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nes partijas visuose Rytų Europos kraštuoA,
Pirmą ' kartą matome, kad kai kurių

KOVOJANTIS KARDINOLAS

į.

Tada sau- 
Jam besi- 
rusiškame 
komisaria

Postalininės epochos 
priversti rinktis arba

Paryžius. Neseniai buvo panaikintos vi
zos tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Dabar 
kelionėms nebereikalingi nė užsienio pa
sai.

tam reikalui dirbti beveik visą

Londono dienraščiai plačiai aprašo apie 
neramumus Lietuvoje. Vengrijos įvykiai iš 
judino jaunimą visuose rusų okupuotuose 
kraštuose, net ir pačioje Maskvoje.

„Daily Mail“ pirmame puslapyje stam
bia antrašte rašo, kad revoliucinis judėji
mas persimetė į Pabaltijį, kad Maskva jau 
prisipažino, antikomunistinis judėjimas 
stiprėja tarpe Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių studentijos, kurias rusai užgrobė 
1940 metais.

„Daily Mail“; „Daily Express", „Daily 
Telegraph“ ir kiti Londono dienraščiai pir 
muose puslapiuose deda ištraukas iš „Ta
rybų Lietuvoje“ atspausdintos Lietuvių ko 
munistų augščiausios tarybos suvažiavime 
pasakytos Sniečkaus kalbos. Lietuvos kom 
partijos vadas pasakė:

„Buvusieji liaudies priešai, išnaudoto
jai, buržuaziniai elementai ir jų tarnai pra 
dėjo kelti galvas.

„Kai kurie veikia po tariamos demokra
tijos kauke, kiti atvirai bando šmeižti ir 
skleisti nepasitikėjimą mūsų politika.

„Mes galim tvitrai pasakyti, kad tos pas 
tangos tuščios. Liaudis nepalaiko ir nepa 
laikys šių iškrypėlių. Liaudis gali nuplėš
ti kaukę nuo priešo veido“ ir t.t.

Sniečkus taip pat pabrėžė, kad universi 
teto studentai buvo ypatingai linkę tikėti 
„melams, skleidžiamiems liaudies priešų. 
Profesoriai, nors ir žino apie tokias nesvei 
kas studentų mintis, nieko nedaro, kad 
trūkumus pašalinus“.

Gautomis žiniomis iš Stockholmo, Lon
dono laikraščiai skelbia, kad neramumai 
Vilniaus universiteto studentų tarpe labai 
rimti. Padrąsinti įvykiais Lenkijoje ir 
Vengrijoje, universiteto studentai surengė 
demonstraciją, protestuodami prieš atlei
dimą prof. Zigmo Šimaičio. Rusai jį lik vi-

Laisvojo pasaulio socialistai kiekvie
nais metais šaukia Socialistų Internaciona 
lo Tarybos posėdžius, įvairiuose Europos 
kraštuose. Šiais metais tokia socialistų me 
tinė Konferencija įvyko Danijoje, Kopen
hagoje lapkričio 29 — gruodžio 1 d.d. To
je konferencijoje dalyvaovo ir pavergtųjų 
Tautų atstovai. Konferencija priėmė že
miau spausdinamą rezoliuciją.

„Socialistų Internacionalas seka pastarų 
jų dienų įvykius Vengrijoje, giliai užjaus 
damas vengrų tautą, ir, rusų karo pajė
goms užgniaužiant išsilaisvinimo sąjūdį,' 
reiškia pagarbą Vengrijos darbininkams 
už pasiryžimą tęsti kovą. Tokiais jausmais 
gyvena visų kraštų darbininkai ir viso lais 
vojo* pasaulio tautos.

Laisvę mylinčio socializmo vardu, mes 
griežtai protestuojame prieš rusų vedamą 
karą su vengrų tauta. Tais veiksmais So
vietų vyrausybė brutaliai paneigė socializ 
mo žmoniškumo ir demokratijos principus.

Demokratinio socializmo vardu, Socialis 
tų Internacionalas reikalauja apsisprendi
mo teisės kiekvienai tautai, teisės, kurią 
kitados skelbė pati Sovietų Sąjunga. Rei 
kalauja teisės steigti laisvas ir demokrati

Vakarus pasiekė daugiau žinių apie Ven 
grijos Kardinolo Mindszenty išvadavimą.

Kaip žinoma, Kardinolas buvo saugumo 
slaptos policijos kalinys Vengrijos provin
cijoje. Namus, kuriuose Kardinolas buvo 
internuotas, policija saugojo iš vidaus ir 
iš lauko. Spalio mėn. 24 d. Kardinolui bu
vo atimtas radijo aparatas. Spauda taip 
pat jo jau nebepasiekė. Visą savaitę Kardi 
nolas neturėjęs jokių žinių. Tik spalio m. 
30 d. pas jį atėjo slaptoji policija ir pareis 
kė, kad jam yra pavojus, todėl reikią pa
siruošti kelionėn. Kardinolas nesutiko lais 
va valia apleisti savo kalėjimo, nes juto- 
kad Vengrijoje kažkas dedasi, 
gumas norėjo jį išgabenti jėga, 
priešinant, iš Budapešto atvyko 
šarvuotyje bažnyčios reikalams 
to viršininkas Horvath, kuris bandė įkal 
bėti Kardinolą, kad jo gyvybė esanti pavo
juje, ir jis turįs įsakymą Kardinolą išga
benti J „saugesnę“ vietą. Bet Kardinolas 
drąsiai pareiškė, kad jis savo noru nesileis 
išvežamas. Tada Horvathas paskambino į 
Budapeštą, prašydamas pagalbos. Tuo laį 
ku vietiniai gyventojai, pajutę kad Kardi
nolui gresia pavojus, apsiginklavo šakė
mis ir apsupo Kardinolo kalėjimą. Susirin 
kusi minia šaukė: „Laisvės Kardinolui' 
Duonos vengrų tautai!

Horvathas išvyko. Jo sargybiniai, maty
dami, kad prieš minią negalima bus prie
šintis, sudarė revoliucinį komitetą, kuris 
nužemintai Kardinolui pareiškė: „Mes nu

davo, ryšium su studentų protestais prieš 
rusų kalbos pamokų ir priverstino mark
sizmo kurso įvedimą universitete.

Panašios žinios ateina iš Estijos, Latvi
jos ir Čekoslovakijos. Štetine jaunimas de
monstravo prie rusų konsulato, išdaužė 
konsulato langus ir šūkavo: „Šalin rusus“, 
„Mirtis rusams“ iki 2 vai. ryto.

STUDENTAI REIKALAUJA
PALEISTI POLITINIUS KALINIUS

„Manchester Guardian“, spaus
dindamas ištraukas iš tos pačios 
Snieškaus kalbos, nurodo, kad ji 
buvusi atspausdinta rusų kalba Lie 
.tuvoje leidžiamame kompartijos 
oficioze „Sovetskaja Litva“. „Man
chester Guardian“ pabrėžia, kad 
partijos viršūnės pirmą kartą taip 
atvirai prisipažino . apie neramu
mus Lietuvoje. Tas pats laikraštis 
skelbia, kad gautomis iš Vilniaus 
žiniomis „Liaudies priešais“ dabar 
vadinami lietuviai patriotai ir nau 
jos srovės nacionaliniai komunis
tai, kurie norėję pasekti vengrų pa 
vyzdžiu.

Pagal „Manchester Guardian“ 
Vilniuje studentai surengė didelę 
viešą demonstraciją. Prie studentų 
prisijungė darbininkai. Demons
trantai šūkavę „tautiškus ’šūkius“ 
ir reikalavę rusų pasitraukimo iš 
Lietuvos ir laisvės rusų kalina
miems lietuviams intelektualams. 
Tik sustiprinti milicijos būriai pa
jėgė demonstrantus išsklaidyti.

se, kurie šiandien yra pūaaū? ar višilkai ~ ROŽIŲ PUOKŠTĖ NEIDAN... 
kolonialinėje padėtyje.

Socialistų Internacionalas reikalauja vi
sų pirma tuoj pat įgyvendinti Jungtinių 
Tautų priimtą rezoliuciją, kuri reikalauja 
atitraukti iš Vengrijos rusų kariuomenę 
ir įleisti JT stebėtojus. Beto, Socialistų In 
ternacionalas reikalauja atitraukti rusų ka 
riuomenę iš visų Rytų Europos kraštų, ku 
riuos ji yra okupavusi. Tų tautų siekimas 
laisvės, naujai padrąsintas per moralinį ir 
politinį komunizmo smukimą, negali būti 
rusų tankų skandinamas kraujuje.

Socialistų Internacionalas reikalauja iš 
pildyti bent tuos pagrindinius pricipus, ku 
ridos nustatė Socialistų Internacionalo Ta
rybos posėdis Zueriche: laisvojo demokra
tinio darbo sąjūdžio atstatymas visuose 
tuose kraštuose, kur toks buvo,.prieš rusų 
imperializmui jį panaikinus. Beto, Socia
listų Internacionalas reikalauja tuoj pat 
įleisti į Vengriją tris jo delgatus, kad jie 
galėtų ištirti ten padėtį ir, būdami 12 mi- 
lionų demokratinių socialistų iš viso pašau 
lio atstovai, jie galėtų pasikalbėti su Veng 
rijos darbininkais.

tarėme prisidėti prie tautos. Jūs buvote 
kalinamas neteisėtai. Dabar jūs laisvas...“ 

Pasirodo, kad jo sargybiniai į sukilėlių 
pusę perėjo pačiu geruoju momentu. Hor- 
vatho pasikalbėjimas su Budapeštu buvo 
nugirstas telefoną kontroliavusios provin 
cinės vengrų kariuomenės įgulos, kuri tuoj 
atsiuntė stiprų dalinį Kardinolui gelbėti. 
Jį rado jau laisvą. Vengrų kariai nugink
lavo policiją, tačiau Kardinolas juos pra
šė, kad sargybiniams nebūtų taikomos re
presijos.

Vengrų karių lydimas, Kardinolas atvy
ko. sostinėn. žmonės, sužinoję kad išlaisvin 
tas Kardinolas grįžta, skubėjo iškilmingai 
jo pasitikti visose vietovėse, pakeliui į 
Budapeštą.

Spalio 31 d„ 9 vai. vakare, Kard. Minds
zenty pasiekė savo rezidenciją Budapešte, 
kurią jis buvo apleidęs 19’48 metais^ Na
mai buvo apgriauti, langai išdaužyti. Kar
dinolas atlaikė pamaldas savo koplyčioje 
ir pakvietė vyskupą augziliarą Szabo, ku
riam davė instrukcijas tuojau suspenduoti 
visus kunigus, kurie bendradarbiavo su ko 
munistais. Tie kunigai Kardinolui buvo ži
nomi, nes komunistų radijos dažnai karto 
jęs jų pavardes, norėdamas suklaidinti 
žmones ir pritraukti juos prie savo režimo.

Prieš suimant Kardinolas buvo pareiš
kęs, kad paprastiems tikintiems, privers
tiems dirbti komunistams, buvo lengvinan 
čių aplinkybių, tačiau kunigams jokių! 

taras, Pranas Gudavičius. Velionis gimęs 
Žemaitijoje, 1876 metais. Baigęs Mintau
jos gimnaziją įstojo į Petrapilio universi
tetą, gamtos fak. Vėliau persikėlė į Char
kovo universitetą medicinos studijoms, ta
čiau už dalyvavimą studentų riaušėse 
prieš caro valdžią iš universiteto pašalin
tas su vilko bilietu. 1905 metais baigė Ber
lyno universitetą medicinos daktaro laips
niu ir pradėjo verstis praktika Eržvilke.

Nuo 1924 m. a.a. Dr. Gudavičius buvo 
Kauno miesto sanitarinis gydytojas, o nuo 
1935 m. iki 1941 m. Vytauto D. Universite
to medicinos fakult. profesorium. Velionis 
aktyviai dalyvavo politinėje veikloje, o 
1907 metais buvo išrinktas į II valstybės 
durną. Durnoje priklausė socialdemokratų 
frakcijai. 1910-11 metais kalėjo už politi
nę veiklą. Dgą laiką Prof. Gudavičius bu
vo Lietuvos Gydytojų Sąjungos narys ir 
pirmininkas.

Velionis paliko žmoną ir dukterį.

Paryžiaus vengrių moterų klubas 
gavo iš Vengrijos vengrių motinų at
sišaukimą į Vakarų moteris.

Jame sakoma;
„Mes į Jus šaukiamės iš neapsako

mo pragaro. Jūs, Vakarų moterys, Jūs 
su meile globojate savo vaikučius pa
togių židinių šilumoje. Mes nebeturi
me židinių, nebėr šeimų! Mūsų ber
niukai ir mergaitės paaukavo savo gy
vybes, gindami mūsų Ir Jūsų laisvę. 
Kiekviena vengrė motina šiandien ap
verkia brangų artimąjį, nužudytą oku
panto. Mūsų valkai, vyrai ir broliai 
tūkstančiais vežami J Sibirą...

„Laisvųjų Vakarų Moterys, veikite, 
darykite ką nors ,sukliudykite masi
nes deportacijas, pažadinkite pasaulio 
sąžinę, išjudinkite Vakarus Iš sustin
gimo!“

Ryšium su Vengrijos įvykiais, Italijos 
vyriausybė neleido sovietų vice-premjerui 
ir politbiūro nariui stalinistui Suslovui at 
vykti Romon ir dalyvauti italų komparti
jos suvažiavime. Atvyko „silpnesnės sudė
ties“ rusų delegacija, vadovaujama taria
mos Chruščiovo „draugės“ Furtsevos. Ro
mos stotyje delegaciją sutiko vietiniai ko
munistai, iš kurių tarpo išėjęs jaunuolis 
su raudonų rožių puokšte ėmė „šventinti“ 
maskolius per veidą.

Maskva. Maskvoje pradėtas paslaptin
gas Stalino-Lenino Mauzolėjaus remontas. 
Mauzolėjus aptvertas augšta tvora. Apie šį 
„remontą“ spauda nieko nepaskelbė. Žmo 
nes spėlioja ,ar tik nebus likviduotas vie 
nas jo „gyventojų“.

Kardinolas sakė, kad jis neturįs priešų, 
kad norįs taikos pasauliui, kad jis neturi 
neapykantos rusams, tačiau nuo komuniz 
mo reikia atsikratyti, nes jis yra klaidin
gas ir neigia Dievą.

Neilgai Kardinolas buvo savo rezidenci
joje Budapešte. Lapkričio 4 d. rytą, kai ru 
sai pradėjo pulti Budapeštą, Nagy jį pa
kvietė į Parlamento Rūmus. Jis dalyvavo 
dramatiniame vyriausybės posėdyje. Kardi 
nolas tarėsi su Nagy ir kitais vyriausybės 
nariais, ką daryti? Rusai jau supo Parla
mento Rūmus.

Ministeris pirmininkas Nagy tada jam 
pareiškęs: „Jūs turite gelbėtis“.

„Kur?“ — paklausė Kardinolas.
„Artimiausioje atstovybėje, JAV amba

sadoje“, pataręs Nagy.
Kardinolas apsisiautė ilgu apsiaustu, pa 

slėpdamas dvasiškio rūbus ir, lydimas tri 
jų jaunų vengrų, apleido Parlamento rū
mus. Trys kiti sekė juos įkandin, kad pri
dengus jį nuo rusų akių, kurių čia knibždė 
jo visur. •

’ Greita orientacija, skubūs žingsniai, iš
gelbėjo Kardinolą. Jis laimingai pasiekė 
ambasadą.

Šitaip išsilaisvino vienas žymiųjų šio am 
žiaus dvasiškių, nepalūžęs raudonųjų pra
gare per aštuoneris metus. Šiandien jis 
yra ryžtingai kovojančios vengrų tautos 
simbolis, pavyzdys viso pasaulio dvasiški- 
jai.

KAS DAUGIAUSIA PRIĖMĖ VENGRŲ?
SEKMADIENIS. Gruodžio 7 d. paskelb

ta statistika iki tos datos į Austriją buvo 
atbėgę 119.029 vengrai. Iš viso skaičiaus 
48.201 išemigravo iš Austrijos į kitus juos 
priglobti sutikusius kraštus.

Vengrų iki šiol priėmė:
Vokietija — 7.016, Australija — 156, D.

Britanija — 8.734, Belgija — 3.240, Kana
da — 2.004, Čili — 7, Danija — 1000, JAV 
— 2.215, Prancūzija — 6.554, Olandija — 
1.976, Airija — 461, Italija — 2.585, Lu- 
kemburgas — 185, Naujoji Zelandija — apie Soivetų ir kai kurių Vakarų vyrų 
235, Švedija — 2.951, Šveicarija — 8.882.

TIKYBOS PAMOKOS LENKIJOS 
MOKYKLOSE

ŠEŠTADIENIS. Valstybė ir Bažnyčia 
susitarė Lenkijoje dėl tarpusavio santykių. 
Derybos truko šešias savaites, t.y. jos. pra 
sidėjo tuoj po to, kai buvo paleistas į lais
vę Kardinolas Višinskis.

Valstybės įsipareigojo panaikinti visus 
bažnyčios laisvės suvaržymus, kurie buvo 
įvesti Lenkijoje, prezidentui Bierutui val
dant.

Bažnyčia įsipareigojo suprasti ir teigia
mai įvertinti pasikeitimus, įvykusius Len
kijoje po Gomulkos grįžimo į valdžią, pa
sikeitimus, kurie „siekia sustiprinti lega
lumą, teisingumą ir taikingą sanbūvį, pa
kelti socialinę dorovę ir kovoti su klaido
mis“.

Iki šiol tikybos pamokų mokyklose ne
buvo. Vaikai galėjo mokytis tik po pamo
kų. Tikybos pamokas organizuodavo para 
pijos savo lėšomis. Tos pamokos būdavo at 
liekamos bažnyčiose.

Pagal naują tvarką tikyba grįžta į mo
kyklas. Tikybos mokytojai bus skiriami 
mokyklų administracijų sutartinai su Baž
nyčia. Jie bus apmokomi Švietimo ministe 
rijos lėšomis.

Tas susitarimas užtikrina visišką lais
vę ir toleranciją tikintiesiems ir netikin
tiesiems.

JT DAR KARTĄ PASMERKĖ RUSUS 

PIRMADIENIS. 
Kremliaus vadai, 
ideologinį komunizmui išlaikyti kelią, arba 
brutalią jėgą naudojantis išlaikyti kas dar 
liko iš komunizmo, aiškiai pasirinko ant
rąjį kelią.

Paskutinieji įvykiai, ypač vengrų minis 
terio pirmininko Imre Nagy pagrobimas 
ir sulaužymas susitarimo su jugoslavais, 
dar daugiau įtempė santykius tarp Mas
kvos komunizmo vadų ir Jugoslavijos. 
Ryšium su tuo, reikia laukti, kad Jugosla
vija šiame suskilusiame komunistų pasau
lyje taps priešinga Maskvos vadovaujan
čiam komunizmui. Nėra abejonės, kad 20- 
jame kompartijos kongrese pasakytoji 
Chruščiovo kalba prieš Staliną prisidėjo 

. prie to, kad daugelio komunistų intelektua
PENKTADIENIS. JT vėl pasmerkė Rusi jų simpatijos pakrypo į Tito, kuris vienin- 

ją už nesilaikymą JT statuto Vengrijos re teUs su Gomulka Chruščiovo žodžius pri- 
vottuctjos reikaluose. JT rezoliucija skam- ėmė „už gryną pinigą“, 
ba taip:

1. JT pareiškia, kad Rusija pažeidė Venxkraštų komunistai nebelaiko savo ideolo- 
grijos politinę nepriklausomybę, siųsdama 
kariuomenę kovoti prieš revoliuciją.

2. JT smerkia Rusiją už neprisilaikymą 
JT statuto, atimant Vengrijai laisvę ir ne 
priklausomybę.

3. JT pakartoja kreipimąsi į Rusiją, kad 
ji nebesikištų į Vengrijos vidaus reikajus, 
bet kurioje formoje.

4. JT kviečia Rusiją atitraukti visas ka
rines pajėgas iš Vengrijos JT priežiūroje.

NAUJOS ATOMINĖS JĖGAINĖS
KETVIRTADIENIS. Didžioji Britanija 

jau prieš kurį laiką patvirtino planus pa
statyti 12 naujų atominių elektros jėgainių 
per ateinančius 10 metų. Dabar vyriausybė 
šiuos planus peržiūri. Planuojamų atomi
nių jėgainių pajėgumas bus padidintas ir 
jų statyba pagreitinta. Vieton anksčiau 
planuotų dviejų, tuoj po Naujų Metų bus 
statomos trys naujos atominės elektros sto 
tyš. Tas tris stotis statys Bradwell, Essex 
ir Berkeley provincijose. Visų planuoja
mų 12-kos elektros jėaginių statyba atseis 
per 300 milionų svarų.

KUO JIE PASIŠLYKŠTĖJO. ..
Apie 40 proc. vengrų pabėgėlių sudaro 

vaikai, o 80 proc. jaunimas. Kai kurie bė
gantieji sakosi atsipirkę iš sargybinių duo 
na ar laikrodžiais, tarp jų ir pabėgęs į 
laisvę vengrų baletmeisteris Ernes Vąshgy kijoje. Suprantama, profesorius ėmė išsi- 
ir jo žmona primabalerina Vera- Pasztor. 
Pabėgėlių teigimu, daug randonarmiečių 
simpatizuoja vengrų laisvės kovotojams. 
Keliose vietose naujai atkelti Sovietų daE 
niai susišaudė su seniau Vengrijoje laiky
tais rusų kariniais daliniais.

Vengrų pabėgėliai ypač reiškia pageida
vimą patekti į Vokietiją. Tarp nukreipia
mų į Vokietiją yra daug jaunimo, galinčio 
dirbti visų rūšių darbus. Atvykę vengrų 
pabėgėliai apskaičiuoja, kad jie Vak. Vo
kietijoje gali už poros dienų uždarbį nu
sipirkti batus, kai tuo tarpu Vengrijoje 
tekdavo 
mėnesį. Tarp atvykusiųjų nemaža yra iš 
metalo ir traktorių fabrikų Budapešte. 
Net ir tie, kuriems už valandos darbą mo 
karna viena DM, tariasi gauna karališką 
atlyginimą. Taip jau išėjo, kad tie laisvės 
kovotojai, kurie lapkričio 17 d. dar kovė
si Budapešte, lapkričio 21 d. buvo įkurdin 
ti Bocholto stovykloje prie Olandijos pa
sienio.

Bolševikų žygiais Vengrijoje reiškia pa
sipiktinimą visas laisvasis pasaulis, griež
čiausiai įsikišo Jung. Tautos, o nuo bolše
vizmo nusisuko net visa eilė salioninių bol 
ševikų ir jam kelių tiesėjų laisvajame pa
saulyje. Vengrijai „sutvarkyti“ Sovietai 
metė daugiau pajėgų, negu kadaise buvo 
vokiečių pasiųsta Prancūzijos pasipriešini
mui palaužti.

Pasirodo, vienintelė iš svetimų valstybių

ambasadų Budapešte buvo Sovietų dalinių 
užpulta ir iš dalies apiplėšta tai Egipto 
ambasada. Kai dėl to užpuolimo ambasado 
rius pareiškė protestą vienam Sovietų dip 
lomatui, tai galų gale jam tebuvo grąžinti 
pora menkaverčių radijo aparatų. Kitų pa 
grobtų daiktų nepavyko niekur rasti.

Pačioj Vengrijoj jaučiamas labai dide
lis nusivylimas Vakarais, kad jiems laiku 
nebuvo suteikta efektyvi pagalba, nors 
kraštas, apskritai imant, tebėra už Vaka
rus nusiteikęs. Labai piktai atsiliepiama 

draugystę, susirašinėjimą laiškais, gražių 
frazių šnekėjimą, kai tuo tarpu vengrų ša 
lies ir visų laisvųjų Vakarų laisvės gynė
jai buvo palikti savo likimui. Sako, dabar 
nenori Vakarai kaip reikiant veiksmingai 
už juos užstoti, tad vėliau, kai šie visi ko 
votojai už visų laisvę pačiose pirmosiose 
pozicijose bus išskersti, tada ateis ir pa
čių Vakarų eilė. Tada jie, nors ir nenorė
dami, bus priversti kovoti. Bet tada jie to 
kių draugų jau nebeturės. Tada nieko ne
padės Žukovams ir panašiems „atsimini
mui“ siunčiami su savo pavardėmis parke 
rial ar kitokios asmeninės dovanos.

gijos centru Maskvą, bet Belgradą.
Italijos komunistų vadas Togliati pra

džioje bandė užimti panašią liniją, vėliau 
suabejojo, pamatęs, kad Italijos komunistų 
skilimas neišvengiamas, dabar, paskutinė
je kalboje, vėl pasakė, kad Maskva nėra 
pavyzdys, kuriuo reikėtų sekti... Dauguma 
Amerikos komunistų, kaip skelbia jų spau 
da, palaiko Tito, bet ne Chruščiovą. Ang
lijos komunistai išleido manifestą, kuria
me skelbia, kad jie reikalauja atitraukti 
svetimas kariuomenes ir iš Vakarų ir 
iš... Rytų Europos. Tik Čekoslovakijos, R. 
Vokietijos, Albanijos ir Prancūzijos kom
partijos yra labiau staliniškos, negu patys 
rusai. Tiesa, jau ir prancūzų intelektualai 
komunistai pasisako prieš rusų metodus 
Vengrijoje. Pačioje Rusijoje nuolat pasi
kartoja, ypač jaunimo, tokie pasireiškimai, 
kurie atvirai rodo, jog ten taip pat reika
laujama daugiau laisvės. Tokie reiškiniai 
aiškiai rodo, kad komunizmas, toks koks 
jis buvo Stalino laikais, jau niekad nebe
bus.

Maskvoje visi žino apie rusų studentų 
neramumus ir reikalavimą „naujų demo
kratinių formų“. Kai universitete buvo ne 
seniai skaitoma paskaita apie tarptauti
nę padėtį, prelegentas gavo daug raštiškų 
užklausimų apie padėtį Vengrijoje ir Len 

sukinėti, atsakydamas bendromis frazėmis 
apie „asmens kultą“. Studentai reikalavo 
atsakyti tiesiog į jų klausimus. Tokių atsa 
kymų negavę, jie atsistojo ir apleido salę. 
Universiteto vadovybė turėjusi šauktis 
„specialios sekcijos“ pagalbos. Gi toji „sek 
cija“ yra ne kas kita, kaip slaptoji polici
ja, suėmusi kelis šimtus studentų.

Melbournas. 45 vengrai sportininkai da 
lyvavę 16-je sporto olimpijadoje, nutarė 
negrįžti į okupuotą Vengriją.

Pasibaigusioje olimpijadoje daugiausiai 
taškų ir medalių, dėka okupuotų kraštų 
sportininkų, surinko Rusija (37 aukso me
daliai, 30 sidabro ir 32 bronzos). Antroje 
vietoje JAV (32 aukso medaliai, 25 — si
dabro ir 17 bronzos)". Trečioje vietoje Aus 
tralija (13 aukso medalių, 8 sidabro ir T4 
bronzos). Ketvirtoje vietoje Vengrija, lai
mėjusi 9 aukso medalius, 10 sidabro ir 7 
bronzos.

Po šių kraštų seka: Italija, D. Britanija, 
Švedija, Rumunija, Vokietija, Japonija, 
Prancūzija, Turkija, Suomija, Persija, Ka 
nada, N. Zelandija, Čekoslovakija, Lenki 
ja, Bulgarija, Airija, Danija, Norvegija, 
Meksika, Brazilija, Indija, Jugoslavija, Či 
Ii, Belgija,. Argentina, Korėja, Islandija, 
Pakistanas, Pietų Afrika, Austrija, Graiki
ja, Uragvajus ir Bahamų salos.

Kita pasaulinė sporto olimpijada bus su 
rengta Romoje, 1960 metais.

1
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MIELA IR LIŪDNA VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Tadas Ratkūnas

(Tęsinys)

Po minėjimo pietūs. Vėl tam pačiam 
šaltam barake. Mokytojai su paltais, me
niniai ir mokinės su storais švarkais. Pra 
deda ir užbaigia su malda. Maistas labai 
kuklus ir nelabai gausus, bet labai švariai 
ir gana skoningai pagamintas. Svečiui iš 
Amerikos krito j akis labai kukli berniu
kų ir mergaičių laikysena pietų metu ne
jaukiame barake. Nebuvo girdėti, kad kas 
iš jų verkšlentų: neskanu, per mažai, šal
ta... Priešingai, jų veiduose matėsi dide
lis dėkingumo jausmas; kuklius pietus ne 
maloniose sąlygose jie priėmė kaip didelę 
bei retą dovaną ir išsiskirstė patenkinti, 
laimingi. Kai svečias, kalbėdamas su mo 
kytojais garsiai nusijuokė, viena mokinė 
pastebėjo savo kaimynei: „Žiūrėk, tas po 
nas iš Amerikos juokiasi, atrodo, kad jam 
patinka pas mus“.

Po pietų visi greitai išsiskirstė. Atsitiko, 
kad profesorius vienas liko stovėti vidury 
nykaus kiemo, tarp bendrabučio ir valgyk 
los. Svečias pasijuto apleistas ir vienišas. 
Jo mintyse gal formavosi tokie klausimai: 
Kodėl nei vienas iš mokytojų manęs nepa 
kvietė pas save? Kodėl nei vienas iš moki 
nių neateina ir nepasišneka? Gal todėl, 
kad aš iš Amerikos, o gal kad aš jų neišgy 
riau paskaitos metu? Gal ką pasakiau ar 
padariau, kaip nereikia? Gal ir nedrįsta? 
Nejaugi aš būčiau jiems toks svetimas, 
tuo tarpu kai jie man tokie artimi ir mieli.

Profesoriaus vienišumą išblaškė ir jo 
mintis nutraukė didelis juodas šuo, kuris 
atbėgęs ėmė uostinėti jo batus. Svečias lyg 
ir Išsigando. Tai pastebėjo viena mokinė 
bendrabutyje per langą. Ji išbėgo laukan 
ir vijo šunį kalbėdama:

— Jis didelis, bet nepavojingas. Aš jį pa 
žįstu.

Mergaitė buvo plonai apsirengusi.
— Jūs peršalsit; skubėkit vidun; labai 

miela, kad jūs tokia rūpestinga, — jai kai 
bėjo svečias.

— Mes čia prie šalčio pripratę. Be to 
mano draugė, kuri jau Amerikoje, žadė
jo atsiųsti ilgas šiltas kelnes, tada bus vi 
sai gerai!

Tuo metu pasirodė kapelionas ir pakvie 
tė pas save.

Kapeliono kambary buvo dar vienas mo 
kytoias ir vienas svečias lietuvis iš Heidel 
bergo. Tik vienas kambarys viršum resto
rano, taigi neaošildytas. Idant svečiams 
būtu malonu, kanelionas iš kamno ištrau
kė elektrinį pečiuką ir įjungė. Nuėjęs pas 
šeimininkę užsakė geros pupelių kavos. 
Pasiūlė po cigarete. Maždaug po penkioli
kos minučių pasieirdo beldimas į duris. 
Kapelionas tuoi išiungė plytele ir paslėpė 
kampe. Tada atidarė duris ir priėmė kavą 
iš šeimininkės. Po to vėl ištraukė plytelę ir 
vėl iiungė. Buvo geriama kava, rūkomos 
cigaretės ir sieloiamasi dėl vengrų laisvės 
kovotojų baisaus likimo. Kapeliono veiki
mas su plytele profesoriui priminė jo stu
dentiškų laikų egzistenciia karo metu Vo 
kietiioe ir Austrijoje. Tame veiksme jis 
atrado vėl save, kaip vargšą, šąlantį ir šei 
mininkiu įbauginta studentą mažame šal
tame kambarėlyje dideliame mieste. Taip 
pat jis prisiminė vieną savo vizitą žiemos 
metu pas kleboną Amerikoje, kuris atida 
rė langą, kadangi buvo per karšta didelia
me salione. Ir jis neuždarė jo iš baimės, 

kai šeimininkė beldėsi į duris. Kai kape
lionas pasiūlė dar po vieną cigaretę, vie
nas iš svečių tarė:

— Perdaug. Kava, cigaretės — tai kaš
tuos virš trijų markių, iš kur užmokėsit? 
Girdėjau kad sekanti mėnesį algos ateis 
pavėluotai.

Einant prie mašinos važiuoti namo, pa
tinkame bendrabučio vedėją su žmona. 
Ponia pažįstama svečiui iš Erlangeno, kai 
jis ten buvo docentu, o ji studentė. Ji drau 
giškai1 pakviečia į savo butą, nori pasikal
bėti, supažindinti su šeima. Užeiname. Be- 
sivaišinant prie mažo stalo, stovinčio mie
gamojo kambario gale, prie sūnaus lovu
tės, buvo gyvai ir nuoširdžiai kalbamasi 
apie bendrus pažįstamus ir jų įvairius gy
venimo kelius tremtyje. Galiausiai profe
sorius susimąstė ir buvo aiškiai matyti, 
kaip jo veidas apsidengė melancholija. Gal 
jis minty svarstė vaišingos šeimininkės 
gyvenimo kelią nuo tos dienos, kai jis ją 
pažino, kaip savo jauną studentę, ligi šito 
momento, kada ji jam, po 10 metų, savo 
šeimos židiny siūlo kavos ir uždega ciga
retę. O gal jis galvojo, kaip jai atsilygin
ti už puikias vaišes, kurios gal buvo su
ruoštos iš paskutinių sutaupų. Pagaliau ir 
šeimininkė pastebėjo svečio susimąstymą.

— Kristina, pamyluok tą mielą poną, 
gražiai palipusi jam ant kelių, — puikioj 
vokiečių kalboj kalbėjo elegantiška estė, 
garsaus lietuvio sportininko žmona, kreip 
damosi į savo trijų metų dukrytę, kuri 
žaidė prie svečio kojų. Tas nelauktas ir 
labai draugiškas šeimininkės gestas sve
čią sujaudino giliai, jis nerado žodžių at

ABSOLIUČIAI TOBULAI TEISINGA 

„Anapus teisybės“
Pulgis Andriušis,

Ši kritika pirmiausia yra absoliučiai tei 
singa dėl to, kad ją rašau aš, Pulgis An
driušis, o ne koks kitas tamsus gaivalas.

Išeidami iš šios premisos, galime nusi
leisti net iki to, kad apžvelgtumėm šių die 
nų pagrindines teorijas, į kurias, kaip kir- 
vapentis į akmenį, atsitrenkia kiekviena 
naujai išleista knyga.

A. Bimbos mišknygės rodo, kad kiekvie
nas literatūros veiklas turi vaizduoti liau
dies kovą dėl įsisavinimo modernios techni 
kos mašinų — traktorių stotyse, kelti kiau 
lių šėrimo našumą, didinti karvių melžimo 
tempus. Ar „Anapus teisybės“ autorius 
vykdo šituos uždavinius? Šioje buržuazi
nių eiliapalaikių knygoje tevaizduojama 
supuvusių Vakarų pardavikiška propagan 
da apie Cadillac'ų ir Pontiac'ų įsigijimą, 
tuo tarpu tikrovėje Amerikos darbo žmo-- 
nės neturi kuo duonos nusipirkti. Be to, 
autorius bando MVD autoritetą, klaidingai 
teigdamas, kad ši įstaiga negalinti net blu 
sos sutvarkyti, kai faktinai ji yra sutvar 
kiusi daug milionų ne tik blusų.

Tarptautinių vandenų leistrai reikalau
ja grožinės literatūros veikalų, kurie jau 
iš rankraščių būtų verčiami į svetimas 
kalbas. Ar Ant. Gustaitis priimtinas į to
kius vandenis? Jisai gal tiktų tiktai tuos 
vandenis sudrumsti, nes keliose vietose ne 

sakyti. Tada jo palydovas, filosofijos dak
taras, žvelgdamas pro langą ramiai pra: 
bilo:

— Jau pradea snigti; bus sunku važiuo
ti; gal paskubėkim, vėliau bus dar blo
giau.

— Aplankykit mus per Kalėdas, — išei
nant prašė nuoširdžiai draugiški šeiminin
kai.

Grįžtant į laikinus namus Europoje, pro 
fesorius aplankė savo jaunystės draugą 
lietuvį kapuciną. Jam papasakojo įspū
džius iš lietuviškos kultūros mokslo židi
nio, kurio įsteigimui, ugdymui ir išlaiky
mui tremtyje jis yra paaukavęs daug lai
ko, daug sveikatos ir daug meilės. Išklau
sęs svečio žodžių, Vyriausias Sielovados 
Tvarkytojas tarė:

— Taip yra miela ir liūdna lietuvių 
tremties gimnazijoje. Miela, kai žinai, jog 
toji mokslo įstaiga yra ženklas, išreiškiąs 
lietuvių tremtinių meilę ir rūpestį Lietu
vos tautinės kultūros išlaikymui; miela kai 
matai, jog čia besimokantis jaunimas, sten 
giasi save išugdyti lietuviškų vertybių dva 
šioje, liūdna tačiau, kai patiri, jog esama 
žmonių ir partijų, kurios dėl asmeninių iš 
skai!iavlmų, skirtingų idėjų ir siekimų 
stengiasi ir taip sunkų darbą dar labiau 
apsunkinti, nors dažniausiai ne iš blogos 
valios; liūdna taipgi kai jauti, jog pasau
lio lietuviai tremtyje nesiteikia stropiai sa 
vo aukomis pagerinti mokinių ir mokyto
jų būklę, sudaryti jiems galimybes kaip 
galima geriau atlikti savo pareigas lietu
viškos kultūros labui ir garbei pasaulyje. 

Adelaidė, 1956.

pagarbiai išsireiškia apie Jungtines Tau
tas, kažką sapalioja apie graboriaus first 
lady. Tad reikia tik džiaugtis, kad auto
rius nemoka angliškai ir nesigraibsto ver 
tėjų, nes, jeigu „Anapus teisybės“ pasiro
dytų arabiškame vertime, tai daug mūsų 
bendruomenės kliaudų būtų ištraukta į 
tarptautinę areną.

Literatūros Lankai man -dykai neatsiun
tė nė vieno lanko, tai ir nepažįstu jų tal- 
mudo, bet, jeigu jų priešai neklysta, ši 
srovė bus bekariaujanti po menas menui 
vėliava. Jeigu taip, tai „Anapus teisybės“ 
perdėm atmestina knyga, nes jinai tevaiz 
duoja naudingus tikslus, tai esti, automo
bilius, šaldytuvus, asilus ir kiaules, — 
nors dėl blusos naudingumo tektų paabe
joti. Vadinasi, šis eilėraščių rinkinys nėra 
menas menui: čia teregistruojami mūsų 
bendruomenės namų apyvokos daiktai, per 
kami už nemeniškai uždirbtus dolerius.

Išeidamas iš šios logistinės premisos, tu 
riu pripažinti, kad Ant. Gustaičio „Ana
pus teisybės“ yra pirmaeilė humoristinių 
eilėraščių knyga mūsų literatūroje. Jinai 
visa galva praneša K. Binkį, T. Tilvytį, 
Pakštiranką ir kitus humoro eiliuotojus, 
kurie rėmėsi liaudiškais dzinguliukais pa
gal gaidą „Jonas myli Marijoną, Marijona 
myli Joną“. Ant. Gustaitis humoristinį ei-

Aš po savos kalbos gražios 
Jaučiu marias jėgų, 
O kai kiti tik prasižios. 
Jau aš ir užmiegu.

Kada aš eiles parašau, 
Žavu ir man ir tau, 
O kai kiti... A tsiprašau! 
Aš jų nė neskaitau.

Tik aš, tik aš pasauly šiam 
Šviečiu mintim gilia, 
Kiti — tik užkamšyt plyšiam 
Šėtono katile.

lėraštį ištraukė iš vulgarios, feljetoniškai 
banalios plotmės ir jį pakėlė į meninį augš 
tį. Mūsuose ilgus dešimtmečius viešpata
vęs nihilistinis averčenkiškai-zoščenkiškas 
stilius Ant. Gustaičio plunksnoje pagaliau 
rado išvaduotoją. Triuškinantis slavų peši 
mizmas čia virsta optimizmu, nors ir „Ana 
pus teisybės“ pliekia mūsų emigracines ne 
dorybes. Eiliavimo elegancija, vaizdų kon
trastai, staigmenos, turtinga, originali kai 
ba autorių iškelia į žanro augštumas. Juo
don pesimizmo balon nenutraukianti mūsų 
ydų kritika, neišsemiamas humoras paver 
čia šią knygą širdies balzamu.

Taip atrodo veikalas, pritaikius asmeni
nį kritikos.metodą.

tvarkingiausia iš visų „plačiosios tėvynės 
žemės ūkio augštųjų mokyklų“. Akademi
ja apdovanota „garbės raštu“ ir pirmąja 
41.800 rublių premija.

Nuo Naujųjų Metų okup. Lietuvoje įve
dama nauja gyventojų aprūpinimo gyvuli
ninkystės produktais tvarka. Vilniaus ra 
dijas pastebėjo, kad „respublikos produk
tų resursai ir jų teikimas gyventojams ap 
rūpinti dabar betarpiškai priklausys nuo 
paruošų ir valstybinių supirkimų planų 
įvykdymo“...

Lietuvos baletas davė naują premiją — 
„Petras Gynthas“. Baleto muzikos pagrin 
dą sudaro Griego muzikinė suita, kurią jis 
sukūrė to paties vardo Ibseno draminės 
poemos motyvais. Pastatė V. Grivickas, 
dailininkė — R. Songailaitė.

Bolševikiniai geologai Lietuvoje sakosi 
ištyrę, jog Lietuvos pietvakarinėje dalyje 
galimi naftos - dujų telkiniai. Geologijos 
mineralogijos mokslų -kandidatas A. Vala 
nustatęs, kad Palangoje turėtų būti Drus
kininkų kurorto vandenų tipo mineralinių 
vandenų.

Tuo atveju būtų galima žymiai išplėsti 
Palangos pajūryje esančią klimatologinę 
gydyklą. (E)

Antanas Gustaitis

v
AS

Visvien rytai ar vakarai, 
Ar priešei ar draugai, 
Ką aš darau, darau gerai, 
O ką kiti — blogai.

Ar aš vedu, ar aš skirtuos,
Ar trise gyvenu,
l kitą spjaudamas, gėriuos 
Gyvenimo menu.

OKUP. LIETUVOJE
Maskvoj paskelbta: Lietuvos Žemės 

Ūkio Akademija pripažinta švariausia ir

Pranašo balsas
•

Advento sekmadieniai, kaip trimito skar 
dūs aidai, žadina krikščionis keltis iš mie
go, kad visi sąmoningai žvelgdami į didįjį 
tikslą kurį reikia pasiekti, kilniai ir ener
gingai imtųsi darbo. Bažnyčia, ruošdama 
tikinčiousius tinkamai sutikti Išganytoją, 
ne vien tik iškelia Dievo įkvėptus skatini
mo žodžius, bet nurodo ir gyvus pavyz
džius, ypač Joną Krikštytoją. Išėjęs iš dy 
kūmos, sulysęs nuo pasninkų, apsivilkęs 
aštriu drabužiu, prie Jordano susirinku
siai miniai kalba, nedailintais, griausmo žo 
džiais: „Kirvis jau pridėtas prie medžių 
šaknies! Kiekvienas medis, kurs neduoda 
gero vaisiaus, bus iškirstas ir į ugnį įmes 
tas! Darykite atgailą, nes Dangaus Kara
lystė arti!“ Krikštytojas jaučiasi esąs 
„balsas“, šauksmas, kuris nuskambės tarp 
tyrų smėlio kopų ir uolų, bet sutikęs žmo 
gaus širdį, ragins susimąstyti ir ruoštis Me 
sijo atėjimui. Kvietė vięus peržiūrėti' sa
vo mintis, troškimus, savo elgesiui duoti 
naują orientaeją, kad Kristaus malonė ga 
lėtų veikti širdyse, nes Dievas priešinasi 
išdidiems, o nuolankiems gausiai dalina sa 
vo malones.

Ar šiandieną žmonės, taip susirūpinę su 
kurti geresnį pasaulį, išgirs Jono Krikšty 
tojo balsą, šaukiantį Išganytojo sutikimui? 
Jis pasakytų mums lygiai tuos pačius žo
džius kaip to laiko žydams: „Tarp jūsą sto 
vi tas, kurio jūs nepažįstate“. Ar pažįsta 
Kristų šiandieną Jungtinės Tautos, kurios 
norėdamas gelbėti nelaimingąją Vengriją, 
prašo, kad įsileistų pasižiūrėti kas ten de
dasi, o neklausia to šimto tūkstančių gyvų 
liudininkų, kurie patys pergyveno ir matė 
bolševikų darbus. Neveltui ir Popiežius sa 
vo radijo kalboj šaukė: „Užtenka dvipras
miškų kalbų! Ruoškite Viešpačiui kelią!“

Pranašas yra tas, kuris kalba Dievo var 
du, nepataikaujančiu žtyižiu skelbia Dievo 
teises. Tokio ir šiandien žmogus laukia, nu 
sivylęs tuščiom kalbom. Reikia dieviškos 
šviesos, dieviško žodžio. Todėl krikščionis 
su džiaugsmu laukia Kristaus Gimimo 
šventės, kaip religinio ir moralinio atnau
jinimo garantijos, kuri žemėje geros va
lios žmonėms suteiks pažadėtą ramybę ir

P. Dauknys MIC

PAMALDOS
LONDONAS — Lietuvių bažn. Bernelių 

Mišios Kalėdų vidurnaktį 12 vai. 
Kalėdų I d. Šv. Mišios 9 vai. ir 11 vai. 
Kalėdų II d. vienos Mišios 10 vai.

COVENTRY — šį sekmadienį 16 d. 12 v. 
St. Elizabeth bažn.

BIRMINGHAM — gruodžio 23 d„ 10 vai. 
St. John bažn. George Str.

WOLVERHAMPTON — Kalėdų I d. 1 v. 
SS. Peter and Paul bažn. North Str. ■

CORBY — Kalėdų II d. 12 vai. Our Lady 
bažn. Occupation Rd.

NORTHAMPTON — gruodžio 30 d. 12 vai. 
Katedroje, Kingsthorpe Rd.

KNYGA — KALĖDŲ SENELIO 
DOVANA

Vaikams:

Meškiukas Rudnosiukas — 14 šil., Ketu
ri Valdovai — 14 šil., Gyvenimo Keliu — 
10 šil., Saulutė Debesėliuose — 11 šil.
Suaugusiems:

P. Andriušis — Tipelis — 21 šil., M. Ra 
dzevičiūtė — Žemelė Šventoji — 8 šil., A. 
Baranauskas — Anykščių Šilelis — 14 šil. 
8 d., A. Maceina — Saulės Giesmė — 36 š. 
8 d. .

Dar galima gauti ir plokštelių.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave. 

London W. 4.'Tel. CHI 2107.
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PIRMAS LAIŠKAS
BR. DAUBARAS

(Trečias Tęsinys)

Jos riksmas atsitrenkė kažkur ąžuolyne, 
Mickevičiaus slėnio skardžiuose, bažny
čių bokštuose, Kūčių žiburėliais apšvies
tuos languos.

Kieme sulojo šunėlis, subrazdėjo durų 
rankenos, sugirgždėjo batų maigomas snie
gas. Pro pakrypusias žemas darželių tvo
ras aikštėn sužiuro akys, žmonių artumos 
padrąsintas, gatvėn išsmuko šunelis. Pa
spraudęs nutriušusią uodegą, piktai lojo ir 
urzgė, bijodamas atsitolinti nuo tvoros.

— Nutilk, Fric! — subarė vyras šunelį 
ir išgąstingu, klausiamu žvilgsniu, pažiū
rėjo į tik ką iš kambario išėjusią žmoną.

— Kažkas guli aikštelėje...
— Kur?
— Ten... Toje pat vietoje, kur...
Moteris instinktyviai įsitvėrė vyro ran

kos.
— Ir vėl?!
— Nežinau. Juk girdėjai tą riksmą, — 

nepatenkintas atsikirto vyras.
— Bet dabar niekas nešaudė? O gal mes 

negirdėjome?.. — trūktelėjo moteris vyro 
rankovę, lyg norėdama jį atitraukti nuo 
tvoros.

— Bet ten kažkas guli, — spyrėsi vyras.
— Kur gulėjo Papartis?!..

— Taip, visai toje pat Vitoje...
— Tu tik neik! Dieve, gal vaidenasi... 

Gal...
Cyptelėjo gretimo .kiemo vartelių spy

ruoklė, ir jos skubiai užsitrenkė, it pe
lėms spąstų durelės. Nuo sukrėstos tvo
ros pabiro žemėn puraus sniego sluogsne- 
lis. Nepiktai suurzgė Fricas, ir skubiai nu 
stipseno šaligatviu pasitikti ateinanačio.

— Kas ten aikštelėje guli? — sulaikė 
einantį Frico šeimininkas.

— Atėjau ir aš tavęs klausti.
— Mes girdėjome, kai kažkas šaukė, — 

įsiterpė moteris.
— Einam, Negi šauksi miliciją, — pa

ragino atėjusis, ir, nelaukdamas pritari
mo, įbrido sniegan. Moteris paleido vyro 
rankovę, žinodama, kad pavojus sumažė
jo, kai pirmas ten nuėjo ne jos vyras, bet 
kaimynas.

— Papartienė... — taip tyliai ištarė šį 
žodį pirmasis, laikydamas už pažastų sugle 
busį kūną, tarsi garsiau pasakytas šis var
das būtų sudrumstęs Kūčių vakaro ra
mybę.

— Neškime...
Frico šeimininkų bute kvepėjo eglutė ir 

degančių žvakučių smilkalai. Kūčių sta
las buvo užtiestas baltute staldengte ir ten 
tebestovėjo indai ir likučiai šventos vaka

rienės. Vyrai paguldė vis dar sąmonės ne
atgavusią moterį greta stalo stovinčioje 
ciratinėje sofoje.

— Kaip iš karsto išimta. Kaip ji įveikė 
iki čia ateiti1? — kalbėjo moteris, atsegio
dama gulinčios skarmalus.

— Dievas jai davė jėgų ateiti iki sūnaus 
kapo...

— Bet iš kur? Iš kalėjimo, ar iš Sibiro?
— spėliojo kaimynas. O gal pabėgo? Jei 
taip, tai tu, Žilviti, nė nebandyk šaukti gy 
dytoją... - --------

Žilvitienė pakėlė klausiamą žvilgsnį į 
vyrą.

— Ji grįžo į savo namus. Mums joks 
skirtumas, ar būtų pabėgusi, ar ją būtų 
paleidę. Ji čia gyveno prieš išvežant, čia 
ir atėjo, — teisino Žilvitis, padėdamas 
žmonai gaivinti apalpusią.

— Jei atsigaus, — apsieisime ir be gydy
tojo, — lyg ir paneigti norėdama šitokį su 
manymą, atsiliepė Žilvitienė.

Ir iš tikrųjų, kai nuo Papartienės snie
gu aplipusių kojų ėmė lašėti vanduo, ji 
pravėrė akis. Žilvitienė priglaudė prie jos 
lūpų puodelį vandens, tačiau jos dantys 
buvo stipriai sukąsti, ir pilamas vanduo 
nutekėjo pro lūpų kampus, pasiliedamas 
plačiu klaneliu'smakre.

— Tai aš, Žilvitienė, nebijok, niekas 
blogo nebedaryš, — atsiklaupusi prie so
fos kalbėjo Žilvitienė, kai gulinčios bai
mingas žvilgsnis pakrypo į stovinčiuosius.

Papartienė giliai įtraukė eglėšakiais pa 
kvipusį orą į plaučius, suvirpėjo žemėtas 
jos smakras ir iš jos gerklės prasiveržė ne 
žodžiai, bet tik skaudi dejonė.

— Kur palaidojot Petrelį? — tyliai su

šnabždėjo moters lūpos, ir jos akys šį kar
tą nukrypo į eglutėje žibančias žvakutes, 
lyg klausdamos, ar kas nors uždegė jos sū 
nui žvekę, kai jis gulėjo ten, toje aikštėje, 
aną baisią dieną.

—■ Mums leido jį palaidoti kapinėse... 
Kai tik sustiprėsite, nueisime jo aplankyti. 
Ne jis vienas juk žuvo... Ir jūsų Ritutė bu 
vo kelis kartus atvažiavusi. Ji taip pat vi 
sada su ihanim nueina. Gėlių nunešam... 
Visa bus gerai, tik nusiraminkit ir sveikit. 
Galėsite čia būti. Mes užleisime kambarį, 
— ramino Žilvitienė, gi abu vyraį linkčio
jo galvas, jai pritardami.

Dukters vardą išgirdusi Papartienė ėmė 
ūmai busti, lyg iš baisaus sapno. Žinia, 
kad jos antrasis vaikas gyvas, kad ateina 
į jų buvusius namus, gaivino ją ir stipri
no, lyg stiprinamieji vaistai. Po valandė
lės ji paprašė gerti ir, vyrų prilaikoma, at 
sisėdo sofoje, paramstyta pagalvėmis.

Žilvitienė atnešė garuojantį rankšluostį 
ir juo nušluostė vaškinį moters veidą ir 
rankas. Kalinės drabužiai skleidė drėgmės 
ir pelėsių kvapą, specifinį rūsių ir niekad 
saulės nematančių patalpų gyventojams. 
Ketveris metus Papartienė išgyveno tokio 
se patalpose ir visa šio vakaro aplinka jai 
jau buvo svetima, neįprasta. Kai vyrai 
prie jos pristūmė baltąjį stalą, ji bijojo sa 
vo rankomis ką nors nuo jo paimti: valgy 
ti ji buvo pratusi sėdėdama ant grindų.

— Nors mes jau ir po Kūčių vakarie
nės, bet dabar, tokios viešnios susilaukus, 
pradėkime iš naujo, — kvietė Žilvitienė, 
imdama nuo lėkštutės baltą paplotėlę.

— Laužkime...
Ilgi, plonį pirštai paėmė kraštelį Dieviš

kosios Duonos. Atbrizgusios rankovės siū
lai karojo, lyg žvarbų rudenį verkiančio 
gluosnio šakos. Valandėlę jos ranka laikė 
įsikibusi kratšelio Kūčių vakaro mistiš
kosios Duonos, nežinia, ar neįveikdama 
nusilaužti, ar laukdama stebuklo. Žilvitie 
nė matė suvytusios rankos kiekvieną sana- 
rėlį, aptemptą plona oda. Ją nukrėtė šal
tis, kai prisiminė, kaip tos rankos atrodė 
tada, kada jos laikė prie krūtų neujagimį ' 
sūnų anuomet, ją lankant moterų kliniko
je... |

— Lauž... — norėjo pakartoti Žilvitienė, 
bet, nebaigusi žodžio, prapliupo verksmu 
ir, puolusi ant kelių, apkabino kankinės 
kaklą.

— Žvakutės baigia degti, — atsisuko į 
eglutę Žilvičių kaimynas, slėpdamas nuo 
draugo ašaromis pritvinkusias akis...

— Užpūsk, — sprangiai atsakė Žilvitis, 
nepažindamas savo balso...

Žilvičių palangėje gulė minkštutės snai 
gės. Lygus sluogsnis augo, stiepėsi, tarsi 
būtinai dar šį vakarą jos norėtų tiek ūgte 
lėti, kad Kalėdų rytą pirmosios galėtų pa 
sveikinti sugrįžusią Papartienę, tikrąją tų 
langų šeimininkę, kadaise pro juos ro
džiusią savo vaikams pasaulį. Tik pary
čiui, kai ankstyvoms Mišioms katakombi 
nis varpelis šaukė Žaliakalnio gyventojus, 
pavargusios snaigės išsisklaidė. Aušrinė 
žvaigždė patenkinta mirgėjo augštybėse, 
matydama Papartienės žaizdą paslėptą 
balto kilimo nuo žmonių, nebeįveikiančių 
suprasti Kalėdų Ryto prasmės.

Bus daugiau
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

PROF. K. PAKŠTAS LONDONE

Šią savaitę iš Kontinento į Londoną at
vyko Prof. K. Pakštas. Svečias Londone 
viešės tik kelias dienas ir iš čia grįš į JAV.

NORINČIŲ STUDIJUOTI DĖMESIUI
Laisvosios Europos Universitetas Trem 

tyje skelbia, kad lietuviai pabėgėliai, norį 
studijuoti Laisvosios Europos Universite
te 1957-58 mokslo metais ir gauti to uni
versiteto stipendijas, prašymus turi įteikti 
iki 1957 m. vasario mėn. 1 d. šiuo adresu: 
Free Europe University in Exile, Director 
of Admissions, 7, rue de la Paix, Paris 2 e.

Ten pat galima sužinoti priėmimo sąly
gas ir gauti platesnes informacijas.

IŠNUOMUOTAS RAGO BARAS

Lietuvių Namų b-vės administracija iš
nuomavo namų rūsio patalpose įrengtą ir 
dail. K. Dargio išdekoruotą Rago barą 
anglų klubui CORONET. Tas klubas prade 
jo veikti nuo gruodžio 1 d. Vieno kamba
riuko savaitinė nuoma — 15 svarų.
NAUJA VALGYKLA LIETUVIŲ N—SE

Šiuo metu Lietuvių Namuose savo jėgo
mis vykdomi nemaži pagerinimo darbai.

Virtuvė ir valgykla įrengiamos naujose, 
atremontuotose, didesnėse ir patogesnėse 
patalpose.

KALĖDINIS „EUROPOS LIETUVIO“ 
NUMERIS

Padidintas kalėdinis „Europos Lietuvio“ 
numeris spausdinamas kitą savaitę dviem 
dienom anksčiau, t. y. pirmadienį, vieton 
trečiadienio. Tokiu būdu tikime, kad laik
raštis pasieks visus skaitytojus dar prieš 
Kalėdas. Ryšium su tuo pranešama, kad 
skelbimai ir pranešimai, dėtini į Kalėdinį 
numerį, turi pasiekti administraciją iki 
gruodžio 17 d.

ŠVENČIŲ PROGRAMA LIET. KLUBE

Bendros Kūčios — gruodžio mėn. 24 d., 
Lietuvių Klube,' 1, Ladbroke Gardens, 
London W. 11. Norintieji bendrose Kūčiose 
dalyvauti prašomi iki gruodžio mėn. 22 d. 
užsirašyti pas Klubo Sekretorių. Bendrų 
Kūčių mokestis — 15 Sil.

Pirmoji Šv. Kalėdų diena. Pirmosios Šv. 
Kalėdų dienos vakare, Lietuvių Klube 
rengiamas Kalėdinis VAKARAS. Šokiams 
gros džazas. Įėjimas — 4 šil.

Antroji šv. Kalėdų diena — antrosios 
dienos vakare. Lietuvių Klube rengiami 
šokiai prie plokštelių muzikos. Įėjimo mo
kestis — 2 šil.

Klubo nariai ir jų svečiai maloniai kvie
čiami į šiuos parengimus atsilankyti. Pa
rengimų pradžia 7 vai.

Naujųjų Metų sutikimas — gruodžio 31 
d., Lietuvių Klube rengiamas Naujųjų Me 
tū sutikimas. Įvairi programa ir turtinga 
loterija. Šokiams gros džazas. Staliukus 
užsisakyti iš anksto pas Klubo sekretorių. 
Įėjimo mokestis — 5 šil.

KLUBŲ NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

1957 m. sausio mėn. 5 d. 8 vai. p.p., Lie 
tuvių Klube, 1, Ladbroke Gardens, London 
W 11, šaukiamas metinis Lietuvių Klubo 
ir Headley Park Klubo narių susirinkimas. 
Susirinkimo metu bus perrinktos Klubų 
Valdybos ir diskutoujama Klubų ateities 
veikla. Klubų nariams dalyvavimas bū
tinas.

Vasaros sezonui Sodyboje pasibaigus, 
mūsų skaitytojams ir LNB akcininkams 
bus įdomu patirti apie šios vasaros „der
lių“ savoje žemėje. „E. L.“ koresponden
tas kreipėsi į Lietuvių Namų Bendrovės 
pirmininką, p. Bajoriną, su klausimais, lie 
čiančiais mūsų vasarvietės veiklą.

K. Kaip galima vertinti šįmetinę Sody
bos veiklą, palyginus su pirmąja jos gyva
vimo vasara, t.y. su 1955 m.?

A. Galima pasidžiaugti, kad nepaisant 
lietingo oro, šįmet Sodyba buvo lankoma 
daug gausiau, negu pirmąją vasarą. Jei 
1955 m. vasarą Sodyba buvo perpildyta 
tik 2 savaites — šįmet ištisus tris mėne
sius buvo išnuomuoti visi kambariai.

K. Kokie patobulinimai įvesti ir, apskri
tai, kas Sodybos veikloje buvo naujo šią 
vąsarą?

A. Palyginus su pereitais metais, šiais 
metais įrengta daugiau lovų, įsigyta naujų 
baldų. Lovų su pilna pataline šiuo metu 
turime 50. Įvestas naujas apšvietimas sa- 
lione — Coventry skyriaus kambarys. Su
tvarkytas taip pat ir jautrus vandens tieki 
mo klausimas, šįmet jau neturėjome su 
vandeniu jokių bėdų — vandens tiekimas 
susitvarkė, pastačius mechaninę pompą, 
kuri aprūpina vandeniu namus ir baseiną, 
kuriame galima buvo plaukioti visą vasa
rą. žodžiu —■ pašalinti kai kurie pradžioje 
pasirodę trūkumai. Įgijus praktikos, žy
miai pagerėjo virtuvė — lietuviškas mais
tas — dėl kurio gavome nemažai pagyri
mų.

K. Kokie svrabesni įvykiai paženklino 
Sodybos gyvenimą pereitą vasarą?

A. Be gausių svečių, per Sekmines įvyko 
plačiai savo laiku „E.L“ aprašytas D. Bri
tanijos lietuvių katalikų kongresas, kuria
me dalyvavo apie 700 žmonių, labai gausų 
skaičių sutraukė skautų stovykla ir ypač 
paskutinysis jos laužas, dvi savaites vyko 
jaunųjų profesinių sąjungų narių kursai 
— mokykla kurioje dalyvavo 27 žmonės, ir 
DBLS konferencija.

K. Ar gailma pateikti statistiką apie va
sarotojų skaičių?

A. Vieni atostogauja ilgiau, kiti trum

TARPTAUTINIS BAZARAS

Jau įėjo į tradiciją, kad kiekvienais me
tais prieš Kalėdas lietuvės, estės ir latvės 
surengia pabaltiečių bazarą. Šiais metais 
bazaras vyko nuo gruodžio 7 d. iki 9 d. 
Latvių namuose, 72, Queensborough Ter
race, Bayswater, Londone.

Pati iškilmingiausia bazaro dalis įvyko 
per atidarymą, gruodžio 7 d., 4 vai. p.p., 
kada p. Zarinš, trumpai apibūdino bazaro 
tikslą, pakvietė ponią David Ormsby Go
re oficialiai atidaryti šių metų pabaltie
čių bazarą. Garbės svečias pareiškė daug 
simpatijų nelaimingoms Pabaltijo tautoms 
ir pakvietė dalyvius dosniai peremti baza
rą, nusiperkant ten Kalėdų dovanas. Baza 
ro pelnas, kaip žinome, eina ligonių šelpi
mui. Poniai Ormsby Gore buvo įteikta 
gėlių puokštė.

Tuoj po atidarymo prasidėjo bazare iš
statytų gėrybių pirkimas. Publikos buvo 
pilna salė. Lietuviškas skyrius per valandą 
nustojo beveik pusės savo prekių. Ypač 
gerą pasisekimą turėjo loterija, kurioje už 
6 penus buvo galima ištraukti įvairiausių 
dalykėlių.

Visų trijų tautų skyriai buvo gražiai ir 
skoningai paruošti. Reikia tik pasidžiaugti, 
kad lietuvės moterys nesigailėjo laiko ir 
triūso tam reikalui, ir reikia tikėtis, kad 
ir ateityje jos nepraleis tos progos Lietu
vos vardui pagarsinti. Bazaro ruošimui va 
dovavo iš estų pusės ministerio žmona po
nia Torma, iš latvių — ministerio žmona 
ponia Zarinš ir iš lietuvių — ponia Neve- 
ravičienė. Poniai asistavo p. Nenortienė, 
p. Adomaitienė, p. Kalibatienė, p. Varka- 
lienė, p. Vilčinskienė ir kitos, dėl kurių 
pavardžių nepaminėjimo rizikuoju užsi
traukti jų rūstybę, bet kurios taip pat nuo 
širdžiai parėmė bazaro ruošimą darbu ar 
eksponatais.

Į bazaro atidarymą atsilankė Lietuvos 
Ministeris p. Balutis, Estų Ministeris p. 
Torma, Latviųų Ministeris p. Zarinš, Lie
tuvos Pasiuntinybės Tarėajs p. Balickas 
su ponia, estų ir latvių pasiuntinybių ta
rėjai, parlamento narys p. Bossom ir k.

„E.L“ korespondentas

NOTTINGHAMAS
M. Bajorinas atvyksta į Nottinghamą
Pranešame Nottinghamo DBLS skyriaus 

nariams, kad š. m. gruodžio 15 d., šeštadie
nį, 6 vai. p.p., Lilac str. mažosios salės pa 
talpose, padarys pranešimą iš Londono at 
vykęs DBLS ir Britanijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas M. Bajorinas.

Kvieičame atsilankyti visus Nottingha
mo lietuvius, besidominčius mūsų lietuviš 
k u gyvenimu.

DBLS Nottinghamo Sk. Valdyba

Gruodžio mėn. 26 d., punktualiai 3.30 v. 
p.p., Lilac St., mokyklos salėje, Nottingha
mo Moterų Draugija rengia

KALĖDŲ EGLUTĘ

Programoje: sekmadienio mokyklos mo
kinių eilėraščiai, dainos ir vaidinimas. Po 
programos — Kalėdų Senis su dovanomis 
visiems mažiesiems. Šokiai ir baras — su
augusiems.

Visi maži ir dideli Nottinghamo gyven
tojai maloniai kivečiami atsilankyti. Ats
kiri kivetimai vaikams nebus siuntinėjami.

Rengėjai

BAIGUS SEZONĄ SODYBOJE
piau, tačiau viską susumavus apskritai bu
vo apie 500 savaitinių atostogautojų, (skai 
tant, kad, pav., 1 mėnesį atostogavęs žmo
gus atstoja 4 savaitinius atostogautojus).

K. Koks personalas aptarnavo vasaro
tojus?

A. Be laikinų pagelbininkų, atėjusių į 
talką sezono įkarštyje, vasaros metu, nuo
lat Sodyboje dirbo šeši tarnautojai lietu
viai — administracijoje, virtuvėje ir ruo
šoje.

K. Kada baigėsi Sodybos sezonas?
A. Pereitais metais Sodybos vasarojimo 

sezonas baigėsi rugsėjo mėn. 15 d., tačiau 
šįmet jis nusitęsė iki vėlyvo rudens, ir sve 
čių turime iki šiol.

K. Ar galima būtų pateikti duomenų 
apie finansinę Sodybos atskaitomybę?

A. Sodybos finansinių metų rezultatai 
bus pateikti kartu su Lietuvių Namų Bend
rovės metine apyskaita. Jos veiklos me
tai baigėsi spalio mėn. 31 d. Dabar oficia
liosios įstaigos tikrina finansinę atskaito
mybę ir balansą, kurį patvirtinus paskelb 
sime.

K. Kokios yra Sodybos veiklos perspek
tyvos?

A. Kaip jau minėjome, šią vasarą Sody
ba įėjo į pilnos apyvartos vagą. Svečiai ją 
pamėgo: lanko ne tik vasarą, bet ir po se 
zono. Taigi pirmas žingsnis bus praplėsti 
Sodybos sezoną ta prasme, kad ji jau nuo 
dabar veiks visus metus. Net ir šį mėnesį 
Sodyboje ir jos aplinkoje savaitgalius pra 
leidžia 20-30 svečių, šįmet Sodyboje numa 
tomą surengti Kūčias, Kalėdų pietus ir 
Naujųjų Metų sutikimą. Vos paskelbus 
apie Kalėdų švenčių_ organizavimą, žmo
nės vieni nuo kitų sužinoję, užsisakė šven
tėms Sodyboje beveik visas turimas vietas. 
Tad dabar nebėra pagrindo pradžioje ne 
vieną mūsų gąsdinusiai abejonei ar bus pa 
kankamas susidomėjimas Sodyba. Ja ne 
tik domisi, bet deja, nebeįmanoma visų pa 
geidaujančių joje vasaroti ir praleisti lai 
ką priimti. Pereitą vasarą su dideliu ap
gailestavimu teko atsakyti neigiamai labai 
dideliam skaičiui svečių norėjusių Sodybo 
je užsisakyti kambarius vasaros sezono

MANCHESTERIS
PADĖKA

Lietuvių S-ga „Ramovė“ nuoširdžiai dė
koja prelegentui F. Neveravičiui už paskai 
tą, skaitytą „Ramovės“ surengto minėjimo 
Lietuvos Kariuomenės sukakties proga. 
Taip pat reiškiame padėką „Vaidilie- 
čiams“ ir režisoriui F. Neveravičiui už ap
silankymą su gražų įspūdį palikusį vaidi
nimu „Bubulis ir Dundulis“.

Nuoširdžią padėką reiškiame mūsų šei
mininkei p. M. Navickienei, kuri rūpestin 
gai atliko savo savo pareigą, ruošdama 
svečiams — vaidiliečiams vakarienę, o p. 
O. Kairiūkštienei už pravestą ta proga tur 
tingą loteriją ir tiems, kurie tą loteriją pa 
rėmė brangiomis dovanomis: p. p. E. P. 
Navakauskams, p.p. Pūrams, p. V. Verbi- 
kienei, p. B. Bakienei, p. A. Pupeliui, p. 
Arštikaitienei, p. Samulienei, p. A. Kurie- 
nei, pį Pužauskienei, p. Navickienei. Dė
kojame mūsų kaimynams bradfordiečiams 
ir jų ekskursijos vadovui p. Ignaičiui už 
skaitlingos ekskursijos suorganizavimą.

Esame dėkingi visiems manchesterie- 
čiams ir pavieniams svečiams, atsilankiu
siems šios šventės minėj iman, lygiai ir vi 
siems ramovėnams prisidėjusiems prie šio 
parengimo kruopščiu darbu.

Rengėjai

CORBY
Retas svečias Corby

Neseniai į Corby atvyko salezietis kun. 
V. Dubinskas iš tolimos Kolumbijos. Sve
čias lankė gimines Kanadoje. Dabar vieši 
pas p.p. Perminus. Jis numato pabūti Cor 
by apie mėnesį. Kun. Dubinskas apleido 
Lietuvą turėdamas 14 metų. Skelbdamas 
Dievo žodį, jis apkeliavo visą pasaulį, gi 
paskutinius 20 metų gyveno Kolumbijoje. 
Nors ir seniai atskirtas nuo tėvynės nepa
miršo savo gimtosios kalbos, kuri yra 
mums visiems taip brangi. Svečiui linki
me džiaugsmingų Šv. Kalėdų savųjų aplin 
koje.

Corby K-tas
KALĖDOS CORBY

DBLS Corby skyrius rengia
TRADICINĮ ŠEIMYNINĮ POBŪVĮ 

kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 26 d. (2-rą 
Kalėdų dieną), 16 vai., St. John Ambu
lance Hall, Lloyds Rd., Old Corby.

Pobūvyje bus eglutė, Kalėdų senelis ir 
dovanos mažiesiems. Meninę dalį išpildys 
vargo mokykla. Bus vaidinamas dviejų 
veiksmų kalėdinis veikaliukas „Šventoji 
Naktis“. Be to bus visų bendra arbatėlė, 
turtinga loterija ir lietuviška muzika.

Į šį pobūvį maloniai kvieičami visi lie
tuviai — iš arti ir iš toli. Mūsų mažuosius 
prašome pasirengti tinkamai sutikti Kalė
dų Senelį. Nors jis ir labai geras, bet pagei 
dauja lietuviškų.eilučių ir dainų.

Pobūvyje dalyvaus ir kun, Dauknys.
Prašome ne vėluoti.

Corby Skyriaus Valdyba

ŠVEICARIJA
Dr. A. Gerutis, išbuvęs ligoninėje 6 sa

vaites, sugrįžo namo. Jam buvo padaryta 
ne širdies, kaip buvo pranešta, bet vidu
rių operacija.

Dr. med. vet. A. Kušlys, dirbęs Berno 
miesto skerdykloje, perėjo į Šveicarijos 
Serumų ir Skiepų Instituto Berne tarny
bą, kur eina skyriaus vedėjo pareigas.

Panelė Birutė Šaulytė, paskutinio Lie
tuvos pasiuntinio Šveicarijoje ir Vasario 
16 akto signataro duktė, pereitą vasarą iš
tekėjo už lietuvio inž. šečkausko, gyvenan 
čio Detroite, JAV. Gavusi įvažiavimo vi
zą, ji gruodžio 6 d. išplaukė į Ameriką. 
Jos motina laikinai dar pasiliko Bazelyje.

įkarštyje. Tai turint galvoje, kitai vasarai 
užsakymus pradėsime priimti sausio mene 
sį. Ir jau iš anksto galime spėti, kad ir ki
tą vasarą gerokai iš anksto kambarių ne
užsisakiusiems vėliau vietų nebegalėsime 
parūpinti.

Išeitis būtų tokia — statyti Sodybos ra 
jone lengvas vasarines „vilukes, taip va
dinamus „challets“, kurių vienos pastaty 
mas kainuotų po 100-150 svarų. Deja, šiuo 
metu finansinės pajėgos dar neleidžia to
kių naujų „statybų“ vykdyti. Sodybpje, 
kaip ir kiekivenoje tos rūšies įmonėje pra 
džia reikalauja nemažų investacijų, kurios 
tik per kelis sezonus finansiniai pasiteisi 
na. Tačiau, turint galvoje Sodybos visai 
gražų pasisekimą, nemanome kad į ateitį 
reiktų žiūrėti pesimistiškai.

K. Kas naujo Sodybos ūkyje?
A. Sodybos ūkį siekiame tiek praplėsti, 

kad jis galėtų aprūpinti produktais Sody
bos ir Lietuvių Namų Londone virtuves. 
Jau dabar turime savų kiaušinių — lai
kome apie 80 vištų, šiltnamyje ir darže 
išsiauginome savų daržovių — pamidorų, 
kopūstų, burokų, bulvių ir t.t. Daržą ple
čiame ir jau šį rudenį išarėme dar naują 
plotą. /

K. Ar numatomas realizuoti anksčiau 
aptartas projektas su laiku Sodyboje su
daryti vietą, kur galėtų „nutūpti“ mūsų 
senesnieji lietuviai, seneliai, pensininkai.

A. šis klausimas nėra užmirštas. Tuo rei 
kalu vedami pasitarimai su vietos savival 
dybe ir šis geras projektas bus su laiku 
įgyvendintas. Prie to prives pats gyveni
mas kuomet susidarys bent keli senesnio 
amžiaus žmonės norį burtis Sodyboje.

Užbaigdamas p. Bajorinas pareiškė 
džiaugsmą, kad mūsų tautiečių dėtos į So 
dybą viltys teisinasi. Su entuziazmu ir 
spontaniška Britanijos lietuvių parama ir 
iniciatyva nupirkti dideli rūmai ir parkas 
su ežeru, darosi lietuviška sala šiame kraš 
te pasididžiavimas, bet ir kertinis čia gyve 
nančios lietuvių visuomenės organizacijos 
akmuo — vienas iš mūsų kultūrinio gyve
nimo atramos taškų.

J.

NĖRA KALBOS APIE LIKVIDACIJĄ
Į mano straipsnį dėl DBLS ir LN bend

rovės susijungimo iki šiol atsiliepė tik du 
asmenys — p. A. Pužauskas ir p. A. Nor
vaišas. Kadangi juodu abu pareiškė dau
giau tik bendro pobūdžio abejojimus, tai 
tolimesnėms diskusijoms naujos medžia
gos beveik nebesusidaro. Atrodo, kad mū
sų centruose dėl nežinomos priežasties at
siradęs nuovargis ir apatija ima persimes
ti ir į platesnius sluogsnius. Daugelis į gy 
vybinius mūsų organizuotos veiklos reika
lus tik pamoja ranka — tegu sau tvarkosi 
kaip išmano, kas man!

Tačiau aiškumo dėliai visdėlto dar nori
si paryškinti vieną kitą mano mestą min
tį tuo labiau, kad abu atsiliepusieji vienu 
atveju, atrodo, mane klaidingai yra su
pratę. Iš jų pasisakymų aiškėja, kad buvo 
siūloma likviduoti DBLS ir visus jos dar
bus perduoti LN bendrovei. Iš tikrųjų ma 
no siūlymas buvo ne vieną kurią organiza
cijų likviduoti, bet jas abi sujungti į vieną, 
nes praktiškai ir dabar daugelio jų veikla 
yra tapatinama. Prie šito savo siūlymo pa
silieku ir toliau. O kadangi šio krašto įsta 
tai riboja organizacijų veiklą ekonominė
je srityje, tai šitokiam susijungimui nega
lima surasti kitokio būdo, kaip tas, kurį 
esu išdėstęs savo straipsnyje.

Būtų tikrai gaila, kad vienintelė organi
zacija, apimanti visų srovių ir pažiūrų lie 
tuvius būtų likviduota ar pati pamažu su
nyktų. Juk, pav., net ir nelabai „razum- 
nas“ anglas supranta, kad mes turime tu 
rėti kokią nors visų lietuvių organizaciją 
ar klubą, kuriam visi priklausome. Nors 
jis labai nustebtų, jei pasakytume, kad tif- 
rime ne tik organizaciją, bet ir politines 
partijas... Todėl matant, kad DBLS, per
duodama savo gyvybinės veiklos sritis į 
daug mažiau šiai veiklai kvalifikuotas LN 
bendrovės rankas, pati vis labiau savo 
veikimą silpnintų, nenoromis imi dairytis 
būdų kaip ją išgelbėti ir grąžinti pirmykš 
tę reikšmę ir orumą. Būdami susiskaldę 
į du lygiagrečius vienetus, šito padaryti 
tikrai nebegalėsime.

Iki šiol ne mažai esame kalbėję apie 
DBLS narių tūkstantinę. Iš tikrųjų per 
paskutinį atstovų suvažiavimą iš Sąjun
gos pirmininko pranešimo buvo matyti, 
kad mokančių metinį mokestį narių skai 
čius nebesiekia šešių šimtų. Duok Dieve, 
kad p. Pužausko pranašystė išsipildytų ir 
visi pasektų Corby skyriaus numatytą pa 
didėjimą. Tuo tarpu reikia skaitytis su esą

VOKIETIJA

SU FAUSTU STROLIA 
ATSISVEIKINANT

„Be Tavęs vakarai bus nuobodūs, 
be Tavęs nebus sodžiuje dainų...“

Lapkričio 26 d. išskrido į JAV ilgametis 
lietuviškosios dainos puoselėtojas Darbo ir 
Sargybų kuopose prie JAV armijos Vokieti 
joje muzikas Faustas Strolia. Paskutiniuo
sius dvejus metus jo nuolatinė gyvenvietė 
buvo Kaiserlauterne. Tačiau jo veikla sie
kė žymiai plačiau. Jau vien atlikdamas 
savo tiesiogines vargonininko pareigas, jis 
turėjo lankytis atitinkamomis progomis vi 
suose lietuviškuose LS daliniuose, kurie 
grupuojasi penkiose vietovėse. O plačiau
siai jis reiškėsi kaip chorvedys. Jis pats 
pasikalbėjime su ELI vedėju M. Mustei- 
kiu sakosi, kad su kuopų choriniais viene
tais tekę koncertuoti apie 50 kartų, pasie
kiant įvairias Vokietijos lietuvių gyvenvie 
tęs tiek savo artimoje aplinkoje, kiek ir 
esančias pačioje V. Vokietijos šiaurėje ar 
pietuose. Tai reikalavo daug pastangų, iš
tvermės ir idealizmo.

Darbo sąlygos nebuvo lengvos. Ilgą lai
ką pačiam chorvedžiui teko, lygiai kaip 
kitiems kuopų nariams, ar tai nešti sargy
bų tarnybą, ar tai dirbti kurį nors kitą dar 
bą, muzikai tegalint skirti tik atliekamo 
laiko nuotrupas. Bet jau ir tame laiko
tarpyje buvo pajėgta sudaryti ne tik vie
tinius kurios nors atskiros kuopos chori
nius vienetus, bet ir suorganizuoti jungti
nius dviejų kuopų chorus: 4204 LS kuopos 
Uhlenborne su 8591 LS kuopa Schweitzin- 
gene, ar 2040 ir 8593 LS kuopų Kaiserlau
terne. O kai nuo 1954 m. rudens darbo są
lygos palengvėjo, tada Fausto Strolios, 
kaip dirigento veikla išsiskleidė visoje 
plotmėje. Jis sudarė 8593 LS kuopoje Kai- 
serslauterne pagrindinį choro branduolį, o 
įvairiomis progomis, pagal reikalą ir gali
mybes, prie to branduolio prijungimo kitų 
kuopų choristus. Praktikoje tai reiškė nuo
latinį keliavimą iš Kaiserslauterno į 
Schwetzingeną ar panašiai.

Bet stebinti akis jį galėjo pamatyti ne 
tik kuopose. Keliomis progomis jis paruo
šė Vasario 16-sios gimnazijos ateitininkų 
chorą ir jam dirigavo ar tai Huettenfel- 
de ar Koenigsteine; jis palydėjo solistės 
M. Panse-Simaniūkštytės dainą Memmin- 
gene, Huettenfelde, Stuttgarte ir kitur; 
akompanavo solistei J. Liustikaitei lankant 
V. Vokietijos lietuvių kolonijas; koncerta
vo styginiais instrumentais kartu su K. 
Motgabiu „Kultūros Dienose“ Huettenfel
de. Jis vyko visur, kur tik suspėjo.

Atsisveikinant, tenka apgailestauti, kad 
Vokietijos lietuviai netenka vieno iš ne
daugelio pajėgiųjų kultūros darbuotojų.

Tačiau tas apgailestavimas tik dalinis, 
nes jis lydimas pagrįstų vilčių, kad šis 
jaunas ir taip gražiai sušvitęs talentas, J. 
A. V-bių lietuvių tarpe ras daug platesnę 
dirvą idealizmo vadovaujamai veiklai lie
tuviškosios dainos srityje.

Sudiev, Faustai! Dievo palaima telydi 
Tavo pastangas!

Kun. Bronius Liubinas .(ELI) 

mais faktais. Daugelis bent mažesnių sky 
rių vos vos laikosi ir net atstovų į metinį 
suvažiavimą nebeatsiunčia. O štai prieš 
kiek laiko „Tėviškės Žiburiuose“ buvo iš
spausdinta žinutė, kad Glasgovo skyrius 
gegužės 27 d. nutarė likviduotis. „Likvi
duotis skyrius nutaręs dėlto, kad nenorė
jęs sutikti su DBLS suvažiavimo nutarimu 
padidinti Sąjungos nario mokestį iki 2 sv. 
metams“.

Turint galvoje liūdną faktą, kad siūlai, 
rišantieji skyrius su centru kas kart vis 
plonėja, neatsižvelgiant į tai, kad pinigai 
veiklos pagyvinimui tjjcrai yra reikalingi, 
padvigubinto mokesčio skyriuose surinki
mas tikrai yra didelė ir sunki problema. 
Apie šią problemą kalbėjau ir atstovų su- 
vaižavime, tik gaila, kad p. Norvaišas to 
nebeprisimena. Taigi ir šiuo atveju, ne
norėdami, kad numatomas Sąjungos de
šimtmečio proga pastatyti L. Sodyboje kry 
žius ivrstų tos Sąjungos antkapiniu pa
minklu, turėtume sujungti visas DBLS ir 
LN bendrovės orbitoje besisukančias jė
gas, kad tradicinė narių tūkstantinė vėl bū 
tų pasiekta.

Abejojimas, kad apsijungimas nieko ne
pakeis ir mūsų veiklos nepagyvins, vargiai 
turi rimtesnį pagrindą. Nekartojant to, 
kas pirmame straipsnyje buvo minėta, no 
riu pridurti, kad mažų mažiausia kiekvie
nas narys pajustų kad už savo įmokėtus 
svarus jis ką nors gauna (šiuo atveju ak
ciją). O tai jau būtų ne tik materialinis, 
bet ir psichologinis akstinas priklausyti or 
ganizacijai. Bet svarbiausia, kiekvienas na 
rys žinotų, kad besireikšdamas savo sky
riuje jis dalyvauja ne tik švenčių ir minė
jimų parengimuose, bet taip pat gali pa
reikšti balsą visais organizacijos kultūri
niais, ekonominiais ir administraciniais 
klausimais. Žinoma, tokį balsą ir dabar tu 
ri kiekvienas LN akcijos savininkas, bet 
praktiškai jis tuo balsu mažai tegali pasi
naudoti.

J. Lūža

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
PRESTONAS x į

Malonu skaityti „Europos Lietuvyje“ 
apie gražius mūsų tautiečių ir mūsų orga
nizacijos nuveiktus darbus. Tačiau mes,? 
prestoniečiai, apgailestaujame, kad jau ke 
Ii metai nesame aplankomi lietuvio kuni
go. Mūsų čia nemažai tokių, kurie dėl jvai 
rių sunkumų negalime keliauti keliasde
šimt mylių į lietuviškas pamaldas. Ar ne
turėtų šiuo reilfalu daugiau susirūpinti 
Prestono DBLS valdyba?

Klajūnas

Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Jūsų redaguojamo laikraščio „Europos 
Lietuvis“ Nr. 46, 29.11.56, tilpo du straips
niai, kurie kaip nuolatiniam šio laikraščio 
skaitytojui sukėlė pasibiaurėjimą tokia 
spauda ir įtarimą, kad ji yra remiama ko
munizmo agentų.

1. „Plunksnagraužio užrašai“ autorius, 
jau kuris laikas, bando prieš anglišką po
litiką, tas viskas, dar būtų nieko, jei ne 46 
numery pasiektas kulminacinis punktas. 
Anglicizmui smerkti, sugalvota šlykšti savo 
vaikystės dienų pasaka, kuri dar Lietuvos 
kriminologijoje nebuvo įrašyta. Gi Mask
vos Chruščiovai ir kiti Kremliaus vadai 
vienokiu arba kitokiu būdu liaupsinami, 
suprask, kokie jie gudrūs — užmetė meš
kerę. O anglai Sueze už jos ir užsikabino, 
už tai, žinoma, p. Edenas turėjo išvykti į 
Jamaiką kilbukų gaudyti.

Atmetus į šalį nepasitenkinimą, už to
kią ir panašią spaudą, kuria mes pradeda
mi maitinti, peršasi mintis, kad ne britai 
— p. Edenas, ne amerikiečių „6st Fleet" 
užsikabino už komunistų meškerės kabliu 
ko, bet „Europos Lietuvis“.

2. „Anarchisto Pogrindis“.
Neužmirštant mums ir mūsų tėvynėj ko

munizmo padarytų kruvinų žaizdų, kada 
visas civilizuotas pasaulis baigia nusikra
tyti tos maro epidemijos, mes lietuviško
je spaudoje raginami jos nesmerkti, bet 
atvirkščiai — žiūrėti į ją su dideliu respek 
tu, kaip į neišvengiamą ateities valdymo 
si formą. Štai ko prisigyvenom. Ir pikta ir 
skaudu, ir norisi sutikus autorių bei jo re 
mėjus, spjauti jiems tiesiai į veidus, jeigu 
jie iš ivso juos turi.

Tikėdamas ateity į Tamstos ir kitų lietu 
vių gerą vardą, nuo kurių šio laikraščio 
redagavimas priklauso, prašau dėti pastan 
gas, kad tokia ir panaši spauda, kuri 
mums jokios garbės nesudaro, nerastų vie 
tos.

Su augšta pagarba
K. Šova

JEI NUOBODU VIENAI...
Lietuvis, 38 m. amžiaus, rimto_ būdo, tu

rįs nuosavą namą, norėtų susipažinti su lie 
tuvaite, tikslu sukurti šeimyninį gyveni
mą. Prašomos rašyti: A. Grinkevičius, 11, 
John Street, Treforest Pontypridd, Glam., 
S. Wales.

LAIKAS UŽSAKYTI
„E. LIETUVI“ 1957 METAMS!
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PWNKSNAQRAUZIO

— Haudujudu...
— Haudujudu...
— Haudujudu...
— Hau... — penkeris metus šitokiais 

sakiniais pasikalbėdavau su savo artimiau 
siu kaimynu, gyvenančiu po tuo pačiu sto 
gu. Kaip jau šiame krašte įprasta, mūsų 
kaimynystės ryšiai tuo ir pasibaigdavo, gal 
su tomis išimtimis, kad, geram orui ir ge 
rai nuotaikai esant, pasakydavome viens 
kitam, jog veteris yra lovly. Tačiau šios 
savaitės pirmąją dieną, nežiūrint, kad oras 
buvo visiškai ne lovely, į mano duris pasi 
beldė kaimynas, ir jo veide buvo toks su
sirūpinimas, tokia išgąstis, jog pirmąją aki 
mirką pagalvojau, kad uždraustas futbolo 
pulls, juo labiau, kad jis rankose laikė ry
tinį laikraštį.

— Žiūrėk, žiūrėk, koks barbariškas nu
sikaltimas, — rodė jis man į laikraštį, ku 
riame buvo trijų skilčių šunelio nuotrau
ka, bežiūrinčio liūdnomis akimis iš po 
kažkokių įrengimų.

— Vargšas šuo, —'užtariau kaimyną.
— Ne, ne, šitaip nebegalima! Tai nusi

kaltimas prieš Dievą ir prieš žmones! Atė
jau pas jus, kad sutiktumėt pasirašyti 
protestą, kurį mes įteiksime Sovietų Am
basadoriui! Mes surinksime milionus para 
šų, protestuojančių prieš šį rusų banditiz 
mą — naudoti šunis stratosferiniams ban 
dymams! Mes sueklsime visą pasaulį prieš 
sovietus! Jūs taip pat turite pasirašyti po 
mūsų protesto rezoliucija!

Pasirašiau. Kitos dienos Londono vaka 
rinėje spaudoje jau buvo visuomenei pa
skelbta, kad Britų Gyvulių Globos Draugi 
ja įteikė griežtą protestą Sovietų ambasa
dai dėl šunų persekiojimo Rusijoje.

3 ŠVENTES PRALEISKITE LIETUVIŠKAME KLUBE! h

g Metinių švenčių proga, Lietuvių Klubas ren- g
s gia Įdomius ir įvairius parengimus! S
i BENDROS KŪČIOS — gruodžio mėn. 24 d.’, 3
S KALĖDŲ VAKARAS—pirmąją Kalėdų dieną, 3
| ŠOKIŲ VAKARAS — antrąją Kalėdų dieną, 5
g NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS—gruodžio 31 d 3

5 Į šiuos parengimus kviečiame atsilankyti Klubo na- §
| rius*ir jų svečius. 3
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S 
su tikra pristatymo garantija g

P. &B.SUPPLY CENTRE LTD. |
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND |

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą |
išsiunčia siuntinius 1 Lietuvą |

RAŠYTI LIETUVIŠKAI! |
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SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVE M
Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai gaUma išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 

kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.
Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd., E. 2., Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8„ Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

Mano kaimynystės ryšiai nuo to ryto su 
stiprėjo: pirmą kartą buvau pakviestas 
arbatai. Apie žmonių persekiojimą už gele 
žinės .uždangos kalba nesimezgė...

• ♦ •
Repatriavęs į sovietinę Lietuvą londoniš- 

kis „veikėjas“ A. Molis, prisiuntė savo 
draugams atviruką su „Viačeslav Molo
tov“ laivo nuotrauka. Molis rašo: „Pirmą 
kartą gyvenime esu žmogus. Laive europie 
tiškas maistas, muzika, šokiai. Puikūs 
draugai. Tokių atostogų dar neturėjau, 
kaip esu gyvas. Parašysiu^ kai tik išlipsi
me Leningrade“.

Kad Molis išlips Leningrade — nėra abe 
jonių. Klausimas, ar jis parašys? Jei ir pa 
rašys, tai tik per Michailovo oficiozą, ar-: 
ba per ambasadą ir, suprantama, tik 
tiems savo draugams, kuriuos paliko savo 
vietoje. Kalėdų atostogų proga, jo palikti 
draugai „švies“ mūsų tautiečius Michailo 
vo lietuvių kalba išleistais leidiniais. Mes 
jiems pritarsime: „savi žmonės“...

Kairas. Kaire beveik niekas nežino, kad 
žydai sumušė egiptiečių armiją Sinajos 
dykumoje. Visi iš kautynių lauko išsigelbė 
jusieji, sveiki ir sužeisti, internuoti kana
lo zonoje.

*
Bonna. Vakarų Vokietijoje dabar yra 

205 gyventojai kvadratiniame kilometre. 
Prieškariniame Reiche, 1939 m. buvo 147.

Bonna. Prancūzai susitarė su vokiečiais 
bendradarbiauti aviacijos pramonėje. Gar 
šieji Heinkel ir Messerschmidt fabrikai sta 
tys 350 prancūziškų Fuga-Cyclone spraus 
minių mokomųjų lėktuvų, vokiečių lakū
nams apmokyti.

. i

OLIMPIJADA LIETUVIO AKIMIS
A. Laukaitis, Australija

[ PASAULYJE ]

Šioje Olimpijadoje pirmąjį aukso meda
lį laįmėjo čekė studentė O. Filitova, toliau
siai nusviedusi diską ir sumušusi „garsio
sios“ Ninos Ponomarevos pasaulinį rekor 
dą. Skrybėlaičių mėgėja Nina liko trečioj 
vietoj.

Kai šioms merginoms Tarptautinio Olim 
pinio Komiteto pirm. A. Brundage įteikė 
medalius, aš, su kitais reporteriais, už
griuvome čekę su įvairiausiais klausimais. 
Bet jinai, tvirtai suspaudusi aukso meda
lį pabučiavo jį, ir parodžiusi apstojusiems 
žurnalistams apsiverkė, ir iš susijaudini
mo negalėjo ištarti žodžio. Jai nuėjus, visi 
puolėme prie Ninos. Bet ir ši verkė — mes 
spėjome, kad tai buvo pykčio ašaros dėl 
prarastos pirmos vietos ir aukso medalio. 
Nina tekartojo vieną žodį: „Niet, niet, 
niet!“

Įdomiausia lengvojoj, atletikoj buvo 10 
kilometrų bėgimas, kur pirmą vietą leng
vai laimėjo ukrainietis jūrininkas N. Kuts. 
Jo stilius sunkus, bet Kuts nepaprastai iš 
tvermingas, ir stipriausią varžovą anglą 
Pirie paliko keliasdešimt jardų užpakaly
je. Kuts visai teisingai vadinamas „bėgi
mo mašina“.
Olimpijadoje dalyvavo 9 lietuviai

Be Australiją atstovaujančių jos krepšį 
nio rinktinėje mūsų A. Ignatavičiaus ir S. 
Dargio, už Sov. Rusiją žaidė 7 lietuviai: 
krepšininkai K. Petkevičius (komandos ka 
pitonas) kilimo telšiškis, gyvenąs Kaune 
ir studijuojąs fizinį auklėjimą Kauno ir 
Leningrado universitetuose. Jis apie 30 me 
tų amž., Lietuvoje palikęs žmoną ir vai
kus. Tai malonių veido bruožų, simpatin
gas vyras, su kuriuo Jūsų korespondentas 
ir kiti lietuviai yra turėję eilę pasikalbėji 
mų. A. Lauritėnas, 24 metų amž. mokęsis 
IV Kauno gimn. ir pastaruoju metu studi
juojąs agronomiją, Lietuvoje palikęs tė
vus... Jis buvo simpatiškiausias iš visų iš 
„anapus“ atvykusių lietuvių ir su juo esu 
kalbėjęsis ištisas valandas įvairiomis temo 
mis. Trečiasis krepšininkas — S. Stonkus, 
25 metų amž. studentas. Jis žaidimo metu 
pasižymėjo veržlumu, gerai valdė kamuo 
lį, pasikalbėjimo metu mažakalbis ir, at
rodė nenuoširdus.

Be krepšininkų dar teko susitikti ir kai 
bėtis su 24 metų, gražios atletiškos išvaiz 
dos kauniečiu boksininku Murausku, ėji
ku Mikėnu, fektuotoju Ūdra ir bėgiku Pi 
pyne. Mikėnas laimėjo sidabro medalį, su 
koręs 20 kilometrų nuotolį rekordiniu lai
ku, atėjęs antruoju.
Krepšinis

Krepšinyje Prancūzija padarė didžiausią 
staigmeną įveikdama Sov. Rusijos koman 
dą 76:65 (24:18). Sovietų komanda prieš 
prancūzus sužaidė blankiai. Prancūzų bu 
vo labai geras zoninis dengimas. Sovietinė 
komanda padarė 49 baudas, iš kurių prhn 
cūzai išnaudojo 40. Nors Prancūzija šių 
metų pradžioje ir buvo laimėjusi prieš S.

ACTON PHARMACY Vaistinė siunčia į 
visus kraštus vaistus ir kitas prekes.

Atliekame užsakymus pagal receptus ir 
visus užsakymus, rašytus lietuvių kalboje.

Skubius siuntinėlius siunčiame oro paštu.
Vaistinė atdara nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Adresas: 24, Church Rd., London W. 3.

Tel. ACT 0712.

TAZAB
22 ROLAND GARDENS • LONDON • S W7

SIUNTINIAIS VISA 
PASAULI

' ' '• ■' į ■ '
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalyne, vaistai, maistas.
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms’ ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^

S-gos rinktinę Paryžiuje, bet niekas neti
kėjo, kad jie ir čia laimės. Per šias rungty 
nes sov. komandos kapt. Petkevičius smar 
kiai susikirto su rusų treneriu, aiškinda
mas savo komandos klaidas, bet, atrodo, 
jo aiškinimų buvo nepaklausyta ir pralai
mėta. Kitos dienos rungtynėse sov. koman
da lengvai laimėjo prieš Singapūrą. Šiose 
rungtynėse žaidė ir ilgasis latvis Kruminš. 
Jis, nors ir labai lėtų judėsiu, bet savo 
augštumu daug padėjo komandai ir laimė 
jo nemažai taškų.

Po rungtynių susitikęs su Lauritėnu pa
klausiau jo nuomonės apie kitų valstybių 
krepšinio komandas.

— Visų valstybių rinktinės žaidžia gerai, 
o mūsiškė, nors savo stiliumi ir yra atsili 
kusi nuo amerikiečių, laimėjimus skina 
per savo veržlumą ir taiklius mėtymus.

Paklaustas, kodėl Lietuva, Sov. Sąjun
gos rinktinėje turėdama 3 pagrindinius žai 
dėjus, SSSR pirmenybėse pralaimi lat
viams, atsakė, kad lietuviai negali surasti 
tokio augšto vyro kaip Kruminš, kuris ir 
užtikrina latviams pergalę.
Futbolas

Pirmosios ir gal būt vienos iš įdomiausių 
buvo Sov. Rusijos — Vokietijos futbolo 
rungtynės. Laimėjo rusai 2:1 (1:0). Žiū
rint iš politinio taško, aikštėje buvo susi
tikę du mirtini priešai, kas, nežiūrint į 
olimpinę sportišką nuotaiką, matėsi per vi 
są žaidimą. Rusai, būdami jaunesnio am
žiaus (beveik visi žaidėjai 22-25 metų), 
savo sparta ir gražiu susižaidimu buvo pra 
našesni už vokiečius ir juos veik visą lai
ką spaudė. Vokietiją nuo didesnio pralai
mėjimo išgelbėjo jų tikrai puikus vartinin 
kas A. Gortz, sulaikęs keletą „mirtinų šū
vių“. Žaidimo metu įvyko daug žiaurių 
apsistumdymų, daugiausia iš rusų pusės, 
kojų kaišiojimų, „kaustymų“, ko neturėtų 
būti olimpinėse varžybose. Tik sumanaus 
teisėjo anglo T. Mann dėka buvo išvengta 
didesnių nesusipratimų.
Olimpiniame kaimelyje

Po vienerių krepšinio rungtynių, nors 
jau buvau pakviestas krepšininkų iš Lie
tuvos .nuvykau su Australijos krepšinio 
rinktinės kapt. A. Ignatavičium apsilan
kyti jų gyvenamame kaimelyje — „Olim- 
pic Village“. Jame gyveno 5000 sportinin
kų ir oficialiųjų pareigūnų iš 68 pasaulio 
valstybių. Kiekvienai tautybei buvo pa
vestas atskiras namų .blokas ir prieš įėji
mą plevėsavo tos tautybės vėliava. Pakliū 
į šį kaimelį nebuvo lengva. Sportininkas, 
norėdamas pakviesti svečią (1 žmogų), 
turėjo gauti administracijos leidimą. Man 
vargo nebuvo — kaip visur olimpijadoje, 
taip ir čia didelę reikšmę turi žodelis 
PRESS — spauda.

Sportininkai gyveno kambariuose po 2, 
turėjo gerą patalynę, nors Ignatavičius 
skundėsi, kad „žiauriame“ Melbourno kli-
mate reikėtų daugiau antklodžių. Kartais,

Tel-Avlvas. Sinajos kare žydai turėjo ma 
žiau nuostolių, negu per aštuonis paliau
bų metus. Paskelbta, kad per šį paskutinį 
karą, kuriame žydai taip demonstraty
viai sumušė egiptiečius, Izraelio pusėje žu 
vo tik 171 karys. Gi nuo 1948 metų iki šiol 
pasienio susirėmimuose žuvo 360.

%
Pekinas. Komunistinės Kinijos karo lai

vynas gavo dar 20 rusiškų povandeninių 
laivų. Tokiu būdu, dabar kiniečiai turės 
išviso 28 povandeninius laivus, gi rusai Ra 
mlajame vandenyne turi 75 tokius laivus.

*
Roma. Šv. Tėvas pakvietė Vatikanan ita 

lų šeimas, šventusias gruodžio 8 d. sidab
rines vestuves.

»
Roma. Šv. Tėvas nusprendė atidėti nu

matytą kardinolų konsistoriją iki vasario 
mėn. Spėjama, kad vienas naujas kardino 
las būsis paskirtas Lenkijoje arba Vengri
joje.

♦Alžlras. Prancūzų karinė vyriausybe pa 
skelbė, kad reikėtų 100.000 karių, norint 
kontroliuoti Alžiro-Tuniso pasienį per ku
rį sukilėliai gauna ginklų.

•
Paryžius. Viena prancūziškoji knygų lei

dykla išleisianti sensacingus „Stalino me
muarus“.

PRAŠO ATSILIEPTI:
KARTAVIČIUS Izidorius, s. Jono. Jieško: 

Kazys Ulevičius, 911, E. Broadway, So 
Boston 27, Mass, USA.

SANDARGAS Petras. Jieško: A. Krikščiū
naitė, 16, Newbold Str., London E. 1.

DAMBRAUSKAS Vincas, DAMBRAUS
KIENĖ Marė arba jų sūnus DAMBRAUS
KAS Vincas, gyvenę Anglijoje prašomi ra

šyti: Algirdas Savickas, 293, Edmunt St. 
Sudbyry Ont. Canada. Turima svarbių 
žinių.

VILKAS Jonas, kilęs iš Pašvytinio. Jis, ar 
.žinantieji apie jį, prašomi rašyti: V. Jo- 
'kubaitis, 72, Woodsley Rd., Leeds 3.

PLUNGĖ Mečislovas, Jonas, s. Juozo. Pra 
somas rašyti: H. Petrauskas, 16, New- 
bold str., London E. 1.

PETRUŠKEVIČIUS Vincas, s. Simano, pra 
šomas atsiliepti: J. Skorka, 53, Howard 
Rd., Leicester — England. Turima svar
bių žinių.

KIRKILAS Jonas ir ŽVIRBLIS Jonas, kilę 
nuo Panevėžio, prašomi jie patys, ar jų 
adresą žiną, atsiliepti: Jonas Jars, 3140 
So. Union Ave., Chicago 16. ILL. USA. 
Turima svarbių žinių.

esą, tekę miegoti su treningu apsivilkus, 
idant į „ragą“ nesušalus. .Maistas geras, 
tuo įsitikino ir Jūsų korespondentas sukir
tęs gerą vakarienę iš įvairiausių patieka
lų kaimo valgykloje. Be karštų valgių, bu 
vo didelis pasirinkimas šaltų užkandžių: 
viščiukų, kalakutų, žąsų, žuvies ir kt. 
šiais produktais buvo apkrauti stalai ir 
valgyk kiek nori "ir kada įsigeidi. Manau, 
kad geriausiame autrališkame restorane to 
kio didelio pasirinkimo ir taip gerai pa
ruošto maisto nerasi. Rusai, japonai, ki
niečiai ir kitos tautybės, turinčios skirtin
gus maisto gaminimo būdus, turėjo savas, 
atskiras virtuves. Vieno žmogaus išlaiky
mas čia kaštavo 3 sv. 10 šil. parai.

Australija atstovaujantiems sportinin
kams, kurių čia buvo apie 400, kiekvienam 
išleido po 350 sv. Kiekvienam jų buvo duo 
ta po išeiginę uniformą, dvejas kelnes, ba 
tus, 2 poras baltinių, treningą ir kt. Šie 
dalykai po olimpijados pereina kiekvieno 
sportininko nuosavybėn.

DOVANŲ SIUNTINĖLIAI
Jūsų giminėms ir draugams už

GELEŽINĖS UŽDANGOS
Išsiunčiame siuntinėlius, apmokėję 
visas muito ir kitas išlaidas Londone. 
Siuntinėlių pristatymas garantuotas. 
Siunčiamos geros rūšies prekės ir 
medžiagos. Informacijos suteikiamos 
Jūsų kalba.

THE M0NIT1N IMPORTERS

& EXPORTERS LTD:

Telegrafu: Monitin, London.
39-41, James Street, Wigomore Street, 
London W. 1.
Telef. WEL 5711, 5712.

THE KENSINGTON
WOOLEN SHOP

118, Cromwell Road, 
London, S .W. 7. Tel. FRE 8285
SIUNČIA SIUNTINĖLIUS UŽ

GELEŽINĖS UŽDANGOS
Geriausias vilnones medžiagas, ba

tus, baltinius, maistą, vaistus ir kita. 
Kainaraščius siunčiame pareikalavus.
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