmadienį, jei jų reikalavimas padidinti 
atlyginimą nebus visiškai patenkintas. Šis 
nutarimas kelia susirūpinimo, nes atsto
vai pagrasė streikuosią ir be profsąjungos 
pritarimo. Tai būtų neoficialus streikas.* * *

Londonas. D. Britanijos mokestis Jung
tinių Tautų Organizacijai 1954 metais bu
vo 10.340.000 svarų — stambiausias po 
JAV.

KINIJOS SFINKSAS
Pietryčių Azijos sąjungos skubiu, veiks
mų. Londone manoma, kad projektuoja
mosios konfeoencijos branduolį turėtų su
daryti Indija, D. Britanija ir Sovietų Są
junga. šitas branduolis turėtų pakviesti 
visas tais klausimais suiteresuotas tautas, 
būtent, Prancūziją, Ameriką, Raudonąją 
Kiniją ir kitas. Tačiau abejojama, t 
amerikiečiai sutiks vėl sėdėti greta agre
sorių iš Pekingo. Kolei kas dar ir Pekin
go atsakymas nežinomas.

ATSISVEIKINIMAS SU TAČEN

Pirmasis žingsnis atgal jau padarytas 
— Tačen salos jau paliekamos. Pasitrau
kimo operacijos vyksta stiprioje JAV ka
ro laivyno ir aviacijos priedangoje. Tie 
kariniai daliniai turi įsakymą atidaryti 
ugnį tik užpuolimtr atveju. Viskas bus 
perkelta į Formozą net civiliai gyvento
jai, kurių ten yra apie 19.000. Quemoy irpastangos susilaukti Saugumo Taryboje

Pekingo atstovų nuėjo niekais. Jis, girdi, Matsu salų įgulos bus sustiprintos, nes 
jas Čiang Kaišekas yra nusistatęs ginti. 
Tačiau amerikiečiai savo pažade ginti 
Formozą ir Peskadorus nemini tų dviejų 
salų, tik bendrais bruožais pasisako gin
sią strategines reikšmės vietoves. Baimi
namasi, kad tai gali sugundyti komunis
tus pamėginti laimės be įsivėlimo į karą 
su Amerika. Savaime suprantama, kad 
tolimesnis žaidimas ugnimi pareis nuo 
patogių momentų — nuo vienos ar kitos 
pusės klaidų.

jaučiąs, kad diskusijos tuo klausimu ne
turėtų būti atmestos jau vien dėl pasau
lio taikos. Naujoji siūlomoji konferenci
ja turėtų būti, jo manymu, panaši į perei
tos vasaros Ženevos konferenciją, kur bu
vo susitarta dėl Indo-Kinijos karo paliau
bų.

MOLOTOVAS KALTINA AMERIKĄ 
UŽ „AGRESIJĄ“

Vyr. Sovieto posėdyje Molotovas pa
reiškė, kad JAV yra atsilikusios 
bombų gamyboje nuo Sovieų 
Molotovas labai aštriai puolė 
kaltindamas, kad amerikiečiai 
naujam atominiam karui“. Kalbėdamas a- 
pie Formozą, Molotovas šitaip išsirei'kė: 
„Sunku rasti niekšingesnį istorijoje impe- 
rjalistinės agresijos faktą“.

Sovietų laikyseną Formozos klausimu ši
taip apibūdino: „Sovietų Sąjungos pažiū
ra yra aiški ir žinoma: Formozos reikalą 
laikome Kinijos liaudies respublikos vh 
daus klausimu ir JAV veiksmas yra agre
syvus, kuris besąlyginai turi būti pasmerk
tas Jungtinių Tautų, jei pastarosios rūpina
si savo autoritetu“ — grąsino Molotovas 
kalboje pasakytoje tuoj po to, kai Vyr. So
vietas priėmė Malenkovo pasitraukimą.

* * *
Laisvasis Pasaulis Malenkovo atsistaty

dinimą laiko įrodymu, kad Sovietų Rusija 
grįžtanti visame fronte prie stalininės poli
tikos, kurią apibudina vienu sakiniu: — 
„Patrankos vietoj sviesto“.

Malenkovo nuvirtimas tautas, esančias 
sovietinėje vergijoje, įveda į tretį postalini- 
nį etapą, kurio bėgyje Nikita Chruščiovas 
norės pačiupti į savo rankas diktatoriaus 
vadeles. Kaip ten bus, kaip nebus, bet kiek 
vienam pasaulyje gyvenančiam žmogui ma
lonu, kada jį pasiekia žinios, jog Krem
liaus valdovai, besigrumdami dėl pirmeny
bės, nustumia viens kitą bedugnėn. Kuris 
sekantis riedės, parodys netolima ateitis.

* * *
Maskva. Kremliuje įvyko nauja karinė 

konferencija. Joje dalyvavo Lenkijos dele 
gacija su maršalu Rokosovskiu priešaky. 
Dalyvavo karinė delegacija ir iš Čekoslo
vakijos. Kalbama, kad vyriausiuoju visų 
karinių pajėgų vadu Europoje numatomas 
tas pats Rokosovskis, 
kis, komunistas. * *

Varšuva, čia dabar
po epidemija. Prie vaistinių stovi ilgos ei
lės žmonių su receptais, tačiau vaistą gau
ti galima

lenkų kilmės kariš-

.*
siaučia smarki gri-

LONDONO NUOMONĖ

Tiek Sir Winston Churchill tiek impe
rijos ministrai pirmininkai yra rimtai su
sidomėję nauja padėtimi. Jie pasisako pa
lankiai už tarptautinę konferenciją ne 
JTO ribose. Svarbiausia problema, žino
ma, yra Formoza, tačiau kelia rūpesčio 
ir kitos problemos, pavyzdžiui, Indo-Kini
jos, kur dar siautėja laisvėje daug komu
nistų. šiaurės Vietname, esančiame ko
munistų valdžioje, karinės pajėgos toly
džio didinamos. Korėjos žaizda dar neuž
gijusi, ir ten kiekvieną valandą galima 
tikėtis staigmenų. Pietryčių Azijoje taip 
pat nesaugu. Komunistų aktyvumas ir 
smelkimasis į Malajus ir Siamą taip pat 
nieko gero nelemia, o greičiau šaukiasi

KAIRIEJI SPAUDŽIA

vandenilio 
Sąjungos. 
Ameriką, 
„rengiasi

MENDES - FRANCE 
NUVERSTAS

anksčiausiai tik sekančią dieną.* * *
Po penkiolikos dienų ginčo dėl
Egipto santykių, arabų kraštų

Kairas.
Irako ir 
ministerių pirmininkų konferencija baigė
si niekais. Nepaskelbtas net tos audrin
gos koinferenoijos komunikatas.* * *

Lagos. Nigerijoje lėktuvo katastrofoje 
žuvo 13 žmonių. Tas keleivinis lėktuvas 
priklausė Vakarų Afrikos orinio susisieki
mo linijai. * * *

Londonas. Vagys apiplėšė Martin's ban
ką, kurs yra St. James gatvėje, prie Pic
cadilly. Jie susprogdino seifą jr išsinešė 
20.269 svarus banknotais. Pinigų numeriai 
dar nebuvo registruoti.* * *

Rangūnas. čia banditai, o galimas daik
tas ir komunistai, pagrobė britų atsargos 
pulkininką R. Perrott ir pareikalavo 
7.500 svarų už jo grąžinimą. Jis buvo pa
grobtas bemedžiojant ir kartu su šoferiu, 
tačiau banditai šoferį paleido ir liepė jam 
eiti į policiją su išpirkimo pinigų reikala
vimo rašteliu. * * ♦

Londonas. Londono miesto valdyba 
(LCC) patvirtino pirmojo dangoraižio sos 
tinėje statybos planą. Dangoraižį statys 
Shell Petroleum Company, South Bank 
vietovėje. Jo bokštas galės būti 29 augštų, 
o gal net ir augštesnis, jei to pareikalaus 
architektai. Iš viso, pastatas bus gal 300 
pėdų augščio.

Gineitis, parengiamuosius darbus pravedė 
Petras Bulaitis, jam talkininkavo Juozas 
Sležnikas. K. Bulaitis paruošė programą, 
atspausdino pakvietimus ir juos išsiunti
nėjo organizacijoms. Visos organizacijos 
tam reikalui pritarė, bet parapijos komi
teto du nariai pasipriešino ir tik tarpinin
kaujant p. Gineičiui, nusileido. Minėjimas 
praėjo gražioj nuotaikoj ir jame dalyvavo 
visa Londono lietuvių kolonija, 
laiko. Vasario 16 Londone buvo 
kiekvienais metais.

Nuo to 
minima

* * *
Paryžius. Prancūzų mokslininkai tvirti

na, kad pereitą rudenį sovietai susprog
dino keturias atomines bombas. Jie sako, 
kad tiriant atmosferos radioaktyvumą, tai 
nustatyti nesunku.* * *

Berlynas. Profesorius mokslininkas Al
bertas Enšteinas nedviprasmiškai praeiš- 
kė, kad jis nieko bendro nenori turėti su 
Berlynu, kur jis gimė prieš 76 metus. Grį
žęs į Ameriką, jis net grąžino Vak. Berly
no miesto valdybos dovaną. Kokia ta do
vana buvo, nežinia, nes mokslininkas ja 
nesidomėjo, ir neatrištą pasiuntė atgal. 
Svarbiausia jo rūstybės priežastis yra ta, 
kad jis negavo jokios kompensacijos už 
nacių laikais rekvizuotą jo brangų namą.

Pereitą šeštadienį Prancūzijos atstovų rū
mai nuvertė Mendes-France vyriausybę. Jis 
buvo pakaltintas dėl nevykusios politikos 
Šiaurės Afrikos atžvilgiu. Prieš ministerį 
pirmininką ir jo vyriausybę balsavo 319 at
stovų, o palaikė 273. Prie opozicijos prisi
jungė net paties Mendes-France 20 radi
kalų ir 17 gaulistų grupės žmonių. Atstovų 
rūmų pirmininkas Gaston Monnerille bai
minasi, kad Mendes-France vyriausybės nu 
vertimas gali turėti fatališkų pasekmių Šiau 
rėš Afrikoje, gal net ir kitose kolonijose, ir 
suduoti rimtą smūgį Prancūzijos Unijai.

Prancūzijos prezidentas Rene Coty visą 
laiką veda derybas su politinių partijų va
dais, norėdamas kaip galima greičiau suda
ryti 21-ją pokarinę vyriausybę. Gauta ži
nių, kad pirmasis, sutikęs sudaryti ministe
rių kabinetą, yra Antoine Pinay, žinomas 
kaipo krašto ekonomijos gydytojas poka
riniais laikais. Jis turi 62 metus amžiaus ir 
yra nepriklausomas konservatorius, be to, 
pramonininkas.

Dr. Adenaueris, Vak. Vokietijos kancle- rajas. Britų užsienio reikalų viceministe- 
ris, apgailestaudamas Prancūzijos vyriausy- rjs pareiškė, kad nei įvykiai Prancūzijoje, 
bės krizę, pareiškė įsitikinimą, kad naujoji neį vokiečių visuomenės opinijos skilimas 
vyriausybė į Paryžiaus Isusitarimus dėl Vak. dalyko nepakeis.
Vokietijos apginklavimo žiūrės taip pat po- * * *
zityviai, kaip žiūrėjo ir Mendes-France vy- Londonas. Lankydamasis Šveicarijoje, 
riausybė. Kalbėdamas krikščionių demo- maršalas Montgomery pareiškė, kad jis 
kratų partijos užsienio reikalų komisijoje, nematąs pavojaus pasaulio taikai. Esą sir 
jis pasakė: „Demokratinėje valstybėje vien Winston Churchill ir prez. Eisenhoveris 
tik parlamentas gali skelbti sprendimus, ta- yra pakankamai atsargūs vesdami tarp- 
čiau jis tai turi daryti laisvai, be gatvės tautinę politiką, todėl mes galį būti ramūs 
spaudimo. Nereikia rimtai dėtis į galvą nei dar ilgą laiką.
sovietų grasinimų nei pažadų. Vokiečiai * * *
turi tokius pat stiprius nervus, kaip ir tur- Bielgradas. Neseniai sąlyginiai nuteis- 
kai, jugoslavai ar japonai“. Jis taip pat tieji Tito bičiuliai Milovan Džilas ir VIa- 
smarkiai sukritikavo vokiečių socialistus už ■ dimir Dedidžer 
kompaniją prieš Paryžiaus sutarčių patvir
tinimą.

vyksta politinės Tuo tarpu milionas prancūzų ir 175.000 
prancūzų kariuomenės stovi parengtyje nuo 
Tuniso iki Casablancos. Visi yra netikri, vi
si spėlioja, ar Mendes-France nuvertimas 
reiškia naujo terorizmo pradžią. Šiaip ar 
taip, Mendes-France vyriausybė sustabdė 
Kairo diriguojamus neramumus tame rajo
ne. Jos pasitarimai su Tuniso vyriausybe 
dėl to krašto autonomijos pirmą kartą at
nešė taiką audringoje Šiaurės Afrikoje. 
Kaip tik dėl to Mendes-France ir krito.

Ryšium suFormozos klausimu anglų 
darbiečių partijoje vis smarkiau pasisa
koma prieš amerikiečius. Darbiečiai ly
giai smarkiai puola D. Britanijos vyriau
sybę dėl jos politikos šiais krizės laikais. 
Pasinaudodami tautos abejingumu For- 
mozos bylai ir karo baime, jie stengiasi 
pasidaryti populiarūs ir atgauti rinkėjų 
pasitikėjimą. Trumpai kalbant, jie bau
gina karu. Štai darbiečių partijos pirmi
ninkė Summerskill pareiškė: „Tolimuo
siuose Rytuose bręsta pasaulinis karas. 
Ar leisime netikrai Formozos vyriausy
bei, kuri yra tik amerikiečių bazės admi
nistratorė, kad ji suniokotų pasaulinę tai 
ką? Reikia pasakyti Čiang Kaišekui, kad 
britų darbininkai neparems nusibankruti- 
jusio diktatoriaus troškimų ir žygių prieš 
pripažintos Kinijos liaudies respublikos 
darbininkus“. Jai atrodo, kad diktatorius 
yra Čiang Kaišekas, o ne Mao Tse Tun- 
gas. Panašios nuomonės yra ir Bevanas, 
kairiojo darbiečių sparno vadas. Jis dar
biečių susirinkime, Kuilyje, pasakė: „Šiuo 
klausimu darbiečių partija viduje yra 
vieninga. Aš visiškai sutinku su Mr Att
lee pažiūromis, nors esu šiek tiek net jo 
priešaky. Mes turime aiškiai pasakyti 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms kad 
D. Britanija nepaaukos nė vienos gyvy-

Londonas. Bevanas vėl pradėjo smarkią 
propagandą prieš Paryžiaus susitarimų 
dėl Vak. Vokietijos apginklavimo patvir
tinimą. Tai daryti ji drąsina Maskvos gun 
dymai ir vokiečių socialdemokratų opozi
cija Adenaueriui. Kai dėl D. Britanijos, 
tas dokumentas jau yra baigiamas tvar
kyti ir po juo tereikalingas karalienės pa-

16 su-1955 m. Londone Vasario
kaktis minima tokia tvarka: Vasario 16 d.
vakare, šventės sukaktis bus minima Lie- _
tuvių Namuose, o vasario 26 d., šeštadienį, bės> kad"čiang' Kaišekas”galėtų '’grįžti' į 
6.30 vai. vakaro, Parapijos salėje, „Lon- Kinlją-., Kaip matyti, smarkiai ir nedvi- 
dono Vaidila kartu LAS Londono sky- prasmiškai pasisakoma. Tačiau darbiečių 
riumi ruošia platesnio pobūdžio minėjimą. partiją su Attlee priešaky smarkiai kriti- 
Nepriklausomybės Paskelbimo Aktą skai
tys savanoris kūrėjas Vyčio Kryžiaus Ka
valierius pik. T. Vidugiris. Meninėje da
lyje pasirodys naujai organizuojamas Lon 
dono vyrų choras įr kt. Londono ir apy- jgs veiksmų.

nį.

kuoja konservatoriai ir nepriklausomieji, 
kurie pabrėžia kad ta kompanija žymiai 
padidina ginkluoto susirėmimo pavojų, 
nes skatina kinų komunistus prie agresi-

Taigi, čia baramasi, 
spekuliacijos, o iš Tačen salų pranešama, 
Iftid ten nepastebima panikos, tik jaučia
mas didelis nusiminimas. Daugelis karei- 

VASARIO 16 „E. LIETUVIO NUMERIS vių verkė gavę įsakymą keltis. Kas gi ž" 
ir baigsis, 
niekur ne
netruks jų

V. V.

diena anksčiau — va- no, ar tomis ašaromis viskas 
Deja, verkiančių šiais laikais 
trūksta. Reikia manyti, kad

vėl prašo savo valdovą 
leisti steigti gretimą socialistų partiją Ju
goslavijoje. Dar nežinia kaip i tai pažiū
rės diktatorius.

A.A. JONUI LAŽAUNINKUI 
mirus,

jo brolį Juozą nuoširdžiai užjaučia
me.
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„O kad taip ėmus ir sušukus: 
mūsų kultūros taupymo bendro- 
ir ne taip plačiai pravertomis du- 
prezidentų šypsenomis. Taip sau,

1954 M. GROŽINĖS LITERATŪROS 
VEIKALŲ SĄRASAS, IŠ KURIO 

VIENAM BUS PASKIRTA 1954 M. ...
LITERATŪROS PREMIJA.

Panevėžio dramos teatras pastatė A. 
Vienuolio dramą „Prieblandoje“. Režisa
vo Alekna. Dekoracijas piešė Stepanka. 
Tas pats teatras rengiasi pastatyti Grušo 
komediją „Pavojinga draugystė“.

tą Lietuvos istoriją, kuri jau baigiama 
rinkti. Jau atspausdintas 400 pusi, dydžio 
Teatro almanachas. „Terra“ su skaityto
jų talka rūpinasi išleisti didžiulį 700 pusi. 
J. Savickio romaną „Žemė dega“.

Dr. J. Daugailis „Drauge“ smarkiai ba
ra lengvapėdės moteris. Jis rašo: „Juokin
gai atrodo ta moteris, kuri nežino propor
cijos tarp išlaidų balinei suknelei ir savo 
asmenybės kultivavimui. Puošniausias dra
bužis nepaslėps, jei dvasios kultūros bus di
delė biednystė. Tokie asmenys nepalieka 
pastovaus susižavėjimo. Jei moteris drąsiai 
išmeta keliasdešimt dolerių vieno ar poros 
vakarų drabužiui, o neranda dolerio užjū
ryje palikusiam broliui ar skurdžiose sąly
gose bestudijuojančiam studentui, ji vistiek 
pasilieka dama be širdies ir mums neimpo
nuojanti“. Straipsnio autorius dar bara to
kią „šilkais apdengtą nebylę lėlę“ už tai, 
kad ji neranda kelių dolerių kultūros žur
nalui, naujausiai knygai ar savo vaikų 
raštėliui.

Susidorojęs su tos rūšies padarais, jis 
truoju vėzdo galu pila ir vyrams: „Jei 
rai šiuo atžvilgiu yra nuosaikesni drabu
žiuose, tai daugelis jų suklumpa gėrimuose, 
kurių net imama jieškoti tarp rinktinių im
portuotų. Baliuje pasirodyti — daugelis 
skubūs, net ir tie, kurie namie negalėtų pa
rodyti naujesnių knygų ar žurnalo nume
rių. Kaikeno perdaug nugeriama“. Teisin
gai ir nebepirmą kartą apie tai rašoma, ta
čiau klausimas, ar skaito smerkiamieji tuos 
graudenimus. Antra vertus, tokie tipai dar 
nėra mūsų tautos dramos svarbiausieji vei
kėjai, nes ir pats autorius tvirtina, kad 
„Ačiū Dievui, kad turime daug ir pavyz
dingų vyrų, kurie ištvermingi darbe, nuosai 
kūs vaišėse, veržlūs kultūriniame gyvenime 
ir <ryžtingi pasitobulinime — lankydami į- 
vairius kursus, sekdami sau artimesnės sri
ties net ir kitomis kalbomis literatūrą“. 
Ačiū Dievui, pridursime ir mes.

Mūsų spauda tam tikromis progomis 
piktinasi ir dėl lietuviškų pavardžių keiti
mo, kai Steponavičiai virsta Stevensais, Ru
džiai Brownais ir panašiai. Tačiau pasitai
ko ir atvirkščių dalykų. Štai „iVenybė“ pra 
neša, kad lietuvis JAV aviacijos karys Vic
tor Edward Kuhl nepasitenkino savo pavar 
de ir pakeitė ją į Vytautas Edvardas Kuli
kauskas. Tas laikratšis rašo: „Blogiau ar 
geriau, bet lietuvio pavardė turi skambėti 
lietuviškai, o ne angliškai, airiškai ar vokiš
kai. Pasiėmęs vokiečio, airio ar anglo pa
vardę, lietuvis nebus amerikoniškesnis“. 
Nebus jis nei angliškesnis. Žmogų išskiria 
ne pavardė, bet jo darbai, kūryba, žygiai. 
Dantė, šv. Augustinas, Rafaelis, Newtonas 
ir, sakysim, Edisonas ne todėl pasidarė žy
mūs, kad taip vadinosi, o todėl, kad pasi
naudojo Dangaus dovana ir dirbo. Jei dirb 
sime, priversime ir mes kitataučius gerbti 
mūsų vardus, pavardes.

Toje pačioje „Vienybėje“ žymusis visuo
menininkas J. J. Balčiūnas kalba apie išei
vio biznieriaus pareigą savo tautai. Jis sa
ko: „Žydų stiprybė Amerikoje ir pasaulyje 
nėra jokia paslaptis, jei tik atsiminsim, kad 
jie moka būti solidarūs ir tikrai nepagaili 
savo tautinių ir visuomeninių reikalų pa
remti nuolat ir gausiai. Ir tuo savęs nenu- 
skriausdami, o tik stiprėdami, kaip visuo
menė.“ Toliau skaitome: „Gal ir negerai,

kad vis imu pavyzdžius iš svetimų tautybių, 
lyg tarsi lietuvis pats savo protu nebemo
kėtų galvoti. Galvoti jis moka, savo bizny
je jis pakankamai gudrus, tik bėda dar, kad 
jis... savo, kaip tautiečio, išvadų iš to ne
padaro“. Mes žinome, kokias išvadas pa
daryti siūlo p. J.J. Balčiūnas. Jis siūlo biz
nieriams tam tikrą procentą savo pelno 
skirti tautiniams reikalams. Nuoširdžiai pusi, dydžio Dr. V?D. Sruogienės parašy- 
sveikintinas dalykas, tačiau kaip reikia pri- ' T .--.j- ■ - >--•

eiti prie jų piniginių, kai daugelio nagai 
save riesti, o tūkstantinės guli bankuose?

Tik nenusigąskite, nes šį kartą tiesiog ne
kalbama apie rinkliavą; Rašytojas L. Do
vydėnas tame pačiame laikraštyje siūlo ap
saugoti kaip nors ir išsaugoti mūsų tautos 
lobyną — dainas, pasakas, padavimus ir kt. 
Jis rašo: 
įkurkime 
vę. Nors 
rimis ir 
patylomis, kur nors geroj užuovėjoje, kur 
kandys nepasiektų ir vagys — laiko vagys 
— neišvogtų“. Be abejo, reikia pritarimo, 
o rasit ir patarimo. Patarimą gi nesunku 
duoti. Štai jis: iš iniciatoriaus burnos į pa
siturinčiųjų ausį.

Visiškai liūdnai mus nuteikia A. Banio
nis „Laisvojoje Lietuvoje“. Jis va kaip ai
manuoja: „Pagrindinė tautos dalis — ka
mienas yra šiandien graužiamas raudonojo 
triušio — komunizmo. Po keletos metų 
apie tą kamieną išaugs lietuvių tautos at
žalos su aiškia raudonosios komunizmo 
doktrinos mediena ir lapais. Mes gi, nuka
potosios lietuviško medžio šakos, nyksta
mo, vystame ir pūname. Jei ir sugrįšim į 
savo žemę, tai tikrai netiksime ir nepriaug
sime vėl atgal prie tautos kamieno. Nepri
augsime dėl to, kad nykstame, keičiame ne 
tik savo išorinį lietuviško charakterio apda
rą, bet taip pat ir savąjį gyvybiškumą“. 
Yra ir žiauresnių kaltinimų. Net bukapro
čiu tūlas pakrikštytas. Tiesiog skandalas. 
Nors imk žmogus ir pasivadink Brownu, 
kad ne toks nenaudėlis atrodytum. Rimtai 
kalbant, galima būtų ir pravirkti, jei neži
notume, kad tai tik partinis apsišaudymas.

Jonas Aistis, Apie laiką ir žmones, 250 
psl., Terra. Vytautas Alantas, Svetimos 
pagairės. Novelės, 256 psl. Nida. Dr. S. 
Aliūnas, Valerijono lašai. Eilėraščiai, 64 
psl. Nemunas. Aloyzas Baronas, Antrasis 
krantas. Novelės, 132 psl. Nida. Jurgis 
Blekaitis, Vardai vandenims ir dienoms. 
Eilės, 70 psl. Terra. Stasius Būdavas, Už
draustas stebuklas. Romanas, 248 psl. Ga
bija. Br, Daubaras, Duonos bejieškant, 
122 psl. Nida. Bronius Daubaras, Mėlyna 
suknelė. Apysaka, 154 psl. Londonas. Jo
nas Gailius, Kaip jis ją nužudė, 128 psl. 
Venezuela. Alfonsas Gricius, Tropikų ele
gijos. Lyrika, 64 psl. Austr. Lietuvis. Jur
gis Jankus, Namas geroj gatvėj. Romanas, 
268 psl. Venta. Paulius Jurkus, Pavasaris 
prie Ąard’uvos, 176 psl. Liet. Knyg. Klu
bas. Anatolijus Kairys, Auksinė sėja. Ei
lėraščiai, 88- psl. Nemunas. Juozas Krali- 
kauskas, Urviniai žmonės, 280 psl Liet. 
Knyg. Klubas. Nelė Mazalaitė, Saulės ta-

EUROPOS LIETUVIS

KNYGOS BARE
Ats. gen. St. Raštikis parašė savo atsi

minimus, kuriuos leidžia „Lietuvių Die
nų" leidėjas A. Skirius. Tai bus didžiulis 
tomas vertingos ir įdomios medžiagos. 
Jau pasirodė Balio Sruogos knyga „Kas 
bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“, 
kurios siužetas imtas iš Napoleono žygio 
per Lietuvą. Knyga gražiai išleista, iliust
ruota, viršelis dail. A. Kurausko.

Tėvynės Mylėtojų Draugija leidžia 700

„Vyrai iš 1945-ųjų metų“ — štai ant
raštė mano ruošiamos ir „Terros“ išteisi
mos knygos. Kas tie 1945-ieji metai, žino
me: Vakarų sąjungininkai parbloškė hit
lerinę Vokietiją, ir sąjungininkus atsipra
šant, jų sąjungininkas komunistinė Rusi
ja, pavergusi per 100 milijonų naujų žmo
nių, ištiesė savo kruvinus nagus tolimes
niems tautų ir joms priklausančių žmonių 
grobimams ir niokojimams. Ta nelemtis 
ištiko ir mūsų brolius, kuriuos naciai bu
vo prievarta sugaudę į savo kariuomenės 
dalinius ar surinkę apkasams kasti ar ki
tiems užfrontės uždaviniams ir kurie po 
kapituliacijos atsidūrė sąjungininkų be
laisvių stovyklose, šie vyrai už spygliuotų 
vielų ne tik kentė badą, šaltį, ligas, mir
ko lietuje, bet — tai užvis didžiausia ne
tiesa ir skriauda! — buvo terorizuojami 
Sovietų repatrijacijos komiąijų ir net prie 
varta gabenami už geležinės uždangos. 
Dalis nepakeldami teroro ir kankinimų 
grįžo į tikrą mirtį bolševikijoje, kiti bu
vo nugrūsti į Belgijos anglių kasyklas 
kaip reparacijų iš Vokietijos prekė, o dar 
kitt po metų ar ilgiau vargų ir kančių 
stovyklose buvo grąžinti laisvėn ir gavo 
teisę pasilikti Vakaruose.

Šių vyrų patirtos skriaudos būtina su
rašyti ir paskelbti mums patiems ir mū
sų palikuoniams, kaip žymiai anksčiau 
P. Ruseckas surinko ir paskelbė medžia
gą apie knygnešius, apie baudžiavą, apie 
mūsų savanorių žygius, kad šios kančios 
nežūtų užmiršime, o liktų graudžia pamo
ka mums ir mūsų ateinančioms kartoms. 
Kaip atskiras lietuvis tegvvas tautoje, 
taip tauta tegyva per atskiro lietuvio kan
čią, ryžtą, valią. Taigi, vyrai iš 1945-jų 
metų, atsliepkite šiuo adresu: J. Cicėnas, 
3421 — X Street, Omaha 7 Nebr., USA. 
Mums svarbu, kaip naciai sugrobė mūsų 
vyrus į kariuomenę ir pagelbinius dali
nius, kaip vyko atsitraukimas į Vakarus, 
kur ir kada pakliūta į sąjungininkų ne
laisvę, kokios sąlygos buvo nelaisvėje, 
kaip ir kada terorizavo Sovietų repatria
cijos komisijos, kas ir kaip buvo prievar-

kas. Romanas, 418 psTLiet. Knyg. Klubas. 
Kardė Pažėraitė, Didvyrių žemė. Vaizde
liai, 134 psi. Sao Paolo. Alė Rūta, Duktė. 
Apysaka, 250 psl. Bendrija. Alfonsas Ty- 
ruolis, Laukų liepsnos. Sonetai, 48 psl Ven 
ta. Liudas Zeikus, Laiptai į tolumas. Ro
manas, 242 psl. Chicago. Pulgis Andriu
šis, Tipelis, humoro romanas, 240 psl. Ga
bija. Bakužainis, Audrose. Eilės, 120 psl. 
Argentina. Jurgis Gliaudą, Gęstanti sau
lė. Metmenys, 218 psl. Liet. Kn. Klubas. 
Jonas Grinius, Žiurkių kamera. 3 v. dra
ma, atspaudas iš Aidų 1953 m. Leonar
das Žitkevičius, Daiktai ir nuorūkos. Ly
rinės ironijos, 48 psl. Gabija.

Konkursas įvyks 1955 m. vasario 10 d. 
Premiją paskyrė Čikagos lietuviai gydyto
jai. Premijuojama bus ta knyga, kurią iš
rinks Lietuvių Rašytojų Draugijos nariai 
slaptu balsavimu — laiškais.

reikalais. Bibliografija 
surašymu bei aprašymu, 

uždavinys — aprašyti 
raštus pagal jų išorę ir

Bibliografijos 
rūpinasi knygų 
Bibliografijos 
spausdintuosius _ . __
turini, juos klasifikuoti, skirstyti, daryti 
išvadas apie knygų gamybos augimą ar 
smukimą, apie jų santykį su visuomeni
nėmis žmonių gyvenimo sąlygomis, pažy
mi mūsų bibliografas prof. V. Biržiška. 
Tremtyje tą darbą atlieka dar 1945. XI. 
11 Bavarijoje Memmingeno mieste įsteig
ta Lietuvių Bibliografijos Tarnyba, ku
rios pastangomis surašyta jau apie 2.000 
knygų ir brošiūrų, išleistų lietuviu lais
vajame- pasaulyje per 10 metų. VLIKas 
rado būtina palaikyti šią naudingą įstai
gėlę, o svarbiausia — leisti jos parengia
mą biuletenį „Knygų lentyna“. VLIKas šį 
biuletenį leidžia nuo 1951 m. antrojo pus
mečio. Jis biuletenį leis ir šiais metais. 
Skaitytojai ras biuletenyje straipsnių a- 
pie lituanistikos bibliotekas įvairiuose 
kraštuose, 150-180 knygų aprašymą, apie 
1.500-1.800 svarbesnių straipsnių biblio
grafija. ' Neveltui vienas JAV žurnalas 
apibūdino biuletenį: „norintiems rakto 
lietuviškiems reikalams susekti raštuose 
čia gal tiksliausias būdas — „Knygų Len
tyna“. Prenumeratos kaina 1955 m. palik
ta nepakeista: JAV ir Kanadoje metams 
1.50 dol.. o kitose šalyse — 100. Pinigus 
siųsti Lituanian Bibliographic Service, 
602 Harvey Street, Danville, Ill. USA. Ta 
pat proga visi knygų ir laikraščių bei 
žurnalų leidėjai prašomi siuntinėti nuro
dytu adresu savo leidinius. Visi šie leid
iniai, įrašius ir paskelbus biuletenyje, 
perduodami Pasaulio Lietuvių Archyvui. 
Tie leidėjai, kurie norėtų, kad jų knygos 
ar periodinių leidinių straipsniai būtų 
paskelbti tarptautinėje bibliografijoje, 
JAV kongreso bibliotekos parengiamoje 
ir leidžiamoje, turi nepasigailėti dar vie
no egzemplioriaus. Adresas: East Euro
pean Accessions Lisi, Lithuanian Section, 
Exchange and Gift Division, Eibrery of 
Congress, Washington 25, D. C., USA.

Kotryna Grigaitytė

GYVA ESI

Tavo vardą amžinai mini 
vėtrų ūžesy, 
nors ir perverta krūtinė, 
bet gyva esi.

Tavo galvą linas juosia, 
rūtos prie kasų. 
Aš žinau, visuos 
nėra tokios kaip

kraštuose. 
Tu.

barstoGintarus po kojų 
Tau ir Batlija, 
ak negulsi Tu į karstą 
su viltim nauja.

Visad lemta Tau at gimti t 
pražydėt gražiau, 
tad į Salį juodos mintys, 
žaizdos gis veikiau.

(Iš rinkinio „Paslaptis")

Kaįkuriose JAV mokyklose leidžiama 
mokytojams laisvai apsispręsti, ar statyti 
mokiniams pažymius, ar pasitenkinti vien 
laiškais tėvams apie jų vaikų mokslo pa
žangą. Tokį laišką mokinys turės paTs 
įteikti savo globėjams.

JAV dienraštis „Boston Globė“ įsidėjo 
net du straipsnius apie mūsų tautiečius: 
vieną apie buvusį pasaulio bokso čempio
ną Jack Sharkey-Žukauską, o antrą apie 
karvelių mėgėją Alfonsą Ušauską.
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ta gabenami į Sovietų Sąjungą ir visa ki
ta, surišta su šių vyrų vargais, kančiomis 
ir nelaimėmis" - —-----
CĖNAS. Evangelijos žodis

Sėjėjas išėjo savo sėklos sėtų. Jam sėjant 
dalis krito pakelėje ir buvo sumindžiota, 
dalis krito ant uolos ir padžiūvo, dalis 
krito tarp erškėčių ir erškėčiai nustelbė 
ją, kita dalis krito į gerą žemę ir išdygu
si davė šimteriopą vaisių. Sėkla — Dievo 
žodis, uola ir erškėčiai — tie, kurie jį at
meta. Kas krito į gerą žemę, tai tie, kurie 
klauso Dievo žodžio ir jį palaiko tikrai 
geroje širdyje ir duoda vaisiaus kantru
me.

Sėkla yra labai mažas dalykas, bet di
delė paslaptis — joje yra gyvybė. Maža
me grūdelyje glūdi galinga jėga. Reikia 
tinkamos žemės, kad sėkla išdygtų, kitaip 
ji išdžius, ar teduos tik labai menką vai
sių. Koks stebėtinas Dievo žodžio susitiki
mas su žmogaus dvasia! Tai dangiškoji 
sėkla, kurią Kristus atnešė pasauliui. Die
vo žodžius Bažnyčia saugo ir nuolat kar
toja. Tai gyva ir vaisinga sėkla, turinti 
nuostabią jėgą, teikianti paskiram žmo
gui ir bendruomenei dvasinį atsinaujini
mą ir doros pakilimą. Bet čia reikia ir pa
ties žmogaus bendradarbiavimo, kad va
lia ir elgesys pritartų Dieviškojo žodžio 
sėklos augimui.

Neatidumas, lengvabūdiškumas, išsi
blaškymas yra pirmoji Viešpaties nuro
dyta kliūtis Evangelijos sekios vaisingu
mui. Tai žmonės ne priešingi gėriui, bet 
paviršutiniški, kurie nieko giliau neaps- 
varsto, lygiai kaip sėkla, kuri neauga ant 
vaikščiojamo kelio. Jie lengvai susižavi 
kitų nuomonėm ir dienos madom. Girdė
dami gėrisi Dieviškų žodžių šviesa ir gro
žiu, bet per daug greitai, pagal įprasta 
lengvabūdiškumą, juos pamiršta.

Kiti būdami atviri ir jautrūs gėriui, tie
sai ir kilnumui, su vidiniu džiaugsmu pri
ima Dievo žodį ir jam uoliai atsako. Pa
gauti Evangelijos minčių didingumo įs
pūdžiui, pasižada, įsipareigoja dvasinei, 
pažangai, prisideda ir prie išorinio apaš
talavimo. Kaip dažnai pirmam nepasise
kimui palietus, netenka noro ir viską pa
lieka. Valia uoli, bet silpna. Kada gundy
mų valandą krikščioniškas gyvenimas už
deda pareigą kovoti ir nepasiduoti — jie 
jaučiasi pavargę ir pasiduoda. Nors širdy
je gailisi prisiminę gražiuosius uolumo 
laikotarpius, bet sunkumus nepanaudoja 
amžinajam gyvenimui ir Dieviškojo žo
džio sėkla kurią taip kilniai buvo priėmę, 
lieka nevaisinga.

Sėkla tarp erškėčių, tai tie, kurie kad 
ir klauso, bet, šalin eidami, rūpesčių, tur
tų ir gyvenimo džiaugsmų nutroškinami 
ir neduoda vaisiaus. Jaučia gėrį ir jo vy- 
liojančią jėgą, žino pareigos vertę, bet 
aistrų galia užslopina dvasios ir krikščio
niškos sąžinės reikalavimus. Bet kas bus 
su tais, kurie nuo Dievo žodžio sėklos pri
ėmimo visiškai pasitraukia? Ar gi jie at
neš gerų vaisių?

Yra ir geros žemės. Tai tie, kurie 
klauso žodžio, jį palaiko tikrai geroj širdy 
je ir duoda vaisiaus kantrume. Tokios ge
rai paruoštos dirvos Dievas laukia iš kiek 
vieno žmogaus!

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
BRADFORD — vasario 20 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — vasario 26 d., 5 v.v.
ROCHDALE — vasario 27 d., 10,30 v.

Katalikų Tarptautinės Taikos Organi
zacija 1954 metų taikos premiją paskyrė 
Dr. Charles G. Fenwick'ul, Pan Amerikos 
tarptautinės teisės direktoriui. Pagerbtas 
jis buvo už pastangas atstatyti tautų tei
sių katalikiškąsias tradicijas ir už Šv. 
Sosto taikos ir tarptautinio teisingumo 
manifesto propagavimą.

* ♦ »
Netrukus išeis iš spaudos prof. Z. Ivins 

kio studija apie šv. Kazimierą. Ji turės 
per 200 pusi, ir bus gausiai iliustruota. 
Studija spausdinama Brooklyne.

THOR HEYERDAHL

KO\ - TIKI
(Iš norvegų kalbos

(Tąsa iš pereito numerio)

Bibliotekoj jieškojau aprašymų, rašytų 
pirmųjų europiečių, pasiekusių Pietų Ame
rikos Ramiojo vandenyno pakraščius. Prie 
aprašymų nebuvo pridėta braižinių ar pa
aiškinimų apie indėnų didžiuosius baisos 
medžio plaustus. Jie turėjo rojines būręs, 
sliuižius ir ilgą irklą užpakaly vairuoti. Va
dinasi, buvo galima juos vairuoti.

Savaitės slinko jūrininkų namuose. Jokio 
atsakymo iš Chicagos ar kitų vietų, ku
rioms buvau pasiuntęs savo mokslinio dar
bo nuorašus.

Vieną šeštadienį ėmiau ir užsukau pas 
laivų aprūpintoją Water Streete, kur mane 
mandagiai užkalbino, vadinant kapitonu, 
kai paprašiau Ramiojo vandenyno jūrlapių. 
Susiviniojęs jūrlapius ir pasikišęs po pažas
timi pasileidau priemiestiniu traukiniu į 
Ossining, kur būdavau nuolatinis savaitga
lių svečias pas jauną norvegų porą, gyve
nančią nuostabiai gražioj vietoj. Jis buvo 
anksčiau laivo kapitonu, o dabar tarnavo 
raštinės vedėju Fred Olsen linijoj New 
Yorke.

Aš išvyniojau jūrlapius, ištiesiau juos ant 
žolės ir užklausiau Vilhelmą, ar jis tiki, kad 
plaustas galėjo nunešti gyvus žmones iš Pe
ru į Pietjūrio salas?

Nustebęs jis žiūrėjo daugiau į mane, ne
gu j jūrlapius, bet ilgai nelaukdamas atsa
kė, kad taip. Man pasidarė daug lengviau, 
nes žinojau, kad laivininkystė ir būriavi- 
mas buvo Vilhelmo amatas ir aistra. Mano

valandas, mėgindami apskaičiuoti plausto naujų kariškų išradimų ir patobulinimų, 
kurie, pasak jo, galėtų būti naudingi moks
linėms ekspedicijoms kaip į šiaurę, taip ir 
į pietus.

Po pranešimo prasidėjo plačios ir gyvos 
diskusijos. Danijos žinomas ašigalio tyrinė
tojas Peter Freuchen kratė skeptiškai galvą. 
Jo pasitikėjimas šiomis najenybėmis nebu
vo didelis. Diskusijoms baigiantis pulkinin
kas Haskin paskelbė, kad klubo nariai, ku
rie ruošiasi naujoms ekspedicijoms, galės 
pasirinkti čia demonstruotus daiktus, jeigu 
jie sugrįžę praneš laboratorijai savo nuo
monę.

Aš buvau paskutinis, kuris tą vakarą iš
ėjau iš klubo. Tyrinėjau kiekvieną smulk
meną šioj nauintėlaitėj aprangoj, kuria, ga
lėjau pasinaudoti kada tik norėjau. Tai bu
vo dalykai, kurie kaip tik man buvo reika
lingi: gelbėjimosi priemonės, jeigu plaus
tas netikėtai subirėtų į atskiras dalis, o kitų 
plaustų aplinkui nebūtų.

Kai kitą dieną sėdau pusryčių jūrininkų 
namuose, mano mintys vis dar sukosi apie 
vakarykščius dalykus. Gerai apsirėdęs, stip 
raus sudėjimo jaunas vyras tuo metu atėjo, 
balansuodamas savo pusryčių padėklu ir 
atsisėdo prie mano stalo. Tarp mūsų užsi
mezgė kalba; pasirodė, kad ir jis nebuvo 
jūrininkas, o diplomuotas inžinierius iš 
Trodhejmo, atvykęs į Ameriką pirkti maši
nų dalių ir pasipraktikuoti šaldymo techni
koj. Apsigyveno netoli šios vietos ir daž
nai užeidavo pavalgyti į jūrininkų namus, 
nes čia buvo gera norvegiška virtuvė. Jis 
užklausė, ką aš veikiu, o aš bendrais bruo
žais suminėjau jam savo planus. Pasakiau, 
jeigu iki savaitės pabaigos negausiu nei vie
no palankaus atsakymo į mano rankraš
čius, imsiu ruoštis ekspedicijai plaustu. Sta
lo draugas nedaug klausinėjo, bet usidomė- 
jęs sekė mano pasakojimą.

vertė St. Vainoras)

nustebimui jis po to pareiškė, kad tai būtų 
tikra beprotystė galvoti aipe tokią kelionę, 
apie kurią aš jam išsitariau.

— Bet juk ką tik pasakei, kad tokia ke
lionė įmanoma, — nutraukiau jį.

— Visiškai teisingai. —. jis patvirtino. 
Bet galimybės dingti yra tokio pat didumo. 
Juk pats niekad nesi buvęs ant baisos plaus 
to ir staiga tu užsimanei keliauti juo per 
Ramųjį vandenyną. Gal būt pasiseks, gal 
būt ne. Senieji Peru indėnai be abejonės tu
rėjo daugelio kartų patyrimą kaip juos sta
tyti. Gal būt dešimt plaustų nuėjo į dug
ną ir tik vienas išsilaikė, — o gal ir šimtai 
amžiaus laikotarpy. Kaip tu sakai, inkos 
indėnai leisdavosi į atvirą jūrą, susitelkę Į 
ištisus tokių plaustų laivynus. Atsitikus ne
laimei, kaimyninis plaustas galėdavo išgelbė 
ti žmones. Bet kas ištrauks tave iš vandens 
toli jūroj? Jeigu pasiimtum ir radiją pa
sinaudoti nelaimės atveju, ir tuomet tas ne
daug tau padėtų, nes ne taip lengva rasti 
mažą plaustą tarp bangų tūkstančius jūr
mylių nuo kranto. Užėjus audrai jus gali 
nuplauti nuo plausto kelis kartus, kol kas 
nors atvyktų. Geriausia, kad tu ramiai pa
lauktum, kol kas nors ras laiko perskaityti 
tavo rankraštį.

Po savaitės vėl buvau Ossininge, su jūr
lapiais po pažastimi. Ir kai aš grįžau atgal, 
per jūrlapį buvo išbraukta mėlyna liniją 
nuo Peru iki Tuamotu salų. Mano drau
gas kapitonas neteko vilties atkalbėti mane 
nuo šios minties. Mes sėdėjome valandų

kelią ir laiką.
— Devyniadešimt šešios dienos, — pa

reiškė Vilhelmas — bet nepamiršk, tik ide- 
ailiškiausiomis sąlygomis, plaukiant visą 
laiką pavėjui, ir sutinkant su tavo many
mu, kad plaustu iš tikrųjų galima buriuo
ti. Tau reikia būtinai skaičiuoti keturius 
mėnesius, bet būti pasiruošusiam ir ilges
niam laikui.

— All right, — atsakiau patenkintas, — 
skaitykime trumpiausią laiką keturius mė
nesius, bet padarysime per devyniasdešimt 
šešias dienas.

Wes 72nd Street, netoli Central parko 
yra vienas įstabiausių New Yorko klubų. 
Prie durų kabo mažutė blizganti misinginė 
iškaba „Explorers Club“, duodanti pagrin
do manyti, kad tuose mūruose yra kas 
nors nepaprasto. Tik įėjęs pro duris į vi
dų pasijunti, tartum būtum nusileidęs pa
rašiutu į svetimą pasaulį, daug mylių nuo 
New Yorko dangoraižių. Uždarius užpaka
ly duris į New Yorką, pajunti atmosferą, 
primenančią liūtų medžioklę, laipiojimą 
kalnais ir poliarin. gyvenimą, o taip pat 
jausmą, tartum sėdėtum salione patogios 
jachtos, plaukiančios aplink pasaulį. Bege
motų ir briedžių trofėjos, kaulai ir ragai, 
karo būbnai ir jietys, indėnų apdarai ir 
dievų paveikslai, laivų modeliai, vėliavos, 
fotografijos ir žemėlapiai gaubia klubo na
rius, kai jie čia susirenka šventei arba pas
kaitai apie tolimas šalis. _

Po mano kelionės į Marquesas salas bu
vau priimtas į klubą aktyviu nariu ir, būda
mas pats jauniausias narių tarpe, atvykęs 
į miestą retai praleisdavau susirinkimą. Kai 
vieną lietingą lapkričio vakarą užėjau į 
klubą, naujai priimtas narys, pulkininkas 
Haskin iš aviacijos aprūpinimo skyriaus, tu 
rėjo laikyti paskaitą ir parodyti visą eilę

Po keturių dienų mes vėl susitikome toj 
pačioj vietoj.

— Ar apsisprendei dėl savo ekspedicijos, 
ne? — jis paklausė.

— Taip, — atsakiau. — Aš keliauju.
Kada?

— Kaip galint greičiau. Jei ilgiau delsiu, 
užeis blogi orai iš Antarktikos, o Polyne- 
zijoj prasidės orkanų laikotarpis. Man rei
kia apleisti Peru per keletą mėnesių, bet 
pirm viso to teks surasti lėšų ir viską su
tvarkyti.
,— Kiek vyrų dalyvaus plaukime?
— Galvojau, kad šešetas pakaktų. Aš 

manau, kad keturias valandas per dieną 
budėti prie vairo bus kaip tik tvarkoj.

Jis stovėjo kaip stovėjęs ir kurį laiką gal
vojo. Po valandėlės pakeltu balsu šūktelė
jo:

— Po šimts pypkių, man atsiranda ūpas 
keliauti kartu. Aš juk galėčiau atsiduo' 
technikos tyrinėjimams ir bandymams. Juk 
tau teks rinkti svarbius faktus ir stebėti 
vėjų ir vandenų sroves. Nepamiršk, kad 
būsi mėtomas po vandenyno plotą, kuris be 
veik nežinomas, nes yra atokiai visų laivų 
kelių. Tokia ekspedicija galėtų atlikti įdo
mius hydrografinius ir meteorologinius ty
rinėjimus, kuriuos galėčiau panaudoti savo 
termodinamikai.

Aš nieko daugiau nežinojau apie vyrą, 
išskyrus, ką galėjai išskaityti iš jo atviro 3 
veido. Bet pasitaiko, kad galima išskaityti 
gana daug.

— AU right, —- pasakiau. — Tai kėliau- | 
jame kartu.

Vyras vadinosi Herman Watzinger; bu- | 
vo sausumos žiurkė kaip ir aš.

(Kaip ši nepaprasta kelionė vyko, vie- | 
nas jos dalyvių, Thor Heyerdhal, aprašo 
knygoje „Kon-Tiki“, kuri jau pasirodė i 
lietuvių kalba).
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

MIN. Dr. S. BACKIS B PARYŽIAUS 
LANKĖSI LONDONE

Vasario 4-6 d. Europėjinio Sąjūdžio reika
lais Dr. S. Backis buvo atvykęs i Londo
ną. Ta proga jis turėjo pasitarimus su 
Ministeriu Balučiu ir Patarėju Balicku.

• m •
PASIUNTINYBĖS PATARĖJAS

V. BALIUKAS KALBĖS Į LIETUVĄ 
PER „VOICE OF AMERIKA“ 

Vasario 16 dieną
.Amerikos Balso“ radijas perduos Lie

tuvai Patarėjo Balicko kalbą vasario 16 
d. Užsienyje gyvenantieji lietuviai kalbą 
galės girdėti, klausydami Amerikos Balso 
duodamą programą, kuri buvo nurodyta 
Europos Lietuvyje š.m. sausio 20 d.* * *

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LIETUVIŲ NAMUOSE
Vasario 16 d,, trečiadieni, Lietuvių Na

muose {vyksta Nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Pradžia 7.30.

Programoje J. Senkaus paskaita ir me
ninė dalis.

Po minėjimo — kava.
Londoniečiai lietuviai kviečiami tą va

karą susirinkti j Lietuvių Namus, 1, Lad- 
broke Gardens, W.11.

* * * 
AUKOKIME TAUTOS FONDUI

Visos lietuvių organizacijos D. Britani
joje, kurios rengia Vasario 16 dienos mi
nėjimus yra prašomos pravesti Tautos 
Fondui aukų rinkimą.

Tautiečiai, gyvenantieji provincijoje ir 
negalį minėjimuose dalyvauti, prašomi 
Lietuvos Nepriklausomybės 37-tą sukaktį 
atžymėti, prisiunčlant savo aukas T. F. 
Atstovybei, 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.U. ♦ * *

PADĖKA
Tautos Fondui aukojo: J. Tamaliūnas ir 

F. Pumputis po 2 sv., J. Strumskis 1 sv. 
16 šil., V. Byla, V. Bumbliauskas, L. Ne- 
meika, K. Sruoga, Žeimys, E. Bliudžiūtė, 
L. Spūras po lsv., Voveris — 14 ši.. J. 
Jakštys — 13 ši. 6 d., K. Vitkus ir J. Sa- 
dūnas po 12 ši., K. Klegeris, Nagienė, B. 
Kudzma, V. Kvietkauskas, A. Paukštys, 
Sinanavičius, Januševičius, J. Bielskis, J. 
Petrušaitis, P. Varkala, J. Uogintas, Plu- 
kas, J. Grinius, J. Stulginskis ir J. Jon- 
kaitis — po 10 ši.

Visiems išvardintiems, o taip pat .auko
jusiems smulkesnėmis sumomis, dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje.
♦ * »

LAIKU PASIRUOŠKIME
DBLS metinis atstovų suvažiavimas 

j vyks š.m. kovo 19 ir 20 dienomis, Lietu
vių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.ll.

Jau pats laikas jam rengtis. Visi' DBLS 
padaliniai turėtų iš anksto apsvarstyti vi
sas mūsų organizacijos veiklos sritis, jas 
kritiškai įvertinti ir pagalvoti apie pato
bulinimus bei pakeitimus, kokių nariai pa 
geidautų, kad mūsų veikla ateityje būtų 
našesnė ir naudingesnė mums ir mūsų pa
vergtam kraštui. Visi sumanymai bei pa
geidavimai turi būti pranešti iš anksto, 
kad DBLS Centro Valdyba galėtų suda
ryti_J955 m. DBLS darbotvarkę.

Vienas svarbiausių Suvažiavimo darbo
tvarkės punktų yra DBLS-gos 1955 metų 
sąmata. DBLS Centro Valdyba ryžtasi dė
ti visas pastangas, kad 1955 m. sąmata 
būtų kruopščiai ir tiksliai parentga. To
dėl visų DBLS1 padalinių valdybos ir na
riai prašomi uoliai bendradarbiauti šią 
sąmatą sudarant. Tuo reikalu CV išsiun
tinėjo visoms sk. valyboms atitinkamą ap
linkraštį. Visi DBLS nariai gaus per sky
rių Valdybas korteles, kurios padės Cent
ro V-bos iždininkui nustatyti 1955 metų 
Pajamas. Nariai prašomi tas korteles tiks 

ai užpildyti ir grąžinti skyrių v-boms, 
kad jos galėtų visas surinktas korteles 
grąžinti centrui iki š.m. kovo 7 d.

DBLS Centro Valdyba yra numačiusi 
paskirstyti savo pajamas šiaip: .

1. Lietuvos laisvinimo reikalams ir Lie
tuvių atstovavimui tarptauiniuose sąjū
džiuose — 10 procenų.

2. Lietuvybės išlaikymui D. Britanijoj 
— paramai vargo mokykloms, jaunimo 
stovykloms, kultūriniams sambūriams, 
spaudai, parengimams ir kt. — 25 proc.

3. DBLS administracijos išlaidoms — 
paštui, raštinės reikmenims, kelionėms ir 
kt. — 25 proc.

4. DBLS narių paramos ir Atsarginis 
Fondas — finansinei paramai DBLS na
riams ligos, nedarbo ir kt. atvejais ir DB
LS Atsargos Fondo sudarymui —■ 40 proc.

Tai reiškia, kad iš kiekvieno - Centre 
gaunamo svaro 2 šilingai bus skiriami 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 5 šil. Lie
tuvybės išlaikumui D. Britanijoje, 5 šil. 
DBLS administracijos reikalams ir 8 šil. 
— DBLS narių reikalams ir mūsų orga
nizacijos stiprinimui — DBLS-gos Fon
dui.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Dėl Lietuvių Namų sienų dažymo, tai 

p. F. Neveravičiaus pastabos yra gal ir 
nuoširdžios, tiktai jų nereikėjo patiekti 
visuomenei, nors tai ir būtų visuomenės 
reikalas, bet tą reikalą kelti Lietuvių Na
nni administracijoje, kad ji atitinkamai 
dekoruotų namus. Visuomeneišitoksai in
formavimas yra visai betikslis ir dargi 
vedąs prie nepasitenkinimo savo rinktais 
organais.

A. Garbauskas

MANSFIELDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Nors negausus narių skaičiumi DBLS 
Mansfieldo skyrius, tačiau pirmasis šoko
si paminėti mūsų Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Vasario 5 d. vakare be
veik visi nariai ir keletas svečių susirinko 
Seselių koplyčioje, kur išklausė šv. Mišių 
ir kapeliono pamokslo apie Tėvynės mei
lę, kurios gražiausi pavyzdį davė pats Iš
ganytojas.

Vėliau visi perėjo į Victoria Hotel salę, 
kuri buvo išpuošta tautine vėliava ir reikš 
mingu šūkiu: „Laimę pažinę, vergais ne
būsim!“ Salėje susirinko svečių iš plačių 
apylinkių, o taipgi buvo latvių, anglų ir 
kitų tautybių žmonių. Minėjimą atidarė 
skyriaus pirmininkas p. Karalius. Paskai
tą skaitė kun. J. Kuzmickis, kuris peržvel 
gė Lietuvos istoriją kelių paskutinių šimt
mečių bėgyje ir išryškino kovas su įvai
riais priešais dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. Pabaigoje iškėlė reikalą kovoti dėl 
lietuviškos dvasios laisvės, nes šiandien 
kiekvienas susipratęs lietuvis yra mūsų 
tautos turtas ir pasididžiavimas. Tiktai 
neleisdami okupuoti savo dvasios būsime 
verti Tėvynės laisvės.

Po paskaitos lietuvis Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties proga sveikino lat
vių atstovas p. Klevą. Pažymėjęs, kad 
mes pabaltijiečiai šiandien turime kovoti 
kultūros ginklais, sveikintojas anglų kal
ba pasakytą sveikinimą pabaigė žodžiais: 
„God save Lithuania!“

Nottinghamo Apygardos vardu pasvei
kino jos pirmininkas K. Kudla, patikinda
mas, kad Augščiausiasis yra mūsų tautos 
kelių Lėmėjas ir jis nepamirš mūsų var
ganos Tėvynės.

Oficialioji minėjimo dalis buvo baigta 
Tautos Himnu.

Toliau sekė linksmoji dalis. Grojant lie
tuviškoms plokštelėms ir šauniam anglų 
orkestrėliui, susirinkusieji kiek patrypsė- 
jo, o bet vaišinosi alučiu ir mėgino savo 
laimę loterijoje. Ji nusišypsojo gimtadienį 
švenčiančiam Z. Mikalauskui, laimėju
siam net dvi dovanas.

Reikta sveikinti Mansfieldo skyriaus 
valdybą ir visus narius, kad taip vienin
gai ir gražiai surengė tokią jaukią šventę.

j. k.

WOLVERHAMTONAS
Vasario 12 d., 6 vai., George Hotelyje 

rengiamas f
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Tą pačią dieną sporto klubas „Viltis“ 
švęs savo veiklos vienerių metų sukaktį. 
Programoje: stalo teniso rungtynės, mi
nėjimas ir vakare šokiai. Šokiams gros 
geras džazbandas, o pertraukų metu plok
štelių muzika. Baras veiks iki 11 vai. Pa
baiga 12 vai. Visus artimų ir tolimų apy
linkių lietuvius maloniai kviečiame atsi
lankyti.

Sporto Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
SKELBIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba su 
kitomis Manchesteryje esančiomis lietuviš 
komis organizacijomis 1955 metų 19 va
sario Blackley Instituto salėje ruošia:

16 Vasario Minėjimą
Prelegentas: A. Kaulėnas Manchesterio 

ir Apylinkės lietuvius prašom visus daly
vauti Pradžia 6 vai. vakaro punktualiai.

DBLS Manchesterio 
skyriaus valdyba

DERBY
DBLS Derby skyrius š. m. vasario 19 

d., 5.30 vai YMCA Hall, St. Peter's 
Church Yard, Derby (Miesto centre) ren
gia Vasario 16-sios

MINĖJIMĄ
Programoje: M. Bajorino paskaita. Meni
nę dalį išpildys Derby skyriaus mėgėjų 
būrelis. Vaidins K. Ąaitkevičiaus parašy
tą ir režisuotą 3-jų veiksmų dramą „Dvi 
širdys“.

Po vaidinimo bus šokiai iki 12 vai 
Turtinga loterija.

Maloniai kviečiame atsilankyti Derby 
ir apylinkių lietuvius į minėjimą ir spek
taklį. Skyriaus valdyba

SKELBIMAS ...
Lietuvos Atgimimo Sąjydžio Anglijos Or
ganizacinis Komitetas rengdamasis pir
mam LAS Suvažiavimui — Seimui Lon
done, kuris įvyks Kovo 26-27 d.d. ir į kurį 
atvyks iš Vak. Vokietijos LAS Vyr. Val
dybos Pirmininkas p. Stp. Vykintas, ruo
šia susirinkimus žemiau pažymėtos^ vie
tose į kuriuos kviečia visus vietos ir apy
linkių lietuvius skaitlingai dalyvauti.

COVENTRY
Susirinkimas įvyks Vasario 12 d. 6 v.v. 
Rėdesdale Av Nr. 3. Caundon. Susirinki
mą atidaro P. Šablinskas.

BRADFORDE
Vasario 20 d. 3 v. p.p. County Restaurant 
patalpose, 4 aukšte, įėjimas tiesiai prieš 
Mechanikos Institutą iš Bridge St, miesto 
centre. Susirinkimą atidaro Al. Dičpetris.

MANCHESTERRY
Vasario 20 d. 6 v. 30 min. Lietuvių Klu
bo patalpose. Susirinkimą atidaro Dai- 
nauskas.

VISUOSE
Susirinkimuose įžanginę paskaitą skaitys 
A. J. Kaulėnas. Po paskaitos paklausimai 
ir P. Mašalaičio pranešimas.

MES TIKIME, 
kad tautinių pažiūrų lietuviams atėjo 
metas susijungti į organizuotą veiklą, tat 
kviečiame visus skaitlingai dalyvauti su
sirinkimuose ir kviesti savo pažįstamuo
sius. Org. Komitetas

COVENTRY
...Nepriklausomybės šventės minėjimas |- 
vyksta vasario 19 d., Pilot salėje. Progra
moje — J. Senkaus paskaita ir skyriaus 
pirmininko pranešimas, Meninę dalį at
liks dainininkas Povilavičius.

'Po oficialios dalies toje pat salėje įvyks 
pobūvis. Coventriečiai ir apylinkės lietu
viai prašomi atsilankyti į minėjimą. Pra
džia 6 vai. vakaro.

DBLS Skyriaus Valdyba

CORBY
DBLS Corby skyriaus valdyba prane

ša, kad dėl susidėjusių nepalankių aplin
kybių Nepriklausomybės šventės minėji
mas, kaip buvo „E. Lietuvio“ Nr. 4 pas
kelbta, neįvyksta.

Vasario 20 d. corbiečiai rengia Užgavė
nių linksmavakarį Forest Bowling Klub, 
(Rockingham Rd.) patalpose. Pradžia 4 
vai. vakaro. Kviečiami apylinkės lietuviai 
atsilankyti. Veiks Užgavėnių bufetas.

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAME atidaromas lietuviams 
klubas, kuris veiks kas šeštadienį nuo 6 
iki 10 v.v. Klubo adresas: THE LORD 
NELSON restoranas, 2 aukštas, CARL
TON ST. (prieč George Hotel, miesto cent 
re) Visi nottinghamiečiai maloniai kvie
čiami atsilankyti ir čia saviškių tarpe tu
rėsite progos praleisti laiką. Klube yra 
bilijardas. Vakarais bus duodama lietu
viška muzika ir dainos plokštelėmis.

VOKIETIJA
ĮSTEIGTA BALTŲ DRAUGIJA 

VOKIETIJOJE
Š. m. sausio 25 d. Bonnoje įsteigta Bal

tų Draugija Vokietijoje, apjungianti vo
kiečių — estų, vokiečių — latvių ir vokie
čių — lietuvių sekcijas. Jos pirmininku 
išrinktas ministerijos dirigentas Dr. H. 
A. Kehren iš Dueseldorfo, vicepirminin
ku — pulk. Jakobsen, paskutinis Estijos 
karo attache Vokietijoje. Draugijos būs
tinė numatyta Duesseldorfe. Garbės pre
zidiumą sudaro Vokietijos federalinio par 
lamento (Bundesag) pirmininkas Dr. 
Gerstenmaier, federalinės Vokiečių vy-. 
riausybės ministeris W. Kraft ir prof. 
Laun. Po įvado žodžių, pasakytų Dr. Keh- 
reno, min. Kraftas savo ilgesnėje kalboje 
ypatingai pabrėžė, kad vokiečių tauta, pa
ti turėdama milijonus tremtinių, nuošir
džiai atjaučia lietuvius, latvius ir estus 
dėl ištikusios juos nelaimės, netekus lais
vės ir tėvynės. Musų visų didžiausias prie 
šas yra raudonasis Maskvos imperializ
mas. Baltų Draugija Vokietijoje, turėda
ma grynai kulturinius tikslus, turi plačią 
darbo dirvą gilinti gerus kaimyninius san 
tykius tarp vokiečių ir pabaltiečių. Mi- 
nisterio žodžiais, bendra mūsų visų moti
na Europa turi dar pakankamai jėgų, kad 
mums visiems įstengtų grąžinti mūsų tė
vynes. Tačiau šiandien visi gavome įsiti
kinti, jog tik sujungtomis pajėgomis ir ne 
paprastai įtemptomis bendromis pastango 
mis galime atgauti savo prarastąsias tė
vynes.

Pabaltiečių vardu kalbą pasakė buv. Es 
tijos užs. reik, ministeris Selteris, pareikš
damas vilties, kad Baltų Draugija Vokie
tijoje sėkmingai atliks savo misiją, supa
žindindama plačiąją vokiečių visuomenę 
su pabaltiečių tautų kultūra. Kartu jis pa
reiškė savo džiauksmą, kad Vokietijos fe
deralinio parlamento pirmininkas sutiko 
atsistoti kaip garbės prezidentas šios 
Draugijos priešakyje. Prof. Launui ypatin 
gai padėkojo už jo memorandumą, kuria
me tas, nepaisydamas jokių politinių vė
jų, karo metu aiškiai pasisakė, jog Pa- 
Ij^ltijo valstybės yra tarptautinės teisės 
požiūriu nepriklausomos valstybės ir pri
valo būti kaip tokios traktuojamos.

Po kalbų buvo meninė dalis, kurioje lie
tuviams gražiai atstovavo dramos artistė 
Al. Eretaitė, labai jausmingai paskaičiusi 
lietuvių ir vokiečių kalbomis Duonelaitį 
ir Brazdžionį. Į aktą atsilankė gausus vo
kiečių ir pabaltiečių būrys su visų trijų 
sekcijų vadovybėmis, taip pat visa eilė 
žymių vokiečių pareigūnų, tarp jų — ir 
vokiečių užsienio reikalų ministerijos 
augštų valdininkų.

NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Balandžio mėnesio 1 dieną prasideda 
nauji mokslo metai. Vasario 16 Gimnazija 
priima į visas klases naujų mokinių. 
Mokslas ir išlaikymas nepasiturintiems 
veltui. Prašymus siųsti j Gimnaziją,

REIKALINGI DARBININKAI

Vasario 16 Gimnazijai reikalingi: vie-

Ką matė amerikietis Vorkutoje. Britų 
Reuterio agentūros pranešimu, paleistas 
iš Vorkutos darbo vergų stovyklos ameri
kietis J. H. Noble Berlyne laikraštinin
kams plačiau papasakojo apie gyvenimą 
Sibire ir darbo vergų sukilimą Vorkutoj?. 
Jo pareiškimu, apie 150 sukilėlių buvo so
vietinių sargybinių nukauti vietoje, o keli 
šimtai sužeisti. Tik 29 stovykloje buvo su
šaudyta 100 ir šimtai sužeistų, iš kurių 
apie 60 vėliau mirė. Streike dalyvavę apie 
80.000 — 100.000 darbo vergų. Iš viso 
Vorkutos srity esą 200-250 stovyklų su ko 
kiais 500.000 suimtųjų. Jis pats buvo iš
laikytas rusų nelaisvėje apie 10 metų. 
Vorkutoje buvo vartojami visokių rūšių 
kankinimai, kokius tik pasaulis žino ir 
kokių dar nežino. Pačioje Sov. Sąjungoje 
laikoma amerikiečių karių dar iš Korėjos 
karo. Britų „Daily Telegraph“ (1955.1.13) 
pranešimu, Noble V. Berlyne taip pat pa- 
§asakojo spaudos atstovams, kad Sovietų 

arbo stovyklose dar tebėra gyvi 8 lakū
nai iš Amerikos karo lėktuvo, kuris 1950 
m. balandžio mėn. buvo nušautas viršum 
Baltijos jūros. Kaip žinoma, prieš 5 me
tus rusai sakė, kad iš pašauto lėktuvo jo
kių lakūnų jie nėra suėmę.

Pereitais metais daugiau kaip 1.650 bu
vusių vokiečių karo belaisvių grįžo i Vo
kietiją iš rytinio bloko valstybių. Iš jų 
apie 1.200 buvo grąžinti iš Sov. Sąjungos. 
Šiek tiek grįžta ir dabar.

Dr. J. Scholmeris apie mūsų tautiečius 
ir aktyviąją rezistenciją. Iš Vorkutos pa
leistas pasižymėjęs vokiečių gydytojas Dr. 
J. Scholmeris savo veikale „Mirusieji vėl 
grįžta atgal“ ir savo atsiminimuose ne
kartą prisimena tenai sutiktuosius mūsų 
tautiečius. Apie juos Scholmeris kalba su 
simpatija ir žmonišku įsijautimu į jų li
kimą. Kai kurie jo atsiminimuose sužy
mėtieji faktai yra jau paskelbti spaudoje, 
čia prie jų tepridedamas vienas kitas bū
dingesnis dalykėlis. Scholmeris savo atsi
minimuose mini masines lietuvių, latvių 
ir estų deportacijas ir jų gyvenimo sąly
gas darbo vergų stovyklose. Netenka nė 
aiškinti, jog tos sąlygos yra nežmoniškos. 
Tiktai kai kuriems pavyksta šiek tiek jas 
pasigerinti. Taip pvz. jis mini, kad valgyk 
los šefas viename Vorkutos lageryje yra 
lietuvis. Savaime suprantama, jis kiek ga 
lėdamas padeda savo tautiečiams, suran
kiodamas maisto nuoliekas, kad tie ne
mirtų iš bado. Lietuviai su kitais pabal- 
tiečiais yra sudarę tam tikrus tautinius 
vienetus, kurie kiek galėdami visur pade
da saviesiems.

Scholmeris aprašo ir visos eilės komu
nistų įžymybių likimus. Graikijos komu
nistų sukilėlių vadas gen. Markos, išduo
tas savųjų ir bolševikų suimtas, galiau
siai buvo nuteistas ir įkištas į „politinį 
izoliatorių“. Ten savo dienas baigia ir vi
sa eilė kitų graikų sukilėlių vadų. Vor
kutos kaliniai žino, kad be karo daugu
mas jų niekados neišvys laisvės, nei galės 
palikti Vorkutą. Tačiau ir karas jiems nie 
ko gero nežada, nes jie. puikiai žino, kad, 
vos prasidėjus naujiems karo veiksmams, 
daugumas jų bus iššaudyti, lygiai taip, 
kaip 1941 m. vasarą Vorkutos stovyklose 
buvo pravestos skerdynės. Jų daugelis ne
gali užmiršti nė iki šiai dienai. Dar tebė
ra išlikę gyvi liudininkai iš tų dienų, ku
rie yra matę tuos žmonių žudymus patys 
savo akimis. Vos tik pradėjus vokiečiams 
savo ofenzyvą, NKVD darbo vergų sto
vyklose — tvirtina Scholmeris — iššau
dė tūkstančius suimtųjų. Daugiausia tai 
buvo nuteistieji per masines bylas 1936- 
38 metais, apkaltinti esą trockistai. Bu- 
charino šalininkai arba priklausę Tucha- 
čevskio ar Gamarniko sandarbininkams, 
buvę menševikai arba pogrindinės rezis
tencijos nariai iš Ukrainos ir Pabaltijo 
valstybių. Šiandien darbo vergų stovyklo
se veikiančios pogrindinės rezistencijos 
grupės ir jų vadovai žino, kad lagerių 
komendantai turi užantspauduotus įsaky
mus, kuriuos privalo atidaryti tik tada, 
kai bus paskelbta visuotinė mobilizacija. 
Juose nurodytos priemonės, kurių sovie
tiniai pareigūnai turi imtis karo atveju. 
Darbo vergų stovyklose laikomi suimtieji 
su nerimu galvoja, ar šituose dokumen
tuose tik nesama specialių įgaliojimų pa
kartoti 1941 m. masinius šaudymus, ta
riamai buvusius reikalingus „situacijai 
nuraminti“? O kas, jei tokios masinės eg
zekucijos bus įsakyta pravesti dar plates
niu mastu? Scholmerio ir kitų įsitikinimu, 
Santarvininkai karo metu taip pat kiek 
reikiant nepasirūpino suimtųjų politinių 
kalinių išlaisvinimu. Nors nacių koncen
tracijos stovyklose buvo ne_ mažiau kaip 
milijonas suimtųjų, kurie būtų iki pasku
tiniųjų kovoję prieš nacinį režimą, tačiau 
Santarvininkai toli gražu nesuprato rei
kalo tinkamai išnaudoti šią padėti. O juk 
buvo visai nesunku į didžiąsias koncen

nas darbininkas valymo ir priežiūros dar
bams ir viena valytoja. Pageidaujami 
viengungiai, bevaikės šeimos arba su mo
kyklinio amžiaus vaikais, kurie galėtų lan 
kyti gimnaziją.

KOLUMBIJA
Šiuo metu Kolumbijoje gyvena per 700 

lietuvių, tarp jų yra 4 tremtiniai kunigai. 
Prieš kiek laiko Kolumbijoje lankęsis 
vysk. V. Brizgys paskelbė spadoje savo 
įspūdžius iš to krašto, pažymėdamas, kad 
jeigu nepagerėtų lietuviams galimumai iš 
Europos emigruoti į JAV, tai visiems bū
tų patartina vykti į Kolumbiją. Dabarti
nė Kolumbijos vyriausybė yra suprojek
tavusi platų kolonizacijos planą. Tiek sa
vo darbo rūšimi, tiek pajamomis koloni
jos lietuviai, apskritai kalbant, laikosi ga
na gerai. Jų net didesnis procentas, negu 
tremtinių Amerikoje, . turi nuosavus na
mus ir automobilius. Ten savo elgesiu su
sikompromitavusių mūsų tautiečių nėra, 
be to, lietuviams nutausti yra mažiau pa
vojų nei kitur.

VORKUTOS PRAGARE
tracijos stovyklas numesti iš lėktuvų rei
kalingų ginklų ir paruošti kacetininkų su
kilimus, kurie būtų įstengę daugeliui tūks 
tančių išgelbėti gyvybes....

Ir ateityje Vakarai, jei tik sugebėtų tin
kamai išnaudoti susidariusį Sov. Sąjungo
je nepasitenkinimą, su ne mažiau kaip 15 
mil. darbo vergų armija galėtų pasiekti 
kur kas geresnių rezultatų. Tereikėtų tik 
raktinėse stovyklose suruoši streikus, kur 
reikia numesti proklamacijų ar ginklų, 
varyti Sovietų Sąjungos tautoms priimti
ną radio informaciją, pažadėti darbo vals
tiečiams ir ūkininkams žemę, o darbinin
kams — teisę į įmones bei fabrikus, pa
skelbti tautinę savivaldą ar nepriklauso
mybę Ukrainai. Pabaltijo valstybėms, 
Kaukazo ir kitoms tautoms, teisę kaip 
norint ateityje demokratiškais pagrindais 
tvarkyti savo valstybės likimą — ir išda
vos būtų visai kitokios. Scholmeris nuro
do, kad Rytinėje Vokietijoje birželio 17 
d. įvykusį sukilimą ir jo įvykius Maskva 
daug nuodugniau analizavo, negu Vašing
tonas, Bonna arba Londonas. Jau tada 
buvo susvyravę Kremliaus pagrindai, tik, 
deja, Vakarų seismografai neįregistravo 
jokio žemės drebėjimo, nors jis iš tikrųjų 
vyko socialinėje santvarkoje, bet ne ato
minėj fizikoj. Sov. Sąjungoje yra išaugusi 
ryžtinga karta, kuri neturi ko netekti, iš
skyrus vergo pančius. Ji prireikus sudau
žys ir savo engėjus, tik jiems į pagalbą tu 
ri ateiti Vakarai. Bet ateiti — mokamai 
ir išmintingai.

Tuo tarpu bolševikai rūpinasi Vakarus 
apraminti savo tariamais „koegzistenci
jos“ pažadais ir mėginimais „užmegzti 
bendradarbiavimą“ kultūrinėje srityje. 
Bolševikų propagandą čia turi atlikti vi
sokie dailininkai, šokėjos, muzikai etc. 
Bolševikai labai giria pvz. negrų daini
ninką P. Robersoną, kuris savo „širdį ve
riančiais posmais“ apdainuoja skurdžią 
Amerikos negrų buitį. Ten jie turi vilku 
„vergijos jungą“. Tačiau toj pačioj briga
doj, kaip Scholmeris, turėjo dirbti Lenin
grado operos choristas, kurio teigimu ru
sai turi bent 10 geresnių bosų už Rober
soną. Deja, jų niekas nekviečia dainuoti 
nei per radijus, nei kitur, bet visi jie turi 
paprasčiausiai vilkti žiaurų sovietinių dar 
bo vergų jungą. Sovietai ir jų spauda, 
kaip pvz. „Ogoniok“, dažnai cituoja bri
tų „raudonojo dekano“ (Canterburio) pa
lankius pasisakymus apie Sov. Sąjungą. 
Tačiau Vorkutos kaliniai jam siūlo nors 
kartą atvykti į jų stovyklas ir ten pasi
džiaugti „sovietinėmis laisvėmis“. Ir iš vi
so juo daugiau tokių Vakarų propagandi
ninkų, kalbančių apie tariamai aukštą So
vietų kultūrą, socialinius „laimėjimus“ ar 
ba pasiektuosius įvairiose gyvenimo srity
se „rezultatus“, turėtų būti pasiųsta į Vor 
kutą, Kolymą, Alkanąją stepę ir kitur — 
pasitikrinti, kiek jų žodžiai skiriasi nuo 
šiurpios bolševikinės tikrovės.

Bolševikai ruošia „šnipų“ bylą Estijoje. 
Britų dienr. „Daily Telegraph“,' pasirem
damas Maskvos radio pranešimu, š.m. 
sausio 15 d. paskelbė žinią, kad rusų sau
gumo organai susekę du estus, kuriuos 
JAV lėktuvas, išskridęs iš Muencheno, Vo 
kietijoje, „nuleidęs šnipinėjimo tikslams 
Estijoje“. Britų telegramų agentūros Reu
terio pranešimu, Tassas paskelbė Sovie
tų saugumo organų pranešimą, kad, esą, 
du „amerikiečių šnipai“ 1954 m. vasarą 
buvę su parašiutais nuleisti į Sovietinę 
Estiją. Tai esą Kaliu Kukk ir Hans Toom- 
la. Pastarasis buvęs nušautas besuimant, 
o antrasis patekęs į sovietinio saugumo 
rankas. Abu buvę aprūpinti reikalingais 
žemėlapiais, foto aparatais, suklastotais 
pasais, norvegų ir švedų pinigais, radio 
siųstuvais, nuodų kapsulėmis ir kt. Byla 
esanti perduota kariniam teismui. Vokie
čių „Fuerther Nachrichten“ prie tos žinios 
pastebi, kad abu „agentai“ per II karą 
tarnavę vokiečių armijoje, o po karo bu
vę apmokyti JAV-se ir prie Muencheno 
Starnberge. Iš šių žinių paskelbimo daro
ma išvada, kad bolševikai už tariamą špi
onažą ruošiasi įscenizuoti panašią bylą ir 
Estijoje. Šveicarų „Neue Zuercher Zei- 
tung“ pastebi, kad suimtasis Kukk pasa
kojo turįs sąrašą žmonių, su kuriais jam 
buvę pavesta užmegzti reikalingus santy
kius. Tarp tų tariamųjų „amerikiečių 
agentų“ buvę taip pat du Helsinkyje gy
veną suomiai, kurių jis pasakė tikslius 
adresus. Tada suomių saugumo policija 
tučtuojau padarė pas juos kratą; bet pas
kiau buvo pranešta, kad į 5ią aferą ne
sąs įveltas nė vienas suomių pilietis. Šve
dų užsieniečių skyrius savo laiku buvo 
taip pat paskelbęs, kad du baltų pabėgė
liai, H. Toomla ir Kalio Kukk, anksčiau 
yra gyvenę Švedijoje, bet jau seniai vėl 
iš jos išvykę. „Neue Zuercher Zeitung“ 
šią aferą iš viso vadina tamsia ir neaiš
kia. „Elta“

JAU PATS LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI
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PLUNKSNAQRAUZIO

Kartą esu rašęs apie tai, kaip man šyp
telėjo laimė begelbstint vienos anglės šu
nelį. Laimė tada mažiau šyptelėjo man, 
negu tam šuneliui, nes po to, kai buvau 
pakviestas laimingesnės už mane ir už iš
gelbėtą šunelį jojo šeimininkės koktailio 
partijai, gavau skaudžių pastabų iš vie
nos skaitytojos, kad sulaužiau šio krašto 
šventas tradicijas, bepilstydamas arbatą. 
Nuo tada buvau sau šventai pasižadėjęs 
neliesti šuns klausimo, nes, pasirodo, yra 
jautrių skaitytojų tuo klausimu. (Skliaus
tuose kalbant, nežinau, ar tie skaitytojai 
yra jautrūs šuns daliai, ar jo galiai loti). 
Bet, kaip matote, vėl atsitiko taip, kad 
esu priverstas paliesti šio keturkojo reika 
lą. O reikalas buvo toks, koks dažnai pasi
taiko, kai turi progos susitikti žmones, o 
juo labiau lietuvius. Pereitą šeštadieni ne 
tikėtai sutinku tautieti, kurio veide buvo 
toks nusiminimas, tarsi jis būti; arimiau- 
sias Malenkovo giminaitis, žinojęs prieš 
tris dienas, kas ištiks tą garsųjį vyrą, per
ėmusį Stalino vadeles laike sovieto posė
džio. Pasirodo, kad šis tautietis, jieškojęs 
šakos pasikabinti Hyde Parke, neturėjo 
nieko bendro su Malenkovo nelaime. Jis 
vargšas dypukas, turėjo žymiai didesnę 
nesėkmę ir už tą šunelį, dėl kurio j ieško
jo mano darbovietėje šakos. Istorija tra
giška, bet trumpa, trumpesnė už draugo 
Malenkovo tragediją. Taigi šis tautietis, 
savo sugebėjimais buvo prasimušęs iki to, 
kad ilgą laiką vežiojo prabangiškame au
tomobilyje prabangiškai gyvenantį britą. 
Vežiojo jis tol, kol vieną vakarą po jo vai
ruojama mašina palindo šunelis. Mirė po 
ratais šunelis, mirė ir mūsų tautiečio kar
jera, Laimė, kad šis tautietis pasirinko 
mirti vietą mano darbovietę: išgelbėjau 
laiku, siūlydamas jam gal ir ne tiek p 
bangišką darbą — valyti garsiojo parko 
takus. Dabar esame nelaimės bendradar
biais: jis dėl suvažinėto šunelio, o aš... dėl 
gyvo.

* * *
Lietuviško žodžio meisteris, vabalų, žo

lių, paukščių žinovas, rašytojas, didysis 
šio amžiaus mūsų humoristas, teatralas, 
menininkas, Mr. Pulgis Andriušis, šiuo 
metu besikepinąs Australijos saulėje, pa
dovanojo skaitančiam žmogui puikų hu
moro romaną „Tipelis“. Kadangi daugu
mas skaitytojų nėra buvę laikraščių re
dakcijoje, tai, paskaitę trumputę „Tipe

PARAŠIUTININKAS - SLAPUKAS
(Tąsa iš pereito numerio)

Paskui „Sod'ą“, dingstanti kiaurymės 
žiotyse, žaibiškai nučiuožė „Frog‘as“. Ma
no nuslinkimas skylėn pavyko geriau, ne
gu kada nors prieš tai. Sekundė abejoji
mo: ar neapvils parašiutas? Ši mintis vir
šija viską. Bet jau po valandėlės pajutau 
tikrą ramstį, parašiuto gaubtui išsiplėtus.

įgavęs lygsvarą, pradėjau stebėti ir kon 
troliuoti įvykius. Girdžiu krentančios mū
sų mantos atsiternkimą į žemę. Dešinėje 
nuo manęs sumirgėjo parašiutai. Stebiu 
juos, kad lengviau galėčiau susirasti že
mėje draugus.

Tačiau naujų, nelauktų įvykių griūtis, 
atitraukė mano dėmesį nuo to, kas vyko 
ore.

Apylinkė, kuri išskridimo metu buvo 
mums pažymėta, gerai man buvo pažįsta
ma. 1939 m. šiame rajone atlikau karinius 
pulko pratimus. Buvau išvaikščiojęs sker
sai ir išilgai šią vietovę, žinojau kiekvieną 
mažiausią takelį, kiekvieną kalnelį taip, 
kad ir užrištomis akimis nueičiau į nori
mą tašką.

Krisdamas žemyn įsitikinau, kad buvo
me numesti ne į tą man gerai pažįstamą 
vietą. Atseit, žemėje niekas mūsų nelauks. 
Ir ne tai buvo blogiausia. Dešinėje, nedi
deliame atstume, mirgėjo eilė šviesų, vis 
artėdamos mano kryptimi. Tąsus garvežio 
švilpis įspėjo apie traukinio artėjimą, ne
abejotinai keleivinio. *

Krentant žemyn, vėjas kirto veidan ir 
nešė mane užpakalin taip, kad matomu
mo laukas po mano kojomis plėtėsi labai 
lėtai. Pastebėjau nedidelį stoties pastatą, 
kur sukosi nedaug žmonių. Neskaitlingi 
bėgiai ir eilutė pritemdytų lempų rodė, 
kad tai nedidelė provincijos stotis. Trau
kinys jau čia pat, ir garvežys pakartoti
nu švilpesiu skrodžia nakties tylą. Tai 
ženklas išvykimui. Klaida pasidaro aiški: 
lėktuvo navigatorius stoties šviesas palai
kė mūsų laukiančiųjų slapukų ženklais.

Ar kas nors pastebėjo mus nuo žemės? 
Kas šitokiu metu gali būti stotyje? Ar yra 
stotyje vokiečių karinė sargyba? Ar to
kioms aplinkybėms susidėjus mano bend
rai lauks sutartoje sueigos vietoje, ar kiek 
vienas savarankiškai jieškos išeities? Ko
kiame nuotolyje nuo stoties nusileisiu? 
Kas įvyks su mūsų manta, kuri neabejo
tinai nukrito. stoties kaimynystėje?

Tokios mintys žaibiškai perbėga, ir aš 
jas rikiuoju, kad tiksliau įvertinus padėtį,

lio“ ištraukėlę, susidarys pilną vaizdą. 
Majestro Pulgis viename „Tipelio“ lape 
šitaip rašo: ...  Ilgainiui Pranciulis ėmė
specializuotis spaudos darbuose. Ne dėl 
to, kad kaip daugelis gimnazistų būtų pa
jutęs tvaksint po širdimi kūrybos gysle
lę, bet todėl, kad jam buvo smagu trintis 
spaudos žmonių redakcijose, administraci
jose ir rinkyklose. Tie žmonės buvo taip 
nepanašūs į valdininkus, kuriems svarbu 
tik antra valanda ir kiekvieno mėnesio 
pirmoji diena! Darbo metu laisvai išeina 
į karčiamas, kavines, o ir pačioje redak
cijoje dažnai nugeria, durys neužsidaro 
iki vidurnakčio, peleninėse netelpa nuo
rūkų krūvos, visi kartu rėkia, nėra kam 
net klausyti, politikieriai, teisybės jieš- 
kotojai, nepripažinti poetai, partiniai pro
vokatoriai, iš tarnybų išspirtieji, gando
nešiai, valdžios ir visuomenės kritikai, 
tris 'dienas nesiskutę genijai, pupų dėdės, 
pilni didelių sumanymų, tulžies, tėvynės 
meilės, pilni velnių, įkvėpimo, ambicijos, 
humoro, — tik sudek kurį rytą jų visų 
straipsnius į laikraštį, ir berniukai gatvė
je antrą valandą pradės šaukti „Beprot
namio Naujienos“, naujas numeris!“...

Geresnės redakcijų fotografijos niekas 
negalėjo padaryti.

♦ * *
Tuoj po to garsaus spaudos baliaus, „E. 

Lietuvio“ Redakcija perdavė man šitokio 
turinio iš šiaurės Anglijos vieno tautie
čio laišką, skambantį gana oficialiai: „Jūs 
žinote, kad aš nepriklausau jokiai parti
jai. Savo amžiuje nesu užpildęs jokių 
blankų, išskyrus tų, kurias reikėjo pildy
ti, atvykstant į šį kraštą. Neseniai gavau 
„Nidos Knygų Klubo“ kvietimą įstoti į 
tos partijos narius. Negalėdamas susio
rientuoti, kokia tai partija, prašau man 
paaiškinti, ar toji partija remia VLIKĄ, 
ar ji remia antivlikininkus? Gautojo blan 
ko neužpildysiu, kol negausiu atsakymo!“.

Iki šios dienos šiam partijų kvoldose 
paklydusiam tautiečiui neatsakiau, nes ir 
pats nežinau, kokiai partijai priklauso 
Nidos Kuygų klubas. Jaučiu, kad jau at
sirado „valstybės vyrų“, kurie ir šią nie
ko su partijomis bendra neturinčią orga
nizaciją bando įpartinti. Bet, tikriausiai, 
šuo pakastas kitur: kai žmogus nenori 
knygos imti, jis atsikalbinėja, jog nieko 
nenorįs turėti bendro su partijomis....

kad nusprendus kokį nors planą ir tuoj, 
žemę pasiekus, jį įgyvendinti.

Niekad anksčiau neteko man tokiu 
trumpu laiku įsidėmėti tiek įvykių ir iš 
karto įvertinti tokią gausybę sąlygų. Kri
timas tetruko keliasdešimt sekundžių, bet 
per šį trumpą laiką reikėjo atlikti skubų 
protinį darbą. Žemė artėjo kas kart grei
čiau, tad teko visas dėmesys nukreipti į 
tai, kaip ją tinkamiau sutikus.

Kojų, o tuoj pat ir viso kūno, susidūri
mas su kažkuo duriančiu, traškėjimas 
lūžtančių šakų ir persimušimas per tankų 
pušies vainiką, pagaliau pakibimas ore 
dėl parašiuto gaubto įstrigimo, — tai pas
kutinysis efektas trumpos kelionės iš lėk
tuvo į tėvynės žemę.

štai nauja, nemaloni padėtis, iš kurios 
kuoskubiausiai reikia išbristi: sutiko ma
ne tai, ko visada, galvodamas apie šuolį 
mažiausiai sau linkėjau. Perdaug pasiprie 
šinimų užgriuvo iš karto. Nejaugi tai bū
tų susiję su fataline iš Anglijos išskridi
mo diena? Mat, pakilome kovo 13-tąją.

Trumpas garvežio švilptelėjimas, o po 
to tuoj sumirgėjo švieselės iš vagonų lan
gų, slenkančių visai arti manęs. Kiekvie
nas keleivis, jei tik žvilgterėtų į mano 
pusę, pastebėtų baltą parašiuto gaubtą, 
įstrigusį augščiausioje pušyje, miško pa
kraštyje.

Ir jeigu tai traukinys „nur fuer Deu
tsche“? Be to, juk ir taip kiekviename 
traukinyje yra keli vagonai, skirti vien 
tik vokiečiams. Jeigu stoties tarnyba ne
pastebėjo numetimo, dėl ko labai abejo
jau, ir dar neužaliarmavo žandarus, bet, 
tai; ir vėl nauja situacija. Niekam gyveni
me taip nuoširdžiai nelinkėjau skanaus 
miego, kaip tą valandėlę vokiečiams, ke
liaujantiems tuo traukiniu.

Nuotykis su traukiniu nukreipė mano 
dėmesį nuo gelbėjimosi iš kvailos, kartu 
ir juokingos padėties: kabojau apie aštuo 
nis metrus nuo žemės. Atsipalaidojimas 
nuo parašiuto ir šuolis iš tokios augštu- 
mos žemėn — neišvengiamas luošumas. 
Pastangos nutraukti parašiutą žemyn ne
davė jokių vaisių.

Nutraukęs abi petnešas nuo pečių, ne
begalėjau valdyti savo judesių ir kritau 
galva žemyn. Petneša slenkanti išilgai ko
jos, suveržė kombinzono sagtį aplink ko
jos riešą ir tokiu būdu pakibau už vie
nos kojos. Keliais visu kūnu judesiais ne
įveikiau išsilaisvinti iš kilpos, tik pajutau

EUROPOS LIETUVIS

EGZILAI VEIKIA JAV-SE MINĖJIMAS

Pavergtųjų Jungtinių Tautų
Generalinė Komisija Washingtone

Pavergtųjų Jungtinių Tautų atstovai 
jau trečias kartas (pirmą kartą buvo 
1954 m. gruodžio 21-22 d., o antrą kartą
— š.m. sausio 19, 20 ir 21 d.) pavergtų
jų Europos tautų išlaisvinimo reikalais 
lankosi Washingtone.

Š.m. vasario 1 ir2 dieną Washingtone 
posėdžiavo Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
Generalinė Komisija, kurią sudaro visų 
delegacijų (Lietuvos — V. Sidzikauskas, 
Albanijos — Hasan Dosti, Čekoslovakijos
— Dr Stefan Osuski, Estijos — Leonhard 
Vahter, Latvijos — Dr. Vilis Masens, Ven 
grijos — Dr. Tibor Eckhardt, Lenkijos — 
Karol Popiel ir Stefan Korbonski, Bulga
rijos — George Dimitrov ir Rumunijos 
Constanine Visoianu) pirmininkai ir Pa
vergtųjų Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Brutus Coste (rumunas).

Washingtone įvykusiame Generalinės 
Komisijos posėdyje buvo iš pagrindų 
nagrinėjamas sovietinės agresijos klausi
mas. Prieita išvados, kad dabar, kai So
vietų Sąjunga kaltina agresija Jungtines 
Valstybes, kaip tik esama tinkamos pro
gos iškelti agresijos klausimą Jungtinėse 
Tautose, atlikti tyrinėjimą ir padaryti 
Jungtinių Tautų Chartos numatomas iš
vadas. Generalinė Komisija pasiuntė te
legramas Valstybės Sekretoriui Dulles'ui 
ir Jungtinių Valstybių delegacijos pirmi
ninkui Jungtinėse Tautose Lodge‘ui pra
nešdama jiems sovietinės agresijos požiū
riu savo nusistatymą ir paskatindama 
juos, kad būtų griebiamasi atitinkamų 
priemonių Jungtinėse Tautose tirti sovie
tinei agresijai, paglemžusiai laisvųjų tau

Aviacija ateities kare
Visi galvoja, kalba ir deklamuoja apie 

taiką, tačiau antrąja ranka planuoja vis 
baisesnius ginklus ir galimai efektingiau
sią jų panaudojimą. Tos kalbos nė kiek 
nesumažino įtempimo tarp dviejų stovyk
lų — komunistinės ir vakarietinės. Pasak 
„Time“, dabartinė būklė esanti panaši į 
du kortų lošėjus, įraudusius ir pasiruo
šusius smogti vienas kitam. Smogti betgi 
bijo ir vienas, ir kitas, nes kai vienas 
paspaus pistoleto gaiduką, tai kitas mir
damas padarys tą patį, ir abiem — galas.

Šitokioj atmosferoj JAV ir Rusija pla
nuoja ateities karo strategiją. Dar prieš 
keletą metų JAV didžiavosi savo prana
šumu tarpkontinentinių raketų srityje. 
Intelligens Service betgi patyrė, kad ir so
vietai šioj srityj yra gerokai pažengę ir 
1960 m. abu kraštai — JAV ir Sov. Rusi
ja — turėsią raketas, galinčias pakelti 
10.000 m.p.h. hidrogeninių sviedinių ir 
nulėkti 5.000 mylių.

Pagal naująją strategiją, JAV esančios 

geliantį skausmą rieše, ant kurio pakibo 
visas kūno svoris ir dar daugiau užveržė. 
Bandymai pakelti kūną iki riešo kilpos 
nepavyko. Tokį veiksmą galėtų padaryti 
nebent įgudęs akrobatas. Galvon subėgęs 
kraujas, visų raumenų įtempimas nenor
malioje kūno padėtyje, labai greitai maži
no mano jėgas. Neabejotinai artėjo sąmo
nės netekimas. Jei tai įvyks, — visas nuc- 
tykis greit baigsis. Žinojau, kad negalė
jau nei sekundės gaišti, bet ką galėjau da 
ryti? Nebent tik stebuklas begalėjo mane 
išgelbėti. Net ir tuo atveju, jei laimingu 
sutapimu rastų mane draugai, ji> pagalba 
gali būti pavėluota. Neabejojau, kad ryte 
ras mane vokiečiai.

Sunku atkurti tas mintis, kurios tokiu 
momentu spraudžiasi galvon. Kai žvaigž
dės, kurias iššokdamas stebėjau, atsira
do tarp mane supančių šakų ir tokios pat 
pradėjo mirgčioti man akyse, kai jau sun
kiai galėjau orientuotis, kai tikrovė su 
mintimis susiliejo į vieną košmarą, mano 
galva palietė netoli augančio jauno ber
želio šakas. Tos aplinkybės atgaivintas, 
pirmiausiai pagalvojau, ar ir čia nėra 
kokių nors paspręstų netikėtumų. Tačiau 
po akimirkos sumojau, kad beržas gali ma 
ne išgelbėti, jei man pavyktų įsitverti ka
mieno ir pasikelti juo į viršų. Po kelių 
įsisiūbavimų beržo kryptim, įsitveriau 
šakas. Kairiosios pėdos pagalba atlaisvi
nau užsiveržusią kilpą. Įsitvėrimas beržo 
kamieno sušvelnino kritimą ir tuo būdu 
išvengiau didesnio susižeidimo.

SUAUGUSIŲ IR JAUNIMO DĖMESIUI
Štai naujos ir vertingos knygos: NAU

JIEJI SKAITYMAI — 14 ši. KREGŽDU
TĖ II dalis 14 ši. Pulgis Andriušis — TI
PELIS (jumoristinis romanas) — 21 ši. 
KON —TIKI — tik 17 ši. 6 d. J. Kuzmic- 
kis — MARIJA MUMS KALBA — 10 ši. 
B. Sruoga — KAS BUS, KAS NEBUS, 
BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS — 12 ši.

Kreiptis: D. Daunoraitė, 49, Thornton 
Av. London W.4.

SKELBIMAS
Tamara Petrowsky, gyvenusi Kaune 

1937 metais, labai norėtų susirasti savo 
draugus — lietuvius, ypatingai p.p. Krau- 
cevičių šeimą.

Rašyti Tamara Curie, 26, Brechin 
Place London, S.W. 7. 

tų nepriklausomybę. Valstybės Sekreto
riui adresuotoji telegrama yra šio turinio:

„Atkreipdami dėmesį į Pavergtųjų Jung 
tinių Tautų Seimo pateiktuosius doku
mentus, liečiančius Sovietų Albanijoje, 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, Estijoje, 
Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijo
je ir Rumunijoje įvykdytus agresijos veik 
smus, — mes prašome Tamstą, Pone Sek
retoriau, dabar išnaudoti Sovietų Sąjun
gos, kaltinančios Jungtines Valstybes ag
resija Tolimuosiuose Rytuose, pasiūlytąją 
progą ir pradėti Jungtinėse Tautose gene
ralinį tyrimą visų agresijų, įvykdytų 
prieš laisvųjų tautų nepriklausomybę“.

Panašaus turinio telegramą Generalinė 
Komisija išsiuntė ir Jungtinių Valstybių 
delegacijos pirmininkui Jungtinėse Tauto
se.

Be to, Pavergtųjų Jungtinių Tautų ats
tovai vizitavo Jungtinių Valstybių Kong
reso vadovaujančius asmenis: Atstovų Rū 
mų Pirmininką Sam Raybrn, Senato Už
sienių Reikalų Komisijos pirmininką se
natorių George. Atstovų Rūmų Užsienių 
Reikaltį Komisijos pirmininką Richards 
ir Atstovų Rūmų mažuąnos lyderį Joseph 
Martin. Jungtinių Valstybių Kongreso va
dovaują žmonės buvo supažindinti su Pa
vergtųjų Jungtinių Tautų Seimo darbais, 
jiems įteikta Seimą priimtieji raportai ir 
rezoliucijos, žodžiu išsikalbėta apie Sovie
tų agresijos aukų padėtį. Pavergtųjų tau
tų atstovai, lankydamiesi pas Jungtinių 
Valstybių vadovaujamus žmones, kas kar
tas patiria vis didesnį susidomėjimą mū
sų kraštais ir susirūpinimą jų likimu. 
Ypač šįkart buvo parodytas didelis dėme
sys bei palankumas egzilų veiklai.

pasiruošusios smogti užpuoliką masiniais 
aviacijos puolimais. J. F. Dulles pareiškė: 
„Dabartinė politika laipsniškai veda prie 
atominių, kaip įprastinių ginklų panaudo
jimo taktiniams tikslams“. Jungtinio Šta
bo virš. Arthur Radford pasakė, kad JAV 
esančios pasiruošusios panaudoti atomi
nius ginklus Korėjoj, jeigu pasikartos už
puolimas.

Kai sovietai kur nors pradės puolimą, 
to krašto kariuomenė turės atlaikyti pir
muosius smūgius ir apsaugoti susisiekimo 
linijas. JAV aviacija, gavusi pirmąjį aliar 
mą, tuojau galės išskristi su atominėm 
bombom bombarduoti užpuoliko. Aviaci
jos eskadrilės būsiančios daugiausia su
telktos JAV ir turėsiančios po 30 lėtuvų: 
bombonešių, naikintuvų, transporto ir kt.

Tokia eskadrilė galėsianti išbūti mūšio 
srityje iki 30 d. be papildomo aprūpinimo. 
Pagrindinį vienetą sudarysią keturi lėk
tuvai: atom, bombonešis, antrasis — den- 
gėjas ir precizinių įrankių nešėjas, o kiti 
du — tankiniai lėktuvai, kurie aprūpin-
šią bombonešius benzinu. Be to, lėktuvai 
naudosią ir iš tolo valdomas raketas. Pvz. 
JAV laivynas pradėjęs gaminti „Sparrow“ 
tipo raketas, kurios gali būti valdomos 
elektroniškai. Jos greitesnės už garsą ir 
gali būti panaudotos priešo lėktuvams su
naikinti. Taip pat būsią naudojami įr be- 
piločiai lėktuvai Boeing F-99 Bomarc ti
po, kurie gali pakelti keletą orinių raketų.

Šitokiai aviacijai reikės atitinkamų ae
rodromų, kurie numatyti įrengti pože
miuose.

Naujajai strategijai JAV per pastarąjį 
dešimtmetį išleido 327 bilijonus dolerių.

„T. Ž.“

Dehll. Indijos premjeras Nehru, grįžda
mas iš Londono, sustos Kaire, kur turės 
pasitarimus su Egipto vyriausybės nariais 

* » »
Tokio. JAV sprausminiai Sabre tipo 

lėktuvai F.86 nušovė du sovietų gamybos 
lėtuvus MIG 15. Susidūrimas įvyko netoli 
Šiaurės Korėjos, kur amerikiečių lėtuvai 
buvo užpulti. Komunikate sakoma, kad už 
puolime dalyvavo 8 lėktuvai, kurie ati
dengė ugnį.

* * *
Seulas. Pietų Korėjos vyriausybė kreipė 

si į Japonijos vyriausybę, kad ši išduotų 
du korėjiečius, kurie nusileido kariniu 
lėktuvu Japonijoje. Japonijos teisingumo 
ministerija atsakė, kad abu korėjiečiai pa 
prašė prieglaudos teisių, 

e ♦ *
Kreta, čia, vietos stačiatikių vienuoly

ne, įvyko sunki tragedija. Vienuolis Tsit- 
seris buvo nužudytas kirviu savo vienutė
je, kurioje tuo metu buvo ir 27 m. am
žiaus graži vienuolė. Už tą žmogžudystę 
vienas vienuolis buvo nubaustas 15 metų 
kalėjimu, o kitas 12 metų. Pastarojo bro
lis, kaipo atsakingas dėl to įvykio, gavo 
13 metų kalėjimo.

Paryžius. Britų prima balerina iš Sad
lers Wells baleto Margot Fonteyn ištekė
jo už pasiturinčio teisininko iš Panamos 
Roberto Arias. Jungtuvės įvyko Paryžių-' 
je, Panamos konsulate. Jaunasis numato
mas ambasadorium Londone.

Vašingtonas. Per JAV televiziją bus ro
domos vandenilio bombų ant Amerikos 
numetimo pasekmės.

Bagdadas. Irako ministeris pirmininkas 
Nuri pareiškė atstovų rūmuose, kad Ira
kas eis savo keliu, atseit sudarys saugu
mo paktą su Turkija, nors Egiptas tam ir 
priešinasi.
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Resp. Prezidento A. Smetonos mirties 
metinės buvo gražiai paminėtos Toronte. 
Minėjimą atidarė LTS vietos skyriaus 
pirm. F. Valys, kalbą ta proga pasakė gen. 
konsulas V. Gylys, o specialią paskaitą 
skaitė iš JAV nuvykęs LTS pirmininkas 
V. Rastenis. Minėjimas buvo baigtas smui 
kininkės E. Kuprevičiūtės ir jos brolio 
A. Kuprevičiaus puikiu koncertu. Sausio 
15 d. E. Kuprevičiūtė davė smuiko reči
talį Montrealio koncertinėje Plateau sa
lėje. Tiek apie šį, titek apie kitus Kupre
vičių koncertus Kanados ir amerikiečių 
spauda atsiliepia labai šiltai. Per ketve
rius metus transliuotos lietuviškosios ra
dijo valandėlės programos iš St. Catheri
nes stoties perkeltos į Toronto galingą ra
dijo stotį CHUm banga 1050. Jos vedėjas 
— J. Simanavičius. Montrealio CBC tele
vizijoje vasario 16 d. bus rodomi lietuviš
ki šokiai. Kanados LB Kultūros Fondo 
švietimo komisija yra paskelbusi lietuvių 
šeštadienio mokyklų mokiniams dainų už
rašymo konkursą. Daugiausia surinku
siems dainų paskirtos penkios piniginės 
premijos. Konkursui duomenis pristatyti 
laikas paskirtas iki š.m. gegužės 1 d.

• (Atkelta iš psl. 1)

TRAUKOMASIS IR KINIJOS SFINKSAS

SIR EDENO DIPLOMATIJA
Šį pirmadienį darbiečiai jau atvirai pa

spaudė ir sir Edeną. Jie pareikalavo, kad jis 
patartų Amerikai priversti Cianą; Kaišeką 
pasitraukti iš esančių prie Kinijos krantų 
Quemoy ir Matsu salų. Atsakydamas j tai, 
.Edenas pareikalavo duoti diplomatijai pro
gos atlikti tam tikrą darbą. { ginčus įsiki
šus konservatoriams, jis griežtai pabrėžė: 
„Aš nepasakysiu daugiau nė vieno žodžio 
dėl tų salų“.

Dėl Pekingo atsisakymo dalyvauti Sau
gumo Tarybos posėdyje, jis pasakė: „Aš 
apgailestauju, kad tas pakvietimas buvo be
atodairiškai atmestas. Dabar yra vyriusy- 
bės uždvinys iieškoti metodų ir priemonių, 
kaip pasiekti ginklo paliaubų“.

Tačiau sir Edenas nebuvo toks tylus ki
toje vietoje. Britų imperijos premjerus jis 
supažindino su pažanga, padaryta Formo- 
zos reikalu. Jo planas turi dvi dalis:

1. Prikalbėti Ameriką ir kinų naciona
listus, kad jie sutiktų pasitraukti iš Quemoy 
ir Matsu salų po to, kai Ciang Kaišeko ka
riuomenė bus atitraukta iš Tačen salų gru
pės. Gi komunistų paprašyti garantijos ne- 
užpuldinėti besitraukiančiųjų.

2. Tai atlikus ir ginklo paliaubų tame ra
jone pasiekus, sušaukti Tolimųjų Rytų kon 
ferenciją ir prieiti kaip galima pastovesnį 
susitarimą.

MR. DULLES PAREIŠKIMAS
Tuo tarpu JAV-bių sekretorius Dulles 

paragino Senatą kaip galima skubiau pa
tvirtinti Formozos gynimo sutartį, nes del
simas galįs sugundyti komunistus veikti. Jis 
pareiškė: „Nepatvirtinimas turėtų rimtas 
pasekmes, nes tai būtų suprasta kaip Ame
rikos svyravimas akivaizdoje kinų komunis 
tų grėsmės. Aš abejoju, kad jie tikrai norė
tų kariauti su Amerika, ypač,jei Amerika 
neatsisakys tos sutarties. Aš neabejoju, kad 
komunistai mėgina mūsų ryžtingumą. Jie 
tikisi, jog mes taip trokštame taikos, kad 
trauksimės prieš jų grasinimus. Tiesa, mes 
trokštame taikos, ir mes jos labai norime, 
tačiau mes nesiekiame jos mūsų saugumo 
ir mūsų garbės kaina. Iš tikrųjų, patyrimas 
rodo, kad tie, kurie tuo būdu perka taiką, 
faktinai tik didina karo pavojų.“

JAV karo laivyno Tolimuosiuose Rytuo
se vadas adm. Pride pranešė, kad

„iki šiol viskas vyksta pagal planą. Su 
priešu nesusidurta.“

Urugvajuje įvykusioje VIII UNESCO 
konferencijoje lietuvių spaudai atstovavo 
Lietuvos pasiuntinybės Montevideo mies
te spaudos attache K. Čibiras.

E.

Ryšium su dail. Adomo Varno 75 m, 
amžiaus sukaktimi, šį pavasarį Čikagoje 
rengiama didesnė ■ jo kurinių apžvalginė 
paroda. Toje parodoje bus išstatytas pir
masis jo darbas — „Dailininkas ir elgeta“ 
ir paskutinis didysis — „Mindaugo vai
nikavimas“. Pirmąjį paveikslą A. Varnas 
nupiešė 1905 metais.

ELEGANTIŠKIAUSIOS MOTERYS 
PASAULYJE

Kaip ir kiekvienais metais, baigiantis 
1954 metams, buvo išrinktos elegantiš
kiausios-pasaulyje moterys, tik vietoje 
įprastų dešimties, šį sykį jų yra trylika. 
„Naujokės“ yra: Graikijos karalienė Fre
derika ir kino aktorė Grace Kelly, kurios 
laimėjo dešimtą vietą. Rinkimus pravedė 
1.500 madų kūrėjų, rašytojų ir šiaip įta
kingų asmenų.

Mrs William Paley, figūruojanti jau 
eilę metų sąraše, išrinkta pirmąja. Ji yra 
CBS prezidento žmona. Sekančios iš eilės 
yra: ....

Windsoro kunigaikštienė; Mrs. Byron 
Foy, motorų turtuolio žmona; Britanijos 
princesė Margarita; Mrs Henri Bonnet, 
prancūzų ambasadoriaus Amerikoje žmo
na; Mrs. Louis Appels, auksakalio žmona; 
Mrs. Alfred Gwynne Vanderbilt; JAV 
ambasadorė Italijoje Clare Booth Luce; 
Mrs. Arturo Lopez-Willshaw, paryžietė 
turtuolė; Mrs. William Randolph Hearst 
Jr., laikraščio leidėjo žmona ir Mrs. Ha
rold E. Talbot, JAV oro pajėgų ministe- 
rio žmona.
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