
PRIE GYVYBES ŠALTINIOVienų bendrų Kūčių metu Vokietijoje, kultūringas, inteligentiškas, jautrus amerikietis, žavėdamasis mūsų Kūčių apeigomis bei patiekalų gausumu, įvairumu ir keistumu, smalsiai viskuo domėjosi. Teiravosi, ką reiškia ir kokią prasmę * turi plotkos laužymas ir dalinimąsis; kodėl tiek daug patiekalų; kokia jų reikšmė ir kilmė. Stebėjosi, kodėl stalas padengtas šienu. Bu vo puiki proga supažindinti besidomintį amerikietį ne tik su gražiomis mūsų Kalėdų tradicijomis, bet ir su daugybe kitų papročių ir tradicijų, kurių dalies kilmė atsekama iš didžiųjų kunigaikščių laikų, arba siekia net stabmeldystės erą. Aiškinau, kad laužydami ir dalindamiesi plot- ką, spausdami rankas ar net ir bučiuodamiesi, priešai tampa draugais, užmiršta

męs ir augęs vokietis, atvykęs į Vokietiją tariasi susijungęs su savąja tauta ir šalinasi lietuvių, kai tuo tarpu prie vokiečių nepajėgia pritapti, jie jį stumia nuo savęs, nelaiko savo bendruomenės nariu, jo šalinasi. Atitrūkęs nuo vieno kamieno ir neprigijęs prie kito, nusivylimo apimtas, viešai išpažįsta savo, sakyčiau, tragišką būklę: „Lietuviai man yra mieli; man yra brangios, artimos ir suprantamos jų tradi cijos“.Galima būtų laikyti subjektyvumu, kai vartydami savosios spaudos puslapius, regime kiekviename žemės kampe: Europoj, Š. Amerikoj, P. Amerikoj ar Australijoj, kur tik lietuvis bebūtų, jį minint tautines šventes, šokant tautinius šokius, dėvint tautinius drabužius ir visokiu kitokiu bū-

mūsų tautos likimo kelyje, ar kad rusai 1940 metais aneksavo Lietuvą ir davė pro gos mums pamatyti juos be kaukės, ko pa sekoje 1944 metais dešimtimis tūkstančių mes pasitraukėme į laisvąjį pasaulį, kad galėtume būti laisvės šaukliais, ar kad pir miausia Lietuvą būtų okupavę vokiečiai, o jiems beatsitraukiant, pasikliaudami didžiųjų demokratinių valstybių laisvės paža dais bei laisvės chartomis, su išskėstomis rankomis būtume laukę rusų, kaip čekos- lovakai kad laukė kaip išvaduotojų, ir nei vienas iš savo krašto nebūtume pasitraukę? Ar čia nesimato likimo rankos ženklo? Gal mes esame tie pilkieji didvyriai, kurie net patys savo misijos neįvertinę, pasitarnausime tautos laisvės atstatymui.Tremtis nėra beprasmiška. Amžių bėgy
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sunaikin- ar būti tor be to yra paslaptyje, Jos tikslas

❖

viens kitam padarytas skriaudas, grįžta prie taikos, linki laimės ir džiaugsmo, visiškai absorbuodami Kalėdų motto: „Garbė Dievui augštybėse, o žemėje taika įr ramybė geros valios žmonėms“. Tarp kitko aiškinau, kad nusverianti dauguma lietuvių tautos yra katalikiška ir kad be kit- : . ko, tas kartu yra katalikiškos konfesijos ■ išraiška. Jis nustebęs, ašarotom akim pri sipažino, kad jis irgi esąs katalikas, bet "niekad nematęs tokio įspūdingo ir tokio pilno prasmės Kūčių vakaro. Kartu pastebėjo, kad jam santykiaujant su kitataučiais, ypatingai su lietuviais, daug paslapčių atsivėrę, daug naujų minčių gimę, kas dieną jam darąsi vis aiškiau, kodėl išsilaikiusios gyvųjų tarpe mažosios tautos, kur glūdįs jl< gyvybės šaltinis.

du besireiškiant individualioj tautinėj dva šioj. Bet ar ne tą patį sako svetimieji šaltiniai? Štai po dešimt su virš vergijos me tų grįžtantieji iš maskoliškojo pragaro vo kiečių karo belaisviai ir civiliai internuotieji liudija tą patį apie lietuvius vergus Vorkutoj, Kazachstane ir kitur. Daug ryškiau, daug atkakliau už kitas tautybes, pa gal esamas sąlygas, savo individualybe jie reiškiasi ir tenai. Net ir tenykštėse sąlygose jie kietai laikosi savo papročių ir tra dicijų, palikdami neišdildomą įspūdį kiek vienam kitataučiui. Natūralu, kad skurdas, vargas ir pačios žiauriausios sąlygos padidina ilgesį gimtiesiems namams ir veda prie jieškojimo bent dalino jų pakaitalo. O tas dalinąsis tėviškės pakaitalas tai ir

...Ateik, Viešpatie, i>r nešk žemėn ramybę'.

Aw-

Kas kitas, jei ne didinga mūsų tautos praeitis yra tikrasis mūsų gyvybės šaltinis? Kaip kitaip, jei ne gerbdami ir kiekviena proga atkartodami nuostabaus grožio mūsų tautos papročius, priimtume į sa ve to šaltinio sultis, tikrąjį gyvybės eleksyrą? Kasxkitas, jei ne tautos papročiai, gyvą ir sveiką tautą per šimtmečius, per audras ir vergijos gūdumas, atlydėjo iki naujos laisvės dienų? Kas kitas, jei ne tau tos praeitis, papročiai ir tradicijos įdiegė kūrybos galią, suteikė blaivų protą ir svei ką instinktą, davė tiek jėgų, drąsos ir sumanumo mūsų tėvynės atkūrėjams: dainiams, rašytojams, politikams, kariams ir kitiems?Nekalbant apie šeimas ir grupėse gyvenančius tautiečius, reta surasti ir pavienį tautietį, besibastantį po svetimus kraštus, kuriam Kūčių vakaras neprimintų kažko kilnaus ir didingo, kuris atėjus Kalėdoms netrokštų susieiti vientautį ir su juo pasidalinti plotkos gabalėliu, kurio mintis nenuvestų į tėvų namus. Tik atitolusio nuo tautos kamieno, ištuštėjusio agnostiko, nebetraukia ir nebežavi šis mistikos pilnas vakaras.Kur kitur dar yra tokie pat papročiai? Kas juose slepiasi? Kai kas sakys, tai yra katalikų ritualas. Yra daug katalikiškų tautų, bet niekur nėra užtinkami toki pat Kūčių papročiai. Jie yra individualūs, ma sinanti, kelianti nuotaiką, atnuajinanti jė gas, įprasminanti gyvenimo tikslą. Tiktai graudu, kad yra tokių mūsų tautiečių, ku rie apgaudinėdami save, kitataučių akyse išsižada savųjų tradicijų, arba bent drovisi jas viešai adoruoti. Veltui bėgtume nuo . savo papročių: paslapčia jie vistiek vilios t ir trauks prie savęs, it Jūratė Kastytį, | vers jais žavėtis, primins praeitį, primins I artimuosius. Lygiai veltui bandytume pri šisavinti svetimus papročius ar atsižadėti savo tautybės. Prisiminkime: palmė neaugs Lietuvoje, kadugis neprigys Sacharoje. štai mažas pavyzdys, gražiausiai pavaizduojąs kaip tikrovė tyčiojasi iš žmo- mu neprisidėtume prie mūssų tautos toli- gaus.'norinčio ją ignoruoti. Lietuvoje gi- mesnio garsinimo? Kažin kas yra svarbiau

yra savosios tradicijos, savi papročiai. Jie gaivina dvasią, įgalina pakelti nedalios naštą ir palaiko viltį kada nors grįžti į sa vo namus.Mes laisvame pasaulyje išsibalaškę trem tiniai tremtį pasirinkome laisvu noru, paslaptingo instinkto paskatinti. Palikdami tėvynę mažai kas iš mūsų tikėjome, kad mūsų tremtis tęsis taip ilgai. Nors tremties dienų galo dar nematyti, tačiau į pavergtą tėvynę grįžti nei nemanome. Ar į pavergtą tėvynę negrįžtame tik todėl, kad gresia asmeninis pavojus būti tam, ištremtam vergų darbams tūruojamam. Dalinai taip, bet dar ir kita jėga, slypinti giliai kuri mus nuo to žygio sulaiko.laikyti mus čia, kad skelbtume pasauliui tai, ko negali skelbti pavergtas žmogus. Da lis mūsų tremtinių, žiūrėdami per individo akinius ir tremtį laikydami blogybe ar nelaime, ją įvertina ir jos prasmę supranta neteisingai. Jei per tolimus horizontus į ją pažvelgtume per tautos akinius, gal pastebėtume ką kitą.kad ji savyje turėdama nelemties esmę atskiriems individams, išganytojo esmę turi mūsų tautai, kai individai tai supranta, vie ningai veikia ir aukojasi. Todėl mes čia privalome būti, nes mes čia esame būtinai reikalingi. Tik svarbu, kad mes tatai gerai įsisąmonintume ir savo kelyje nesukluptume. Sibiro koncentracijos stovyklų imtynių aukos irgi nėra beprasmiškos. Jos at veria pragariškosios sistemos egzistavimą. Kaip lygiai mes tremtiniai, ar nepakankamai išgarsinome savo tautų tragediją vien tik savo buvimu laisvajame pasaulyje? Kas kovotų už mūsų tautos rytojų, jei laisvajame pasaulyje neturėtume politinių ir kultūrinių institucijų? Iš ko jos su sideda, jei ne iš tremtinių? Ar mūsų dainų ansambliai, menininkai, akademikai, laikraštininkai ir moksleivija neatvėrė mūsų tautos kultūrinių lobių laisvajam pasauliui? Ar mes savo kultūringu elgesiu ir tradicijų bei papročių viešu demonstravi-

je tremtis nuolat lydėjo ištisas tautas, gen tis ir pavienius asmenis jų likimo kelyje ir tai reikia pasakyti, kad vis didesnei jų gar bei. Tremtinių tarpe matome žmonijos dva sinio gyvenimo dviejų tūkstančių metų centrinę figūrą — Kristų. Tremtinių tarpe turime visą būrį kaip žvaigždės žmonijai šviečiusių ir tebešviečiančių asmenybių, kuriems tremtinio dalia buvo prievarta pri mesta arba ją laisvu noru, kaip ir mes, pa sirinko nepakęsdami persekiojimo. Nors tremties šmėkla yra viena pačių tamsiau šių palydovų žmogaus kelyje, negailestingai besistengianti savo bendrakeleivį į be dugnę nustumti, tačiau, regis, jos pastangos paties likimo yra pasmerktos nepasise kimui. Kas be ko, rasime pavyzdžių, kada daug žadėjusi asmenybė, pakliuvusi į dva sinę depresiją, suklupo vingiuo tam ir klampiam tremties kely je. Šis pastarasis pavyzdys ir rodo, kad dvasinis penas yra reikalingas ir būtinas. Dvasinio peno šaltinių jieškojo visi tremtiniai, įvairiais būdais. Pa vyzdžiui, didysis prancūzų rašytojas Victor Hugo būdamas tremtyje Lamanšo kanalo Jersey saloje, kasdieną ateidavo į jūros pakrantę ant plokštumos, pažvelgti į išsiilgtos Pran cūzijos pusę, susikaupti, pamąstyti, dvasiniai atsigauti. Baigdamas savo vizitą ant plokštumos, rinkdavo nuo žemės įvairaus dydžio akmenėlius ir sviesdavo vieną po kito į jūrą. Ten bežaidžiantys vaikai nuolat matydavo šio reiškl nio pasikartojimą. Kai kartą viena mergaitė išdrįsusi paklausti jį kodėl jis čia vis atei nąs akmenukų į jūrą svaidyti, liūdnai šypsodamasis Hugo at sakė: „Mielas vaikuti, ne akmenis, bet savo liūdesį aš į jūrą metu“. Šie simboliniai žodžiai kiekvienam tremtiniui primena, kad reikia atsikratyti kas nereikalinga ir įsigyti tai, kas reikalinga; reikia įsigyti tai, kas stiprina, grudi na ir suteikia atsparumo ir ištvermės pakelti tremtinio dalią ir kaupia jėgas laužy ti kelių užtvaras į laisvą žemę, kur tėvai ir protėviai kapuose ilsisi. Tų jėgų tikrasis šaltinis yra tautos praeitis, tradicijos, papročiai.Su ryžtu stovėdami prie to šaltinio, sem darni iš jo tyras sultis ir gaivindamiesi jo mis, pakelsime visus sunkumus ir vargus, nugalėsime kliūtis ir su triumfu grįšime į savo namus.
Cigelskio (buv. Stalino) plieno fabriko 30.000 lenkų darbininkų atstovai pareikalavo ,kad rusų kariai būtų pakeisti VARŠUVOS PAKTO kariuomene/ Vengrijoje, t. y., kad vieton rusų į Vengriją būtų įves ta Čekoslovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir Bulgarijos kariuomenė. Kita rezoliucija reikalavo, kad į Vengriją būtų pasiųsta JT kariuomenė.Abi rezoliucijos buvo pasiųstos JT gene raliniam sekretoriui Hammarskjoldui.Tūkstančiai darbininkų pritarė abiems rezoliucijoms. Vienas kalbėjusių pareiškė, kad rusai elgiasi Vengrijoje taip, kaip Hit lerio naciai.Ciegelskio fabriko darbininkai viešai pareiškė visišką pritarimą ir solidarumą Budapešto centrinei darbininkų tarybai, kuri buvo suorganizavusi generalinį streiką. Darbininkai taip pat reikalavo, kad Lenkijos vengrams siunčiama parama bū tų perduodama per Tarptautinį R. Kryžių, kad rusai TUOJAU atitrauktų kariuomenę iš Vengrijos ir Vengrijai būtų suteikta laisvė if suverenumas.Darbininkai kvietė visus Lenkijos ir sa telitinių kraštų darbo žmones prisidėti prie jų iniciatyvos ir priimti panašias re zoliucijas.

L. švalkus

Šventajam Kūdikėliui
Ateisi, Viešpatie, Tu kūdikiu ąnt žemės, 
skambės giesmė garbės Tau amžinos. 
Tik bus Rytų dangus su sielvartu aptemęs, 
su baisiu liūdesiu ir baime rytdienos.

Keliausi, Viešpatie, po žemės veidą platų, 
eisi per tūkstančius pasaulyje tautų. 
Viešėsi rūmuose žaviuos garsių magnatų 
ir vargo lūšnose gyvenančių kartų.

Matysi motinų vagotus raukšlėmis veidus 
ir brolių kritusių kovoj tylius kapus.
O tautų laisvės saulei nusileidus, 
rasi išmirusius bažnytkaimių varpus.

Daug kur troboj bus židinys užgęsęs, 
o vieškeliuos nulaužto kryžiaus verks beržai, 
Ir verks plotkelę lauždamos negrįžusių] ų sesės 
ir šventą vakarą bus džiaugsmo tiek mažai

Sustosi, — pakelėm sodybos tuščios miega 
ir užkaituos languos neatsimuš dangaus ugnis. 
Tik raudonuos kraujo dėmė ant sniego 
ir laisvės troškusio žvaigždė į girią kris...

Eisi tolyn, o Tavo, Kūdikėli, širdį 
suspaus klajojanti kančia, 
ir Tave, viltį nešantį tautoms, pravirkdys 
ginklų žvangėjimas ir aimanos nakčia...

Matysi, Viešpatie, kraujuoti, baisūs pirštai 
užgniaužia gyvastį krikščioniškos tautos. 
O tūkstančiams už laisvės meilę mirštant 
tiktai miškai jų šauksmą aidu atkartos.

Ateiki, Viešpatie, ir nešk žemėn ramybę 
ir nešk gyveniman tautų naujos šviesos. 
Tegu pasaulyje Betliejaus žvaigždei žibant 
žmogus j ieškos vien GĖRIO IR TIESOS!
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Kristaus Gimimo šventėje sveikiname 
visus Londono Lietuvių Bažnyčios narius, 
mūsų religiniai aptarnaujamų kolonijų 
tautiečius ir visus ligonius, linkėdami linksmų 
Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. A. Kazlauskas 
Kun. P. Dauknys

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, 
sveikina visus Sąjungos narius, „Europos Lie
tuvio“ skaitytojus, visus tautiečius šiame, 
krašte ir už Atlanto.

DBLS Valdyba, Lietuvių Namų Akc.
B-vė, „Europos Lietuvio“ redakcija ir 
Nidos“ spaustuvė
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RAŠTIKIO RAŠTU KRITIKA
SEKMADIENIO RIMČIAI

Gen. St. Raštikio pirmasis tomas „Ko
vose dėl Lietuvos“ susilaukė gyvo susido
mėjimo mūsų visuomenėje. Neseniai „E. 
L.“ atspausdino p. Lūžos parašytą šio vei
kalo Įvertinimą. Tačiau mūsų spaudoje 
yra ir kitokių Gen. Raštikio prisiminimų 
įvertinimų.

Vieną būdingesnių šį veikalą recenzuo
jančių straipsnių atspausdino „Santarvė“ 
Nr. 5. Recenzijos „Liūtas ir Lapė“ auto
rius — Br. Raila. Straipsnis pradedamas 
Torvald Gahlin citata: „Tasai, kuris tiki, 
kad praeitis’ negali būti keičiama, matyti, 
dar nėra parašęs savo atsiminimų“.

„Memuarams rašyti, sako B. Raila, yra 
įvairūs būdai, pvz., chronologinis ar daly
kinis. Pirmuoju atveju autorius turi paša 
koti įvykius jų tėkmės tvarka, antruoju 
— juos suskirstyti j grupes, į atskiras pro 
blemas ir tai nuosekliai atitinkamuose sky 
riuose išbaigti. Gen. Raštikio atsimini
muose šiedu metodai perdėm sujaukti, su
maišyti, nebėra jokio kriterijaus, ką ir kur 
kada pasakoti, įvyksta gausybė pasikar
tojimų, dėl ko knyga mažiausiai dvigubai 
be jokio reikalo pailgėja (pvz., kelis kar
tus įvairiose vietose autorius vis pasako
ja, kad Lietuvos kariuomenės vadai ir šta 
bo viršininkai dažnai keitėsi, kiek jų bu
vo ir t.t.).

...Tačiau visumoje, jeigu autorius būtų 
parašęs tikrus k&rio ir kariuomenės va
do memuarus, o ne tik plačią savo atsimi
nimų autobiografiją, tai daugelio psicho
loginių aplinkybių gal būtume nei nežino
ję. O dabar turime įrodymų, kad Nepri
klausoma Lietuva duodavo progos atsis
kleisti gėlėms su pačia demokratiškiausia 
dvasia. Gen. Raštikis čia galės eiti puikiu 
„self-made man“ pavyzdžiu. Labai netur
tingas dvarų liokajaus ir špitolninko sū
nus, savo darbštumu ir gabumais jis pasie 
kė generalinio štabo viršininko vietos, dar 
prieš 40 metų amžiaus. Ir jam vis taip se
kėsi, kad laimingai užmezgus romansą su 
būsima žmona (kurio etapus jis visdėlto 
gana naiviai aprašo), netrukus paaiškėjo, 
jog ir žmona yra ne šiaip sau pradinės mo 
kyklos mokytoja, bet tikro ar bent taria
mo valstybės diktatoriaus dukterėčia!“

Prieidamas prie esminių generolo atsimi 
nimų vietų, recenzentas sako:

„Tai kas duota per kelis šimtus pusla
piu, nebūtų įmanoma perpasakoti bei per
vertinti per kelis lapus. Bet galime sustoti 
ties pagrindiniu autobiografijos bruožu ,— 
jos politiniais siurpryzais ir pikantišku
mu, kurie be abejojimo daugiausiai prisi
dėjo prie knygos populiarumo...

Pirmųjų seimų santvarkos Raštikis ne
gina, o 1926 metų laikotarpį vaizduoja, 
kaip stipriai ydingą. Tačiau lemtingame 
karininkų perversme 1926 m. gruodžio 17 
d. jis visai nedalyvavo, apie jį nieko neži
nojo ir patį perversmą šiandien laiko (ir 
anuomet turbūt laikė) mūsų valstybei ir 
kariuomenei buvus nereikalingą ir net ža
lingą. Nežiūrint to, naujajai santvarkai 
jis buvo lojalus ir gan sparčiai kopė augš- 
tyn. Gen. Kubiliūno 1934 metų puče jis ir
gi nedalyvavo, jo nerėmė, nors jo tikslus 
nujautė ir jo siekimų esmę palaikė. Nežiū 
rint to, jis netrukus gauna progos užimti 
gen. Kubiliūno turėtą vietą. Vadinamojo 
„suvalkiečių“ sukilimo metu jis jau buvo 
kariuomenės vadas, bet kai ten tvarkai
atstatyti buvo kreipiamasi kariuomenės pa 
ramos, jis... atostogavo Palangoje ir nieko 
nežinojo, kas ir kaip buvę daroma. Grį-

f

žęs Kaunan jis tik rūpinosi atitaisyti že
mesnių viršininkų veiksmus. O šiaip ša
lia savo tiesioginės pareigos rūpintis ka
riuomenės sutvarkymu, apginklavimu ir 
paruošimu krašto laisvei ginti, jis pasiro
do visą laiką, kovojęs (gal dėl to ir ant
raštė „Kovose dėl Lietuvos“?) su A. Sme
tonos įvairiomis vyriausybėmis, o ypač tau 
tininkais ir jaunalietuviais.

„Gen. Raštikis paruošė kariuomenės per 
tvarkymo, jos padidinimo ir apginklavimo 
planą, paruošė ir prastume specialius įsta 
tymus, sukuriančius institucijas ir priemo 
nes tiems stambiems planams vykdyti. Iš 
mūsų kuklių tautinių pajamų aruodėlio tai 
pareikalavo išpumpuoti daug naujų papil
domų milionų litų... Šis planas tikrai ne
būtų tada praėjęs pro jokį demokratinį 
Lietuvos seimą ir koalicines vyriausybes, 
už kurias netrukus generolas pradėjo kovo 
ti. O planas praėjo tik dėl to, kad galėjo 
praeiti intymiai, nes nebuvo demokratinio 
seimo ir laisvos opinijos varžtų to meto 
mūsų smarkiųjų militaristų apetitams.

Toliau recenzentas aptaria kokius rezul
tatus davė tos stambios ir sunkiai mūsų 
biudžetams pakeliamos kariuomenei skir 
tos lėšos ir gen. Raštikio vadovaujamą ka
riuomenę.

.Trys pastarieji neprikl. Lietuvos gy
venimo metai buvo labai dramatiški. Pra 
sidėjo iš kaimynų smūgis po smūgio jos in 
teresams, jos prestižui, jos garbei, jos pa 
sitikėjimui.

„Čia yra žinomi keturi kaimynų ultima
tumai. 1938 metų pavasarį Lenkijos ulti
matumas dėl diplomatinių santykių užmez 
gimo. Jį reikėjo priimti, nes nepriėmus bū 
tų reikėję kariauti, o kariuomenės vado 
gen. Raštikio teigimu, Lietuva dar nebuvo 
tam pajėgi. 1939 m. pavasarį, sekė Vokieti 
jos ultimatumas, pareikalavęs, atplėšti 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Jis taip 
pat turėjo būti priimtas, ir kariuomenės 
vado teigimu Lietuva irgi negalėjo ginklu 
ginti šią brangiausią mūsų žemės pėdą 
(nors buvo ir žadėta)... 1939 m. rudenį iš 
kilo maskuotas Rusijos ultimatumas įsi
leisti Sovietų kariuomenės įgulas Lietu
von. Tais pačiais sumetimais jis turėjo bū 
ti irgi priimtas. 1940 m. birželio mėnesį, 
Lietuvai buvo įteiktas formalus Rusijos ui 
timatumas neslepiamai reiškęs Lietuvos 
valstybės ir politinės nepriklausomybės 
galo reikalavimą. Ir šiis ultimatumas bu
vo priimtas, žodiškai priešinantis prezi
dentui, bet grįžusiam kariuomenėn gen. 
Raštikiui vėl įrodinėjant, kad Lietuva ne
gali jo nepriimti...

„Šie keturi faktai ir keturi ultimatumai 
parodė visą gen. Raštikio strateginių kon
cepcijų trapumą ir paneigė jo ankstyves
nius įtikinėjimus, kad Lietuva tam tikro
mis sąlygomis galėtų kaimynų užpuoli
mams pasipriešinti, tik reikia, kad jie pul 
tų ne visi iš karto, kad vienas ar du kai
mynai būtų mūsų pusėje ir kad mes pa
tys turėtume didelę ir gerai ginkluotą k a 
riuomenę. Visi trys pasirodė gudrūs, įtei
kinėjo mums ultimatumus atskirai ir taip 
nutaikė momentą, kad kiti du nesutikda
vo pajudėti mūsų naudai. O kaip taip, tai 
veltui ir tas papildomas ginklavimasis, nes 
generolo programa vis dar nebuvo iki ga 
lo išpildyta. O pagaliau, jeigu ji būtų bu 
vus pradėta keliais metais anksčiau ir iš 

biliūno pučo, dar būta trijų ultimatumų 
mūsų vidaus politikoje. Po kan. Mirono 
vyriausybės pasitraukimo, 1939 metų pir
moje pusėje gen. Raštikis, kaip kariuome
nės vadas, įteikė žodinį ultimatumą Prezi
dentui (jo tekstas yra 553 psl.), kad būtų 
sudaryta nauja vyriausybė (gen. J. Čer
niui vadovaujant) ir kad jon įeitų krikšč. 
demokratų ir liaudininkų partijų atstovai. 
Tai buvo pirmas pasisekęs revoliucinis rei 
kalavimas po 1926 m. perversmo, tik šį 
kartą tą reikalavimą prezidentui pateikė 
ne kuri opozicinė grupė, o vadas tos ka
riuomenės ir karininkijos, kuri anuomet 
perversmą įvykdė. Reikalavimas buvo pri 
imtas.

„Šiai vyriausybei nepajėgiant sklan
džiai dirbti ir atsistatydinus, sunkiai befor 
muojant naują vyriausybę, kariuomenės 
vadas ]au tiesioginiai kišosi j naujos vy
riausybės sudarymą bei galimą sudėtį. Ta 
da jis staiga gavo prezidento ultimatumą: 
arba gn. Raštikis sudaro vyriausybę, arba 
prezidentas pasitrauksiąs! (631-636). Ge
nerolas ultimatumą atmetė ir „įtikino“ 
prezidentą pasilikti. Ir čia pat ultimaty
viai pakartojo savo pasiūlymą, kad naują 
vyriausybę sudarytų iš trijų partijų atsto
vų, vadinasi, drauge su opozicija ir įsipa
reigojo tuojau pat padaryti žygių tų par
tijų centruose, kad jos sutiktų vyriausy
bėje dalyvauti. Tą pačią dieną ir vakare 
jis darė spaudimus tautininkų, krikščionių 
demokratų ir liaudininkų partijų vadovy
bėse ir visus įtikino duoti savo atstovus 
naujai valdžiai. Taip buvo sudaryta pasku _____ .__________________________________—-------------------------------------------
tinė koalicinė A. Merkio vyriausybė“.

„Gen. Raštikiui ir šiandien atrodo neaiš 
ku, kad tokia jo, kaip kariuomenės vado, 
laikysena buvo paskutinis ženklas, jog 
taip toliau pasilikti negalės. Savo giminai
tį vertnidamas, jį mylėdamas ir juo pasi
tikėdamas, prezidentas siūlė jam ministe 
rio pirmininko vietą. Tai buvo netgi lo
giška išvada iš kariuomenės veiksnio ro
lės Lietuvos politiniame gyvenime. Šis bet 
gi atmetė „ultimatumą“, pasilikdamas sau 
patogesnę rolę — būti ir toliau neva užku 
lisyje ir iš ten diktuoti naujos vyriausy
bės bei sudarymo dėsnius. Ne tik diktuoti, 
bet lakstyti į partijų komitetus, įtikinėti 
jas dalyvauti valdžioje ir t.t.

„Normaliai demokratiškai ir net norma
liai totališkai žiūrint, tas negalėjo būti ka 
riuomenės vado prievolė ar rolė. Man at
rodo, kad kaip tik čia styga buvo galuti
nai pertempta, ir ne tik „valdžios ir vi
suomenės tarpininkai“ tautininkai, bet ir 
pats prezidentas tiek toli įsipolitikavusių, 
bet atsakomybės nenorinčių imtis kariuo
menės vadų nebegalėjo pasitikėti. Rašti
kio pašalinimo iš kariuomenės vado vie

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, 
Nidos Knygų Klubas nuoširdžiai sveikina gerb. 
lietuvius rašytojus, parėmusius Klubą savo 
kūriniais; Klubo Įgaliotinius, platintojus ir 
visus mielus Nidos Knygų Klubo narius, talki
ninkaujančius lietuviškos knygos platinime.

Nidos Knygų Klubas
suteiks antrasis atsiminimų tomas, kurio 
pasirodymo su įdomumu lauksime ateinan 
čiais metais“. BRONYS RAILA

pildyta, tai negi jis būtų stojęs karan 
prieš Vokietiją, Rusiją ar net Lenkiją?“..

„Bet pasirodo, kad, neskaitant gen. Ku-

Nueikime į Betliejų!
Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė sa 

vo Viengimusįjį Sūnų, kad kiekvienas, ku
ris į Jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį gy 
venimą! Šiais žodžiais apaštalas Jonas iš
reiškia didžiąją Įsikūnijusio žodžio — Jė 
zaus gimimo paslaptį. Kodėl Dievo Sūnus, 
palikęs danguje savo garbės spinduliavi
mą, atėjo į žemę, gimdamas silpnu kūdi
kiu, didžiausiame varge, kaip paskutinis 
vargšas? Tai padarė dėl begalinės savo 
meilės! — atsako apaštalas Povilas; kad 
mus užsispyrėlius, savimeilius, išdidžius 
žmonių vaikus išmokytų pasiaukojimo, pa 
klusnumo, broliškos atviros ir nuoširdžios 
meilės. Atėjo iš_ dangaus, kad duotų gyvą 
pavyzdį jog didžiausias dalykas žemėje ne 
turtai, ne kūno malonumai, ne garbė, bet 
tyra, mylinti širdis, kad- žmogų sudievintų 
ir padarytų dangaus paveldėtoju, dieviš
kos neaprėpiamos laimės dalininku.

Menininkai sukūrė daugybę gražių pa
veikslų, vaizduojančių Kristaus Gimimą 
Betliejuje. Tas tvartelis išpuoštas įvairiau 
siais pagražinimais ir atrodo lyg karališki 
rūmai. Kristus tačiau gimė ne dailininkų 
išpuotšame tvartelyje, bet gyvulių tvarte, 
kur tamsu ir jokių patogumų. Dvasios 
purvas, kuris teršia ir puošniausius rū
mus, dieviškajam Kūdikiui yra bjauresnis 
negu tas, kuris teršia gyvulių tvartą ir ku 
rio žmogus labiau saugojas! negu pirmojo. 
Nuodėmė subjaurino žmonių gyvenamas 
vietas, todėl Išganytojas savo gimimui pa 
sirinko gyvulių tvartą. Jo Motina Švenč. 
Mergelė Marija buvo apsaugota nuo bet 
kokios nuodėmės šešėlio, globėjas Šv. Juo 
zapas pavadintas Teisiuoju. Tik tyros šir
dys matys Dievą!

— Šviesa sužibės šiandieną mums, nes 
gimė mums Viešpats ir vadinsis Nuosta
busis, Dievas, Kunigaikštis, busimojo am 
žiaus Tėvas, kurio karaliavimui nebus ga
lo! Kalnų nakties grludumoje spindu- 

tos kilmė greičiau jieškotina čia, o ne sa
vo paties sukurtoje legendoje, kad jo au
toritetas visuomenėje pasidaręs toks dide
lis, net „perdidelis“, ir prezidentas tos kon 
kurencijos bijodamas, nutaręs juo nusikra 
tyti!

„Anot Raštikio, prezidentas labai mėgo 
pataikūnus ir jais buvo apsistatęs. Mums 
atrodytų, kad ir genrolas bent protarpiais 
yra buvęs šių kavalierių tarpe, kol vieną 
dieną sau neįsikalbėjo nuosavo autoriteto, 
perdidelio populiarumo ir liūto rolės...

Nauju kariuomenės vadu pasirinkimas 
gen. Vitkausko, kuris nuėjo ranka rankon 
su bolševikiniais okupantais, to keisto ne 
įžvalgumo ar apsirikimo skaudumą dar pa 
didina. Bet suprasminę jo sumišimą ir 
jausmus tuoj po to, kai jis, taip pasitikėda 
mas savo jaunuoju gimine, vertindamas 
jo darbštumą, pareigingumą ir gabumus, 
pamatė, kad buvo skaudžiai apsirikęs. Ki
tas giminė, Juozas Tūbelis, jam buvo ištiki 
mas ir lojaliausias bendradarbis. Švogeris 
taip, bet pusžentis — ne. Prezidentas ta
čiau gen. Raštikiui savo kad ir pažeistą 
respektą išlaikė ligi nelaimės galo ir net

liuoj antis Viešpaties angelas pasirodė pie
menims, kurie budėjo ir sergėjo savo ban
dą ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Ne
bijokite! Angelas skelbia didelį džiaugsmą 
— gimė lauktasis Išganytojas!

Neturtingi, paprasti, nekalti piemenys 
buvo rasti tinkamiausi Angelų Kalėdinės 
giesmės klausytojai ir Kūdikėlio Jėzaus 
pirmieji garbintojai. To Kūdikėlio garbės 
spindulys apšvietė juos ir to užteko, kad 
juos padarytų nepamirštamus, garsius, vi 
sam pasauliui brangius, kad jų neprisimi 
nę negalime švęsti Kristaus Gimimo Šven 
tės.

Kristaus Gimimo Šventėje, visi geros va 
Uos žmonės, priklausą didžiajai Krikščio 
nybės šeimai, nežiūrint nei tautybės nei 
rasių skirtumo, pajaučia atgijusius religi 
nius jausmus. Sekmadienio Rimtis sveiki
na savo skaitytojus Kalėdų Šventėse ir 
linki, kad į visų širdis šv. Komunijoje atė 
jęs Didysis Svečias, pripildytų džiaugsmu 
ir ramybe, sustiprintų viltį į Tiesos perga
lę, Tėvynės išlaisvinimą, nes Kristus nu
galėjo pasaulį!

P. Dauknys MIC
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paskutinėmis valandomis dar kartą sutiko 
atiduoti vyriausybės vadovo postą. Vėliau, 
jau pabėgęs, savo nervingame ir gerokai 
padrikame Lietuvos tragedijos priežasčių 
aprašyme, prie Mozūrų ežero, nebeiškentė 
keliomis skaudžiomis pastabomis buv. ka
riuomenės vado adresu. Dabar jis nebegali 
šių atsiminimų paskaityti ir juos papildy
ti ar ką atitaisyti. Bet spėčiau, kad jo kau 
lai vieną kitą kartą apsivertė Clevelando 
kapinių karste...

„Gen. Raštikio dvasinį ir charakterinį 
atospindį aš gražiausiai rasčiau prieš pus
trečio šimtmečio gyvenusios labai žavios 
ir šaunios prancūzų ponios Ninon de Lenc- 
los buityje ir atminime. Ninon savo lai
kais buvo pirmaujanti Paryžiaus kurtiza
nė, ką mes mandagiai lietuviškai turėtu
me išversti — dvariškė. Ji laikė puošnų 
literatūrinį saloną, kur lankėsi galingi, 
garbingi ir turtingi žmonės, aristokratai, 
didikai, karaliūnai. Savo atvirumu, nuošir 
durnu, gabumais ir meilės žavesiais (char 
mes) Madame Ninon de Lenclos sugebėjo 
užburti ir patraukti visus. Per savo ilgą 
gyvenimą (1620-1705) ji mokėjo širdies
turtais apdovanoti net tris generacijas: bu 
vo mylima ir mylėjo tėvus, paskui jų vai
kus ir paskui net anūkus. Kai sulaukusi 
brandaus 85 metų amžiaus pasimirė, dė
kingi gerbėjai jai pastatė paminklą, antka
pyje įrašydami nuostabiai gražaus atmini 
mo mintį: „...ji buvo pagarsėjusi skaisty
be paskutiniaisiais savo gyvenimo me
tais“.

Gražesnės ir galantiškesnės generolo 
Raštikio politinės paralelės su iškilusiomis 
istorinėmis įžymybėmis aš stačiai nemokė
čiau rasti. Kiek tai dar būtų galima papil
dyti ar ką pakeisti, gal naujų duomenų

PIRMAS LAIŠKAS
BR. DAUBARAS

(Ketvirtas tęsinys)

Martynas Papartis siektelėjo atbula ran 
ka virš lovoą ir apgraibomis rado užuolai 
dos užtraukiamąjį raištį. Patraukė žemyn, 
ir jo gyvenamasis kambarys prisipildė 
drumzlinos ryto šviesos. Nuo oranžerijos 
stogo pakilo kelios žuvėdros, pastebėjusios 
Martyno užuolaidų judesį. Nors lauke ne
lijo, tačiau langų stikluose žibėjo lašai, 
nespėję išdžiūti nuo paskutinio lietaus. 
Martynas pakėlė sunkią, skaudančią gal
vą nuo pagalvės ir vėl sukrito, lyg jis būtų 
staiga sunkiai susirgęs. Jis jautė, kaip jo 
smilkiniai tvaksi, lyg mažos pelytės, įsi- 
spraudusios tarp jo galvos ir pūkinės pa
galvės. Sausoje burnoje vėlėsi liežuvis. 
Martyną kankino toks troškulys, jog pir
moji reali mintis, perbėgusi per jo įkaitu
sią galvą, nuvedė jį prie kambario kampe 
baltuojančios prausyklos. Kai basomis ko 
jomis jis palietė prie lovos patiestą raus
vą kilimėlį, vos nešūktelėjo džiaugsmu, pa 
matęs ant žemos spintelės pastatytus du 
butelius „Golden Hop“ alaus. Vienas jų 
buvo užvožtas siaura ilga stikline, auksi
niais krašteliais. Nikotinu parudavusiais 
pirštais atidarė butelį, ir, užvertęs galvą, 
keliais gurkšniais susipylė gaivinantį skys 
tį. Pastatęs bevertį butelį tarp kojų, jis bu 
vo besirengiąs vėl grįžti į nespėjusį atvėsti 
guolį, kai tuo pat laiku išgirdo virėjos Ma 
ry balsą, kviečianti ji pusryčiams. Imda

mas nuo augštos kėdės atramos permestas 
kelnes, Martynas pamatė prie židinio su
krautas kalėdines dovanas. Penki įvairaus 
dydžio paketėliai buvo suvynioti į margus 
spalvuotus popierius, plačiais kaspinais su 
raišioti. Margų dėžučių kampuose buvo pri 
klijuotos baltos kortelės su ranka įrašytais 
vardais. Imdamas kiekvieną paketėlį Pa
partis pusbalsiai skaitė įrašus kortelėse: 
„Brangiam Martynui — Karolina“; „Ge
ram Martynui — Mrs. Rose Talbot“; „Mie 
lam Martynui — Jane“. Virėjos Mary bu
vo didžiausia, bet ir lengviausia lėkšta dė 
žutė, kurios kortelėje buvo tik du stambia 
rašysena žodžiai — „Mary — Martynui“. 
Ilgai vartė Papartis didelės degtukų dėžu
tės paketėlį, perrištą spalvuotu siūleliu. 
Baltame popieriuje jis įskaitė tokį įrašą: 
„Drąsiam lietuviui, Kalėdų išvakarėse iš 
gelbėjusiam man gyvybę. David Stern“. 
Papartis nutraukė raištelį ir atidarė dėžu 
tę. Minkštutės vatos išklotame dugne bliz 
gėjo auksinis laikrodis ir siaura vizitinė 
kortelė tuo pačiu vardų ir pavarde — Da 
vid Stern.

— David Stern, — pakartojo Martynas, 
ir jis prisiminė vakarykštį įvykį prie jūros 
tilto, kur rado tarp polių įsispraudusį gu
minį plaustą su stambiomis kraštuose rai
dėmis „Douglas D C 7“. Plausto dugne gu 
Įėjo apžėlusiu veidu vyras, visiškai neat
sakęs į Martyno šauksmą. Buvo jau visai 
sutemę, jau į „Auksinį Liūtą“ rinkosi Shan 

klino gyventojai, kai Papartis atvilko į 
„The Rose" vasarvietę sąmonės netekusį 
žmogų — David Stern, kaip vėliau paaiš
kėjo, išsigelbėjusį iš sudužusio keleivinio 
lėktuvo „Douglas D C 7“, skridusio New 
Yorkan.

Žinia apie Paparčio radinį, apie sudužu 
šio lėktuvo išgelbėtą keleivį, tą patį vaka
rą žaibo greičiu apibėgo Shanklino gyven
tojus, jau pradėjusius švęsti metinę šven
tę. Visų lūpose buvo Martyno ir „The Ro
se“ vasarvietės vardai. Tos žinios greit pa 
siekė ir Isle of Wight salos dienraščio re
dakciją, kurios bendradarbis ir foto repor 
teris atvažiavo pasikalbėti su išgelbėtų ke 
leiviu ir su jo išgelbėtoju — Martynu Pa
parčiu. Vėlų vakarą atsirado ir lėktuvų 
bendrovės pareigūnai, vietoje aiškinti įvy 
kio, apžiūrėti guminės gelbėjimo valties, 
atneštos į ponių Talbot vasarvietę. Trum
pu laiku svetainėje buvo tokiasvečių spūs 
tis, kaip gražiausiomis vidurvasario dieno
mis. Blykčiojo fotokorespondentų lempu
tės, be pertraukos skambėjo ne tik prieš
kambaryje stovįs svečiams skirtas telefo
nas, bet taip pat ir privatus senosios po
nios Talbot, įrengtas jos miegamajame. 
Kažkurio laikraščio fotokorespondentas pa 
siūlė Paparčiui dešimt svarų, jei jis sutiks 
nueiti prie jūros tilto ir ten jam parodyti 
vietą, kur jis radęs laivelyje gulintį Mr. 
Sterną. Jaunoji šeimininkė, ponia Karoli
na, pasikvietusi į savo kambarį Martyną, 
įspėjo:

—■ Brangus Martin, tu nepasakok tiems 
mūsų laikraštuko bendradarbiams nieko. 
Man skambino iš didžiausio Londono dien 
raščio redakcijos. Jie mums daugiau su
mokės, jei tik sutiksime viską, jiems paša 
kyti. Geriausiai tu dabar iš viso čia ne
sirodyk, kol atvažiuos iš Londono. Svarbu, 
kaip nors ilgiau šį įvykį išlaikyti paslap

tyje, kol po švenčių išeis didieji dienraš
čiai, — kalbėjo įsikarščiavusi Karolina, 
spausdama Martyno ranką, tarsi joje jau 
būtų gniūžtės laimėtų svarų. Kai Papartis, 
ne visai supratęs viso to įspėjimo, pažiū
rėjo į keista ugnele degančias ponios Ka
rolinos akis, ji linksmai šyptelėjo, saky
dama:

— Geriausiai bus, jei nueisi dabar į 
„Auksinį Liūtą“ ir ten manęs palauksi. 
Kai viskas čia kiek nurims, kai Mr. Stern 
išvež ligoninėn, aš ten ateisiu ir dar viską 
aptarsime. Apsirenk ir išeik pro kiemą, 
— mirktelėjo ji viena akim ir patraukė 
Martyną už rankos pro duris.

Nuo neatmenamų laikų, išskyrus karo 
metus, „Auksinio Liūto“ baras Kūčių va
karą buvo atdaras iki pirmos valandos 
nakties. Ši tradicija jau buvo visiems Shan 
klino gyventojams įėjusi į kraują. Visi 
žinojo, kad tą vakarą ne tik „Auksinio 
Liūto“ svečiai, bet ir kitų, mažesnių alu- 
džių lankytojai gali linksmintis ne iki 
vienuoliktos, bet net dviem valandom il
giau. Nuolatiniai „Auksinio Liūto“ sve
čiai turėjo dar vieną pramogą, kuriai jie 
rengėsi nuo rugsėjo mėnesio: baro salione, 
žymioje ir garbingoje vietoje stovėjo pil
votas stbro stiklo indas, į kurį per tris mė 
nesiūs svečiai mesdavo sidabriniokus. Ka 
ledų išvakarėse baro savininkai, ponas ir 
ponia Braunai, iškilmingai išberdavo ant 
padėklo pinigus ir visų akivaizdoje juos 
suskaitydavo. Prie bendrosios saliono na
rių per tris mėnesius sumestos sumos, po 
nai Braunai pridėdavo antrą tiek ir už 
tuos pinigus nuolatiniai nariai tą vakarą 
linksminosi. Papartis salunan įėjo kaip 
tik tuo laiku, kai ponas Braunas, pasipuo 
šęs augšta, smaila popierine kepuraite, 
skelbė stiklinio indo turinį skaitlinėmis:

— Dvidešimt aštuoni svarai, septynioli 
ka šilingų ir šeši penai!..

— Penkiasdešimt septyni svarai ir pen
kiolika šilingų! — džiaugsmingai šaukė su 
stoję vyrai ir moterys, greit sudvigubinę 
paskelbtą savininko sumą. Visi kvatojosi 
ir džiaugėsi, žinodami, kad tiek pinigų šį 
vakarą jie turi savo dispozicijoje.

Martynui pasirodžius, jo pažįstamieji 
sukėlė jam ovacijas. Pienininkas ir mėsi
ninkas, nutvėrę jį už rankų, jėga tuoj pri 
tempė prie baro ir, nutildę ūžiančius sve
čius, paskelbė, kad iš kalėdinio fondo pir 
mas turįs išgerti Martynas, šio vakaro 
Shanklino herojus.

— Už Martyną, už Martyną! — šaukė iš 
visų kampų svečiai, iškėlę taureles ir stik 
lūs.

Apvali it statinė, ryškiai šviesia suknele 
apsirengusi ponia Braun, atidarė iškilmin
gai indaują ir, iš ten paėmusi sidabrinę 
taurę, plonu, spiegiančiu balsu sušuko:

— Ponios ir ponai, jūs žinote, kad „Auk 
siniame Liūte“ iš tos taurės geria tik reti 
svečiai, kurie mūsų Shanklinui padarė 
garbę! Ponas Martynas šį vakarą nusipel
nė tos taurės!..

— Ko, pone Martynai?!
— Šampano! — pasiūlė kažkoks mote

riškas balsas.
—•Ne, ne, — protestavo mėsininkas:
— Viski iki pat viršaus...
Papartis paėmė iš ponios Braun rankų 

svarų indą ir, jį pakėlęs, pasveikino su 
sirinkusius.

— Iki dugno! — šaukė iš visų kampų.
— Kūčių vakaras... — nusmelkė per šir 

dį Martynui ir jis, tarsi norėdamas vienu 
kirčiu užmušti sielvarto šauksmą, užsiver 
tė sunkią taurę...

Bus daugiau
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PAUKŠČIO KELIONES
PROF IVANAUSKAS

APIE ŽMONES, KURIE NEJAUČIA 
SKAUSMO...

Du kartus metų laikotarpy paukščių gy
venime vyksta didingas reiškinys. Rudenį 
iš ašiggalių sričių jie nukeliauja į pusiau
jo kraštus, o pavasarį, atvirkščiai, iš ten 
traukia ašigalių link. Tai vyksta ir šiaurės 
ir pietų pusrutuly, skirtumas tik tas, kad 
pietų pusrutuly pavasaris prasideda tuo 
laiku, kai šiaurėje užeina ruduo, ir atvirkš 
čiai.

Artėjant traukimo laikui, daugumas 
paukščių susiburia pulkais. Susiburti reiš
kia, kad būtų saugiau: būryje visuomet 
yra budrių paukščių, kurie perspėja kitus 
apie artėjanti pavojų. Antra, susibūrę 
paukščiai išskrenda tikslesniu laiku, negu 
skrisdami pavieniui. Iš tikrųjų, paukščių 
pasiryžimas traukti turi nemaža individus 
linių skirtumų: vieni yra linkę pradėti 
traukimą anksčiau, kiti — vėliau. Bet bū
ryje tie individualūs polinkiai negauna pa
sireikšti, nes kiekvienam paukščiui yra, 
taip sakant, primetama būrio valia, ir tik 
rai skristi susiruošiama tik tuomet, kai vi 
sų būrio dalyvių ryžtas pasiekia tam tik
rą vidurkį. Tuomet ištraukia ir tie paukš
čiai, kurių ryžtas pasiekė augščiausią laips 
nį, ir tie, kurie jo dar neturi. Tai paaiški 
na kodėl vidutinė paukščių traukimo data 
kasmet yra maždaug ta pati.

Klausimą, kas verčia pakščius keliauti 
dukart per metus, tyrinėjo įvairūs moksli 
ninkai jau devynioliktoje amžiaus pradžio 
je. Buvo manoma, kad svarbiausias veiks
nys yra maisto stoka ir šaltis. Supranta
ma, kad vabzdžialesiai paukščiai, žiemai 
užėjus, negali išmisti ir turi pasitraukti 
ten, kur randa maisto; plėšrieji mintą 
smulkiaisiais ir skrenda paskui juos; van
deniniai paukščiai turi pasitraukti dėl le 
do ir t.t. Bet jau senieji tyrinėtojai žino
jo, kad polinkis keliauti ne visų rūšių yra 
vienodai stiprus. Kai kada maži ir silpni 
paukščiukai nevengia žiemos, ypač kuo
met didieji ir galingieji pasitraukia į pie
tus. Pažymėtina, kad daugumas paukščių 
palieka savo vasaros buveines tuo metu, 
kai yra pakankamai maisto ir apskritai 
visa gyvenimo aplinka palanki. Štai mūsų 
čiurliai palieka Lietuvą visuomet labai 
tiksliai — apie rugpjūčio 15 d., kada oras 
esti dar šiltas, diena ilgesnė negu pietų 
kraštuose ir maisto pakanka. Kad paukš
čiai tuo metu maisto dar nestokoja, rodo 
žinomas faktas, jog jie rudenį, traukdami 
į dausas, būna ypač, riebūs. Antra vertus, 
nauji žiedavimo eksperimentai nustatė, 
kad kai kurių rūšių jaunikliai iškeliauja 
keliais mėnesiais anksčiau, negu seniai 
(pav., varnėnų), o jei seniai gali pramisti 
savo gimtinėje, tai ir jaunikliams užtektų 
maisto.

Kad ne maisto stoka verčia paukščius 
rudenį palikti gimtinę, galima spręsti iš 
nelaisvėje laikomų paukštelių elgesio, ar
tėjant traukimo laikui. Juk aišku, kad to 
kie belaisviai maisto turi pakankamai, 
bet, nepaisydami to, rudenį jie pradeda ne 
rimauti, dairytis savo narvelyje, o ypač 
naktį; pabunda ir stengiasi išsprukti. Pra 
ėjus traukimo laikui ir jų giminėms išskri' 
dus, jie vėl nurimsta. Neatrodo, kad ir šal 
tis galėtų turėti daug reikšmės, nes, Lie
tuvoje lieka žiemoti kai kurie visų ma
žiausi ir jautriausi paukščiukai, pav., il
gauodegė zylė, nykštukas, karkaitė ir kt. 

Be to, žinoma, kad daug šiltųjų kraštų 
paukščių, kaip antai: flamingai, gervės, pe 
likanai, zoologijos soduose puikiausiai žie 
moja lauke. Pabėgę paukščiai arba šiaip 
kokių priežasčių sukliudyti rudenį išskris 
ti, puikiai prisitaiko žiemoti. Žinome ne
maža atsitikimų, kada Lietuvoje žiemojo 
gandrai, slankos, perkūno oželiai ir kt.

Dar sunkiau yra nustatyti priežastis, ku 
rios verčia paukščius pavasarį palikti šil 
tuosius kraštus ir vykti į savo gimtinę, 
nes jie negali žinoti, kas darosi tuo laiku 
šiaurės kraštuose. Savo žiemojimo vietose 
jie turi pakankamai maisto, o klimatas 
vargiai galėtų būti nepatenkinamas. Anks 
tesnieji tyrinėtojai manė, kad paukščiai 
palieka dausas galingo veisimosi instink
to skatinami ir norėdami pasiekti tas vie 
tas, kur jie yra gimę. Tačiau ši nuomonė 
ne visai teisinga, nes dabar nustatyta, kad 
daug paukščių rūšių dar neperi antrą savo 
gyvenimo vasarą, ir todėl veisimosi ins
tinktas kaip traukimo priežastis atkrinta. 
Tokių neperinčių paukščių, Lietuvoje gali 
ma dažnai matyti; iš jų pirmiausi krinta 
į akis gandrų pulkai, kurie visą vasarą ne 
pakrikdami poromis, bet būriu ganosi pie 
vose. Manau, kad tai būdinga ir laukinėms 
žąsims, kurios atsilieka nuo didelių pulkų, 
išvykstančių iš Lietuvos į tolimąją šiaurę 
jau apie balandžio 15 dieną ir lieka dar 
iki gegužės mėnesio. Vis tai paukščiai, ku
riems nėra ko skubėti į savo gimtinę, nes 
jie vis tiek neperės, o vis dėlto jie tenai 
nuskrenda, nors kiek ir pavėluodami. Bet 
yra viena svarbi priežastis, verčianti rude
nį paukščius iš gimtinės iškeliauti: tai pa 
kitėjęs šviesos ir tamsos santykis. Ilga va 
saros diena sudaro palankias sąlygas vai
kams išauginti, nes tuomet seniai didesnę 
paros dalį gali jieškoti maisto mažyliams 
ir sau. Žiemą kaip tik atvirkščiai: trumpa 
šiaurės kraštų žiemos diena, ypač esant 
blogam orui, dažnai būna paukščiui pra
žūtinga. Neradęs maisto per kelias švie
sias valandas, paukštis priverstas alkanas 
laukti kelioliką valandų naujos progos.

Kad šviesa aplamai teigiamai veikia 
paukščius, rodo bandymai vištų ūkiuose' 
kur vištidės didesnę nakties dalį apšviečia 
mos elektra, vištų dėslumas žymiai paky
la. Ledinuotojo vandenyno pakraščiuose, 
kur poliarinė diena trunka keletą mėnesių, 
galima pastebėti, kad paukščiai yra veik
lūs ištisas 24 valandas. Šviesa turi tarpinės 
įtakos. Ji veikia augalus, kurie ima žydėti, 
o drauge su tuo prasideda vabzdžių veik
los laikas. Daugelis paukščių minta vabz 
džiais, ir tas laikas pasidaro jiems aiškiai 
naudingas. Be abejo, šviesos ir tamsos 
santykiai- yra seniausias paukščių trauki
mo veiksnys. Paukščių gyventa jau ter
ciaro laikotarpyje, bet tuomet net šiaurės 
kraštuose buvo toks klimatas, kaip šian
dien atogrąžose, tad nei ledas, nei šaltis ne 
galėjo spirti paukščius palikti tuos kraš
tus rudenį. Bet vis tiek tuose kraštuose, 
kaip ir dabar, viešpatavo kelių mėnesių ii 
gio poliarinė naktis, ir paukščiai turėjo iš 
ten trauktis, nes tamsoje negalėjo rasti 
sau maisto.

Šviesos įtaka daugiausia turi reikšmės 
tiems paukščiams, kurie užima vidurį tarp 
ašigalių ir pusiaujo, tatai dažnai netinka, 
nes juose gyveną paukščiai rudenį, trauk

dami pusiaujo link, šviesos atžvilgiu nere 
tai patenka į blogsenes sąlygas. Pavyzdys 
gali būti Lietuvos čiurliai, kurie'išskrenda 
iš Lietuvos apie rugpjūčio 15 dieną, kada 
mūsų krašto naktis daug trumpesnė negu 
Kongo krašte, į kurį keliauja šie paukš
čiai.

Iš viso, kas anksčiau pasakyta, galima 
padaryti išvadą, kad šviesa, lygiai kaip ir 
maistas, temperatūra, nors ir labai svar
būs veiksniai, tačiau nė vienas jų nėra le
miamas. Paukščių traukimas vyksta to
kiu plačiu mastu, tokia gaivališka jėga, 
jog stebint jį negalima pasitenkinti vien 
priežasčių ir pasekmių aiškinimu. Čia yra 
kažkas daugiau, yra nesuvaldoma jėga, 
verčianti paukštį traukti vis priekin, ne
paisant pavojaus ir kliūčių.

Naujaisiais laikais įsigalėjo nuomonė, 
kad paukščių pasiryžimas keliauti turi bū 
ti suvokiamas kaip išraiška tam tikros fi 
ziologinės būklės, susidarančios jų orga
nizme pavasarį ir rudenį. Toks fiziologinių 
reiškinių periodiškumas yra vadinamas 
„fiziologiniu ritmu“. Panašūs reiškiniai nė 
ra vien paukščių ypatybė, jie bendri įvai
riems kitiems gyvūnams ir net augalams. 
Pavyzdžiui, yra augalų, kurie nakties me 
tu uždaro savo žiedus, o dieną atidaro, ar 
ba prieš rudenį numeta lapus, o pavasarį 
juos ataugina ir t.t.

Nagrinėjant paukščių keliones, įdomiau 
sias klausimas — kokiu būdu jie paima 
tinkamą kryptį. Yra žinoma, kad paukščių 
atmintis, ypač regimoji atmintis, yra labai 
gera, tad paukštis, vieną kartą atlikęs ke
lionę, gerai atsimena matomą vietovaizdį, 
mišką, jūros pakraštį, upę ir kt. Tie daly
kai jam tarsi gairės, kuriomis jis vadovau 
jasi pakartojamoje kelionėje.

Duguma paukščių tyrinėtojų vis dėlto 
mano, kad vien regimąja atmintimi negali
ma aiškinti kai kurių paukščių sugebėji
mo atrasti reikiamą linkmę bei vietovę, ir 
prileidžia, kad paukščiai turi dar kažkokį 
krypties jautimą.

Su laukiniais paukščiais prieš kelioliką 
metų Kaune buvo padarytas toks bandy
mas: prie Geluko ežero netoli Daugų, Aly
taus apskr., apie 100 kilometrų nuo Kauno, 
gegužės mėnesį inkiluose buvo sugauti 8 
varnėnai ir tą pačią dieną kartoninėje tam 
šioje dėžutėje atvežti į Kauną, pažymėti 
žiedais ir kitą dieną apie 2 vai. ryto vėl pa 
leisti laisvėn. Prie Geluko ežero paliktas 
stebėtojas visą laiką su stiprių žiūronu 
laukė pasirodant varnėnų iš Kauno. Apie- 
1 vai. po pietų pasirodė pirmas paukštis, 
netrukus — antras, o iki vakaro grįžo sep 
tyni paukščiai. Vadinasi, trūko tik vieno, 
kuris, kaip manoma, susižalojo užskridęs 
ant telefono vielos dar Kaune. Noriu at
kreipti skaitytojų dėmesį, kad šiame ban
dyme varnėnai buvo atvežti nuo Geluko 
naktį uždaryti tamsioje dėžutėje ir nega
lėjo matyti nei kelio, nei krypties. Sunku 
pasakyti, kuo vadovavosi šie paukščiai, at 
rasdami savo inkilus prie Geluko: ar pri
imtu krypties jautimu, ar savo gebėjimu 
akimis surasti pažįstamą vietovę.

Kirų grupė du kartus buvo išvežta už ke 
tūrių šimtų kilometrų nuo jų lizdų ir pa
leista laisvėn tame pačiame taške. Antrą 
kartą jie grįžo daug greičiau, negu pirmą-

(Nukelta į psl. 4.)

Prieš Antrąjį Pasaulinį karą Anglijoje 
atsirado vyras, tūlas Deaborn, kuris kaba
retuose ir cirkuose vaidino žmogų, neturin 
tį skausmo jausmą. Jam įkaldavo į rankas 
ar į kojų raumenis ilgus smailius virbalus, 
prikaldavo prie kryžiaus, badydavo adato 
mis, gi jis iš visų tų dalykų ramiausiai 
šypsodavosi, tarsi klaunas. Toks „vaidini 
mas“ normaliems žmonėms buvo neįtikėti 
nas, įspūdis toks šiurpus, kad jautresni 
žiūrovai alpdavo salėje, tuo tarpu, kai kan 
kinamas Deaborn linksmai šypsodavosi. Pa 
galiau jam buvo griežtai uždrausta verstis 
tokiu „menu“.

Pasirodo ,kad tai nebuvo kokia nors ap 
gavystė, ar žiūrovų iliuzija, bet tikras fak 
tas: vinys, virbalai ir adatos perverdavo 
šio žmogaus odą ir įsismeigdavo į raume
nis. Deaborn juokėsi tik todėl, kad jis vi 
siškai nejautė skausmo. Jis galėtų taip pat 
juoktis, įkišęs ranką į verdančius taukus. 
Paiškėjo, kad šis vyras jau toks buvo gi
męs: nejautė skausmo. Tik vėliau, užau
gęs, iš to sugalvojo daryti biznį ir, žino
ma, padarė.

Žmonių, kurie neturi šito jausmo, yra la 
bai mažai. Gydytojų užrašai mini tik ke
lis tokius fenomenus. Paskutinis toks feno 
menas yra vos dviejų metų mergaitė Mari 
ja-Kristina, prancūzė, kuri buvo ištirta Pa 
ryžiaus ligoninėse. Mergaitė augo ir vystė 
si normaliai, tačiau nelaimė prasidėjo ta 
da, kai jai ėmė kaltis pirmieji dantukai. 
Motinai buvo didelis rūpestis, kai ji pama
tė mergaitės liežuvį, apsidengusį žaizdelė 
mis ir tos žaizdelės kasdien didėjo. Tėvai 
nugabeno Kristiną ligoninėn, tačiau gydy
tojai negalėjo pradžioje suprasti, kas su ja 
atsitiko. Betyrinėjant pastebėta, kad mer
gaitė su keliais dantukais kramto liežuvį, 
tarsi kramtomą gumą ir visiškai nejaučia 
jokio skausmo.

Kristinos motina paaiškino gydytojams, 
kad mergaitė niekad neverkia, kai ji prasi 
skelią kaktelę, skaudžiai užsigauna, ar net 
ir tada, kai nuslplikino. Kartą buvę, kad 
Kristina priglaudė rankutę prie įkaitusio 
židinio, tačiau nė necyptelėjo. Gydytojai 
nustatė, kad mergaitė nejaučia fizinio

Visiems, visiems, visiems. 
Dideliems ir mažiems 
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skausmo ir todėl ramiausiai sukramto lie 
žuvį. Toje pat ligoninėje buvo nuodugniai 
ištirta: badė ją adatomis, žnaibė, odbs pa
viršiumi perleido nestiprią elektros srovę 
— mergaitė juokėsi. Tolimesni tyrimai pa 
rodė, ka kūdikis auga ir vystosi normaliai, 
kad turi skonio ir kitus jausmus, išskyrus 
to vieno, dėl kurio mes. visi tiek kenčia
me. Atrodytų, kad toks žmogus turėtų būti 
laimingas. Tačiau, pasirodo, praktiškame 
gyvenime tai didelė nelaimė: žmogui, netu 
rinčiam šio jausmo, yra nepaprastai pavo 
jinga gyventi, kadangi skausmas yra įspė
jantis skambutis, kad žmogui gresia pavo
jus, kad jo organizmas gali labai nukentė 
ti, jei laiku nesusiprasime gelbėtis.

Kristina to skambučio neturi.
S. B-is

LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJA
BESIDOMINTIEMS

1. Yra daug lietuvių tautos istorijos pro
blemų, kurios reikalingos artimiausioje 
ateityje pernagrinėti, nes jos žalingai vei
kia tautos interesus.

2. Yra skubus ir neatidėliotinas reikalas 
surinkti istorinę medžiagą, nes laikas ir 
sąlygos negailestingai ją naikina.

3. Yra jau atėjęs laikas rimtai susirū
pinti istorikų prieaugliu, nes iki tolei dar 
nieko šioj srity nepadaryta.

4. Yra skubus reikalas ateiti į pagalbą 
lituanistinių mokyklų (ar klasių) istorijos 
mokytojams, nes jie palikti be niekieno pa 
galbos.

Darbų daug. Pavienių — partizaninių 
pajėgų šiems darbams atlikti neužtenka. 
Reikia sutelktinių, nuolatinių, organizuo
tų jėgų. Tas rūpestis ir privertė JAV ir 
Kanados lietuvių kongreso metu istorijos 
sekcijos posėdžiui pasiūlyti kurti LIETU
VIŲ TAUTOS ISTORIJOS DRAUGIJĄ. 
Posėdžio dalyviai, labai gyvai tą klausimą 
išdiskutavę, padarė nutarimą minėtą drau 
giją steigti. Jos nariais gali būti po visą pa 
šaulį išsibarstę lietuvių tautos istorija be
sidomi lietuviai: istorikai, istorijos moky
tojai, istoriją studijuoją studentai ir isto
rijos mėgėjai. Draugijos suorganizavimui 
sudaryta organizacinė komisija iš Vincen 
to Liulevičiaus, Alicijos Rūgytės ir Dr. K. 
Matulaičio.

Organizacinė Komisija, vykdydama jai 
uždėtą pareigą, praneša Tamstai apie orga 
nizuojamą Lietuvių Tautos Istorijos Drau 
giją ir prašo: _

1. Pranešti savo nusistatymą dėl kuria
mos draugijos.
~~2. Ar manote būti jos nariu.

3. Duoti sugestijų dėl įstatų.
4. Atsiųsti augščiau minėtos kategorijos 

asmenų adresus, nepaliekant tos pareigos 
kitiems.

5. Kelti sumanymų dėl draugijos veik
los organizavimo (gairės būsimai valdy
bai).

Kai bus gautos sugestijos, komisija suda 
rys įstatų projektą ir išsiuntinės visiems, 
žadantiems būti nariais ir naujai gautiems 
adresatams. Bus prašoma pastabų ir pasi 
sakymo „už“ ar „prieš“. Iš gautų pastabų 
bus sudaryta galutinė įstatų redakcija ir 
pagal juos, jei dauguma bus pasisakę už, 
bus pravesti korespondenciniai vadovybės 
rinkimai. Tuo paskutiniu darbu Org. Komi 
sija ir baigs savo veiklą..

Organizacinė Komisija labai prašo ir 
laukia nuoširdžios paramos Lietuvių Tau
tos Istorijos Draugijos organizavimo dar
be.

Organizacinei Komisijai rašyti šiuo ad
resu: Pasaulio Lietuvių Archyvas — 
LTID, 2601 West Marquette Road. Chica
go 29, Illinois, USA.

— PAŽADA IŠTESĖJO = 
sa

„Ir kai sugrįšime namo, mes tai papa 
šakosime visiems...“

o o o
Vakarų Vokietijos spaudoje kuris laikas 

pasirodo trumpesnių ir ilgesnių straipsnių, 
išreiškiančių ypatingas simpatijas lietu
viams, pasirašytų Willi Gutting pavarde. 
ELI vedėjas prašė manęs nuvykti pas šį 
asmenį ir painformuoti lietuviškąją visuo
menę apie jį. Po ilgesnio delsimo, pagaliau 
lapkričio 15 d. pavakare nukeliavau į Son- 
derheim-Pfalz. Tai labai maža vietovė ir 
jieškomąjį asmenį buvo nesunku surasti. 
Willi Gutting čia pažįsta kiekvienas: „A, 
ponas mokytojas! Taip, žinau, jis gyvena 
ten pačiame gale kaimo, tame naujame na- 
mukyje...“

Duris atidarė pats šeimininkas ir be jo 
kio prisistatymo greit užsimezgė nuoširdus 
ryšys.

— Jūs tikriausiai būsite lietuvių kapelio 
nas?.. Jūsų jau laukiau. Prašau vidun...

Butas kuklus, bet močlerniškas. Namuką 
pasistatė grįžęs iš belaisvės — iš Lietuvos. 
Kartu gyvena tik žmona. Vienas sūnus, ka 
ro invalidas, gyvena čia pat betarpėje kai 
mynystėje, o kitas išėjo laimės jieškoti į 
pasaulį. Pats Willi Gutting apie 50 m. am
žiaus, lieknas, augštas, asketiško veido, ge 
rokai pražilęs. Mokytojauja vietos pra
džios mokykloje. Galėtų gauti darbo ir di 
desnėje vietovėje, tačiau nenori skirtis su 
šiuo romantišku kampeliu.

— Čia man mieliausia, — dėsto šeimi
ninkas, — čia taip ramu, tokie vešlūs miš 
kai, neaprėpiamos lygumos... kaip Lietu
voj.

Pradedam kalbėti apie Lietuvą.

Kun. BRONIUS LIUBINAS

— Dievas žino, kad lietuviai buvo mū
sų Raudonasis Kryžius, — tartum pats sau 
kalba Willi Gutting, pripildydamas vyno 
taures. Lietuvon jį atgabeno kaip belaisvį 
1945 m. balanžio mėnesį.
Šiauliuose

Pirmiausiai buvo apgyvendintas belais
vių stovykloje, Šiauliuose. Tai buvo centri 
nė stovykla Lietuvoje. Viso apie 4000 vo
kiečių belaisvių. Tuoj pradėjo siausti dė
mėtoji šiltinė, nuvariusi į kapus apie 1000 
vyrų. Willi Gutting dirbo kaip sanitaras. 
Daugelis mirštančiųjų prašė perduoti svei
kinimus artimiesiems Vokietijoje. Bet šian 
dien neįmanoma net jų pavardžių atsimin 
ti. Jie buvo palaidoti patvoryje, stovyklos 
rajone.

Tačiau ir tose taip siaubingose dienose 
buvo šviesesnių momentų. Vieną jų Willi 
Gutting atpasakoja savo dar nespausdinto 
je knygoje „Von Mensch zu Mensch“, ku
rios rankraščiu leido man pasinaudoti. 
Štai kelios ištraukos.

1945 m. Kalėdų rytą spygliuotos tvoros, 
skiriančios ligonių rajoną nuo sveikųjų, 
vartai buvo pirmą kartą atidaryti... Valgy 
klos barake belaisviai, trumpai nukirptais 
plaukais, apskretusiomis milinėmis, spau
dėsi vienas prie kito. Prie priekinės sienos, 
tarp žaliujančių eglaičių stovėjo baltai pa 
dengtas stalas; ant jo degė žvakės ir jau
nas karo kapelionas stovėjo prieš jį. Ty
liai, tartum sustingę, klausėsi belaisviai. 
Prasidėjo laiptų maldos, tie patys seniai 
žinomi žodžiai: Introibo ad altare Dei. 
Taip, jie klausėsi, jie, pilkais sunykusiais 
veidais belaisviai. Paskutinį kartą tai jie 
buvo girdėję geresniais laikais. Vienas už

traukė giesmę ir į ją įsijungė didžioji da
lis, iš pradžių nedrąsiai, bet netrukus bal
sai susijungė į vieną sutartinę, didingą 
giesmę. Po evangelijos, karo kapelionas at 
sisuko į mus trumpam pamokslui:

— Mano mylimieji draugai! Nors mes ir 
negalime giedoti giesmės apie kupinas 
džiaugsmo ir palaimos Kalėdas, tačiau vis 
tik mes norime iš savo širdžių siųsti Augš 
čiausiajam Gloria ir excelsis Doe, nes Jis 
gyvena ir virš Rusijos padangės. Aš žinau, 
jūs nenorite man tikėti, jūs manote, kad 
Jis jus užmiršo...

Mūsų barake ant narų tuo tarpu gulėjo 
200 vyrų, atžymėtų mažomis raudonomis 
dėmėmis krūtinėse; pusė jų jau kliedėjo, 
kiti laukė, kol ir jie...

...— bet aš jums duodu savo šventą ku
nigišką žodį: Jis buvo pas jus ir ten ligo
nių barakuose... — kalbėjo karo kapelio
nas.

Taip, ten buvo šešiese...
Vakare mes su Otto mirčiai paskirtuo

sius sugabenom į draugę...
— Ir aš sakau jums: Jis jus matė jūsų 

varge!.. Jūs klausiate: kodėl? Kodėl? Ach, 
ar klausė bent kartą šis ėdžiose šąlantis 
Kūdikis, per Kalėdas pradėjęs savo kry
žiaus kelią: kodėl?..

Iš ryto mes išnešėme lavonus nuo kam
pinių narų, prieš namą juos sudėjome ant 
neštuvų, ir tada atėjo laidotuvių komanda, 
kad juos užkastų ten gale rajono, stovyk
los kapuose...

...— Nežiūrint visko, mielieji draugąi, 
nežiūrint visko: Gloria in excelsis Deo — 
Garbė Dievui augštybėse...

Tai buvo geras pamokslas, ypač geras 
mums iš dėmėtosios šiltinės skyriaus. Be

laisviai klausėsi jo kaip apmirę ir svarstė 
savo širdyse.

Po to šv. Mišios tęsės toliau. Karo kape 
lionas pakėlė, baltą duoną, išaugusią lietu
viškoje dirvoje ir sidabrinį kieliką su vy
nu. Belaisviai nusilenkė Dievui, kuris ken
tėjo, neklausdamas: kodėl, ir kuris atėjo 
dabar valgyklos barake pas juos. Pabaigo 
je, per Ite Missa ėst, kai karo kapelionas 
vėl atsigręžė į mus, jisi pasiliko taip stove 
ti ir prabilo — prieš betkokias taisykles 
— Jūs gyvi išlikusieji, jūs vargšai, broliai! 
Nepaisant nieko: Gloria in excelsis Deo! 
Ir jis vėl nusigręžė ir mes matėme, kad jis 
verkė. Taip, jis verkė; jo jauni, siauri pe
čiai trūkčiojo po pilku švarku. Belaisviai 
stovėjo nejudėdami ir laukė, kol karo ka
pelionas išsiverks... — taip baigia apra
šyti belaisvių Kalėdas 1945 metais Lietuvo 
je Willi Gutting.

Gyvenant didižoje stovykloje, nebuvo ga 
limybės užmegzti kokio nors- kontakto su 
Šiaulių miesto gyventojais. Rudeniop teko 
pas ūkininką kasti bulves. Ūkininkavo ru 
sas. Anksčiau būta turtingo ūkio. Žiemą 
dirbo prie griuvėsių tvarkymo. Šiauliai la 
bai sugriauti. Tačiau sutiktieji civiliai gy 
ventojai atrodė visai gerai, sotūs ir vaka 
rietiškai apsirengę. Vieną kartą buvo nu
gabenti keli belaisviai į kaimo mokyklą 
pamiškėje skaldyti malkų. Lietuvis moky 
toj as labai maloniai priėmė ir pavaišino.

Paramos pas lietuvius belaisviai jieško- 
jo organizuotai. Prižiūrėtojai tam nekliu
dė. Belaisvių pasiuntiniai visuomet grįž
davo nešini pilnais krepšiais duonos, agur
kų, svogūnų ir net lašinių. Tomis gėrybė
mis būdavo pavaišinami patys prižiūrėto
jai, kurie irgi nekaip maitinosi.

Durpyne

1946 metų pavasarį apie 100 belaisvių 
buvo nugabenti į Šiaulių apylinkės miškuo 
se esantį durpyną. Kadaise ten būta eže

ro. Durpių kasimo darbams buvo naudoja 
mos moderniškos mašinos. Belaisviai ap
gyvendinti barakuose. Už keletos kilomet
rų gyveno ūkininkai. Su jais buvo greit už 
megztas kontaktas. Ryšininkai gausiai par 
gabendavo kiaušinių, dešros, duonos, taba 
ko ir cigaretėms sukti laikraščių... Vyriau 
siu prižiūrėtoju buvo lietuvis puskarinin
kis. Tai labai svarbus faktorius, kuris ga
rantavo teisingą maisto dalinimą ir, bend 
rai, žmoniškumą. Čia buvo išgyventa vie
na iš gražiausių ir įspūdingiausių belais
vės dienų. Sekminių rytą leido visiems no 
rintiems nuvykti į gretimą kaimą pamal
doms. ' \

— Tai buvo nuostabi eisena — pasakoja 
Willi Gutting.

Du sargybiniai ėjo kartu, bet be jokių 
ginklų. Pažygiavus pusvalandį per mišką, 
prie? mūsų akis atsivėrė platūs laukai. 
Ūkininkų viensėdžius gaubė tamsūs gojai. 
Iš kaminų švnetadieniškai rūko dūmai. Pa 
galiau bažnytkaimis. Darželiuose prieš na 
mus žydėjo lelijos ir raudonos, it ugnis, ro 
žės. Vidury vietovės sena pilka bažnyčia. 
Šalia varpinė. Ūkininkai stovėjo susispietę 
būriais ir mUs draugiškai sveikino. Mi
nios plūdo visais keliais į bažnytkaimį. 
Prie mūsų priėjo klebonas, maloniai besi 
šypsantis, truputį sutaršytais baltais kaip 
sniegas plaukais. Visiems paspaudęs deši
nę, įvedė į bažnyčią. Ji tuoj buvo pilna, pil 
nutėlė. Mes buvome visai suspausti ir visi 
juto, kad šiandien bažnyčia per maža. Pra 
sidėjo iškilfningos šv. Mišios. Vargonų mu 
zika, puikus choro giedojimas, smilkalas 
ir švelnus altoriaus varpelis — viskas kaip 
namuose. Pamokslas! Jo žodžių nesuprato 
me, tačiau jis buvo turiningiausias, negu 
kada nors bet kur girdėtas. Išeinant iš 
bažnyčios prie durų mus pasitiko mergai
tės su trimis milžiniško didumo duonos ke 
palais. Tuoj vėl atėjo klebonas. Jo akys

(Nukelta į 4 psl.)
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BUVO
...Jeigu tas ir tas, tai būtų taip ir taip, 

dažnai girdime posakius, kai įvyksta ne 
taip, kaip mes ar jie norėjome. Po Antro
jo Pasaulinio karo daug parašyta straips
nių ir knygų, kurie kaip tik ir aptaria tą 
klausimą — JEIGU BŪTŲ...

Prancūzų armijos generolai daug prira
šė, tvirtindami, kad Hitlerio armija buvo 
žymiai stipresnė, jos apginklavimas prana
šesnis, todėl prancūzams taip greitai ir te 
kę iškelti baltą vėliavą. Tačiau pulk. Gou- 
tard, buvęs istorijos profesorius Saint-Cyr, 
savo knygoje „1940 M. PRARASTŲ PRO
GŲ KARAS“ tvirtina, kad taip rašo augš- 
tieji prancūzų generolai, norėdami patei
sinti savo nesugebėjimą ir neryžtingumą. 
Knygos autorius yra priešingos nuomonės, 
ir tą savo nuomonę grindžia daugybe vo
kiečių kariniais dokumentais, iki šiol pla
čiau nežinomais. Pulk Goutard sako, kad 
tuo metu, kada vokiečiai pradėjo karą, jų 
armija buvusi dar ne visai parengta, kad 
garsioji Zigfrido linija buvusi tik deko
racijos ir tos silpnai ginamos, gi tariamoji 
„triuškinanti persvara“ buvusi tik propa
ganda..

Prancūzų karinė žvalgyba apskaičiavu-

(Atkelta iš trečio pusi.)

PAUKŠČIŲ KELIONĖS

jj, ir, kaip manoma, todėl, kad atsiminė 
jau skristą kelią. Manoma, kad pirmą 
kartą jie ilgai sukinėjosi, jieškodami tin 
karnos krypties ir darydami nereikalin
gus vingius.

Buvo nustatyta, kad grįžo ir varnėnai, 
išvežti už 340 kilometrų, gružiagalvės — 
už 1500, kregždės — už 1850 kilometrų.

Jury paųkšičal būdavo paleidžiami vidų 
ry žemynų arba iš kurios nors vietovės nu 
gabenami ten, kur jie paprastai negyvena, 
tad nėra pagrindo manyti, kad jie tą vieto 
vę būtų pažinę — ir vis dėlto jie sugrįžda 
vo į savo kraštą. Pagaliau kai kurie paukš 
čiai keliauja pavieniui, ' ir net jaunikliai, 
kurie savo amžiuje niekur nėra buvę, tik 
savo gimtinėje. Kiti paukščiai keliauja 
nakties metu, ir aišku, kad savo regėjimu 
vadovautis negali. Iš visų ligi šiol praves
tų bandymų tenka padaryti išvadą, kad 
paukščiai turi ir krypties jutimą, bet kar
tu labąi tobula ir jų regimoji atmintis, be 
to, keliaudami su seniais, gali naudotis jų 
patyrimu.

Šį spėliojimą gali patvirtinti ir šis ban
dymas: 1926 metais Neringoje, Rasytės 
paukščių stebykloje, buvo užauginti 27 jau 
nl gandrai, bet neleista jiems išskristi tuo
laiku, kaip įprasta, t. y. apie rugsėjo 1 die 
ną. Jie paleisti tik rugsėjo 18 dieną, t. y., 
kada visi gandrai buvo išskridę. Gruodžio 
mėnesį buvo gautas pranešimas, kad vie
nas tų gandrų nušautas Graikijoje, Atėnų 
apylinkėse. Jis buvo kitų gandrų būryje, ir 
iš to galima spėti, kad tai būta Neringoje 
užaugusių gandrų. Šis faktas rodo, kad 
bandomieji gandrai neskrido įprastu keliu 
per Bosforą, Mažąją Aziją, Siriją, bet žy 
miai pakrypo į vakarus. Antra vertus, jie 
skrido ilgiau, negu paprastai, nes, užuot 
buvę nušovimo vietoje, jie būtų turėję 
rastis apie Viktoriją.

Iš to bandymo galima padaryti išvadą, 
kad nors tie gandrai skrido teisinga pleų 
kryptimi, be abejo, vadovaudamiesi savo 
kryptieš jutimu, tačiau nežymiai nukryp
ta iš kelio ir pavėluota dėl to, kad nebuvo 
senių, nes bandymui buvo paimti vien jau 
ni paukščiai. Seniams dalyvaujant, ši ma 
ža klaida nebūtų įvykusi.

TRYS PROGOS... PRANASYSTES 1957 METAMS
si, kad 1939 metais vokiečių armija turėju 
si 135 divizijas. Tikrumoje jų buvo 103, iš 
kurių tik 52 divizijos aktyvios tarnybos. 
Prancūzai tuo metu turėję 99 divizijas, at
seit, vokiečiai turėję labai nežymią pers
varą. Pulk Goutard tvirtina, kad vokiečiai 
visiškai neturėję šarvuočių persvaros. 1940 
m. gegužės mėn. vokiečiai Prancūzijoje tu 
rėjo ne 7.000 tankų, bet tik 2.700 ir 800 šar 
vuotų automobilių. Prancūzai tuo laiku tu 
rėję naujutėlių tankų 2.400 ir 870 šarvuotų 
automobiliu. Prie to skaičiaus pridėjus 
600 anglų tankų, pulk. Goutard gauna žy
mią persvarą sąjungininkų pusėje. Nelai
mė buvusi ne tankų persvaroje, bet pran 
cūzų karo vadovybės nesugebėjimas turi
momis jėgomis naudotis. Vokiečių tankai 
buvo mesti visa mase viena kryptimi, tuo 
tarpu sąjungininkai tą ginklų rūšį išsklai 
dė visame fronte.

Knygos autorius tvirtina, kad prancūzų 
karinė vadovybė turėjusi tris progas at
siekti galutinės pergalės. Pirmoji tokia pro 
ga buvusi 1939 m., kada vokiečiai didesnę 
savo jėgos dalį buvo permetę Lenkijon. 
Eventualus prancūzų puolimas būtų su
triuškinęs Zigfrido liniją ir privertęs vo
kiečius kapituliuoti. Šią liniją, kaip dabar 
vokiečių karo dokumentai rodo, gynė 25 
vokiečių atsarginių divizijos, visiškai blo
gai ginkluotos, blogai apmokytos, šiame 
fronte buvo vos 8 divizijos aktyvios ka
riuomenės. Gi kas liečia pačius Zigfrido 
linijos įtvirtinimus, tai pagal pačių vokie
čių parodymus ir dokumentus, jie buvę tik 
vienas blefas, skirtas prancūzams bauginti.

Prieš šiuos vokiečių įtvirtinimus Prancū 
zija turėjo 90 divizijų, 2.000 tankų ir 10 
tūkstančių įvairaus kalibro patrankų. Vo
kiečių karininkai, vadovavę tuo metu Zig 
frido linijoje, vėliau pareiškė, kad jiems 
kinkos drebėjo iš baimės, kai pagalvoda
vo, kas bus, jei prancūzai pradės pulti? 
Vokiečių generolas Koesfrin savo atsimini 
muose parašė, jog prancūzai būtų tuo lai
ku be jokių sunkumų pasiekę Berlyną, jei 
tik būtų pasiryžę pulti.

Po šios pirmosios prarastos progos, atė 
jo laikotarpis, kurio metu prancūzų armi
ja demoralizavosi, tuo tarpu vokiečiai pa
rengė naujas 43 divizijas. Prancūzų genero 
lai laikėsi senos, 1914 metų taktikos, ir, sė 
dėdami už Maginot linijos, tvirtino, kad 
priešas gali atakuoti tik per Belgiją. Todėl 
į Belgijos pasienį buvo mestos stipriausios 
prancūzų-anglų pajėgos ir, pirmam skam
bučiui suskambėjus, įžengė į Belgiją. Vo
kiečiai to tik ir laukė. Sakoma, kad Hitle
ris, apie tai sužinojęs, pravirko iš džiaugs
mo.

Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲ 1957 METŲ PROGA

nuoširdžiai linki visiems mūsų klijentams ir visiems 
išeivijoje gyvenantiems lietuviams, kad ateinančiais 
metais Jums nebereiktų siųsti siuhtinėlių, bet visi 
galėtumėt susijungti su artimaisiais

LAISVOJE TĖVYNĖJE

P & B SUPPLY CENTRE LTD.
12, HOLLYWOOD Rd., S.W. 10. Tel.

3, GOLDHRST TERRACE, N. W. 6.
9, LENTHAL PLACE, S.W. 7, Tel.

GAMYKLA ir SANDĖLIS: 44, Shcrbrook Rd., S.W. 6. Tel.
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Po kelių dienų buvo trečia ir paskutinio 
ji proga sutriuškinti vokiečius. Kaip ži
noma, vokiečių šarvuoti daliniai be prie
dangos ir be sustojimo lėkė jūros kryptim. 
Prancūzai galėję atkirsti šarvuotąją armi 
ją, jei būtų puolę tuo pačiu laiku iš pietų 
ir iš šiaurės. Vokiečių koridorius tarp Ar
ras ir Sommos turėjęs vos 40 kilometrų 
pločio ir to koridoriaus perkirtimas buvo 
visai įmanomas. Tarp vokiečių tankų ir 
paskui juos žygiuojančių pėstininkų, buvu 
si ilga tuštuma, nes tik 20 gegužės pirmie 
ji vokiečiai pasirodė Abbeville vietovėje.

Ir Gamelin ir Veaygand matė galimybę 
sunaikinti vokiečių šarvuotąją armiją, ta 
čiau nedrįso pravesti šį manevrą, kuris bū 
tų tikriausiai vokiečiams atnešęs katastro
fą.

1940 m. karą pralaimėjo ne prancūzų 
armija, bet jos nevykusi vadovybė. Istori
ja duoda daug panašių pavyzdžių, kada 
drąsus sprendimas nulemia karo likimą. 
Visada pasitaiko puikos progos pergalei, 
tik reikia sugebėjimo tomis progomis pasi 
naudoti. Suprantama, kad karo posūkiai 
būtų visai kiti, jei rugsėjo pirmomis die
nomis prancūzų vadovybė būtų pasiryžusi 
ne sėdėti liuksusiniuose Maginot linijos 
įrengimuose, bet puolusi priešą.

Ir nenuostabu: Vakarai tas pačias klai
das daro ir dabar. Ir dabar buvo trys pro
gos: Berlynas, Poznanė ir, gal būt, pasku
tinioji — Budapeštas...

V. Pabališkis

JIE PASIRAŠO TAIP PAT...
Moderni rašysena yra baisi ir parašai la 

biau neišskaitomi, kaip seniau, tvirtina 
ekspertai.

Chicagoje, Drake viešbutyje, buvo susi
rinkę ekspertai penkių dienų konferenci
jai.

Albert Osborn, iš New Yorko, įrodinė
jo’, kad rašysena jau seniai taip pablogė
jo, kad net mokytojai nebemoka rašyti.

J. Harris iš Los Angeles skundėsi, kad 
kiekvienas mokomas rašyti, vienodai ir vi 
siškai nekreipiama dėmesio į individualu 
mą.

Ordway Hilton, newyorkietis, buvęs Chi 
cagos policijoje rašysenos ekspertu, rapor 
tavo apie studijavimą parašų ir jų kitimą 
per 30 metų. Jis puolė rašymo priemones. 
Jo noumone, plunksnakočiai, vadinami 
„ball point“, prisideda prie rašysenos pa
bloginimo. Jis taipgi perspėjo tuos, kurie 
pasirašo „mandriai“, neišskaitomai ar su 
išraitymais, norėdami apsiginti nuo pa
rašo padirbimo. Anaiptol, tokie parašai 
lengviausiai yra klastojami. Aiškus, ryš
kus parašas sunkesnis klastotojams padirb 
ti. Dvi grupės, anot ekspertų, nepakeitė 
savo rašysenos: bankininkų ir pvdytoių pa 
rašai prieš dvidešimt metų iš 100 devy
niasdešimt devyni buvo neišskaitomi, to
kie jie yra ir šiandien.

Pasaulio spauda metų pabaigoje prade
da spėlioti, kokie bus ateinantieji metai. 
Tie spėliojimai pagrįsti intuicija, čigonų, 
burtininkų, astralogų pranašavimais. Kar 
tais ^uose būna tiesos, kartais prašauna
ma visiškai pro šalį. Mes čia persispausdi 
name kai kurias pranašystes, už kurių tei 
singumą, žinoma, niekas negarantuoja. Ta 
čiau, jei juose bus kiek tiesos, kitais me
tais mes pasigirsime, kad įspėjome...

Vienas prancūzų savaitraštis rašo: „Ko 
vo pabaigoje bus labai įtempta padėtis 
Artimuose Rytuose... Prancūzijoje kovo 
mėnesį vieną kairiojo sparno politikierių 
ištiks nelaimė“.

Abu spėjimai gali išsipildyti, nes A. Ry
tuose ir dabar karšta, o prieš politinius 
nepasisekimus neužtikrinti nė kairieji nė 
dešinieji politikai. Juo labiau, kad ir ro
mėnai kairės sąvoka siedavo su nelaimės 
sąvoka...

Kortų dėstytojos numato, kad rusai dės 
didžiausias pastangas išvengti susikirtimo 
su JAV. Gi Eisenhoveris ir Dulles ir 1957 
metais bus įsitikinę, kad Rusija subyrės iš 
vidaus. Gi Europos ekspertai ir toliau ma
nys, kad amerikiečiai deda viltis į negali
mą dalyką. Europiečių dauguma ir toliau 
netikės, jog Rusija subyrės kaip Jericho 
mūrai...

Vyras kuris Rusiją bene geriausiai pa
žįsta, buv. JAV ambasadorius Maskvoje, 
Kennan, pranašauja, kad Sovietų Sąjun
gos sukultūrintos klasės ilgai nebepekel- 
siančios priespaudos ir pažeminimo. Jis 
tvirtina, kad per 30 metų rusai stengėsi 
visokiais būdais „šviesti liaudį“, išmoksim 
ti didesnį skaičių jaunimo ir suaugusių. 
Tie naujieji šviesuoliai šiandien sėdi atsa 
kingose administracijos vietose ir prieš 
juos nebegalima vartoti tų pačių metodų, 
kurie savo laiku buvo labai geri tamsiems 
mužikėliams.

Nepaisant visokių apskaičiavimų, ne
paisant katastrofiškų destalinizacijos re
zultatų, Chruščiovas pasiliksiąs tvirtai sa 
vo kėdėje. Tačiau ir jo karalystėje nese

ACTON PHARMACY Vaistinė siunčia 1 
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. ACO 0712.

NUOSAVOS GAMYBOS RINKTINIUS KUMPIUS, taip pat 
PYRAGAIČIUS, ŽUVĮ ir kitus KONTINENTALINIUS MAISTO 
PRODUKTUS SIŪLO FIRMA

ENOCH & Co (Gen. Mnts.) Ltd.
9, LENTHALL PLACE. S.W.7. TEL. FRO 0864 

(prie Gloucester Rd. požem. stoties)

MAISTO SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS!
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niai pasireiškę nauji įvykiai: studentų 
manifestacijos, fabrikų darbininkų strei
kas, rusų karių bičiulystė su sukilėliais 
Vengrijoje, bus ir kitais metais rodikliu, 
kad viešoji opinija pradeda kelti koją į 
pačią komunizmo sostinę. Rusijoje ir to
liau vyraus trys grupės: „kietieji“, „minkš 
tieji“ ir kariuomenė. Chruščiovas jų tarpe 
darys taiką ir laikysis.

K4 1957 M. DARYS MASKVA?

1. Bandys derėtis dėl naujo pasaulio pa
sidalinimo su amerikiečiais, nepaisydami 
nė anglų, nė prancūzų.

2. Rodys dantis Amerikai, šypsosis Eu
ropai, kad padrąsinus neutralistus. Anti- 
amerikoniškoji banga jau rengia dirvą to 
kiai politikai.

3. Tęs užsidarymo už geležinės uždangos 
ir „niet“ politiką, ir lauks kol priešas pa
darys klaidą. Stengsis vakariečiams suda
ryti kliūčių ir sunkumų visur, kur tik ga
lės. Naudosis dar plačiau antikolonizmo 
propagandą.

Tačiau visomis priemonėmis vengs karo. 
Sovietų karo baimę — Vakarai skaito ge
riausia pranašyste ir geriausia Kalėdų do 
vana.

Ekonominiai sunkumai bus jaučiami vi
soje Europoje, ryšium su Suezo krize. Šie 
sunkumai, baigsis kovo mėnesį, vėliausiai 
vasarą. '

Pagaliau yra pranašavimų ir dėl oro, to 
svarbiausio anglų gyvenime pasikalbėji
mų objekto.

Galima visus nudžiuginti, kad oro pra
našystės kiek tai liečią šią žiemą, geros: 
žiema būsianti švelni. Tokie spėjimai pa
grįsti ūkininkų patirtimi. Girdi, šį rudeni 
svogūnai teturi penkis lukštus užuot įpras 
tų šešių. 1940 metais, kada žiema buvo la 
bai šalta, svogūnai buvo apsidengę devy
niais lukštais. Prancūzijos ūkininkai sako:

„Kuo šilčiau svogūnas rengias,
tuo kiečiau žiema įgnybti stengias“...

J. M-lis

FLA 5408
Tel. MAI 6124
FRO 0864
FŪL 5762.

(Atkelta iš trečio pusi.)
PAŽADĄ IŠTESĖJO

švytėjo džiaugsmu. Tai jis buvo šios šven 
tės organizatorius, jis išgavo iš stovyklos 
vadovybės leidimą mūsų šios dienos lai
mei. Atsisveikinome. Bet šio įvykio vaiz 
das gyvas ir šiandien ir nežinau kokie įs
pūdžiai pajėgtų jį išrauti iš mano širdies 
— nutilo susijaudinęs Willi Gutting. Išgė
rėme po gurkšnelį vyno ir pasakotojas tę
sė toliau:

— Išėję iš bažnytkaimio pastebėjome, 
kad jis buvo saugomas ginkluotų vyrų. 
Tai lietuvių partizanai saugojo nuo galimų 
netikėtumų beslmeldžlančiuosius. Pasirodė, 
kad Sekminių pamaldose dalyvavo ne tik 
beleisviai iš miško, bet taip pat to miško 
savininkai, Lietuvos partizanai. Mums pa 
aiškėjo, kodėl tiek daug bažnyčioje buvo 
nešventadieniškai apsirengusių vyrų. Sar
gyboj stovintieji partizanai mums siūlė pa 
silikti su jais. Tačiau mes tuo pasiūlymu 
nenorėjome pasinaudoti, neš nenorėjome 
pakenkti taip geram mūsų prižiūrėtojui 
lietuviui, kuriam buvome davę žodį, kad 
nei vienas nemėginsime išnaudoti šią pro
gą pabėgti — baigė atpasakoti įspūdingą
jį įvykį.

Apie partizanus belaisviai jau buvo gir
dėję anksčiau ir keletas buvo pas juos pa 
bėgę. Apie tų savo draugų likimą daugiau 
nieko neteko išgirsti. Vėliau, gyvendami 
Panevėžyje, gridėjo gandus, kad mieste 
partizanai buvo užpuolę rusus ir lietuvius 
komunistus. Tačiau jokių artimesnių davi 
nių nepatyrė.
Panevėžyje

1946 metų rugpjūčio pabaigoj belaisviai 
buvo,grąžintieji durpyųo {.Šiaulius, o iš 

ten tuoj apie 300 vyrų buvo pervežta į Pa 
nevėžį. Tai buvo tos pačios Šiaulių stovyk
los skyrius. Panevėžio miestas nuo karo be 
veik visai nenukentėjęs. Belaisvių stovyk
la pirmiausiai buvo paičame mieste prie 
didžiulės aikštės priešais bažnyčią, o vė
liau buvo perkelta netoli cukraus fabriko. 
Didžiajai daliai teko dirbti prie javų san
dėlio (siloso) atstatymo, kitiems cukraus 
fabrike, o dar kitiems įvairiose kitose dar 
bovietėse. Į cukraus fabriką visi veržėsi, 
nes ten dirbantieji reguliariai gaudavo ska 
naus ir maistingo syrupo. Belaisviai čia bu 
vo suskirstyti grupėmis po 10-12 vyrų. 
Kiekviena grupė turėjo savo prižiūrėtoją 
ir atskirą darbą. Taip pat kiekviena grupė 
rinkdavo iš savo tarpo „organizatorių“, ku 
ris, kitiems dirbant, vaikščiodavo mieste 
ar apylinkėse rinkdamas maistą. Tokie 
„organizatoriai“ paprastai per kurį laiką 
susidarydavo pastovias pažintis ir visai ne 
sunkiai galėdavo aprūpinti savo draugus 
būtiniausiais maisto produktais.

Iš Panevėžio į atmintį įstrigo dvejos Ve
lykos. 1947 metų pavasarį jų lageris dar 
buvo prieš bažnyčią. Velykų rytą po Prisi 
kėlimo pamaldų žmonės sveikinosi savo 
tarpe, bučiavosi, buvo aiškiai matyti jų 
šventadieniška nuotaika. Tačiau džiaugs 
mo nepasilaikė tik sau. Per spygliuotą 
tvorą į belaisvių stovyklą pradėjo skristi 
margučiai, palydimi nuoširdaus mojavimo. 
Belaisviai suprato, kad lietuviai negali 
džiaugtis, matydami kitų kančią ir vargą. 
O sekančių, 1948 metų Velykų proga Pane 
vėžyje, belaisviai padarė įžadą, kurį Willi 
Gutting aprašo viename savo straipsnyje:

— Didįjį šeštadienį, mes 13 vyrų, apie 
4 vai. po pietų, sėdėdami ant malkų krū

vos, padarėme įžadą. Prieš mus ant ap
snigtos žemės gulėjo milinė, o ant jos 13 
porcijų. Kiekvienam priklausė 2 margu
čiai, 5 sausainiai, kelios riekės pyrago, ga 
balas lašinių, 3 svogūnai ir visas kalnas 
duonos. Mes sėdėjome tyliai ir žvelgėme į 
puikias dovanas. Tada grupės vadovas 
Jupp pakėlė riekę duonos ir pasakė kalbą:

— Treji metai, kaip mes gyvename šia
me krašte ir retai pasitaikė tokia diena, 
kad nebūtume gavę duonos iš lietuvio ran
kos. Pagalvokite apie Šiaulius: 4000 vyrų 
ir kiekvienas jų beveik kasdien gavo ga
balą duonos. Treji metai! O tauta yra ne
turtinga! Ir aš jums sakau: jei kas tai ka
da nors užmirš, tas neturi nei kibirkštėlės 
padorumo. Nei kibirkštėlės! Ir kai mes su 
grįšime namo, mes tai papasakosime kiek
vienam. Namuose privalo tai visi žinoti. 
Dievas žino, kad lietuviai yra mūsų Rau
donasis Kryžius!

O Bernd Johani dar pridūrė:
— Bet kas to nepadarys, tegul tam ta

da, kai jis sėdės prie sklidino dubens, kąs 
nis paisp’endžia gerklėje.

Ir mes visi su tuo sutikome, ir kiekvie
nas iš mūsų tuomet padarė įžadą... (Die 
Gute Tat, Heft 1, Bonn, Maerz, 1956).

Gyvendami Panevėžyje, belaisviai turė
jo truputį daugiau laisvės. Nuo 1947 metų 
pradėjo gauti pinigų po 20-30 rublių mene 
siui. Nueidavo į turgų ir ten pastebėjo 
laipsnišką skurdo pažangą. Turgus buvo 
virtęs mainų prekyviete. Apyvartoje buvo 
seni rūbai, namų ruošos reikmenys, surū
dijusios vinys ir t.t.

1947 metais Willi Gutting pats savo aki 
mis matė, kaip prie cukraus fabriko ant 
šalutinių bėgių stovinčiuose prekiniuose 
vagonuose buvo pakraunami žmonės, mato 

mai, netikėtai pagauti ant gatvės, ar ne
lauktai išvežti iš namų. Tokių tremtinių 
vagonų jis suskaitęs apie 60. Maisto rin
kėjai tomis dienomis grįžę iš miesto pasa
kojo apie nepaprastą gyventojų baimingu
mą ir nepasitikėjimą.

Vėl Šiauliuose

1948 metų pavasarį Willi Gutting buvo 
klausyti marksizmo-leninizmo kursus. Iš 
to laikotarpio su malonumu mini atosto
gas, kurių metu net galėjo nuvykti į Šiau
lių teatrą. Toji laimė teko trims išrinktie
siems: mūrininkui, automechanikui ir raš
tininkui. Pataikė į vaikų seansą. Buvo vai 
dinama pasaka „Pelenė“.

Klaipėdoje

Tą patį pavasarį belaisvių stovykla Šiau 
grąžintas į Šiaulius, kur dirbo lagerio raš 
tinėje ir redagavo sieninį belaisvių laik
raštėlį. Turėjo įsirašyti į antifašistus ir iš 
liuose buvo panaikinta, daugumą išvežant 
į Rusijos gilumą. Willi Gutting pateko į 
Klaipėdą. Apgyvendino netoli jūros, o dirb 
ti teko uoste, pakraunant laivus. Su vietos 
gyventojais nepavyko užmegzti jokio ry
šio. Atrodė, kad jų dauguma buvo rusai. 
Bet čia neteko ilgai būti.

Namo!

Vieną gražią vasaros dieną, 1948 metais, 
jų stovyklon atvažiavo gydytojų komisija. 
Tikrino visų sveikatą. Iš 2000 vyrų išrinko 
40 pačių silpniausių. Komisijos narių tar 
pe buvo viena gydytoja, Willi Gutting pa
žįstama dar iš dėmėtosios šiltinės epidemi
jos laikų Šiauliuose. Jo manymu, tik šios 

moters dėka ir jam teko laimė pakliūti į 
išrinktųjų skaičių. Juos nugabeno į Šilutę, 
kur per 8 savaites surinko iš įvairiausių 
vietovių apie 1000 namo grąžinamų be
laisvių. Šilutėje šalia belaisvių stovyklos 
buvo kacetas, kuriame girdėjosi ir lietuviš 
kai kalbant. Iš Šilutės atleidžiamuosius be 
laisvius gabeno į Brest Litovską, o iš ten 
į Vokietiją, namo.

,• * «
Mūsų pokalbis užsitęsė ligi pusiaunak

čio. Prieš atsisveikindamas, dar pasiteira
vau apie praeties darbus ir ateities pla
nus. Willi Gutting rašyti pradėjo jau se
niai. 1943 metais išleido premijuotą ro
maną „Die Aalfischer“ (Ungurių žvejai) ir 
didesnės apimties apysaką „Glueckliches 
Ufer“ (Laimės krantas). Grįžęs iš belais
vės taip pat jau išleido 3 novelių rinkinius. 
Nuolatos bendradarbiauja dienraštyje 
„Die Rheinpfalz“, rašydamas jo literatū
riniam skyriui. Straipsnius apie savo išgy
venimus Lietuvoje* skelbia per spaudos 
agentūrą „Gayda“. Jau yra apmetęs rė
mus didesniam veikalui — atsiminimams 
iš kariuomenės ir belaisvės laikų. Dalį 
rankraščių davė ir man. Juos besklaidant :• 
galima įsitikinti, kad autorius Panevėžy 
padarytam įžadui likosi ištikimas: daugely 
je puslapių graiža literatūrine forma iške
liamas lietuvių geraširdiškumas.

— Dievas žino ,kad lietuviai buvo mūsų < 
Raudonasis Kryžius, bet apie tai turi bū
ti pasakyta ir žmonėms, — kalbėjo atsi
sveikindamas Willi Gutting.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)
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’ Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

PAMALDOS MUSŲ BAŽNYČIOJE
Kalėdos — iškilmingiausia ir kiekvieno 

krikščionio širdžiai brangiausia šventė! 
Bažnyčia savo pamaldomis jas švenčia su 
didžiausiom iškilmėm, kad savo vaikų šir 
dyse įspūdingiau išreikštų šią didžiąją pas 
laptį. Kiekvienas kunigas laiko po trejas 
šv. Mišias; Bernelių Mišios — vidurnaktį, 
antras Mišias apyaušryje ir trečias — 
dieną. Tuo Bažnyčia nori Kristų pagarbin 
ti kaip žmogaus Sūnų, pasaulio Išganyto
ją ir Dievo Sūnų.

Bernelių Mišios Londono Lietuvių bažny 
čioje bus pačiame Kalėdų vidurnaktyje 
24 vai., chorui giedant lietuviškas Kalėdi 
nes giesmes. Kadangi tebus tik vienas ku 
nigas, išpažinties prašoma ateiti anksčiau, 
kurios bus klausomos nuo 11 vai. Kūčių 
vakare. Antros Mišios Kalėdų I d.. 9 vai. 
ryto; trečios Mišios — 11 vai. Per kiekvie 
nas Mišias bus sakomas pamokslas. Kalė 
dų II d. tik vienerios šv. Mišios 10 vai. ry 
te. Vakarinių pamaldų per šventes nebus.

MAŽA TOKIŲ SKAITYTOJŲ
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

Visiems Tautos Fondo rėmėjams linki

Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje
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PAVERGTOJE TEVYNEJE
Nepaprastai brutaliai užsipuolęs veiks

nius ir užsienyje esančius lietuvius, Palec
kis paskum mėgino įrodinėti, kad jie norį 
laisvės „toms reakcijoms ir fašistų gau
joms, kurios su užsienio ginklų pagalba 
vėl norėtų pavergti lietuvių tautą.- Jūs no 
rite laisvės vėl išnaudoti Lietuvos darbo

D. Paukštienė, ilgametė ■ „Europos Lie
tuvio“ skaitytoja, užsisakydama laikraštį 
1957 metams, atsiuntė auką — vieną sva 
rą. Pažymėtina, kad ir pereitais metais p. 
D. Paukštienė sumokėjo už „E. Lietuvį“ ne 
du, bet tris svarus.

ŠIS „E. LIETUVIO“ NUMERIS 
PASKUTINIS 1956 METAIS

busKitas „Europos Lietuvio“ numeris 
spausdinamas 1957 m., sausio mėn. 2 d. ir 
skaitytojus pasieks pirmąją savaitę po N. 
Metų.
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 šil.

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

Antroji Šv. Kalėdų diena — antro :ios 
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.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS SODYBOJE

BRADFORDAS
BRADFORDAS PERKA NAMUS

Po ilgų svarstymų ir derybų pagaliau 
Bradfordo ir jo apylinkių lietuviai nutarė 
pirkti namus.

Šiuo reikalu š. m. gruodžio mėn. 9 d. įvy 
ko Namų Fondo rėmėjų susirinkimas, ku
riame skaitlingai dalyvavo vietos ir apy
linkių lietuviai. Po Namų Komiteto pirmi 
ninko V. Kasakaičio pranešimo vyko gyvos 
diskusijos ir buvo nutarta: a) pirkti namą, 
5, Oak Villas, Bradford, už 2.200 svarų; 
b) įsipareigoti kiekvienam dirbančiam 
įmokėti namo reikalams ne mažiau 10-15 
svarų įnašų; c) organizuoti Jorkširo lietu
vių socialinį klubą, kuriuo tikruosius na
rius sudarys įnašų mokėtojai.

A. Dičpetris supažindino dalyvius su 
Jorkširo Soc. Klubo įstatais, kurie buvo 
vienbalsiai priimti ir šis susirinkirrias nu
tarta skaityti steigiamuoju klubo susirin
kimu.

Visus gyvenančius Wolverhamptone ir • Namų patikėtiniais, kurių vardu bus su 
apylinkėje tėvus su mažaisiais kviečiame 
atsilankyti.

Po vaikų šventės, bus šokiai ir žaidimai 
suaugusiems. Šokiai 
j ant džazui.

STOKE-ON-TRENT
1957 m. sausio mėn. 5 d. vietos DBLS 

skyrius rengia vaikams eglutę. Susirinks 
apie 33 vaikai, kurių dalis bandys savo 
pasirodymais, įsiteikti Kalėdų Seneliui.

Ta proga pažadėjo atsilankyti Sąjungos 
vicepirmininkas kun. A. Kazlauskas.

Visus geros valios lietuvius kviečiame 
atsilankyti į Leopardo salę, Burslem‘e.

Po vaikų iškilmių bus šis tas svečiams 
ir tėveliams, nes gros geras džazas.

Pradžia 6 vai. Pabaiga 11 vai.
Sausio mėn. 6 d., 12 vai., Tunstall kata

likų bažnyčioje kun. A. Kazlauskas atlai
kys pamaldas.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Š. m. gruodžio 29 d., 6 vai. p.p. George 

Hotel'io salėje rengiama
KALĖDŲ EGLUTĖ

tęsis iki 24 vai., gro-

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
Valkams Eglutė —

Gruodžio mėn. 29 
vakaro, Pilot salėje 
ir apylinkėje gyvenantiems lietuvių vai
kams

Suaugusiems Pobūvis 
d., šeštadienį, 6 vai. 
rengiama Coventryje

Pirmą kartą yra ruošiamas iškilmingas 
Naujų Metų sutikimas Lietuvių Sodyboje. ' 
Gausus šaltų užkandžių pasirinkimas 
nuo 7 vai. vak. Šokiai ir žaidimai prasidės 
8 vai. vak. Naujų Metų sutikimas su šam
panu 12 vai. nakties. Veikia centralinis šil 
dymas. Galima užsisakyti nakvynę.

Stalus ir nakvynę reikia užsisakyti iš 
anksto Lietuvių Namuose, London, Tel. 
PAR 2470. Naujų Metų sutikimo mokestis 
25 šilingai asmeniui, įskaitant vakarienę 
ir taurę šampano. Nakvynė su pusryčiais 
— 10 šil. 6 d.

Lietuviai yra kviečiami sutikti 1957 me
tus savoj žemėj.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Visi tėvai maloniai prašomi iki gruodžio 

25 d. pranešti skyriaus p-kui J. Kazlaus
kui apie vaikučių dalyvavimą šventėje. 
Atvyks ir Kalėdų Senelis.

Vaikučių šventei pasibaigus, rengiamas 
kalėdinis suaugusių pobūvis. Gros orkes
tras. Šoikai ir žaidimai.

Skyriaus valdyba

NOTTINGHAMAS
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 vadinimas. Po 
programos — Kalėdų Senis su dovanomis 
visiems mažiesiems. Šokiai ir baras — su
augusiems.

Visi maži ir dideli Nottinghamo gyven
tojai maloniai kviečiami atsilankyti. Ats
kiri kvietimai vaikams nebus siuntinėjami.

Rengėjai

MILŽINIŠKA KALĖDŲ EGLĖ LONDONE
Londone, Trafalgar Square pastatyta tra 

dicinė milžiniška Kalėdų Eglutė — Norve 
gijos dovana londoniečiams.

daryti nuosavybės dokumentai ir su ku
riais klubo valdyba sudarys atitinkamą 
valdymo notarinę sutartį, buvo išrinkti 
šie: V. Kasakaitis, J. Peleckis, V. Račys, 
A. Trašką ir K. Vaicikauskas.

Klubo valdybą nutarta išrinkti galuti
nai sutvarkius namo ir klubo organizaci
nius reikalus ir šiame pereinamame laiko 
tarpyje pavesta klubo valdybos funkcijas 
vykdyti dabartiniam namų komitetui, kurį 
sudaro: pirm. V. Kasakaitis, vicepirm. J. 
Peleckis, kasin. J. Varanavičius, sekr. A. 
Šukys ir nariai — A. Dičpetris, S. Kulia- 
vas, P. Matulevičius, A. Balsys (Halifax), 
V. Račys (Huddersfield), S. Jackūnas 
(Keighley).

Perkamas namas randasi reprezentaci- 
nėj Bradfordo miesto dalyje. Tai graži, la 
bai gerame stovyje trijų augštų vila, turin 
ti 16 kambarių ir erdvų rūsį. Su namo savi 
ninku jau sudaryta užpirkimo sutartis ir 
įmokėtas depozitas 220 svarų. Nuosavybės 
dokumentai numatoma pasirašyti sausio 
mėn. pradžioje.

Namų Koimteto didžiausias rūpestis yrą 
lėšų sutelkimas, nes, neskaitant iš savinin 
ko gautos 1000 svarų paskolos, tuojau rei 
kia apie 1800 svarų išmokėti už perkamą 
namą, raštų sudarymą, baldus, mokyklos, 
bufeto ir kitus įrengimus. Gi Namų Fondo 
kasoje yra tik 500 sy. grynais. Aišku, vie
tos lietuviai, nors ir apsidėję stambiais 
įnašais, šią sumą negali sudaryti. Todėl 
komitetas ir bendruomenė tikisi, kad šis 
didelės reikšmės lietuvybės išlaikymo ži
dinys bus paremtas ir kitų kolonijų bend
ruomenės ne aukomis, bet įnašais pc vieną 
svarą, kurie bus apdrausti kiln, ir nekiln. 
turtu.

j. v.

DĖMESIO!
Londono Parapijos salėje, 29 d. gruodžio, 

7.30 vai. rengiamas tradicinis
KAUKIŲ BALIUS

Kaukės bus premijuojamos.
LAS Londono skyrius

Gruodžio 5 d. Sov. Sąjungoje minima 
„stalininės konstitucijos diena“. Okup. Lie 
tuvoje ta proga okupantų lietuviškai lei
džiamas organas „Tiesa“ paskelbė vedamą 
jį, pavadintą „Su tarybinės demokratijos 
vėliava“. Apverčiant augštyn kojomis vi
sas sąvokas, mėginama įrodinėti, jog tik
„Stalino saulės“ nušviestuose kraštuose te žmones... specialistų ir kitų mokyklų mo- 
santi tikroji laisvė, lygybė ir tikroji demo 
kratija.

Antrajame „Tiesos“ puslapyje buvo iš
spausdintos ištraukos iš „prezidento“ Jus
to Paleckio kalbos, kurią jis pasakė „T. 
Lietuvos Augščiausioje Taryboje“. Joje, vi 
saip išgarbinęs okupantus, kurių plika jė 
ga ir jis pats su kvislingais iš Kremliaus 
pakalikais pavergtoje tėvynėje tesilaiko, 
Paleckis šaukte šaukė, jog reikia „kovoti 
prieš bet kuriuos šovinizmo pasireiškimus; 
negali būti kalbos apie bet kokį naciona
linį engimą ar pevergimą tarybinių tautų 
tarpe“, nors puikiausiai žino, kad net jam 
pačiam teleidžiama daryti ir vykdyti tik 
tai, kas iš anksto aprobuojama Maskvos. 
Kaip tikras Kremliaus agentas, J. Palec
kis, kuris padėjo užkarti lietuvių tautai 
nežmonišką okupantų režimą, savo kalbo
je toliau niekino Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpį, bjauriausiais žodžiais plūdo pa 
siektuosius nepriklausomybės metais lai
mėjimus, dergė tuometinę santvarką, įvai
rias politines grupes, visuomenės veikėjus, 
visokiais prasimanymais užsipuolė net 
„Naujienas“ ir kitus panašios rūšies „re
akcionierius". Paleckis įrodinėjo, kad, esą, 
„įvairūs imperialistų samdiniai ir pastum
dėliai, kartodami goebelsinę taktiką, iš vi
sų jėgų plėšo kakarines, varydami melo ir 
šmeižto propagandą prieš T. Valstybę. Tie 
kapitalo skalikai mėgsta linksniuoti ir Lie 
tuvos vardą. Šmeižia, dergia lietuvių tau
tą, žonglieruodami laisvės ir demokratijos 
sąvokomis“. Pats save padrąsindamas Pa
leckis toliau teigė, kad, girdi, „Lietuvos 
darbo žmonės ne iš tų, kuriuos galima su 
vedžioti“...

kinius bei internatų auklėtinius išvaryti 
kiaulių ganyti ir bernauti dvaruose bei 
ūkiuose... vėl pasidaryti baltųjų vergų 
pirkliais“. Visi žino, kad ne kas kitas, bet 
jo duondaviai Kremliaus viešpačiai, susi
tarę su Hitleriu, kurį cjabar Paleckis va
dina „kruvinu šunimi“, pasidalijo ne jiems 
priklausančias svetimas žemes, tarp jų ir 
Pabaltijo laisvas respublikas. Tačiau Pa
leckis dabar įrodinėja visai ką kitą, įspė
jęs, kad pavergtosios Lietuvos gyventojai 
nesiklausytų „sirenų balsų“ iš už okeano“ 
ir nepasitikėtų „imperialistų apmokamų 
agentų šmeižtų marmalynėms“, nes „nu
kentėjo tie, kas patikėjo tarybinės sant
varkos priešų blevyzgoms“, toliau aiškino, 
kad sovietinėje tariamai „laisviausioje san 
tvarkoje“ betgi „negali turėti laisvės tas, 
kas norėtų kenkti darbo žmonių intere
sams ir socialinei santvarkai“. Kaip skel
bia Vilniaus radijas, gruodžio 5 d. perda
vęs jo kalbos ištraukas, Paleckio teigimu, 
„tik tarybinėje santvarkoje lietuvių tauta 
įgijo savo tikrą laisvę ir tikrąją nepriklau
somybę“...

Taigi, „prezidentas“ Paleckis kalbėjo 
taip, kaip kalbėdavo seniau, begarbinda
mas Staliną, kaip tikras stalinistas ir 
Kremliaus samdinys. Matyti, bijo netekti 
savo vietos, nes jo duondaviai nepripa
žįsta net ir mažiausios, kad ir švelniau
siai pareikštos kritikoj — kaip tai rodo 
kad ir Gedvilo pavyzdys, kada už kitaip 
pareikštą nuomonę kukurūzų auginimo rei 
kalu, kuri nesutiko su Kremliaus viešpa
čių direktyvomis, nieko nedelsiant buvo 
išmestas iš „Tarybų Lietuvos Ministerių 
Tarybos pirmininko“ pareigų...

VOKIETIJA
Hamburgas.

Gruodžio mėn. 1 d. vietos lietuviai su
rengė didingą Lietuvos Kariuomenės minė 
jimą. Pradžioje visi pasimeldė už žuvusius 
ir mirusius karius, partizanus, savanorius, 
kūrėjus ir darbuotojus, paaukojusius gyvy 
bes ant Tėvynės aukuro. Dr. Stepas Jode- 
lis skaitė paskaitą. Meninę dalį atliko var 
go mokyklos mokiniai. Paskutinę minėji
mo dalį sudarė bendra visų dalyvių kavu
tė, kurią parengė Marija Lingienė, Elena 
Okmanaitė ir Elena Dargienė. Visam vado 
vavo Apylnikės pirmininkas E. čerkus, 
papuošimu rūpinosi M. Lipšys. Vargo mo
kyklos mokytojos Teresės šikšniūtės dė
ka, Hamburgo vaikučiai puikiai pasirodė 
savo tėveliams ir svečiams. Visi džaugėsi 
po ilgesnio laiko susirinkę, galėdami pasi 
matyti, išsikalbėti, padainuoti, lietuviško 
je aplinkoje pagyventi. Kada visų dėme
sys buvo nukreiptas į gražius Lietuvos pra 
eities prisiminimus, staiga atsidarė salės 
durys ir visiems netikėtai pasirodė Kalėdų 
Senelis, kuris atatinkamu žodžiu prabilo į 
mažus, papasakodamas apie Lietuvą. 
Kiekvienas vargo mokyklos mokinys turė
jo ateiti pas Senelį ir pasirodyti ką jis 
paskutiniu laiku gero yra išmokęs lietuviš

koje mokykloje. Visiems, kaip seniams, 
taip jaunimui, šis senelio pasirodymas (A. 
Maziliauskas) buvo žavus to vakaro mo
mentas.

Vietos visuomenės veikėjai reiškia pade 
ką Krašto Valdybai, kad paskyrė Hambur 
go vaikučių šventės surengimui 40 DM. 
Vaikų Kalėdų eglutei aukojo Pranas Šu
las ir P. Slonskienė.

Diepholz
Netrukus išvyksta į Ameriką žymi kultu 

rininkė Aldona Gasnerienė, kuri čia metų 
metais rengė įvairius minėjimus, lietuviš 
kojo jaunimo pasirodymus ir uoliai rūpi 
nosi lietuvių geru vardu. Jos dėka dides
nėms šventėms atvykdavo iš Bremeno vo 
kiečių laikraščių reporteriai ir gražiai in 
formuodavo visuomenę apie lietuvių kultu 
rinį gyvenimą ne tik Diepholz’e, bet ir vi 
soje Vokietijoje.

Išvykstančios gaili visi Vokietijos lietu
viai. Jie linki jai ir naujose gyevnimo ap
linkybėse lygiai taip gražiai darbuotis lie 
tuvių tarpe, kaip ji darbavosi Haffkruge, 
Neustadte, Fischbecke, Wentorfe, Spacken 
berge, Pinneberge, Diepholze, Huettenfel- 
de, ir daugelyje kitų vietų.

BENZINO KORTELĖS

KALĖDOS SODYBOJE PAMALDOS
MANCHESTERYJE — Kalėdų I d. 11 vai.

Prieš Kalėdas, gruodžio mėn. 17 d., Di
džiojoje Britanijoje įvestos kortelės naftos 
gaminiams.

MANCHESTERIS
ir

SUTIKIMAS

Po trumpos pertraukos gyvenimas L. So 
dyboje vėl pagyvės. Pirmieji svečiai atva
žiuoja penktadienio vakare, gruodžio 21 
d. Pirmadienį Kūčios. Kalėdų I ir II d.d. 
šokiai.

Sodybos administracija su apgailestavi 
mu praneša ,kad per Kūčias, o taip pat 
Kalėdų pirmą ir antrą dieną valgius galės 
duoti tik Sodyboje tuo laiku gyvenantiems 
asmenims.

PARDUODAMAS NAMAS
Dėl išvykimo skubiai parduodamas na

mas: 2-jų augštų, 4 kambarių. 2 minutės 
kelio nuo autobusų stoties, 5 minutės — 
gelež. stoties. Kaina — 150 svarų. Užtenka 
įmokėti pusę, likusi dalis išsimokėtinai sa 
vaitėmis. Savininką galima rasti šiokiadie 
niais nuo 7 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 
12 vai. dienos ir sekmadieniais visą dieną. 
Kreiptis: 17, Clegg St., (iš Silk Str.), EC
CLES, Manchester.

LIETUVIŲ NAMUOSE
7, LADBROKE GARDENS, LONDON W.11

Pirmadieni, gruodžio mėn, 31 d. 8 vai. vakaro rengiamaš linksmas 
Naujųjų Metų sutikimas

■A šokiams gros džazas Turtingas bufetas
■A Programa ir žaidimai ★ Rezervuoti staliukai

Naujųjų Metų sutikimas įvyks 12 valandą.
Įėjimo mokestis, {skaitant ir šampano stiklą 5 šilingai.

V. Š.

Visiems klijentams linksmų KALĖDŲ

laimingų NAUJŲ METŲ linki

BALTIC STORES
Zigmas Juras

Pinnebergas.
Pinnebergo lietuviai rengia vaikams 

gražią Kalėdų Eglutę. Dovanomis rūpina
si Funkienė, Maziliauskas ir Žolpis. Jei 
tik viskas pavyks, tai į Pinnebergą atvyks 
Hamburgo vargo mokyklos mokiniai, kur 
jie numato pasirodyti su savo atskira 
programa.

Sveikiname savo mielus DBLS Londono 
I skyriaus narius, bičiulius ir talkininkus, 
linkėdami daug laimės ir pasisekimų 
Kalėdose ir per visus Naujuosius Metus!

DBLS Londono I Sk. Valdyba

PRAŠOMI ATSILIEPTI

Gerbiamus Lietuvių Klubo narius, ateinant į Naujųjų Metų sutikimą, prašome 
atsinešti nario knygeles.

SUEZAS BUS ATIDARYTAS 
VASARIO MĖNESI

Paryžiuje įvykusiame NATO atstovų’su
važiavime dalyvavo pasveikęs JAV sekre 
torius Dulles. Ta proga JAV užsienio rei
kalų ministeris tarėsi su Prancūzijos ir 
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisteriais dėl Suezo kanalo valymo darbų. 
Mr. Dulles pareiškė, kad prieitas susitari
mas, pagal kurį JAV padarys viską, kas 
galima, kad greičiau atidarius susisieki
mą Suezo kanalu, JAV pritariant į Kanalo 
zoną tuoj siunčiama anglų-prancūzų eks
pedicija, susidedanti iš 20 specialių kanalo 
valymui laivų. Tikimasi, kad tokioms są
lygoms esant, susisiekimą kanalu pavyks 
atgaivinti jau vasario mėnesį. Tada, be 
abejo, bus panaikinti benzino suvaržymai 
Europoje.

ŠIMKUS Petras, buv. Valstybės Dramos 
Teatro aktorius. Rašyti: E. Narbutas, 
Dept, of Immigration, Canberra, Act. 
Australia.

DUBICKAS Kazys, kilęs iš Alytaus. Jis 
pats, ar jo adresą žiną, malonėkite apie 
tai painformuoti Lietuvos Pasiuntinybę, 
17, Essex Villas, London, W. 8.

GRABAUSKAS Vladas, prašomas parašyti 
„E. Lietuvio“ Redakcijai. Jam yra laiš
kas iš anapus.

VILKAS Jonas, kilęs nuo Pašvitinio. Jis ar 
žiną aipe jį, prašomi parašyti: V. Jokū
baitis, 72, Woodsley Rd., Leeds 3.

Kairas. Generolas Neguibas, Nassero pir 
matakūnas, iki šiol buvo laikomas dykumo 
j e, prie Kairo. Nasseras davė įsakymą jį 
perkelti į Nilo deltą, kur esą būsią sau
giau, nes britų parašiutininkai norį jį pa 
grobti.
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KELIONE I ŽVAIGŽDES [ PASAULYJE ]KADA ŽMOGUS SENSTA
Jaunystė — tai nepalaužiama valia, gy-

Audiencija pas Popiežių

Šokiu vakaru

su tikra pristatymo garantija

RAŠYTI LIETUVIŠKAI!
AR REIKIA KLAUSYTI TĖVŲ?

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

Anarchistas

mokslininkams 
kalba buvo la-

VIENINTELIAM EUROPOS 
LIETUVIŲ SAVAITRAŠČIUI

mas sprogimu išsvies satelitą, kuris jau 
pats vienas toliau tęs kelionę apie žemės 
rutulį, aplėkdamas per 94 minutes ir 10 se 
kundžių.

Budapeštas. Gautomis iš Vengrijos žinio 
mis iki šiol per kovas su rusais krito apie 
120.000 vengrų patriotų. Sužeista per 
300.000.

Delhi. Lankęsis Budapešte Indijos amba 
sadorius Rusijai ir Vengrijai, Menon, pa 
skelbė, kad per kautynes Vengrijoje rusai 
turėję 7.000 užmuštų, vengrų kritę 25.000.

žmones 
giliu moraliniu 
žmonijos reika

Paryžius. Paryžiaus Miesto Valdyba nu
tarė perkrikštyti visas gatves ir aikštes, 
pavadintas Stalino vardu. Miesto valdybon 
išrinkti komunistai prieš tokį pasiūlymą 
neprotestavę.

Londonas. Ministeris Pirmininkas Ede
nas, grįžęs iš poilsio, Londone vedė svar
bius pasikalbėjimus su Indijos ministeriu 
pirmininku Nehru, vykstančiu į Vašingto 
ną tartis su prezidentu Eisenhoveriu.

„Europos Lietuviui"!

Dublinas. Airių nacionalistų judėjimas 
už prijungimą šiaurinės Airijos prie Eire 
respublikos pagyvėjo. Šiaurės Airijoje vyk 
domi teroristiniai veiksmai.

Damaskas. Sirijos tautos ūkio ministe
ris pareiškė, kad nė vienas lašas naftos 
nebus išgabentas per Siriją tol, kol nebus 
atstatyta pirmykštė padėtis Artimuose Ry 
tuose.

GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

Paryžius. Prancūzijos bankas išleido 
naujus 10.000 frankų vertės banknotus su 
Napoleono atvaizdu.

Budapeštas. Serovas persikėlęs su savo 
štabu į Vengriją ne tiek vengrų sukilimo 
malšinti, kiek raudonosios armijos dali
niuose „tvarką atstatyti“, Vengrijoje sto
vinčioje rusų kariuomenėje.

P.&B.SLPPLY CENTRE LTD

BALTIC STORES

Romoje šį rudenį vyko VIII Tarptautinis 
Astronautikos Kongresas, į kurį suvažia
vę iš viso pasaulio žymiausieji šios srities 
specialistai. Ta proga Italijos Astronauti
kos prezidentas, žymus specialistas prof. 
Arturo Crocco, atkreipė žurnalistų dėmesį, 
kad astronautika apima griežtuosius moks 
lūs: mechaniką, astronomiją, aerodinami
ką ir fiziologiją. Jei žmogus kurią dieną ga 
lės peržengti atmosferos ribas ir skristi į 
tolimesnes erdves, turės ne tik pasigamin
ti tinkamą skridimui raketą, bet ir žinoti, 
kokios pasekmės ištiks organizmą, atsi
plėšus nuo žemės traukos įstatymo. Ame
rikos delegacija atvežė į kongresą dirba
mo žemės satelito projektą — modelį, ku
ris bus paleistas 300 mylių (apie 500 km.) 
augštyje ir svers tik 9 kg. ir 750 gr., į va
landą skrisdamas 27.439 km. greičiu, kas 
sudaro 8 kartus greičiau už mėnulį ir savo 
orbitą perlėks per 94 minutes ir 10 sekun
džių.

Baltimores „Martyn Company“ stato di 
džiąją raketą „Vanguard“ iš kurios 300 my 
lių augštyje bus paleistas žemės satelitas. 
Kongrese šios „M. C“ atstovas pranešė, 
kad „Vanguard“, turėdamas pasiekti 300 
mylių augštį, susidės iš trijų raketų. Pir
moji raketa bus varoma skystu deguoniu 
ir benzinu ir pasieks 36 mylių aųgštį, j vie 
ną sekundę padarydama 5.500 pėdų. Ta
da ji nuo „Vanguard“ atsiskirs ir nukris 
žemėn. Tuo tarpu automatiškai užsidegs 
antrosios raketos kuras ir augštyn skris
dama 13.400 pėdų į sekundę, darydama 
kreivą trejektoriją, pakils 140 mylių augš 
tyn. Po šio momento pradės veikti autopi 
lotas, kuris uždegs suspaustą gazą, esantį 
antroje raketoje. Pagaliau ir ši raketa atsi 
palaiduos ir nukris į žemę: Trečioji rake
ta, kurioje yra žemės satelitas — sviedinu
kas sveriąs mažiau negu 10 kg., pasieks 
greitį į sekundę padarydama 26.000 pėdų. 
300 mylių augštyje specialus mechaniz-

Kongreso metu įvairių tautų Astronau- 
tikos specialistai buvo priimti Šv. Tėvo Pi
jaus XII specialioje audiencijoje. Čia šv. 
Tėvas pasakė kalbą, duodamas plačią šio 
mokslo apžvalgą, kurios mintis trumpai že 
miau paduodame.

— Žmogus ne astornautikos specialis
tas, — kalbėjo Popiežius, — pirmą kartą 
išgirdęs apie jūsų draugijos veiklą ir tiks
lą, patiria staigmeną. Pats astronautikos 
žodis sukelia fantastinių kelionių mintį 
per neapmatuojamas erdves, kur ypač 
žmogaus organizmui yra baisios sąlygos, 
atsiplėšus nuo natūralios aplinkos. Dar 
daugeliui atrodo, kad tokios ekspedicijos 
projektas gali būti besaikis įsivaizdavi
mas, fantazija. Tačiau nuo šio šimtmečio 
pradžios, pagrindiniai dėsniai, kuriais as- 
tronautika turėjo kurtis, rado aiškų ir lo 
gišką formulavimą.

— Bandomoji fazė prasidėjo 1926 m. 
Amerikoje paleidus pirmąją raketą, varo
mą skystu kuru. Europoje astronautikos 
mėgėjai, norėdami savo pastangas sustip
rinti, susibūrė į „Verein fuer Raumschif- 
fahrt“. Greitai vykstantis šiai vokiečių 
draugijai, jos steigėsi ir kituose kraštuo
se. Amerikoje 1930 m. įsisteigė „American 
Interplanetary Society“, vėliau pasivadi
nusi ;,American Rocket Society". 1933 m. 
Anglijoje įsisteigė „British Interplanetary 
society“, netrukus įgijusi didelę įtaką as
tronautikos klausimuose.

— Artinantis pasauliniam karui, valsty
bių valdžios atkreipė dėmesį į naujųjų mo 
torų strateginę vertę. Iškilęs karas žadi-

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinis 
Klubas, 345 a., Victoria Park Rd., E. 9., Kalėdų 
Pirmą Dieną, gruodžio mėn., 25 d., rengia

Nauja ir Įdomi programa. Pradžia 7.30 vai. 
Staliukus užsisakyti iš anksto pas Z. Jurą.

Transportas negalintiems grĮžti bus 
parūpintas

no tolimesnius tyrimus. Garsusis V 2, pir
mą kartą paleistas 1944 m. parodė sensa
cingą pasisekimą šios skystu kuru varo
mos raketos. Grįžus taikai, šis atradimas 
būva laimingai toliau tiriamas moksliniam 
tikslam. Šiuo metu panašūs aparatai dau
gėja, tiriant augštąją atmosferą ir tuo gau 
nant tiesiogines žinias apie atmosferos slė 
girną, jos tankumą, radijo aktyvių elemen
tų nustatymą ir atvėrė saulės išspindulia
vimo ir kosminių spindulių studijas.

i — Jei mokslinis tyrinėjimas dabar suda 
. ro tiesioginį tikslą, kuris pateisina raketų 

taikų panaudojimą, šis pritaikymas jums 
. tesudaro tik vieną iš svarbiausiųjų etapų 

— tarp planetiniam skridimui. 1949 m. 
! „Gesellschaft fuer Weltraumforschung“ ir 
; „British Interplanetary Society“ pasiūlė 

suorganizuoti tarptautinį Astronautikos 
i kongresą, kuris ir buvo sušauktas 1950 m. 
' Paryžiuje, nutaręs sukurti tarptautinę 
! draugiją planetinio skridimo studijom ir 
; išvystimui. Antrasis kongresas, įvykęs Lon 
. done 1951 m., įsteigė „Tarptautinę Astro- 
, nautikos Federaciją“. Tai buvo pirmas ban 
. dymąs sistematiškai pagyvinti pasaulįnį 
, bendradarbiavimą astronautikos specialis

tų tarpe. Šis charakteris pasitvirtino seku 
siuose kongresuose ir 1954 m. buvo pasiūly 

' ta pastatyti mažą mokslinį žemės satelitą. 
. Pagaliau 1955 m. birželio 29 d. JAV ofi- 
, cialiai paskelbė, kad Geofizinių Metų pro

ga (1957-1958) paleis dirbtinį žemės sate
litą.

— Šis jūsų dabartinis kongresas ypatin 
gai pabrėžia satelito svarbą. Be šio dirb-

■ tinio satelito ateinančiais Geodeziniais Me 
. tais bus paleista ir kitų gausių raketų,

skirtų ištirti augštąją atmosferą. Šios di-
■ dėlės tarptautinio bendradarbiavimo pas 

tangos ir jausmas jį atlikti yra didžiai ver 
tingas darbas žmonijos gerovei ir tas jus

i kviečia žengti vis pirmyn nepalaužiamu op
■ timizmu. Dar nugalėjimo tebelaukia bėga 

liniai praktiški sunkumai ir jūs vieną po 
kito juos nugalėsite, padedant visoms 
mokslinėms priemonėms, tarp kitko ir nuo 
stabioms skaičiavimo elektroninėms maši-

, noms, kurios nepaprastai sutrumpina ma 
tematinių apskaičiavimų darbą. Bet taip 
pat neišleiskite iš akių tos kilniausios pro 
blemos, kuri iškyla užkariaujant tarppla- 
netinę erdvę. Kaip atrodo iš dokumentų, 
kuriuos Mums įteikėte, kai kurie iš jūsų 
eina iki tarpžvaigždinio skridipio galimy
bės egzaminavimo, kas i ryra pačios astro 
nautikos paskutinis tikslas!

— Smulkiai neaiškinant, toks projekto 
platumas iškelia intelektualinius ir morali 
nius vaizdus, į kuriuos negalima nekreipti 
dėmesio ir reikalauja tam tikro pasaulio 
supratimo, jo prasmės ir tikslo. Viešpats 
Dievas, kuris į žmogaus širdį įdėjo nepa
sotinamą troškimą žinoti, neturėjo intenci 
jos šias pastangas aprubežiuoti, kada Jis 
pasakė: „Apvaldykite žemę“. Žmogui Jis 
pavedė visą kūriniją ir žmogaus dvasiai 
siūlo, kad ją tirdamas galėtų taip pat su
prasti begalinį jos Kūrėjo didingumą. Jei

va vaizduotė, karšti jausmai. Jaunuolis 
turi daugiau drąsos, negu baimės, didesnį 
norą gyventi nuotykiais, negu gerbūviu. 
Mes ne todėl senstame ,kad pergyvenome 
atitinkamą metų skaičių. Seniais tampa
me tada, kai rezignuojame nuo savo idea
lų. Tiesa, kad bėgantis laikas suraukšlėja 
veidą, tačiau išsižadėjus entuziazmo — 
mūsų siela suvysta. Rūpestis, abejonės, ne 
pasitikėjimas savo jėgomis, baimė, aima
nos — tai visos tos naštos, nuo kurių links 
ta galva, protas virsta pelenais.

Septyniasdešimties metų senukas, ar sep 
tyniolikmetis berniokas, širdyje turi troš
kimą stebuklo, turi tą patį susižavėjimą 
gamta, augštas ir lakias mintis. Tik... vie
nas bijo, kitas — ne.

Žmogus jaunas, kol jaunas jo tikėjimas, 
senas — kai jo tikėjimas susensta. Taip ii 
gai, kol žmogaus širdis sugeba jausti gro
žį, džiaugsmą, didybę, suprasti pavasario 
stebuklą, tikėjimą amžinybe, tol žmogus 
pasilieka jaunas. Tačiau kai visi šie siūle 
liai nutraukiami, kai širdis apšarmoja pe 
simizmo šalčiu, tegu Dievas tokio pasigai
li, nes jis iš tikrųjų suseno...

Viktė

Paryžius. Prancūzai tikisi greitu laiku 
pradėti naudoti Sacharos dykumoje rastos 
naftos šaltinius. Vien tik Hassi Messaoud 
šaltiniai duos 50 milionų tonų naftos per 
metus. Nafta tekės vamzdžiais į Vidurže
mio jūros uostus.

Ottawa. .Kanadon perkeliamas visas So- 
prono (Vengrijoje) universiteto miškinin
kystės fakultetas, kurio profesoriai ir stu 
dentai iki vieno perėjo Austrijos sieną ir 
pareiškė norą tęsti universiteto studijas 
laisvėje.

Sidnėjus. Po Antrojoje Pasaulinio karo, 
pirmoji rusė moteris, Lidija Gunmelparb, 
55 m. amžiaus, buvo išleista emigruoti iš 
Sovietų Sąjungos į Melbourną, Australiją, 
kur gyveną jos dvi dukterys.

Jos dukterys jau prieš dešimt metų pra
dėjo kreiptis į Sovietų įstaigas ir savo pra 
šymą kartodavo kiekvieną mėnesį, kad jų 
motinai būtų leista vykti Australijon..

iki šiol žmogus jautėsi, taip sakant, už
darytas ant žemės ir turėjo tenkintis da 
linėm žiniom apie visatą .dabar atrodo, 
kad žmogui atsivėrė galimybė sulaužyti šį 
barjerą ir eiti prie naujos tiesos ir naujo 
pažinimo, ką Dievas padėjo pasaulio pil
nybėje. Vienu žingeidumu ar nuotykiais 
niekada nepasiseks teisingai tvrakyti 'pas 
tangas tokiam platumui. Prieš naują žmo 
nijos intelektualinį išsivystimą, sąžinė pri 
valo užimti savo poziciją, žmogus turėtų 
pagilinti savęs paties ir Dievo pažinimą. 
Kitaip, patys drąsiausi erdvės tyrinėjimai 
netarnautų kitam, kaip iš naujo 
skaldyti, jei neis kartu su 
apmąstymu ir augštesiam 
lų pasišventimui!

Popiežius Astronautikos 
kalbėjo prancūziškai ir jo 
bai šiltai.sutikta.

P. Dauknys

* * * -
Wašingtonas. Prezidentas Eisenhoveris 

paskelbė, kad JAV paskyrusios dar ketu
ris milionus vengrų pabėgėliams šelpti. 
Lapkričio 13 d. JAV buvo paskyrusios tam 
pat reikalui vieną milioną dolerių.

Budapeštas. Tvirtinama, kad prie pasi
traukusių į kalnus ir miškus vengrų lais
vės kovotojų prisijungė nemažiau, kaip 15 
tūkstančių sovietų karių, daugiausiai uk
rainiečių. Jie perėjo ištisomis kuopomis, 
su ginklais kovoti prieš komunistus.

Londonas. Vengrai atsivežė į Londoną 
vario gabalą, sukilėlių išlaužtą iš nugriau
tos Budapešto miesto centre stovėjusios 
Stalino stovylos. šis „Stalino kojos“ gaba 
las bus parduotas iš varžytinių ir gauta su 
ma įnešta Vengrijai gelbėti fondan.

šventes praleiskite lietuviškame klube;
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8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND 
eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą 

išsiunčia siuntinius Į Lietuvą
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Metinių švenčių proga, Lietuvių Klubas ren
gia 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 kviečiame atsilankyti Klubo na
rius ir jų svečius.
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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., Tri. SHO 8734.
1,46, Holland Park Ave, W. 11., Tri. PAR 2970. ..
148 Ridley Rd., E. 8., Tri. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tri. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tri. LEE 1042.

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

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per
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SIUNTINIAI I VISA 
PASAULI ‘

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas.
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte. ...j 

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje?*

1957 m. NEUZTRENKITE DURŲ

ANARCHISTO 
POGRINDIS

Ir mūsų amžiuje daugelis išsigąs paskai 
tę šį klausimą, nes nuo neatmenamų lai
kų viešpatauja įsitikinimas (teisingiau 
sakant: įtikinimas!), kad vaikai turi ne 
tik klausyti tėvų, bet ir juos gerbti. Net 
bažnyčios įsakymuose besąlyginiai įrašyta: 
.Gerbk savo tėvą ir motiną". _

Ar yra kas nors abejojęs šios pažiūros 
.ikslumu bei teisingumu? Tikiu, kad min
tyse daug kas smerkė šią „dogmą“, bet 
dar neteko girdėti, kad kas nors tai darytų 
viešai. Eiti „prieš srovę“ gali būti dvi 
kliūtys: 1. Baimė būti masių pasmerktam 
ir 2. Kiekvienas tikisi būti tėvu ar moti
na ir bijo minties, kad jų vaikai gali jų 
negerbti ir neklausyti.

Pergalvoję šį jautrų klausimą turėsim 
sutikti, kad būtų nesąmonė reikalauti, kad 
vaikai gerbtų savo tėvus. Kaip meilės, taip 
ir pagarbos jėga neįskiepysi! Jei tėvai nori 
būti savo vaikų gerbiami, tai jie turi Įgy 
ti tą pagarbą; lygiai taip, kaip atskiri žmo 
nės (ar tai jie būtų tituluoti ar eiliniai ir 
bemoksliai) įsigyja kitų pagarbą. Reika- ’ 
lauti ką nors gerbti vien dėl to, kad jie 
yra tėvas, kunigas, gydytojas, ministeris, 
vyskupas ir t.t. — būtų klaida.

Paklusnumas yra kas kita. Kol vaikas 
yra tėvų globoj, kol tėvai neša atsakomy
bę už jį — jis privalo klausyti tėvų. Čia 
tas pats principas kaip ir kiekvieno tar
nautojo, kuris turi klausyti savo viršinin
ku, jei nori jų žinioj dirbti ir gauti iš jų 
atlyginimą. Bet ir čia turi būti išimtys. 
Čia reikalingos taisyklės, nustatančios ri
bas, kuriu nei tėvams, nei viršininkams ne 
valia peržengti!

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEK!.V Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Admininstracijos adresas: 1-2, Ladbroke Gardens, London.. W.U. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso 
ir trumpina savo nuožiūra Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta i šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia — 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — S. Bataitis, Praneuzijoje — D. Bačkienė, Belgijoje — P. 
Sekmokas Šveicarijoje — A Paulaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Bričkuvienė, Australijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas.

Printed and Published in Gfc Britain by. the Lithuanian House Ltd. 1-2 Ladbroke Gardens, W.ll. Telephone: LADbroke 1186

6


	1956-12-25-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1956-12-25-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1956-12-25-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1956-12-25-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1956-12-25-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1956-12-25-EUROPOS-LIETUVIS-0006

