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PERTVARKYTA BRITŲ VYRIAUSYBĖ

Nors jau seniai buvo pranašaujama, ta
čiau tik prieš pat Kalėdas D. Britanijos

7 DIENOS
Įžengėme dar j vienus Naujuosius Metus. 

Ką jie atneš mums, mūsų Tėvynei ir visam 
pasauliui? Įvairiai bando spėlioti vakarų 
spaudos žurnalistai. Ne mūsų galioje ir va-

B.K. BALUČIO ŽODIS, PASAKYTAS LIETUVAI, 
VIA „VOICE OF AMERICA“, IŠ LONDONO, 

1956 NAUJŲ METŲ PROGA.
lioje jieškoti atsakymų. Mes tik galėtume 
aptarti tuos klausimus, iškilusius įžengus į 
naujuosius metus.

Vienas didžiausių, daugiausiai visiems 
lietuviams rūpimų klausimų yra, žinoma, 
šis: ar naujieji 1956 metai priartins mūsų 
Tėvynei laisvės ir nepriklausomybės grąži
nimą? Mes to tikimės, nors tikro atsak- 
mo duoti negalime. Mes tik galime būti vi
siškai tikri dėl vieno: ką okupantai beban
dytų, kokį „rojų“ jie besiektų sukurti oku
puotoje Lietuvoje, kaip jie bebandytų iš
prievartauti lietuvių tautos sielą ir dvasią, 
laisvės troškimo jie niekad negalės lietuvių 
tautoje užmušti. Maskolijos pavergta lietu
vių- tauta laisvės trokš ir laisvę brangins 
ugščiau visko. Ji jos niekad neatsižadėjo 
praeityje, niekad neatsižadės ateityje. Toks 

.pačios lietuvių tautos troškimas turi likti 
mums visiems kelrodžiu visuose mūsų dar
buose ir mūsų veiksmuose 1956 metais.

Žinome taip pat, kad pasaulyje vyksta 
ir tebevyks kova dėl' laisvės ir teisingumo 
atskiram žmogui ir kiekvienai tautai. Ta ko 
va lietuviams, kurie yra jos pirmose linijo
se, uždeda dideles ‘pareigas ištverti ir nepa
lūžti.

Girdime, kad pąsaulis žengia į neramios 
Pax Atomica laikus. Tie nauji laikai vadi
nami atominės taikos laikais, nors taikos 
žodis čia ir mažai tinka. Tai yra priverstinė 
taika, nes atominis karas reikštų viso pa
saulio sunaikinimą. Tačiau tikros taikos nė
ra. Atominio karo baimė perkėlė kovą tarp 
Rytų ir Vakarų, tarp laisvės ir teisingumo 
ir Uranijos J kitą plotmę: politinės propa
gandos, rungtyniavimosi ekonominėje srity
je. v

Šios kovos pagrindinis laukas atsivėrė Ar 
■ ūmųjų Rytų, Afrikos ir Azijos pietryčių 
kraštuose. Šių kraštų tautose pribrendo troš 
kimas gyventi savo laisvu, nepriklausomu 
gyvenimu. Sudano, Alžiro, Maroko, Kipro 

. neseni pavyzdžiai rodo, kad Azijos ir Afri
kos tautų troškimas būti nepriklausomomis 
yra nętjgsulaikomas. Gi svarbiausias klan si-' 
mas ateityje bus šitas: kas laimės įtaką 
šiuose kraštuose, Maskva ar Vakarai? Ar 
šie kratšai sugebės spręsti prieš juos stovin
čias didžiules ekonomines problemas, vargo 
pašalinimą, pramonės kūrimą laisvėje, ar 
įklius totalitarian diktatūron? Maskva tei
kia jiems nemažą atrakciją kurti moderni
nę ekonomiką skaudžia žmonių aukų kai
na. Turbūt bus teisūs tie, kurie sako, jog 
pasaulio likimas priklausys nuo to, kas pasi 
ims vadovauti tų kraštų ekonominiam išsi
vystymui. Vakarai stovi prieš sunkius už
davinius. Tikėkimės, kad jie juos įveiks. 
Tiesa, Maskvai atiteko Kinija, bet nuo to

MANO MIELI TAUTIEČIAI IR TAUTIE

Pradėsiu senu geru lieutvišku papročiu:
„Laikningų N. Metų Jums visiems!“

Žinau, kad nuo to laiko, kaip Lietuva 
ruskio pavergta, — laimės paukštelis iš
skrido iš Lietuvos padangės, ir niekas mū 
sų nuo to laiko jau neturėjome nei vienų 
laimingų metų. Kol ruskio meška užsi
rioglinusi tupi ant krūtinės, — kokia lai
mė čia tau, žmogau, gali būti?

Man asmeniškai, pora pastarųjų metų 
buvo ypatingai nelaimingi. Prieš porą me
tų ištiko mane širdies smūgis: trenkė taip 
smarkiai, kad vos tik dabar šiaip-taip at
sipeikėjau... Mat, sportiškai kalbant, šir 
dies smūgis. — tai kaip tas knockoutas 
bokso rungtynėse: trenkė kai perkūnas ir 
pats nežinai', kas atsitiko — atsikelsi, ar 
ne? Pats ant savęs patyriau...

Beje, kalbant apie tas bokso rungtynes... 
Neseniai pas mus, Londonan, atvyko pora 
jūsiškių boksininkų — Murauskas ir Šo
cikas. Abudu mačiau rungtynėse — per 
televiziją. Abudu puikūs boksininkai. Šo
cikas — ypatingai gražiai nuaugęs vyras. 
O kumščiais, brač, dirba, kai šlėgomis... 
Ne dyVai, kad jo oponentas buvo nušluo
tas . knockoutu jau pačiame pirmam roun- 
de. Brolytį tu mano, kas per smūgis buvo! 
kaip žaibu trenkė...

Bet, kaip mes čia girdime, Jūs ten, Lie
tuvoje, ir daugiau tokių drūtų — ar da 
drūtesnių už Šociką — vyrų prisiauginote. 
Sakysim sau, J.uškėną. Tikrai išeina, kaip 
tame mūsų Lietuvos Himne pasakyta: Lie
tuva... Tu didvyrių žemė!

Aš nežinau, ar jūs, jaunesnioji karta 
Lietuvoje, dar mokate Lietuvos Himną. 
Žinau tik, kad maskoliai bijo jo, kaip vel
nias šventinto vandens: neleidžia jums jo 
giedoti. Bet kaip matote, Lietuvos Himno 
žodžiai — tai šventa tiesa: Lietuva visa
dos buvo, yra ir dabar, didvyrių žemė. 
Tegul ji tokia ir pasilieka! Didvyrių že- 

■'the- — visada Ir višdše' srityse: sporte ir 
dainoje, moksle ir dailėje, kovose už Lie
tuvių tautos garbę ir laisvę... Visur ir vi
sados: „Lietuva, Tėvynė mūsų! Tu didvy
rių žemė!“ Šis yra mano geriausis Naujų 
Metų linkėjimas.« * * * *

Kaip matote, mes čia užsieniuose seka
me jūsų gyvenimą ir žinome, kas ten ras 
jus, Lietuvoje, darosi. Manau, kad ir jūs 
neblogai nusimanote, kas pas mus užsie
niuose dedasi. Taigi, jeigu, nepaisant vi
sų kliūčių, cenzūrų ir geležiniu, uždangų, 
mes visdėlto vieni apie kitus žinome, tai 
jau visai neblogas dalykas. Kai viena ran-

TĖS — LIETUVOJ IR VISUR KITUR: —
ka žino, ką kita daro, tai ne bile kas gali 
už nosies vedžioti...

*****
Turbūt mums visiems yra aišku, kad to

limesnis lietuvių tautos likimas daugiau
siai priklauso nuo jūsų, dabartinės jau
nesnės ir jau pribrendusios, kartos. Jeigu 
jūs, jaunesnioji karta, neperimsite to tau
tinio darbo, kurį taip garbingai ir pasek
mingai anais laikais varė Daukantas ir 
Valančius, Basanavičius ir Kudirka, Mai
ronis ir Nepamirštatnas Knygnešys, — o 
vėliau jau ir Nepriklausomybės laikų kar
ta, — tai ŽINOKITį, kad tūkstančio me
tų palikimas, kurį mūsų tėvai, protėviai 
krovė, saugojo, išlaikė ir mums perdavė 
— visa tai turės žūti. Neliks lietuvių, ne
liks ir Lietuvos. Liks tik žuvusios tautos 
kapinynas!., - ;

Kad tas neatsitiktų, kad nebūtumėm sa
vo tautos duobkasiai, reik daugelio daly
kų. Bet už vis labiausia reikalingas atsar
gumas, apdairumas, gaspadoriškas apsi- 
rokavimas; reikalingas pasiryžimas laimė 
ti, didelis kantrumas ir neatlaidus dar
bas. Visados žiūrėki^! į gyvenimą realiai, 
„taip, kaip jis yra“, (kad ir sunkiausias 
jis būtų), ir nesivailtykim sapnų, nors ir 
gražiausiai jie atrodytų. Tokia yra gyve
nimo mokykla. Sekifn ją! Gal tuomet ir 
iš mūsų darbų kas nors išeis...

« * ik * *
Šiemet yra minimos Adomo Mickevi

čiaus, didžiojo Lietuvos sūnaus, šimtame- 
tinės sukaktuvės. Girdime, kad ir jūs Lie- 
tuovje jas minite, žinoma, tik tiek ir tik 
taip, kaip kacapai jums leidžia.

Esu tikras, kad vięno dalyko apie Mic
kevičių jums nebus Teista paminėti.-Pa
minėsiu jį aš. Jo raštuose yra aprašytas 
vienas vaizdelis apie 1830 metų sukilimą 
prieš rusus ir apie tąi, kaip anais laikais 
tas pats ruskis grūdo Sibiran lietuvius ir 
lenkus, lygtai taip, *i:aip- ir dabar mūsų 
laikais.

Tas vaizdelis baigiasi priesaika, kurią 
padarė tuometn vienas tėvynainis, tų žvė
riškai žiaurių trėmimų liudininkas.

Norėčiau, baigdamas ją pakartoti ir pri
siekti visų gerų lietuvių laisvam pasauly
je vardu:

„Jeigu mes, čia išeivijoj, kada nors 
pamiršime jus ten Lietuvoj, o ypatingai 
Sibire esančius, tai ir Tu, Dieve augš- 
tam danguje, pamiršk mūs!“ 
Baigsiu, kaip pradėjau:
Laimingų Naujų Metų jums visiems! Jie 

ateis. Nenusiminkit!

premjeras sir Anthony Edenas iš pagrin
dų pertvarkė savo vyriausybę, visiškai at
leisdamas keturis ministrus ir įšvirkšda- 
mas j kabinetą daugiau jauno kraujo. Per 
tvarkytoji vyriausybė atrodo taip:

R.A. Butler (53) — premjero pavaduo
tojas,

Harold Macmillan (61) — finansų mi
nistras,

Selwyn Lloyd (51) — užsienio reikalų 
ministras,

sir Walter Monckton (64) — krašto ap
saugos ministras,

Iain Macleod (42) — darbo ministrai,
Earl of Selkirk (49) — Lancastetio 

kancleris,
Patrick Buchan-Herburn (54) — viešų

jų darbų ministras,
Nigel Birch (49) — aviacijos ministras, 
John Boyd-Carpenter (47) — pensijų 

ministras,
* Harold Watkinson (45) — transporto 
ministras,

Robin Turton (52) — sveikatos minis
tras,

Aubrey Jones (44) — kuro ministras,
John Hare (45) — ministras kolonijų 

reikalams.
Reikia pažymėti,- kad Butleris bus ir at

stovų rūmų vadas, kuriam rūpės įstatymtĮ 
pateikimas ir jų priėmimas. Lygiai jis bus 
konservatorių partijos centro biuro direk
torius.

Ministras Macmillanas ves visus vidaus 
ir užsienio finansinius reikalus, kaip prem 
jero įgaliotinis.

Pirmuoju admiraliteto lordu liko J.P.L 
Thomas (52), kurs gavo viskonto titulą.

Du atsistatydinę ir trys atleisti iš pare! 
gų ministrai buvo apdovanoti įvairiais ti
tulais, išskyrus Geoffrey Lloydą, buv. ku
ro ministrą.

NAUJA KANADOS L.B. VALDYBA

Kanados LB pirmininku išrinktas B. 
Sakalauskas, vicepirmininkais — J. Joku- 
bynas ir V. Vaidotas, iždininku — P. Kve
daras^ biuro vedėją, — E. Senjcuvienė, 
(buv. DBLS reikalų vedėja) protokolo 
sekretorius — kun. Dr. J. Gutauskas. Val
dybos nariai — Čepas, Jackevičius ir Ka- 
žėmėkąitis.

SKAUDI NELAIMĖ

Beeidama į darbą buvo mirtinai automo 
bilio sužeista kalbininko Dr. P. Skardžiaus 
žmona pedagogė Marija Krygerytė-Skar- 
džiuvienė. Ją automobilis partrenkė be
einant per gatvę, kur nėra šviesos signalo, 
ir vietoje mirtinai užmušė. Palaidota Cle- 
velande.

laiko Vakarai’sugebėjo sulaikyti komuniz-- ............... —       -----------
mo bangą, nors ir po to neišvengta eilės ___  ___ ,_ _____ ______________________________________________________________________DULKĖS ANT SVETIMO PLENTO

Europoje djdžiąusia .problema, turinti į'.a 
kos Rytų ir Vakarų santykiams, yra kova 
dėl Vokietijos. Bet ir čia Vakarams komu
nistų metodai aiškūs. Pokario laikotarpyje 
Maskva pasiekė Europoje reikšmingų laimė 
jimų, takiau komunizmo banga Vakarų Eu
ropoje šiais metais, palyginus su būkle prieš 
deširtit metų, yra žymiai atslūgusi. Štai keli 
pavyzdžiai: Vakarų Vokietijoje komunistų 
skaičius nuo 300.000 1946 metais, krito iki 
125.000, Norvegijoje nuo 40.000 iki' 7.500, 
Benelux© kraštuose nuo 100.000 iki 30.000. 
Komunistai dar stiprūs Prancūzijoje ir Ita
lijoje, bet, pavyzdžiui, toje pačioje Prancū
zijoje 1946 metais kompartijos narių skai
čius, kurie mokėjo nario mokesčius,’ buvo 
850.000, šiandien jis yra kritęs iki 350.000. 
Suprantama, visi sunkumai nėra' pašalinti, 
tačiau savo laimėjimais Maskva girtis ne
galėtų. . A

Ar sulauksime mes ir šiais metais, kaip 
pereitais, dar kokių susitikimų Rytų ir Va
karų didžiųjų galiūnų, kaip to jau vėl ima 
pageidauti Maskva, ar kaip ima spėlioti kai 
kurie žurnalistai, kaip, pavyzdžiui, Gene
vieve Tabouis? Nesiimame spręsti. Šis klau 
simas priklauso nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių apsisprendimo. Ar ši didžioji ame 
rįkiečių tauta, nešanti atsakomybę už pašau 
lio ateitį, sugebės išvengti pokario klaidų 
ir iliuzijų, beveik atkartotų pereitais metais 
Ženevoje? Ar ji stipriai stovės už įgyvendi
nimą visame pasaulyje jos pačios skelbiamų 
laisvės ir teisingumo idėjų? Prieš šiuos d 
džiulius klausimus atsidūrė pasaulis, ženg
damas į naujus 1956 metus.

Mes, užsienio lietuviai, turime savų klau
simų ir savų sunkumų. Ilgi emigracijos me
tai visus mus išvargino. Nebematome tie
saus kelio, nebeatskiriame kas teisinga,- kas 
klaidinga. Gi mums privalomas nuolatinis 
budrumas, nuolatinis veiklos dėl Lietuvos 
laisvės grąžinimo metodų ir kelių peržiūrė
jimas, tikras nuoširdus visų jėgų apjungi
mas, darbų suderinimas, jų veiksmingumo 
pakėlimas. Ar šiais, naujais 1956 metais, 
pasuksime tuo keliu,, ar liksime toliau yie- 
tbjė trypti, kaip .tąjį darėme įlų šiolei?

Dar kartą žemės kamuolys savo nuosta
biai suplanuotu vieškeliu apkeliavo saulę. 
Rimti, žilabarzdžiai mokslininkai atsivertė 
pageltusias istorijos knygas ir įrašė nau
jus 1956 metus. Jie su dideliu rūpesčiu 
paskutinį kartą peržvelgė praėjusius taria 
mos taikos ir šaltojo karo metus, pilnus 
nevilties ir tragizmo. Ateities vaizdas 
jiems nėra nei gražus, nei džiuginantis.

O ką turi peržvelgti iš savo tėvynės iš
blokštas žmogus, kuriam pasaulis iki šiol 
net tinkamo vardo nėra suradęs. Jo gyve
nimas yra pasidaręs nepaprastai rfienkaš 
ir> nesudėtingas. Jis nenešioja valdžios 
portfelių, nekomanduoja kariuomenių, ne
renka parlamentų ir nieko neatstovauja 
biržoje. Vienintelė jo galybė dvi darbščios 
rankos ir vienintelis turtas — savo kraš
tą. mylinti širdis. Pratūnojo jis metus, tar
si dulkė ant svetimos žemės plento belauk 
dama, kol užėjęs palankus vėjas vėl nu
neš ten, iš kur piktos ir didelės audros 
prieš daugelį metų yra išplėšusios. Tu 
tarpu didžiulis istorijos ratas sukosi nei 
jos pakeldamas, neį sutriuškindamas. .Lai
ko galvoti yra marios, nes fizinė veikla 
minties beveik neužima. To galvojimo re
zultatas ir yra šios kelios praėjusių metų 
pabiros.

Kad prieš šį nelengvą uždąvinį stovime 
1956 metais, dėl to maža kas dūri abejonių. 
Bet ar jį sugebėsime tinkamai ir Lietuvos 
reikalui naudingai išspręsti, priklauso nuo 
mūsų pačių. Nuo to, ar mdkėsime savyje, 
pašijieškoti klaidų,, ar išmoksime priešingą 
nuomonę gerbti, kuri gali būti kartais tei
singesnė, negu mūsų pačių.

Nebuvo ramūs pereitieji 1955 metai, ne
bus ramūs nei atėjusieji naujieji 1956 me
tai; Bet mums visiems lietuviams turi vado
vauti'viena vienintelė mintis: mūsų Tėvy
nės kančia nelaisvėje ir jos nepalaužiamas 
trūkimas būti vėl laisva! Šia mintimi va
dovaudamiesi, bandykime įgyvendinti 1956 
Metų mūms statomus uždavinius.

S. Žymantas

NE PRIEŠ DORĄ TOKS ŠĖLIMAS...

Vos tik metams prasidėjus, UNO gene
ralinis sekretorius su dideliu štabu atsi
kraustė į Kiniją derėtis dėl vienuolikos 
JAV lakūnų — Korėjos karo dalyvių iš
laisvinimo. Gražus ir humaniškas gestas. 
Bet galvoj nesiliauja maištavusi priekaiš
tinga mintis: o kada šios tarptautinės in
stitucijos vadovas vyks į Maskvą derėtis 
ne dėl vienuolikos kareivių, bet dėl vienuo 
likos vergijoje laikomų tautų. Kada jis ir 
tie, kurie jį išrinko išdrįs paklausti — ka- 
ka bus išlaisvinta mūsų tėvynė Lietuva? 
Ir pradedi abejoti kas iš tikrųjų šiandien 
yra reikšmingesnis: stiprios valstybės ka
reivis, ar bejėgė ir perblokšta valstybė.

Sakoma, jog istorija nežino pavyzdžių, 
kad du diktatoriai iš eilės būtų sėkmingai 
viešpatavę, šis teigimas pasitvirtino, kai 
vasario mėnesį Sovietų Sąjungoj nuvirto 
Stalino patikėtinis Malenkovas. Bet kaip 
bus su Nikita? Ar jis laikysis? Kai kas 
pradeda spėlioti, kad visus nustebinę jo 
išsišokimai Indijoj ir Burmoje yra žūtbū
tinis noras užimponuoti vidaus priešams, 
ne juokais tykantiems nuversti nuo val
džios sosto. Vis daugiau pradeda ateiti ži
nių, kad ir jo dienos gali būti nebaigtos. 
Gal užtat taip ir siautėja. Anot mūsų ra
šytojos Žemaitės — ne prieš dorą toks šė
limas.

Ir kai vis girdi apie mums skelbiamas 
sovietines laisves, nenoromis sugrįžta min 
tis prie anglų spaudos streiko, kuris pra 
sidėjo kovo mėnesį ir išlaikė visą kraš 
be spaudos net tris savaites. Kas atsitiktų, 
jei Maskvoje sovietinės spaudos darbinin
kai imtų ir paskelbtų streiką? Jie visi iš
keliautų ten, kur baltosios meškos kara
liauja ir kur tūkstančiai mūsų tautiečių 
velka baisų „laisvės“ jungą. O visdėlto 
aną dieną šalia manęs dirbąs angliukas 
pareiškė, kad tik Sovietų Sąjungoj darbi
ninkas esąs tikras savojo krašto šeiminin

kas. Ir suprask žmogau! Kuprotą tik gra
bas tegalės itšaisyti.

VIENA VĖI ŠOKA

Austrijos sostinė Viena yra pagarsėjusi 
savo linksmu ir nerūpestingu gyvenimu, 
šį pavasarį Viena vėl šoko. Šoko visas 
miestas. Net policininkas, tvarkydamas 
gatvės judėjimą, trepsėjo iš džiaugsmo. 
Būta ko džiaugtis. Dešimtį metų krašri 
piešusi ir terorizavusi Raudonoji Armija 
pažadėjo išsikraustyti. Nors šis išsikraus
tymas ir bus panašus į jos išsikraustymą 
iš Vilniaus 1939 metais, bet visdėlto lai
mingi austrai. Pasaulio galingieji pažadė
jo jiems laisvę ir apsaugą. Atvykęs ta pro
ga britų užs. reikalų mininsteris Macmi
llan pasakė šiuos žodžius: „There are no 
two words more dear to the British people 
than freedom and liberty“. Tai yra tiesa. 
Bet laisvę ir nepriklausomybę lygiai taip 
pat brangina ir lietuviai, latviai, estai, bei 
kitos tautos. Kada mums ji bus sugrąžin
ta? Kada šoks visa Lietuva ir verks 
džiaugsmo ašaromis? Kada sugrįš dainuo
dami tremtiniai „iš rytų ir iš vakarėlių??

Birželio mėnuo ne sugrįžimą, o tragiš
ką ir siaubingą tremtį primena. Toji trem 
tis dar tebesikartoja. Gal vienintelė pa
guoda, kad lietuviai, kaip pasakoja iš ver
gų stovyklų grįžę svetimieji, ir tose bai
siose sąlygose nepraranda vilties, artimo 
meilės ir tikėjimo. Šitos vertingos dvasi
nės savybės daugiau nei laikraščiai ir kny 
gos garsina lietuvio vardą plačiajame pa
saulyje.

LAISVĖS ŽIBURYS

Liepos pradžioje plati ir turtinga Ame
rika su džiaugsmu švenčia savo Nepriklau 
somybės Dieną. Amerikos laisvė, kaip ir 
Lietuvos, kraujo kaina iškovota, t odėl 
brangi ir neįkainojama. Kokia baisi iro
nija, beveik tuo pačiu laiku ir tarybinė 
Lietuva iškilmingai atšventė 15-kos metų

(Nukelta | pal. 4.)

Laikraštį spausdinant gauta iš Ame
rikos liūdna žibia, kad ten mirė

Prof. VACLOVAS BIRŽIŠKA, 
1956 m., sausio mėn. 3 d., ištiktas šir
dies smūgio.

Londonas. Gruodžio 27 d. mirė genera
linis transporto darbininkų profsąjungos 
sekretorius Arthuras Ernestas Tiffinas, 
59 m. amžiaus, šias pareigas jis buvo per
ėmęs po Arthuro Deakino mirties.*

Berlynas. Rytų Vokietijos premjeras 
Otto Grotewohlis grįžo iš Pekingo tik su 
draugiškumo sutartimi kišenėje. Jo viltys 
gauti ten maisto ir žaliavų neišsipildė. To 
kiu būdu, maisto kortelių sistema komu
nistų valdomoje Vokietijos dalyje veiks ir 
toliau. Ten galima gauti tik tris svarus 
mėsos per mėnesį. »

Vašingtonas. D. Britanija ir Amerika su 
tarė bendromis lėšomis ir jėgomis statyti 
vandenilio bombos raketas, kurios galės 
skristi iš žemyno į žemyną. Jos bus spraus 
minės ir pakeis bombanešius. Abiejų kraš
tų suinteresuotos firmos keisis paslapti
mis, sumanymais, mokslininkais ir inžinie 
riais. Šia talka norima užbėgti sovietams 
už akių ir toje srityje pirmauti.

*
Maskva. Sovietai pasigyrė, kad jie su

mažinsią apsiginklavimo išlaidas 10 p--- 
centų. Iš ten taip pat pranešama, kad 
750.000 valstybės tarnautojų bus perkelta 
prie kitų darbų.

Kairas. Pasisvečiavęs Abisinijoje, Jugo
slavijos diktatorius Tito savo jachta at
lankė į Suecą. Jo vizitas Egipte bus ofi
cialus. I Kairą jau atskrido jo žmona Jo- 
vanka. «

Kairas. Gazos rajone vėl įvyko susišau
dymas tarp Izraelio ir Egipto pasienio da
linių. Veikė ir. aviacija. Egiptas didina pa
sienio jėgas.

Anunanas. Jordano sostinėje ramu. Da
bar paaiškėjo, kad minios demonstracijos 
prieš Jordano įsijungimą į Bagdado pak
tą buvo kurstomos iš kitur, net papirkinė
jimais. Įtarimas krinta ant Egipto,1 Siri
jos ir Soudi Arabijos. Apskaičiuojama, 
kad protesto demonstracijų reikalui iš 
gretimų valstybių įplaukė 60.000 svarų.

•
Buenos Aibes. Dabartinė vyriausybė vis 

dar nesijaučia rami, nes šen bei ten vis 
dar pasigirsta šūviai. Sudarytas ilgas Pe
rono šalininkų, kurstančių išsišokimus są-
rašas.

Londonas. Užsienio reikalų ir tiekimo 
ministerijos sutartinai ėmėsi žygių, kad 
užkirstų kelią atliekamų ginklų ir kari
nių medžiagų išvežimui iš krašto nelega
liais keliais, šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad tokių dalykų eksportas vyksta per 
Belgiją ir nukreipiamas į Egiptą. Apskai
čiuojama, kad „traktorių“ vardu jau iš
gabenta 190 Valentine tipo tankų, 45 šar
vuoti automobiliai ir dar kaikas.

•
Nicosia. Kipro salos problema visą lai

ką svarstoma tokių asmenų, kaip. Kipro 
gubernatoriaus maršalo Hardingo ir Eno- 
sis sąjūdžio vado archivyskupo Makarios. 
Tuose pasitarimuose dabar aktyviai daly
vauja ir Graikijos vyriausybės atstovas 
Alexis Liatis. Turkai į tuos pasitarimus 
žiūri skersomis. Šiaip ar taip, įtampa toje1 
saloje dar ne atslūgusi, ir atsarguiho prie
monės nesušvelnintos.

New Ycrkas. Kalėdų švenčių metu Ame 
rikoje per susisiekimo nelaimes žuvo 621 
žmogus. •'1 •

SIDNIO „KOVAS“ KREPŠINIO 
MEISTERIS

Sidnio mieste buvo suruoštas pabaltie- 
čių krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo 
dvi latvių komandos, viena estų ir iš lie
tuvių — „Kovas“. Rungtynes laimėjo lie
tuviai, tuo būdu jau antrą kartą tapdami 
Sidnio miesto pabaltiečių krepšinio meis
teriu. Australijos vid. svorio bokso čem
pionas Mikus pralaimėjo rungtynes jau
nam australų boksininkui B. McDonaldui, 
tuo pačiu netekdamas čempiono vardo.

Sidnio radijas Kūčių vakarą transliavo 
lietuvišką valandėlę, per kurią buvo duo
tos lietuvių choro, vedamo A. Pluko, kalė
dinės giesmės ir kapeliono žodis prie Kū
čių stalo.

AUKA ŠALPOS ORGANIZACIJOMS
JAV vyriausybė įvairioms šalpos orga

nizacijoms paskyrė už 800 miL vertės 
maisto siuntinių. Nustatytoji dalis tenka 
ir Balfui. . . ’

1
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TAUTINĖS PROPOGAMIOS REIKALU
Propagandos ar paprastos informacijos 

apie Lietuvą niekada dar nėra buvę per
daug. Net Nepriklausomos Lietuvos lai
kais šis reikalas nebuvo pakankamai įsi
siūbavus. Pasidairę po svetimų kraštų bib 
liotekas, didžiam savo nustebimui mato
me, jog Lietuvos skyrių atstovauja vos 
viena ar dvi beviltiškai susenusios kny
gos, dar iš tų laikų, kai Amerikos lietu
viai pirmojo karo metu, ar koks gerašir
dis konsulas tuoj pat po karo, stengėsi pa
sauliui atverti langą į tą tolimą ir veik 
nežinomą kraštą — Lietuvą.

Nedaug šiuo reikalu pažengę esame ir 
dabar. Tiesa, galime su džiaugsmu konsta 
tuoti, kad dabarties lietuviai mokslinin
kai pradeda kirsti kelią į svetimų kalbų 
enciklopedijas. Tokiu būdu išgirstame 
apie savo kraštą Herderio leksikone. En
cyclopaedia Britannica, ar net folkloro žo
dyne. (Negalima nepaminėti, jog tie, ku
rie ten savo kraštą kelia yra ne kokių 
praktiškųjų profesijų žmonės, bet „nenau
dingieji“ humanitarai). Vis dėlto, leksiko
nai ir žodynai daugumoje yra sutinkami 
tik bibliotekose ir nesimėto ant stalų, ka; 
romanai žurnalai, proginės brošiūros, , 
taip toliau.

Tokiu būdu knygos ir žurnalai tampa 
pigiausia ir populiariausia tautinės propa
gandos priemone. Žurnalai nėra brangūs 
užsakyti geriau pažįstamiems svetimtau
čiams, vietos bibliotekai ar laikraščiui, o 
knygą padovanoti visada atsiras šimtai 
progų.

Šiuo metu jau negalima labai skųstis 
propagandinės medžiagos stigliumi. Gal
būt reikia daugiau skųstis pačių tautiečių 
iniciatyvos stoka, nes, kaip pasiekia ži
nios, ir propagandiniai žurnalai vos suge
ba tęsti priblėsusią egzistenciją. Ir tai 
vien dėl to, kad, be svetimtaučių pre
numeratorių, retas iš tautiečių randa noro 
bei valios žurnalą užprenumeruoti sau ar 
kitiems.

Žemiau yra duodami pavadinimai ir 
adresai kelių žurnalų, tinkančių propagan 
dos reikalams. Tiesa ne visi iš jų yra skir
ti vien Lietuvos propagavimui kiti gina vi 
so Pabaltijo reikalus ar net ir daugiau. 
Bet jie visi tinka rėprezentacijai; jei iš lie 
tuvių prenumeratos naudos turės kaimy
nai latviai ir estai, iš kaimynų prenume
ratos naudos turės lietuviai. Šiuos žurna
lus paskiriems svetimtaučiams, bibliote
koms ar laikraščiams sali užsakyti kiek
vienas paskiras lietuvis, organizacija, apy 
linkės ar seniūnijos valdyba, ir t.t.

EAST AND WEST, išeina keturis kar
tus per metus. Leidžia Alliance Publi
shing Co., 81 Cromwell Rd., London, S.W. 
7. Prenumerata metams 10 šil. Nors šis 
žurnalas atstovauja visas tris Pabaltijo 
valstybes, jis yra stiprus turinio atžvilgiu 
ir nepaprastai tinka reprezentacijai. Kiek
vienas numeris turi 64 puslapius ir talpi
na politines apžvalgas, straipsnius apie 
specifines Pabaltijo kraštų problemas, jų 
istoriją ir t.t. Redaktorius iš lietuvių pu
sės prof. S. Žymantas. (

LITUANUS, biuletenis, išeina kas 3 mė
nesiai. Leidžia JAV Liet. Stud. Sąjunga. 
Adresas: Lith. Stud. Assn., Secretariate 
for External Relations, Box 652, Station 
A, Champaign, Ill., USA. Skirtas anglo
saksų akademiniam pasauliui. Spėjo gerai 
užsirekomenduoti išvaizda ir turiniu ir 
yra, atrodo, vertingiausiais iš periodinių' 
leidinių, kurie atstovauja išimtinai Lietu-,

vos reikalus. Leidimą subsidijuoja JAV 
Liet. Stud. Sąjunga, tad prenumeratos mo 
kestis nėra nustatytas. Numerio kaina 1 
amer. centai.

THE BALTIC REVIEW, išeina tris kar
tus metuose. Leidžia lietuvių, latvių ir es
tų Laisvės Komitetas New Yorke, adre
sas 4 West 57th Street, New York 19, 
USA. Žurnalo redaktorius iš lietuvių pu
sės yra dr. A. Trimakas. Vienas šio žur
nalo numeris buvo skirtas sovietų vykdo
mam genocidui, kitas priverčiamųjų dar
bų stovykloms Sovietų Sąjungoje.

NEWS FROM BEHIND THE IRON 
CURTAIN, mėnesinis žurnalas, leidžia 
Free Europe Committee, lid Wst 57th St. 
New York 19, USA. Šis žurnalas atstovau
ja visą sovietų okupuotą Rytų Europą ir 
daugumoje talpina Ištraukas iš sovietinių 
laikraščių, kuriuose persimato tikroji pa
dėtis už geležinės uždangos. Kaina me
tams 3 doleriai.

Lietuvos pasiuntinybė Washingtone dar 
leidžia kartą į du tris mėnesius išeinantį 
biuletenį THE LITHUANIAN SITU
ATION. Aktualios medžiagos jame ne
daug.; pirmoje eilėje biuletenis spausdina 
dokurhentinę-politinę medžiagą, kaip vals
tybės vyrų pareiškimus, rezoliucijas, iš
traukas iš kitų leidinių ir t.t. •

Galų gale, paminėtina yra knyga TF 
TRAGEDY OF THE BALTIC STATES. 
Autorius J. A. Swettenham. Išleido Hollis 
and Carter leidykla Londone. Parašyta po 
puliariu stiliumi, ši knyga nusako Pabal
tijo valstybių pergyvenimus, skiria nema
žai vietos jų socialinei ir ekonominei is
torijai. Visais atvejais autorius aiškiai sto 
vi pabaltiečių pusėje ir plačiai naudojasi 
dokumentine medžiaga iš neseniai pa
skelbtų slaptų politinių dokumentų, ypač 
iš milžiniško leidinio „Nazi-Soviėt Rela
tions 1939-1941“. Ši knyga nepaprastai 
tinka, kaip savarankiškas žinių vienetas, 
valstybinėms ir laikraščių bibliotekoms, 
bet bus įdomi ir kiekvienam žmogui.

z- V. Doniela (M.P.)

Išleista V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumo 2-ji laida.• ♦ *

VJC. Banaitis baigė komponuoti 3 v. 
operą „Jūratė ir Kastytis“, parašytą pa
gal. Br. Buivydaitės libretą. Ją kompozi
torius rašė 3 metus. Amerikos lietuvių vei 
kėjai norėtų pasiūlyti operą pastatyti per 
am-čių televiziją, bet pats kompozitorius 
trokšta, kad ją pastatytų patys lietuviai, 
nes ją rašęs Lietuvai ir lietuviams.* ♦ *

J. Balio rūpesčiu viena New Yorko 
plokštelių bendrovė išleido 20 lietuviškų 
dainų. Prie plokštelių duodama 20 psl. bro 
šiūrų, kur minimosios dainos aptariamos, 
pateikiami jų lietuviški ir angliški teks
tai, gaidos ir literatūra. Gaidas nurašė 
komp. V. Jakubėnas.

Dainininkas V. Verikaitis šiemet baigė 
Kanados karalinę konservatoriją ir lanko 
un-tą rūpindamasis gauti muzikos mokyto 
jo teises. Jis dažnai koncertuoja Kanados 
miestuose ir lietuviškajai visuomenei.* • *

„Šviesos“ sambūris minėjo V. Krėvės- 
Mickevičiaus mirties metines. K. Ostraus
kas buvo JAV-se pakviestas skaityti pas
kaitos apie Krėvės kūrybinį veržlumą, A. 
Merkelis' apie jį kaip kūrėją ir žmogų, ak
toriai Daubaraitė, H. Kačinskas ir K. Va
siliauskas paskaityti ištraukų iš Krėvės 
kūrinių. Minėjimo metui buvo susitarta 
atidaryti Krėvės raštų parodą, kurią pa
ruošė Brooklyno lietuviškas knygynas 
„Laima“ ir Lietuvių Enciklopedija.

Vienas užv<
Praėjo 1955-ji metai, nusinešdami su sa

vimi amžinybėn daug įvykių, žmonių ir 
troškimų, kaip lygiai daug paslapčių, pa
likdami liūdnus ir linksmus pėdsakus bei 
medžiagą istoriojai.

Tarptautinėje politikoje žymesniu įvy
kiu laikoma garsioji keturių didžiųjų kon
ferencija Ženevoje, įvykusi vasaros karš
čių metu, sukėlusi tiek taikos vilčių, ap- 
tirpdžiusi tiek smegenų ir pasibaigusi silp 
noku muilo burbulu. Tos konferencijos 
įkaitintas lengvaminčių vakariečių nuo
taikas galutinai atvėsino po to sekusi ke
turių didžiųjų užs. reikalų ministrų kon
ferencija toje pačioje Ženevoje, deja, pa
sibaigusi niekais. Kadangi dalykai susi
klostė taip, o ne kitaip, šaltojo karo gink
lai vėl pradėjo veikti, o karštojo karo 
ginklų fabrikų akcijos vėl pakilo. Ir tos 
rūšies ginklų, kaip girdėti, išrandama vis 
keistesnių ir veiksmingesnių, net iki dirb
tinių mėnulių.

Seniems ginklams irgi rasta vieta. Pir
mieji sovietai juos pradėjo siųsti į Egiptą, 
užsimojusį vadovauti Afrikos tautoms ir 
nemėgstantį Izraelio — po 2.000 metų at
sikūrusios žydų valstybės.

Negana to, sovietai pereitą rudenį pra
dėjo smarkiai ardyti Vakarų vienybę ir 
stiprybę, tai šen tai ten kurstydami sukili
mus. Jų aktyvumas ypač drąsiai pasireiš
kė Bulganinui ir Chruščiovui viešint In
dijoje ir Burmoje. Tenka dar prisiminti, 
kad tie du raudonieji tūzai tais pačiais 
metais nuvertė Stalino įpėdinį Malenkovą 
ir pradėjo kitaip sukti Kremliaus katarin- 
ką, švelniais garsais ir šypsenomis palydė 
darni neapykantos ir keiksmo žodžius.

Buvo sunkiai apsirgęs širdies liga JA1 
bių prezidentas D. Eisenhoweris, bet pa
sitaisė ir vėl pradėjo eiti pareigas.

Britų politikos liūtas Winstonas Chur- 
chillis pasitraukė iš vyriausybės ir kon
servatorių partijos vadovybės. Tą patį ir 
dėl tos pačios senatvės padarė ir jo opo
nentas, darbiečių vadas, Clement Attlee.

Argentinos ilgametis diktatorius J. Pe
ronas sukilėlių buvo nuverstas nuo sosto, 
o Moroko sultoną Ben Youssefą patys 
prancūzai pasodino atgal į sostą, tikėda
miesi tokiu būdu susilauksią ramybės aud 
ringoje šiaurės Afrikoje.

Vokietija liko nesujungta, nors daug pa
stangų buvo padaryta, nors pats kancleris 
Adenaueris buvo nuvykęs į Maskvą.

Mūsų politiniame gyvenime taip pat 
įvyko šiokių tokių permainų. Iš dalies per 
siorganizavo VLIKAS, remdamasis trijų 
partijų koalicija. Tautinio sąjūdžio gru
pės iš to organo pasitraukė, įsteigė savo 
fondą, ir, atrodo, jieškos joms prieinames
nių Lietuvos laisvinimo metodų. Į VLIKO 
vadovybę įėjo trys nauji žmonės — J. Ma
tulionis, E. Devenienė ir H. Blazas. Pats 
VLIKAS posėdžiaus Amerikoje, o V. Ta
ryba veiks Europoje. Įkyrėjęs VLIKO ne
sutarimas su Diplomatijos Šefu S. Lozo
raičiu ir po tų reformų, visuomenės nusi
vylimui, lieka atviras ir 1956 metams.

Tarptautinėje plotmėje mūsų veiksniai 
laiku atliko savo pareigas, pasiųsdami 
kur reikia notas, protestus ar memoran
dumus, aktyviai veikdami Pavergtųjų 
Tautų Organizacijoje ir dalyvaudami ta: 
tautiniuose sambūriuose, kaip teisininkų 
kongrese, liberalų, socialistų, krikšč. de
mokratų kongresuose ir kitų organizacijų 
konferencijose.

DBLS-ga pavasarį turėjo savo suvažiavi 
mą, suderintą su Liet. Namų Bendrovės

irstąs lapas
akcininkų suvažiavimu. Svarbesniu šių gi 
miningų organizacijų žygiu buvo laikomas 
Lietuvių Sodybos įsigyjimas, sukėlęs daug 
kalbų ir rūpesčių, kurių ir dabar netrūks
ta. Lietuvių Sodybos įkurtuves D. Britani 
jos lietuviai atšventė per Sekmines, o į 
vasaros pabaigą joje įvyko Sąjungos kon
ferencija, iškėlusi daug naudingų ir gra
žių minčių. , , ■ ’

Lietuvių spauda pereitais metais plačiai 
paminėjo Vilniaus Didžiojo 50-ties ir Stei
giamojo Seimo 35-rių metų sukaktis ir 100 
metų nuo poeto Adomo Mickevičiaus mir
ties.

Prelatas Mykolas Krupavičius ir Gene
rolas Glovackis susilaukė po 70 metų am
žiaus.

Pereitais metais mirė Dr. Antanas Gar
mus, dailininkai šlapelis ir Kiaulėnas, 
Mykolo Biržiškos žmona Bronislava Bir
žiškienė, jo žentas lituanistas Kazys Ba
rauskas, solistas Kostas Grantas ir visa 
eilė tautiečių — mums brangių ir artimų 
asmenų.

D. Britanijoje pradėjo eiti du nauji laik 
raščiai, tai „Žibintas“, parapijinis religi
nio turinio žurnalas, ir „Tėvų Žemė“, LAS 
vietininkijos Anglijoje organas. Žymiai su 
stiprėjo „Santarvė“, LRS oficiozas, o Ško
tijos lietuvių „Išeivių draeugas“ vasarą 
buvo pasiėmęs dviejų mėnesių atostogas.

Į Jungtines Amerikos Valstybes išvyko 
du žymesni DBLS- gos veikėjai: Kazys 
Kudla su žmona ir Klemensas Žukauskas 
su visa šeima.

Nidos Knygų Klubas veikė kiek išgalė
damas ir kiek suskubdamas išleisti kny
gų. Spaustuvė taip pat dirbo be žymesnių 
pertraukų, vis laiku suskubdama atmušti 
„Europos Lietuvį“ ir kitus periodinius lei
dinius.

Londone ir provincijoje atlikti visi tra
diciniai minėjimai, tik mažesnės ' koloni
jas buvo atsilikusios, paprastai, dėl jėgų 
trūkumo. t

Tikėsimės, kad 1956-ji metai bus vai
singesnį tiek visuomeninį, tiek kultūrinį 
darbą dirbant, nes šiuo atžvilgiu ne skai
čius lemia, bet pasišventimas ir patriot! 
mas. Taip pat tikėsimės, kad ir mūšų 
brangios tėvynės, pavergtos Lietuvos, by
la bus smarkiau pajudinta ir kad laisvės 
aušra bus dar labiau priartėjusi. Pasimo
kę iš klaidų, mažiau jų bedarysime atei
tyje ir stengsimės, kad kiekvienas mūsų 
žygis ir kiekviena mūsų auka tiek oku
puotam Kraštui, tiek mūsų jaunajai kar
tai atneštų daugiausiai naudos. Apžvelgę 
1955-jų metų įvykius, nenusiminkime, bet 
pakelkime galvas ir drąsiai žiūrėkime atei 
tin. Atrodo, jog dėl praeities mes neturi
me ko rausti, o ateitį pasitikime tyromis 
širdimis.

VĖL PASIRODYS „KNYGŲ LENTYNA“

1955 m. II pusmetyje dėl redaktoriaus 
p. A. Ružancovo sveikatos stovio ir pa
sunkėjusių darbo sąlygų buvo susitrukdęs 
bibliografinio biuletenio „Knygų Lenty
na“ leidimas. Šiuo pranešama visuomenės 
ir prenumeratorių dėmesiui, kad p. Ru- 
žancovas, dabar pasveikęs, maloniai suti
ko „K.L.“ ir toliau redaguoti. Abu 1955 
m. „Knygų Lentynos“ numeriai po 12 psl. 
išeis šiais metais.

Liet. Išlaikymo Tarnyba

SEKMAD. RIMTIS
Ant Naujų Metų slenksčio žvelgiame į 

ateitį. Ką jie atneš? Yra tačiau akys, ku
rios mato žemę pavirtusią kruvinu karo 
lauku. Yra ausys, kurios girdi už anapus 
geležinės uždangos Bažnyčios persekioji
mų šėtoniško žvėries staugimą. Vienas 
Austrijos vyskupas rašo, kad taip ir čia 
bus, jei žmonės nesitaisys, nes daugelis 
laisvajame pasaulyje jei ir nelaukia rau- 
donojo maro, bet savo pagonišku gyveni
mu ruošia jam kelią. Darbininkų būvis ne 
dėl mažo atlyginimo daug kur šaukiasi 
dangaus keršto. Darbininkas dažnai yra 
laikomas žemesniu bendruomenės nariu 
dėl to, kad jis darbininkas. Jis mažai ver
tinamas. Darbininkas tai jaučia iš ponų 
elgesio su juo ir jame sukelia pasipriešini 
mą. Darbininkas nori, kad jis būtų labiau 
gerbiamas. To negali padaryti valstybė. 
Tik antgamtinė pažiūra į žmogų gali su
teikti ir socialinę lygybę. Kad visi išmoktų 
katalikiškai jausti ir savo artime matytų 
brolį!

Šiandieną į visus gyvenimo reikalus la
biau linkstame žiūrėti per daug žemiško
mis akimis ir tikimės, kad viską galime 
pasiekti grynai žemiškomis priemonėmis. 
Bet patirtis sako, kad yra kaž kas ko ne
galime pasiekti vien žmogišku sumanu
mu. Šv. Jono Evangelijoje skaitome, kad 
Dievo Sūnus gimė ne iš vyro valios, bet 
iš Dievo. Mes turime daug didesnį dėmesį 
kreipti į antgamtines priemones, į sakra- 
metnus, į maldą. O visa kita paties Dievo 
bus pridėta. Kitaip, skelbia R. Maeder, vi
sas katalikų darbas apie pasaulio atnau
jinimą, būtų tik tuščios pastangos. Tik 
vieninteliame Kristuje žmonijos išgany
mas.

Naujuosius Metus pradedame Jėzaus 
Vardo švente, nes Jis yra Alfa ir Omega, 
Pradžia ir Galas. Neveltui tad ir dabarti
nis Popiežius PIJUS XII viso pasaulio ka
talikus kviečia į Kryžiaus Žygį už geres
nį pasaulį. Kristus turi būti mūsų gyve
nimo ir veikimo centras. Tada ir kova už 
Tėvynės Laisvę bus žymiai sėkmingesnė. 
Nes nuoširdžiai einant su Kristumi, mus 
nė pragaro vartai nenugalės!

P. Dauknys MIC

MARTYNAS YČAS 
MOKSLININKŲ EILĖSE

Martynas Yčas, pabaigęs Wisconsin uni
versitetą, mokslą tęsė Californijos Tech
nologijos Institute. Ten gavęs doktoratą 
buvo paskirtas asistentu profesorium Ore- 
gan Universitete. Po metų tarnybos buvo 
pakviestas į Philadelphiją, Pa. JAV ka
riuomenės laboratorijon mokslo darbams.

Jis iš savo srities yra parašęs kelius dar 
bus ir dabar tęsia nagrinėjimus biologijos 
skyriuje Quartermasters Reserch and De
velopment Senter,. Mass, valstybėje.

New York Times rašo: „Paprastai yta ’ 
manoma kad gyvybė prasidėjo jūroje. Pri- 0 
imdamas šią teoriją kaip tikrenybę, Dr.*, 
Yčas mano, kad jūra savaime buvo gyva. 1* 
Joje nebuvo gyvų sutvėrimų. Jo pareiški
mas padaro išvadą, kad jūra turėjo gali
mybę suskaldyti chemines sudėtis lygiai 
kaip kad ir gyviai, panaudodami maiši . 
atlikdami metabolizmo funkciją“.

„Toj gilioje senovėje nebuvo deguonie, 
kuris galėtų susijungti su kitais kūnais. 
Organiškos sudėtys susikūrė bilijonais 
metų įtakoj nuolatinių perkūnijų ir elek
tros žaibų, suteikiančių reikalingą energi
ją junginių procesams. Organiškos sudė
tys susiformavo iš amonijo, methano du
jų, kurios anais laikais buvo atmosfera ir 
pagaliau ištirpdavo jūroje, šitame stoyy- 
je, šie junginiai susibūrė į nesuskaitomą 
daugybę įvairių sudėčių. Tarpe šių jungi
nių buvo ir enzimų „katalistų“, labai di
delio molekuliško skaičiaus pavidale pep- 
didų, kurie yra giminingi proteinams. Ten, 
kur randasi proteinai, ten yra ir gyvybė“.

• „Dr. Yčas įžiūri, kad jo teorija yra pa
grįsta spėliojimu, bet jis įrodo, kad jo te
orija yra daugiau atstovaujanti tikrenybę, 
negu senesnės gyvybės pradžios teorijos, 
kurios neturėjo jokių rimtų pagrindų.“

ra

KELIAS I
J. MACKEVIČIUS

NIEKUR
I

(Penktas tęsinys)

Pagaliau Povilui pavyko sužinoti, kad 
tos iškilmės surengtos pagerbti delegatams, 
grįžtantiems iš Maskvos, atvežusiems Augš 
čiausios SSSR Tarybos sutikimą priimti 
kraštą į Tarybų Sąjungą. Už langų grojo 
visi surankioti orkestrai.

Dideli geležinkelio stoties langų stiklai, 
pavargę bežiūrėdami per dienas ir naktis į 
žmonių judėjimą, gal niekad nevalyti, lai
kui bėgant apsitraukė dulkių pilkuma. Iš 
vidaus voras ištiesė tinklus. Povilas, prisi
grūdęs prie lango, žiūrėjo pro voratinklį, 
lyg per kalėjimo grotas. Kareiviai gerbė 
ginklus. Grojo sovietinį himną. Delegatai 
ėjo iš stoties.

Per plonytę dulkėto voratinklio grotą jis 
pastebėjo limuziną, tviskantį laku, skuban
tį, matyt pavėlavusį. Apsuko aikštę ir, lavi
ruojant- tarp išsirikiavusių gretų, automo
bilis sustojo beveik prie pat lango. Tai vie
tinės spaudos atstovai. Vienas pirmųjų iš
lipo Lašauskas. Taip, kaip ir seniau, nutu
kusiu veidu, savimi pasitikįs, tampriais ju
desiai, kaip kadaise, kada atvažiuodavo 
prie stoties ir sveikindavosi su policijos vir 
šininku, eidavo stikleliui prie bufeto, galvos 
linktelėjimu atsakinėdavo į jaunesnio rango 
geležinkeliečių sevikinimus. Visiškai nepa
sikeitė: švediška barzdelė ir milžiniška rau 
dona žvaigždė atlape... Matyt, kad Povilas 
nejučiomis kažką sumurmėjo pats sau, nes 
jjrėta stovįs darbininkas paklausė:

— ką sakote?
2— Gi-aži mašind?

— Nieko sau.
Povilas pasitraukė nuo lango svarstyda

mas, kaip jam išlaukti iki ši manifestacija 
pasibaigsianti, kai tuo laiku beveik į pat jo 
ausį kažkas pašnibždėjo:

— Ar nežinote, kaip greit išleis iš tos sa
lės?

Atsigrįžo. Greta jo stovėjo Veronika. 
Prie jos veido buvo“ prilipęs gelstelėjusių 
plaukų pluoštelis. Nuo visiškos jos artumos, 
šilumos ir pastebimo nuovargio, garavo mo 
terišku kūnu.

— Čia taip tvanku, — pasakė kažkodėl 
tyliai.

— Ką gi daryti, — atsiliepė, traukdamas 
nosim.

— Kad būtų nors kur prisėsti?
— Ot, sėskime, kaip ir kiti, ant grindų 

palei sieną. Nieko nepadarysi. Pagaliau, ne- 
beužsitęs ilgai.

Abejodama apsižvalgė. Cemento grindys 
buvo nešvarios. Čia pat, alkūne pasirėmęs, 
gulėjo kažkoks žmogus, laisvąja ranka daž
nai nusišnypšdamas .dviem pirštais drėbė 
j žemę ir įgudusiu judesiu trynė pirštus į 
kelnes. Patalpos kampe susirūpinusi mote
ris iškėlė kelių metų mergaitę, kuri jau ne
begalėjo išlaikyti. Suradę laisvą vietą pri
tūpė ant sulenktų kojų, atsiremdami viens 
į kitą. Veronikos ranka brauktelėjo kelis 
kartus per šlaunį, stengdamasi užtraukti si
joną ant kelių.

. ■— Ne, taip negalima, — pasakė. Iš tikrų 
jų, tokiu būdu pritūpus, turėjo nuo toliau 
matytis kelnaitės iš po sijono. Apsisprendu
si pabraukė po savim sijoną ir atsisėdo, Už 

langų vis dar grojo orkestrai. Kaimynas 
vėl nusišnypštė. Iš aikštės girdėjosi valiavi
mai. Povilas šyptelėjo Veronikai ir taip pat 
atsisėdo, ištiesdamas kojas.

— Gerai, kad tamstą sutikau... — pa
šnibždėjo. — Nes vienai taip.,.

— Juk šviesi diena.
— Vis vien, bet kažkaip... pati nežinau, 

baisu. — Ir stipriau prisiglaudė prie jo.

IV

Rugsėjo viduryje visiems darbininkams 
pranešta, kad vietinės pradžios mokyklos 
kieme, ketvirtą valandą po pietų, įvyks di
delis mitingas. Sielosvieto pirmininkas tu
rėjo žinoti kuria proga, tačiau taip buvo 
paveiktas kažkokio iš miesto delegato apsi
lankymu, kad pamiršo. Todėl į klausimus 
atsakinėjo susierzinęs: „Mitingas! Na, ne
supranti, mitingas! Bus mitingas. Koks?!.. 
Nueisi, ir pamatysi koks! Ką čia dabar 
man suksi galvą!“.

— Eikime, pamatysime, — pasakė Karo
lis draugui.

Mitingan ėjo būrelio darbininkų pralenk
ti, priekyje žengė plataus veido, persigėri- 
mo raudonumu pritvinkęs, vyras. Jis šlub
čiojo kairiąja koja, todėl energingai mosi
kavo dešiniąja ranka, išskėsdamas visus 
pirštus. Kelias vedė pro miškelį. Atsisegio
ję jo marškiniai, vėjo išpūsti, dengė takelio 
vaizdą, kuriuo visi ėjo žąsele. Šlubis, neat
sukdamas galvos, šaukė užpakalyje .einan
tiems:

— Aš jiems parodysiu mitingą! Kad 
juos kur galai! Ten ir atgal! Palaukite, vy
ručiai, jau mes jiems parodysime!

— Duok, Leonėli, ramybę, — kažkuris 
atsiliepė, nusispjaudamas į šalį. Bet šlubis 
aprimo tik priartėjus prie mokyklos.

Gotikose kalbėjo raudoną vėliava. Po jos 
sustingę stovėjo du milicininkai, kiek že

miau, laipteliuose, kalbėtojas, niekam apy
linkėje nepažįstamas. Prie kiemo vartų lau
kė mažas automobilis, pro kurio langus bu 
vo galima pastebėti jauną merginą. Žiūrė
dama į šoferio veidrodėlį ji dažėsi lūpas.

Kamšatis augo. Atvyko sezoninių darbų 
darbininkės ir darbininkai nuo plentų, iš 
miško ir durpynų, jų skaičiuje daug miesto 
inteligentų, užsimaskavusių viešuose dar
buose. Kalbėtojas kalbėjo ilgai ir monoto
niškai. Jau po kelių minučių, žmonės, pato
giai išsitiesę pievoje, ėmė žiovauti. Visiems 
gerai pažįstami žodžiai iš spaudos, plakatų, 
radijo krito lygiai, it lašai nuo stogo. Be 
to, buvo galima pastebėti, jog agitatorius 
jau pavargęs, kad šiandien jau panašių mi
tingų turėjęs ne vieną. Su tokia pat intona
cija balse, šūkavimais ir gestais kalbėjo apie 
numatomus rinkimus, kandidatus, kurių nie 
kas nepažino, įspėjo, kad reikia atlikti baisa 
vimo pareigą, nes kiekvieno balsuotojo pase 
bus dedami atitinkami atžymėjimai.

Povilas sėdėjo kiemo viduryje, žaizda- 
mas skruzde, kuriai užsklęsdavo kelią vis 
nauja užtvara, kai agitatorius, baigdamas 
kalbą, sušuko:

— Tegyvuoja tarybinė respublika! Te
gyvuoja viso pasaulio dirbančiųjų masės tė
vas, mylimas mūsų mokytojas ir vadas, di
dis ir genialusis draugas Stalinas!! — Jo 
balsas užlūžo nuo užkimimo. Jis iškėlė 
augštai ranką ir nuo šito judesio pakilo į 
viršų senas švarkas, kurio pažastyje žymė
jo iššutusios nuo prakaito dėmės.

— Tegyvuoja! — pirmas atsiliepė rai
šasis dabininkas, taip pat mojuodamas ran
ka. — Tegyvuoja! — šūktelėta iš įvairių 
pusių, ir tuoj pat žmonės atsikėlė iš vietų. 
Atsikėlė ir Karolis. Tik vienas Povilas pa
siliko sėdįs pievoje. Skruzdė kažkur tuo 
laiku jam pabėgo, ir jis pats pasijuto it koks 
vabzdys, m ndžiojamas daugybės kojų. Su
spėjo trūktelėti ranką hue kažkieno kulno 
ir lėtai atsikėlė.

— Draugai! — šaukė kalbėtojas. — 
Draugai! — rėkė, kaip įprasta šaukti, kai 
norima perrėkti triukšmingą minią. — 
Draugai!.. Siųskime padėkos telegramą 
darbininkų, ūkininkų ir dirbančiųjų inteli
gentų vardu mūsų mylimam 1.. numylė
tam !.. Sta!..

* — Urra! — Neleido jam užbaigti.
— Draugai! Padėkos telegramą už su

tikimą priimti mūsų kraštą!.. Į didžią lais
vų tautų šeimą Tarybų Są! .

— Urrra!..
Kalbėtojas nutraukė. Delno kraštu nu

braukė seilę lūpų kampuose, pamojo galva 
ženklą, kad mitingas baigtas, ir dingo mo
kyklos pastato duryse. Žmonės tylėdami 
grūdosi prie kiemo vartų.

Šiuo kartu grįžo tylėdami netvarkingu 
būriu, smėlėtu keliu. Tik kai kurie judino 
žiaunomis, lyg būtų kažką neskanaus gro- 
muloję. Povilas apsidairė Karolio, bet į 
nebuvo. Matyt, vienas pasuko tiesiog r' 
miškelį. Posūkyje prisivijo juos automobi
lis ir trečiu bėgiu skynė sau kelią smilty
nuose. Iš lango išniro ta pati mergina ir 
pamojo raudona skaryte. Jos liesa ranka, 
išsikoišusi iš palaidinukės, turėjo naivų vai
kiško žaislo gestą.

Šlubis atsakė jai draugišku mostelėjimu ir 
pasisukęs veidu į einančius, iš reto prako
šė: ■-■SI

— Pašla... mat, raudona k...
Sulėtino žingsnius, nes automobilis sukė

lė tirštas dulkes. Diena buvo karšta.
— Taksiuku, kad juos perkūnėlis, važi

nėja... — sukriokė šlubis, kuriam sunku 
buvo eiti.

— Kuriems galams tada šaukei „urra“> 
— netikėtai įsikišo Povilas.

— Na... O kaipgi kitaip? .. — atsakė 
šlubis ir atsuko į Povilą titiėširdžiai nuste
busį platų veidą;

(B: D.)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
E. LIETUVIO SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Kaip anksčiau buvo skelbta, E. Lietu
vio prenumerata 1956 metams, užsisakiu
siems laiku, t.y. iki 1956 m. sausio 1 d. bu
vo 35 šilingai. Prenumeruojantiems po N. 
Metų — 40 ši. Pusmečiui 22 ši., adreso pa- 
keitiinas 2 • ši.

Seniesiems. prenumeratoriams/ suran
dantiems vieną naują, prenumeratą, vi
siems metams tilk 30 ši.,' arba už abu 3 sv.

Visi, iki šiol neatnąujinę E. Lietuvio pre 
numerates, kviečiami pasinaudoti šia di
dele nuolaida ir taip pat talkininkauti lie 
tuviško spausdinto žodžio platinimo talko
je.

Tie, kurie dėl kurios nors priežasties ne 
galėtų sausio mėnesio bėgyje užsimokėti, 
prašomi parašyti Administracijai laišką, 
kad laikraštis būtų siunčiamas skolon. 
Nepranešusiems ir neužsimokėjusiems 
laikraščio siuntimas bus sulaikytas.

Džiugu, kad šiais metais Anglijos skai
tytojai talkininkauja E. Lietuvio platini
me, surasdami naujų, iki šiol neskaičiusių. 
Tik skaitytojų šeimai padidėjus, galėsime 
gerinti „E.L.“ tiek turinio, tiek jo išvaiz
dos atžvilgiu. KIEKVIENO SKAITYTOJO 
PRAŠOME NE PAŠALPOS, BET TAL
KOS!

KLUBŲ NARIŲ METINIS 
\ SUSIRINKIMAS

CORBY DĖMESIO STUDENTAMS! VOKIETIJA
Retai kur taip dažnai suruošiami įvai

rūs švenčių minėjimai, kaip nedidelėje 
Corby kolonijoje, nors ir neturint vietoje 
inteligentinių pajėgų. Bendrai dirbant bro 
liškoje dvasioje, matyti gražūs vaisiai. Ši

Sausio 7 d„ šeštadienį, 4 vai, p.p. Lietu
vių Klube, 1, Ladbroke Gardens, W.11, 
šaukiamas metinis Lietuvių Klubo ir Lie- . . _ ______
tuvių Sodybos Klubo narių susirinkimas, kolonija^susided’a, įskaitant ir vaikus, maž 
Bus renkama nauja klubo valdyba ir ap
tariami klubų veiklos planai ateičiai. Klu
bų nariams metiniame susirinkime da . 
avvimas būtinas.

LAISVOSIOS EUROPOS UNIVERSITETO 
TREMTYJE PRANEŠIMAS

JAUKUS NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

J. MATULIONIS 
ATVYKSTA LONDONAN

Vliko prezidiumas, įsikūręs New Yorke, 
energingai ėmėsi jam pavestojo darbo. 
Vliko'prezidiumo pirm. J. .Matulionis nu 
mato š.m. sausio mėn. pabaigoje, arba va
sario pradžioje ' bent porai mėnesių a 
vykti į Europą ir čia iš arčiau susipažin
ti su Vliko įstaigų veikla, taip pat su lie
tuvių gyvenimų D. Britanijoje, Prancūzi
joje ir kįtūr. Svarbesniems politiniams ir 
principiniams klausimams spręsti Vliko 
prezidiumas numato statutu įpareigoti 
kaukti į prezidiumo posėdį ir visų kitų Vii 
ko grupių atstovus, kurie neįeina į. prezi
diumą. Tautos Fondo naujasis pirminin
kas M. Krupavičius atsigulė 3 savaitėm-' 
į vierią New Yorko ligoninę pasigydyti. 
Vliko sesija nutarta šaukti New Yorke. 
Tačiau seąijos ateity gali būti 
ir kitur, pvz., neišskiriamas 
tokią sesiją sušaukti Kanadoje 
ropoję. i........  ....

šaukiamos 
galimumas 
ir net Eu-

Naujuosius, 1956 Metus sutikti, į Lie
tuvių Namus susirinko apie du Šimtus sve 
čių. Senuosius palydint ir naujuosius su
tinkant, 12 valandą DBLS pirmininkas 
M. Bajorinas tarė trumpą žodį, pasveiki
nęs čia susirinkusius ir visus šio krašto 
lietuvius, palinkėjo Ištvermės ir darnaus 
darbo per 1956 metus. Naujieji Metai su
tikti giedant Tautos Himną.

Trumpą meninę dalį atliko p. Kaniaus
kas, padainavęs kelias daineles.

Pobūvis praėjo jaukioje, šiltoje ir kul
tūringoje nuotaikoje, kurią sudarė atitin
kamai išpuoštos patalpos ir, gal svarbiau
siai, nemažas skaičius naujametiškai pa
sipuošusių gražiosios lyties viešnių, ku
rios, kaip žinome, ir yra pobūvių esenci
ja. Nemažas nuopelnas ir tų, kurie, reng
dami tos rūšies vakarą,. sugebėjo skland- 
džiai ir kultūringai visą- praverti.

TARPTAUTINIS BAZARAS

1955 m. gruodžio mėn. 2-4 dienomis Lon 
done buvo suruoštas Pabaltijo Kraštų ba- 
zaras. Lietuvių skyriaus suruošime akty
viai dalyvavo ir globojo Šv. Onos Moterų 
D-ja, o tvarkė O. Kairiūkštienė.

Jau iš gatvės pusės prie įėjimo plevėsa
vo visų trijų Pabaltijo tautų vėliavos. Ba
zaro patalpose kiekviena tauta pasistengė 
įrengti savo skyrius, kiek galima turtin
giau. Gi skirtus pardavimui daiktus i; 
dėstė'dailiai ir patraukliai.

Atidarymo akto kviestus svečius sutiko 
Bazaro Komitetas: Estų ministerio žmona 
p. Torma, lietuvių atstovė p. O. Kairiukš- 
tienė ir latvių p. M. Kengė. Svečių tarpe 
buvo Latvijos ministeris p. K. Zarinš, Par 
lamento narys A. Bosom, estų pulk. Reba- 
ne, PLB pirmininkas M. Bajorinas, O. Liu 
džiuvienė ir kiti.

Bazarą atidarė lady Illingworth. Savo 
kalbėję ji paminėjo, kad Vakaruose yra 
labai gerai žinomas Pabaltijo tautų liki-

— mas-ur-■jų-žmonių gerosiom yptątybės. To
liau lady Illinkworth kalbėjo, kad Kalėdos 
tai šeimos šventės ir tos dabar parodo 

’------- ■ '-i
rie nustojo savųjų namų. Baigdama savo 
kalbą lady ■ Illinkworth pabrėžė, kad ši. 
me turgelyje surinktieji daiktai parodo ne 
vien tik darbą, bet taipogi ir ilgas senas 
tradicijas, kurios liudija šių tautų kultū
rą. Jai buvo' įteikta gėlių puokštė, perriš
ta visų trijų Pabaltijo tautų tautiniais 
kaspinais.

Iškilmingai daliai pasibaigus, prasidėjo 
turgūs. Kadangi lietuviams iš eilės buvo 
pirmoji diena arbatos stalui ruošti, tad 
p.p. I. Neveravičienei, Mineikienei ir Ka- 
rosienei teko sparčiai suktis, kad paten- 

. kinus ištroškusius svečius.
Aritrą bazaro dieną buvo koncertinė da

lis. Iš lietuvių dalyvavo p.p. Mačionienė 
—■ solo; Mašalaitienė ir Mineikienė — du
etas.) Akomponavo p. R. Černienė. Musų 
dainlnkės susilaukė ilgų ir karštų plojimų 
ir buvo apdovanotos gėlėmis.

Svarbiausias bazaro tikslas propaganda. 
Pelijus 30 sv. ir 10 šilingų paskirtas ligo
niams ir vargstančioms šeimoms Vokieti-

daug iš 40 žmonių. Visa eilė šeimų yra pa
siaukojusios Švenč. Jėzaus Širdžiai, o šių 
Kalėdų metu tą pasiaukojimą padarė 
.p. Kukanauskų šeima. Kolonija Kalėdų 
II d. turėjo lietuviškas pamaldas bažny
čioje, kurių metu dauguma priėmė Šv. Ko 
muniją, o vakare prie Kalėdų Eglutės da
vė pasigėrėtiną programą.

Buvo suvaidintas prof. Jono Griniaus 
„Kūčių vakaras Lietuvoje“ 1 veiksmo 
vaizdelis, palikęs gilų įspūdį. Režisavo po
etas Švalkus. Svarbiausioje „Tetulės“ ro
lėje N. Gervelienė buvo savo vietoje ir 
jautriai sukūrė tragišką bolševikų išdras
kytos šeimos vaizdą. Ateina kaimynų duk
relė Birutė (Paulauskaitė) parsivesti te
tulę kučioms. Bet tetulė pati ruošia kūčių 
vakarienę, nors ir viena. Tyliai įslenka 
Mirties Angelas (J. Paulauskienė) ir iš- 
buria tetulei, kad prieš mirtį pamėtysian
ti savo žuvusius vaikus. Netrukus pasiro
do duktė Angelė (Daugintienė), badu mi
rusi Sibire. Kūčių naktį pas motiną atei
na ir miškuose žuvęs partizanas sūnus 
(Petrauskas). Pasirodo sūnūs iš Austra
lijos (Daugintis), nuėjęs svetimiems die
vams tarnauti. Motiną stiprina iš Vakarų 
Europos atsiradęs kunigas sūnūs (J. Ger- 
velis). Mirties Angelas baigia skaičiuoti 
laiką ir pasiima tetulę amžinam užmokes
čiui už iškentėtą vargą j Dangaus Kara
lystę.

Po vaidinimo coribeičus sveikino kun. 
Dauknys, svečias iš Nottinghamo — Devei 
kis. Poetas Švalkus skaitė savo kalėdinę 
kūrybą Dieviškajam Kūdikėliui. Vaidyla 
(svečias iš Nottinghamo) padainavo pasa
ką apie šviesią Lietuvos ateitį. Vargo Mo
kyklos 10 mokinių davė ilgą, rūpestingai 
paruoštą, programą, vadovaujant mokyto
jai Perminienei. Ypatingai reikia įvertinti 
mūsų tautos atžalyno mokytoją, kuri su
gebėjo vaikučius išmokyti įvairių Kalėdi
nių giesmių, liaudies dainų, tautinių šo
kių. Mažas pipiriukas Gervelių sūnūs, ne-

UNIVERSITE EN EXIL DE LEUROPE 
LIBRE

7, rue de la Paix, Paris He. France.

TYLIOSIOS DARBO PELĖS

Prieš keletą mėnesių lietuvių spaudoje 
buvo paskelbtas PLB Miuncheno Apylin
kės lietuvių kreipimasis į kitados Miun
cheno apylinkėje gyvenusius, dabar pla
čiame pasaulyje išsisklaidžiusius, lietu
vius. Buvo prašoma paaukoti lietuviškų 
knygų Miunchene steigiamai lietuvių bib
liotekai, kad tuo būdu būtų suteikta gali
mybė vietos lietuviams naudotis lietuviš
kos kultūros lobiais. Minėtas kreipimasis 
ir drauge privati Miunchenu apyl. pirmi
ninko J. Medušausko inicijatyva savo tiks 
lą atsiekė. Nors, berods, nei vienas kita
dos Miuncheno stovykloje gyvenęs (vė
liau išemigravęs) lietuvis neatsiliepė, bet 
vistiek atsirado daug geradarių, kurių dė
ka — knygų ir piniginėmis aukomis — lie 
tuvių biblioteka Miunchene jau įsteigta.

Oficialus bibliotekos atidarymas įvyko 
1955.XII.18., Miunchene, dalyvaujant ke
liasdešimčiai vietos lietuvių. Atidaromąjį 
žodį ir drauge atitinkamą paskaitą laikė 
pirm. J. Medušauskas. Savo paskaitoje 
prelegentas pabrėžė kultūrinės srities 
reikšmę, ypač kovojant prieš nutautėjimą, 
drauge primindamas, kad ir vadovaujan
tieji veiksniai, kitados į pirmą eilę statę 
politiką, šiandien jau daugiau dėmesio 
kreipia ir kultūros reikalams. Prele
gentas paminėjęs svarbiausius mūsų trem 
ties uždavinius savajai tautai,, pabrėžė 
taip pat, kad ir „kova už savo kalbą yra 
kova už savo tautos gyvybę“.

Po paskaitos J. Medušauskas pranešė, 
kad jau yra įsigytą apie šimtą gerų lie
tuviškų knygų; jos visos gražiai įrištos,

VAIKŲ ŠVENTĖ
Šį sekmadienį, sausio 8 d., 3 vai. p.p. ypatingoje prasmėje li’kimą^tų įmonių,^ku 

Lietuviutj Namuose, 1, Ladbroke Gardelis, 
London W.11, renigama Londono lietuvių 
vaikams Kalėdų eglutė. Gerb. tėvai prašo
mi laiku atvykti su mažaisiais svečiais pa
sitikti Kalėdų senelį. Programą atliks ma
žieji svečiai, ševntės dalyviai.

Laisvosios Europos Universitetas Trem
tyje kasmet skiria tam tikrą stipendijų 
skaičių rinktiniams studentams tremti
niams, norintiems tęsti studijas Vakarų 
Europos universitetuose. Albanijos, Bulga 
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, Jugoslavijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos 
tremtinių priimami kandidatai stipendi
joms, sekaničomis sąlygomis:

1. Reikia turėti universitetui galiojan
čius akademinius dokumentus;

2. gyventi krašte, kuris yra jiems su
teikęs aziTio (prieglaudos nuo persekioji
mų) teisę;

3. būti geros sveikatos;
4. būti nejaunesniam 21 m. jr ne dau

giau kaip 30 m. amžiaus;
5. gyventi Vakarų Europoje,;
6. su prašymu asmeniškai prisistatyti 

Priėmimo Direktoriui arba jo atstovams 
pasikalbėjimui. Šis susitikimas paprastai 
yra pavasario pradžioje.

Suinteresuoti, atitinką šias sąlygas, sti
pendijų prašymų blankams gauti kreipia
si į Priėmimo Direktorių (rašyti: Direc- 
teur des Admissions augščiau nurodytu 
pilnu adresu). Stipendijų prašymo blan
kas turi būti užpildytas ir atgal nusiųs
tas Laisvosios Europos Universitetui Trem 
tyje dar prieš 1956 m. vasario 15 d., kad -------—. -—— =73-7 • . .3, ■
jis būtų svarstomas dėl .stipendijų pasky- Įlietais, viršeliais. Drauge valdybos vardu 
rimo 1936/57 akademiniams mokslo me- išreiškė padėką visiems aukotojams, pa
tams. gelbėjusiems įkurti biblioteką. Štai tie ge-

Stipendijos yra skiriamos ypatingų ga- radariai. Knygomis aukojo^.iš Anglijos----
bumų jauniems tremtiniams, norintiems Br, Daunoras ir J. Ambražiūnas; iš JAV 
naudingai dirbti juos priglaudusiuose — „Draugas, Pr. Gudas,_ Alantas, J. Kti- 
kraštuose, arba eventualiai sugrįžus į sa- rys, J. Skersys, Dambriūnas, Valickas ir 
vo kilmės kraštus po išlaisvinimo. Naujos kiti. Pinigais aukojo Lietuvių Darbo.Kup- 
stipendijos bus suteiktos laikotarpiui nuo pų vyrai per savo vadus: kpt. Venckų, 
1956 m. rugpjūčio 1 d. iki 1957 m. birže- kpt. Matulaitį, kpt. Sutkų, Itn. Ivanaus- 
lio 30 d. Universiteto vadovai pasilaiko ką, Itn. Baltrušaitį ir kpt. Dervingą viso 
sau teisę tuojau nutraukti visą stipendiją DM 291,72, ir Amerikos Balso lietūviškb- 

_ _________ ___ ___ ,_, —- kada nuspręstų, jog studentas nėra užsi- jo skyriaus personalas Miunchene — DM 
seniai* dar" išmokęs kalbėti, padeklamavo tarnavęs jam parodyto pasitikėjimo. .. . ,
netrumpą eilėraštuką. Kalėdų senelis (Pet Visi stipendininkai bus įpareigoti, jeigu Tolimesnėj, programoj du moksleiviai: 
rauskas) vaikučiams atnešė vertingų dova jie būtų pakviesti dalyvauti Laisvosios Vyšniauskaite ir Mykolaitis, papasakojo 
nėlių. Prie bendros arbatėlės prabėgo va- Europos Kolegijos vasaros kursuose, (pagal p. A. Grinienės puikiai paruoštą 
karas, jaunimas turėjo progos pasišokti Strassburge. Šiuos kursus sudaro paskaitų dialogą) susirinkusiems, kaip reikia kny- 
Skyriui pirmininkauja Vaclovas Daugin- ir diskusinių seminarų serija aktualių gas saugoti, jomis naudotis ir kokia ver
tis. problemų, kuriose dalyvauja visi studen- tybe jose gludi.

Fit. tai ir tie asmenys, kurie bus pakviesti į Pasibaigus bibliotekos atidarymo pro- 
Strassburgą. gramai ligšiolinis PLB Miuncheno apylin-

Stipendija yra tokio dydžio, kad ji pa- kės pirm. J. Medušauskas, padėkojęs už 
dengia pragyvenimo išlaidas ir umversite- nuoširdų bendradarbiavimą valdybai ir 

__.T e, „ , . tinį mokestį už mokslą. Ypatingu atveju, visiems Miuncheno lietuviams, pareiškė,
DBLS-gos Corby Skyriaus Valdyba su- akademinių metų pradžioje, bus suteikta kad dėl sveikatos iš valdybas pasitraukia. 

Rengėjai nuošir- nedidelė suma įsigyti reikalingas knygas Naujasis valdybos pirmininkas kun. . 
■į/ vi’ at.®ĮUSiam jr kitą medžiagą. Stipendija suteikiama Tautkevičius Miuncheno lietuvių bendruo 

, _ — ---- veiKauuką tik vieniems akademiniams metams. Ji ga menės vardu padėkojo J. Z* ’ “ ’
„Šventojo Vakaro Sapnas gy vendą- ]gS būti ir kitiems metams, bet dėl to — . ... -u

X.U—. i .• x ...... duodama jokio laikino užtikrinimo.

PRANCŪZIJA

PADĖKA

PRAŠOME NEPASIŽADĖTI IR 
ATSIŽYMĖTI!

Kartą metuose turime vieną šeštadienį, 
virtusį jau tradicija, kada Londone yra' 
rengiamas SPAUDOS BALIUS. Toksai šeš 
tadienis, kaip ir anksčiau, visada parenka
mas sausio mėnesio gale. Šiais metais 
Spaudos Balius rengimas sausio 28 d., šeš
tadienį. Tiek londoniečiai lietuviai, tiek 
provincijoje gyveną, prašomi šį šeštadienį 
rezervuoti SPAUDOS BALIUI. Būtų la- . . , . , . . , . . ... . „ joje,
bai malonu, jei, kaip ir praeityje, j Spau- Lietuvių skyriuje, be daiktų pardavi- 
dos Balių atvyktų bent kelios ekskursijos mui, buvo suruošta ir maža loterija, ku- 
iš provincijos. , , . , , .__x,

rengė kalėdinį pobūvį. 1 
džiai dėkoja p. L. švalkui, atėjusiam jr medžiagą, 
jiems į talką, statant ... . . ■ -

mas toliau kaip dvidešimt mylių nuo Cor
by, nepagailėjo laiko šitam, kilniam dar
bui. Ir už malonų jo tartą žodį to vakaro 
proga bei gražias deklamacijas — nuošir
dus ačiū!

Taip pat nuoširdus ačiū gerb. kun. 
Daukniui ir Nottinghamo Apygardos sekr. 
p. K. Deveikiui už gražius žodžius bei at
siliepimus apie mūsų skyrių, tautiečiui iš 
Northamptono už gražų vaidilos vaidmens 
išpildymą. Lygiai dėkojame mūsų vargo 
mokyklos mokytojai p. Perminienei už gra 
žiai parengtus mūsų mažuosius, o visiems 
vaidintojams, nepagailėjusiems vargo. 
Ačiū ir visiem prisidėjusiems prie progra
mos išpildymo bei vakaro surengimo, o 
svečiams ir corbiečiams už gausų apsi
lankymą.

Corby Skyriaus

Naujasis valdybos pirmininkas kun.

ne-
_ jedušauskui . 

nepaprastą pasiaukojim^^-r^pinantis bend
ruomenės lietuvių reikalais,Sp. Mykolaitie 
nė įteikė gėlių puokštę, o visi kiti iškil
mių dalyviai gausiai paplojo katučių.

Valdyba

lietuviai 
nupirko

NAUJOJI PR. LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBA

Miuncheno lietuvių p. Tarybių dukrelė 
Elvyra šią žiemą praleis Šveicarijoje, J.

,. . Medušausko tarpininkavimu, per Šveica-
1955 m. gruodžio 15 d. Įvyko Pr. Lietu- rų-Lietuvių Pagalbos komitetą surasta 

vių B-nės rinkimai į Krašto Tarybą ir v;ena šveicarų šeima, kurioje mažoji Elvy 
Garbės Teismą. Rinkimuose dalyvavo 75 ra gaiės paatostogauti tol, kol jos susirgu- 
procentai Bendruomenės narių. Balsų dau si mamytė sustiprės. Į Zuerichą Elvyrą 
guma į Pr. L. B-nės Krašto Tarybą išrink- palydėjo pats J. Medušauskas. 
ti šie asmenys:-O. Bačkienė —279; kun. J. Taip pat J. Medušausko rūpesčiu, švei- 
Petrošius — 250; E. Turauskas — 170; B. .carų-Lietuvių Pagalbos komiteto pirminin 
Venskuvienė — 165; A.V. Švirmickas — kas p b. Thoma užsakė-sumokėjo vienūo- 
165; pulk. J. Lanskoronskis — 159; Dr. E. ]jka „Eglutės“ metinių prenumeratų vie- 
Aleksandravičienė — 153; P. Klimas, jr. nuolikai Miuncheno Apylinkės lietuviukų. 
— 119; E. Vaiciekauskas — 113; E. Tu- Kadangi ir Baltas yra apmokėjęs kelias 
rauskiene 105; O. Gecaite-Peruche — 98; ~r- -■ ...................* - —
kandidatais į Tarybą — K. Jonaitis — 
96; V. Narbutas — 90; V. Visčiulis — 87.

Į Pr. L. B-nės Garbės Teismą išrinkti: 
Dr. S. Bačkis — 332; Pr. Dulevičius — 
252; A. Michelevičius — 198; kandidatai: ___________ _________ _
S. Matulevičius — 114; K. Šeduikis — 79. Vokietijos Krašto Valdybos ir Miunchęno

PR. L. B-NĖS STUDENTŲ SEKCIJA
Šiais mokslo metais Paryžiuje yra tik

rų studentų 17 ir du kandidatai. Strasbur- 
ge yra trys studentai. ______ _______________ ________

1955 m. gruodžio 20 d. Studentų sekcija ba išrinko naują Krašto Valdybą be bu- 
išsirinko naują valdybą; j on įeina — Z. vusių Garbės Teismo narių, kurie anuo- 
Mikšys, Rič. Bačkis ir P. Klimas, jr. met įrodytai klastotus rinkimus patvirti-

„B.L.“ Informacijos qq kaįp teisėtus ir po to patys buvo iš
rinkti į Krašto Valdybą; nutarė metų bė
gyje suruošti naujus Bendruomenės rin
kimus, priėmė naujus, demokratinius Ta
rybos rinkimų nuostatus ir Garbės Teis
mo statutą. To pasėkoje, Miuncheno Apy- 

Rupinamasi Romoje sudaryti Lietuvos unkės valdyba vėl atstatė normalius san- 
istorijos studijų centrą. Tokio studijų cent tykius su Krašto Valdyba, 
ro sudarymas, iniciatorių manymu, esąs m. Musteikis (ELI)
būtinas, nes grįžus į Lietuvą, nebus kada 
raustis po archyvus.

Daugiau apie Lietuvą dokumentų se
niau yra buvę centriniame Vokietijos ar
chyve Potsdame ir Prūsijos archyve Ber- --------- ----- ----------------------------- —-- ----
lyne, be to, šiek tiek Brandenburgo „Ma- ir Krašto Valdybos įgaliotinis Baden- 
žajame archyve“. Karo metais didesnioji Wuerttembergo kraštui J. Jaks-Tyris.lan- 
šių dokumentų dalis buvo perkelta į sau- kėši „Evangelisches Siedlngswerk“ centre 
gesnes vietas. Vėliau kai kurie archyvai Stuttgarte ir aiškinosi lietuviškos koloni- 
pateko į rankas bolševikams. Dalį jų so- jos statybos galimybes. „Ev. Siedlungs- 
vietai išgabeno į Maskvą, dalį tikrino Vo- werk“ mielai sutiko padėti Kr. Valdybai 
kietijoje, o kai kuriuos atidavė savo Šate- tą sumanymą įgyvendinti ir apsiėmė pa
ntams. Kai kuriuose archyvuose, pateku- ruošti statybos finansavimo projektą, 
siose į komunistų rankas, yra taip pat raš 
tų apie santykius su Lietuvos didžiaisiais 
kunigaikščiais. Nemaža su archyvais pa-
^Pi^H&uv^^TietVa^^n pai vt ta kolonijai patogi, nes įačiame Heppen- 
ciancių lietuvius ar Lietuvą, taip pat Va- lr mip^„nso. jSvva
karų Santarvininkus. Norima visus tuos 

bei Lietuvą ir lietuvius liečiančius dokumen- 
ir tus atrinkti ir suregistruoti.

„Eglutės“ prenumeratas, tai dabar „Eglu
tę“ gauna visi Miuncheno Vargo mokyk
los mokiniukai.Malonu pažymėti, kad Corby 

nepagailėjo po keletą šilingų ir 
eglutei porą tuzinų elektros žvakučių. Mū
sų mažiesiems tai buvo tikras džiaugsmas. 
Jos pravers ir ateityje, kiekvienais metais 
įvairiomis spalvomis mirgėdamos ir žavė- 
damos vaikučius.

Aukavęs

Ilgai užsitęsęs nesutarimas, tarp PLB

Apylinkės, baigtas. Kaip žinoma, Vokieti
jos Krašto Taryba patenkino Miuncheno 
ir kitų keliolikos apylinkių pagrįstą reika 
Ihvimą, iškeltą sąryšy dėl suklastotų 1954 
m. Vokietijos LB rinkimų: Krašto Tary-

riai visi daiktai buvo suaukoti.
Pinigais bazarui aukojo — po vieną sva 

rą: B. Sirvydas, V. Usevičius ir viengun
gis iš Ketteringo; po' 10 ši.: p.p. Petkai, 
Ribųkas ir Strimas; po 5 šil.: Bosikienė, 
Civinskas, Gabrielius, Mineikiai, Pauliu- 
konis, Struoginis, Tadaravičius, Užkurai
čiai'/ Velička; po 4 šil.: Jonelynas, Kau'ė 
nai,; Pakalniškis; 3/6 — Valys; po 3 šil.: 
Baubliai, Kadeveikis, Monkevičius; per 

7,“ _ ~ 1
. ir smulkiomis aukomis 4 sv. 11 šil. Viso 14 

svarų 10 šil. ir 6 penai.
Daiktais: didžiausią ir gražiausią daik

tą, stiklinę spintą, aukojo p. A. Makaus
kas. Nemažiau vertingus daiktus paauko
jo: Adomavičienė, Bendorienė, Bulaitienė, 
Černienė, Dulskytė, Giriūnienė, Jakavo- 
riieriė, Kairiūkštienė, Kalibatienė, Liūdžiu 
vienė. Matukas, Mažylis, Nenortienė, Sins 
kienė, D. Steponavičius, Varkalaitė, Vidu
giris, Miss Yurgalaitis ir M. Žymantienė.

Šv; Onos Moterų D-ja nuoširdžiai dėko
ja visiems, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo prie bazaro parengimo darbu 
ar aukomis, gi ypač Lietuvių parapijos ku 
nigams „Europos Lietuviui“, „Išeivių Drau 
gui“, „Tėvų žemei“ ir visiems tiems, kas 

' prisidėjo prie azaro išpopuliarinimo; Lie
tuvių'skyriaus komitetui: p.p. O. Kairiukš 
tiepęi, R. Černienei, E. Vilčinskienei, I. Ne 
vėravičienei, J. Kalibatienei, P. Nenortie- 
nei, Mineikienei, D. Dulskytei; p.p. Mačio 
nienei, Mašalaitienei, Mineikienei ir Čer- 
niehei už malonų dalyvavimą koncerte, 
I ... _ - — • - - - - - ■ -
arbatos stalui paaukotus gardžius keps
nius.

Komitetas

MENO PARODA
Spaudos Baliaus metu bus atidaryta 

dailn. Antano Petrikonio paveikslų paro
da, kuriai dailininkas rengėsi jau ilgesnį 
laiką. Spaudos Baliaus svečiai turės pro
gos susipažinti su šio dailininko kūryba. ...... ___  __  ,
Taip pat bus įrengta paskutiniųjų metų DB^S-gos ^Konferenciją^ surinkta, 2^ svarai 
mūsų dailiosios knygos parodėlė. Paveiks 

•Jų ir spaudos parodą galima bus apžiūrėti 
nuo šeštadienio ryto ir visą sekmadienį, 
sausio 29 d. Lietuvių visuomenė kviečia
ma nepraleisti progos ir pasidžiaugti mū
sų kultūriniais laimėjimais tremtyje.

NOTTINGHAMAS

ANGLIJOJE GYVENANTIEMS
TEISININKAM ŽINOTI

Lietuvių Teisininkų D-jos CV JAV pra
šomas, kreipiuosi į visus kolegas teisinin
kus Didžiojoje Britanijoje, prašydamas 
pranešti iki š.m. sausio 15 d. savo adre
sus ir pageidavimus perduoti Lietuvių Tel 
sininkų D-jos Centro Valdybai.

Adrsus jr laiškus prašau siųsti Lietu
vių Teisininkų D-jos Anglijos seniūnui, 
Lithuanian House, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.1L, arba tiesiog Lietuvių Te i- 
sininkų D-jos Centro Valdybai: V. Bulota, 
2405 West 51st Street, Chicago, 32, Ill., ar 
B. Ivanauskąs, R.R. 4, Box 217, McHenry, 
m., usa.

Čia Kalėdų antrąją dieną surengta vai
kams eglutė. Ją surengė Moterų Draugi
ja. Susirinko apie 60 mokyklinio ir jau
nesnio amžiaus vaikučių. Jie buvo pavai
šinti arbatėle ir gardžiais kiškio ragai
šiais.

Po arbatėlės, sekmadienio Vargo Mokyk 
los mokytoja p. Fidlerienė su savo moki
niais ir mažaisiais atliko gražią progra
mėlę —■ pažaidė ir padainavo.

Galiausiai atkeliavo Kalėdų Senelis, neš 
damas net du maišus dovanėlių vaiku
čiams, kurie jam padėkojo už tai eilėraš
čiais. O tas Kalėdų Senelis buvo p. St. 
Matulevičius.

Moterų Draugijos pirmininkė p. V. Ro- 
čienė, užbaigdama Kalėdų Eglutės links
mybes, padėkojo tėveliams ir visiems už 
apsilankymą, o DBLS-gos Nottinghamo 
skyriaus vardu p. K. Bivainis taip pat gra 
žiai padėkojo Eglutės rengėjams ir moky
tojai, kaip_ už geriausiai lig šiol pasiseku
sią šios rūšies pramogą Nottinghame.

K. B.

ITALIJA

IŠ KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOS

Krašto Valdybos pirmininkas Pr. Zundė

Heppenheimo miesto burmistras pasiūlė 
lietuviškos kolonijos statybai sklypą. Vie-

PADĖKA

KL. ŽUKAUSKAS SU ŠEIMA IŠPLAUKĖ 
AMERIKON -

Kalėdų trečią dieną, trumpai Londone 
viešėjęs, išvyko Amerikon* ilgametis Wol- 
verhamptono DBLS skyriaus pirmininkas, 
Kl. Žukauskas, su žmona, sūnumis Jonų, 
Bronium ir Vladu. Be londoniečių lietu
vių, p.p. Žukauskų artimų draugų, iš pro
vincijos su išvykstančiais atsisveikinti 
buvo atvykusi ir p. Valterįenė,

_____ _  ___ ___, ___ ______ , _. Visiems, mus parėmusiems 
p.p, O Liūdžiuvienei ir K. Bulaitytei už medžiaginiai, mūsų gilaus 

skausmo valandose, netekus 
ro ir brangaus tėvelio, širdingiausiai . 
kojame. Ypač dėkojame kun. J. Kūzmic- 
kiui už atlaikytas ged. pamaldas ir pa
mokslą, p. J. Juškai už grojimą vargonais 
ir giesmes, p. Gudui už tartą atsisveikini
mo žodį Lietuvos karininkų vardu, p.p. 
Kazakaičiams už vainiką, Dainavos šalies 
sesėms ir broliams už taip užjaučiantį sim 
bolinį vainiką, p.p. Bavarskiams, Mr. i 
Mrs. Blamkas, mieliems kaimynams ir vi
siems kitiems, kurių dėl stokos žinių čia 
negalime suminėti, už gėles. Taip pat vi
siems, taip gausiai dalyvavusiems mano 
mylimą vyrą ir mūsų brangų tėvelį A.A. 
Vincą PADEGIMĄ palydint į amžino poil
sio vieta, nuoširdžiai dėkojame.

Žmona, sūnus ir dukra

moraliai 
liūdesio 
mylimo

Tarpt. Bazaro

PADĖKA
Manchesterio Lietuvių Soc.

DBLS-gos Skyriaus Valdybai _  ______
man pinigines pašalpas Kalėdų švenčių 
proga, kaipo nedirbančiam dėl kojos lū
žimo, K. Bačianskui ir A. Kublinskui už 
pasveikinimą, kuriame nustebęs radau 
penkis svarus. Taip pat Sungailams, Lė
kiams ir M. Kilui už pinigines pašaloas, 
kurios man leido švęsti Kalėdas lygiai su 
dirbančiais. Už tai visiems tariu lietuviš
ką ačiū!

Klubo ir 
už skirtas

V. Rudys

vy- 
dė- ŠVEICARIJA

hemie ir gretimuose miestuose yra lengva 
gauti darbo. Geras susisiekimas su Wein- 
heimu, Mannheimu, Darmstadtu. Netoli 
ir Vasario 16 Gimnazija, apie 7 km.

Krašto Vadlybos vicepirmininkas E. Si- 
. . . ... . monaitis aplankė Lueneburge gyvenančius
Šveicarijos lietuviai minėjo savo mirų- lietuvius ir aptarė su apylinkės valdyba 

siuosius. šiam minėjimui oficialiai sunnn bėgamuosius bendruomeninius reikalus, 
ko Ziuriche, kur Ševicarijos Lietuvių Kle- įj ten nuvyko į Geesthachtą. Apylinkės na 
bonas kun. Dr J. Navickas atlaike Sv. Mi- rių susirinkime padarė pranešimą .apie 
sias: Po pamaldų buvo atgiedota Libera ir Krašto Valdybos veiklą. Geesthachto Metu 
nueita i Ziuricho kapus, kur amžinu pofl- vjai labai domėjosi lietuviškos kolonijos 
siu ilsisi lietuvis a;a. Jonas Gylys. Prie šio sįatybos projektu. Apylinkė yra viena pa- 
kapo, papuošto gėlėmis, vainiku bei tn- vyzdingiausių Vokietijoje. Gražiai vėik’a 
spalviu kaspinu atatinkamą zodj tarė kun. A Midverio vedama vargo mokykla. 
Dr. Navickas ir Krašto V-bos pirmininkas * * *
A. Paulaitis.

Prie šio kapo Ziuricho lietuviai minėjo Iš Free Europe Citizens Service buvo 
visus ševicarijoje bei kitur mirusius lietu gauta DM 830.- surengti Kalėdų eglutes 
vius ir ant a.a. Jono Gylio kapo dėdami vargo mokyklų vaikams. Pinigai vargo mo 
vainiką jį uždėjo ant visų lietuvių kapų, kykloms paskirstyti ir išsiuntinėti.

-—  --------,   -—— 77 .. . --į is ten UUVJKV 4 ucesuiacuią. nujiiu .
bonas kun. Dr J. Navickas atlaike Sv. Mi- rių susirinkime padarė pranešimą Al — 

Krašto Valdybos veiklą. Geesthachto IK.— 
viai labai domėjosi lietuviškos kolonij 
statybos projektu. Apylinkė yra viena pa
vyzdingiausių Vokietijoje. Gražiai vėik’a

3



9______________________________________________

I PLUNKSNAQRAUŽIO 
š A į =

— Na, ačiū Dievui, ir po švenčių, ‘— ne paaiškėjo.
vienas mūsų pasakys, grįžęs prie staklių, 
kastuvo, kirvio, šluotos ar kitokio įprasto 
.įrankio, įgalinančio gyventi ir džiaugtis 
šventėmis... Gi jomis, tomis šventėmis, at
rodo, šiais metais žmonės džiaugėsi^ it ne 
prieš gera... Išimtimi, gal būt, buvome tik 
mes, lietuviai, nes jei ir linksminomės, tai 
toji linksmybė, kokia ji bebūtų, Visada 
kažkaip dirbtina, netikra, it tas anų metų 
vokiškas „štamas“. Didžiausia mūsų links
mybė buvo ta, kad per tas šventes turėjo
me progos vėl sueiti krūvon, pasipasakoti 
apie savo vargus, apie laimėjimus* apie 
tai, kuo buvome Lietuvoje, kaip išbėgo
me „ant paskutinio tanko“, kaip sprogu
sios bombos skeveldros zvimbė apie ausis, 
kaip aplinkui krito draugai it musės, o 
mes didvyriškai bekovodami išlikome. Ir, 
jei jau taip atsitiko, tai kodėl neišgerti to
kia proga dar po vieną, kodėl dar nepa- 
pirkti klausytojo apie anuos laikus, kai 
mūsų nepriėmė komitetininkai į stovyk
las, o dabar, girdi, kviečia užsiprenume
ruoti „E. Lietuvį“... Taigi ir prisikalbėjo
me per tas šventes, ir prisiklausėm, ir pa- 
sikieminėjome, ir pasivaišinome, kaip de
ra sveikiems, uždirbantiems ir nieki? ne
bejautiems. Taigi. Tik, dabar, po tų visų 
švenčių, imkime ir paklauskime savęs, 
kiek daug mūsų prisiminėm tuos, kurie 
dar pereitais metais su mumis kartu nugė 
rė ir pasikalbėjo, o šiais metais jie ligo
ninėje ar sanatorijoje turėjo praleisti vie
niši ir, tikriausiai, pamiršti. Ar pasiūntėm 
jiems sveikinimėlį, siuntinėlį, laiškelį? O 
jei būtume taip padarę,. tikriausiai ir 
mums tos ševntės būtų žymiai malones
nės, ir pilnesnės, ir linksmesnės! Niekas to 
je srityje neveda statistikos, bet jei tokia 
ir būtų, ji parodytų mūsų visų gėdą.'dva- 
sišką ubagyną, savų draugų, patekusių ne
laimėn, užmiršimą.

Šio krašto ekonomistų vedama statisti
ka rodo, kad, pvz. 1954 metais gėrimams 
ir rūkalams išleista metų bėgyje 1.730 mi- 
lionų svarų! Arba 42 svarai kiekvienai 
galvai, gyvenančiai šiame krašte. Neapsi
riksiu sakydamas, kad mūsų lietuviškai 
galvai šią skaitlinę reikia bent dvigubai 
pakelti. Atseit, artimetika būtų tokia: su
sėmus krūvon ir senuosius išeivius, gausi
me 10.000 lietuviškų galvų, kurias reikė
tų padauginti iš 84 svarų! Vadinas per 
metus mes prageriant ir dūmais palei
džiant 84 tūkstančius svarelių! Nedaug, pa 
lyginus, pavyzdžiui, su Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės biudžetu, nes tik trupu 
tėlį daugiau, kaip 10 procentų! Ir tai juk 
pati neturtingiausia ir neskaitlingiausia 
„ambasadorių“ kolonija. Ką bekalbėti 
apie Amerikos ar Kanados „ambasado
rius“, kur, sakoma, lietuviai savo spaudai 
išleidžia per metus net po 49 centus!..

Pasikieminėjau ir aš. Kalėdų pirmąją 
dieną buvau vaišingoje šeimoje, turinčioje 
šunelį. Išdykusi, gražų ir labai mylimą 
šunelį. Šeimininkę vos neištiko širdies 
priepuolis, kai aš jam padaviau nenulup- 
to obuolio gabaliuką.

— Bobi negalima duoti tokio obuolio! 
Susirgs. Aš jam visada perku geriausios 
rūšies dešrą, po 8 šilingus svarą. Jis labai 
opus ir valgo tik užsienietišką dešrą, olan
dišką šokoladą ir nuluptus obuolius, — 
džiaugėsi šeimininkė. Bučiuodama šunelį, 
prieš aštuonėris metus atvažiavusi iš bP 
stovyklos. Pažanga, augštos kultūros požy
mis! Tik . mano nemokėjimas angliškai, 
privertė ją kalbėti šuneliui nesuprantama 
kalba ir, tikriausiai, dėl šito šiek tiek sū- 
vėliau buvusiai DP kalėdinę nuotaiką, už 
ką nuoširdžiausiai ir viešai atsiprašau 
jos lepūnėlį Bobiuką, čia gimusį ir augu
sį ir, suprantama, dėl to daugiau vertą at
siprašyti, negu jo šeimininkę...

Gana įdomią viešnagę turėjau pas knįy- 
gų mylėtoją. Žmogus Jau bekraunąs trečįą 
nuo grindų iki lubų spintą storais tomais. 
Na, manau, nejaugi tai būtų konkurentas 
Barėnui, Ivanauskui ir Balčiūnui! Greit

NOTTINGHAM© IR APYLINKIŲ LIETUVIAI 

DĖMESIO I

SAUSIO MĖN.' 21 D. ŠEŠTADIENĮ

Sycamoore School salėję, Sycamore Rd., Nottingham 
Sambūrio „Londono Vaidila“ gastrolė —

PONIOS DULSKICNĖS MORALI
TRIJŲ VEIKSMŲ KALTŪNIŠKOJI TRAGIKOMEDIJA

. ' ‘ ibi ' ’
Pradžia — 5 v. 30 m. p.p.

Biletus iš anksto galima gauti pas A. Matulaitį, 67 Queens 
Drive, Nottingham.

DBLS-os Nottinghamo Skyr. V-ba

— Lietuviškomis knygomis aš nesido
miu...

_  ?
— Brangios. Va, štai už šitas visas, oda 

įrištas, sumokėjau tik 4 svarus, — parodė 
kilograminius tomus, aptrauktus raudo
nais apdarais, lyg autobuso sėdynės.

— Bet Nidos Knygų Klubo leidiniams 
keturių svarų užtektų trims metams, — 
pastebėjau, neradęs stirtose nė vienos lie
tuviškos knygelės. s

— Pigią mėsą šunys ėda, — atsikirto 
knygų mylėtojas.

— Yra ir lietuviškų gražių ir vertingų 
leidinių...

— Brangios, kas jas gali į^jrkti...
Prie stiklelio paaiškėjo kiek daugiau.
— Visa bėda, kad angliškai vis dar ne

įkertu. Su žodynu perskaitau puslapį per 
dieną ir... užsnūstu ant atverstos knygos,
— prisipažino „Dievo paukštelis“, susir
gęs liga puoštis svetimomis plunksnomis 
už sunkiai uždirbtus svarus, lietuviškoms 
knygoms nesiryžtąs išleisti skatiko.

Turiu vieną, dailininko Kazimiero Dar- 
gio lūpomis tariant, „draugelį“, kuriam 
nederėtų padaryti priekaištą dėl tų 84 sva 
rų, išleidžiamų rūkalams ir gėrimams. Jis 
—• valterininkas: negeria, nerūko. Gal tik 
toks skirtumas, kad metuose bent 364 die
nas (išskyrus* Kalėdų pirmąją dieną), 
vaikšto pusalkanis. Priežastis ■— taupu
mas. Tą dieną, kai jis sotus, atviresnis. 
Taigi sutikau jį kaip tik tokią dieną. At
sivėrė dūšia ir prisipažino:

— Jau įžengiau į ketvirtą tūkstantinę!
— šyptelėjo man tokiu džiaugsmo veidu, 
jog linkėti „linksmų Kalėdų“, kažkaip ne- 
beišpuolė.

— Per aštuonis metus trys tūkstančiai?!
— kiek nustebau.

— Yra žmonių, kurie daugiau sutaupo. 
Anglų laikraštyje skaičiau, jog vienas bri
tas, William E. Huhges, gyvenąs Londone, 
sutaupė 15 tūkstančių, uždirbdamas tik 50 
šilingų per savaitę. Net teisman pateko, 
kai nenorėjo sumokėti mokesčių...

— Tai kokiu būdu jis sutaupė?
— Jis teisme įrodė: jau penkiolika me

tų barzdą skutosi tk su peiliukais, rastais 
sąšlavyne, niekad nepirko jokių drabužių 
nei baltinių, valgė tai, ką gaudavo nemo
kamai valgyklose, nėra savo gyvenime va
žiavęs autobusu nei traukiniu, nė karto 
nebuvo išvykęs atostogauti ir iš savo bo
butės imdavo 12 procentų už paskolintus 
pinigus, —■ atraportavo mano draugelis, 
matyt, susižavėjęs šio brito taupumo.

Neabejokime, kad šio tautiečio ateitis 
šviesi. Nė kiek netasmesnė ir iždo, kuriam 
jis paliks skaitlinę su keturiais nuliais. Ne 
norėdamas tos šviesios ateities užtemdyti, 
pasikviečiau pietums. Atsisveikinant jis 
man priminė, jog esu skolingas 2 ir pusę 
peno už pašto ženklą, kunį 1948 metais iš 
jos pasiskolinau. Atsiskaitėme. Priedui 
„draugelis“ išsinešė seną „Daily Express“ 
numerį. Jam pravers.

KALENDORIAI

Sieniniai lietuviški kalendoriai, spaus
dinti Amerikoje ir Vokietijoje, netrukus 
pasieks Angliją. Tiems, kurie jau yra pra
šę, kai tik kalendoriai bus gauti, tuoj pat 
pasiųsiu.

Premjuoto A. Rūtos romano TRUMPA 
DIENA ir Mazalaitės romano NEGESTIS 
yra tik po 2 egzempliorius belikę. Prašo
me paskubėti.

Sau ar dovanai galima gauti gražaus 
gintaro karolius.

Ršytai D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. 
London W.4.

COVENTRY
PABMALDOS

Šį sekmadienį, Sausio 8 d., 12 vai. šv. El
žbietos bažnyčioje bus laikomos Coventrio 
lietuviams pamaldos. Kviečiami lietuviai 
katalikai skaitlingai pamaldose dalyvauti.

EUROPOS LIETUVIS

3-JU KARALIŲ KELIONĖ
Sakoma, rašoma ir giedama, kad gimu

sį Išganytoją pirmieji aplankė ir pasveiki
no piemenys, o trylikai dienų praslinkus, 
nepaprastai tviskanti žvaigždė atvedė į 
Betliejų Tris Karalius, arba Išminčius, 
su brangiomis dovanomis Kūdikėliui.

Apie juos yra sukurta daug gražių le
gendų, tačiau ne visi turbūt žinome, kad 
Trijų Karalių kaulai ilsisi Kelno Katedro 
je. Tų kaulų kelionė prasidėjusi Konstan
tino Didižojo motinos, imperatorienės Ele
nos laikais. Tais laikais Krikščionybė ga- 
vvo išpažinimo laisvę Romos imperijoje. 
Net ir pati Elena buvo pakrikštyta turėda
ma 70 m. amžiaus. Ji aplankė Šventąją 
Žemę ir šventąsias vietas. Ji atrado tikrą
jį Kryžių, ant kurio buvo prikaltas Kris
tus. Ji atradusi ir Trijų Karalių kaulus, 
vienu teigimu Sirijoje, kitu — Persijoje. 
Jos įsakymu tie kaulai buvo išgabenti į 
Konstantinopolį, kur jos sūnus sėdėjo sos
te. Apie juos tad ir pradėjo sklisti įvai
riausios legendos; net vardai jiems buvo 
parinkti. Melchioras laikomas Nubijos ka
ralium, Baltazaras Chaldejos, o Gasparas 
Taršišo. Jis buvęs tamsiaodis etiopietis.

Kada Trijų Karalių kaulai buvo perkel
ti į Milaną, žinių nėra. 1164 m. imperato
rius Fridrichas Barbarossa užėmė Mila
ną. Tijų Karalių kaulus jis tad-padovano
jo Kelno archivyskupui von Dasseliui. Tos 

Chruščiovo rūpesčiai
Dabartinis Didžiosios Britanijos užsie

nio reikalų ministeris Selwyn Lloyd kirs- 
damasis su sovietų delegacijos pirminin
ku Višinskiu, kuris vis panaudodavo ru
siškas .patarles, sugalvodavo savų patar
lių. Nebuvo Višinskiui malonu jas klausy
ti. Pavyzdžiui, kai Višinskis imdavo karto
ti savo seną giesmę, Selwyn Lloyd saky
davo: vėl išsikasė sudaužytą plokštelę. Ki
tą kartą dėl tą pačių Viišnskio kalbų, Sel
wyn Lloyd atsikirto tokia patarle:, juo bal
sesnis mūūū, juo mažiau pieno...

Atrodo, kad tas pasakymas labai tiktų 
dabartiniam sovietų vadui Chruščiovui. 
Juo daugiau karvė bliauna mūūū, juo ma
žiau ji duoda sovietams pieno. Dar dau
giau, juo daugiau Chruščiovas kalba, juo 
geriau mums visiems.

Susirado Chruščiovas tokią giesmę —
kalbėti apie vakarų kolonializmą Rytuose. 
Bet ši giesmė teturėjo tik tokius rezulta
tus, kad Vakarų spauda ėmė kelti sovie
tinį Maskvos iftiperializmą ir kolonializmą, 
pe 19 šimtmečio, bet 20, dabartinių laikų 
modeminį Maskvos svetimų kraštų užgro 
bimą. Ta proga nepamirštama Vakarų 
spaudoje priminti ryškų tokio Maskvos ko 
lonializmo pavyzdį: Pabaltijo valstybių 
užgrobimą.

Šv. Kalėdų švenčių proga JAV Prezi
dentas Eisenhoweris perdavė per Laisvo
sios Europos ir Amerikos Balso radijus 
tokį pavergtoms tautoms sveikinimą:

„Kalėdų švenčių metu aš noriu, kad 
Jūs žinotumėt, jog amerikiečių tauta ži
no ir pripažįsta tas kaničas, kurias Jūs 
kenčiate, jungiasi su Jumis Jūsų rūpes
čiuose atstatyti asmens laisvę ir politinę 
laisvę, bei dalinasi su Jumis tikėjimu, kad 
galutinoje išvadoje teisė nugalės ir grą
žins Jus vėl į pasaulio laisvų tautų tar
pą.“

JAV užsienio reikalų ministeris Dulles 
taip pat perdavė savo sveikinimą:

„Šia svarbiausia visų krikščioniškų 
švenčių proga, aš jungiuosi su milijonais 
ameri kiečių, kūrių mintys yra su Jum’- 
Mes dalinamės su Jumis tvirtu tikėjimu į 
Dievą. Mes žiūrime į ateitį su viltimi ir 
pasiryžimu, tikri, kad laisvė ir teisingu
mas galų gale bugalės.“

Chruščiovui tie sveikinimai buvo lyg 
raudona skara. Jis puolė Prezidentą Eisen 
howe.rį, kaltindamas jį, kad jo sveikinimai 
ir linkėjimai Rytų Europos pavergtoms 
tautoms yra visiškai nesuderinami su Že
nevos dvasia, kad pastangos liaudies de
mokratijų režimą pakeisti yra kišimasis 
į jų vidaus reikalus ir panašiai.

Ir vėl tas davė gerą progą vakarų spau
dai iškelti, kaip „nesikišdami“. į kitų vals
tybių reikalus, sovietai prisijungė Pabal
tijo valstybes, „sudarė“ liaudies Lenkijos 
vyriausybę, nušalino Rumunijos karalių ir 
t.t. ir t.t.

Šitie Chruščiovo mūū rodo Vakarams, 
kad sovietų vadai yra labai jautrūs, kai 
Vakaruose yra keliamas sovietų pavergtų 
kraštų Rytų Europoje klausimas. Tiktų 
čia lietuviška patarlė: ant vagies kepurė 
dega. Chruščiovo jaudinimasis rodo, .kad 
nėra taip lengva sovietinei imperijai, 20 
amžiaus didžiausiai kolonialinei valstybei, 
išlaikyti savo rankose laisvės trokštančias 
tautas, kai visur kitur pasaulyje tautos 
nesuvaldomai žengia laisvės ir nepriklau
somybės keliu, jų tarpe ir tos, kurios ta 
nepriklausomybe niekad nesinaudojo. Pas 
kutinis pavyzdys bene bus Sudanas.

Bet gerai, kad Chruščiovo nervai neišlai 
kė. Nes vėlgi, tas hipokritiškas Prezidento 
Eisenhowerio puolimas dėl tariamo laužy
mo Ženevos dvasios, davė progą jo ir JAV 
užsienio reikalų ministerio Dulles vardu 

relikvijos yra padėtos brangiame ir gražia 
me romėnų stiliaus, altorėlyje, kuris su
daro vertingiausią Kelno katedros turtą. 
Tai daugelio žymių viduramžių auksaka
lių darbas. Ant visų altorėlio šonų iškalti 
Kristaus gyvenimo vaizdai —Jo garbės ir 
kančios momentai. Pats altorėlis papuoš
tas auksu, sidabru ir brangakmeniais bei 
emaliu, o medinės dalys padarytos iš ge
riausio ąžuolo.

1248 m. buvo padėti pamatu dabarti
nei Kelno katedrai, kurioje buvo lemta il
sėtis Trijų Karalių kaulams. Tačiau relik
vijos neturėjo ramybės. 14-me amžiuje jos 
buvo perkeltos į netolimą koplyčią, o 1794 
m. altorėlis buvo visiškai išgabentas iš 
Kelno ir paslėptas nuo prancūzų, kurie 
tada katedrą pavertė daržine šienui krau
ti.

1939 metais relikvijos vėl pajudėjo, šį 
kartą į Eiffelio kalnus, kad būtų apsau
gotos nuo santarvininkų bombų,. Ir tik 
1948 m. altorėlis buvo grąžintas į Kelno 
katedrą ir pastatytas ant didžiojo alto
riaus. Perkėlimas buvo nepaprastai iškil
mingas, ir įvyko didžiulei procesijai ly
dint. Tas originalus altorėlis su Trijų Ka
ralių kaulai dabar ir sudaro brangiausią 
ir nuoširdžiausiai gerbiamą vietą visoje 
katedroje.

Pagal H. Waltoną — M. Balčiūnas.•-
-*jt.

atsakyti Baltųjų Rūmų spaudos sekreto
riui Hagerty. Jis paiškino, kad JAV nusi
statymas siekti taikingu keliu sovietų sa
telitinių valstybių išalisVinimo visad buvo 
ir liks vienas svarbiausių JAV užsienio 
politikos tikslų. Ženevos dvasia niekad ne
reiškė, kad JAV atsisakė siekti teisingu
mo ir laisvės visoms tautoms.

Savo karvės pienu Chruščiovui “nėra ko 
džiaugtis. Išduodamas Vakarams Maskvos 
jaudinimąsi, kai tik iškeliamas Rytų Euro 
pos pavergtųjų tautų klausimas?1 Chruš
čiovas pats nurodo, kuriuo keliu Vakarai 
turėtų eiti. Ir tenka skaityti spaudoje, kad 
JAV užsienio reikalų ministeris ‘ Dulles 
yra nusistatęs tuo keliu ir eiti. Reikia nuo 
latos ir primygtinai kelti Rytų Europos 
pavergtoms tautoms laisvės grąžinimo 
klausimą.

Tačiau su tūo yra surištas vienas rei
kalas. Chrušičovas bando įbauginti sovie
tų pavergtas tautas, kad vakarai norį grą 
žinti joms kapitalizmą. Tai yra tuščios 
pastangos. Kiekvienas lietuvis geriau .pasl 
rinks Nepriklausomos Lietuvos „kapitaliz
mą“ negu Tarybų Lietuvos sovietinį „so
cializmą“. Ne visuose Rytų Europos kraš
tuose bus įmanoma grįžti prie 1939 metų. 
Grąžinimas laisvės Rytų Europos paverg
toms tautoms, nebūtinai turi reikšti1 grąži
nimą pilnumoje tos būklės, kuri buvb 1939 
metais. Paimkime, pavyzdžiui, kad: ir sie
nų klausimą. Prieš karą, 1939 metais,-nors 
teisėtai priklausęs Lietuvai Vilnius, buvo 
dar lenkų okupacijoje. Ukrainai atgavus 
savo nepriklausomybę, jai turės priklau
syti anksčiau Lenkijai priklausiusi ^Vaka
rų Ukraina. ■

Sveikatos rūpinimosi sistema, nemoka
mą gydymą žmonės norės pasilikti. Todėl 
yra svarbu Vakarams kelti ir pavergtoms 
tautoms pabrėžti, kad savo būsimą ekono
minę, socialinę santvarką jos nustatys pa
čios. Jų reikalas bus apspręsti, kurį ūkio 
sektorių norės grąžinti privatinei iniciaty
vai, kurį pervesti į kooperacinę sistemą, 
kurį (sunkiąją pramonę) pasilikti visuo
meninėje nuosavybėje. Šiuo reikalu Va 
karai turėtų turėti aiškią politiką, nes ko
munistai deda ir dės visas pastangas pa
vergtas tautas ar tam tikrus jų visuomeni 
nius sluogsnius kiršinti ir nustatytį. prįeš 
Vakarus. Taip pat reikėtų užtikrinti' tuos, 
kurie yra priversti dirbti sovietinėje oku
pacijoje vieną ar kitą darbą, kad .jiems 
niekas negręsia iš Vakarų pusės, jei .tik 
jie nebus nusikaltę žmoniškumui ir savo 
tautai. Bet ir čia pati tauta bus sprendė
jas, ne kas kitas. O ir tiems, kurie’būtų 
nusikaltę, turi būti garantuotas teisingo ir 
nepriklausomo teismo sprendimas. Vaka
rų keliamai pavergtų kraštų išlaisvinimo 
politikai turi būti duotas pozityvus, flirtai 
apgalvotas turinys.

.A4-
P. B. KERŠĮ J ' :

ir
Miss DOROTY MĘLVIN, , t; 

sukūrusius šeimos židinį, sveikinu, ir slin
kiu saulėto gyvenimo. . t

A. Miliūnas.

Gyvybės draudimas, draudimas, li
gos ir nelaimės atveju visose Draudi
mo Bendrovėse. y •

Kreiptis: F. PAWLAK &CO,
INSURANCE BROKERS,

23, Kyrle Rd., Ltlndon, S.W.ll, 
BAT 8798.

Nr.l. <431) 5. I. 1958.

(atkelta ii psl. 1.)

„išlaisvinimą iš buržujų jungo“ ir įjungi
mą į Sovietų Sąjungos sukaktį. Ir šį įjun
gimą jie drįsta vadinti šventu laisvės var
du. ■ ■
O kokios yra mūsų viltys? „Times“ spe
cialus korespondentas ta proga labai tiks
liai Pabaltijo pavergimą pavaizdavęs, tas 
viltis maždaug šitaip nusako: Sovietai no
rėdami pasigerinti Vakarams, gali ateity 
jų (pabaltiečių) padėtį taip pat šiek tiek 
sušvelninti. Tai ir viskas. Nei žodžio apie 
laisvę, kurios pabaltiečiai, anot JAV se
natoriaus, nori labiau negu duonos. Bet 
laisvės vilties pabaltiečiai nėra praradę, 
nors šiais metais ji ir nebuvo priartinta. 
Jie veržiasi į ją, kaip Jono Biliūno apra
šyta minia veržiasi per krintančių draugų 
lavonus prie laimės žiburio. Toji minia au
kojasi ir laimi. Turės ateiti ir mums lais
vės diena, pasieksime ir mes savo laisvės 
žiburį. Kol New Yorko uoste iškilmingai 
stovės didysis Amerikos laisvės simboli! 
tol ir mūsų viltys atgauti laisvę nebus p ■ 
rastos. . .

SVEIKINK KIEKVIENĄ LIETUVI

Nepatinka mūsų tėvynės „išlaisvinto
jams“, kad yra laisvės šaukliai laisvaja
me pasaulyje. Kurį laiką vilkų balsais stū 
gavę, jie vėl pradėjo avelėmis bliauti: su
grįžkite į motiną tėvynę ir visos neužpel
nytos bausmės bus dovanotos. O kai ru
deniop dr. Adenaueris nuvyko į Maskvą, 
tai visų pirmiausia jam mainais buvo pa
siūlyta — atiduok už vokiškus belaisvius 
tų Įkyrėjusių tremtinių dūšias. Ir ko su 
jais nebuvo bandyta padaryti. O tremti
niai, išsiblaškę po visą pasaulį, tarsi koks 
sąžinės balsas šaukia: duokite mūsų tėvy
nei laisvę, mes be mainų ir prašymų na
mo visais keliais ir keleliais parkeliausi
me.

Pasirodo, jų balsą kai kas išgirsta ir jų 
buvimo prasmę suvokia, štai metų gale 
Mr. Govern M.P. britų Parlamente paklau 
sė minister} pirmininką ar jis gali garan
tuoti tremtiniams tinkamą sovietinių va
dų priėmimą, kai jie atvyks šį pavasarį. 
Koks puikus sąmojus. Ministeris pirminiu 
kas tylėjo. Bet neturėtų tylėti tie, apie ku
riuos buvo užsiminta. Neiškenčiau šiam 
atstovui laiško nepasiuntęs, kaip negalė
jau iškęsti savo miesto centr. bibliotekai 
neįteikęs angliško „Kryžių“ vertimo, kai 
taip dažnai aimanuojama, kad neturime 
ko duoti anglų visuomenei pasiskaityti. < 
kad taip nors šimtinė laiškų pasiektų Par
lamentą. Gal tada ir kiti atstovai mūsų 
reikalais labiau susidomėtų.

Nepamirštame mes savųjų, bet nepa
miršta ir jie mūsų. Antai ne per seniai 
Ameriką atvykusi Vilnietė buvo paprašyta 
sveikinti kiekvieną sutiktą lietuvį. Tuo I 
prašymu mūsų broliai išreiškė ne tik sa
vųjų meilę, bet ir didelį laisvės pasiilgi
mą. Ir ateina galvon mintis, ar šis kuklus 
tautiečių prašymas nėra didžiausia visų 
metų pamoka mums patiems. Juk mes jau 
kartais vienas kito nebesveikinam. Mūsų 
veiksniai ir vadovai jau seniai nebegali 
prie vieno stalo atsisėsti ir bendrai tėv 
nės laisvinimo reikalus aptarti. Laisvėje 
begyvendami mes pradėjome laisvę pa
miršti. Atsipeikėkime kol dar ne vėlu, nes 
priešingu atveju tėvynė vietoj pasveikini
mo. gali atsiųsti mums prakeikimą.

Lotus

PAJIEŠKOJIMAS

KAZYS PLUKAS, gyvenąs Anglijoje, 
Drift Bridge Hotel (Staff), Reigate Rd., 
EPSOM, Surrey, j ieško brolio Stanislovo 
šeimos, Jo žmonos Salomijos ir keturių 
jų sūnų: Felikso, Stanislovo, Vinco ir Pra
no. Juos pačius arba žinančius apie juos, 
prašo pranešti Kazimierui Plukui, augš- 
čiau pažymėtu adresu.

Maskva. Naujuoju sovietų ambasado
rium Egipte paskirtas Eugenij Kiselev. Jo 
pirmtakas Danil Solod atšaukiamas į 
Maskvą. Jis vadovaus užsienio' reikalų 
ministerijos Vidurinių Rytų departamen
tui. • .

New Yorkas. Visų R.K.O. Radio Pic
tures pagamintų filmų atsarga parduota 
už 5.428.571 svarą. Visa tai nupirko viena 
televizijos kompanija.

BRADFORDE
Moterų ir vyrų ranko darbo eilutės ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombie“ me
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos.

Speciali 3, ši. nuolaida nuo kiekvie
no svaro tiems, kurie pareikalaus pre
kių nuo gruodžio 31 d. iki š.m. sausio 
14 d.

JOHN GAY
25, Manchester Road 

BRADFORD
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