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MINTYS VIENUMOJE

J. Sakalas

KUCIU VAKARO LAIŠKAS
laužti plotkelę ir pasakoti apie gražiai su
žaliavusi rugio laišką?
BRANGIOJI SESE, tave noriu paklausti
ar tu vis dar tokia pat jauna, skaisti ir grei
ta padėti motinai, kaip per paskutines mū
sų bendras Kūčias. Pasakyk, sesute, ar ne
nuskriaudė tavęs atėjūnai, ar nepasruvo ta
vo melsvos akys ašaromis, ar bepajėgi guos
ti ir raminti pavargusią motiną. Atsimenu,
kaip Kūčių vakarą tu prisiskindavai žalių,
kvepiančių rūtų ir padėdavai kiekvienam,
prie lėkštės po šakelę. Neklausdavom tavęs
kodėl taip yra padaryta, bet visiems būdavo
MIELOJI MOTINA, tu visada būdavai jauku ir gera. Tu pati pirmoji skubėdavai
šio vakaro siela ir širdis. Tavo kruopščios traukti iš po staltiesės šieno laišką, norėda
rankos ruošė skanių valgių patiekalus, sklei ma žinoti, kieno bus iligausias amžius. Lie

Šiandien yra Kūčios. Metas, kai visi šei
mos nariai iš kaimo ir iš tolimojo miesto su
sirinkdavo prie iškilmingo Kūčių stalo.
Taip jau tada buvo ir nei vieno nereikėjo
kviesti. Tai buvo pati svarbiausia metų die
na, pats šeimyniškiausias vakaras, kurio ir
po daugelio metų negalima pamiršti. Ir da
bar, kiekvienais metais, kai ateina Kūčios,
norisi keliauti į namus. Bet kelias yra už
darytas ir pro sunkią geležinę uždangą ne
galima gimtųjų namų pasiekti. Todėl ir ra
šau šį Kūčių vakaro laišką j namus.

Kalėdos
Angelai ir žvaigždės leidos
Iš dangaus į žemę jai pranešt,
Kad gimė Išganytojas.
Jiems aidų aidais atsiliepė varpai
Ir šaukė žmones naktį kelti.
Begalinės erdvės suglaudė sparnus.
Viešpaties šventieji indai
Sklidini aliejų skaudamoms
širdies žaizdoms užlieti.
Sūkuriais apjuosė žemę
Garbanos lakiųjų smilkalų,
O iš gaivios paunksmės
Dryko amžinybės bokštai.

Viena žvaigždutė nusirito
Į pagirio trobelės langą,
Nežadindama kūdikio,
Veidelyje išrašė
Angelėlio šypseną.

VISIEMS

GEROS VALIOS

LIETUVIAMS
Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų
Nuoširdžiai linki

Bronius K. Balutis
Lietuvos Ministeris

Edenas prakalbėjo
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Kalėdų išvakarėse. Kūčių Vakarą, kiek
vienas, save laikąs lietuviu, vienokia ar ki
tokia forma, minutę, valandą, ar visą Va
karą švęs tos šventės 1955-ją sukaktį, kuri
kiekvieną paveržta būdinga Kūčių Vakaro
mistine nuotaika.
Tą vakarą be išimties visų mūsų mintys
bėgs į tolį, per miškus, slėnius, okeanus ir
laukus pas tuos artimuosius, kurie liko Lie
tuvoje. Nelinksmos tos mūsų mintys, skaus
mo ir liūdesio pripildytos širdys, nes žino
me, kad ten, Lietuvoje, mūsų tėvai, žmo
nos, vaikai, sesės ir broliai, susirinkę tą Va
karą tikriausiai neliūdės, kad Kūčių Vaka
rienės stalo nepuošia tradiciniai lietuviški
valgiai, kad iš visų kampų žvelgia vargas,
skurdas ir nedateklius, bet jie liūdės ir jų
mintis, jų širdis skaudins ta pati nedalia:
net ir Kūčių Vakarą negalime susirinkti
krūvon, negalime susižinoti, negalime Kalė
dų proga pasisveikinti su giminėmis, kai
mynais ir bičiuliais.
Nuo dienos, kai mes pasklidame po įvai
rius pasaulio kraštus, o mūsų tautos kamie
nas liko vergijoje, Kūčių Vakaras tiek ten
pasitikusiems, tiek mums išvykusiems, yra
dvasinio bendravimo Vakaras. Miliūnai
minčių tą Vakarą skros erdves, lėkdamos
į Lietuvą, J šaltuosius Rusijos plotus, gi dar
daugiau tokių minčių, dar daugiau sunkių
atsidūsėjimų skris nesulaikomos pro gele
žinę uždangą į šiapus, skris pas mus, lais
vuosius, gal tik su vienu vieninteliu prašy
mu, su vieningu noru, su visų ten pasiliku
sių maldavimu: — „NEPASKEjSKITE
SVETIMŲJŲ JUROJE, NES MES SKAN
DINAMI TAUTOS KRAUJUJE\“
Ir šį ten pasilikusiųjų šauksmą ir malda
vimą mes privalome išgirsti, privalome visa
siela pergyventi, įsijausti Kūčių Vakarą,
jog girdime jų siunčiamas mintis, kad girdi
me žuvusių ir žūstančių nelygioje kovoje
paskutiniuosius atodūsius, paskutiniuosius
pro sukepusias lūpas išsiveržiančius šūkte
lėjimus, kad žinome, jog jie mirė ir miršta
už tai, kad mes gyventume, kad amžiais
gyventų tautai
Bet ar iš tikrųjų mes girdime šį jų šauks
mą! Ar mūsų sielas ir mūsų mintis nėra
aptraukusios užuomaršties, gerbūvio, sava
naudiškumo ir nutautėjimo dulkės! Ar mes
elgiamės taip, ko iš mūsų tikisi anapus pa
silikusieji, ko iš mūsų tikėjosi kovoje mirš
tantieji! Ar visi mes, palikę Tėvynę, gyve
ną sočiai laisvuose kraštuose, turime ne pa
suose ar pagyrų raštuose, bet savo širdyse,
sąžinėse, atžymėjimus, jog savo elgesiu ir
darbais neužteršėm gyvųjų brolių, kenčian
čių priespaudą ašarų ir už mus kritusių
kraujo!
Apsidairykime apie save, paklauskime
savęs, atlikime kalėdinę savo darbų išpažin
tį, savo paties darbų, elgesio ir pastangų
apyskaitą. Nseidairykime į kaimyną, nei į
vadinamuosius veiksnius, nei į organizaci
jas, bet kiekvienas į savel Nuo šios apy
skaitos, nuo šio Kūčių Vakaro, nuo savęs
pradėkime. Neabejokime, kad tokį Vakarą,
jei įveiksime išgirsti iš anapus siunčiamas
mintis, jei išgirsime Kalėdų Ryto tėviškės
varpus, išgirsime ir savo sąžinės teisingą
balsą, teisingą sprenidmą, įvertinimą mūsų
pačių atliktų darbų kovojančiai tautai, ku
rios mums visiems vienintelis kalėdinis lin
kėjimas: — LIETUVIAIS IŠVYKOTE,
LIETUVIAIS PRIVALOTE LIKTI JŪS,
IR JŪSŲ VAIKAI, IR VAIKŲ VAIKAU
Kūčių Vakarą kiekvienas pažiūrėkime į
save, kiekvienas įvertinkime, kiek kiekvie
nas mūsų esame nuveikę tų darbų, kad Ka
lėdų proga siunčiamas iš Tėvynės linkėji
mas būtų įgyvendintas! Jei turėsime valios
paklausti savo sąžinės, —, turėsime ryžtin
gumo ir jėgų atlikti ir tuos darbus, kuriais
didžiuosimės mes patys, mūsų ateities kar
tos ir didį vargą kenčianti tauta.
Br. Daunoras
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Nikitos Chruščiovo ir maršalo Nikalojaus Bulganino išsišokimai lankantis Kas
mirė pagaliau privertė kiečiau prabilti ir
patį D. Britanijos premjerą Edeną. Vid.
Rytų klausimu debatų metu Edenas dar
L kartą įspėjo arabų valstybes ir Izraelį su
silaikyti nuo neapgalvotų žygių ir kaip
' galima greičiau susitarti, nes kitaip ta
me regione galį.s įvykti visuotinas gais
ras. Jis pareiškė, kad sovietų satelitai,
kontroliuojami
priešingomis sutartims
priemonėmis, yra tikroji Europos trage
dija. Chruščiovo ir Bulganino teigimus,
kad britai sėdi ant burmiečių sprando ir
plėšia paskutinį kąsnį iš jų burnos, jis pa
vadino fantastiškais pareiškimais. Jis pa
sakė, kad svarbiausias komunizmo tikslas
vis dar tebėra užvaldyti pasaulį. „Kokia
gi galinti būti koegzistencija tarp sovietų
ir britų, kai sovietai niekad nesutiks su
mūsų valdymosi sistema, o mes niekad ne
prisiimsime sovietinės“, pabrėžė Edenas.

Pasak premjerą, koegzistencija turinti du
priešingus kelius: „mūsų draugų niekini
mas stiprina mūsų ištikimybę, o mūsų pa
čių dergimas stiprina mūsų nusistatymą“.
Šie Edeno žodžiai susilaukė garsaus atsto
vų rūmus pritarimo.
Kalbėjo ir užsienio reikalų ministras
Macmillanas. Jis pasakė: „Britanija negagali atsisakyti savo teisių arb pasitraukti
nuo savo pareigų. Todėl mes turime or
ganizuotis ir jungti savo Vid. Rytų drau
gus, kaip esame apjungę juos Europoje '
Ministras prileido, kad priešas gali percertinti save ir pakliūti i savo gamybos
spąstus: Jis taip pat pažymėjo, kad britai
turi žiūrėti į padėtį drąsiai ir nepasimesti
su patyrimu. Priešas esąs gerai aapsiginklavęs, ir tai esą jo nagai šiame politi
niame žaidime.

Tokiu būdu, kaip matome, į šaltąjį karą
jau įstojo patys šalčiausieji politikai.

IŠGANYTOJAS IR MOTINA
dė ant stalo kvepiantį šieną ir dengė jį bal
ta linine staltiese. Tu žiūrėjai, kad kiekvie
nas būtų sotus ir patenkintas. Tu visus ragi
nai ir visiems padėjai, visai nežiūrėdama
pati savęs. Tu buvai išdidi ir patenkinta,
kad tavo išauginta gausi šeima štai vėl su
sirinko į tėvų namus, sugrįžo tarsi paukš
čiai gimtojo lizdo aplankyti. Ir po to, kai
jau visi buvo pavalgę ir nuėję ilsėtis, tu dar
ilgai varstei rožančiaus karolius ir savo min
lyse spėliojai, kokios bus ateinančios Kū
čios. Geroji motina, kur tu esi šį mieląjį
Kūčių vakarą? Ar vis dar metų metais te
belauki savo sakalų, suskrendančių prie
bendrojo stalo. Lauki ir nesulauki. Tavo šir
dis alpsta nežinojime ir tu negali pamiršti
nei mažiausios smulkmenos iš paskutiniųjų
Kūčių. O gal tu baisiajame Sibire arba iš
keliavusi į aną pasaulį. Gal tu šią naktį
žvelgi į mus žvaigždžių akimis ir maldauji
Augšičausią, kad mes nepaklystume ir ne
pražūtume. Gal tu matai ir jauti, kad mūsų
Kūčios šičia yra netikros. Jose nėra lietu
viškos dvasios ir tavo motiniškos šilimos.
O, brangioji motina, kad nors žinotume,
kur tu esi.

TĖVE, matau tave sėdintį ramiai, bet iš
kilmingai stalo gale ir laukiantį pradėti Kū
čių vakarienę. Lengvai pasikeli ir persižeg
nojęs kalbi maldą. Po to imi nuo stalo plot
kelę ir ją su visais pasidalini. Vakarienė yra
prasidėjusi ir tu ragini visus valgyti. Tu ži
nai, kad visi dienos darbai yra padaryti ir
sotūs gyvuliai ilsisi tvartuose. Todėl esi ra
mus ir patenkintas. Surandi laiko kiekvieną
pakalbinti ir pats pasakoji apie praėjusią
šienapiūtę ir gausų javų derlių. Tau viskas
yra aišku ir paprasta. Tu negalėtum supras
ti, kad Kūčių vakarą galima eiti ten, kur
žmonės susirinkę geria, rūko ir dainuoja.
Tau tai yra šventas šeimos vakaras ir ta
šventumo nuotaika esame visi užsikrėtę. Ar
viskas taip pat tebėra ir šį vakarą, tėve? Ar
tu vis dar pajėgi išlaikyti tą šventąją Kū
čių vakaro rimtį, kai aplinkui vien tik smur
tas ir patiiėkinimas? Ar tebelauki šį Kūčių
vakarą savųjų, kad galėtum kartu su jais

tuviški Kūčių papročiai tave visada žavėjo
ir domino. Nelaukdama vakarienės galo,
bėgdavai pasiklausyti laukan iš kurios pu
sės šunes loja. O paskui tirpydavai mažo
jo broliuko švininius kareivėlius ir pilda
vai juos į šalto vandens lėkštę. Ir ko tu ta
da neprasimanydavai. Žmonės, kurie mus
priglaudė neturi Kūčių papročių ir vaka
rienės. Jų širdys atrodo labai nejautrios ir
jie nesuprastų Kūčių mistinės nuotaikos.
Būk kantri, sesute, saugok namų židinį ir
laistyk žaliąją rūtą — vieną kartą mes vėl
valgysime Kūčias kartu.
MANO GERASIS BROLI, tu esi pasku
tinis, kuriam noriu savo laiške keletą žo
džių pasakyti. Prie Kūčių stalo tu būdavai
pats kukliausias. Visada atidžiai klausydavaisi tėvo žodžių, nes žinojai, kad vieną die
ną tau reikės užimti jo vietą stalūgalėje.
Ankstybą Kūčių rytmetį tu išeidavai į bal
tu sniego patalu prisidengusį mišką ir iš
rinkdavai pačią gražiausią kalėdinę eglutę.
Tu visada sakydavai, kad tau jos labai gai
la — gražus, liemeningas medis būtų išau
gęs. O paskui tu šveisdavai žvangučius ir
pakinktus, šukuodavai bėrio karčius ir paruošdavai roges į ankstybas Bernelių Mi
šias važiuoti. Atsimeni, kaip mudu, dar ma
ži būdami, Kūčių vakarą sutarėva vidur
nakty atsikelti ir eiti gyvulių kalbos pasi
klausyti. Ir koks tu buvai nepatenkintas,
kai vidurnaktis buvo pramiegotas. O kur tu
esi šiandien, mano gerasis broli, ir kokios
Kūčios tau yra suruoštos? Ar tu dar esi sa
vo gražios sodybos šeimininkas? Ar tebesaugai jos kiemo viduryje stovintį seną kry
žių ir prie jo parimusį smūtkelį? Gal kaip
tik šiuo metu tu velki savo pavargusias ir
Sibiro šalčių deginamas kojas į niūrų bara
ką ir nubraukęs nuo kaktos šaltą prakaitą
stoji į eilę prie juodos duonos plutos, kad
glėtum nuo baisaus bado apsiginti. Gal tau
nevalia žinoti, kad šiandien yra atėjusi pa
laiminga Kūčių naktis ir kad angelai dan
guje gieda — Ramybė geros valios žmo
nėms... O gal tavo vienintelė prieglauda ir
pastogė yra šaltu Sniegu prisidengusi Lie
tuvos miško eglutė, kurios tų aną kartą pa-

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikina
visus Sąjungos narius, „E. Lietuvio" skaitytojus, visus tau
tiečius šiame krašte, Europoje ir už Atlanto
DBLS Centro Valdyba, Liet. Namų B-vė,
„E. Lietuvio“ Redakcija ir ,,Nidos" Spaustuvė

DANŲ LAIKRAŠTININKAS PAGELBĖJO GRĮŽTI,
Į RYTUS PABĖGU SIAM, DR. JOHNUI
Pereitų metų liepos mnėesį pasaulinę
sensaciją sukėlė Vakarų Vokietijos žval
gybos viršininkas Dr. Otto John, pabėgęs
pas komunistus. Jo pabėgimas buvo ne
mažas smūgis Adenauerio vyriausybei.
Atsiradęs rytinėje Vokietijoje, Dr. John,
pereitais metais spaudos konferencijoje
pareiškė, jog jis neradęs kito būdo veikti
Vokietijos suvienijimo ir taikos labui, pa
žymėdamas, jog Vakarų Vokietijoje atgimstąs nacizmas.
Po 18 mėnesių „veiklos“ Rytų Vokieti
joje, šiomis dienomis Dr. John sukėlė dar
didesnę pasauliui sensaciją, perbėgdamas
atgal į Vakarus. Manoma, kad jis bus teisigailėjai ir nenukirtai. Ak, Dieve, gal tavo
išniekinto kapo joks gyvis negali surasti ir
aplankyti...
Dabar, kai saulė jau yra nusileidusi ir Kū
čių vakaras jau yra atėjęs, mes renkamės iš
tolimiausių pasaulio kampų į prisnigusias
lietuviškas sodybas švęsti Kūčių. Matome
vieni kitų išsiilgusius veidus ir norime verk
ti džiaugsmo ašaromis. Dar valandėlę ir jau
vakarienė bus prasidėjusi... Ak, bet visa tai
yra tik gražus sapnas, Kūčių vakaro pasi
ilgtas regėjimas. Ir meldžiamės, kad tas re
gėjimas kuo greičiausiai pasikeistų į seniai
laukiamą tikrovę.

J. L.

siamas. šiuo metu atbėgėlio klausimas
svarstomas Vak. Vokietijos vyriausybės.
Neabejotina, kad jo grįžimas į Vakarus
yra didelis smūgis rytinės Vokietijos ko
munistams ir Maskvai.
Jo žmonai, gyvenančiai Londone, buvo
leista trumpai pasimatyti su atbėgėliu.
Nors oficialiai iki šios dienos nėra pasklbta, kokia buvusi tikroji priežastis jo
pabėgimo pas komunistus, tačiau kai ku
rie gerai painformuoti sluogsniai tvirtina,
kad jis buvęs apsvaigintas narkotikais
draugo, Dr. Wohlgemuth, kuris tuo pačiu
laiku pabėgęs priešų pusėn. Savo laiku
buvo kalbų, jog Dr. Wohlgemuth tikrai
užmigdęs ir pagrobęs Dr. John‘ą.
Apie Dr. John grįžimą pirmas pranešė
danų laikraštininkas Bonde Henriksen,
kuris tvirtina, jog jis pagelbėjęs pabėgti.
Dar prieš kelis mėnesius John prašęs da
no pagalbos. Dr. John buvo stropiai sau
gomas dieną ir naktį.
Nutartą pabėgimo dieną, danų laikraš
tininkas laukęs Dr. John‘o prie universi
teto rūmų, į kuriuos jis neva turėjęs at
vykti paskaitai. Johną atlydėjo keli sau
gumo sekliai, kuriems jis pareiškęs, jog jo
kalba užtruks valandą. Sekliai pasilikę jo
laukti, gi John per kitas duris išmovęs į
gatvę, kur jo su atuomobiliu laukęs danų
laikraštininkas, laimingai pervežęs jį i va
karinę Berlyno dalį.
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Kiti apie save ir kitus
MOŠŲ SPAUDOS PUSLAPIŲ

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LAIKRAŠTIS

...Mes gyvename visi mūsų laikų pasau
ly. Vieni mieste, prakaituoja fabrikuose ir
čia savo duonelę pelnosi, kiti vėl nuošalia
me kaime, vienumoje. Visi turime savo pa
geidavimus ir norus. Turime ateities pla
nus, kaip gyvensime ir savo ateitį kursi
me. O tačiau užmirštame mūsų svarbiau
sią užduotį, kad esame Dievo vaikai, kad
mes visi esame broliai ir seserys. Ar užsi
moka mums per daug vargintis rūpesčiais
ir laikinais dalykais, nes čia visvien am
žinai nepateksime. Neužmirškime, kad ant
mūsų visų šviečia Dievo malonės saulė.
Leiskime apsišviesti šiai šviesai, išeinan
čiai, iš Bėtleėmo. Iš čia eina meilės, tyru
mo ir tiesos spinduliai į šį mūsų laikų
techriizuotą pasaulį. Šia Bėtleėmo žvaigž
de norime sekti. Ji tebūna musų gyveni
mo kelrodžiu. Ji apšvies mus mūsų tam
siose gyvenimo dienose, ši šviesa švies ir
tada, kai visos žemiškos šviesos nusileis
į pragaištingumo jūrą, nes šią šviesą Die
vas uždegė.
Šių Kalėdų švenčių proga sveikinu vi
sus mūsų bažnyčios narius ir linkiu Jums
palaimintų Kalėdų. Susikaupkime Kalėdų
tylųjį vakarą, nes vėl atėjo tyli, šventa
naktis. Ji teveda ir mus į tylumą. Apmąs
tykime tylioje valandoje, ką mums Diev
per šį kūdikėlį ėdžiose, per Jėzų Kristų,
dovanoti nori. Jis tebūnie mūsų namuose
ir mūsų širdyse. Tada mes tikras Kalėdas
švęsti galėsime ir neužmiršime ir tų, ku
rie vieniši ir apleisti yra. Dievas didelę
meilę išrodė mums. Ją mes, kaip jo vai
kai, turime platinti. Tada Kalėdų šviesa
skaisčiai švies pasauly.
Senjoras kun. A. Keleris

VIENYBĖ
Kaip Zola neaprėpė
_
visos Pmcūzijos
tragedijos, rašydamas apie Dreyfuso by
lą („J'Accuse"), taip Dreiseris savo raš
tuose tik iš dalies palietė Amerikos trage
diją.
Amerikos tragedija — nuolatiniai nusi
kaltimai, kurių aprašymais mirgėte mir
ga dienraščių puslapiai.
Tik pagalvokite: Jaunas, 23 metų am
žiaus, dviejų vaikų tėvas John Gilbert
Graham paslepia motinos lagamine savo
paties darbo bombą, palydi ją į lėktuvą,
išima 37.500 dolerių vertės gyvybės drau
dimo polisą ir laukia.
Pagaliau bomba sprogsta, sudraskyda
ma lėktuvą su 44 keleiviais, kurių tarpe
ir Graham motiną...
Nenuostabu, kad europiečiai kalba:
„Dėl dolerio, amerikietis pasirengęs ir
tėvą su motina paaukoti“.
Juozas Tysliava

DRAUGAS
KAS PASIRŪPINS KIAULĖNO AR
RIMŠOS PAVEIKSLŲ LIKIMU?

Kai prisimename gražiuosius Kauno
kampelius, daugeliui mūsų įspūdingiausia
vieta bus buvusi Čiurlionio galerija. Jeigu
Čiurlionio paveikslų paveldėtoja Sofija
nebūtų buvusi karšta lietuvė, kažin ar di
džiausiojo mūsų dailininko paveikslai ne
būtų nukeliavę į Varšuvą ar kur kitur.
Laimei, tas brangiausias tautos turtas,
brangesnis už bet kokį pinigą, liko Lietu
voje.
O ar tremtyje mes nesukūrėme brange
nybių, kurių gal pasiges tauta ir kaltins
mus visus geriausiu atveju — aklumu?
Rodos, jau pakankamai iš mūsų spaudos
esame patyrę, ką gali ateity reikšti mums
Pietų Amerikoje gyvenančio J. Rimšos
paveikslai. Tačiau ligšiolinė įvykių eiga
jų likimą pranašauja aiškų: jie liks ten,
kur jų kūrėjas užges. Lietuvos meno
torikaš ar meno gerbėjas turės brangiai
mokėti už kelionę į Boliviją arba Argenti
ną, kad pamatytų tuos nepaprastus lie
tuvio dailininko paveikslus.

Vienintelis tėra kelias gauti Lietuvai
tuos paveikslus — tai surengti J. Rimšos
parodą turtingesnėse JAV mūsų kolonijo
se, kad labiau pasiturintieji musų tautie
čiai galėtų kiek galima daugiau jų įsigyti. Bet paveikslams atgabenti (aišku, su
jų kūrėju), jų apdraudai, leidimams reiktų apie 5.000 dolerių. Kuris ligšiolinių mū
sų veiksnių ar veikėjų paskirs tiek pinigų,
kuriuos,, ___
beje,_ „galėtų
už _____
. . .pasirinkti kokį
penketą vertingiausiųjų Rimšos paveiks
lų? Jei privačių asmenų iniciatyvos sun
ku čia sulaukti, tai ar neturėtume greičiau
telkti lėšas musų Kultūros fondan, kurio
tiesioginė pareiga bus tokiais dalykais pa
sirūpinti.
Kito didelio mūsų dailininko P. Kiaulėno jau nebeturime gyvųjų tarpe. Patys
stiprieji paveikslai, kuriuos yra dailinin
kas nutapęs pastaraisiais metais, yra velio
nio žmonos nuosavybė. O jeigu tie pa
veikslai su jų paveldėtoja nukeliaus į
Atėnus, ar tauta nepakaltins mūsų, kad
nežinojome ar neregėjome, ką turime? Rei
kalas aiškus: visus tuos paveikslus reikia
nupirkti ir padėti saugion vieton, saky
sim, į Pasaulio Lietuvių archyvą, kol čia
pajėgsime įsteigti lietuvišką muzėjų su jr
galutine paskirtimi — grąžinti tinkamu
laiku Lietuvai, kas jai priklauso.
Taip pat mūsų kultūros vertybių apsau
gos kategorijai priklauso Jurgio- Savickio
raštų palikimas. To didelio mūsų rašytojo
likusius rankraščius greičiausiai turime
nupirkti ir apsaugoti juos nuo galimo su
naikinimo. Ak, ir Savickio lietuviškų kny
gų biblioteka, jo tautodailės rinkiniai ir
paveikslai, kurių tarpe yra Adomo_ Varno
tapytas rašytojo portretas, verti musų glo
bos.
Ben. Babrauskas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
FONDO RĖMĖJŲ INFORMACIJOS
„Nežiūrint visų pastangų, prie sprendimų
lietuvišką visuomenę nuraminti ir sutai
kinti nebuvo ne tik priartėta, bet dargi
nuo jų nutolta. Kai LLKS bei LTS ėmė sa
vo pageidavimus bei siūlymus energin
giau reikšti ir nepanoro ilgiau tylomis at
sakomybės už negeroves nešti, Vlike prasi
dėjo jų atstovu atžvilgiu persekiojimas ir
kiti kerštąvimo reiškiniai. Vliko klerikali
nė dauguma nejieškojo visus galinčio pa
tenkinti kompromiso. Materialinės rėmėsi
jos, atimant tarnybas ir tuo būdu egzisten
cijos pagrindus tremtiniais perpildytoje
Vokietijoje, buvo atsakymas. LTS ir
LLKS, turinčios Amerikoje ypatingai
daug narių, o taip pat ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, eiles metų aktyviai
rėmė Vliko Tautos Fondą tiek tiesiogiai,
tiek per ALTą. Todėl šias organizacijas vi
sai pagrįstai labai, nemaloniai nustebino
tokia nedemokratiška, vien korupcija tesi
vadovaujanti Vliko daugumos laikysena.
Vietoj rimtų pastangų surasti skirtingai
suprantamuose reikaluose susiderinimą,
buvo pasirinktas asmeniškos diskriminaci
jos kelias. LLKS-ą ir LTS-į stumte stu
miant iš Vliko.
Tokios padėties akivaizdoje LLKS ir
LTS galėjo Vliko rėmuose pasirinkti tik
dvi išeitis. Pirma, visiškai
........perimti klerikalinės srovės vidaus politinę liniją, jai
pasiduoti ir pasidaryti paklusniais, beva
liais, kaip tai yra liaudininkų ir mažlietuvių atstovai, klerikalinės srovės įran
kiais. Arba, antra, išsisemti, kaip ilgame
tė praktika parodė, jokių teigiamų rezul
tatų neduodančiuose pasiūlymuose, protes
tuose, atskirose nuomonėse, pareiškimuo
se, į kuriuos oligarchinė dauguma niekada
dėmesio nekreipė ir, nekreiptų. LLKS ir
LTS organizacijų bei atstovų niekinimas
ir persekiojimas, kaip gyvenimas paliudi
jo, buvo ir būtu tokios nevaisingos laiky
senos pasėka. Gi moraline atsakomybę už
Vliką ir jo netikusią laikyseną bei veiks
mus būtu teke nešti. Vienu ir kitu atveju
išdava būtų tik viena — savų tautiškai li

J. MACKEVIČIUS

KELIAS I NIEKUR
(Ketvirtas tęsinys)
Tą vakarą Morta, suplovusi po vakarie
nės indus, pasibeldė į Karolio kambarį. —
Kur Povilas? — paklausė. Karolis tokiu
laiku turėjo įprotį, nepaisant nuovargio,
skaityti prieš užmigdamas. Tuokart rado jį
nejudant sėdintį kėdėje be knygos, su iš
blėsusią rankoje nuorūka. Atsipeikėjo už
tiktas.
— Nežinau... Tikriausiai kur nors išėjo.
., Tą akimirką prisiminė, kad Povilas ga
lėjęs išeiti susitikti su Veronika ir, nenorėjo,
kad Morta manytų jog jis sumišo dėl jos
klausimo. — Gal ką nors veikia lauke?
— Ne, ten jo nėra. Ar labai tamsta per
gyvenote dėl šios dienos įvykio miške? —
užsiminė, kad ką nors pasakius.
— Ne... Tik...
— Tik truputį, —» atsakė Morta, imdama
durų rankeną.
— Matote, ponia, yra taip: prie gyveni
mo naujose sąlygose fiziškai visada galima
priprasti, tačiau kiek sunkiau su psichinė
mis sąlygomis. Hm... gyvenimas amžiname
neramume, ypač be vilties tokios ramybės
ateiyje, hm, tai lyg priprasti prie gyvenimo
be rytojaus. Ar nemanai ponia, kad tai iš
tikrųjų truputėlį, kaip ir...
. — Taip, taip, tamstos tiesą, — pritarė iš
siblaškiusi Morta, paskendusi savo mintyse.
— Ar jis seniai išėjo?
— Man rodos tik prieš valandėlę.
Povįlas grįžo vėlai naktį; bet žmona jo
nepaklausė; kur jis buvd:

III

Kiekvienas miestas, pavaizduotas plastiš
kai, privalėtų turėti piramidės formą. Vidu
ryje susispiečia augšti pastatai ir šventyk
los, išaugą augštyn su dvasinės ir medžiagi
nės kultūros laimėjimais, vėliau lėkštėja į
periferijas, gi piramidės pakopoje pereina
į kaimą. Kraštai, suvedą kaimą ir miestą,
nesudaro aiškaus rubežiaus, bet tikriau neuutralinę juostą,.pusiau miesčionišką, pusiau
kaimišką. Ten šiek tiek gyvena kaimiečių,
šiek tiek paprasto amato miesčionių. Veži
kai, asenizatoriai, toliau karčemninkai, įvai
rūs amatininkai, pagaliau nusistovėjęs prole
tariatas. Ten maži namiūkščiai, dažnai ne
grįstos gatvės. Už parkano auga liesos obe
laitės ; palei tvoras, prie kurių nsipilia pra
einą vyrai, kelmėja kartais šermukšniai, ku
rių raudonas uogas mergaitės susivarsto
vietoj karolių, gi suaugę renka degtinei už
taisyti, jei prieš tai jų nenulesa zylės ir
strazdai, kurių pasirodymas anksyvą rudenį
paprastai pranašauja šaltą žiemą, ši miestą
supanti juosta turi žymias ypatybes, spin
duliuojančias iš vienos pusės giliai į lau
kus ir miškus, o iš kitos — į skersgatves ir
gatveles, į vidurmiesčio fabrikus.
Povilo namai, jau tikrame kaime, nebesie
kė tos juostos, bet "dar įtakoje to spindu
liavimo. Todėl klasiniai skirtumai buvo ga
ną ryškūs.. Vidutinių turtingumo priemies
čio vasarvietes juosė kieta kaimo tradicija,
atmiešta siikturiio ir piktybes rfiiėstietiškd

DIEVAS SU MUMIS

PASKIRTI REDAKTORIAI VISIEMS
Bažnyčia mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TOMAMS taus Gimimo šventę mini iškilmingai, kaip

SURENKA ELZĖ KISIELYTĖ

SVEČIAS

Lietuvių kultūrinis gyvenimas platus ir
šakotas. Rūpinamasi savosios kultūros reprezentavimą tarp svetimųjų ateityje dar
daugiau sustiprinti, čia atžymimi būdin
gesni pastarojo meto mūsų kultūrinio gy
venimo įvykiai bei apraiškos.

berališkų pažiūrų ir organizacijų sužlug
dymas bei bejėgiškumas politiniuose ir
rezistenciniuose laisvės kovos darbuose.
Todėl LLKS ir LTS buvo priversti jieškotis trečio kelio. To kelio, kuris leistų
LLKS-ai ir LTS-džiui visomis savo pajė
gomis dalyvauti Lietuvos laisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymo darbe, kuris leistų iš
likti ištikimiems principui, kad lietuviško
ji bendrinė politinė organizacija negali bū
ti dalies monopolis, bet visų gyvų organi
zacijų bendradarbiavimo vaisius, kuris
leistų teorijoje ir praktikoje laikytis nu
sistatymo, kad Lietuvos nepriklausomybės
tęstinumas yra visiems lietuviams šventas
reikalas ir kad negalima pavojun statyti
faktorių, Lietuvos teisinę egzistenciją liu
dijančių.
Toks kelias gali eiti ir visiškai nepri
klausomai nuo Vliko, nes Vlikas nėra joks
pats sau tikslas ar stabas, bet tik vienas
iš metodų lietuvių tautos laisvės ryžtą
skelbti bei vykdyti. Jei Vliko klerikalinės
daugumos laikysena šį metodą pavertė ne
tinkamu, kiekvienas turi teisę ir net pa
reigą jieškotis sau tinkamesnio. Pasitrau
kimas iš Vliko neatpalaiduoja nuo šventos
pareigos kenčiančiai ir kovojančiai Ta’tai padėti, lygiai kaip ir pasilikimas Vlike
nereiškia dar visų kovos metodų išsėmi
mo. Lietuviškoji vienybė idealine prasme
buvo ir liks tol, kol visos lietuviškos orga
nizacijos ir paskiri lietuviai neužmirš sa
vos valstybės ir tautos laisvės reikalo. Ir
kaip tik šios idealinės vienybės negalima
statyti pavojun vardan metodo, kuris,
kaip eilės metų praktika parodė, Vlike bu
vo diskriminacinis. Persiskyrimas meto
duose gali būti naudingesnis negu laiky
masis seno metodo, kuriame vidiniai ne
sutarimai jau ilgą laiką silpnino dėmesį
didžiojo tikslo atžvilgiu.
Todėl LLKS ir LTS po ilgų pastangų pa
dėtį taisyti, po ilgų apsisvarstvmu. ku
riems niekas skubėjimo ir pasikarščiavi
mo prikišti negali, ir apsisprendė lietuviš
kąjį darbą tęsti kitoje formoje, kitu me
todu, bendradarbiaujant su organizacijo
mis, kurios Vliko buvo visada niekinamos
ir su kuriomis buvo įmanoma susitarti dėl
visiems partneriams priimtinų koncepcii".
Tai ir yra, žinoma, labai suglausta, tik
stambiais bruožais nusakyta LLKS ir LTS
su Vliku persiskyrimo eiga ir oriežastys.
Gilintis į šią temą ir dar smulkiau ją pa
vaizduoti šiandien nėra prasmės. Yra svar
besnių uždavinių. Uždavinių, kurie yra
bendri ir tie patys visiems lietuviams pa
triotams.

Nuo K iki K1 redaguos J. Puzinas, K1
iki galo — P. Čepėnas, L-J — Girnius, M
iki Mn — Puzinas, Mn iki galo — P. Če
pėnas, O ir P iki PI imtinai — Girnius: PI
iki galo, Q ir R iki Rn — Puzinas, Rn ir S
iki Se — Čepėnas, Sf iki galo — Girnius,
S ir T — Puzinas, U,V,W, ir X — Čepė
nas; Z,ž ir papildymus — Girnius. Raidės
L bus išleistas atskiras tomas LIETUVA,
kurį redaguoja Maciūnas. LE prašo lietu
vius visame pasaulyje norimą ir tinkamą
Enciklopedijoje paskelbti medžiagą siųsti
tokiu adresu: Lietuvių Enciklopedija, 265
C. Street, South Boston 27, Mass. USA.
ALKF KULTŪROS INSTITUTAS
VIS PLEČIASI

Instituto nariai yra pasiskirstę į tris sek
cijas: literatūros, pedagogikos ir istorijos.
Institutui vadovauja prel. P. Juras, vice
pirmininkai yra prel. J. Balkūnas ir prof.
J. Brazaitis, sekretorius — Dr. A. šešplau
kis, iždininkas — Dr. M. Ražaitis. Insti
tutas ruošiasi netrukus paskelbti lituanis
tinę programą parapinėms mokykloms
Amerikoje. Taip pat numatomi leisti litu
anistiniai vadovėliai bei kiti leidiniai.

Dr. J. Balys Vašingtone baigė ruošti
spaudai didelį lietuviškų dainų rinkinį. Iš
viso rinkinys turės per 900 rinktinių dai
nų, pasižyminčių teksto ir melodijų vertin
gurnu. Pirmoji dalis apima pasakojamą
sias dainas arba balades (472 dainų teks
tai ir 252 —• jų melodijos). Antroje dalyje
bus lyrinės arba nuotaikos dainos: roman
sai, vestuvių ir šeimos, našlaičių, darbo,
švenčių, gėrimo, humoro dainos ir žaidi
mai. Tai bus vienas turtingiausių mūsų
dainų rinkinių.
Ottawos un-tas Kanadoje yra išleidęs
prof. A. Paplausko-Ramūno knygą ..Fiziš
kas ugdymas pilnutiniame humanizme“,
kuriai įvadą yra parašęs un-to rektorius.
Knyga yra sulaukusi tarptautinio susidomėjimo ir labai šiltai vertinama.
'

Dail. M. Dobužinskis, vienas iš garsiau
sių pasaulio teatrų dekoratorių, švenč’c
savo amžiaus 80 m. sukaktį. Jis yra buvęs
ilgametis Katino teatro dekoratorius ir
šiuo metu gyvena Anglijoje. Londone bu
vo suruošęs Royal Festival Hall operų de
koracijų eskizų parodą, kurią anglų spau
da labai gražiai įvertino. Čikagos Riccar
do galerijoje buvo atidaryta K. Žoromskio
30 darbų paroda. Jo kūrinius yra gražiai
įvertinę tiek lietuviai, tie svetimieji.

Baltų Institutas išleido vokiškai antrąjį
stambų savo darbų tomą „Commentationes
Solistė P. Bičkienė buvo priimta į Čika
Balticae“, kuriame įdėti du lietuvių
straipsniai: A. Maceinos „Liaudies daina gos operą ir gavo solo partiją operoj „Tri— tautos sielos išraiška“ ir P. Rėklaičio jų karalių meilė“. Į šią operą iš didelio
skaičiaus buvo priimta tik keletas.
„Gotinė šv. Onos bažnyčia Vilniuje“.

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, Nidos
Knygų Klubas nuoširdžiai sveikina gerb.
lietuvius rašytojus, parėmusius Klubą savo
kūriniais, Klubo įgaliotinius, platintojus ir
visus mielus Nidos Knygų Klubo narius,
talkininkaujančius lietuviškos knygos pli
timui sunkiame tremties kelyje.
NIDOS KNYGŲ KLUBAS

vieną didžiausių švenčių. Tai yra pilnas
džiaugsmo Linksmosios Naujienos lapas,
kuriuo Meilės Evangelistas pradeda savo
šedevrą, kurį šv. Augustinas norėjo ma
tyti parašytą aukso raidėmis, kurį šventas
Popiežius PIJUS V įsakė skaityti baigiant
kiekvienas Mišias: „Ir Žodis tapo kunu ir
gyveno tarpe mūsų!“
Žemėje kasdieną gimsta šimtai tūkstan
čių kūdikių. Daug apie juos galimą pasa
kyti, išskyrus vieną dalyką: kuo jis bus,
kokią vietą užaugęs užims, kokia iš jo bus
asmenybė. Betliejaus kalnuose nušvito
nakties padangė. Viešpaties Angelas skel
bia Išganytojo gimimą. Atkreipkime dėme
sį. Angelai giedojo (Jobo knyga 38,7) Die
vui sukūrus pasaulį. Kristaus gimimas yra
pradžia naujojo pasaulio ir žemę vėl pri
pildo angelų džiaugsmo giesmė. Tai
džiaugsmo pranešimas, kurio žmonija lau
kė tūkstančius metų. Pagaliau gimė Išga
nytojas. Ramybė geros valios žmonėms!
Ramybė žmogui susitaikiusiam su Dievu, |
su artimu, su pačiu savimi. Ir ši dvasia su ®
kurs naują pasaulį, naują civilizaciją.
Negalime nematyti ir nuodėmės sukur
tas tamsas. Kiek dar ir šiandien yra, ku
rie neateis prie dieviškojo Kūdikėlio prakartėlės, nors jaus Jo kvietimą į vidinį at
sinaujinimą, į gailestį, į kovą prieš aist
ras, bet Jam neatsiduos. Bijo ar gal ne
nori sau patiems prisipažinti klydus. Bet
jie nesijaus gerai, negalės tikrai džiaugtis
Kalėdų švente, kol gyvens atsiskyręs nuo
Kristaus.
Prie dieviškojo Kūdikėlio neateis ir apo
kalipsinio žvėries garbintojai, tamsybių
kovotojai. Kalėdų šventėse jie dūks kaip
Erodas prieš nekaltuosius. Ir šiais metais
prie dieviškojo_ Kūdikėlio prakartėlės te
kės nekaltų musų Brolių kraujas paverg
toje Tėvynėje. Palaiminti, kurie žūna, ka
linami ir tremiami dėl Kristaus vardo.
Bet vargas tiems, kurie kankina ir užmu
ša Žmogaus Sūnų Jo išpažinėjuose ir tar
nuose. Jie neištrūks nuo pragaro teismo!
Nes
—«■> Kristus yra žmonijos kertinis akmuo.
Ir kas krinta ant to akmens, tas suduš; ir
ant ko jis krinta, tą sutriuškins. (Mt. 21,
44).
Ne visi džiaugsis Kristaus atnešta ra
mybe Kalėdose, bet Jis visus šaukia ir
kviečia sugrįžti ir nė vieno neatstums pas
Jį ateinančio. Bažnyčia tarsi užmiršta Ka
lėdose tuos žiaurius persekiojimus ir iš
kilmingai skelbia džiaugsmą ir Kristaus
Karaliaus pirmenybę pasaulyje. Dėl ko
taip yra? Dėl to, kad tai diena, kada Baž
nyčioje ir pasaulyje kartojasi amžinos Ka
lėdos. Kristus buvo ir tebėra kaip ženk
las, kuriam bus prieštaraujama, jau pir- a
mose Kalėdose piemenys ir Rytų išmin- ,
čiai jieškojo dieviškojo Kūdikėlio pagar
binti ir nešė Jam dovanų. Kiti jieškojo Jo
nužudyti. Bet čia mums yra didelė viltis,
paties Kristaus duotas pažadas: ateis die- fe
na, kada visas pasaulis matys išganymą ■
tik Jame!
Jau šiandieną yra tiek daug gėrio pa
saulyje. Niekas taip gerai negali žinoti,
kaip kunigas, kuris kasdieną mato tylų
Dievo malonės spindėjimo triumfą virš
nuodėmės. Yra tiek daug sielų, kurios vi
sa širdimi myli Viešpatį, kurios į Jį mel
džiasi, kurios dėl Jo myli artimą, sąži
ningai atlieka savo pareigas ir yra tikri
gerumo angelai žemėje. Tokiems žmonėms
priklauso nuopelnas, jei dar nesame nu
kritę į gelmes. Tai sielos, kurios gyvena
vienuolynų tylumoje, šeimos židiniuose,
dirba fabrikuose, laukuose, kenčia ligos
patale ir kaip ostijos aukojasi, atsiteisdamos Dievui iš meilės. Čia tiek karo išdrąs
kytų šeimų, bet ir perskirti nariai did
vyriškai pildo duotą prie altoriaus prie
saiką. Tiek uolių švento pasiryžimo jau
nuolių kovoja prieš nuodėmę už tyrą,
skaisčią širdį! TAI AMŽINŲJŲ KALĖDŲ
VISUOTINIS DIDINGAS LIUDIJIMAS!
— šventa diena nušvito mums: ateikite
tautos ir garbinkite Viešpatį, nes šiandien
didelė šviesa nužengė žemėn!
P. Dauknys MIC

proletariato. Morta, dar prieš didįjį pervers
mą, kelis kartus dėl šito nuogąstavo, nors
tai ir nepasitvirtino. Bolševikams įžengus
santykiai ne tik nepaaštrėjo, bet tikriaus iš
silygino. Kaimynų sugyvenimas pasidarė
tampresnis.
Tokiame pirmame laikotarpyje, gana pri
puolamomis aplinkybėmis Povilas arčiau su
sidūrė su Veronika. Tai įvyko dar prieš
jam pradedant dirbti miške.
Vieną dieną jis išsirengė miestan, tikslu
aplankyti savo gerus pažįstamus Lašauskus, kurie visada buvo jam draugiški. Lašauskas, buvęs kadaise augštesnis geležin
kelio žinybos valdininkas, buvo žinomas
kaip žmogus, turįs gyvenimo patirtį. Povi
las jau seniai jo buvo nematęs, tačiau gir
dėjo, kad ir sąlygoms pasikeitus, gerai be
sitvarkąs ir, kaip sakoma, kažkur įsitaisęs.
Jo žmoną jis žinojo kaip vaišingą ir bepretenzijų, be to labai padorią moterį.
Buvo karšta 1940 metų rugpjūčio 5 die
na. Povilas, e'damas pas Lašauskus, galvo
jo apie tai, ką jis pasakysiąs susitikęs ir, lip
damas laiptais nejučiomis šyptelėjo kažką
panosėje, lyg tas, kuris iš anksto būtų besi
rengiąs ištarti išdaiginingus pasisveikinimo
žodžius. Nežinojo, kad Lašauskienė jau dvi
savaites užimanti „domuprav“ vietą, t.y. ad
nvnis’ratorės pareigas nacionalizuotų na
mų, kurių ketvirtame augšte gyveno ir j;e
patys. Kai pasiekė antrąjį, viršuje išgirdo
barnį. — Nejaugi tai būtų ji? — pagalvo
jo nustebęs, nes jam atrodė, jog tai buvo
tikrai jos balsas. Sulėtino žingsnius. Palipėjęs augštyn —- nebeturėjo jokių abejonių.
Pravertose duryse stovėjo Lašauskienė, ku
rią kažkoks žmogysta perkalbinėjo. Povi
las nenugirdo, nes anas kalbėjo tankiai ir
neaiškiai.
kaip draugas drįsti!
sušuko La

šauskienė. — Aš, sena komunistė, neleisiu
sau!.. — ir rankas, sugniaužtas į kumštis,
spaudė prie Savo didelių suvytusių krūtų,
kuriomis išaugino dvi sveikas dukreles.
Povilas stabtelėjo nustebęs. Jam atrodė,
kad ji jo nepastebi, arba nuduodant!. Ati
traukė ranką nuo turėklų, žengė žingsnį at
gal, ir skubiai nubėgo žemyn. Mintyse įsi
vaizdavo, kad šią sceną atpasakos Mortai,
pradėdamas šitokiais žodžiais: „Tiesiog ne
tikėjau savo ausimis“... Ir ūmai, pirmą kar
tą, apėmė jį tos rūšies bodėjimasis, kuris
vėlesniais laikais dažnai jį apsėsdavo. Nu
tarė pirmuoju traukiniu grįžti namo.
Visos nuo geležinkelio stoties vedančios
gatvės buvo užsigrūdusios žmonių minia.
Tankios gretos žygiavo gatvės viduriu į sto
ties aikšte, kitos artėjo, kitos laukė, kol
priekinės išsirikiuos ir padarys joms vietą.
Virš minios galvų suposi raudonos vėliavos.
Monotoniškas kojų šiurenimas grindinyje
slopino trečiojo internacionalo garsus. Laik
raštyje, kurį jis buvo šiandien skaitęs, neuž
tiko jokio pranešimo apie tokio dydžio ma
nifestaciją. Paklausė kelių praeivių, bet nie
kas neatsakė, ką tai reiškia.
— Paklausk žygiuojančių, — atsiliepė
kažkas, patraukdamas pečiais.
„Kuriems galams? — pagalvojo Povilas,
bet, susidūręs su vyresnio amžiaus žmogum,
iš pažiūros amatininku, pusbalsiai paklau
sė, kas čia dedasi?
— Svarbūs dalykai, — atsakė anas.
Stoties laukiamajame buvo spūstis. Nieko
nele do į peroną. Traukinys tariamai turė
jęs išeiti vėliau. Daugumas bandė prasisprausti pro biletin.inką, bet duryse stovė
jo kareivis su keturkampiu durtuvu ant šąu
tųvo, ir žmonės traukėsi atgal. Gęležinkeliė
tis, —; žmogus nebejaunas, matyt iš prigim
tiem paniurėlis. jo kepurėje švytėjo žvaigždė;
t

stogelis užkritęs ant akių, akys ant ūsų, ūsai
nusvirę žemyn virš apspjaudytų grindų. Vei
do raukšlėse slypėjo stoties drumzlės.
— Pone, — sušuko kažkokia moteris. —
Susimylėk, vaikai namuose laukia...
— Nėra čia jokių ponų, — sumurmėjo.
Moteris atsitraukė ir žvalgėsi bejėgiškai.
— Kaip į tokį cholerą prabilti? — tyliai
pasiteiravo.
— Žinia kaip, — atsakė kita. — „Drau
ge“, reikia sakyti.
— Drauge... — vėl pradėjo pirmoji mal
daujančiu tonu, bet ūmai nutraukė.
Perėjime psirodė NKVD karininkas. —
Dabar negalima! Kam grūstis! Et, kokia
neorganizuota tauta! — sušuko. Šauksmas
nebuvo griežtas, neparemtas jokio keiks
mo ir net jokia pikta veido išraiška. Pasaky
ta stačiai rimtai su gerai surežisuotu įspė
jimu. Žengė žingsnį pirmyn, ir „tauta“, jo
pasakymu neorganizuota, iš karto pradė;o
besigrūsdama trauktis atgal, kaip prieš tai
grūdosi pirmyn. Pasidarė tylu. Tik kažkur
kampe unkštė kūdikis, laikomas kažkieno
rankų. Keli darbininkai sėstelėjo cemento
grindyse, išdėstę duonmaišius tarp pjūklų,
kirvių, šiūkšlių ir papirosų nuorūkų. Kiti
stovinėjo būreliais ar sėdosi palei sienas,
nes suolai kažkur buvo išnešti. Visa ši mo
terų, vaikų, darbininkų, ūkininkų, neapi
brėžiamo amato miesčionių minia, visa, kas
šią valandą buvo stotyje, kas norėjo kažkur
važiuoti savo asmeniškais reikalais, buvo
nustumta į buvusį III klasės laukiamąjį, ku
rio duris vėliau užrakinta, kad netrukdytų
organizuotai manifestacijai, vykstančiai sto
ties aikštėje.

(Bus daugiau)
iš įerikiį kalbos vertė V. Pabališkis,,
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IŠ ANGLIJOS LEGENDŲ

KUCIU VAKARA

_______ w_____________________ »

Kūčių stalas — mūsų tautos stalas, užtiestas dabar kankinių
krauju persunktomis drobėmis... Šis stalas tęsiasi nuo Sibiro iki Bal
tijos, Atlanto ir tolimiausių krantų. Jis yra visur ten, kur lietuvis
Betliejaus ir tautos dvasia gyvena.
*

♦

*

Aną Tyliąją Naktį Betliejaus kūtelėje, svetimoje pastogėje, bu
vo atšvęstos pirmosios Kūčios: jos buvo kuklios, kaip pakeleivio da
lia, ir paslaptingos, kaip artėjąs išganymas. Nuo tos valandos, nuo
pirmųjų Kūčių, praėjo daug tylių ir audringų naktų bei amžių, bet
neišnyko iš lietuvio širdies prakartėlės prasmė, Kūčių mistika. Kitos
tautos, išskyrus lenkus, visai Kūčių nežino: atpasninkauja šv. Kalė
dų vigiliją, ruošia dovanas, ir visos Kūčios.

L’etuvis kitaip tą vigiliją supranta. Ji jam yra kur kas pras
mingesnė. Pirmiausia jis žino, kad Kūčios yra Kristaus gimimo išva
karės ir reiškia pirmųjų Kūčių minėjimą, šį vakarą lietuviai buriasi
prie bendro stalo, kuris šį kartą yra nepaprastas — jis lyg altorius
šeimos ir tautos. Prie jo turi susirinkti visi šeimos nariai. Jei nėra ku
rio jos nario, jam paliekama kėdė, primenanti, kad jis čia priklauso,
laukiamas. Susirinkusieji sėda prie Kūčių stalo, atsinešdami brangių
dovanų: atlaidumo, pagarbos, nuoširdumo ir geriausių linkėjimų.
Gerai žino, kad linkėjimai pilnos laimės neatneš. Tačiau neabejoja,
kad linkėdami sukelia kitame džiaugsmą, o su džiaugsmu laimė žen
gia, nors ji ir labai kuklutė būtų. Tuos kilnius jausmus lietuvis susie
ja su religine nuotaika: Kūčių šienas primena Kristaus gimimą Bet
liejaus kūtelėje, plotkelė — Įsikūnijimą, eglutė savo žėrinčiomis švie
somis skelbia atėjusią šviesą, krikščioniškąjį džiaugsmą, žaismin
gumą.

Taigi, žaisminga ir tragiška, ryžtinga ir kartais blėstanti, bet
niekad neužgęstantl mūsų išganymo viltis yra pirmųjų ir šių dienų
Kūčių prasmė. Tikįs lietuvis niekada tos prasmės nepamiršo, o ypač
dabar, kada išblaškyti, kada šviesesnio rytojaus dienos vis dar miglo
se skęsta. Todėl ir mūsų šeimų ir tautos stalas, užtiestas kankinių
krauju persunktomis drobėmis, randamas visur ten, kur lietuvis Bet
liejaus ir tautos dvasia gyvena. Tai vienintelis mūsų tautos istorijoje
toks Kūčių stalas, kur didvyriai, kankiniai ir'mes, pasiryžėliai tremti
niai, kartu švenčiame ir budime; budime naujo užgimimo išvakarėse
iki naujųjų Kalėdų savajame krašte, savoje Prakartėlėje.
TOMAS ŽIŪRAITIS. O.P. „Žodis ir Gyvenimas”

Leonardas Žitkevičius

JĖZULIS IR NAŠLAITĖLIAI

\

Bėkit, bėkit, piemenėliai,
Kur banguoja nemunėliai!
Bėkit kloniais mylimais
Ir keleliais tolimais!
Bėkit, bėkit pas Jėzulį,
Į tvartelį, kur Jis guli, —
Kur namučiai mylimi
Ir kur miestai tolimi!

Din dfn din — varpeliai dindi,
Ir žvaigždė Betliejuj spindi
Nemunėliams mylimiems
Ir upeliams tolimiems.

„O Jėzuli prakartėlėj“,
Garsiai gieda našlaitėliai,
„Būk namučiuos mylimuos
Ir keleliuos tolimuos'!
5

Per plyšelį, per mažytį
Ima noras pamatyti,
Katinėliui ir Aldutei,
Kas ten vyksta prie eglutėsi.-.

Gardumynai
Po Velykų ji šitą savo didįjį kumelį iš
leido, tarytum užmiršusi visą gailestį, ta
rytum praridenti kiaušiniai būtų pridėję jam
vienerius metus amžiaus. Ranka nusibraukė
ašarą ir išleido.
— Nenori namie gražiai, tai eik dabar
svetimų klausyti, tai pamatysi, kaip ten yra,
—girgždančiu verksmingu balsu sakė ji sa
vo sūnui, įlindusiam kamaron dar kažku
rios smulkmenos susiieškoti.
Jis klausė svetimų, ir neklausė svetimų,
ir buvo Adomas svetimų, ir valgė duoną sve
timą, ir augo tiesėsi tarp svetimų. Duona
visur tokia pat, tik svetur, kol išaugo iš
piemens metų, vis nepajėgdavo pataikyti,
kaip dideli nori. O ir tie dideli, kaip tikri
dideli. Kai Vaitkuvienė apšaukdavo jį už
išbraidytus žirnius ar už išrautą morką, Ladukas juokdavos į kumštį, bet vis taip, kad
Ignacas matytų. Sakytum, norėjo vis savo
piemeniui parodyti: štai, vyruti, kokia pa
siutusi boba ta Vaitkuvienė ir kokia j >r
kinga: dėl morkos šaukia, dėl žirnio ankš
ties pasiruošusi akis draskyti, juokdarė ši
ta! Ignacui toks Ladučio laikymasis pati
ko, tai jis ir kita proga pragliaudydavo Vait
kaus žirnių: tegu rėkia, bus Ladučiui juo
ko!
Kalėdoms ir Velykoms Ignacas grįždavo
namo. Taip vis būdavo motinos sutarta:
per didžiąsias šventes tegu jau. visi bus na
mie. Tik per Sekmines tai piemuo jau bū
davo pririštas prie bandos, jau tada pats
ganymas.
Ignacas visus piemen ystės metus ir praeido. Gervyduose, visus pas Ladutį. Dėl
ų švenčių Ladutis vis susiraukdavo, ties
notina kismet vjš sakydavo i

V

Sv. Erškėčio Stebuklai
Paskutiniąją prieš Kalėdas savaitę i
Buckinghamo rūmus ateinąs laiškanešys
kurią nors dieną atneš mažytį siuntinėlį,
adresuotą karalienei. Siuntinėlis siųstas iš
Glastonburio miesto, vakarinėje Anglijoje,
garsaus senomis legendomis ir padavimais.
Mažame siuntinėlyje, kardoninėje dėžu
tėje karalienė ras erškėčio šakelę nuo me
džio, augančio minimo miesto kapinėse, su
vos prasiskleidusiais žiedeliais. Tai šakelė
nuo „Šventojo Erškėčio“, kuris, kaip legenda byloja, stebuklingu būdu pražysta
per Kalėdų šventes nuo pat krikščionybės
pirmųjų metų.
Jos Didenybei šią dovaną su atitinka
mais sveikinimais kasmet Kalėdoms at
siunčia Glastonburio burmistras ir tos pa
rapijos klebonas.
Sakoma, kad šis padavimas siekiąs du
tūkstančius metų, kada vieną dieną Juo
zapas Arimatea, turtingas pirklys, išgavęs
Kristaus kūną iš Pontijaus Piloto ir vė
liau palaidojęs uoloje, kur buvęs iškalęs
sau kapą.
Sakoma, kad šv. Juozapas atkeliavęs
šį kraštą iš Galijos kaip misionierius su
keliais savo pasekėjais. Tais laikais Glas
tonburio kalvos sudariusios salą, apsuptą
Sommerseto ežero ir pelkių.
Prileidžiama, kad tai iš tikrųjų būta
Avallono salos, kurion legendarinis Kara
lius Artūras vieną kartą audros buvo už
vytas su milžiniška valtimi, kuri buvusi
panaši į karstą...
Vienų metų Kalėdų rytą, kaip yra sa
koma, ton salon išsikėlė šv. Juozapas su
savo draugais ir besižvalgydamas paste
bėjęs augštą kalną, kuris dabar yra va
dinamas Glastonburio Vartų vardu. Toli
mų kraštų keleiviai buvę išvargę ir poli
siui pasirinkę aikštelę pietinėje dalyje.
Sakoma, kad toji aikštelė gal būti ir bu
vusi pavadinta Avallonu, nes ten šventa
sis ir jo palydovai susmeigę sausas laz
das į minkštą žemę, gi tos sausos lazdos
tuojau išleidusios šaknis, pasipuošusios
pumpurais, o sekančią dieną jau pražydu
sios. Šitokį reiškinį keleiviai supratę kaip
ženklą, kad jų klajonės pasibaigė. Jie čia
apsistojo ir pastatė pirmąją krikščionių
bažnyčią ir nuo to laiko per kiekvienas
Kalėdas „šventasis Erškėtis“ pražydėdavęs.
Slinko metai ir amžiai apgaubti legendų
ir padavimų, kurių neįmanoma susekti ir
išaiškinti. Gyveno žmgonės, mylėjo, garbi
no, kovojo Ir mirė. Nuslinko salą supę
vandenys į jūras, kėlėsi ir griuvo bažny
čios... Tačiau „Šventasis Erškėtis“ vis au
go ir šakojosi toje pat vietoje, kur kadai
se misionieriai ilsėjosi, kuri pavadinta
„Visų Pavargusių Kalnu“. Laikais kai
Elžbieta I-oji užėmė sostą, erškėtis išsiša
kojęs dar plačiaus į visas šalis. Tačiau ne
visi kreipė į tą medį tinkamą dėmesį, o
kaip sako Hearne savo knygoje „Glaston
burio istorija ir padavimai“ (išleista 1722
m.) atsiradęs puritonas, nukirtęs vieną iš
dviejų erškėtmedžių. Jis jau buvęs beužsimojąs kirsti kitą, bet kirvio ašmenys pa
taikė jam į koją, o kai įniršęs kirto antrą
jį kartą, iškirsta skiedrelė išmušusi jam
akį. Visų buvo manyta, kad tai Apvaizdos
ranka. Bet dar daugiau žmonės buvo nu-

K. BARĖNAS ni tik gardumynai, bet ne! Pastatys moti

— Visi krūvoje bent per šventes.
— Taigi, visi krūvoj, vis krūvoj! — nu
mykdavo Ladutis ir sujudėdavo visas, aiš
kiai nepatenkintas, kad jam ar jo žmonai
per pačias didžiąsias šventes teks trintis
tvartuose prie galvijų, o jo piemuo sėdės
sau pas motiną, valgys ir žiovaus. Ką gi
ten darys po tris dienas, nes Kaušpėdienei
Ignacas turi būti namie Didįjį šeštadienį
ir abi pirmąsias Velykų dienas, taip pat
Kūčioms ir dviems dienoms Kalėdų.
Ką gi jis darys? Per Kūčias prasistumdys po namus, o Kalėdų anksti rytą tėvas
ar motina su geru patamsiu išeis į bažny
čią ir paims su savim ir Ignacą. Eis būtinai
į Pavandenę, kai jau čia pastatė bažnyčią,
nes į ją nėra nė pusės tiek kelio, kiek į
Gulbinus, į savo parapijos bažnyčią. Barsiukai ir Gailiai ant pat parapijų ribos, tik
tų abiejų kaimų žmonės tvirtai tikėjo, kad
Dievas toks pat ir Gulbinuose ir Pavan
denėje, gal šitoj pastarojoj net truputį ge
resnis, nes lengviau pasiekiamas, taip smar
kiai neįvargsta kojos, kol nuklampoji.
O kai sugrįš iš bažnyčios, kai pavalgys,
tai ligi sūtemėlių taip ir prasikirkins su
broliais, seserimis. Šližikus motina visada
padalija visiems po lygiai, kai jau’ pakūčiauja, tik tada niekam nebėra noro žaisti,
nes tik tėvui ir motinai po Kūčių vakarie
nės gal neveržia pilvo, o visiems kitiems,
net ir Ignacui, tuomet pilvai atrodo lyg
kokie plonos medžiagos maišai, prikrėsti
labai sunkių dalykų, labai jau sunkių, to
kių, kaip patys sunkieji akmenys. Rodos,
suimsi rankom ties viena vieta, tai visas
svoris persimes į kitą ir, ko gera, dar pa
siučiau surems, Kad ners būtų valgyti vie

na ant stalo dubenį sūdytų silkių, kitą bul
vių ir dar raugintų kopūstų su aliejum, ir
imk, kiek nori. Jei šiaip, gavėnios šiokiom
dienom, paskirs ji pati po pusę ar po treč
dalį silkės kiekvienam, tai per Kūčias imk,
kiek nori: gali trečdalį — galvą, uodegą
ar vidurį, gali net visą. Gali net daugi?
kaip visą, nes dabar Kūčios, ir tokių daly
kų niekas nevaržo.
Paskui džiovinti grybai su bulvėm (moti
na ir Stasiūne mėgsta išsrėbti dar grybų
barščių po dubenėlį, bet Ignacui neskanu).
Paskui tas aguonų miešimas su šližikais.
Saldu, ir srebi, ir kramtai, ir pūkšti, ir sre
bi, ir kramtai, ir saldu. Gal dar? Ir dar!
Ar dar? Ir dar! Gal dar truputį sirupo su
pyragu saldaus saldžiausio sirupo? Štai
tuomet ir paaiškėja, kad dar būtų gerai si
rupo, saldaus sirupo, šaukšteliuką saldaus
sirupo! Bet pilvas jau sunkus, ir akys sun
kios ir aptingusios, lyg apvilktos. Jau mo
tina žino, kas čia yra, ji mato iš akių.
— Saldu, taip jau labai saldu, — pavar
gusi čepsi Stasiūne.
Ir Ignacui saldu, taip jau saldu, kad be
galo.
Motina šypsosi, bet kartu ir rūpinasi.
— Paimk šaukštelį kisieliaus, — sako ji
Stasiūnei, bet pakaitomis pažiūri ir į Ig
nacą ir į kitus. — Rūgštu, tai atgaivins
širdį.
Spanguolių kisielius rūgštus, bet pilvas
sunkus jau. Tik dabar nebėra nei silkių, nei
cukraus, nei sirupo. Paskutinės Kūčios bu
vo skystokos. Tėvas Vandenėje prakirto
eketę, pastatė varžą ir sugavo tris lydžius.
Tie du mažesnieji — kaip vokiečių tas dur
tuvas su visom makštim. Sumažėjo šližikų,
sumažėjo visko. Gal Velykos bus linksmes
nės, dar Ignacas tikisi; Septynios savaitės,
palauk, šešios, penkios..;
(Ištrauka iš knygas)

stebinti, kai jie įsitikino, jog nukirstas
medis skleidžiąs lapus ir žydi. Ir tai tęsė
si per trisdešimt metų. Vėliau nuriedėjo
tvenkinin...
Karaliaus Karolio Pirmojo laikais, kitas
puritonas atėjęs su kirviu į Visų Pavar
gusiųjų Kalną, nukirtęs medį ir iškasęs
jo šaknis. Tačiau legendos negalėjęs iš
rauti, nes ji jau buvo įleidusi labai giliai
šaknis ir „Šv. Erškėtis“ augo ne tik toje
apylinkėje, bet ir visame apskrityje. Kai
1752 metais buvo pakeistas kalendorius ir
Kalėdos atkeliamos 11 dienų anksčiau,
Glastonburyje buvo didžiausias žingeidu
mas: ar Erškėtis pražydės pagal senąjį, ar
pagal naująjį kalendorių? „Džentelmenų
Žurnalas“ 1753 m. sausio mėn. rašo: —
„Naująją Kalėdų Dieną suplaukė didžiulė
minia žmonių stebėti, kas įvyks su Erškė
čiu? Kai tą dieną žiedai nepasirodė, minia
vėl suplaukė sausio penktą dieną, t. y. se
nojo kalendoriaus Kalėdų dieną. Visi ne
suabejojo, kad Dievas paniekinęs naująjį
kalendorių, nes tą dieną Erškėtis išsklei
dęs žiedus kaip ir anksčiau. Šiaip ar taip,
Glastonburio gyventojai didžiuojasi turį
tokią legendą apie Šv. Erškėtį, nors dabar
niekas taip atidžiai ir neseka žydėjimo.
Tiesa, erškėtmedis (Crataegus monogyna
praecox) žydi du kartus metuose: gegužio
ir gruodžio mėn.

Mokslininkai yra aiškinę šios legendos
pradžią ir tyrinėję faktų tikrumą apie Juo
zapo Arimatea apsilankymą šiame krašte.
Oxfordo Universiteto archeologai bekasinėdami Glastonburio vienuolyno griuvė
sius, rado krikšičonybės žymių iš penkto
ar šešto šimtmečio. Iš to daromos išvados,
kad sala turėjo būti lankoma ir anksčiau
pirmųjų krikšičonybės misionierių, gal
net Juozapo Arimateo laikais, kuris mi
nimas šv. Rašte.
„Šv. Erškėčio“ šakelė Kalėdų proga ka
raliams buvo pradėta siuntinėti Karolio
Pirmojo laikais, bet vėliau ši tradicija nu
traukta. Tik šiame amižuje ji atgaivinta,
kai mirusiai karalienei Mary buvo kartą
atsiųsta dovanų. Dabar ir karalienė Moti
na taip pat gaunanti šią dovaną. Kai ne
seniai ji buvo nuvykusi viešnagėn į Ame
riką, jai buvo parodytas Vašingtono ka
tedros šventoriuje erškėčio medis, kuris
esą ataugęs iš šakos, atvežtos iš Glaston
burio „šventojo Erškėčio“.
Parengė M. Balčiūnas
Pastaba: Apie Avallon salą Lietuvių
Enciklopedijoje taip pasakyta: „Avallon-Bret upės sala Sommerseto grafijoje Anglijoje, senovės keltų vėlių
kraštas. Anot XIII a, tradicijos, čia
gyvenęs pasakiškas keltų karalius Ar
tūras.

Miškas baltuose rūbuose
STELLA
■V

Švenčiu proga
Vyrai, Kalėdos! Rūpsečiai, bėdos:
Reikia ir vištos, ir buteliuko.
Krūtinėj krūvos dulkių nusėdo,
Partijos vargšę galvą susuko.
Visi vaduoja, visi ir prašo,
Ir prieš viens kitą karščiausiai rašo.
Blaiviam iš tikro sunku suprasti,
Kam į kepurę šilingą mesti.
Verčiau jau savo Sąjungai duoti.
Kad ir povaliai, betgi vaduoti.
Nereikia, vyrai, šimto idėjų.
Jos nesušildys Sibiro vėjų.

Lietuviui brangios tik savo rūtos.
Kad geltonkasių daugiau čia būtų!
Deja, likimas rūstus šioj žemėj,'
Vien iš pupelių stiprybę semiant.

Ir už-Atlanto ne taip jau sekas.
Nori Birutės, pirk Kadiliaką;
Turėk ir namą, ir ne betkokį.
Ten reikalauti merginos moka!

Taigi, Kalėdos. Sakom, kad bėdos,
Tačiau užmiršti turime viską:
Gimimo giesmę bažnyčioj gieda,
žvaigždė vadovė padangėj tviska!

Reikės išgerti nors vieną saldžią
Už seną Vliką, bet naują valdžią.
Turbūt prieš gerą, kaip žmonės sako,
Poniai premjero portfelis teko.
Gi tuos „didžiuosius“
Kremliaus išdaigų jie
Už juos negersim nė
Nes mūsų laisvę buvo

bala nemato!
nesuprato.
vieno lašo,
nurašę...

Ateis bičiulis, čia jau kas kita,
Žodis po žodžio — iki pat ryto.
Temos tos pačios, aišku savaime,
Skausmas vienodas — gimtasis kaimas.
Tiesa, ir šičia turim Sodybą
Su karpiais, uogom, na, ir su grybais;
Turim pastogę šiokią ar tokią,
Bet be tėvynės vistiek liūdnoka...

Visiems, visiems, visiems,
Dideliems ir mažiems
Kalėdų linksmiausių —
Metų laimingiausiųl

Spaudos platintoja

D. DAUNORA1TĖ

ŠVENTES PRALEISKITE LIETUVIŠKAME KLUBE!
Metinių švenčių proga, Lietuvių Klubas rengia
įdomius ir įvairius parengimus!
BENDROS KŪČIOS — gruodžio mėn. 24 d.,
KALĖDŲ VAKARAS — pirmąją Kalėdų dieną
ŠOKIŲ VAKARAS — antrąją Kalėdų dieną
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS — gruodžio 31 d.
Į šiuos parengimus Klubo narius ir jų svečius kviečiame
atsilankyti.
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KOMUNISTAI, BĖKIT NAMO
GĖDA AMERIKOS ŽURNALISTAMS

Maža Los Angeles tremtinių kolonija
prieš Amerikon svečiuosna atvykusius so
vietų žurnalistus pakėlė tokį triukšmą,
kad jis dvi savaitės buvo minimas amerikečių lupose.
„KOMUNISTAI, BĖKIT NAMO! — taip
pradeda svaitraštis The Didings, skirda
mas daug dėmesio tokiam tremtinių veiks
mui. Aprašęs piketavimo pradžią ir pras
mę, laikraštis toliau rašo, kad vienas piketininkas, buvęs rusų kalinys taip pasa
kė: „Mano išmanymu yra gėda Amerikos
žurnalistams, kad jie pasikvietė šnipus ir
Amerikos priešus“. Kitas piketininkas pa
sakė laikraščio atstovui, kad jo keturi bro
liai rusų nužudyti Estijoje, o 75 metų tė
vas įkalintas.
Kito piketininko žodžius laikraštis taip
atspausdina: „Tai yra kvaila Valstybės
Departamento politika atsikviesti tuos ru
sus čionai. Jie niekados nepaskelbs Rusi
jos žmonėms, ką jie matė Amerikoje“.
Šauktasi Valst. Departamento!

Los Angeles Ambasador viešbučio va
dovybė, (čia tupėjo sovietų atstovai) pra
sidėjus piketavimui, šoko prie Valstybės
Departamento pareigūno, keliaujančio su
rusiškų svečių grupe, ir skambino Los

Angeles policijai. Viešbučio vadovybės
pranešimu, Valstybės Departamento nuro
dymas buvo šaukti policiją, jei padėtis su
tirštėtų.
.
Valstybės Departamentas pranešęs vieš
bučio vadovybei, kad, jo žiniomis, piketininkai turi geležinių pirštinių... Taip rašo
The Tidings
Lietuvis užbaigia...

Jų ryškus straipsnis užbaigiamas:
„Jūs norite žinoti, kodėl mes demons
truojame “ — atsiliepė vienas lietuvis. —
„Mes negalime išsaugoti savo tėvynę. Vie
ni mes per maži prieš rusus. Bet mes no
rime išsaugoti bent Ameriką!“
The Tidings įsidėjo ir dvi piketninkų —
demonstrantų nuotraukas.
Ir lietuvis vežiojo...

Los Angeles Times lapkričio 5 d. laidoj
įsidėjo visų atvykėlių nuotrauką (V.M. Be
reškov, B.R. Izakov, A.I. Adhubei, N. M.
Gribačev, A. V. Soronov, V.V. .Poltoracki,
B.N. Kampov-Polevoy) ir šoferio (reikia
manyti amerikiečio), kurio pavardė visai
lietuviška: Albert Zurinskas. Ruskiai nuo
lietuvių niekur negalėjo pabėgti <— net
autobuse...
J. Lankeliškietis „V“.

Nr. 49-50. (249-250). 17. XII. 1955.

Attlee pasitraukė
Gruodžio 7 d. buvo užverstas dar vie
nas britų darbiečių istorijos lapas •— iš
socialistų partijos vado pareigų pasitrau
kė nusipelnęs politinis veikėjas Clement
Attlee. Oficialaus pasitraukimo aktas bu
vo paskelbtas parlamento darbo partijos
klube. Ta proga karalienė jam suteikė gra
fo titulą.
Kas bus jo įpėdinis, paaiškės gal dar
prieš Kalėdų šventes. Dėl vado kėdės var
žos trys žymūs darbiečiai: Herbertas Morrisonas, Aneurinas Bevanas ir Hughas
Gaitskellis. Politiniai sluogsniai prana
šauja, kad laimėsiąs Gaitskellis, nors ko
va būsianti sunki.
elementas Attlee baigia 73-sius metus.
Jis yra solicitoriaus sūnus, gimęs Putney,
išėjęs teisės mokslus. Iš pat jaunystės jis
darbavosi darbiečių sąjūdyje. Pirmojo pa
saulinio karo metu tarnavo šarvuočių da
linyje, majoro laipsniu. Buvo sužeistas
prie Gallipolio. 1919 m. buvo Stepney bur
mistras, o 1922 mė pirmą kartą buvo iš
rinktas į parlamentą nuo limehousės. Po
dviejų metų jau gavo žemesnes ministeri
jų tarnybas, o pirmame darbo partijos ka-

binete buvo karo ministro pavaduotojas.
Antrame darbiečių kabinete jis užėmė
Lancasterio kunigaikštystės kanclerio vie
tą, o po to buvo paštų ministras.
1931 m., darbiečiams pralaimėjus rinki
mus, Attlee buvo išrinktas darbo partijos
vado Lansbury pavaduotoju. 1935 m.,
Lansbury pasitraukus, Attlee atsisėdo į
jo vietą. Būdamas darbiečių vadas, jis
smarkiai pasidarbavo ir sustiprino darbo
partiją. Churchillio tautinės vienybės ka
ro meto vyriausybėje Attlee buvo premje
ro pirmoji ranka... 1945 m., darbiečiams
laimėjus rinkimus, Attlee ilgesnį laiką bu
vo ministras pirmininkas. Jam premjerau
jant buvo suteikta nepriklausomybė Indi
jai, Pakistanui, Burmai ir Ceilonui.

CHRUŠČIOVO IR „KROKODU" AŠAROS
Atvykęs iš „pažangios“ Rusijos į „atsi
likusias“ Indiją ir Burmą, draugas Chruš
čiovas, nesigailėjo pamokymų ir pastabų
jį gražiai priėmusiems vaišingiems šei
mininkams. Visi turėjome progos pasijuok
ti iš jo patarimų „uždengti kiaurus šven
tyklų stogus, moderninti pramonę“ ir dar
visą eilę panašių patarimų.

štai sovietiškojo „Krokodil“ 32 nume
ris, tik ką išskridęs iš Maskvos. Pirmaja
me puslapyje karikatūra — gaidys šoka
akis draskyti kolchozo pirmininkui, pa
našiai išsipūtusiam, kaip ir Chruščiovas.
Pirmininkas klausia:
— Už ką gi mane taip puoli?!
— Vištidė!.. — šaukia gaidys.
Karikatūros apačioje, per visą puslapį
riogso be langų, kiaurastogė, vos keliais
lentgaliais suremta vištidė, apsupta su
stirusių, sušlapusių vištų, laukiančių šil
tesnių dienų...
Nė kiek negeriau ir su gyvuliais. Ket
virtame .Krokodilo“ puslapyje karvė sėdi
po atviru dangum, apsisiautusi skarmalu
nuo lietaus. Ji sėdi ant karvidės plano,
gi architektas jai sako, kad jai teks taip
pasėdėti iki pavasario. Kolchozinė karvu
tė, žinoma, sėdės, jei nepastips...
Dešimtame puslapyje storas, it bulius,
kyšininkas, sovietų rėžimo naujosios aris
tokratijos luomas, ima kyšį, bet nepaten
kintas pastebi, kad, girdi, mažoka...
12 puslapyje dvi kolchozininkės laukia
prie rajoninio kooperatyvo, kurio duryse
parašyta: „Išėjau pietauti“. Kolchozinin
kės pastebi:

mas girtuokliauja, žodžiu, kaip ir tinka
„rojui“.
„Krokodilo“ juokas ne taip sau juoke
liai, bet ten tikros pavardės. Todėl, kas
jau krokodilui patenka į nasrus — gyvas
nebeišliks. Tai sovietiškas metodas susi
doroti su savo aukomis. Pavyzdžiui, visas
11 puslapis paskirtas „stebuklingam žu
vų fabrikui“ Vilniuje, Panerių g. Nr. 36,
kur jis neseniai įsteigtas. Girdi, kaimynai
išsigando, kad dabar bus fabrikas su augš
tais kaminais, kils dūmai, mašinos kei
siančios baisų triukšmą ir t.t. Tačiau ta
me fabrike be tarnautojų, popieriaus ir
skaitliukų, nieko daugiau nesama. Fabri
ko direktorius Klepopas Ignatavičius, aiš
kina, jog jo visas darbas supirkti žuvis ir

fabriko veikimas išsilaiko ne iš darbo, bet
iš valstybės kasos... ir straipsnis baigia
mas taip:
„Taip vadinamas Vilniaus žuvų fabri
kas yra Lietuvos Respublikos smulkiosios
žuvininkystės tresto kūrinys. To tresto
valdytojas yra Tadas Poškus. Jis tą fa
briką įsteigė, jis jį globoja, vienintelę to
kios rūšies įmonę, gaminančią vienos rū
šies prekes — nuostolius. O tokios prekės,
kaip žinoma, neturi paklausos“...
Tačiau korespondenciją pasirašiusių pa
vardės — Barbasin ir Elkind visą tikslą
paaiškina: du lietuviai įskundžiami ir, ži
noma, jie „savanoriais“ išvyks plėšinių
rauti, o jų vieton atvyks Barabasino drau
gai, nes Vilniuje juk vis vien geriau, ne-

Antrajam Pasauliniam Karui pasibaigus
žmonija įžengė ne tik į keistą, tikriausiai
iki šiolei istorikams negirdėtą laikotarpį,
bet ir pats tas karas buvo gausus keiste
nybių, kurių ankstyvesnieji karai neturė
jo. Vienas keisčiausių pokario įvykių —
Nuernbergo byla, kuri, jau dabar, tuzinui
metų nepraėjus, sukelia ne visai „džentel
meniškus“ atsiliepimus. Kaip į tai pažiū
rės būsimos kartos, tai jau jų reikalas,
tačiau neabejotinai žiūrės pro kitus aki
nius, negu mes, praėjusio karo liudinin
kai.
Pažvelgę į paties Antrojo Pasaulinio Ka
ro vedimo techniką, pamatysime, kad bu
vo daug veiksmų, daug įvairių įvykių, ku
rių praeituose karuose arba iš viso niekad
nebuvo, arba labai reta. Šie veiksmai pa
sireiškė ne tik žiaurumais prieš civilinius
gyventojus, bet taip pat jų apsčiai būta ir
grynai karinėse operacijose. Vieną iš dau
gelio tokių įvykių, reikia skaityti ir to
kius žygius, kaip pvz. drąsus vokiečių pa
rašiutininkų Mussolinio pagrobimas, taip
pat antras, nors ir nepavykęs vokiečių
bandymas pagrobti arba sulikviduoti Ti
to., Tačiau pats įdėmiausias ir drąsiausias

Vienos dienraštis „Neuer Kurier“ prane
ša, kad komunistinės Vengrijos pasienio
sargybiniai siūlo Austrijos ir Vengrijos
pasienio gyventojams pinigines premijas
4.000 forinų (apie 130 svarų) už kiekvieną
išduotą bėglį, bandantį prasmukti pro ge
ležinę uždangą į laisvę.
Dienraščio žiniomis, Vengrijos pasieny
je padidintas policijos skaičius ir tankiau
užminuotas visas pasienis. Pabėgėliai tu
ri pirmoje eilėje peršliaužti 5 metrų plo
čio suartą žemės juostą, už kurios jie su
tinka spygliuotų vielų užtvarą, o už jos
užminuotą lauką taip pat aptvertą spyg
liuotų vielų tvora 2 metrų augščio. Visas
pasienis nustatytas sargybų bokšteliais,
kuriuose įrengti stiprūs prožektoriai.

NUBAUDĖ

ŽINGEIDUMĄ

New Yorko privatus seklys John Broady
buvo gana žingeidus pasiklausyti telefo
ninių privačių asmenų pasikalbėjimus.
Teismas nustatė, jog Broady pasiklausė
16 asmenų telefoninius pasikalbėjimus.
Už tokį žingeidumą jam gali tekti pasėdė
ti kalėjime 27 metai. Tarp tų 16 pasikalbę
jimų, jis klausėsi Amerikos ambasadorės
Romoje Claire Boothe Luce ir milionieriaus Alfred Steele pasikalbėjimų.
IŠMINTINGA PASTABA

Dipukelnis išsirengė su žmonele atosto
gų į kalnus. Po dienos sunkaus žygio, už
kopę į kalno viršūnę, vyras šaukia žmo:
nai:
— Maryte, žvilgterėk žemyn, koks ten
puikumėlis!..
— Tai kuriems galams tu mane visą
dieną čia tempei, jei ten, apačioje taip
gražu! Galėjome ten ir pasilikti...

MES SIŪLOME

VYRAMS' batus ir pusbačius, wellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; me

džiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškinius, pižamas, apatin. baltinius, kojines,
megztinius, neperšlampamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas) gatavus drabu
žius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, wellingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vidus),

kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moterš. kostiumams ir paltams, lengvas
vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, sijonus,
naktin, marškinius, baltinius, neperšlampamus apsiaustus ir gatavus drabužius.
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.

NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos skaros,

paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšluosčiai, staldengtės ir užuolaidos.

MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džiovinti

vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus.

— Draugai indai, štai, matote, me s jau pusę Europos „išlaisvinome“,
dabar atvykome „laisvinti“ jūsų!..

vėžius ir vėliau šią prekę parduoti krau
tuvėms tokią, kokia ji superkama. Nors
„fabrike“ yra vienuolika darbininkų, še
šiolika techniškojo personalo tarnautojų
ir dar keli tarpininkai...
„Krokodilas“ klausia, kaip čia yra, kad
Vilnius turįs žuvų fabriką, bet rinkoje iš
viso nėra žuvies parduotuvėse? Girdi,

gu Leningrade... Ir nenuostabu, juk „Kro
kodilas“ savo vaikų neėda...
Nenuostabu, kad ir Chruščiovas „pasi
piktino“ pamatęs kiaurą šventyklos stogą
Indijoje ir vos nepravirko krokodilo aša
romis, nes juk ten, jo valdomoje Rusijoje,
aukso stogais žėri cerkvės... •

VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmą, anemiją ir kit.

ĮVAIRIOS PREKĖS: skalbimo ir prausimo muilas, skutimuisi peiliukai, D.D.T., žirk

lės, skustuvai, pincetai ir kit.

PASITEIRAVIMUS PRAŠOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD.
51, Brompton Road,
KNIGHTSBRIDGE,
LONDON, S.W.3. Tel. KNI 1394

Visos informacijos nemokamai. Į pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

Martynas Martelis

APIE ANGLĄ, KURIS NENORĖJO
BŪTI KAREIVIU
NEPAVYKĘS ŽYGIS
PAGROBTI MARŠALĄ ROMELĮ

PREMIJOS
UŽ BĖGLIŲ IŠDAVIMĄ

Kanados užsienio reikalų ministeris
Pearson pareiškė, kad yra pasibaisėtinas
dalykas, jog 175 milionų rusų likimas, iš
dalies ir Vakarų pasaulio yra rankose to
kių žmonių, kaip Chruščiovas.
Pearsono nuomone blogiausias dalykas
tas, kad dauguma Vakarų pasaulio veiks
nių nepažįsta tikrosios padėties ir tos grės
mės, kokią sudaro sovietiniai vadai, su ku
riais jam tekę neseniai kalbėtis Maskvoje.
Bulganino ir Chruščiovo kalbos Indijo
je ir Burmoje buvo tos rūšies, kurios įžeidusios klausytojų inteligentiškumą, pasaministeris Pearson.

Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių mūsų klijentų siuntė pakietėlius sa
vo šeimoms į Kontinentą, per Wi'ntrex & Co. Ltd.
Mes užtikriname siuntinių pristatymą, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname už
sakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.
Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris
turi neviršyti 19 svarų.

— Geras apetitas: pusryčiauja iki pietų,
pietauja iki vakarienės...

Kitos karikatūros vaizduoja, kaip gar
siakalbis rauda, nes kažkas „nudžiovęs“
laidus. Kiškiai kelia aliarmą, kad juos
brakonieriai šaudo uždraustu laiku... Kaž
kokie kailiais apsirengę „veikėjai“ vaikš
to kolchozo laukais, kur iš po sniego ky
šo kopūstų galvos. „Planas“ neįgyvendin
tas, ir kopūstai lauks pavasario. Įvairūs
augšti „viršininkai“ verčiasi spekuliacija,
naudodami valdžios transporto priemones,
biurokratai minta darbininkų krauju,
nuobodžiaudami tuščiose įstaigose, jaųni-

VIENAS SUPRATO

tos rūšies veiksmas buvo britų specialaus cijos, drąsūs ir fiziniai stiprūs vyrai. Pra
dalinio, pasikėsinusio pagrobti maršalą džioje jo ten nepriėmė, nes komisija nu
Romelį.
statė, kad jo sveikata ir apskritai kūno su
dėtis neatitinkanti komandosų dalinio už
KAS SUGALVOJO TOKĮ PLANĄ? daviniams. Po kurio laiko jauno vyro ui
Planą pagrobti arba sulikviduoti tuome sispyrimas nugalėjo, ir pagaliau jis ten
tinį vokiečių korpuso vadą Afrikoje, mar pateko.
šalą Romelį, sugalvojo pulk. Įeit. Geoffery
1941 metų birželio pirmomis dienomis
Keyes, sūnus britų admirolo. Reikia čia
britų karinė žvalgyba patyrė, jog vokiečių
pat pridurti, kad nor Geoffery buvo iš
parašiutininkų dalinys rengiasi nusileisti
augęs kario šeimoje, jis neturėjo jokio pa
Sirijoje, kur jų laukė prancūzų Vichy vy
linkimo būti kariu. Priešingai, sulaukęs
riausybės kariai. Britų karinė vadovybė,
to amžiaus, kada turėjo stoti savanoriu
gavusi tokias žinias, nutarė pačiupti pran
karo tarnybon (taikos metu), jis prisiekė
cūzus, laukiančius vokiečių ir tuo būdu su
kad niekad neįstosiąs į karių eiles.
likviduoti suokalbį pačioje užuomazgoje.
Gerai išauklėtas intelektualas, lankęs Tam tikslui išsiunčiamas australų koman
anglų diduomenės žymiausias mokyklas, dosų vienetas, tačiau besikeliant iš laive
davė sau žodį, kad kariu jis niekad nebū lių ties upe Litanina juos pastebėjo pran
siąs. Jis buvo sporto entuziastas, pats cūzai. Australų dalinys priverstas trauk
mėgo boksą, nors ir neperstipriausios svei tis su labai dideliais nuostoliais. Kitos
katos. Bet visa tai buvo taikos metais. O dienos ryte, birželio 8, britai siunčia ant
kai kilo karas, jaunasis Geoffery Keyes, rąją grupę, kurios išsikėlimą pridengia
pamiršęs visus duotus pažadus ir pacifis karo laivyno artilerija. Puolimas vyksta
tines priesaikas, stojo savanoriu. Trumpą mažais laiveliais. Besikeliant žūsta grupės
karininkų parengiamąjį kursą išėjo Sand- vadas ir visi drauge su juo laivelyje buvę
hurst'o karininkų mokykloje ir tuoj pat
kariai. Automatiškai vadovauti perima,buvo paskirtas į Royal Scots Greys pulką,
jaun. karininku. Pulke jis neilgai tebuvo. pirmą kartą puolime dalyvavęs Keyes. Sa
Pasisiūlė savanoriu j specialų dlinį, kurio vo žinioje jis turi tik 20 karių, jų tarpe
uždaviniai buvo yptaingai pavojingi, kur du karininkus. Prancūzų koncentruota ug
buvo priimami tik nepaprastos orienta riiš labai apsunkina išsikėlimą tačiau

krantas čia pat ir dalinys išsisklaido prie
dangose.

Pavestas vadovybės uždavinys atliktas.
Atliktas dėka nepaprastos drąsos ir suma
numo daliniui vadovausi© karininko Keyes.
Už tai jis apdovanotas Karo Kryžiumi ir
pakeliamas į majoro laipsni. Tuo laiku
jam vos 23 metai.
Po keturių mėnesių majoras Keyes pa
keliamas į pulkininko laipsnį. Maždaug
tuo laiku gimsta mintis pagrobti vokiečių
maršalą Rommelį. Jis manė, jog marša
lo pagrobimas vokiečių korpusui, esan
čiam Afrikoje, bus mirtinas smūgis. Su
tuo planu prisistato savo štabui, Kaire.
Pradžioje niekas nenori su juo tuo reikalu
rimčiau diskutuoti. Tokia operacija nie
kur nebuvusi parašyta kariniuose vadovė
liuose. Tačiau Keyes buvo užsispyrėlis, o
be to, jis jau buvo žinomas, kaip vienas
drąsiausių vyrų. Jis labai augštai vertina
mas, bet dar augščiau vertinama karinė
garbė ir karo vedimo principai.
Antra, tai pašėlėlio sumanymas! Nuvyk
ti 500 mylių nuo fronto linijų priešo gilumon ir ten pagrobti ar nužudyti prieše
vadą jo būstinėje, o ne karo lauke, tai kaž
kas baisaus! Ir šitokį siūlymą, šitokį pla
ną turįs britų armijos karininkas, pats no
rįs tai įvykdyti? Ne, anglų kariuomenės
štabas nepriima tokio siūlymo! Jo planas
buvo griežtai atmestas, kaip negarbingas
ir, antrą vertus, neįvykdomas.
Vienok Keyes buvo žmogus, kuris dėl
pirmos nesėkmės nenuleidžia rankų. Jis
tai '* ilgai štabo vadovybei įrodinėjo, k8i
įtikino ir gavo sutikimą, su sąlyga, kad
jis pats imįs Visą atsakomybę ir riziką.

PASIRENGIMAS ŽYGIUI
Nustatyta užpulti Rommelio būstinę
1941 metų lapkričio 17-os vidurnaktį. Auš
tant prasidėsianti britų ofenzyva. Plano
vykdytojui buvo pasakyta, kad ir tuo at
veju, jei visa operacija pavyktų-geriausiai,
tai jo dalinio iškėlimas, užpuolimą įvyk
džius, vargu ar bus įmanomas. Visi daly
viai turį skaitytis su tuo, kad jie savano
riškai eina mirti. Toksai štabo perspėji
mas neturėjo reikšmės jaunam užsidegėiiui: jis tik nusišypsojo, lyg startuojąs
varžybose sportininkas.
Pulkininkas Robertas Laycock, drauge
su Keyes, padarė smulkų puolimo planą.
Pirmiausiai į priešo pusę išsiųstas britų
karininkas, gerai mokąs arabų kalbą, pa
žįstąs vietines sąlygas ir tereną. Romme
lio būstinė buvo Beda Littoria vietovėje,
kurią pasiųstasis karininkas pasiekė lai
mingai, persirengęs beduino drabužiais.
Jis grįžo su labai vertingais ir naudingais
duomenimis: atnešė pastatų planus, Rom
melio būstinės kambarių išdėstymą, kai
myninių pastatų situacinius brėžinius ir
kit.
Tik žymiai vėliau anglų žvalgyba suži
nojo, kad Beda Littoria vietovę Rommelis
labai retai telankė, karts nuo karto atvyk
davęs čia į karines konferencijas. Tikra
sis jo štabas .buvęs kelios mylios nuo tos
vietos, gerai paslėptoje uoloje. Bet apie
tai nežinojo nei Keyfes, nei jo pagelbininkas Laycock, todėl jie savo plane numatė,
jog jų dalinio kariai išlips iš povandenifiio laivo ir mažom valtelėm pasieks kran
tą. Nuo kranto dariiems teks atlikti dvie
jų mylių žygį iki Eorrirrielio būstinės:
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EUROPOS LIETUVIS
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ŠOKANTI AMBASADORĖ
Svetlana Beriozova-Beržaitė yra lietu
vių kultūros dukra, šiandien iškilusi j pir
niaujančias Europos balerinas. Jos vardas
plačiai žinomas, ir, manytina, ateityje bus
dar pagarbiau linksniuojamas meno pa
saulyje. Apie ją šiame straipsnyje ir pa
kalbėsime.

EUROPOS IR LIETUVOS BALETAS
Ta proga verta prisiminti, kad baleto
istorija siekia senus Egipto, Graikijos, Ro
mos imperijos laikus. Baletas yra choreografiškoji meno rūšis, ir jo pagrinde yra
kūno judesiai — šokis, pantomimika, ku
rie, dažniausiai palydimi muzikos, sujun
giami į vientisą, savitai užbaigtą meno
šaką, kuri scenos ir rašto pasaulyje vadi
nama baletu.
Oficialiai Europos baletas prasidėjo XV
a.- (1489 m.). Trumpu laiku jis įsipilietino
turtuolių rūmuose ir tapo beveik neatski
riama meninių pasirodymų dalimi. Ar XV
a. Lietuvos kunigaikščiai bei didikai pripa
žino baletą kaip pramogą ir meną, šiuo
kart nenorėčiau griežtai teigti, nors taip
manyti duomenų yra. Vilnius, Trakai, Aš
mena, Lyda, Gardinas galėjo būti vietos,
kur pirmiausiai baleto atstovai lankstėsi
Didžiosios Lietuvos kunigaikščiams. Mūsų
istorikai, linkėtina, kada nors suteiks tik
resnių žinių apie viduramžių pramogas.
Tačiau žinoma, kad 1778 m. Gardine veikė
Lietuvos baleto mokykla, vadovaujama
Liudviko Ledouxo. Joje mokėsi kelios de
šimtys tų apylinkių miklių merginų ir jau
nikaičių.
Nepriklausomoje Lietuvoje pirmą kartą
Kauno operos scenoje pasirodė dvi sese
rys Gimiūtės, 1920 m. gruodžio 31 d., sta
tant „Traviatą“. 1921 metų rudenį prade
da veikti Kaune pirmoji Nepriklausomos
Lietuvos baleto mokykla, vadovaujama
Dubeneckienės. Metai po metų, Lietuvos
baletas išaugo į stiprią meno' šaką, susi
laukęs Europos valstybių pripažinimo ir
įvertinimo, kaip pavyzdingas meninis vie
netas. Lietuvos baletas, kaip ir Lietuvos
opera, buvo laikomi vieni geriausių Eu
ropoje.
.
. ...
SVETLANOS GIMIMAS
Tuo laiku, kai Lietuvos baletas žydėjo,
kai nepriklausomai gyvenantieji lietuviai
kūrė savąją kultūrą, 1932 m. Kaune gimė
Svetlana Beržaitė. Svetaines senelis bu
vo rusas, gi senelė — prancūzė. Svetlanos
motina buvo rusų kilmės, bet jos tėvas
jau buvo gimęs, užaugęs ir išsimokslinęs
Lietuvoje,; jis save laikė ir tebelaiko lie
tuviu. Jis savo pavardę iš Beriozovas bu
vo sulietuvinęs į Beržas. Abu jos tėvai bu
vo Kauno valstybinio baleto šokėjai.
1934 m. jos tėvai kviečiami šokti įvai
riose Europos baleto trupėse, išvyksta iš
Lietuvos, išsiveždami ir dvejų metukų
Svetlaną. Gyvenimo buvo lemta nebegrįž
ti i Lietuvą.
Svetlana Beržaitė didesnę jaunystės da
lį praleido Prancūzijoje. Karui suliepsno
jus, jie persikėlė į New Yorką, kur Svet
lana, būdama 7 metų, pradėjo uoliai mo
kytis baleto. Turėdama 15 m., su tėvais
išvyko į Londoną, kur vėl mokėsi. 1947
m., po debiuto Ottawos balete, pakviečia
ma į baleto trupę Grand Ballet de Mar
quis de Coevas. 1948-1950 Metropolitan
baleto balerina Londone. Nuo 1951 iki da
bar dirba garsiojoje Sadler‘s Wells.Theatre
Ballet trupėje Londone, kaip pirmaeilė šo
kėja. Nuo 1953 m. įvairių kraštų recenzen
tų imama minėti kaip viena geriausių Euro
pos balerinų.

PIRMOJI NESĖKMĖ

LIETUVOS SVETLANA
Sadler's Wells baleto trupė dažnai sve
čiuojasi žymiausiuose Europos ir Amerikos’
miestuose, reprezentacinėse salėse ir teat
ruose, duodama augštos klasės klasikinio
baleto koncertus.
Šių, 1955 m. pabaigoj kalbamasis viene
tas.lanko JAV-bių didmiesčius, ir į jo spek
taklius, kaip taisyklė, bilietai būna išper
kami iš anksto.
Neabejoju, daug lietuvių bus matę šį ba
letą, vartę jo blizgančią programą, kur
Svetlana įdėta per visą puslapį ir kur aiš
kiausiai parašyta, kad ji gimusi Lietuvo
je. Malonu tai matyti ir žinoti.
*
Didieji amerikiečių laikraščiai dėjosi
jos nuotraukas ir kiekviena pasitaikiusia
proga pažymėjo ją esant lietuvaite ar Lie
tuvoje gimusia. Ypatingai pagerbė ją di
džiausias Kalifornijos laikraštis „Los An
geles Times“, per visą puslapį įsidėdamas
spalvotą Svetlanos atvaizdą ir pažymėda
mas, kad „baleto pricesė Svetlana Beriozo
va yra kylanti ir busimoji žvaigždė“. Ten
pat dar pabrėžta, kad ji yra Lietuvos
Svetlana.
Nemanau, kad reikėtų daugiau rašyti
apie Svetlanos B. vardą baleto pasaulyje.
Ji turi labai daug gerbėjų ir stovi tokia
me meno lygyje, kad jos popularumas jau
atrodo nebeginčytinaš. Tai jau atlikta.
Garbė pasiekta jos pačios ir jos mielo tė
vo, apie kurį Lietuvių Enciklopedijos II
tomo 91 psl. aprašyta: „Lietuvos baleto te
atro artistų daugumas tremtyje tebedirba
profesinį darbą. Beriozovas-Beržaitis, iš
auginęs savo dukterį Svetlaną primaeile
šio meto šokėja, pats baletmeisteriu dir
ba žymiose baleto trupėse Londone, Pary
žiuje ir New Yorke".
Svetlanos motina yra mirusi, ji Lietu
vos neprisimena. Ūž visą jos lietuviškumą
ar pagarbą Lietuvai reikia dėkoti, nuošir
džiai dėkoti jos tėvui. Jis išaugino dukrą,
kuri garbingą Lietuvos vardą minių mi
nioms perteikia augštojo meno išraiškos
forma.
PAŽINTIS SU BALERINA
Sadler's Wells baleto trupei viešint Los
Angeles „Lietuvių dienų“ redakcija ir vie
tinis Lietuvių Žurnalistų Sąjungos sky
rius lapkričio 26 d, pakvietė Svetlaną pas
lietuvius Fabijonus. Svetlana pasirodė
paprastai, kukliai; su visais draugiškai.pa
sįšvęįkirid. Jokio pusmetinio. Pasidažiusi
nežymiai. Akys didelės, nuoširdžios. Pa
kankamai graži. Profilis klasiškas.
Ji teturėjo vieną valandą laiko, ir per
tą valandą visi norėjo susipažinti su ja ir
pamylėti retą viešnią. Norėjo ir pasikal
bėti. Iš paklausimų paaiškėjo, kad Lietu
vos meilę jai įkvėpęs tėvas, kad ji turin
ti Lietuvos pasą, ir tik dėl gastrolių pato
gumo priėmusi britų pilietybę. Malonu bu
vo klausytis jos lygaus balso. Ji kalba ang
liškai, prancūziškai, rusiškai, o lietuviškai
silpnokai. Į Lietuvą norinti grįžti ir šok'
KaunO balete. Beriozovos pavardę pašile'
kiusi kaip lengviau užsieniečių ištariamą
— vis esą mažiau sunkumų pradedančiai.
Netekėjusi.
Taigi, valandos kaip ir nebuvę. Atmin
tinos valandos!
— Iki-pasimatymo Kaune, Svetlana! —
atsisveikinarrie.
— Iki pasimatymo Kaune — ji atsako
lietuviškai, pamosuoja ir lygiai, ramiai iš
eina į-žvaigždėmis ir spragsančiais didmiečio žiburėliais nusėtą tamsą.
ALGIRDAS GUSTAITIS

Cook, turės perkirsti telefono ir telegrafo
laidus pietuose nuo Cyrene ir išsprogdin
sianti Beda Littoria priemiestyje esantį
ryšio mazgą. Pulk. Keyes ir kpt. Campbell
su 17 vyrų įvykdys Rommelio būstinės už
puolimą.
Nutarta šį dalinį suskirstyti į grupes po
4 vyrus ir tokiomis grupelėmis žygiuoti
iki tikslo. Tik viena iš keturių grupių įei
sianti į būstinę, kitų trijų uždavinys —
dengti pasitraukimą ir veikti išorėje. Ro
mmelio -pagrobėjų ketvirtuką sudarė;
Keyes, Campbell, Brodie ir Terry. Pasta
rieji du buvo žinomi, kaip vieni geriausių
šaulių ir drąsiausi vyrai.

Lapkričio 10 dieną, Aleksandrijos uos
te, į povandeninį laivą „Torbay" sulipo
28 vyrai, jų tarpe pulkininkai Laycock ir
Keyes, kapt. Campbell ir 25 savanoriai.
Antrasis povandeninis laivas — „Talis
man" vežė kitą 28 vyrų grupę, kuriai va
dovavo karininkas Guy Cook. Tik po dvie
jų dienų kelionės, atviroje jūroje, Keyes
perskaitė savo kariams įsakymą ir paaiš
kino uždavinį.
Kaip vėliau to žygio dalyviai pasakojo,
kariai, išklausę įsakymą, kiek nustebo, bet
tas nustebimas nereiškė jokio neikėtumo. Kelionė vyko labai sunkiose sąlygose:
PASKUTINIEJI ĮSAKYMAI
audringa jūra šėlo ir laivas buvo mėto
Vos pradėjus aušti lapkričio 17-sios ry
mas, it skiautelė. Lapkričio 14 vidurnaktį
jie turėjo palikti povandeninį laivą „Tor- tui, visas Keyes dalinys pasislėpė uoloje.
bai“ ir guminėmis valtelėmis pasiekti Pagal susitarimą, reikėjo laukti vidurnak
krantą. Pradžia buvo labai nesėkminga: čio. Paskutinis šuolis pradedamas 6 vai.
kareivį Spike Hughes pačiupo įšėlusi ban vakaro. Uoloje Keyes nutarė palikti visą
ga, gi kito kario neišlaikė nervai, Tokiu iki čja. atsigabentą mantą. Kariams įsako
būdu krantą pasiekė 26 vyrų įgula. Tai bu ma pasiimti tik ginklus ir amuniciją. Sar
vo blogas ženklas, tačiau jau kelio atgal gyboje paliekamas vienas vyras. ‘
10.30 vakare būrys pasiekė augštumą,
nebebuvo. Krante jie laukė „Talismano“.
2 valandą nakties iš „Talismano“ gavo supančią tikslą. Keyes vienas pats išsėlino
ženklus, kad jis artėjąs prie kranto. Ta pirmon žvalgybom
Grįžęs įsakė 4 vyrams, seržantui Bruce
čiau tuo metu pakilo dar smarkesnė aud
ra. Išsikėlimas antrosios grupės buvo ne vadovaujant, susidoroti su garažuose esan
įmanomas. Tik karininkui Cook ir 5 karei čiais automobiliais. Tai buvo padaroma
viams pavyko pasiekti krantą. Kiti liko šitokiu būdu: J benzino bakus įleidžiamas
„pieštukas“, kuris sprogs nustatytą minulaukti, kol aprims jūra.
- ’’*
Dalyvių skaičiui sumažėjus, teko sku ' tę.
Palapinėse miegą vokiečių sargybiniai
biai pakeisti operacinį planą. Nutarta, kad
pulk. Laycock su 5 vyrais pasiliks prietil- sulikviduojami.
11.30 vai. Keyes su Tery vėl išslinko
tyjė laukti likusių. Jis taip pat pasilik
Sargyboje prie šaudmenų ir kit. mantos. žvalgybom Ši'kartą susipažinti su pačia
Antroji-penkių vytų -grupė, vadovaujama 'būstine. Po 15 minučių grįžta;. užpakali

AKTUALUS IR PRAKTIŠKAS KASDENYBĖS KLAUSIMAS:

/tAR SVEIKA GERTI?
SENA PROBLEMA MODERNIOS FIZIOLOGIJOS ŠVIESOJE
Vyno ir kitų alkoholinių gėrimų proble
ma jau seniai sukeldavo karštų ginčų,
nors ir teapimant praktišką kasdieniško
gyvenimo klausimą: gėrimas naudingas ar
žalingas žmogui? Ar jis ištikrųjų yra „vel
nio išmistas“? Evangelijoje gi skaitome,
kad Kristus Kanos vestuvėse padaugino
vyną ir dar geresnį, negu patys jaunave
džiai buvo pasirūpinę.
Ginčas dalinasi į dvi grupes. Vienai pu
sei — tai pilna džiaugsmo, sena ir giliai
įsišaknijusi tradicija, kurios kilmė dings
ta fantastiško pasaulio mituose ir legen
dose, teisinama įsitikinimu ir pasisekimu,
tikra ar įsivaizduota net ir gydomąja ga
lia. Antra grupė atsineša tokių tamsių fi
zinių ir moralinių nelaimių vaizdų, ku
riuos sukėlė alkoholis ir kuriems griežto
mokslinio tyrimo autoritetas alkoholiui
priskiria kaltę.
Vynas žmonijos aušroje.
Yra labai įdomus faktas, kad žmogus,
kur jis bebūtų apsigyvenęs, neatsižvel
giant nei į rasę, nei į psichologinius skir
tumus, papročius ir tradicijas, nepriklau
somai nuo klimato ir augalijos, atrado,
kad įvairiose cukringose sultyse, kurias
gaudavo iš nuaugusių ir pribrendusių vai
sių, ar malant dygstančias sėklas, yra gė
rimo šaltinis, kuris svaigina ir maitina, at
gaivina nuo darbo sukelto nuovargio, pa
linksmina dvasią. Tas pats instinktas, ir
ta pati paslaptinga vidinė intuicija — nuo
voką, kaip neįžengiamuose miškuose, pie
vose, stepėse ar dykumų oazėse, nuo civi
lizacijos pradžios žmogui nurodė augalus,
iš kurių jis gaus maisto ir vaisių, darbo ir
apsaugos medžiagų. Tas pats paslaptingas
instinktas atvedė, kad arbatos ar kokoso
lapuose, kavos pupelėse ar colos riešutuo
se yra „tonikų“ — stiprinamųjų vaistų,
nuo kurių muskulai ir nervai nuovargio
prislėgti vėl atsigaivins darbui ir pasiprie
šinimui.
Nėra be gilios reikšmės ir tas faktas,
kad visų tautų legendose bei mituose pri
simenami gėrimai, jų tarpe dažniausiai vy
nas, net ir ten, kaip pas šiauriečius, kur
vynuogių auginimas daug sunkesnis ar ne
beįmanomas. Tačiau bet koks spontaniš
kas instinktas, kuris savo mechaniškumu
lygiai pasireiškia ir gyvuliuose, žmoguje
jis pakyla į paslaptingą vidinį nujautimą
loginių ir patyrimų visumoje,' bet skirtin
gai gyvuliuose. Žmogus, sekdamas instink
tą, gali nukrypti klaidingu keliu ir išsilai
kymo impulsas gali įgyti norėtą nesųsival
dymą ir-nuvesti į pažeminantį vergavimą
instinktui.
Vynas modernios fiziologijas laimėjimų
akivaizdoje
Paskutiniai modernios biochemijos ir
fiziologijos rezultatai vadovauja nustatyti
leistinus gėrimo rubežius, palyginant su
gėrimo piktnaudojimu ir smerktinu sudar
kymu.
Yra tikrai įgytas patyrimas, kad orga
nizme energetinis sunaudojimas dinamogeniško maisto (glucidų), kurie realizuo
jasi kūno celių kvėpavime, per ilgą laiką
palyginamas degimui. Tai yra komplikuo
ta serija sukibusių reakcijų, kurios nuo
glucidinių molekulių, palaipsniui tirpda
mos, išlaisvina potencialinį energijos tūrį.
Šioje srityje dominuoja didžiai sugestijuojanti vienuma, nors ir kai kuriais paviršu
tiniškais skirtumais, visame biologiniame
pasaulyje, nuo bakterinės celės iki augalų
ir augštesniųjų gyvulių, apimant ir žmo

nės pastato durys užbarikaduotos. Reikia
veržtis pro paradines, kur stovi sargyb:
Keyes duoda paskutinius įsakymus, kiek
vienam nurodydamas, ką turįs veikti. Du
kariai turį saugoti duris ir kiekvieną iš
bėgantį, nežinantį slaptažodžič — nušau
ti.

PRIE ROMELIO BŪSTINĖS DURŲ
1941 m., lapkričio 17 d., 11.59 vai. naktį,
Keyes, Campbell, Terry ir Brodie išdygo
prie vyr. Rommelio štabo būstinės durų.
Durys užrakintos. Atrakinti jų nepavyks
ta. Reikėjo jas išversti. Keyes įžengė pir
mas ir akis į akį susidūrė su augalotu sar
gybiniu. įsibrovėlis puolė. Įvyko trumpos
grumtynės. Terry, nelaukdamas, kaip tos
imtynės pasibaigs, šūviu paguldo vokietį.
Keyes, lyg vijurkas, puolė prie pirmųjų
durų. Kambaryje — tuščia!
Kitame degė šviesa. Akimirkos bėgyje
Keyes ūmai pravėrė duris. Pasipylė serija
šūvių ir visi sukrito. Pastate kilo aliar
mas. Terry, „įsirengęs“ koridoriaus kam
pe, taikliais šūviais vanojo kas tik sujudo.
Keyes sumetė granatas į karininkų miega
muosius. Iš kambario į kambarį per ke
lias baisias minutes... Bet Rommelio neuž
tiko. įpuolė į augštesnių karininkų opera
cinę būstinę, bet ir ten nerado reikiamo.
Keyes vėl pirmas atidarė duris ir su
šuko: — Karininkai, granatas duokit! —
bet savos nebespėjo jis išmesti, susmuk
damas nuo vokiečio kulkos. Niekas vokie
čių neišėjo gyvas. Draugai patraukė j ša
lį kruviną Keyes, kuris ištarė paskutinį
įsakymą: „Pačiupkite ftommelį!“
Anglai, norėdami įvykdyti sužeisto va

gų. Tokio kvėpavimo reakcijų komplekse,
palaipsnis persikeitimas, kad alkoholinės
fermentacijos micro organizmai veikia j
įvairių cukrinių sulčių tipus, tėra tik pi?
moji dalis anaerobios (anaerobia — grai
kiškas žodis — gyvybė be laisvo deguo
nies, kurios buvimą įrodė Pasteur), kuri
vyksta per skilimų seriją be atmosferinio
deguonies įsikišimo. Tuo metu, kai pirmo
ji fazė iš energetinės glukozės cheminės
potencijos tepanaudoja tik dalį, antroji fa
zė, ištirpdama tarpinius produktus, pilnai
sunaudoja vyninio cukraus molekules.

Gilūs biocheminiai tyrimai apie intymų
celės kvėpavimą patvirtina, kad alkoholi
nės fermentacijos vyninis cukrus yra dinamogeniškas ir atstatantis maistas, kurio
svarbumas kyla iš to fakto, kad yra grei
tai asorbuojamas skrandžio gleivinės ir
nereikalauja jokio perkeitimo iš virški
nimo sistemos. Be to, labai greitai išne
šiojamas visiems kitiems audiniams ir or
ganizmui teikia energijos. Toks lengvas
panaudojimas visiškai neapsunkina virški
nimo organų veiklos. Ypač tai labai nau
dinga silpninančiose ligose, kai reikia tau
pyti ligonio jėgas.

Rūgima fiziologijos nustatytos ribos
Etilinis alkoholis greitai susitelkia ce
lėse. Toks jo susitelkimas negali būti be
saiko. Tam tikrame momente rūgimo celės
pradeda rodyti intolerancijos ženklus (kai
joje susikoncentruoja virš 18 procentų al
koholio), nes paraližuoja celių veiklą. Jos
vėl atsigaus ir grįš į normalę veiklą tik ta
da, kada atmosferinio deguonies kiekis pa
pildys anaerobios kvėpavimo fazę. Alko
holis persotinęs celę, pasidaro nuodingas
ir pasekmės bus tiek žalingesnės, kiek per
žengs tolerancijos ribą.
Štai pagaliau mūsų problemos esmė: ne
didesnis ar mažesnis apsinuodijimas, bet
reikalingas naudingumas, pagal celėje su
sikoncentravusį alkholį! Tai yra kryžmi
nis punktas, ne išegrto alkoholio proble
ma, bet jo tinkamas padalinimas laike.
Praktiškai klausimas išsprendžiamas ta
prasme, kad gali būti daug kartų žalingesnis vyno stikliukas išgertas vienu ypu,
negu daug didesnis kiekis geriamas laikas
nuo laiko po truputį. Pirmame atsitikime
į kūno organizmą staiga įjungiamas nors
ir nedidelis alkoholio kiekis, bet greita
asorbacija keliuose akimirksniuose žymiai
pakels kraujuje koncentraciją. Antru atve
ju, nors išgertas kiekis bus žymiai dides
nis, bet padalintas ilgesniame laike, nie-

J. Sakalas

ASILAS IR POETAS
Kepėjas duonai išvežiot Šunies gailėjo
Ir asilu pakeist jį vis žadėjo.
Kažkur palaikį rado, nusipirko.
Žmona pamačius jį vos nepravirko-.
Toks buvo menkas suliesėjęs.
Išvargęs, išbadėjęs
Tas ilgaausis gyvulėlis.
Kad atsigautų asilėlis,
Jį šėrė, girdė, trinko, glostė
Ir, kad neperšaltų, apklostė.
Teisybė, asilas atkuto, išgražėja,
Bet į vežimą pakinkytas,
Geruoju pratintas, piktu varytas,
Jis nė iš vietos nejudėjo.
Toks tu, poete, — lauruotas kas dieną.
Bet tavo lyra puošia sieną.

do įsakymą, išžvalgė visus rūmus, mėty
dami granatas ir šturmuodami kiekvieną
kambarį, kur tik užtiko vokiečius. Pačiu
po gyvą puskarininkį, bet ir iš jo nesuži
nojo tikros Rommelio būstinės adreso. Ka
pitonas Campbell nusprendė, kad tolimes
nis veikimas betikslis. Įsakė rinktis. Keli
vyrai priėjo prie sužeisto, tikslu jį paimt
Jis sunkiai pakilo ir iššoko pro šalutines
duris, nepasakydamas slaptažodžio. Jo pa
statyti sargybiniai, neišgidrę atsakymo,
paleido šūvius, sunkiai sužeisdami savo
vadui abi kojas. Paskui jį išbėgo Terry,
šaukdamas slaptažodį. Vėlu. Jis pritūpė
prie Keyes. Abu nutarė, kad sužeistasis
nebeįveiks trauktis. Keyes paprašė paduo
ti jam jo morfijaus piliules, įsakydamas
susprogdinti elektros stotį. Terry šį įsaky
mą įvykdo. Keyes lieka vienas...

ANTROJI NESĖKMĖ
Apie 5.30 vai. ryto jie atsirado pajūryje.
Ten jau buvo Cooko grupė. Jūroje jų lau
kė povandeninis Laivas. Audra nė kiek ne
nurimusi. Laivo kapitonas signalizavo,
kad tokios audros metu jis negalįs rizi
kuoti priartėti prie kranto. Reikėjo laukti.
Pulk. Laycock suorganizavo prietilčio
ginybą, jei vokiečiai pultų. 8 vai. ryto pa
sirodė vokiečių žvalgybinis lėktuvas, kelis
kartus apsukęs jų slėptuvę, nuskrido į
pietus. Anglai buvo įsitikinę, kad jų ne
pastebėjo. Apsiriko. Jau po poros valandų
jie pamatė jų kryptimi žygiuojantį vokieičų žvalgų būrį. Anglai atidarė ugnį. Užvi
rė kautynės. Laycock, įvertinęs padėtį, įsa
kė persiskirti i dvi grupes ir trauktis, ka
dangi vokiečių buvo nepalyginti stipresnės
jėgos,-tačiau niekas nesitraukė. Tik vėliau,

kad nepasieks akimirksnyje kenksmingos
koncentracijos. Tokiu būdu gydytojas tu
rėtų klausti ne kiek išgeri vyno, bet ver
čiau, kaip geri vyną. Nes kas aukščiau bu
vo pasakyta, pakartojame, svarbu ne koks
vyno kiekis pateko į virškinimo aparatą,
bet kokią alkoholinę koncentraciją pasie
kė celėse.

Giminingi problemos aspektai
Kas čia buvo svarstyta galioja vynui ir
kitiems alkoholiniams gėrimams, kurie
gaunami iš natūralios biologinės fermen
tacijos proceso. Yra natūralūs psichologi
nis reiškinys, kad nuosaikus alkoholio var
lojimas sužadina funkcijų veikimą, pake
lia nervus, atneša psichinio linksmumo ir
intlektualinį gyvumą. Vynas veikia į vi
sus jausmus. Šis sensorinis sužadinimas
duoda platų atskambį ne tik griežtoje fi
ziologinėje srityje (kurioje tarp kitko vei
kiamos ir virškinimo aparato sekhecijos),
bet taip pat siekia ir psichiką. Pakanka
prisiminti modernią mediciną su keliomis
prancūzų mokyklomis priešakyje, kurios
priskiria taip vadinamiems fenomenams
atoveikį.
Dirbtinai pagamintas alkoholis (reiškia
ne fermentacijos keliu) dėl savo didelės
koncentracijos yra tiesioginiai pavojingas
gleivinėms liaukoms, su kuriomis turi
kontaktą. Šiuo atžvilgiu grynas bei svei
kas vynas privalo būti svarstomas paradoksališkai (priešingai bendrom įprastom
sąvokom), kaip geirausias alkoholio apgy
nimas. Kraštuose, kuriuose jis išvytas, yra
daugiausia jieškoma nesveikų svaigalų
kaip opiumo, eterio ir t.t.
Žmogus, sužadintas savo įgimtu impul
su j ieškoti esminių elementų savo fizinei
egzistencijai išlaikyti, vynas kaip tik turi
reikšmingą giminystę su organizmo audi
nių biochemine veikla. Savo energetine
verte, savo greitu panaudojimu, savo fi
ziologinėje ir psichinėje srityje sužadina
ma galia, kuriai privalome prijungti ypa
tingą ahaletinę galią širdies skaiduloms,
vyną galime svarstyti, kaip vaistus ir
maistą tuo pačiu metu, kaip sekantį antrą
jį maistą po duonos. Tik nukrypimas, dėl
kurio žmogus nevisada pajėgia apvaldyti
savo nuosavus impulsus, įklimpsta į jaus
mo suvedžiojimus ir iš to nuo nuovargio
atgaivinančio gėrimo pasidaro nusilpimo,
apsinuodijimo ir sugyvulėjimo šaltinis.
Bet ši nelaimė neglūdi vyne ir kituose
fermentuotuose gėrimuose, bet žmogaus
nesusivaldyme, nemokėjime jį panaudoti,
storžieviškume, „pliumpime“ ir iš viso va
karų kultūros žmogui netinkančiame sa
vęs pasižeminime. Čia su Šv. Krizostomu
galima pakartoti: „Vinus opus Dei, ebrietas opus diaboli, — Vynas Dievo darbas,
pasigėrimas velnio įkvėpimas“.
Taigi, problema ne prieš vyną kovoti,
bet užtikrinti kolektyvinį ir individualų
auklėjimą, kad tas kilnus gėrimas, vertas
senovės riterių, būtų vartojamas tokiu bū
du ir tokiame kiekyje, kuriame jis ištik
rųjų atskleidžia savo vertę.
Išmintingai ir kilniai vartojamas gėri
mas bus švenčių džiaugsmas, nuovargio
vaistas, kuris prie stalo nušvies šypsnius
ir šalia duonos bus linksmesnės valandos
ir ne taip sunki našta, dėl kurios žmogus
vargsta šioje ašarų pakalnėje.
Čia davėme garsaus italų prof. Dr.
Ettore Remotti straipsnio santrauką,
kuris buvo atspausdintas „L'Osservatore Romano“ nr. 26537.
F-ris

kai atvyko vokiečių tankai, anglai pasi
skleidė, gelbėdamiesi, kaip kas sugeba.
Laycock ir Terry pasuko į rytus. Po 37
dienų slapstymosi dykumoje, Kalėdų Pir
mąją dieną, jie pasiekė į priekį išsikišu
sios 8-tos britų/armijos dalinį. Jie buvo
pusgyviai: išbadėję, ištroškę, karščiuo
ją. Tačiau jie turėjo žymiai geresnę lai
mę, už savo draugus: penkis pačiupo ara
bai ir už judošišką pinigą — vokiečių at
lyginti, visus nužudė; keli pateko nelais
vėn, jų tarpe ir Campbell, kuriam buvo
amputuota koja; septyni po kelių dienų
bastymosi, pateko į fortą Mekili, kuriame
buvo įsitvirtinę italai.
Drąsus žygis į Beda Littoria pasibaigė
visiška nesekme. Anglų žvalgyba ne tik
nežinojo, kad ne ten Rommelio būstinė,
bet taip pat nežinojo, jog tuo laiku jis bu
vo ne Afrikoje, bet posėdžiavo Romoje,
karo štabe. Rommelis žinojo apie britų
pasirengimą ofenzyvai, todėl rūpinosi gau
ti pastiprinimų.
Iš vokiečių dokumentų, atrastų po karo,
paaiškėjo, kad tariamoje Rommelio būsti
nėje, Beda Littoria, anglų užpultame na
me antrame augšte rastas Keyes lavonas
ir greta jo dviejų vokiečių karininkų la
vonai: Keyes rankoje buvo pistoletas, bet
nė vieno šovinio. Priešo ir savųjų sužeis
tas, likęs vienas, jis dar kovojo.
1942 m. birželio 19 d., Keyes suteiktas
pomirtinis „Victoria Cross", augščiausio
laipsnio atžymėjimas vyrui, kuris buvo
prisiekęs niekad nebūti kariu!..
Kaip bevertintume tokį žygį, tautoje to
žygio dalyviai lieka didvyriais. Ir laimin
ga tauta, turinti tokius sūnus.
Parengė B. Serbentą
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EISENHOWERIS U - JAV PREZIDENTAS ?
Visuomenės nuomonės tyrimo duomeni
mis dabartinis JAV prezidentas Eisenhoweris, amerikiečių paprastai vadinamas
„Ike“, tebėra pasilikęs populiariausias ir
tautos mylimiausias politikas. Be jokios abe
jonės jis būtų respublikonų favoritas atei
nantiems prezidento rinkimams. Bet jo šir
džiai sustreikavus,' vargiai ar gydytojai be
patars jam rizikuoti statyti savo kandidatū
rą antrajai kadencijai. Šitos padėties akivaiz
doje respublikonai susirūpinę dairosi jieškodami tinkamiausio kandidato ir laukia
paskutinio „Ike“ žodžio. O jo žodis, be abe
jo, bus lemiamas tiek pasisakant dėl savo
kandidatūros, tiek parenkant kandidatą.
Oficialūs šaltiniai sprendžiamojo žodžio dar
vis netaria, kažko lūkuriuoja, kažką savy
slepia, svyruoja. Tas susilaikymas labiau
siai ir kutena smalsuolių nervus, nes jau
čia, kad tame slepiasi staigmena. Jie kai
šiodami nosis į užkulisius stengiasi ką nors
tikresnio suuosti. Pagrįsti ar ne, labai at
sargiai, bet kasdieną vis garsiau, pradeda
mas minėti Daktaras Milton Stoves Eisenhoweris, dabartinio prezidento brolis, vie
nas iš penkių Eisenhoweriu brolių, apie ku
rį prezidentas anksčiau ne kartą yra išsi
reiškęs: „Milton yra mūsų šeimos smegenys“.
Kad Ike labai vertina Miltoną ir kad
tarp šių dviejų brolių yra labai glaudus
kontaktas, liudija daugybė faktų. Ikes ilgos,
globalinės reikšmės karjeros kelyje, jam da
rant sprendimus, kurie ištisoms tautoms ir
valstybėms likimą reiškė, užkulisiuose vis
matomas Miltono šešėlis. Yra teigiama, kad
Ike Antrojo Pasaulinio karo metu, kada jis
buvo alijantų kariuomenės vadu Afrikoje
ir Europoje, nedarydavo didžiųjų sprendi
mų neišklausęs Miltono nuomonės ir nekonferavęs su juo. Prieš priimdamas res
publikonų pasiūlymą kandidatuoti į JAV
prezidentus, Ike pagrindinai situaciją išna
grinėjęs su Miltonu ir tik vieningos nuomo
nės išvadoje padaręs sprendimą. Tapęs pre
zidentu, vieną pačių reikšmingiausių misi
jų, kurias Ike savo kadencijos metu kam
nors yra pavedęs, yra pavedęs savo broliui
Miltonui, kai prieš du metu paskyrė jį de
legacijos vadovu į Lotynų Amerikos vals-

tybes, tų kraštų ūkinei ir socialinei būklei
ištirti, Kai Ike ištiko širdies smūgis, pats
pirmasis asmuo, kuris atsisėdo ant sergan
čio prezidento lovos krašto, buvo brolis
Miltonas, atskubėjęs su lėktuvu. Jis skubė
jo žinodamas, kad kaip niekad kitados, j r
yra reikalingiausias prezidentui toje kditiškoje valandoje. Jis buvo vienas iš nedau
gelio asmenų, su kuriais prezidentas pasi
dalino pačiais slapčiausiais valstybės reika
lais.
Kas yra tas kuklusis, nemėgstąs plačiai
reklamuotis, mažai kam žinomas, Dakta
ras Milton Eisenhoweris?’ Iš penkių Eisen
howeriu brolių, Milton yra pats jauniausias,
devyniais metais jaunesnis už prezidentą.
Po labai sėkmingų ūkio žurnalistikos studijų> jis pirmuosius laurus nuskynė būdamas
20 metų amžiaus, tapdamas įtakingo „Daiiy Reflector“ redaktorium. 24 metų amžiaus sulaukęs tapo laikraštininkuos moks
lų fakulteto profesodium Kansas State Co
llege. 25 metų amžiaus būdamas tapo Ame
rikos vicekonsulu Edinburghe, tuo būdu
tapdamas jauniausiu Amerikos, o gal ir vi-*
so pasaulio, diplomatu. Antrojo Pasauli
nio karo metu vadovavo karo informacijų
įstaigai. 1946-1949 metais jį matome JAV
delegacijos prie UNESCO pirmininko parei
gose.
Miltono kvalifikacijos ir Ikes simpatijos
jam, labai tikėtina, gali patvirtinti kursuo
jančius gandus ir privesti prie jo nominavimo respublikonų kandidatu į būsimus
prezidento rinkimus. Respublikonų parti
jos vadovybė atvirai yra pareiškusi, kad
jeigu Ike ir nestatys savo kandidatūros į
prezidentus, tai bent rinkiminėj kampanijoj
dalyvaus labai aktyviai, tuo guosdamies
rinkimų laimėjimų galimumu. Žinant Eisenhowerio populiarumą, savaime supranta
ma, viešajame gyvenime jo balsas reikš di
delį svorį.- Iš viso to gaunasi išąada, kad
Miltono nominavimo atveju, jis turi daug
šansų ateinančiais metais įžengti į Baltuo
sius Rūmus kaip „Eisenhoweris II“. Tai
būtų pirmas atsitikimas trumpoje Ameri
kos istorijoje, kada prezidento sostas būtų
„paveldėtas“.
Osv. Nagelė

ALŽYRAS
Po paskutinių neramumų, jeigu kruvi
nas skerdynes pavadinsime prancūziško
komunikato terminu, kiekvienam pasidarė
aišku, kad Alžyre kažkas netvarkoje. Ei
linis skaitytojas jau seniai priprato prie
įvairiausių tos rūšies neramumų. Termi
nas — teroristas jau prigijo ir be jo afrikietiška žemė atrodytų kažkaip nepilna...
Prancūzų radijo pranešėjai abejingai pa
sakoja apie „teroristinių bandų sunaiki
nimą“, laikraščiai parodo vykusių nuo
traukų apie derliaus nuėmimą, saugojant
tankams. Kas iš tikrųjų vyksta Alžyre?
Patys afrikiečiai tai vadina „šventu iš
silaisvinimo karu“, prancūzai, kaip jau
žinome, „banditiniu teroru“. Viena yra aiš
ku: Alžyras kratosi kolonialinio prancūzų
valdymo. Savaime suprantama, kad pro
Palais-Bourbon vitražus žvelgiant šitas
masinis išsilaisvinimo judėjimas tėra tik
griežtų sankcijų vertas banditizmas, bet
mums, kurie žinome laisvės ir nepriklau
somybės džiaugsmą — gaivalinga tautos
pastanga nusikratyti kitų uždėtą jungą.
Šis rašinys nėra skirtas jieškoti pran
cūzų imperijos puvimo pradų ar kritikuo
ti jos kolonialinę politiką, bet supažindin
ti skaitytoją su tikra padėtimi Alžyre.
Kraštas yra nepaprastai atsilikęs. Di
džioji gyventojų dalis gyvena tikrai rytie
tiškame skurde, žemėje Iškastose landy
nėse, arba barakinio pavidalo lūšnose. Ne
kalbant apie sanitarines priemones, pa
kaks prisiminti, kad milijonai nėra matę
gydytojo... Metropolio teritorijoje, (Pran
cūzijoje), vienas gydytojas aptarnauja
2.000 gyventojų, Alžyre — 5.000.
Iš 9.500.000 gyventojų 7.788.000 randa
si Tell ir augštumose: 325.000 kv. km. turiničoje teritorijoje gyvena 910.000 euro
piečių kilmės gyventojų ir 6.878.000 vie
tinių.
Tirščiausiai apgyvendinti taškai randa
si Kabylie'joje, kur Babor tenka 100 gyv.
vienam kv. km.; Djurdjura — 200 ir TiziOuzou — 210.
Priešingai šitam perpildymui 910.000 kv.
km. turinčiose Pietinėse Teritorijose tegy
vena tik 12.000 europiečių ir 60.000 vie
tinių. Tai sudaro maždaug apie 0..9 gy
ventojo vienam kv. km. Taipogi nepapras
tai plačioje, 1.065.000 kv. km. oazinėje sri
tyje tegyvena 1.000 europiečių ir 60.000
vietinių. Miestai yra perpildyti. 1886 me
tais 11 proc. visų krašto gyventojų buvo
susibūrę į vietoves, neturinčias daugiau
kaip 2.000 galvų. 1948 m. gyventojų mies
tuose siekė 24 proc. krašte gyvenančių ir
1953 metais miestuose gyveno 70 proc. vi
sų Alžyro europiečių ir 12,5 proc. vietinių.
Iš turimų 220.487.000 .........................
ha tikrovėje tėra
naudojama tik apie 50 mil. ha. Aktyviai
tenaudojama
kultyvuojamos žemės,
tik
4.130.000 ha.
Šita 10 metropolinių departamentų didurno teritorija turi išmaitinti 9,5 mil. gyventojų, kurių skaičius 1973 metais pasieks 14 milionų!
Kalbėdamas Prancūzų Katalikų Intelek
tualų Centro debatuose, M. Fangeat, pri
pažino, kad palyginus praėjusius 50 metu
su dabartine žemės ūkio padėtimi, aiškiai

KULTŪROS FONDO TARYBĄ SUDARANT
tuvių Dailės Instituto, 9). Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos
(architektų sekcijos). 10) Lietuvių .Moky
tojų Sąjungos, 11) Amerikos LRK Vargo
nininkų Sąjungos, 12) Lietuviu Enciklo
pedijos redakcijos kolektyvo. 13) Lietu
vių Literatūros Draugijos, 14) Lietuvių
Studentų Sąjungos JAV. 15)Mokslinių Stu
dijų Klubo, 16) Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos, 17) Dainavos ansamblio, 18) A. Ste
phens ansamblio, 19) Čikagos vyrų choro.
Toliau Kultūros Fondo Tarvbos nariais"
buvo pakviesti dar 8 paskiri kultūros dar
buotojai bei rėmėjai. Kultūros Fondo Ta Žinome, kad kai tik vėlyvus vasaroto
rybos posėdžiuose sprendžiamuoju balsu jai baigia atostogas, kai pagelsta medžių
taip pat dalyvaus_ ir Bendruomenės Val
dybos narys kultūros reikalams (reika’e lapai ir dienos trumpėja, šio krašto gyven
jį galės pavaduoti ir kuris kitas Bendruo tojai, kokios jie bebūtų profesijos, turtin
menės Valdybos ar kitos kurios kultur1'- gi ar vos šiai taip sulaukią penktadienio
nės Bendruomenės institucijos atstovas). savaitinių išmokėjimų, pradeda ruoštis
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiię Kalėdoms. Gi kai atšvenčiamas triukšmin
gasis „Guy Fowks“ vakaras, pasirengi
GERIAUSIAS, SVEIKIAUSIAS IR
mas diena iš dienos auga, plečiasi, užkrės
ŠVARIAUSIAS
damas net ir tą, kuris „šaltas ir abejin
gas“ tokiems pasiruošimams.
angliško ir konitinentalinio maisto
Tačiau paskutiniąją prieš šventes savai
pasirinkimas
tę
kalėdinė karštligė pasireiškia tokia for
tik lietuviškose krautuvėse .
ma, jog vargas nepatyrusiam, patekusiam
į to milioninio skruzdėlyno centrą.
Net ir vienus kitus metus šiame mieste
gyvenusiam nesunku pastebėti, kad pas
J. LIŪDŽIUS
Z. JURAS
kutiniaisiais metais londoniečiai vis su di
desniu skrupulingumu, su didesniu lenk
421, Hackney Rd. E.2.
tyniavimu ruošiasi Kalėdų šventes sutik
ti. Rimtoji Regent Street, lyg ir įsižeidusi
146, Holland Park Ave. W.ll,
už pernykščią spaudos .pastabą, kad Lon
20, Ridley Rd. E.8.
donas, palyginus su kitomis Europos sos
; Maistas pristatomas į namus ir iš- Ę tinėmis, pereitais metais buvęs blankiau
Į siunčiami užsakymai iš
f siai pasipuošęs Kalėdų senelį sutinkant,
į 421, Hackney Rd. E.2. Telf. SHO 8734 | šiais metais už 15 tūkstančių svarų visą
'iilllillllllliilliiiiiiiiiiilllilillllllllllllliliiiiiiiliiiiiiiiiiliilllllilllliliil^ šią gatvę „apibėrė“ snieguolėmis, nuo ku
rių žėrėjimo, tviskėjimo raibsta akys ne
tik tų, kurie nekantriai laukia, kurie nak
timis sapnuoja apie tą Kalėdų senelį, bet
ir tiems, kurie tą senelį turės suvaidinti.
Penkiolika tūkstančių svarų žvaigždutėms
vienai gatvei pasipuošti!.. Suprantama,
kad žymiai daugiau tūkstančių tos gat
vės krautuvių savininkai išmetė indivi
dualių krautuvių prekylangiams dekoruo
ti. Nors, tenka pastebėti, kad šioje srityje,
prekylangių dekoravime, anglai nėra feno
menai ir nesugeba „prikalti“ prie vitrinos
praeivio taip, kaip kontinento biznieriai,
ar jų pasamdyti dekoratoriai. Kaip ir vi
sur, taip ir šioje srityje, pas anglus būdin
gas perkrovimas, stengimasis į langą su
kimšti kuodaugiausiai. Bet, suprantama,
1, LADBROKE GARDENS LONDON W.ll
yra ir čia išimčių. Pvz., Regent Str. Liber
ty B-vės prekylangiai jau dvelkia tikruoju
menu, elegancija ir savotiškai įspėjančiorumu, kad čia prekės augštos kokybės,
bet ir kainos jau ne vulvortinės, ne mūsų,
GRUODŽIO 31 D. VAKARO PRADŽIA 8 VAL.
užsieniečių per prievartą, bet užsieniečių,
GROS DŽIAZAS. VEIKS BUFETAI IR BARAI.
neturėjusių DP vardo, kišenėms ir piniginėms.
ĮĖJIMAS IR TAURĖ ŠAMPANO — 5 ŠILINGAI.
Kalėdine nuotaika geriausiai užkrečia
Oxfordo gatvėje Selfridges B-vės preky
ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 31 D. LONDONIEČIAI SU SVEČIAIS
bos rūmai, verti pirmosios premijos: elnių
voros pakinkytos į roges, varpais skambi
KVIEČIAMI SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS!
ną įvairiaspalviai nykštukai, milžinai Ka
lėdų karaliai — barzdoti seniai, puošnios
eglės, priverčia kiekvieną stabtelėti ir su
Gerblamus Lietuvių klubo narius, ateinant į N. Metų sutikimą,
sižavėti, ir užsukti vidun, kur dovanų pa
prašoma pasiimti nariot knygelę. N. Metų sutikimo vakarui
sirinkimas „tik“ vienas milionas!.._
gautas policijos leidimas iki 12.30 vai. ryto;
Gal ne tiek būdingas šių metų Londono
išviršinis pasipuošimas sutikti Kalėdas,

Jei lietuvių kultūros problema buvo ak
tuali nepriklausomai Lietuvai, turėjusiai
visas sąlygas jai svarstyti ir spręsti, juo
aktualesnė ji tapo nepriklausomybės ne
tekus. Iš vienos pusės tenka ir toliau są
moningai rūpintis ir nusistatyti esminiais
tautinės kultūros klausimais ir iš antros
pusės reikia vykdyti konkrečiuosius kultūrinius uždavinius.
Bendruomenė visų pirma ir yra skirta
kultūrinei lietuvybei — lietuvių tautos
mokslui, menui, švietimui — ugdyti ir
skleisti. Tai visų gyvųjų lietuvių didysis
tautinis uždavinys ir pareiga. Bet Bend
ruomenė visa tai galės sėkmingai atlikti,
kai turės specialių organų, kur bendram
kultūriniam darbui susiburs jau jį dirban
čios darugijos, pagaliau ir paskiri kultū
riniais reikalais besisieloję ir besirūpiną
asmenys.
Todėl Bendruomenės Valdybai rūpėjo
visas mūsų kultūrines jėgas sutelkti į vie
ną organą, kuriam pavedami specialūs kul
tūriniai uždaviniai ir rūpesčiai. Supranta
ma, kiekviena draugija ir toliau dirbs sa
vo srities darbą. Bet į bendrinį organą
kiekviena ateis su savo dalimi, o šios da
lys jau sudarys kultūrinių siekimų bei už
davinių visumą.
Toks specialus organas tautinės lietuvių
kultūros reikalams bus Kultūros Fondas.
Bendruomenės Valdyba trijuose savo posė
džiuose apsvarstė ir priėmė laikinuosius
Kultūros Fondo nuostatus (galutinį savo
žodį čia tars Bendruomenės Taryba) ir
numatė Kultūros Fondo Tarybos sudėtį.
Į Kultūros Fondo Tarybą Bendruome
nės Valdyba nutarė kviesti šių mūsų kul
tūrinių institucijų, draugijų ir kitų kul
tūrinių vienetų atstovus: 1) Lietuvių Ra
šytojų Draugijos (2 atstovus), 2) Lituanis
tikos Instituto, 3) Lietuvių Profesorių
Draugijos, 4) Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos, 5) Lietuvių Kalbos Draugijos, 6) Lie
tuvių Kultūros Instituto, 7) Lietuvių Dai
lininkų ir Architektų Sąjungos, 8) Lie-
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pastebimas smukimas: vietoje įprastinio
šitoje srityje kilimo, žemės ūkis ne tik,
kad nerodo jokių tendencijų pilniau pa
tenkinti kas kart didėjančią maisto pa
klausą, bet nebepajėgia išgauti to, kas bu
vo prieš keliasdešimt metų.
Prancūziškose farmose padėtis yra žy
miai geresnė, bet jos tesudaro tik mažytę
dalelę tos amžinai alkanos gyventojų ma
sės.
Pasinaudodamas oficialiu raportu Mr.
Blanchard sako, kad gerai įdirbant 900000
ha, duoda net 8 milionus dvigubų cent
nerių derliaus, kai tuo tarpu daugiau ne
gu 2 mil. ha kitų teduoda tik 10 mil.
Tie skaičiai vaizdžiai parodo primityvinę žemės ūkio padėtį, kur neretai medinį
plūgą traukia pats žemdirbys.
Prancūzai dažnai mėgsta pasigirti apie
krašto - pramoninimą. Taip, šitoje srityje
tikrai nemažai pasiekta, bet nedarbo klau
simas nesumažėjo. Prisiminus, kad 76
proc. visų europiečių kilmės krašto gyven
tojų dirba pramonėje ir, be abejo, naudo
jasi plačiomis etatų bei atlyginimų privi
legijomis, netenka laukti, kad didesnis' vie
tinių skaiččius čia rastų pragyvenimo šal
tinį.
Pirmoji socialinės neligybės realybė yra
nedarbas. Praėjusią vasarą iš 1.850.000, be
žemės ūkio darbininkų, pastoviai tedirbo
tik apie vienas milionas. Buvo net tokių
vietovių, kur bedarbių skaičius siekė net
35 proc. visų gyventojų. Bedarbiams rem
ti skiriamos sumos 1948-9 metais siekė
82,5 milionus frankų. 1954-5 metams jau
reikėjo 800 milionų!
Tuo tarpu kai europiečių gyventojų ne
darbas visai nepaliečia, gi dėl sumažėju
sių pajamų žemės ūkyje kenčia 87 proc.
visų vietinių gyventojų.
Šitame nesuderinamų kontrastų krašte,
kur šalia modemiškų vilų yra kartoninės
lūšnos, apie du milionai privilegijuotų yra
sočiai pavalgę ir nekvaršina sau galvos
dėl rytojaus. Likusieji 7 milionai kenčia
chronišką alkį ir visą savo žmogiškąją eg
zistenciją turi palaikyti su 15.000 frankų
metinių pajamų... Iš 3.500.000 aktyvių
Maghrebitų, 400.000 pragyvena „iš nežino
mų šaltinių“... Apie 450.000 vaikų lanko
mokyklas, (bent taip oficialiai skelb’amal,
bet 1 milionas 700.000 vaikų nelanko jo
kios mokyklos, nors labai norėtų. Nėra
nei mokykloms patalpų, nei tam paruošto
personalo. Vidurinėse klasėse priskaitomn
apie 34.000 mokiniu. Jų tarpe tik 16 proc.
vietinių. Nėra abejonės, kad tai yra tur
tingosios kastos vaikai.
Ar Prancūzija yra tikrai pasiryžusi k“!s
ti atgyvenusią kolonialinę politiką Alžy
re? šituo klausimu buvo daug kalbėta ir
rašyta, bet konkrečių faktų vis dar nėra.
Gana įdomi yra tūlo Jacques Semoy „hypathese nouvelle“: jis siūlo sudaryti „nau
ja kraštą, kur abi skirtingos bendruome
nės prinažintų ir respektuotų viena kitos
teises konstituciniais pagrindais ir kuris
nebūtu Prancūzija, bet kažkas panašaus į
Kanadą, kur, neišsižadant tradicinio prisirišimo Prancūzijai, būtų sukuriama nau
ja dvasia.''
EDDY CINZAS

Londonas prieš Kalėdas

Baltic Stores

1956 METU

SUTIKIMAS

LIETUVIU NAMUOSE

Jeruzalė. Pasinaudodami tamsia ir lie
tinga naktimi, Izraelio kariniai daliniai
prie Galilėjos ežero užpuolė Sirijos pozi
cijas. Kova buvo karšta. Žuvo 55 Sirijos
kariai, o 29 buvo paimti į nelaisvę. Žy
dų nuostoliai — 4 užmušti ir 12 sužeistų.
Izraelis pasiteisino, kad šis žygis buvęs at
sakymas i Sirijos kariuomenės ugnį, jau
kuris laikas nukreipiamą į žvejų laivus.
Berlynas. Po ilgos vokiečių karo belais
vių grąžinimo pertraukos į Vak. Vokieti
ją atvyko vos 57 buvę kariai. Juos palei
do tik po bado streiko, kurį jie paskelbė
protestuodami prieš grąžinimo sulaikymą.

Suvalkai. Varšuvos archeologijos mu
ziejaus ir Pozannės universiteto jungtinė
mokslininkų ekspedicija daro senų kapi
nynų kasinėjimus prie Suvalkų. Iki šiol
jau apjieškota 11 kapinynų, maždaug III
a. po Kristaus gim. Aiškinama, kad radi
niai kalba apie Jotvingių kultūrą. Jotvin
giai buvo lietuvių genties šaka.
New Yorkas. Bendra Amerikos darbi
ninkų profsąjungų AFL ir CIO konvenci
ja pasisakė už pagriežtinimą kovos prieš
komunizmą, už pavergtųjų tautų išlaisvi
nimą ir už suteikimą tų kraštų darbinin
kams tikros laisvės.

Roma. Kūčių dieną Popiežius Pijus XII- •
sis pasakys tikintiesiems savo tradicinę
kalbą. Ji bus transliuojama į visus pasau
lio kraštus.
Nikosia. Britų kariuomenė Kipro saloje
padarė kratą religinės jaunimo organiza
cijos Ohen būstinėje ir rado daug kalti
namos medžiagos. Ten, kaip žinoma, į te
roro žygius yra įvelti ir vaikai.

Bonna, Vak. Vokietijoje, tarp Saaro ir
Kreuznach upių atrasti uranijaus rudos
k’odai.
Vašintgonas. Ryšium su gydytojų patarimu Eisenhoweriui labiau susilaikyti nuo
aktyvumo, viltys,. kad jis kandidatuos į
naujuosous prezidentus vėl sumažėjo. Tar
pais jis jaučiasi gana nuvargęs.
Canberra. Rinkimus į Australijos par
lamentą laimėjo dešiniųjų koalicija, to
kiu būdu žymiai padidinusi savo atstovų
skaičių žemuosiuose rūmuose. Tuose balsavimuose dalyvavo 200.000 naujų ateivių,

Paryžius. Ryšium su neramumais Alžire
ir baiminantis dar didesnių, ten atidėti —
rinkimai į Prancūzijos parlamentą. Šis žy
gis labai prislėgė Paryžiaus politinius
sluogsnius;

kiek viduinis, tikriau sakant kokybinis.
Kopenhaga. Danijos ministras pirmininPrekių įvairumas, turtingumas ir gausybė kas Hansenas gavo sovietų pakvietimą ap
yra tikriausiai pimrą kartą šio miesto is- silankyti Maskvoje kovo mėnesį. Tai bus
torijoje, gi pokariniais metais — tikrai, jau ketvirtas Skandinavijos ministras, paDar svarbiau — paklausa. Nuo pirmosios buvojęs Kremliuje.
krautuvių atidarymo valandos iki pasku
_ __________
Montargis.
tinės minutės Londono
širdyje tokia
kam- Tai įvyko Prancūzijoje. Sepšatis, lyg tuoj, tuoj, toji širdis .nebeišlai- tynių vaikų motina JeanneVauvelle sudakys, jei dar bent vienas ateis Kalėdų senamų teismą, kurs turėjo teisti jos vynio reikalais... Jau vien iš to fakto, išvada r4> šeimos galvą. Teisėjais buvo: ji pati,
viena: žmonės turi daugiau pinigų, žmo- j°s duktė, 20m., ir sūnus, 17 m. šis teisnės geriau gyvena ir tikisi geriau gyventi, mas girtuoklį ir baubą vyrą ir tėvą nunepaisydami nei „ženevinių spiritų“, nei baudė mirties bausme. Sprendimą įvykbutlerinių varžtų, nesukdami sau galvos dyti buvo įgaliotas sūnus, kurs ir nužudė
dėl rytojaus. Kalėdų nuotaika paveržia tėvą.
kiekvieną, ir visi kiti reikalai — nublun
Buenos Aires, čia nusižudė Perono lai
ka!
kų karinio laivyno operacinio štabo vlr-

Šiek tiek tokion kalėdinėn nuotaikon
patekusį londonietį atvėsina prekių kai
nos. Jos, palyginus su tais metais, kada
mes šiame krašte šventėm pirąsias Kalėdas, yra šoktelėjusios gerokai į viršų, pradedant šluota ir baigiant vakarine puošnia suknele. Bet, vėl tuoj pat reikia pašakyti, kad ir dirbančiųjų atlyginimai, palyginus su 1947 metu uždarbiais, taip pat
padidėjo. Prekių paklausos rodyklis rodo,
kad šių metų prieškalėdinę savaitę žmonės turi daugiau pinigų, negu 1947 m., todėl ir Londono širdyje kamšatis tirštesnė,
ir kalėdinių „rūpesčių“ padidėjo, juo Ir
biau, kad, anot britų darbininko, — „ko
man rūpintis rytojumi, — tegu juo rūpinaši valdžia, o aš skubu derėti Kalėdoms
kalakuto, nes jų gali pritrūkti!
Aitvaras

Oslo. Augštasis komisaras pabėgėlių rei
kalams Dr. G.J. Van Heuven Goedhart
pareiškė, kad jau nesą pabėgėlių, norinčių
grįžti į savo kilmės kraštus. Tokį pareiškimą jis padarė Nobelio premijos už nuopelnus žmoniškumui gavimo proga.

šininkas admirolas Carlos Martinez.
Batlimore. Šiame mieste vienas 50 m.
amžiaus vyras padūkimo priepuolyje kirviu nužudė savo žmoną, motiną, šešerių
metų dukrelę, pašovė policininką ir pats
nusižudė.
*
.
Roma- Is Vatikano pranešama, kad ateinančiLl metų Didžiojo Ketvirtadienio,
Penktadienio ir šeštadienio apeigos bus
®iek tiek PakeistosAlžyras. Arabų partizanai užpuolė iš pa
salų prancūzų karinę vilkstinę, važiavusią
sunkvežimiais plentu rytinėje Alžyro daly
je. 13 prancūzų kareivių ir trys karininkai
užmušti.
Maskva. Svierdlovsko apygardos kom
partijos sekretorius Aleksiej Kutyrov pa
teko nemalonėn ir išmestas iš pareigų. Jo
vietą užėmė ukrainietis Kirilenko. „Pravda“, rašydama apie šį pakeitimą pažymi,
kad Svierdlovsko apygarda neišpildžiusi
pramonės ir ūkio srityse plano ir gerokai
atsilikusi nuo kitų apygardų. Suprantama,
kad buvusiam sekretoriui teks už tai atsakyti.

NUOSAVOS GAMYBOS RINKTINIUS KUMPIUS, taip pat PYRAGAIČIUS
ŽUVĮ ir kitus KONTINENTAL1NIUS MAISTOgPRODUKTUS

SIŪLO FIRMA

ENOCH & Co (Gen. Mnt.) Ltd
9, LENTHALL PLACE, S.W.7.

TEL. FRO 0864

(prie Gloucester Rd. požem.',stoties)

PARDUOTUVĖS

12, HOLLYWOOD RD., S.W. 10, Tel. FLA 5408

3, GOLDHRST TERRACE, N.W. 3; Tel. MAI 6114
9; 1ENTHAL PLACE, SW. 7, Tel. PRO 0894

GAMYKLA ir SANDELIS: 44, Sherbrook Rd;; SW;6; Til. FUL 5792
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EUROPOS LIETUVIS

7

Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

SIUNTINIŲ REIKALU

WOLVERHAMTONAS

MANCHESTER®

V<

PAMALDOS LONDONO LIETUVIŲ
BAŽNYČIOJE

Siuntinių giminaičiams ir bičiuliams į
VILTIS — WALSALL
PAMALDOS
Dillingenas. Įvyko visuotinis apylinkės
Europos kraštus reikalu lietuviai yra praGruodžio 3 d. Whitmore salėje įvyko gy
Pamaldos Manchesteryje Pirmą Kalėdų narių susirinkimas. Išrinkta nauja apylin
kės
valdyba, kurią sudaro: pirmininkas
Katalikų Bažnyčia Kalėdas švenčia di šomi kreiptis į DBLS-gos Centro Valdybą, vos ir įdomios krepšinio rungtynės tarp dieną bus laikomos Notre Dame seselių
Edvardas Getneris, sekretorius Alfredas
Walsall
ir
„Vilties
“
komandų.
Nors
ir
vienuolyne
(Bignor
Str.
Manchester
8),
delėm iškilmėm, kad visi labiau pajaustų
smarkiai Walsall puolė, nors ir jieškojo 10.30 vai. Taip pat pamaldos ten yra lai Kalvonas ir iždininkas Julius Gujėnas.
Kristaus gimimo paslapties svarbumą ir
priešo silpnesnių vietų, visdėlto padarė komos ir kiekvieno mėnesio pirmą sekma Apylinkės kontrolierium išrinktas Jonas
Rauchas.
reikšmę. Kiekvienas kunigas laiko po tre
keletą klaidų ir pirmąjį kėlinį prakišo dienį 10.30 vai.
Lietuvių Rezistencinės Santarvės
31:17 „Vilties“ naudai.
jas šv. Mišias. Pirmąsias — vidurnakty
Bradfordo Skyriaus nariui V. Padegi
Neustadtas. Grįžo iš Olandijos ponia Ei
Verta pažymėti, kad šiose rungtynėse
SKELBIMAS
je, antrąsias aušroje ir trečiąsias — dieną.
mui mirus, jo žmonai, dukrelei ir sū
dukienė ir p-lė Rutenbergaitė,' praleidužaidė keli „Vilties“ atsarginiai, ir jie pa
Šiom yptaingom iškilmėm, sako angelišneliui nuoširdžią užuojautą reiškia
sirodė neblogiau už pačius svarbiausius
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo sios ten vieno mėnesio atostogas. Kelionę
, kasis Daktaras šv. Tomas, Bažnyčia iške
tos komandos šulus. Todėl ir vietinis ang valdyba 1955 metų gruodžio mėn. 24 die j Olandiją ir atostogas joms parūpino šal
LRS-ės Europos Komiteto
lų laikraštis savo pirmajame puslapyje ną, 7 vai. vakare savo klubo patalpose pos organizacijos. Jos buvo labai gražiai
lia mąstymui tris Jėzaus gimimus: kūniš
Pirmihinkas ir nariai
priimtos, turėjo progos dalyvauti įvairio
įsidėjo straipsnį, kuriame pagyrė „Lithu ruošia
ką ir matomą žemėje, dvasišką gimimą šie
se ekskursijose ir visur svečiuotis. Maistą
anian Exiles Club“, pasidarbavusį krepši
lose per dieviškąją malonę ir amžiną gi
BENDRAS KŪČIAS
turėjusios labai gerą. Jų globėjai olandai
nio labui Wolverhamptone apylinkės ly
mimą pas dangiškąjį Tėvą. Kitais žodžiais
goj. Taip pat pagyrė 15 m. amžiaus Jono
Įstojimo mokestis dešimt šilingų suau prašė ir kitais metais atvykti. Ypatingą
PETERBOROUGH LIETUVIAMS
Žukausko žaidimą, pasisakydamas, kad gusiems, vaikams virš dešimt metų pusė įspūdį mūsų tautietėms padarė olandų
tariant, Bažnyčia nori mums priminti, kad
„Viltis reserves are so unreserved“.
kainos. Norintieji dalyvauti bendrose Kū švarumas ir tai, kad beveik niekur nežy
pagarbintume Kristų trijose apraiškose,
Šita proga atsiprašau visus lietuvius, ku
“ vadovybei labai gaila, kad ši čiose prašom užsirašyti pas klubo sekre mu skurdo ar neturto.
kaip Žmogaus Sūnų, pasaulio Išganytoją rie lapkričio 13 d. laukė pamaldų bažny tas„Vilties
jaunuolis paliks mūsų sportininkų ei torių A. Jalovecką.
ir Dievo Sūnų.
čioje: geležinkeliečių nurodytas nuvažia les, nes jis su savo šeima, kuri rėmė klu
Wehnen. š.m. lapkričio 27 d. slaptu bal
Klubo Valdyba.
savimu buvo renkama PLB Wehnen apy
iki Leicester, bet toliau jokios susi bą, išvyksta į Ameriką. Sporto klubas
Mūsų bažnyčioje pirmos Mišios Kalėdų vau
siekimo priemonės nebebuvo ir apsivylęs jiems visiems linki laimingos kelionės ir
linkės valdyba ir kontrolės komisija. Į
vidurnaktį 12 vai. Antros Mišios 9 vai. ry turėjau grįžti namo.
pasisekimo naujoje žemėje.
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo apylinkės valdybą balsų dauguma išrinkti
to ir trečios — 11 vai. dieną. Kalėdose va
Norėdamas atitaisyti šį jums ir man ne
Už „Viltį“ žaidė ir taškus pelnė: V. Kel- valdyba 1955 metų gruodžio mėnesio 26 Vincas Martinaitis, Tomas Bružas, Jonas
karinių pamaldų nebus. Per kiekvienas malonų atsitikimą, susitaręs su Petterbo- mistraitis — 24, U. Manga — 13, J. Žu dieną, t.y. antrąją Kalėdų dieną ruošia Sėdaitis, Izidorius Augaitis ir Jurgis Jakš
rough Geneva St. bažnyčios klebonu, at kauskas — 5, P. Jasionis — 4, J. Snabaitas, į Kontrolės Komisiją — Fr. Šlenteris,
Mišias bus sakomas pamokslas.
važiuoju šeštadieni, gruodžio 31 d., iš va tis — 2, V. Karnilavičius — 4, V. Bod- savo klubo patalpose linksmą
K. Babonas ir A. Atas. Naujoji valdyba
ŠOKIŲ
VAKARĄ
karo ir nakvosiu minėtoje klebonijoje, nieks — 2, W. Barut — 6.
pirmoje eilėje rūpinasi Kalėdų eglutės pa
Visus manchesteriečius ir apylinkės lie ruošiamaisiais darbais.
J. MATULIONIS IR P. DEVENIENĖ
kur kiekvienas jūsų galės mane rasti. Mū
Bendras rezultatas — 60:37 „Viluties“ tuvius prašom atsilankyti.
sų pamaldos bus per Naujuosius Metus, naudai.
ATVYKS LONDONAN
Pradžia 6 vai. vakaro.
Neustadtas. Grįžus paskutiniesiems vai
sausio 1 d., 12,15 vai.'
Teko patirti, kad naujai išrinktas VLIPAMALDOS
Tikiu, kad geležinkeliečių streiko tuo
kams iš Šveicarijos, kur jie praleido tri
1955
metų
gruodžio
mėnesio
27
dieną
3
Ko pirmininkas ir naujoji Vykdomosios metu nebus ir mes tikrai susitiksime.
jų
mėnesių atostogas, vėl pradėjo veikti
WOLVERHAMPTONE — I Kalėdų d. 12v.
vai. po pietų, šaukiamas Manchesterio vietos vargo mokykla. Mokyklą lanko 13
Kun. J. Kuzmickis
Tarybos p-kė E. Devenienė atvyksta į Lon
Linksmų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Lietuvių Socialinio klubo narių visuotinis berniukų ir mergaičių. Lanko noriai, nes
’ doną tuoj po N. Metų. Naujieji VLIKo pa
-metinis
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS
mokyklos vedėjas mkt. Jonas Pareigią su
linki
visiems nariams, garbės nariams ir
reigūnai atvyksta Europon perimti parei
SUSIRINKIMAS
geba patraukliai pravesti pamokas.
nariams rėmėjams Sporto Klubas „Viltis“.
Visus Gerbiamus klubo narius prašom
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12,30 v.
gų.
Sporto Klubo Valdyba susirinkime dalyvauti, kartu pasiimant su
Hannoveris. Susirinkę apylinkės nariai
Jonas Matulionis iki 1951 metų gyveno HUDDERSFIELD — gruod. 26 d., 11,30 '
savim klubo nario knygeles, kad užtikri aptarė aktualiuosius apylinkės reikalus.
PETERBOROUGH — sausio 1 d., 12,15 v
Coventryje, Anglijoje, todėl Anglijos lie BUCKMINSTER — sausio 1 d., 6 v.v.
nus balsavimo teises.
Buvo pareikšta nusiskundimų, kad apylin
tuviams, ypač jo bičiuliams, bus malonu NOTTINGHAM — sausio 8 d., 12,15 v.
CORBY
kės valdyba nevysto jokios veiklos, nede
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo da pastangų išlaikyti vargo mokyklą. Su
jį vėl čia pamatyti, o gal ir ilgesniam lai
Gruodžio
26
d.,
4
v.
p.p.
St.
John
Ambu

valdyba 1955 metų gruodžio mėn. 31 die sirinkimas kreipėsi į apylinkės valdybos
NOTDNGHAMAS
kui „prisijaukinti“ Anglijoje.
pirmininką J. Vyšniauską ir pareikalavo,
lance Hall, Lloyd Rd., Old Corby (Village) ną savo klubo patalpose ruošia
kad artimiausiu laiku būtų sukviestas vi
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Corby skyrius rengia
d.
visuotiĮvykūsiame
š.m.
lapkričio
27
P.P. ŽUKAUSKŲ ŠEIMA IŠVYKSTA
Visus manchesteriečius prašom atsilan suotinis apylinkės narių susirinkimas ir
niame skyriaus susirinkime dalyvavo
KALĖDINĮ POBŪVĮ.
būtų pravesti nauji apylinkės valdybos
AMERIKON
kyti.
Centro V-bos pirmininkas .M. Bajorinas,
rinkimai, nes dabartinės valdybos kaden
Pradžia 8 vai. vakaro.
Wolverhamptone ilgesnį laiką gyvenęs kuris savo pranešime apibūdino esamą
Programoje:
vieno
veiksmo
misterija
cija jau baigėsi. Susirinkimui pirmininka
padėtį tiek čia, tiek anapus geležinės už „ŠVENTOJO VAKARO SAPNAS“ ir Var
J. Žukauskas, ilgametis W-tono DBLS sky dangos
ir papasakojo apie S-gos veiklą, go Mokyklos vaikų pasirodymas. Vėliau
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo vo V. Šukys. Jame pranešimą padarė
, riaus pirmininkas, nepaprastai daug ir Europos Lietuvių Bendruomenes.
Balfo
šalpos komisijos pirmininkas ■ J.
Kalėdų Senelis iš tolimo Lietu valdyba 1956 metų sausio mėn. 8 dieną 3 Stankaitis.
energingai dirbęs lietuvių reikalams, šio - Susirinkimui pirmininkavo K. Kudla, atvyksta
vai.
po
pietų,
Manchesterio
Lietuvių
Soci

vos sodžiaus, kuris paseks įdomių pasakų
mėnesio pabaigoje atsisveikina su Anglija sekretoriavo Zavackas. Slaptu balsavimu mūsų mažiesiems prie rgažiai papuoštos alinio klubo patalpose ruošia vaikams
Bueckeburgas. Persikėlęs iš Hildesheiišrinkta nauja skyriaus valdyba. Nutarta eglutės. Vėliau bus bendra arbatėlė, tur
EGLUTĘ
ir išvyksta į JAV su visa šeima.
mo j Bueckeburgą lietuvių sargybų dali
ateityje į valdybos posėdžius kviesti ta tinga loterija. Veiks baras ir visų svečių
Visas
mamas
prašom
savo
vaikučius
at

■ P.P. Žukauskai gruodžio 27 d. atvyksta pat ir valdybos narius-kandidatus.
ir šiais metais gražiai paminėjo Lietu
sivesti. Į klubą atvyks Kalėdų senelis su nys
vos kariuomenės šventę. Visi liuosi nuo
į Londoną, Lietuvių Namus, jr čia viešės
Gruodžio 4 d. naujoji valdyba, susirin pasilinksminimas prie lietuviškos muzi dovanomis.
kos.
tarnybos dalinio vyrai susirinko kareivi
kusi pirmam posėdžiui, pareigomis pasi
Klubo valdyba
3 dienas.
Visus tautiečius tiek iš arti, tiek iš toli,
nėse gražiai įrengtoje britų karių koply
skirstė sekančiai: pirmininkas — A. Ma maloniai
prašome
gausiai
dalyvauti.
Ma

tėlėje, kur atvykęs kun. V. Šarka kartu
vice-pirm. K. Deveikis, sekreto
PADĖKA
ŠVENČIŲ PROGRAMA LIET. KLUBE tulaitis,
nesivėlinti. Pradžia punktualiai
su visais pasimeldė ir pasakė gražų, įspū
rius — E. Zavackienė, kasininkas — B. lonėkite
Liet. S-gos „Ramovės“ Manchesterio sky dingą pamokslą. Po pamaldų visi susirin
Bendros Kūčios — gruodžio mėn. 24 d., Baliulis, reikalų vedėjas — K. Bivainis, pradedama.
Corby
skyr.
valdyba
rius nuoširdžiai dėkoja savanoriui-kūrė- ko papuoštoj valgykloj. Dalinio vadas ats.
Lietuvių Klube rengiamos bendros Kū valdybos nariai B. Kiturienė ir J. Oželis.
jui A. Šukiui, skaičiusiam gražią paskaitą kap. I. Apyrubis trumpais žodžiais primi
komisijon išrinkta: M. Janu
čios. Norintieji bendrose Kūčiose dalyvau lis,Revizijos
V. Biskis, J. Gurkauskas. Kandidatais CORBIECIŲ DOVANA VARGSTANTIEMS Kariuomenės minėjimo proga, lapkričio nė dalyviams mūsų kariuomenės garbin
ti maloniai prašomi iki gruodžio mėn. 22 — Z. Matulevičienė ir J. Kazlauskas.
26 d. Dėkoja taip pat p. Bernadetai Navic gai atliktus žygius, tebevykstančių paverg
Duosnūs corbiečiai lietuviai suaukojo 5 kaitei už deklamacijas ir p.p. J.M. Navic toje tėvynėje kovą, kurią veda prieš žiau
d. užsirašyti pas Klubo sekretorių. BendPareigoms pasiskirsčius, naujoji valdy
svarus
ir
4
ši.,
kurie
paskirti
neturtingai
kams
už priėmimą pakviesto svečio A. rųjį okupantą mūsų partizanai ir visa, tau
ba aptarė ateities veiklos planą ir reikalą
- ’ rų Kūčių mokestis — 12/6.
pagyvinti Nottinghamo lietuvių kolonijos daugiavaikei lietuvio šeimai, Vokietijoje, Šukio. Taip pat visiems lietuviams tokia ta. Žuvę už Lietuvos laisvę nepriklauso
Pirmoji Šv. Kalėdų Diena — pirmosios kultūrinį ir lietuvybės
proga atsilankiusiems į skyriaus surengtą mybės kovose “ mūsų savanoriai ir visų
” ‘
‘ išlaikymo veikimą. kaip kalėdinė dovana. Tokią šeimą co’ v
čiai yra metų bėgyje sušelpę net šešiais minėjimą.
laipsnių kariai, o taip pat padėję galvas
Kalėdų dienos vakare, Lietuvių Klube
maisto ir drabužių siuntiniais.
Skyriaus Valdyba- nelygioje kovoje mūsų narsieji pąrtizanai,
rengiamas Šokių vakaras. Veiks bufetai
Šalpos komitetui ir visiems aukavu
nužudyti kalėjimuose, koncentracijų sto
ir šokiai bus paįvairinami programa, šo LONDONO „VAIDILA“ ATVYKSTA Į siems širdingas, lietuviškas, ačiū.
vyklose bei ištrėmime mūsų tautiečiai bu
BOLTONAS
NOTTINGHAMĄ
kiams gros džazas. Vakaro pradžia 7.30 v.
Corby Skyr. Valdyba
vo pagerbti atsistojimu ir giliu susikaupi
DBLS-gos
Boltono
skyriaus
narių
susi

d.
į
Nottinghamą
atvyksta
Sausio
21
.
mu.
Minėjimas buvo baigtas Tautos Him
Įėjimas 2/6.
Londono „Vaidila“. Vaidiliečiai suvaidins
rinkimas įvyksta gruodžio 18 d., sekmadie nu. Po to sekė kukli vakarienė, kurios me
PAMALDOS
Antroji šv. Kalėdų Diena — antrosios F. Neveravičiaus surežisuotą veikalą „Po
nį, St. Mary mokyklos patalpose. Susirin tu, atvykęs į iškilmės kun. Bunga davė
CORBY — II Kalėdų d. 12 v.
Kalėdų dienos vakare, Lietuvių Klube ren nios Dulskienės Moralė“.
kime dalyvaus ir pranešimą padarys daug gražių, įdainuotų į magnetofono juos
teles, lietuviškų dainų. Parodė ir šviesos
giamas Kalėdinis Vakaras. Įvairūs šokiai
DBLS-gos Pirmininkas M. Bajorinas.
paveikslus iš Lietuvos istorijos. Sargybų
grojant džazo muzikai. Turtinga loterija.
dalinio narys A. Janavičius pasakė kele
Vakaro pradžia 7.30 vai., įėjimas 2/6.
NORTHAMPTONAS
tą eilėraščių. Lietuvių sargybų dalinys li
Naujųjų Metų sutikimas — gruodžio 31
ko labai dėkingas svečiams už atsilanky
Seniau čia buvo didelis ir veiklus DBLS mą ir gražų minėjimo paįvairinimą.
dienos vakare, Lietuvių Klube rengiamas
skyrius. Vėliau, kaip ir kitur, sumažėjo.
Tradicinis Naujųjų Metų Sutikimas, šo
Šiuo metu čia gyvena apie 40 lietuviškų
REIKALINGA MOTERIS
kiams gros „Stanley“ džazas. Vakaro pra
širdžių. Kalbama, kad tame skaičiuje yra
je
esantiems
ir
labiausiai
pagalbos
reikaGrįždamas
iš
Amerikos
į
Europą,
VLI

ir šviesių žmonių ir tikinčiųjų, bažnyčioje
džia 8 vai. Įėjimas ir šampano stiklas —
Londone gyvenančiai šeimai reikalinga
buvusių vos tik prieš tris metus... Skyrius
Ko URT-bos Valdytojas Dr. P. Karvelis; lingiems mūsų tautiečiams.
5/-.
2. Kokį įspūdį Tamstai padarė lietuviai buvo miręs. Jo palaikai kietai supakuoti moteris, šeimininkės padėjėja- Vokietijoje
Gerbiamus Klubo narius ir jų svečius trumpai buvo apsistojęs Londone. Ta pro
ir jau buvo besiruošta juos persiųsti į gyvenančiai kelionės Išlaidos bus apmokė
į šiuos Klubo parenigmus kviečiame at ga retas svečias apsilankė ir „E. Lietuvio“'■ už Atlanto, jų organizacijos ir veikla?
■centrą. Bet tuo laiku atsirado vienuolika tos. Kreiptis P .B. Varkala, 36, Victoria
šios
kelionės
proga
teko
arčiau
susipasilankyti ir jaukioje lietuviškoje aplinku redakcijoje.
lietuvių, kurie prikėlė iš mirties patalo
Paprašytas painformuoti skaitytojus: žinti su ALT-s planais ir veikla, su LLKo- Northamptono skyrių, kuris pirmuosius Drive, London S.W.19.
moje praleisti šventes ir sutikti Naujuo
apie savo kelionę, Dr. P. Karvelis sutikoi miteto New Yorke atliekamu darbu ir da metus vėl gražiai veikė. Rinkdavosi į ren
sius Metus.
lyvauti VLIKo sesijos New Yorke paruo- giamus minėjimus, buvo mokamas ir ren
atsakyti j kelis dominančius klausimus.
kamas nario mokestis. Bet taip buvo. Da
♦
1. Tamsta grįžti apvažinėjęs daugelį vie: Šimuose.
KANADA AUKOJA SODYBAI
bar vėl skyrius miega, nebėra nei susirin
«
Taip pat turėjau gražios progos arčiau kimų, nei minėjimų, nei ekskursijų. Sky
tų ir atlikęs tam tikrus darbus. Įdomu
narį *
DBLS
Derby
skyriaus
valdybos
Ponas V. Pyragius iš Kanados, siųsda
riuje
liko
devyni
nariai,
kurie
gerbia
ki

pažinti
JAV-ių
ir
Kanados
lietuvių
gyvebūtų ką nors išgirsti apie Tamstos kelionę
mas „Europos Lietuvio“ prenumeratą už
JONĄ SADULĄ
tus veiklius skyrius, bet kaip patiems prisi
ir žygius, ir, apskritai, šį tą naujo iš mū■ nimą.
kelti, tai reikia jau vėl j ieškoti vaistų. Ga
1956 metus, atsiuntė tris dolerius Lietu
ir
Viskas, ką ten pamačiau, man padarė limas
sų politikos.
❖
dalykas, kad su Naujaisiais Metais
vių Sodybai.
P-lę DORIS KLINKĘ
Į JAV-bes buvau nuvykęs dalyvauti Pa labai gilų ir teigiamą įspūdį. Senesnioji ir įvyks čia koks nors „perversmas“. Ti
VAIKUČIŲ KALĖDINĖ EGLUTĖ
sukūrusius šeimos židinį, sveikiname*
vergtųjų Tautų Seime. Šio rudenio sesijo mūsų išeivių karta yra sukūrusi milžiniš kėkimės.
Northamptoniškis
ir linkime saulėto gyvenimo
❖
je
paskirus pavergtus kraštus atstovaujan kus dalykus. Visur yra pastatytos bažny
Sausio mėn. 8 d., Lietuvių Klube ruošia
čios,
įkurtos
mokyklos,
veikia
šimtai
įvai

DBLS Derby skyr. v-ba ir nariai £
ma vaikučių Kalėdinė Eglutė. Programą čios delegacijos buvo taip sudaromos, kad rių organizacijų leidžiamas spausdintas
KALĖDINIS POBŪVIS
❖
atliks patys vaikučiai. Kalėdų Senis iš jose dalyvavo ir Europoje gyvenantieji žodis. Senesnės kartos atlikti darbai ne
❖
Liet. Soc. Klubas, 345a, Victoria Park
dalins dovanas. Eglutės pradžia 3 vai. p.p. veikėjai. Tuo būdu norėta pabrėžti dides paprastai lengvina dabartinei kartai trem
1 •••
*•* ••• ••• <•
••• ••• ••• *•*
nį delegacijos reprezentatyvumą ir tamp
ties vargą pakelti ir mūsų tautinį savytu- Rd., London, E.9 Antrąją Kalėdų dieną
resnį ryši su Europa.
KLUBŲ NARIŲ
BRANGSTA KIRPIMASIS
rengia
mą
išlaikyti.
METINIS SUSIRINKIMAS
Ten teko pasakyti dvi kalbas. Vieną de
Plaukų
kirpėjų ir barzdaskučių federa
Amerikos kontinente mes turime labai
ŠOKIŲ VAKARĄ — POBŪVĮ.
1956 m. sausio mėn. 7 d. 4 vai. p.p. Lie maskuojant sovietų teigimus, būk tai mes daug intelektualinių jėgų, reikia tik rasti
cija paragino savo narius pabranginti vy
Pradžia 7 vai. vak. Staliukus užsakyti rų ir moterų plaukų kirpimą šešiais pe
tuvių Klube, 1 Ladbroke Gdns., London, esame įsijungę laisva valia į Sovietų Są būdus tinkamai mūsų turimas galimybes
W.H., šaukiamas metinis Lietuvių Klubo jungą, ir mūsų byla tuo būdu, pasak sovie panaudoti ir kuo plaučiausiu mastu įtrauk iš anksto pas Z. Jurą, Tel. SHO 8734.
nais, ar net ir daugiau, pagal kirpyklos
Orkestras, žaidimai. Bufetas.
ir Headley Park Klubo narių susirink1- tus, esanti baigta. Antrą — atsakant į Ma ti mūsų tautiečius į darbą. Šiandien jau ir
rūšį. Tos federacijos klabėtojas pareiškė,
mas. Susirinkimo metu bus perrinktos klu tulio kalbas Jungtinėse Tautose. Ji, kaip naujieji ateiviai pirmuosius įsikūrimo sun
kad ateinančių metų pradžioje galima ti
bų valdybos ir diskutuojama Klubų atei žinoma, sovietai yra atsigabenę į New Yor kuinus yra nugalėję, todėl gali daugiau
kėtis ir didesnio galvos ir barzdos pagra
je
deklaracijoje,
kurioje
VLIKas
yra
įsi

ties veikla. Klubų nariams šiame meti- ką tremtinių grąžinimo akcijai plėsti. Ant jėgų ir laiko viešiems reikalams pašvęsti.
žinimo darbų pabrangimo.
|
niame susirinkime dalyvavimas būtinas.
roję kalboje buvo iškelti mūsų delegacijos Visur, kur teko lankytis, radau nepapras pareigojęs kovoti už lietuvių tautą tol, kol
reikalavimai, kad sovietai, jeigu jiems tik tai gyvą susirūpinimą mūsų tautos reika laisvė ir nepriklausomybė bus atgauta.
Ypatingai pažymėtina, kad VLIKas pa
ATPIGINS KELIONĘ PER ATLANTĄ rai rūpi tremtinių reikalai, leistų išplės
lais ir mūsų brolių, tėvynėje kenčiančių kvietė grįžti į bendrą darbą visas tas gru
BRADFORDE
Šiaurės Amerikos oro linijų bendrovės ti Tremtinių reikalams Komisaro prie padėtimi.
pes, kurios yra iš bendro fronto pasitrau
numato įsteigti naują oro liniją tarp New JTO globą visiems, kurie Sovietų Sąjun
Moterų
ir vyrų ranko darbo eilutės ir
3. Kaip žinoma, neseniai New Yorke pa
Yorko ir Londono ir tarp New Yorko ir gos viduje yra išvietinti, būtent, prieš sa sibaigė ypatinga VLIKo sesija, paskelbusi kusios, patikrindamas joms lygias teises
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies
medžiagų pagal kiekvieno individualų
Airijos. Kelionė lėktuvu iš New Yorko į vo valią iš gimtojo krašto iškeldinti. Tai šiokias tokias reformas, pakeitusi savo sta ir vietą vyriausiame laisvinimo organe,
Londoną kaštuosianti 50 svarų, gi New paliestų visus suimtuosius ir ištremtuo tūtą ir atlikusi kitus darbus. Gal malonė- tvarkantis demokratiniu, būdu.
skonį ir pageidavimą, prieinamomis
Naujai
sudarytas
VLIKo
prezidiumas
Yorkas — Shannon (Airijoje) tik 44 sv. sius mūsų tautiečius, išblaškytus Sovietų tute nors keletą žodžių apie tą sesiją.
kainomis.
pirmoje vietoje gavo uždavinį suderinti
Sąjungos plotuose. Reikalauta, kad būtų
Dirba kontinento ir anglų stiliaus
VLIKo sesija praėjo vieningumo ir kon
10-TASIS NIDOS KNYGŲ KLUBO
leista tarptautinėms institucijoms susipa struktyvaus darbo ženkle. Pagrindinės mūsų laisvinimo veiklą JAV-se, kur, kaip
specialistai.
žinoma,
reiškiasi
įvairios
institucijos
(Lie

žinti su šių nelaimingųjų padėtimi ir su
LEIDINYS
Turime geriausios .Crombie“ me
VLIKą sudarančios grupės parodė, kad tuvos Laisvinimo Komitetas, Lietuvos De
džiagos!
GruodžV mėn. 13 d. klubo nariams iš teikti jiems tokią pagalbą, kokia yra tei jos moka rasti bendrą kalbą visais reika
legacija prie Pavergtųjų Tautų ir kit.).
Siuvama taip pat lš atneštos mesiuntinėtas 10-tasis Nidos Knygų Klubo kiama laisvajame pasaulyje jos reikalin lais. Ta apystova, kad VLIKo vadovauja Užsibrėžta aiškiai pasidalyti uždaviniais
giems.
džiagoe.
leidinys, „Ponia Bovary“ H d. Sausio mėn.
mose vietose pasikeitė asmenis, jokiu bū ir atsakomybe. VLIKo prezidiumas posė
JOHN GAY
Grįžęs į Europą, šiuos reikalus aiškinsiu du nereiškia VLIKo politikos pakitėjimo
išsiuntinėjimui ruošiamas 11-tasife leidi
džiaus JAV-se, o Vykdomoji Taryba lieka
25, Manchester Road
nys, Mykolo Biržiškos „Senasis Vilniaus su JTO Komisaru toliau, kad būtų grei — ji lieka, kaip ir buvusi, ta pati. Ji yra veikti Europoje taip, kaip ji yra veikusi
BRADFORD
čiau rasti keliai padėti Sovietų Sąjungo- nusakyta 1944 m. vasario 16 d. iškilmingoUniversitetas“.
iki šiolei.

PASIKALBĖJIMAS SU URT VALDYTOJU
DR. P. KARVELIU
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PLUNKSNAQRAUZIO
= UŽRAŠ AI =
MERRY XMAS! LINKSMŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! — pasi
pils per šias dienas milionai sveikinimų ir
linkėjimų Laimės! Ir kas mūsų nenorėtų
būti laimingas!? Tokių nerasime. Lygiai
kaip nerasime, tikriausiai ir su žiburiu ne
rasime, nė vieno laimingo žmogaus šioje
žemėje. Nes tikroji Laimė yra toks pada
ras, kuris šio to vertas tol, kol mes jos
jieškome, kol jos neturime, kol nepasie
kiame. Kai ją turime savo užantyje, kai
ji mums priklauso, kai jau esame tos
„Laimės“ savininkais, pamatome, kad ta:
dar neviskas. Tada randame vėl kitą „lai
mę“ ir kol jos nenutveriam, esame labai
„nelaimingi“. Ir taip, kol... Bet kalėdinėje
nuotaikoje tas „tol“ tebūnie nepasakytas.
Tokia proga linkėkime viens kitam laimin
gai vytis ir prisivyti Laimę, be kurios, at
rodo, negalime gyventi... Tad laimingiau
siai laimėti laimę bent poolyje laimingai
siais 1956 metais!

*»*

„Taika geros valios žmonėms“ — kalė
dinis šūkis. Mes, prof. Žymanto vadina
mi lietuviai užsieniečiai, ko ko gera būtu
me iki šiolei labai taikingai gyvenę, jei
bolševikai nebūtų pavergę mūsų kraštą,
o mes nebūtume nuo jų pabėgę, bet būtu
me likę ten, ar išvažiavę į užsienius ne
kaip „ambasadoriai“, o stačiai taip sau. it
povestuvinėn kelionėn... Kaip besigirtume,
kaip nesitaikytume sau šūkio „Taika ge
ros valios žmonėms“, turime prisipažinti,
kad arba mes „blogos valios“, arba jau
nepaprastai karingi... ne tiek gal su .bol
ševikais, kiek tarpusavyje.
Lukštenant nuodugniau mūsų nesugyvenimo priežastis, pamatysime, kad pati
didžiausia priežastis, tai varžybos ir ne
sutarimai dėl pavergto krašto laisvinimo.
Naudingas dalykas yra smėlio dėžėje iš
dėstyti kareivėlius, patrankas, užtvaras ir
užtvankas savojoj pozicijoj ir atitinkamai
išdėsčius priešo armijas, — diskutuoti,
tartis ir bartis, bet pribėgus dėžę apvers
ti, — nekokia išdaiga. O mes ar nepana
šiai darome Išlaisvinimo reikalais besi
rūpindami, bediskutuodami, susibarame
taip jog barnis pasidaro pirmaeiliu daly
ku, o tikrasis tikslas — kaip sudoroti prie
šą — antraeiliu. Tai rodo mūsų veiksnių
ginčai, seni kaip „svietas“.
Štai Eltos biuletenyje Nr. 33 skaitome
Vyriausiąjį Liet. Išlaisvinimo Komitetą
sudarančių grupių viešą pareiškimą lie
tuvių visuomenėje (jį atspausdino ir E.
Lietuvis Nr. 46) sunkius kaltinimus tau
tinėms grupėms, pasitraukusioms iš VLIKo. Ten sakoma:
„Bendro darbo eigoje vis labiau ryškėjo,
kad naujieji išeiviai tautininkai, vadisti-

nės santvarkas palikuonys, ima bodėtis
demokratine galvosena, kuri viešpatauja
Vilke, ir yra pasiryžę gaivinti ir puoselėti
seną vadistinę ideologiją.
„šios galvosenos poveikyje tautininkai
savo spaudoje ir organizacijose ėmė neigti
pačią Vilko prigimtį, kaip ji yra nustaty
ta 1944 m. vasario 16 d. deklaracijoje Vil
ką steigiant, ir tuo būdu rausėsi po Vliku
ir jo darbo pagrindais.
„Tautininkų atstovai visuomenėje ir Vii
ke, patys jame dalyvaudami atsakingose
pareigose, per eilę metų vedė planingą
kampaniją diskredituodami Vilką lietu
viškoje visuomenėje perdėtų jo negalavi
mų vaizdavimu, primetimu jam nebūtų
norų ir prasižengimų, pajėgiamai sunkin
dami Vliko santykius su Lietuvos diplo
matais. Dažnais atvejais tautininkai lai
kė Vliką nukovintu priešu ir buvo darę
ypatingas pastangas Lietuvos laisvinimą
vadavimą pavesti vienam asmeniui“... ir
taip toliau, ir taip toliau, ir tas atsišauki
mas baigiamas: „...Didelė negarbė tiems
tautininkams, kurie pirmon eilėn kovoja
ne su mūsų krašto okupantais bolševikais,
bet su Vliku“...
Atseit, jei jau taip tautininkai darė ir
daro, tai reikia tik džiaugtis, kad jie iš
Vliko pasitraukė. Tuo tarpu jau kitame
„Eltos“ biuletenio numeryje 34 rašoma:
...„Sesija, išklausiusi pranešimų apie Vli
ko veiklą bei ateities darbus, priėmė są
matą ir ją patvirtino 1956 m. pirmajam
pusmečiui. Vliko statuto projektas svars
tomas atskiros komisijos. Besiaiškinant
Vliko darbui reikalingų šaltinių klausimą,
sesijoje buvo nutarta kreiptis į visuomenę
atskiru atsišaukimu. Sesijos metu buvo
taip pat apgailestauta, kad ne visos grupės
priklauso Vlikui, todėl buvj pareikštas pa
egidavimae, kad ;lt>s vėl į jį grįžtų, ir Lie
tuvos laisvinimas būtų dirbamas visų vie
ningai. Tuo reikalu buvo priimta rezoliu
cija, kuria pakviesta visus vieningai dirb
ti Lietuvos laisvinimo darbą“...
Po šitokių pareiškimų, dievaž, ima no
ras pritarti. Dieve duok jam dangų, žyde
liui Dolskiui, įdainavusiam „Gegužinę“:
„Kai geriau jau įdienojo,
Kožnas daros netvarkoje.
Kožnas darosi malonus,
Pas kiekvieną naujas tonas...“

Nes iš tikrųjų pilkam žmogui nebeaiš
ku: vieną dieną užverčiamas kibiras pa
mazgų, kitą dieną kviečiamas prie bendro
stalo. Atrodo, kad kalčiausi yra tie, kurie
rašo, todėl ir aš tuo reikalu neberašysiu.
Sarmata.

METU RŪPESČIAMS BESIBAIGIANT
Besibaigiantieji 1955 metai buvo kažin
kokie nevykę, tarytum kokių konvulsijų
tampomi. Tik i jų pabaigą matomas kiek
didesnis aiškumas.
Metų vidury nauja Maskvos taktika buvo
pagimdžiusi nelemtą „Ženevos dvasią“. Su
pagrindu buvome jos galimomis pasekmė
mis susirūpinę mes, lietuviai, kaip ir kiti
Rytų Europos kraštų atstovai, per šimtme
čius išmokę perprasti Maskvos siekius, jos
klastą ir neskrupulingumą. Šiandien Mask
va pati savo rankomis tą „Ženevos dvasią“
nugalabijo. Ateinantieji metai parodys, ar
Maskva čia pasijuto tiek tvirta, kad galėjo
sau tai leisti, ar ji padarė didžiulę klaidą,
kaip ir praeityje buvo tai padaręs ne vie
nas diktatorius. Yra rimtų žmonių vakaruo
se, tvirtinančių, kad Bulganino ir Chruš
čiovo kalbos ir akcija Indijoje, Burmoje, Af
agnistane, buvusi didelė komunistų klaida,
sukėlusi Vakaruose reakciją, grąžinusi pa
saulį prie šalto karo. Yra žmonių, didžiai
susirūpinusių sovietų kėslais Artimuose Ry
tuose. Ten laukiama prasidėsiant Rytų ir
Vakarų susidūrimo.
Šiandien dar sunku pasakyti, ar Maskvos
vadai savo žygdarbiais ir gastrolėmis Indi
joje galutinoje išvadoje pasiekė laimėjimų,
ar jie pralaimėjo. Tai priklausys nuo pačių
Vakarų. Maža konstatuoti, kad pasaulis li
ko vėl grąžintas j šalto karo būklę. Klausi
mas, ką dabar darys Vakarai? Sulaikymo
politikos jau nebeužteks. Būtų pavojinga
statyti Maginot linijas ir jaustis už jų sau
giai, nes sovietai yra meistrai po panašio
mis linijomis pasikasti.
Tačiau, 1955 metams baigiantis, tenka su
pasitenkinimu konstatuoti, kad i Rytų ir Va
karų konfliktą imama blaiviau žiūrėti, ne
gu anksčiau.
Pereitą savaitę JAV užsienio reikalų mi
nistras Dulles, kalbėdamas Čikagoje, jau ne
beužsiminė apie savo buvusį dirbtiną opti
mizmą, kuriuo jis pats greičiausiai ir anks
čiau netikėjo. Jis konstatavo, kad pasaulis
yra atsidūręs akivaizdoje „tarptautinio ko
munizmo ir laisvės kovos naujos fazės“. Ne
bėra jau iliuzijų, kad galėtų pasikeisti sovie
tų tikslai, jie keičia tik savo taktiką, gi jų
tikslas užvaldyti visą pasaulį lieka nepasi
keitęs.
šių metų vasarą Vakarai buvo linkę veng
ti kalbėti apie tarptautinio komunizmo pa
vergtas tautas. Jie galvojo, kad susitarus su
Miaskva vienu klausimu, jos neerzinant ki
tais klausimais, vėliau bus galima ją įkal
binti būti gera, geruoju atsisakyti savo ka
ro metu padarytų užgrobimų. Tai buvo iliu
zija ir klaida.
šiandien JAV užsienio reikalų ministras
Dulles vėl iškėlė sovietų pavergtųjų tautų
klausimą, kaip didžiai padarytą toms tau
toms neteisybę, kuri turi būti atitaisyta.
Tam tikslui turi būti mobilizuojama pasau
lio viešoji opinija. Toliau ministeris Dulles
labai teisingai konstatavo, kad tiesioginės

SVEIKINIMAI
Kalėdų švenčių proga Staselis gavo nuo
savo tetos atvirutę su įrašu: „Linksmų Ka
ledų ir Laimingų Naujų Metų!“ Kadangi
per Kalėdas jis buvo labai užimtas, tai sa
vo tetą prisiminė tik per Dangun Ėmimo
šventę ir ta proga jis taip pasveikino te
tą: „Laimingos kelionės dangun! Staselis.“

PERSPĖJIMAS
Katrė, ilgus metus tarnavusi pas ponus
Telipavičius, Kalėdų proga gavo kelias
dienas atostogų aplankyti sergančią tetą.
Reikiamą dieną negrįžo. Kitą rytą Telipavičiai gavo šitokio turinio atvirlaiškį:
— „Nesamdykite kitos. Teta, kiek įveik
dama, stengiasi greičiau numirti. Katrė“.
SĄŽININGUMAS
Niekada nemąniau, kad Anglijoje ga’i
būti tokie nesąžiningi žmonės. įsivaizduok,
— vakar kažkas įkišo man netikrą hrf
kronę, — skundėsi Povilas Petrui.
— Parodyk, kaip atrodo? — pasiteiravo
Petras.
— Nebeturiu. Pasiunčiau Nidos Knygų
Klubui...

GINČAS SODYBOJE
Pereitą vasarą karštai susirėmė buvęs
ūkininkas su miesčioniu, Lietuvių Sodybos
būsimo ūkio reikalais.
— Ką tamsta man niekus kalbi, aš esu
baigęs du fakultetus, — atsikirto miesčio
nis ūkininkui, norėdamas paneigti ūkinin
ko siūlymą.
— Savo ūkyje, Lietuvoje, turėjau veršį,
kuris žindo dvi karves ir jis buvo pats
didžiausias visoje bandoje veršis, — atsa
kė ūkininkas.
SKAUTŲ STOVYKLOJE
Anais metais, kai mūsų jaunimas sto
vyklavo „karvių užtvaroje“, jaunas skau
tas kreipėsi pas Dr. Valterį, skųsdamasis,
kad jam suka kaulus.
— Reumatizmas! Reikia vengti vandens,
— konstatavo nemokamas stovyklos gy
dytojas.
Į šių metų Sodyboje įsteigtą Dr. Valte
rio ambulatoriją atėjo tas pats skautukas
ir klausia:
— Pone daktare, ar jau man galima nu
siprausti?’

n

karinės agresijos iš sovietų pusės pavojus
nėra vienintelis pavojus, ir kad jį sulaikant
negalima dar likti ramiems. Tai yra pripa
žinimas to didelio pavojaus, kuris kyla iš
sovietų vedamos agresijos nekartšo karo ke
liu, net ne šalto karo, bet „taikingomis“
gastrolėmis Indijoje ar ginklų paradvimu
Egiptui.
Tuo būdu Jungtinės Amerikos Valstybės
pradeda atvirai žiūrėti realybei į akis. Di
džiosios Britanijos ministro pirmininko Ede
no ir užsienio reikalų ministro Macmillano
numatomas vizitas Vašingtone ateinančių
metų pradžioje rodo, kad Vakarų susirū
pinta rimtai.
Bet vienas dalykas yra pavojų matyti, ki
tas imtis konkrečių priemonių pavojams pa
šalinti. Jei stovime akivaizdoje naujos fa
zės kovos tarptautinio komunizmo prieš
laisvę, kitaip sakant akivaizdoje naujai vyk
domos tarptautinio komunizmo agresijos ir
ofenzyvos prieš laisvę, tai vien tiktai gyni
mosi čia neužteks. Kiekviena kova yra ak
cija, dinamika, kurioje reikia arba nugalėti,
arba pralaimėti. Ir prieš tokią dilemą šian
dien stovi Vakarai. Šia prasme JAV užsie
nio reikalų ministro Dulles žodžiai mūsų
nepatenkina. Čikagoje jis kalbėjo apie tai,
kad sukėlimas viešosios opinijos gali pri
vesti prie Vokietijos suvienijimo, kad pakė
limas gerbūvio laisvajame pasaulyje kels
nepasitenkinimą komunistų valdomajame ir
užgrobtame pasaulyje, o to pasėkoje ko
munistai bus priversti pamatyti, kad toles
nis laikymas prievartoje jų užgrobtų tautų
jiems neapsimoka nei materialiai, nei mo
raliai. Nėra abejonės, kad laisvojo pasaulio
gerbūvio pakėlimas yra labai svarbus gink
las komunizmo subversyvinei veiklai lais
vajame pasaulyje pakirsti. Taip pat nėra
abejonės, kad Vakarų didesnis susivieniji
mas yra būtina prielaida sėkmingai kovai
su tarptautiniu komunizmu. Todėl teks tik
džiaugtis ir sveikinti visas pastangas Vaka
rų Europai suvienyti. Tačiau galima abejo'i
ar šių priemonių užteks tarptautinio komu
nizmo vykdomos agresijos pavojui pašalin
ti. Tą kovą prieš tarptautinį komunizmą

mieliems bendradarbiams ir klijentams linki
sėkmės ir laimingų N. Metų
Z. Juras ir J. Liūdžius
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KALĖDŲ SENELIO LINKĖJIMAI

bus galima laimėti tik tada, kai bus norima
ne vien savo laisvę apginti, bet bus veiks
mingai kovojama už grąžinimą laisvės ki
tiems. Kova tarp laisvės ir tarptautinio ko
munizmo tikrai yra įėjusi į naują fazę, bet
kaip tik todėl sustojimas pusiaukelyje tos
kovos naujoje fazėje gali pasidaryti nebe
įmanomas.
Tos kovos naujos fazės centras šiandien
nusikelia į rytus. Tai yra kova už Tolimuo
sius ir Artimuosius Rytus, už pačią jų sie
lą. Pasaulio likimas priklausys nuo to, ar
Azijos ir Afrikos tautos bus komunistų sau
laimėtos ar ne. Tačiau tos kovos europinis
frontas dėl to savo reikšmės ir svorio ne- .
nustoja. Čia bus toliau kovojama dėl Vokie
tijos pirmoje eilėje, bet drauge vyks kova
dėl Centro ir Rytų Europos tautų.
Savaime suprantama, šis pasaulinio Rytų
ir Vakarų konflikto frontas mums labiau
siai rūpi. Lygiai taip pat jis turėtų rūpėti ir
Vakarams. 100.000.000 europiečių išsilais
vinimas iš Maskvos jungo reikštų Vakarų
laimėjimą.
Nuo to laikož kai ši Europos dalis buvo#!
Maskvos užvaldyta, praėjo 10 metų. Atro
dytų, kad dešimčiai metų praėjus būtų lai
kas peržiūrėti ar vakaruose vesta akcija už
šios Europos dalies laisvę buvo pakanka
mai apgalvota, visapusiška ir tiksilnga. /šiuo atžvilgiu Centro ir Rytų Europos bu
vusi vertinga ir naudinga politinės emigraci
jos veikla šiandien taip pat nėra reikalinga
peržiūrėti, ar ji nėra nutolusi nuo tų jėgų,
kurios anapus geležinės uždangos kėlė visą
sovietinės priespaudos naštą ir ja stengėsi
atlaikyti, ir nuo tų pasikeitimų, kuriuos ši
sovietinė priespauda yra įnešusi komunistų
pavergtuose kraštuose. Nes gal ne be pa
grindo kyla balsų, kad skelbdamiesi išlais
vintojais, pamirštame apie tikrus kovotojus į
dėl laisvės ir pačius išlaisvinamuosius.
Reikia tikėtis, kad būsimieji 1956 metai
ineš daugiau aiškumo pasauliniame laisvės
ir priespaudos konflikte ir Vakarų akciją
ir kovą dėl visų tautų laisvės įstatys į veiks
mingas ir tikslingas vėžes.
S. Žymantas

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

Neseniai Belgija ir V. Vokietija prisi
dėjo prie Europos Konvencijos 25-jo
straipsnio, liečiančio žmogaus teises. Pa
gal šį straipsnį 260 milionų europiečių
(Strasburgo Europos Tarybą sudarančių
valstybių piliečiai) turi teisę kiekvienu
metu skųstis Europos Tarybos žmogaus
Teisių Komisijai dėl konvenciją pasirašiu
siųjų valstybių elgesio, ši komisija iš pra
džių stengsis tarpininkauti tarp skundėjo
ir apskųstosios valstybės. Jeigu šis tarpi
ninkavimas pasirodytų nesėkmingas, byla
perduodama Europos Tarybos Ministerių
Tarybai, kurioje sprendimas bus daromas
2/3 baisų dauguma.
Po to, kai šią konvenciją pasirašys 8
valstybės, pradės veikti privalomas Tarp
tautinis Teismas. Tuo būdu tarptautinė
teisė šia konvencija įgauna naują aspek
tų: iki šiol tarptautinės teisės subjektai
buvo valstybės. Tai buvo tikriau tarpvals
tybinė teisė, ši konvencija pirmą sykį įga
lina atskirą pilietį patraukti atsakomy
bėn valstybę.
Deja, šios tarptautinės teisės išsiplėtojimu ir jos teikiamais privalumais negalės
naudotis Europoje gyvenantieji lietuviai,
nes jie taikomi tik pasirašiusiųjų valsty
bių piliečiams. Būtų labai svarbu, kad rr
sų politiniai veiksniai ir šioje vietoje im
tųsi iniciatyvos, jog egzilai būtų ir šia
prasme sulyginti su svetingojo krašto pi
liečiais. Ši problema Įgauna aktualumą
ypač šiuo metu, kada Sovietai mėg’na iš
naujo pasiekti tai, ko jiems nepasisekė po
karo, — grąžinti į savo kilmės kraštus er
žilus. Šis reikalavimas Vliko buvo iškeltas
Austrijos kancleriui Raabui, o vėliau pa
kartotas Adenaueriui.

TRYS GRAMAI JUOKO

PRAKTIŠKAI
— Jaunai porai padovanojau servizą 24
asmenims. Pasakyk, o ką pats nunešel?
— 12 asmenų sietelį arbatai košti.

Nr. 49-50. (249-250). 17. XII. 1955.

Dr. A. Šapokos Lithuania Through the
Ages iliustracinę Lietuvos istorijos san
trauką papildomai išleido Liet. Dienu, lei
dykla. Knyga puikiai įrišta kietais virše
liais, kaina 3.50 dol. Tai gera Kalėdų do
vana užsienyje gimusiam jaunimui ir
tiems, kurie norėtų susipažinti su Lietu
vos praeitimi ir nepriklausomo jos gyve
nimo padaryta pažanga kultūrinėje ir eko
nominėje srityje. Ta pažanga yra pavaiz
duota puikiomis iliustracijomis ir statis
tiniais daviniais.

Association posėdyje, po didelių pastangų
buvo gautas sutikimas, kad tautos už ge
ležinės uždangos 1956 m. įvykstančios Mel
bourne Olimpiados atidaryme dalyvaus pa
radę ir šoks tautinius šokius. Jų tarpe ir
lietuviai, kuriuos atstovaus Melbouino
Lietuvių Tautinių Šokių Grupė „Atžaly
nas“. Tai tikrai didelės reikšmės proga,
nes bus dar kartą parodyta pasauliui, kad
nors ir ištremtas, bet gyvas lietuvi?. Pa
rade grupės dalyvaus su savo tautinėmis
vėliavomis ir ne mažesnės kaip 24 asmenų.

Pajieškomas Antanas AMBRAZIEJUS,
sūnus Vinco, gimęs 1915 m. Svarbios ži
nios iš Lietuvos. Jieškomasis, arba apie i'į
žiną, prašomi rašyti: Mrs. G. Strakus, ‘
7236 So. Rockwell St., Chicago, Ill. USA.

ŠVENČIŲ DOVANOS
LIETUVIO LIETUVIUI
Vaičiulaitis — PASAKOJIMAI — 28 ši.
Jankus — NAMAS GEROJ GATVĖJ —
28 ši.
Nobelio premijuotas romanas SILIJA —
28 ši.
Kun. Žiūraitis — ŽODIS IR GYVENI
MAS — 18 ši.
Kėkštas — ETAPAI — 16 ši.
Visos šios knygos gražiai išleistos, kie
tuose drob. apdaruose. Didelis pasirinki
mas knygų jaunimui ir kit. kalėdinių do
vanų. D. Daunoraitė, 49, Thornton Av.,
London, W.4.

GERB. SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Šis „E. Lietuvio“ dvigubas numeris yra
paskutinis šiais metais. Po N. Metų pir
mas numeris spausdinamas antradienį,
sausio 3 d.
Visi prenumeratoriai, norį be pertrau
kos laikraštį gauti ir ateinančiais metais,
prašomi neužtęsti atsiskaitymo. Kaip bu
vo jau skelbta, „E. Lietuvi/" kaina palie
kama ta pati tiems, kurie laiku užsisako,
įmokėdami prenumeratos mokestį iki N.
Metų. Mokantiems po N. Metų, prenume
ratos kaina 2 svarai metams. Talkinin
kams, atsiuntusiems bent vieną NAUJĄ
skaitytoją ir įmokantiems už abi prenu
meratas TIK 3 sv., t.y. po 30 ši. Pinigus
siunčiant, adresuoti: „E. LIETUVIO“ AD
MINISTRACIJA, 1, Ladbroke Gardens,
London, W.ll.
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