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Praėjusieji 1956 metai istorijoje turės bū 
ti žinomi kaip jaunimo metai. Per tuos me 
tus jaunoji karta, nusivylusi visokiomis 
išmintingųjų chartomis, šūkiais ir paža
dais, daugely sričių prasiveržė naujais 
veiklos vulkanais, galinčiais turėti labai di 
dėlės įtakos į naujo ir geresnio pasaulio su 
siformavimą. Ir kas svarbiausia, kad tie 
vulkanai smarkiausiai pasireiškė pačiose 
pavojingiausiose pasaulio vietose, kur, gal 
būt, mažiausia jų buvo laukta ir tikėtųsi.

Iš visų ryškiausias praėjusiais metais, 
be abejonės, buvo gaivališkas jaunimo pa 
sireiškimas kovoje dėl laisvės. Kai seni ir 
išmintingi pasaulio valdovai saugiai susė
dę Jungtinių Tautų stikliniuose rūmuose 
vis dar rašė painias rezoliucijas ir vienas 
kitą mokė ką reikia daryti, jaunimas pasi 
ryžo veikti. Per vienuoliką sunkių pokario 
metų jaunieji įsitikino, kad teisus buvo B. 
Shaw sakydamas: „Kas moka ir gali veik
ti, tas veikia, o kas nemoka ir negali, tas 
kitus tik moko“.

Daugelis politikos ir komunizmo žinovų 
už Geležinės Uždngos augantį jaunimą jau 
buvo nurašę į nuostolius, kaipo užsikrėtu 
sį komunizmo bacilomis ir nukrikščionė- 
jusį. Tačiau jų spėliojimai nepasitvirtino. 
Lenkijos, o dar labiau Vengrijos įvykiai 
parodė, kad jaunoji karta sunkiausiai iš
gyveno laisvės netekimą ir pati pirmoji iš 
stojo prieš smurtą ir vergiją. Mokyklinio 
amžiaus jaunuoliai drąsiai metėsi į nely
gią kovą prieš rusiškąjį Galijotą ir nors 
tūkstančiai jų krito kruvinoje kovoje, nors 
jų jauni kūnai iki šiolei tebetąsomi nepa-

% laidoti, bet laisvės žiburys pavergtoje Eu 
Įropos dalyje buvo įžiebtas. Teisingai yra 
pasakęs W. Churchillis, kad laisvės neat
gauna tik vergijai pasidavusios tautos, o 
tie, kurie už ją kovoja, tai nors ir antroje 
ar trečioje kartoje ją vistiek atgaus.

Kremliaus valdovai, norėdami dėl jų pa 
čių kaltės atsitikusį Rusijos kultūros ir ei 
vilizacijos laikrodį galimai greičiau pasuk 
ti pirmyn, ragino savo jaunimą mokytis ir 
teikė išsimokslinusiems įvairių privilegijų. 
Bet su mokslu kartu į jaunas galvas atėjo 
ir laisvės pažinimas bei geresnis demokra
tiško ir krikšičoniško pasaulio supratimas. 
Todėl vengrų jaunimo įžiebtas laisvės ži
burys savo spinduliais jau spėjo pasiekti 
tolimus komunistinės imperijos mokslo ži 
dinius, įskaitant mūsų tėvynę ir net pačią 
Maskvą. Ir jei patikėti iš tremties pabėgu 
šių vengrų spaudoje skelbtais pasakoji
mais, Ukrainos sostinėje Kijeve šiandien 
vyksta tas pats, kas neseniai vyko Buda
pešte. O senukas Kerenskis, neseniai ture 
jęs spaudos konferenciją per britų TV pra 
našauja, kad ateinantieji metai Rusijoje 
gali būti tokie pat, kokie buvo 1917 m. Tik 
įvykiai, žinoma, dabar eitų priešinga kryp 
timi. Gal išsipildys Lenino žodžiai, pasaky 
ti revoliucijos pradžioje: „Kas bando pa
vergti kitus, tas darosi karstą pats sau“.

Kartu su laisvės šūkiais praėjusiais me
tais labai ryškiai reiškėsi ir religinis atgi 
mimas. Čia taip pat pionieriais buvo jau
nimas. Jaudinančios žinios apie krikščio
nybės triumfą prieš žmogaus dvasią naiki 
nantį komunizmą ateina iš anapus Geleži
nės Uždangos. Kas netiki tegu paskaito
kad ir lenko T. Mineyko istoriją, kurio 17 stambių pertvarkymų. Kompartijos centro 
metų sūnus ką tik atvykęs į Angliją, pa- komitetas buvo susirinkęs specialiai sesi- 
čią pirmąją naktį prieš eidamas ilsėtis su ia*' Spėjama, kad buvo svarstomi visi svar 
klupo maldai... Vakarų nukrikščionėju- bieji vidaus ir užsienio politikos klausi- 
siame pasaulyje taip pat tiek katalikiškas mai. Tuo tarpu paseklbta tik tiek, kad 
tiek ir protestantiškas jaunimas praėju- svarstyti ekonominiai klausimai. Apie 
siais metais pradėjo naujus didelius sąjū- penkmečio plano vykdymą pranešimą pa- 
džius už tikrosios krikščionybės įgyvendi darė valstybės planivimo komisijos pirmi- 
nimą ir už geresnį pasaulį.

Kaip po Romos imperijos žlugimo krikš 
čionybė buvo likusi vienintelis šviesos ži
burys tamsiuose viduramžiuose, taip šian 
dien ji yra vienintelis ir stipriausias atra 
mos taškas bei morlinis ginklas prieš pa
saulyje plintantį komunizmą. Šito fakto 
kartais nenorime pripažinti mes, bet jį se 
niai yra pripažinę komunistai ir jų geriau
sieji vadai. Krikščionybė turi vilties ir pa 
grindo kovą laimėti. Tik reikia, kad ji bū 
tų tyra, neapnuodyta politinėmis intrygo 
mis ir neapraizgyta partiniais voratink
liais.

Jeigu pažvelgtume į mūsų pasaulyje iš
blaškytą lietuviškąjį jaunimą, taip pat tu
rėtume daug ko pasigėrėti. Tiesa, stebuk
lingojo balzamo, gydančio skaudžias nu
tautėjimo žaizdas jie dar nėra suradę, bet dė nepatenkinamas, didele dalimi kalti pla

praėjusiais metais savo veikloje jie taip 
pat yra palikę labai šviesių ir net istori
nių pragiedrulių. Prisiminkime tik JAV vi 
ceprezidentui įteiktą su jaunimo parašais 
laisvės peticiją, gausų dalyvavimą Kultu 
ros kongrese bei Lietuvių Dienose ir dainų 
šventėje, puikias dizertacijas Europos ir 
Amerikos universitetuose, Vasario šešiolik 
tos ir kitas lietuvių gimnazijas, gražius bū 
rius studentų, jų lietuvišką ir nelietuvišką 
spaudą, organizacijas, jaunimo ir skautų 
stovyklas, suvažiavimus, studijų dienas ir 
t.t. Kiek čia būta darbo, pastangų ir geros 
lietuviškos valios.

Baigiant norisi pasidžiaugti, kad nors da 
lis lietuviškojo jaunimo ir yra jau pasken 
dę svetimuose vandenyse, tačiau didesnės 
daugumos tautinis sąmoningumas tebėra 
labai gyvas ir pasiryžimas kovoti bėl Lietu 
vos išlaisvinimo labai didelis. Tik toje ko 
voje ne kartą vyresniųjų jie yra iškreipia 
mi iš tiesaus ir vieningo kelio ir sukami 
į jiems mažai težinomus ir tesuprantamus 
partinius šunkelius. Demokratijos, tautiš
kumo ir krikščionybės idėjų sąvokos daž
nai bandomos pagražinti partiškumo 
plunksnomis. Nenuostabu, kad jaunimas 
kartais tokių idėjų kratosi ir jas nenoriai 
prisiima. Senesnioji karta, kuri iš dalies 
bedirbdama pavargo, iš dalies nusivylė, tu 
retų jaunimą ne tik mokyti, bet taip pat 
jam talkininkauti ir juo pasitikėti. Pra
ėjusių metų pavyzdžiai rodo, kad jauni
mas to pasitikėjimo yra vertas ir pilnai u? 
sitarnavęs. J. L.

Vilko Vykdomoji Taryba kasdien į Lie
tuvą per 3 radijo stotis perduoda žinias. 
Per šias programas galime laisvai, visiš
kai nepriklausomai nuo kitų, tarti savą, 
lietuvišką žodį.

Šalia politinių žinių ir susidariusios pa
dėties vertinimo, informacijos apie laisvė 
je gyvenančius mūsų tautiečius klausomos 
pavergtoje Tėvynėje ir Sibiro tremtyje su 
didžiausiu susidomėjimu. Su lūkesčiu ir 
pasiilgimu kiekvienas stengiasi bent slap
ta sekti programas, bene išgirs kokią nors 
artimo pavardę, sužinos apie vaikus, ku
rie išvyko mažutėliai, o šiandien jau yra 
studentai ir reiškiasi lietuviškoj veikloj, 
patirs apie lietuvių organizacijas, apie jų 
veiklą ir žmones .Radijo bangos jiems at
neš žinių, jog laisvoje Amerikos žemėje vėl 
atsikuria savanorių, šaulių, skautų, studen 
tų ir moterų organizacijos, kad ten yra su 
sidarę ir veikia pradedant zarasiškiais, bai 
giant zanavykais įvairūs jų klubai. Išgirs, 
kas iš mūsų dar sveiki ir gyvi, kaip ir apie 
tuos, kurie jau mirę.

Todėl prašome visas lietuvių organiza
cijas, pradedant Naujaisiais Metais, padė
ti mums šiame darbe — suteikti žinių iš 
savo gyvenimo, kultūrinės buities ir viso
kios veiklos. Tai yra konkretus mūsų visų 
ne tik darbas, bet ir pareiga. Žinias pra
šome siųsti šiuo adresu: V. Taryba, Radijo 
Skyrius, Gartenstrasse 5, Reutlingen, Ger
many.

29 JUNGT. TAUTŲ LAIVAI VALYS 
SUEZĄ

LIVERPULIO UOSTAS PRIEŠ SOVIETUS

Vykdomoji Taryba

Anatolijus Kairys

NAUJIEJI METAI

Naujieji Metai, sakote, ateina
Ir liepiat tuo tikėti man?
O man gi rodosi — tik naujas dūžis 
Senan, labai senan, varpan.

žinau, nekinta niekas mano dvasioje 
Nei mano artimų draugų — 
Raukšlėtam žemės veide nieko naujo 
Ir nieko nuostabaus nebus.

Ir tariate: Naujieji Metai — eina, 
Taures sudaužiame! Din — dinn.. 
Ir skamba stiklas, skamba žodžiai, 
Tik neskamba širdis širdim.

Planai liko planais
MASKVA PERTVARKO 

SAVO EKONOMINIUS PLANUS

Per pačias šventes Maskvoje įvyko gana

ninkas, Saburovas. Jo pranešimas ir eko
nominė padėtis buvo labai griežtai kriti
kuojama, pabrėžiant, kad planai liko tik 
norais, bet ne realybėmis. Pasėkoje, Sabu
rovas buvo pašalintas iš komisijos pirmi
ninko pareigų. Jo vieton paskirtas Pervu- 
chinas, vienas taip vadinamų pirmųjų mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojų. Komisi
jos pirmimaisiais vicepirmininkais paskir
ti Kosigin ir Mališev, o paprastais vicepir
mininkais Chrunčev, Kučerenko, Mackevič 
ir Benediktov.

Tokiu būdu ši „technikų“ grupė lyg ir 
sudaro vyriausybę vyriausybėje. Jie visiš 
kai savarankiškai tvarkys ekonominius So 
vietų Sąjungos reikalus, jie bus už juos 
betarpiai atsakingi.

Jei Rusijos petiletkos vykdymas pasiro-

Skaitytojai prašomi sausio mėnesio 
bėgyje užsimokėti už

„EUROPOS LIETUVIO“
prenumeratą 1957 metams.

„Europos Lietuvis“
1, Ladbroke Gardens, 

London, W. 11.

nuotojai ir politikai, kurie nebuvo apskai
čiavę, kad negalima per daug melžti savo 
satelitus. Lenkija nebeduos rusams to, ko 
jie iš jos tikėjosi. Lenkijos ir Vengrijos 
įvykiai taip pat parodė, kad negalima visiš 
kai ignoruoti gyventojų interesus. Nors ir 
šį kartą pažymėta, kad sovietinės ekonomi 
jos pagrindas yra „sunkioji pramonė“, ta
čiau nuspręsta jai skirtus kreditus suma
žinti ir padidinti pirmojo reikalingumo var 
toj amų prekių ir maisto gamybą.

JAV ARMIJA PERTVARKOMA

Vaišngtone paskelbtas planas, pagal kurį 
JAV kariuomenė pertvarkoma, įvedant 
kautynių atomines divizijas. Įgyvendinus 
naują planą, armija galėsianti sumažinti 
divizijos karių skaičių, tačiau tų divizijų 
pajėgumas nesumažės.

Naujosios divizijos vadinsis „pentominė 
mis“ (žodis penta graikų kalboje reiškia 
penkis). Kiekviena iš jų susidės iš penkių 
nepriklausomų dalinių, tinkančių atomi
niam karui. Tokioje divizijoje bus 11 tūks 
tančių vyrų, vietoje 17 tūkstančių dabar
tinėje sistemoje.

Maežsnį skaičių karių kompensuos pajė 
gesni ginklai ir gyvesnis tokių divizijų jud 
rūmas. Pirmoji tokia divizija JAV jau yra 
sukurta, tai 101-ji parašiutininkų divizija, 
Šiaurės Karolinoje.

PASIKALBĖJIMAS SU B. BILEVICIŪTE

Europos Tarybos Patar. Seimo Spec. Ko 
misijos pirmininkas švedas K. Wistrand 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su pasirinkusia 
laisvę lietuve dėstytoja B. Bilevičiūte, ku 
ri suteikė reikalingų informacijų apie Lie 
tuvos padėtį. Su ja pasitarti į Švediją bu
vo nuvykusi Vliko Vykd. Tarybos pirmi
ninkė A. Devenienė. LRD pradėjo rinkti 
laisvėje išleistas lietuviškas knygas, ku
rias įteiks B. Bilevičiūtei, kai ji atvyks į 

Ameriką.

Pirmoji pošventinė linksmesnė žinia — 
Egiptas teikėsi įsileisti J. Tautų talkos lai 
vyną kanalui valyti. Amerikiečių gen. 
Wheeler, kuriam JT pavedė vadovauti 
šiems darbams, oficialiai pareiškė, kad 
Egipto vyriausybė sutiko įleisti JT gelbė
jimo laivyną ir tuoj pat pradėti kanalo va 
lymo darbus.

Valymo darbams trukdo paskandintos 
minos, kurias egiptiečių jūrininkai išžve- 
joja. Jau pereitą savaitę tiems darbams 
gen. Wheeler užverbavo du britų laivus, 
vieną prancūzų ir keturius vokiečių. Be 
to, valymo darbams talkininkaus danų, 
norvegų, olandų ir švedų laivai. Numato
ma, kad ateinančios savaitės bėgyje kana
lą valys 29 laivai.

Kūčių dieną sovietų prekinis laivas „Sta 
nislavsky“ norėjo pasikrauti kaučuko ir ki 
tų prekių ir jas vežti į Leningradą, bet Li 
verpulio uosto darbininkai, protestuodami 
prieš bolševikų barbarišką elgesį Vengri
joje, atsisakė jiems patarnauti. Kitiems 
dviems sovietų laivams irgi tas pats atsiti 
ko ir iš Liverpulio turėjo tušti plaukti j sa 
vo raudonąjį „krajų“.

GYVOSIOS KAPINĖS

POPIEŽIAUS PIJAUS XII 
KALĖDINĖ KALBA

Šv. Kalėdų proga viso pasaulio tikintie
siems Popiežius pasakė tradicinę kalbą, ku 
ri ypatingai reikšminga šiems metams. Bū 
dingas Švento Tėvo žodis tyo. kad jis pri
minė, jog kova su komunizmu nėra baigta 
ir toje kovoje negali būti jokių nuolaidų. 
Toji kova reikalauja Vakarų pasaulio vie 
nybės. Būtų mirtinas pavojus, jei atski
ros tautos j ieškotų taikos kitų tautų sąs
kaitom — pasakė Popiežius.

Apatrdamas Jung. Tautas, Popiežius pa 
reiškė, kad JT turėtų teisę ir jėgą, galin
čią užkirsti kelią kariniai intervencijai vie 
nos valstybės prieš kurią kitą. Popiežius 
įspėjo pasaulį, kad nesiektų taikos, bet ku 
ria kaina, pastebėdamas, jog neraginąs 
krikščioniškąjį pasaulį kryžiaus žygiui, ta 
čiau tautos turi teisę ginti savo tikėjimą.

Bendradarbiavimas su komunistais nė
ra įmanomas, jei jie atmeta visas bendras 
vertybes, todėl komunistų taktinis ma
nevras suartėti su katalikais, nepriimtinas, 
— pareiškė Popiežius.

Gruodžio 28 d. į Japoniją sugrįžo trys 
japonų kariai, pabėgę iš Rusijos karo be
laisvės. Jie buvo kasyklų koncentracijos 
lageryje, šiaurės rytiniame Sibire, prie Ko 
lymos sąsiaurio per ištisus 10 metų. Jų 
liudijimu ten yra sugaudytų darbininkų 
gyvos kapinės; kas vasara atgabendavo 
bolševikai po 8-10 tūkstančių naujų kali
nių, dirbama kasyklose virš 10 vai., kasdie 
ną dešimtys žmonių miršta, išsisėmę nuo 
darbo ir išbadėję. Kolymos kasyklose iš
kasamas uraniumas, auksas, cromas ir 
manganas.

LIETUVOS ŽYDAI PRAŠO LENKIJOS 
PILIETYBĖS

SUOMIAI APIE NERAMUMUS 
LIETUVOJE

Vieną pasiekė žinios, kad tūkstančiai Lie 
tuvos žydai prašosi Lenkijos pilietybės. Jie 
bijosi, kad nebūtų .išvežti Sibiran. Vakarus 
pasiekusiomis žiniomis, Lenkijos konsula
tams Vilniuje ir Kaune Lietuvos žydai 
įteikė apie 15.000 pršymų repatrijuotis j 
Lenkiją. Prašymai paduoti daugiausiai žy 
dų, gyvenusių prieš karą lenkų okupuoto 
se Lietuvos teritorijose.

Manoma, kad žydų prašymai nebus pa
tenkinti, nes terminas iki kurio Vilnijos 
gyventojai galėjo optuoti už Lenkiją, se
niai praėjo. Lenkijos vyriausybė vargu ar 
kels šį klausimą Maskvoje, vengdama di
dinti ir taip įtemptus lenkų-rusų santy
kius.

Lietuvos žydų tarpe kilusi panika, ry
šium su masinėmis žydų deportacijomis Si 
biran iš Kijevo ir kitų Ukrainos ir Baltgu 
dijos miestų. Jie bijo, kad panašūs veži
mai neprasidėtų Lietuvoje.

Suomiti spauda paskiausiu metu didelė
mis antraštėmis skelbia gaunamas iš Lie
tuvos žinias apie studentuose ir inteligen 
tuose vykstantį okupantais nepasitenkini
mą. Nepasitenkinimas yra apėmęs, kaip 
skelbia laikraščiai, taip pat Latviją ir Es
tiją. Perduodamos iš tų kraštų komunisti
nių vadovų pastabos bei įspėjimai. Pana
šius pranešimus apie Pabaltijy vykstantį 
rūgimą paskelbė taip pat suomių radijas. 
„Helsingin Sanomat“, svarstydamas oku
pantams pasipriešinimo Lietuvoje priežas- rolai. Matant Vakarų neryžtingumą ir tūp 
tis, plačiau pacitavo Sniečkaus pareiški
mus, pažymėdamas, jog ir pats Sniečkus 
prisipažino „padarius Lietuvoje rimtų klai 
dų politikoje“. Sniečkus kaltinęs taip pat 
dėstytojus ir mokytojus, jog tie skleidžia 
„nesveikas svetimas idėjas, neturinčias nie 
ko bendro su marksizmu“.

Švedų spauda, Šveicarijoje leidžiamas 
„Neue Zuercher Zeitung“ ir kai kurie kiti 
laikraščiai plačiai paskelbė buv. Lietuvos 
atstovo Helsinky ir Stockholme, rašytojo 
Igno Šeiniaus, pareiškimus spaudai apie 
vykstantį okup. Lietuvoje pavergėjais ne
pasitenkinimą, ypač studentų antirusiškas 
ir anti sovietines nuotaikas. Studentų ne
pasitenkinimas pasiekęs savo viršūnę pe
reitą rudenį, kai rusai pašalino iš Vil
niaus un-to rektorių, ypač studentų mėg- 
tą prof. Z. Žemaitį, o un-to taryba pasisakė 
už rusų kalbos un-te apribojimą ir rusifi
kacijos mažinimą. Jau anksčiau rusų oku 
pantų intervencija buvęs iš un-to atleis
tas žinomas mokslininkas prof. A. Janulai 
tis. Studentų ypač reiškiamas nepasitenki 
nimas planingai varoma rusifikacija, lietu 
vių jaunimo neįsileidimu į un-tą, nelei
džiamųjų studijuoti pasiuntimu kaip dar 
bininkų ar kolchozininkų į kolchozus, ta
riamai savanoriais išsiuntimu į Sibiro „plė 
šinius“. Tokie žygiai sulaukia didelio tiek 
lietuvių, tiek estų ir kitų pasipriešinimo. 
Jeigu rusai vėl griebtųsi platesnio masto 
masinių deportacijų, tai būtų įrodymas, 
kaip rimtai okupantai žiūri į studentų ne 
pasitenkinimą. Drauge tai būtų grįžimas į 
santykius, buvusius prieš Stalino mirtį. 
NZZ pareiškimu, kai kurie studentai prisi 
dėję prie Lietuvoje dar vis tebeveikian
čia, nors smarkiai izoliuoto ir blogai gink
luoto, pogrindžio. Naujos deportacijos tik 
paskatintų tokią veiklą.

Stockholmo vakarinis dienr. „Ekspre- 
ssen“ atspaude platesnius min. Igno Šei
niaus pareiškimus apie dabartinę padėtį 
okup. Lietuvoje. Studentai ypač pasipikti 
nę prof. Žemaičio iš rektorių pašalinimu. 
Prievartinė rusifikacija duoda kaip tik 
priešingų rezultatų. Sovietai savo tikslų 
Lietuvoje nepasiekė. Stalinistiniai metodai 
ir toliau okupantų vykdomos deportacijos 
tik skatina ir stiprina partizaninę veiklą, 
pastebi laikraštis.

„PAVLOVO PLANAS"

Maskvos pasiruošimai kariniams Veiks
mams Artimuose Rytuose, nepaisant visų 
paneigimų, atsidėjus vykdomi toliau. 
Kremliaus karinę vadovybę to žygio imtis 
padrąsina taip pat jaunieji Sovietų gene-

čiojimą vietoje, rašoma vokiečių spaudo
je, esą galima laukti tam tikro Sovietų ui 
timatumo, kuris būtų Vakarams nepriim
tinas. Netikima, kad Jungtinių Tautų poli
cija galėtų visiškai dabartinę karinę grės
mę tame sektoriuje pašalinti: tam reikia 
bent 5 moderniškai ginkluotų divizijų. To 
dėl JAV-se svarstomas planas, kad Jungti
nių Tautų dalinius reikėtų su laiku padi
dinti bent iki 18.000 karių, nes menkesnės 
pajėgos rimtesniu atveju ten nieko neį
stengtų padaryti.

Vokiečių spaudoje rašoma, jog JAV vy
riausybei pateko į rankas slaptas Sovietų 
dokumentas, vad. „Pavlovo planu“. Tai 
yra 24 puslapių dydžio slaptas Sovietų pla 
nas, ką Maskva numato daryti Artimuose 
ir Tolimuose Rytuose. Planą paruošęs Pav 
lovas, Kremliaus užsienio reikalų ministe
rijos Rytų skyriaus šefas. Lemiamieji 
veiksmai numatyti 1957 m. Tuo planu ture 
tų Izraeli pasidalyti Egiptas ir Sirija. Na- 
sseras pultų Izraelį 1957 m. sausio 28 ir tu 
retų per tris dienas užimti. Operacijoms 
vadovautų Sovietų gen. Zasorinas. Kari
niai veiksmai turėtų būti pradėti iš Sirijos 
pusės. Paleistos į apyvartą būtų ir sovie
tinės atominės bombos. Po Nassero perga
lės prie Suezo kanalo tuojau įsitaisytų So 
vietai.

Vokiečių spaudoje nurodoma, kad šiuo 
metu Egipto vadovybėje tarp Nassero ir 
galingų jo buvusių revoliucinių draugų ei 
na nepaprastai smarki kova, kuri gali baig 
tis ne tik Nassero galios, bet ir galvos pra 
radimu. Prieš Nasserą stojo majoras Ha 
lid Muchdin, buv. revoliucinės tarybos na
rys, šiandien valstybinio laikraščių kon
cerno šefas ir įsitikinęs komunistas, be to 
majoras Salach Salem, buvęs Nassero pro 
pagandos ministeris, Egipto „Volkssturmo“ 
vyr. vadas, aviacijos visa eilė karininkų 
ir kt. Nasseras, kaikurių draugų pataria
mas, mėgina savo santykius išlygiflti su 
amerikiečiais. Tam tikslui valdžiai ištiki
mi žurnalistai gavo nurodymų, kad pama
žu Egipto spaudoje pradėtų vesti proame 
rikietišką politiką. Tuo tarpu Nassero prie 
šai, ypač „Misa“ vakariniame dienraštyje, 
veda smarkiausią prosovietinę propagan
dą.
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EILIUOTA LINKSMYBIŲ KNYGA
Skaitytojai, turj Lietuvių Enciklopedijos 

VUI-tąji tomą, gal jau iš ten sužinojo, kad 
Amerikoje esanti knygų leidykla Gabija 
išleido Antano Gustaičio humoristinių ei
lėraščių rinkini ANAPUS TEISYBĖS. Mus, 
nelaiminguosius europiečius, ši linksmy
bių eiliuota A. Gustaičio knyga pasiekė tik 
paskutiniųjų metų paskutinę savaitę. Gal 
ir gerai, nes tie, kurie spėjo tą savaitę 
„Anapus Teisybės“ paskaityti, nepriešta
raus, kad toji savaitė' buvo linksmiausia 
iš 400 Anglijoje išgyventų savaičių. Ne
tikintiems šiai „recenzijai“ — žemiau 
spausdiname paties A. Gustaičio žodžius:

PASAKĖČIOS

Yra visokių pasakėčių
Ir jų veikėjų — gyvulių: 
Vieni -tetinka prie akėčių, 
Kiti net ištaria: myliu!

Treti, kaip aiškina Krylovas, 
Pabando groti kvartete, 
Paskui nevedę perka lovas, 
Vaidina mamą su tėte.

Ir taip kasdien visi mus žavi 
Šimtais pamokymų gražių, 
Kad net imi bučiuoti avį, 
Ar glaustis nuogas prie ežių.

ŠUO

Gražus žvėris žalių laukų, 
Apžėlęs arba be plaukų.
Meilus, tarytum kūdikėlis, 
Vis galvą į tave pakėlęs.
Palaižo padą kietaodį 
Ir iš akių išskaito žodį, 
O prisigretinęs svečiuos, 
Žiūrėk — prie stalo pabučiuos.

Tiktai kai tau kaimynai ploja, 
.Jis už pečių staiga suloja, 
O kai sakai, kad tai netinka, 
Beglostomas įkanda kinką, 
Ir kančioje sušunkam: „Va, 
Maniau žmogus, o čia šuva!“

Ir taip nuo pirmo šunio Judo 
Lig šiol jais mus likimas pjudo.
Juo mes gyvename ilgiau,
Šunų — daugiau, daugiau, daugiau...

BLUSA

Jei nori, kopk į Everestą, 
Ar žvelk nuo sandėlio alaus — 
Visur vienodas vaizdas bręsta 
Pasaulio realaus.

Visur, kur bombos drąsko tylą, 
Kur laimi melas ar tiesa, 
Už mus visus augščiau pakyla 
Paniekinta blusa.

Valstybės, rasės ir rasytės 
Per amžius grumiasi su ja, 
O turi Churchillis kasytis 
Mėnulio šviesoje.

Pro durtuvus sargybų lanko, 
Nepaisius žus, ar nugalės, 
Net prezidentą ji aplanko 
Nakčia ir be eilės.

Ji kanda SSR pakinkį,
Ir Kremliuj sudreba kėdė,
Nes blusos niekas dar nepakinkė, 
Jokia NKVD.

KIAULĖ

Žmonės verčia sosto šunį, 
Žmogų nuverčia žmona, — 
Kiaulė santvarkų viršūnėj 
Amžiais puošias karūna.

Ar gavėnioj, ar mėsėdy
Ji apkiaulina minias,
Už ministerius pasėdi
Ir už jų kilnias ponias.

šiandien ji puošnybėj stalo 
Svaigiai kvepia virtuve, 
O rytoj — ant pjedestalo 
Įsirėmus prieš tave.

Kiaulė kiaulių sugulovė
Kriuksi gatvėj ir languos, 
Knisa širdį, tarytum lovį, 
Ir užmiega piniguos.

Gęsta žvaigždės, teka saulė, 
Suokia volungės trake — 
Žengia Kiaulė per pasaulį 
Ir trinyčiuos, ir frake.

Ir sapnuoji: tarsi želia 
'Ant kaktos šeriai striuki,
Lyg prie suknisto darželio 
Tarpe kiaulių pats kriuki...

POETO VARGAI

O, vargas, vargas poetu būti, 
Nėr kur pagalbos pasiprašyti: 
Tik nusišypso kokia bobutė — 
Turi nevalgęs eiles rašyt.

Pro baltą pudrą ir lūpų dažą 
Turi matyti, kas ten giliau, 
O ji vis šaukia, kad vis permaža, 
Kad vis dar būtų ir taip toliau.

Turi jai skirti gražiai surinkęs
Vardus žiedelių ir akmenų,
Suvert į ausį sidabro rinkes, 
Agurko nosį paverst menu.

Kai drasko skverną įtūžęs vėjas 
Ir žlegsi batai, pilni vandens, 
Turi dainuoti susižavėjęs, 
Nors tau ir velnias pasivaidens.

Ar jaustum kūne kur suirimą, 
Ar tau vilyčia širdin sulįs, 
Turi tuoj viską sudėt į rimą, 
Kol tau belieka tik dusulys.

Kai noris džiaugtis, turi kentėti, 
Žiūrėk, kad kančios būtų O. K., 
Ir net prieš laiką pavirst į tėtį, 
Kad patikėtų, ką pasakei.

PRAREGĖJO .

Kaip praneša „ALB“, iš Argentinos „iš
vykę į tėvynę“ mūsų tautiečiai ten darosi 
vis liūdnesni. Būdingą, jog seniau kalbūs 
žmonės dabar apnikti visokių rūpesčių, o 
kai kurie, matyti, kaip reikiant pasimokę, 
visiškai su nieku nekalba. Sotaus ir lais
vo Argentinos gyvenimo prisiminimai 
jiems atima žadą. (J. Vasinauskas, dirbęs 
Argentinos cirkuose, paskiau tarnavęs lai
vyne ir apie 10 metų išlaikytas psichiatri 
nėję ligoninėje Olandijoj, iš jos išvyko į 
sovietinę Lietuvą. E

EUROPOS LIETUVIS

KELIONĖS BE PASŲ PO EUROPĄ ?

Europos Taryba atsidėjusi rūpinasi, kad 
su laiku Europoje būtų galima keliauti vi
siškai be jokio paso, kaip kad yra buvę 
prieš 1914 metus. Europos Tarybos pata
riamojo susirinkimo sudarytoji pasienio 
formalumams pakomisė, pirmininkaujama 
dano I-Iermondo Lanungo, paskelbė komu
nikatą, kuriuo praneša, kad minimosios pa 
komisės iniciatyva dabar Europos Tarybą 
sudarančių valstybių piliečiams visos ke
lionių vizos yra visiškai panaikintos. Kitas 
žingsnis — rūpinamasi išgauti leidimą, 
kad kelionių dokumentais vietoj užsienio 
pasų būtų pripažįstami įprastiniai asmens 
dokumentai. Tokia praktika jau seniai vyk 
doma kelionėse tarp Prancūzijos ir Šveica 
rijos ir Benelukso kraštų. Vokietijos Fed. 
Respublikoje padaryta reikalingų žygių, 
kad kitų E. Tarybos narių piliečiams būtų 
leidžiama įvažiuoti į Vokietiją parodant

LIGOS Ž
Nelengva buvo medicinai bei odontolo

gijai įtikinti žmones, kad nuo blogų, suge 
dusių ir su votimis dantų suyra virškini
mo aparatas ir žarnose atsiranda žaizdų.

Sugedusiuose dantyse ir smegenyse, 
ypač jei liga jau įsisenėjusi, sparčiai veisia 
si ir auga nuodingos' bakterijos. Šios bak
terijos, išnešiotos po visą kūną, sukelia šir 
dies sutrikimus ir kitas vidaus organų li
gas.

Reikia būti atsargiam ir apsisaugoti nuo 
ligų, kurių priežastimi gali būti sugedę 
dantys arba tonsilai.

Statistika rodo dažnai pasikartojantį 
reiškinį. Štai pavyzdys: tiriant ligonių, ser 
gančių apendicitu, skilvio žaizdomis, tulži 
mi, grupę iš 1512 žmonių, po atitinkamų 
operacijų buvo nustatyta, kad gydymas 
prieš operuojant, nedavė gerų rezultatų 
kaip tik pas tuos, kurie turėjo blogus dan
tis. Tad žmonės, sergantieji skrandžio bei 
žarnų ligomis, turėtų visų pirma patikrin 
ti savo dantis.

Iš išpuvusių dantų bakterijų perai per
sisunkia per gyslų sieneles, o kraujas juos 
išnešioja po visus žmogaus kūno kampus, 
kampelius. Šie perai gali sudaryti židinius 
širdyje, inkstuose, sąnariuose ir kitur. Jei 
jų susikaupia širdyje, tai jie iššaukia rau
menų uždegimą, kurs visada baigiasi įvai 
rių rūšių širdies sutrikimais.

Dr. S. Lossius buvo dantų ligų departa
mento vedėjas. Jis atidžiai apžiūrėjo ligo
nių, sergančių vidurių ligomis, dantis ir nu 
statė, kad iš 328, jo itširtų ligonių, 161 tu 
rėjo pilvo ir žarnų žaizdas; 50 turėjo užde 
girną ir išpūtimą, 117 sirgo įvairiomis ki 
tomis vidaus ligomis, {darniausiai tai, kad 
daugiau, kaip pusė visų ligonių turėjo la 
bai blogus dantis ir nesveikus smegenis; ki 
tų dantys ir smegenys buvo šiek tiek gėrės 
ni.

Dar viena grupė buvo sudaryta iš tokio 
pat ligonių skaičiaus; bet šį kartą buvo pa 
rinkti sergantieji įvairiomis odos ligomis. 
Ir vėl paaiškėjo, kad daugumas pacientų, 
o sergantieji vėžiu — beveik visi, turi blo 
gus dantis.

Kad burnoje kenksmingas bakterijos 
randa gerą dirvą veisimuisi, patvirtina 
augščiau duoti skaičiai. Be to iš ligonių, 
nepagydžiusių dantų, pasveiko tik 20 pro
centų, tuo tarpu kai iš pagydžiusių — 34.

Žinoma, negalima griežtai teigti, kad vi
sada yra kalti tik dantys, bet vis dėlto,

tik jų asmens dokumentus. Belgijos, Pran
cūzijos, Italijos ir Liuksemburgo vyriausy 
bės pareiškė iš esmės sutinkančios tokius 
asmens dokumentus laikyti pakankamais 
kelionių dokumentais Europos Tarybą su
darančių valstybių piliečiams. Sudaryti 
reikalingi susitarimai, kad nerikėtų jokių 
pasų kelionėms iki 15 dienų tarp Prancūzi 
jos ir Italijos, o tarp Prancūzijos ir D. Bri
tanijos — prailgintas susitarimas vienos 
dienos kelionėms. Pakomisės pasisakė 
prieš komplikuotus formalumus, reikalau
jamus vykstant į Vokietijos sovietinę zo 
ną iš Vidurio ir Rytų Europos, stengiantis 
tuo būdu suvaržyti asmeninio pobūdžio ke 
liones. šiuo atžvilgiu kelionių formalumai 
ir galimumai tarp Europos Tarybą suda
rančių valstybių yra žymiai lengvesni, ne
gu formalumai, reikalingi atlikti norint ke 
liauti iš Fed. Vokietijos Respublikos į so
vietinę zoną. e

IDINIA1
— labai dažnai. Tad sergantiems vidurių Ii 
gomis patartina nuodugniai ištirti dantis.

Anemija pasireiškia tada, kai kraujuje 
trūksta spalvotos (dažančios) medžiagos. 
Tąja liga dažniausiai serga tie, kurių bur
nos nesveikos.

Štai ką sako garsūs Anglijos gydytojai 
J. M. Valzey, A. E. Clark ir Kennedy, jieš- 
koję ryšio tarp blogų dantų iš vienos, ma 
žakraujystės, nevirškinimo ir reumatiz
mo — iš kitos pusės. Iš 346 ligonių, ku
riems dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
buvo ištraukti visi dantys, buvo gauti to 
kie duomenys: iš 76, sirgusių nevirškini
mu, 16 visiškai pasveiko, o kiti žymiai su 
stiprėjo; iš 139, sirgusių reumatizmu, 52 vi 
siškąi pasveiko, kiti sustiprėjo; likusieji, 
sirgę įvairiomis ligomis, taip pat žymiai pa 
sitaisė.

Šie faktai kalba patys už save. Vis dėlto, 
žinoma, negalima pasakyti, kad visos ligos 
be išimties pasireiškia tik dėl blogų dantų. 
Taip pat nereikia užmiršti, kad dantų pa
šalinimas kuriam laikui neigiamai atsilie
pia į kramtymą, iki bus įdėtos plokštelės. 
Žinoma, gaila prarasti savo dantis, bet jei 
jie išpuvę ir kenkia bendrai sveikatai, tai 
būtinai reikia pasiryžti šiai operacijai, nes 
net ir vienas apnuodytas dantis jau labai 
suardo sveikatą.

(Iš Dr. A. J. Gussen knygos „Dantys“.)

NEI VADOVĖLIŲ, NEI MOKYTOJŲ

Bolševikai viešai nusiskundžia, kad Ky
bartų, Ukmergės, Kaišiadorių rajonų liau 
dies švietimo skyriai nesugeba imtis rei
kalingų priemonių, nes šiuose rajonuose 
daug vaikų dėl vienų ar kitų priežasčių nu 
traukia mokslą, neina į mokyklą ar „nu
byra“. žemo lygio dažnai esti gimtosios ir 
svetimųjų kalbų, taip pat kai kurių kitų 
dalykų pamokos. Daug kur mokyklose 
ypač blogai elgiasi komunistų vaikai. Su
stiprinti „ideologinės dvasios“ tik šiemet į 
Lietuvos mokyklas buvo pasiųsta 720 jau
nų pedagogų, baigusių augštąjį mokslą, ir 
per 300 žmonių, turinčių nepilną augštąjį 
išsimokslinimą. Lietuvos mokyklose dėsto 
nemaža dar tokių mokytojų, kurie nėra 
baigę vidurinės mokyklos ir neturi reikia
mų žinių. Mokyklos iki šiol neturi eilės 
s.varbių vadovėlių, kaip Lietuvos istorijos, 
lietuvių literatūros, Lietuvos geografijos 
ir kt. E
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Už tikrąją žmogaus vertę!

- Neišsemiama Kalėdų paslaptis dar 
kartą skelbiama žemės žmonėms, kurie 
šiandieną galbūt kaip niekad anksčiau, 
taip ištroškę tiesos ir saugumo. Šventąją 
Naktį nuostabi šviesa apšvietė nuolankią
ją Marijos Sūnaus prakartėlę ir ramybę 
skelbiančius angelu chorus. Šis spindėji
mas giesmėm ir šventom apeigom vėl išgy 
venamas sielose, dabartinei žmonijai, ap
sivylusiai neišsipildžiusioms viltims, _ vėl 
atnaujinamas dieviškas kvietimas jieškoti 
aiškumo Dievo paslaptyje ir saugumo Die 
vo meilėje. Dabartinei kartai, kaip ir anks 
čiau buvusioms kartoms, netrūko kančios 
dėl nepažintos tiesos, nei baisių įvykių bai 
mės, bet kad ir šiandien visi grįžtų nuo Iš 
ganytojo prakartėlės garbindami ir šlovin 
darni Dievą, nes ir mūsų žmonių kartai 
Dievas yra vienintelis Išgelbėtojas!

Šiais žodžiais Šv. Tėvas PIJUS XII Ka
lėdų išvakarėse iš Romos kreipėsi į visus 
geros valios žmones, į visas pasaulio tau
tas, savo tradicine Kristaus Gimimo šven 
tės kalba. Popiežius kalbėjo 43 minutes, 
kartu jo jo kalba buvo verčiama ir per
transliuojama 28 kalbom per dižiąsias Eu 
ropos ir užeuropio radijo stotis, sukelda
ma įvairiuose sluogsniuose platų atgarsį 
civilizuotame pasaulyje, ypatingai krikš
čioniu tarpe, bežvelgiančiu į Romą, į Krikš 
čionvbės Centrą, kaip į Kristaus atneštą
ją didžiąją šviesą, kuri tamsos apimtam pa 
šauliui nurodo kelią. Žinių agentūros aps 
kaičiuoja, kad Popiežiui kalbant jo klausė 
si keletas šimtų milionų žmonių, ne vien 
tik krikščionių. Vatikano dienraštyje L‘O- 
sservatore Romano itšisai atspausdinta 
Popiežiaus kalba užima 1.164 spaudos ei
lutes. Visa eilė milioninio tiražo laikraš
čiu ar ištisai ar dalinai savo skaitytojus su 
paižndino su Popiežiaus kalėdine kalba. 
Washington Post aiškina Popiežiaus kalbą, 
pabrėždamas jos didelę moralinę vertę.

Evening Star ypač iškelia tuos Popie
žiaus žodžius, kurie ragina sustiprinti J.T. 
Organizaciją, kad sugebėtų sudrausti * ir 
sulaikyti agresorius. New York Times iške 
lia Popiežiaus gilią išmintį, sprendžiant pa 
saulines problemas. Amerikos Daily Mi
rror iš savo pusės rašo, kad Jo šventenybė 
kalbėjo ivsam pasauliui, gindamas tautas 
nuo tironų, vargo ir depresijos; panašiai 
vertina ir visa eilė dižiujų laikraščių.

— Be abejo, — kalbėjo Šv. Tėvas, — 
matomas prieštaravimas slegia dvidešimto 
amžiaus žmoniją, ją vesdamas į išdidumą. 
Iš vienos pusės pasitikima moderniu žmo
gumi — „antrosios techninės revoliucijos“ 
kūrėju ir jos liudininku, kuris stokojantį 
pasaulį galėtų pripildyti turtais ir darbu. 
Iš kitos pusės — karti tikrovė, ilgų metų 
gedulas ir griuvėsiai, paskutiniais mėne
siais dar labiau iškilusi baimė, nesisekant 
sukurti nei santarvės nei taikos. Moder
naus gyvenimo sistemoje kažkas neina ge 
rai — pagrindinė klaida slypi jos šaknyje!

— Prie gimusioje Dievo Sūnaus prakar
tėlės tikintysis supranta ne tik savo pra
eitį ir savo prigimties dabartines sąlygas, 
bet mato ir savo naująjį paskyrimą, bėga 
linės meilės darbą ir kuriuo būdu jis gali 
atgauti prarasta augštumą. Tikintysis ži
no. kad prakartėlėje gimė žmogiškasis ir 
dieviškasis Išgelbėtojas, Atpirkėjas, atė
jės išgydyti žmonių mirtinas žaizdas, nuo 
dėmės padarytas jų sielose, suteikti dieviš 
kos sūnystės diingumą, malonės jėgas, kad 
būtų galima atstatyti nuodėmės padarytą 
betvarkę.

Šv. Tėvas plačiai apžvelgęs paskutiniuo 
sius politinius įvykius ir didvyriškos Veng 
rijos Laisvės kovas, įkvėpia naujos jėgos 
pasitikėti Dievu ir kovoti už Dievo teises 
pasaulyje, tik tokiu būdu bus kuriamas 
Geresnis Pasaulis, kur švies Taika ir Ra
mybė, kurią vienas Dievas tegali duoti!

P. Dauknys MIC

Kas jaunystėje elgiasi kaip angelas, tas 
pasenęs dažnai elgiasi kaip velnias.

Erasmus
žinok, kada išleisti, žinok, kada taupyti, 

žinok, kada pirkti, žinok, ką pirkti — ir 
niekad nebūsi basas.

Skotai

PIRMAS LAIŠKAS
BR. DAUBARAS

(Penktas tęsinys)

„Auksinio Liūto“ apvalaus sieninio laik 
rodžio, skubančio pagal visų barų taisyk
les ketvirtį valandos, rodyklė jau buvo per 
sisvėrusi per dvylikės skaitlinę, kai saliu 
nan įėjo Karolina Talbot, jaunoji Papar
čio darbdavė. Ją pasitiko pažįstamų ir kai 
mynų įkaitę veidai, garsūs šūkavimai ir to 
vakaro proga sveikinimai. Visuose aludės 
kambariuose nuotaika buvo pasiekusi tą 
pat viršūnę, kaip ir apvalaus laikrodžio ro 
dyklė — dvyliką. Patalpos, baldai ir žmo
nės skendo pypkių, cigarų ir cigarečių d 
muose, kurie, paprastai, dusina tik naujai 
įeinantį. Sienos kampe įrengtas garsiakal
bis garsiai ėmė groti populiarią Doris Day 
įdainuotą plokštelę — „What will be, will 
be“, gi mišrūs svečių balsai, perrėkę gar
siakalbį, nuslopino Karolinos sveikinimąsi 
su aludės šeimininkais, kurie taip pat 
sprangiais balsais prisijungė prie bendros 
dainos. Karolina, pasisukusi nuo baro, jieš 
kojo akimis Martyno, tačiau spūstis buvo 
tokia, kad ji matė tik vyrų pečių sieną, 
įvairių formų margaspalves kepuraites ir 
žvilgančių popierių tinklą, puošiantį lu
bas. Garsiakalbiui nutilus, iš patalpos vi 
dūrio spaudėsi su tuščiais stiklais svečiai 
prie baro papildyti. Į pasidariusį tarpi
nį taką įsiskverbė Karolina ir, atsidūrusi 
tarp apsėstų staliukų, pamatė mišrioje 
draugijoje sėdintį Papartį. Visų linksmi 
žvilgsniai pasisuko Į ją, ir Martynas pir

mas netvirtomis kojomis atsikėlė nuo sta
liuko, iš tolo užleisdamas poniai Talbot 
savo kėdę.

— Bučiuoti! Bučiuotis!.. — suspiegė mo 
terų balsai, kai Papartis paėjo kelis žings 
nius nuo stalelio pasitikti šeimininkės. Ka 
rolina kiek sumišusi pakėlė akis į lubas: 
virš jos galvos kabojo didelis, žalias, ama
lų vainikas, tirštai nusagstytas baltų uogų.

— Ne šiandien, ne šiandien! — teisinosi 
Karolina, besisukaliodama į visas puses, ta 
čiau raginą balsai nesiliovė šaukę, ir spūs 
ties žiedas įsilinksminusių svečių apsupo 
juos abu. Nuo ilgo gėrimo Martyno veidai 
buvo pabalę ir tas pabalimas dar ryškiau 
buvo pastebimas jo kaktoje, kurią dengė 
pluoštelis atsiskyrusių juodų plaukų. Nors 
išgerta s alkoholis jam buvo supančiojęs 
kojas, tačiau įgimtas kuklumas jį tebe
valdė ir. atsidūręs tokioje padėtyje, jis 
klausiamu žvilgsniu pažiūrėjo į ponios 
Talbot akis, jieškodamas jose patarimo. 
Kai ir jis buvo beprasižiojęs teisintis, kad 
ne šiandien, ūmai jo kaklą apkabino Ka
rolinos rankos, ir prie jo lūpų ponia Tal
bot trumpai priglaudė savo skruostą.

— Ne taip! Ne taip! ■— spiegė moterys, 
reikalaudamos pakartoti, tačiau Karolina 
jau sėdėjo jai užleistoj vietoj, prie įsilinks 
minusių kaimynų ir pažįstamų stalo.

— Puikus vyras, tas jūsų Martynas, — 
kreipėsi, j ponią Talbot Shanklino* mėsi
ninko žmona, kai Papartis nuėjo prie baro 
atnešti gėrimų.

— Geras ir sąžiningas darbininkas, — 
pabrėždama paskutinį žodį atsakė Karoli
na, vaišindama arčiau sėdinčius cigaretė 
mis.

— Sako, kad jis savo krašte buvo moky
tojas? — teiravosi našlė Alban, moterų kir 
pyklos savininkė, nuolatinė „Auksinio Liū 
to“ lankytoja.

— Kiek atsimenu, jo dokumentuose, ro
dos, kad kažkas panašaus buvo pažymėta, 
tačiau negalėčiau tikrai pasakyti, gana šal 
tai kalbėjo ponia Talbot, tarsi jai būtų vi
siškai neįdomi Martyno praeitis, nors pati 
gerai žinojo, kuo Martynas yra buvęs sa
vame krašte, žinojo jo būdą ir dažnai apie 
jį galvodavo, nors niekad nė jam. nė arti
miesiems apie tai neišsitarė, ir niekas iki 
šiol neturėjo jokio įtarimo, kad tarp Mar
tyno ir ponios Talbot būtų kokie nors arti 
mesni santykiai. Priešingai, dar antrai
siais Paparčio darbo metais „The Rose“ 
vasarvietėje, buvo kurį laiką nepiktos kai 
belės, būk našlė Alban turinti gerą akį 
Martynui ir net kelis kartus jį kvietusi ar 
batai pas save, tačiau, kaip „Auksinio 
Liūto“ lankytojai kalbėjo, ant kirpėjos 
metamo masalo Martynas neužsikabinęs. 
Tų senų kalbų nuosėdos buvo palikusios 
tik vienoje širdyje: ponios Karolinos Tal
bot. Gal ir todėl, kad jai nuėjus pas ponią 
Alban sudėti plaukų, pastaroji visada ras 
davo progos kalbėti apie užsieniečius ir, 
suprantama, apie juos kalbant, būdavo pa 
liečiamas ir Paparčio vardas. Ponia Alban 
užsieniečių nemėgo, ypač nemėgo ji lenkų, 
tačiau ji jau žinojo, kad Papartis buvo ki 
tos tautybės ir visada pastebėdavo:

— Kad visi užsieniečiai tokie būtų, kaip 
jūsų Martynas, tai mūsų kraštas daug ne
gerovių išvengtų...

Laikui bėgant anų metų kalbos visiškai 
išblėso, nes shankliniečiai matė, kad po
nių Talbot darbininkas Martynas laikėsi

labai santūriai, šaltai, vienodai visiems pa 
slaugus ir mandagus. Visi žinojo, kad Mar 
tynas retkarčiais ir daugiau išgėręs, pasi
likdavo toks pat mažakalbis, ramus ir san 
turus. Keturių metų bėgyje Papartis buvo 
susidaręs pajūrio miestelyje gyventojų 
bendrą nuomonę: „Martynas geras vyras“. 
Tokie žmonių atsiliepimai dar daugiau ma 
šiuo keturiasdešimties metų kirpėją Al
ban ir „The Rose“ vasarvietės jaunąją šei 
mininkę, trisdešimt dvieju metų ponią Ka 
roliną. Skirtumas tik teks, kad kirpėjai 
kartais nepavykdavo paslėpti nuo žmonių 
akių simpatijos Martynui, tuo tarpu po
nia Talbot niekad to neparodė, nors ir gy
veno su Martynu po tuo pačiu stogu, ko 
jai slapčia daugiausiai pavydėdavo ponia 
Alban. Karolina gi nuo anų, pirmųjų kal
bų, nemėgo ponios Alban. Tik bijodama 
įtarimo, ji prisiversdavo save ir toliau nau 
dotis ponios Alban kirpyklos patarnavi
mais, juo labiau, kad nuo seniai ten eida 
vo ir jos motina ir ji. Šį vakarą, užtikusi 
Martyną prie to paties stalo su kirpėja, po 
nia Talbot pajuto dar didesnę neapykantą, 
ypač dar ir todėl, kad dabar Paparčio var
das buvo minimas visų lūpose. Kirpėja, 
nors iki šiol ir neturėjo progos įtarti Ka
rolinos, tačiau šio vakaro jų viešas pasibu 
čiavimas, ypač ponios Talbot toks Marty
no apkabinimas, įgėlė ją, it vapsva. Išger
tas alkoholis dar daugiau ją siutino ir, 
Martynui artėjant prie stalo su gėrimais, 

, ji su neslepiama ironija kreipėsi į ponią
Talbot:

— Ar Martynas nesirengia atsikviesti 
savo žmonos?..

—- Mažiausiai iš mūsų visų tai jūs, po
nia Alban, šito laukiat, —- išsprūdo saki
nys Karolinai ir, lyg norėdama skubiai 
viską paversti juokais, kreipėsi į stikliu
kus rikiuojantį Martyną:

— Martin, mes su ponia Alban nutarėm 
po Kalėdų tave apvesdinti... Dabar tu ga
li pasirinkti ne tik Shanklino linksmas 
našles, bet ir- rinktinę gražuolę...

Papartis niekad anksčiau nebuvo girdė
jęs panašaus juoko, pasakyto jojo darbda 
vės. Todėl piktoku, priekaištingu žvilgsniu 
paižūrėjęs į ją, rimtai atsakė:

— Ponia Talbot, jūs žinote, kad mano 
šeima Lietuvoje...

— O ką tu savo žmonai Kalėdoms nu
siuntė! dovanų? — įsiterpė mėsininko žmo 
na. linksmai grūmodama žiedais apmaus
tytais pirštais.

— Aš nežinau jos adreso... Nežinau, ar 
iš viso ji gyva. Dvylika metų nei ji apie 
mane nieko nežino, nei aš apie ją.

— Jei vyras su žmona negyvena dvylika 
metų, ir su ja nesusirašo, tai ir teismas 
tokius gali oficialiai išskirti. Tu, Martytin, 
gali jaustis nevedusiu, — juokėsi Shankli 
no pašto tarnautojas ir, pakėlęs stiklą 
alaus, sušuko:

— Už viengungį Martyną!..
Kažkas pritarė paštininkui, ir po išgė

rimo, visų kalbos pakrypo į kitas temas.
Pirmą valandą nakties „Auksinio Liūto“ 

šeimininkai, linkėdami linksmų Kalėdų, 
ragino svečius apleisti barą. Pirmoji nuo 
Martyno stalo pasikėlė ponia Talbot. Pa
partis jautė, kad paskutinieji keli išgerti 
stikliukai dar daugiau suraizgė jo kojas ir 
mintis. Jis buvo benorįs dar pasilikti li
kusiam ketvirčiui valandos, juo labiau, 
kad jo šeimininkė nė žodeliu neužsiminė, 
jog ir jam būtų laikas eiti į namus. „Jei 
ji nenori, kad eičiau kartu, tai tyčia ei
siu“, — pagalvojo jis ir nusekė išeinančią, 
niūniuodamas — „What will be, will be“...

Bus daugiau
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Nr. 1 (451) 3. 1. 1957. EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
DBLS CENTRINIO SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Sausio 13 d., sekmadienį, 15 vai. Lietu
vių Namuose įvyks DBLS Centrinio Sky
riaus narių susirinkimas.

Dienotvarkėje: 1. Valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai; 2. Kandidatų rinki
mas į 1957 m. valdybą, revizijos komisiją 
ir DBLS atstovų suvažiavimą. 3. Klausi
mai ir sumanymai.

Londone ir arti Londono gyvenantieji C. 
Sk. nariai kviečiami atsilankyti.

Centr. Sk. Va.' ly ja

VAIKŲ EGLUTĖ LIETUVIŲ NAMUOSE

Šį sekmadienį, sausio 6 d., Lietuvių Na 
muose rengiama vaikų šventė — Kalėdų 
Eglutė. Londone gyvenantieji lietuviai tė
vai kviečiami atvesti savo vikučius į jų 
šventę. Programos pradžia 3 v. p.p.

KLUBO NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

1957 m., sausio 5 d., 8 vai. vakaro, Lietu
vių Klube, 1, Ladbroke Gardens, London 
W 11, šukiamas metinis Lietuvių Klubo 
Londone ir Headley Park Klubo narių su
sirinkimas. Susirinkime bus perrinktos 
Klubų valdybos ir diskutuojama Klubų 
ateities veikla. Klubų nariams dalyvavi
mas būtinas.

PAVĖLUOTI LAIŠKAI

„E. Lietuvio“ Redakcija yra gavusi visą 
eilę laiškų prieškalėdinę savaitę, kuriuose 
buvo prašoma paskelbti sveikinimai, pra
nešimai ir skelbimai, liečią Kalėdas. Deja, 
tie laiškai buvo gauti jau kalėdiniam „E. 
Lietuvio“ numeriui atspausdinus, t.y. po 
gruodžio 16 d.

PATIKSLINIMAS

Vengrams aukavusių paskelbtame sąra
še nepaminėti šie aukotojai: p. Užkuraitie- 
nė 20 šil. ir p. Grikinas — 5 šil.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
ŽEMĖLAPIAI

Lietuvių Enciklopedijos Leidykla išleido 
dviejų rūšių Lietuvos žemėlapius: sulanks 
tomą ir didelio formato sieninį. Tų žemė
lapių kainos: L.Ė. prenumeratoriams: su
lankstomo — 14 šil. 8 d.; sieninio — 25 šil. 
8 d. Enciklopedijos neprenumeratoriams: 
pirmojo kaina 25 šil. 8 d. ir sieninio — 32 
šilingai.

Gautas A. Gustačio humoristinių eilėraš 
čių rinkinys — ANAPUS TEISYBĖS. Kai
na — 15 šil. 6 d.

KRĖVĖS RAŠTAI. Enciklopedijos leidyk 
la jau išleido V. Krėvės Raštų II tomą. Vi 
so bus 6-7 tomai. Dar galima tuos raštus 
užsiprenumeruoti, įmokant 35 šil.

Naujiems Metams Europoje gyveną lietu 
viai kviečiami užsisakyti periodinę spau
dą: Dirvą, Draugą, Lietuvių Dienas, Karį, 
Aidus, Ateitį, Darbininką, Santarvę, Ne
priklausomą Lietuvą, Laiškus Lietuviams, 
Moteris ir, žinoma, EUROPOS LIETUVĮ 
pirmoje eilėje; Visais reikalais rašyti:

DAINORA, 49, Thornton Ave, London, 
W. 4.

PRAŠOMI ATSILIEPTI

LUKOŠIŪNAS Juozas, užpalietis, prašo
mas jis pats ar jo adresą žiną parašyti: 
Albinas Pranckūnas, 3, Arundel Rd. W. 
Croydon, Surrey, England.

ZARCINIENĖ Nina, arba apie ją žiną, pra 
šomi parašyti „Europos Liet.“ Red. Tu
rima ypatingai svarbių žinių.

ZUBĖ Adolfas, sūnus Kastantino ir Liud
vikos, kretingiškis, jieškomas jo dukters 
Nijolės Zubaitės. Jis pats, ar tie, kurie 
bent ką nors žino apie jį, prašomi rašy
ti: B. Laureckienė, 160 Scotland Rd., 
Rochdale. England.

MARČINSKAS Povilas, prašomas atsiliep
ti „E.L.“ Red. Jam yra laiškas iš ana
pus.

MAŽYLIS Jonas, jis pats ar jo adresą ži
ną, prašomi parašyti „E.L.“ Red. Gau
tas jo vardu laiškas.

JAUDAGIS Petras-Vaclovas, sūnus Petro, 
jis pats ar apie jį žiną, prašomi parašy
ti: K. Vaitkevičius, 21, Cobden Str. Der
by, England. Svarbios žinios.

BAJORAS VINCAS, sūnus Pijaus, vokie
čių suimtas 1944 metais, rugpjūčio 22 d. 
Suvalkijoje ir išvežtas Vokietijon. Jis 
pats ar jo likimą žiną prašomi parašyti 
į „E.L.“ Red. Svarbios žinios.

JANUŠONIS Mykolas, s. Mataušo, pane
vėžietis. Jis pats ar jo likimą žiną, prašo 
mi parašyti: S. Drevinskas, 86, Green 
Str. Hartford, 5 Conn USA.

JACIKEVIČIUS Antanas, gyvenęs YMCA 
Brougham Camp, Nr. Penrith, Westmor
land, England, prašomas jis pats, ar jo 
adresą žiną parašyti: J. Benetis, 19, 
Grantham Rd. Bradford 7. Yorks.

KURAS_ Albinas, s. Vitaliaus, kilęs nuo 
žvirgždaičių. Prašomas jis pats ar jo ad 
resą žiną parašyti: V. Sendžikas, 233 
Letcher Str. Sault Ste Marie, Ont. Cana
da. Turima svarbių žinių.

■■ . . ■■

CORBY
Jau ne vienų metų tradicija, kad Corby 

kolonija didesniųjų švenčių proga neapsi
eina be lietuviškų pamaldų, neapsieina be 
minėjimų. Kalėdų II d. mūsų kolonijos ka 
pelionas per sniegu pusnis atpiškėjo moto 
ciklu iš Wolverhamptono ir truputį po 12 
vai. turėjome lietuviškas pamaldas, išklau 
sę kalėdinį pamokslą, musų vaikučių cho
rui giedant kalėdines giesmes, dideliam bū 
riui priimant Šv. Komuniją, visiems su- 
giedant bažnyčioje Lietuvos Himną!

Po pietų didelėje salėje vyko Eglutė. 
Vargo Mokyklos mokiniai suvaidino Kalė 
doms pritikintą „Šventąją Naktį“. Čia pa
sirodymai būna tuo įdomiausi, kad žymią 
programos dalį atlieka mūsų atžalynas, ku 
ris lankydamas anglų mokyklas, auga pat 
riotinėje dvasioje. Našlaičius vaidino A. 
Gervelis ir Roma Perminaitė, Šaltį — G. 
Kukanauskas, Angelą — B. Paulauskaitė, 
Mažą Angeliuką — A. Pumputytė, Sauliu
ką — R. Čerbauskas ir Danutę — A. Dau 
kintaitė.

Visiems vaikučiams didelis džiaugsmas 
buvo pasirodžius Kalėdų Seneliui — Gari- 
sonui (čia tenka priminti, kad jis šį rude
nį iš Londono su savo šeima emigravo ne 
į Ameriką, bet į Corby!). Kiekvienas gavo 
gražių doųvanų, prieš tai Seneliui pasa
kius eilėraštį ar padainavus.

Arbatėlės metu Vargo Mokyklos vedėjai 
— mokytojai p. Perminienei, kuri su pa
sišventimu moko kolonijos vaikučius, val
dybos narys p. Kukanauskas pasakė gra
žią kalbą ir kolonijos vardu įteikė dovanė
lę. Kapelionas, perdavęs Lietuvos iMin. p. 
Balučio ir Londono Klebono kun. Kazlaus 
ko švenčių sveikinimus šiai veikliajai kolo 
nijai ir svečiams, padarė gyvą apžvalgą 
apie lietuvių tremtinių kovą už Tėvynės 
Laisvę, kur nežiūrint daugelio apatijos yra 
stebėtinai gražių pavyzdžių! Vėliau gro
jant lietuviškoms plokštelėms, vyko links 
moji dalis — kas norėjo galėjo pasišokti. 
Dalyvavo nemažas būrelis svečių iš Kette 
ringo ir Welingborough. Vakaras praėjo 
nuoišrdaus lietuviško vaišingumo religinė 
je —tautinėje Kalėdų dvasioje.

Svečias

PADĖKA
Kalėdų metu Corby skyrius surengė 

bendrą pobūvį, kuriame dalyvavo ir Kalė
dų Senelis. Programą parvedė p. Perminie 
nė su mažaisiais.

Corbiečius maloniai nustebino kun. 
Dauknys, atvykęs iš tolimo Wolverhamp
tono nepaprastai blogomis oro sąlygomis, 
ledu apsidengusiu keliu. Niekas nesitikė
jo, kad gerb. kunigas įveiks per tokią dar 
ganą corbiečius atlankyti, tačiau jis atvy
ko laiku ir linksmai šypsojosi, pasakyda
mas Kalėdų proga gražų žodį. Ne vienas 
corbietis pagalvojo, kad taip pasiaukoti ga 
Ii tik kunigas. Jis perdavė Corby gyv. lietu 
viams J. E. Ministerio Balučio sveikinimus 
Kalėdų proga.

Pobūvio rengėjai ir visi Corby lietuviai 
Hūoišrdžiai dėkoja J. E. Ministeriui Balu
čiui už atmintį, gi kun. Daukniui už atsi
lankymą ir paguodos žodžius. Skyriaus 
valdyba dėkoja p. Perminienei už progra
mos parengimą, ponioms, talkininkavu
sioms stalo paruošime, Kalėdų Senęliui — 
p. Garisonui ir gerb. svečiams, gausiai da 
lyvavusiems bendroje šeimyniškoje šven
tėje, nuoširdus ačiū.

Skyr. Valdyba

NORTHAMPTONAS
ši mūsų kolonija, pabudusi iš kelių me

tų miego, nuo šios vasaros suruošia jau 
trečią kartą pamaldas ir minėjimus. Pas 
kutini metų sekmadienį — gruodžio 30 d. 
Katedroje turėjome lietuviškas pamaldas. 
Pamaldų metu gražiai Kalėdines giesmes 
giedojo Birutė Paulauskaitė, atvažiavusi 
šiai šventei su savo mamyte iš Corby, pri 
tariant kitiems tautiečiams. Prie dieviško 
jo Kūdikėlio Prakartėlės sugiedojus Lie-
tuvos Himną, po pamaldų parapijos salė 
je vyko Eglutė. Kolonijos spiritus movens 
ir organizatorius — skyriaus pirmininkas 
p. Barančiukas čia pat papuošė kalėdinę 
Eglutę. Buvo suruoštos kuklios vaišės ir 
vėliau su dieliu dovnų maišu pasirodė Ka 
ledų Senelis. Drąsesnieji vaikučiai po ke
lis kartus sakė eilėraščius už Senelio dova 
nas, o dvylikametė Birutė Paulauskaitė vėl 
padainavo gražių lietuviškų dainų. Kaip 
kiekvienas mūsų mažesniųjų, taip ir ji, 
gimusi tremtyje, savo gražiai skambančiu 
balsu dainuoja apie Dievo ir Tėvynės Lie 
tuvos meilę.

Pakeleiviui buvo labai skaudu, kad ne
maža paičos kolonijos gyventojų visai ne 
norėjo ateiti į šį lietuviškos dvasios kalė
dinį pobūvį, nors visi žinojo apie jį. Šiam 
negausiam DBLS skyriui linkime nenusto
ti drąsos ir dar su diesniu ryžtu, su Dievo 
palaima, budinti miegančius ir kovoti pž 
Lietuvos laisvę kultūriniame bare.

Pakeleivis

BIRMINGHAMAS
Paskutinį sekmadienį prieš Kalėdas, 23 

gruodžio, mūsų kolonijoje buvo lietuviš
kos pamaldos ir po jų vyko DBLS sky
riaus metinis susirinkimas. Pirmininkas J. 
Zokas padarė platų pranešimą apie sky
riaus metinę veiklą, kartu papasakojęs 
apie savo darbą Britų Antibolševikiniame 
Fronte. Į susirinkimą buvo atsilankęs ir 
to Fronto žymus veikėjas, Birminghamo 
Miesto Tarybos narys Mr. Denis Thomas, 
kuris savo kalboje iškėlęs vengrų tautos 
Laisvės kovas, nuoširdžiai sveikino lietu
vius ir išreiškė gyvą viltį į tiesos pergalę 
ir Lietuvos laisvę. Mūsų kapelionas perda 
yė Lietuvos Min. B.K. Balučio sveikinimus 
iš Londono ir davė naujų minčių sustiprin 
ti mūsų religinę — tautinę veiklą šiais su 
kaktuviniais Lietuvių Sąjungos Metais.

Iš Herefordo atvyko buv. ilgametis sk. 
pirmininkas Dr. Valteris, jausdamas gar
bę priklausyti Liet. Sąjungai, čia pat su
simokėjo narto mokestį du svarus už 1957 
metus.

Skyriaus Valdyba sekantiems metams 
vienbalsiai perrinkta ta pati. Tokiu būdu 
pirmininku lieka Jonas Zokas, vicepirmi
ninku Vaškelis Bronius, sekr. — Štarka 
Stasys, iždininku — Kietavičius Alfonsas, 
valdybos narys ir Bažn. Maršalka — čereš 
kevičius Stasys. Nariai šiltais žodžiais 
sveikino valdybą ir dėkojo už puikiai ei
tas pareigas. Sėkmės naujiems darbams 
ir kapeliono mintis įgyvendinant, visus ko 
lonijos gyventojus įjungti į Liet. S-gą.

COVENTRY
Padidėjo mūsų kolonija, o Lietuvių Są

junga su laiku turės naują narį! Kūčių die 
ną St. Elizabeth bažnyčioje buvo pakrikš
tyta Regina Veronika Danguolė Starkevi
čiūtė, gimusi laukričio 27 d. jaunosios šei 
mos Jono ir Birutės Starkevičių pirmoji 
dukrelė. Krikšto tėvai buvo gretimos kolo 
nijos Jonas Lukšys ir Kathy Cables. Krikš 
to apeigas atliko mūsų kolonijos kapelio
nas, čia trumpam užsukęs, belankydamas 
su lietuviškom pamaldom kitas kolonijas, 
tą, darbą ir tuo yra patenkintas, jis jau tu 
ri žemiškąjį atpildą ir jokių liaupsinimų 
nereikalingas.

PRESTONAS

„E. Lietuvio“ Nr. 48 tautietis, pasivadi
nęs Klajūnu, skundėsi, kad prestoniečius 
lietuvius jau keli metai nebelankąs kuni
gas. Klajūnas, gerai žinodamas rašąs ne
tiesą, nedrįso pasirašyti savo tikros pavar 
dės. Visiems prestoniečiams lietuviams ge 
rai žinoma, kad kun. Kamaitis 1956 m. ba 
landžio 1 d. aplankė Prestoną ir čia laikė 
pamaldas. Sekančios pamaldos Prestone 
numatomos š. m. sausio 20 d. Prestone gy 
vena tik apie 20 lietuvių ir dauguma jų 
dirba pamainose, todėl dažnai kviestis ku 
nigą neįmanoma. DBLS skyriaus valdyba 
atsiprašo kun. Kamaitį už mūsų parapi
jiečio tokį išsišokimą.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTER^
«•

1957 metų, sausio mėnesio, 6 dieną, Man 
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
pose, 3 vai. po pietų, ruošiama vaikams 

EGLUTĖ
Atvyks Kalėdų Senelis su dovanomis. Vi 

sas mamytes prašomsavo vaikučius atves
ti į klubą, bus graži ir įdomi programa.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
Iš DBLS NOTTINGAMO SK. VEIKLOS

1956 m. gruodžio mėn. 15 d., 6 vai. Li
lac salėje įvyko visuotinas DBLS Notting- 
hamo skyriaus susirinkimas. Dalyvavo 31 
narys. Taip pat buvo atsilankęs ir DBLS 
pirm. p. Bajorinas. Skyriaus Valdybos pir 
mininkas ir kiti valdybos nariai padarė 
pranešimus ir pristatė apyskaitas, 1956 m. 
nuveiktų darbų. Gana ilgą ir įdomų žodį 
tarė p. Bajorinas. Bendrai paėmus, tai jau 
seniai bebuvęs toks gausus ir gyvas sky
riaus susirinkimas.

Per naujosios valdybos rinkimus, slaptu 
balsavimu buvo išrinkta tokia valdyba: K. 
Bivainis — 21 bal., E. Zaveckienė — 13, S. 
Matulevičius — 12, J. Oželis — 12 ir J. Ki 
būras — 11 balsų. Kandidatais K. Ro- 
žanskas — 10 bal. ir B. Paliulis — 9.

Į DBLS Sąjungos suvažiavimą išrinkti 
atstovai K. Bivainis ir B. Paliulis. Į Revi
zijos komisiją Miškinis, Deveikis ir Janu
lis.

Gruodžio mėn. 22 d. naujoji valdyba su 
sirinko pirmo posėdžio pasiskirstymui pa 
reigų. Pirmininku ir toliau liko K. Bivai
nis, vicepirmininkė E. Zaveckienė, sekre
torių J. Kiburas, kasininku St. Matulevi
čius ir reikalų vedėju J. Oželis. Posėdyje 
dalyvavo ir kandidatai K. Rožanskas ir B. 
Paliulis.

Naujoji valdyba yra pasiryžusi, kiek ga 
lint daugiau bendrauti su visų sluogsnių 
visuomene ir privesti prie bendro kelio dir 
bant lietuvybės palaikymo darbą.

Taigi naujoji valdyba prašo gerb. Not- 
tinghamo lietuvius suprasti ir padėti to
kiam svarbiam darbe, tuo pačiu linkėda
ma visiems nottinghamiečiams linksmų ir 
laimingų 1957 metų.

Foto Korespondentas

MŪSŲ VADAS GEN. ST. RAŠTIKIS

„Europos Lietuvio“ skaitytojai turėjo 
progos skaityti dvi gen. St. Raštikio kny
gos „Kovos dėl Lietuvos“ recenzijas, įver
tinimus.

Pirmoji kultūringai parašyta, agr. Lū- 
žos, padarė malonų įspūdį. Antroji — Br. 
Railos, pilna sarkazmo, piktos pašaipos ir 
pagiežos.

Aš čia nenoriu ginti, nei girti, nes tam 
per maža vietos išdėstyti visiems fak
tams. Kadangi teko susidurti su gen. St. 
Raštikiu tarnybiniai ir privačiai, galiu 
drąsiai tvirtinti, kad pažįstu jį kaip karį 
ir kaip žmogų. Taigi, visos sugestijos ir pa 
šaipos iš Br. Railos pusės yra tuščios, pik 
tos valios ir nešvankios.

Kaip rašyti atsiminimus, kautynių ap
rašymus, autobiografijas ar „Kovas dėl 
Lietuvos“ gen. St. Raštikis žymiai geriau 
išmano, sugeba ir gali, negu p. Br. Raila. 
Liokajaus ar špitolninko sūnus čia nieko 
bendro neturi. Mes žinome daug garseny
bių, net Nobelio premijos laureatų, kurie 
buvo žemesnės kilmės.

Kad prezidentūros rūmuose buvo intri
gos, kad iš ten ne viskas buvo matoma, 
kas dedasi krašto viduje, tai tokia aksio
ma, jog, manau, ir pė Br. Railai yra aišku.

Kad buvęs prez. A. Smetona buvo geras 
idealistas, visuomenės veikėjas, atkaklus 
kovotojas dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
tai visiems puikiai žinoma. Kiekvienas 
protingas, pasišventęs ir kilnus valstybės 
vyras prieina tokios amžiaus ribos, kada 
negali pilnumoj atlikti pavestų uždavinių, 
tai daugiau negu aišku.

Gen. St. Raštikio kariuomenės nauji pla 
nai nebuvo prabangūs, bet buvo praktiš
ki ir tobulesni. Jeigu jis baigė Vokietijos 
Karo Akademiją antruoju, tai nesąmonė 
būtų tvirtinti, kad buvo nesumanus. Vokie 
čių kariuomenė, jos technika ir taktiški

pajėgumai yra neginčytini.
Bendrai paėmus, skystas tas pretenden

tas į rašytojus, kuris pradėjo taip grubiai, 
arogantiškai neigti tai, ką žymiai kilnes
nė asmenybė nuoširdžiai ir teisingai atvi
rai papasakojo.

Paskutinė Br. Railos pašaipa apie kur
tizanę, yra taip be skonio ir pagrindo, kad 
ir visi buvę Lietuvos kariuomenės kariai 
gali jaustis užgauti, kas yra nevisai at
sargu.

Baigdamas noriu pabrėžti vieną labai 
būdingą bruožą. Išeivija darosi gudresnė, 
prašmatnesnė. Žmogus savo išmintį matuo 
ja, ne pagal protą, bet pagal_ gaunamą atly 
ginimą už „šiftą“. Bet, nežiūrint į tai, dar 
nėra žmogaus, kuris būtų vertas arba pajė 
gus niekinti ir pašiepti gen. Stasį Raštikį, 
mūsų Kariuomenės Vadą.

Vyt. Andriuškevičius

PRAŠOMI ATSILIEPTI

MAZILIAUSKAS Leonardas, s. Juozo,įdir
bęs Rygoje, jis pats ar jo adresą žiną, 
prašomi parašyti: Br. GI., 109, Canrobert 
Str. London, E. 2.

INDRUŠKIENĖ - NAVICKAITĖ Monika, 
d. Prano, Anglijoje apsigyvenusi po An
tro Pasaulinio karo, ji pati, ar jos ad
resą žiną, prašomi parašyti „E. Lietu
vio“ Red. Turima svarbių žinių.

IVANAUSKAS Vladas, MACKEVIČIUS Al 
binas, PAŠKONIS Kazys ir jo sesuo Ja
dzė, ŠADURSKAS Balys, prašomi atsi
liepti jie patys, ar jų adresus žiną: P. 
Pupalaigis, 24, Victoria Rd., Finsbury 
Park, London, N. 4.

ŠIURYLA Vincas, sūn. Stanislovo, jis pats 
ar jo adresą žiną prašomi parašyti „E. 
L.“ Red.

PRANCŪZIJA
LIETUVIAI MENININKAI PARYŽIUJE

BAKIS
Iš Kanados Paryžiun atvyko meninin- 

kas-skulptorius Juozas Bakis.
Skulptorius Bakis į Kanadą išvyko 1949 

m. iš Vokietijos, kur prieš emigruojant pro 
fesoaiavo Ecole des Arts et Metiers, Frei- 
burge. Vedė keramikos skyrių.

Kanadoje aktingai reiškėsi lietuviška
me meno gyvenime. Yra nariu Lietuvių 
Dailės Instituto, Kanodos Lietuvių Kultu 
ros Fondo Valdyboje — narys meno reika 
lams. Su savo kūryba dalyvavo apie 12-oj 
bendrų parodų pačioje Kanadoje ir JAV.

J. Bakis rengiasi parodai balandžio m. 
Tai būsianti pirmoji jo vieno kūrybos pa
roda ir pirmoji Paryžiuje. Joje numato iš 
statyti apie 35 keramikos, vario ir gele
žies darbus.
KASIULIS

Tapytojas Vytautas Kasiulis po dviejų 
mėnesių atostogų Švedijoj, grįžo Paryžiun.

Lapkričio 29 d. Modernaus Meno Muzė 
juje, Paryžiuje, pasibaigė grafikos paroda, 
kurioje buvo galima matyti ir V. Kasiulio 
kūrybos.

Parodos metu minimas muzėjus įsigijo 
V. Kasiulio litografiją „Gatvės muzikan
tas“. Prieš kiek laiko tas pats Modernaus 
Meno Muzėjus nupirko kitą Kasiulio dar
bą — „Žmogus su gėle“, atliktą gouache.

1957 m. sausio mėn. paryžiškė Stiebei ga 
lerija organizuoja pirmą kasiulio kūrybos 
parodą JAV-se. Joje menininkas išstatys 
aliejumi atliktus darbus.

Ši paroda, kaip skelbia Prancūzijos Am
basados JAV-se periodinis leidinys „News 
from Frnace“, įvyks Hammer Galleries, 51 
East 57th St., New York City.
MONČYS

Skulptoriaus Antano Mončio kūrybos pa 
rodą įvyko Laon mieste, architekto ir de
koratoriaus F. Turbil rezidencijoj.

Joje menininkas buvo išstatęs savo lig
šiolinę kūrybą: švino, geležies, medžio ir 
akmens darbus bei terakotas.

Gera išstatytų kūrinių dalis buvo įsigy-
ta įvairiausių meno mėgėjų. Du darbai bu 
vo nupirkti Belgijon. Soissons Miesto Mu 
zėjus įsigijo „Žvejį“, atliktą švine.

Šiuo metu skulptorius atlieka užsaky
mus dviems valstybinių gyvenamųjų na
mų blokams Prancūzijos provincijoj — 
Vendee, St. Gilles ir Croix-de-Vie vietovė
se. Vienas kūrinys bus atliktas bronzoje, 
kitas —■ akmenyje. Kartu ruošiasi 1957 m. 
apžvalginei savo kūrybos parodai Pary
žiuje.
RAČKUS

Meno studijas tęsti vėl grįžo į Paryžių 
p. Račkus, kuris.keletą mėnesių praleido 
Ispanijoje ir Portugalijoje. Savo įspū
džiais jis pasidalino Lietuvių Studentų- 
Sekcijos susirinkime, įvykusiame gruodžio 
15 d.

Pr. L. Ž.

SKAUTŲ PADĖKA
J.E. Lietuvos Ministeriui B. K. BALUČIUI

Viso Rajono skautų ir skaučių vardu,_šir 
dingai dėkoju už tokią gražią auką, mūsų 
ateinančios vasaros stovyklai.

Jūsų padrąsinantieji žodžiai, mums su
lekia didžiausios garbės ir ryžto, dar la
biau suglausti savo eiles ir dar su dides
niu užsidegimu žengti Dievo, Tėvynės ir 
Artimo keliu.

Mes prašome Visagalį, kad Jis suteiktų 
Jums sveikatos ir laimintų Jūsų . darbus 
Tėvynės laisvinimo kovoj.

Jūs bovote, esate ir būsite mums švie
sus pavyzdys, kaip reikia dirbti Tėvynės 
labui, kovoti dėl Jos laisvės ir aukotis.

Jus giliai gerbiantis
Sktn. K. Vaitkevičius

Rajono Vadas

VOKIETIJA
NUO PROFESORIAUS LIGI 

KORESPONDENTO

Dr. K. Girtautas, atvykęs iš Ameerikos 
į Europą „moksliniais tikslais“, lapkričio 
mėn. 24 dieną vėlai vakare dviejų draugų 
lydimas, kažkieno atsiųstas, žingsniavo Va 
sario 16 Gimnazijos kieme. Draugai paly
dovai dr. Girtautą pristatė gimnazijos di
rektoriui kaipo prelegentą kalbėti kariuo
menės šventės minėjime, kuris tą dieną iš 
viso nebuvo numatytas. Susitarta kariuo
menės šventės minėjimą surengti lapkričio 
25 dieną.

„Europos Lietuvis“ gruodžio mėnesio 6 
dieną atspausdino Tado Ratkūno straipsnį 
„Miela ir liūdna Vasario 16 Gimnazijoje“. 
Tadas Ratkūnas be abejo yra pats Girtau
tas — kariuomenės šventės minėjimo pre 
legentas. Tik vienas Girtautas dalyvavo 
privačiuose pasikalbėjimuose su tam tik
rais gimnazijos pareigūnais.

Paskaitininko Girtauto straipsnis nėra 
paprastas: jo turinį sudaro atskirų gimna 
zijos asmenų asmeniško gyvenimo iš vilki
mas į viešumą, negavus tam reikalingo 
įgaliojimo, nunuoginimas ir išstatymas vie 
šai pajuokai. P. Girtautas išvelka į viešu
mą asmenis prieš tų asmenų valią. Nepra 
šytas kito asmens reikalų iš vilkimas į 
spaudą ir išstatymas pajuokai nėra pas
kaitininko augštesnio skonio įrodymas. P. 
Girtautas yra reikalingas pagrindinio „au
sų perplovimo“. Paskaitininkas pasirodė 
gabus pletkų rankiotojas ir skleidėjas.

Dr. V. Literskis
Gerb. p. Redaktoriau,

Maloniai prašau paskelbti artimiausia
me „E. L.“ numeryje šį pareiškimą.

„Europos Lietuvio“ 1956 m. 47 ir 48 nu-i v 
meriuose p. Tadas Ratkūnas straipsnyje 
„Miela ir liūdna Vasario 16 Gimnazijoje“, 
šalia kitų, nemaloniai paliečia ir kapelio
ną.

Nesigilindamas į privataus pobūdžio 
smulkmenas, kuriomis p. Tadas Ratkūnas 
taip nediskretiškai domisi, pareiškiu, kad. 
slapyvardinis autorius, savavališkai apra-' 
šinėdamas vienkartinio svečiavimosi ap
linkybes, perša skaitytojams klaidingas, 
mane morališkai žeidžiančias ir jaunimo 
auklėjimui žalingas išvadas.

Niekam nelinkiu susilaukti panašių ne
malonumų iš savųjų svečių.

Su pagarba:
Kapelionas

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
EVANGELIKŲ KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio mėn. 9 d. gimnazijos salėje įvy 
ko mokytojo Skėrio suorganizuota evange 
likų Kalėdų eglutė. Salė buvo pilnutėlė mo 
kinių ir kviestinės publikos. Iš viso dalyva 
vo 105 žmonės. Mokytojas Fr. Skėrys, ati
darydamas iškilmes, pasakė kalbą ir svei
kino visus atsilankiusius.

Sveikinimo kalbas pasakė Vokietijos 
Krašto Valdybos pirmininkas lietuvių 
bendruomenės vardu p. Bataitis, gimnazi
jos direktorius dr. Literskis, ev. kun. Šimu 
kėnas, Odenvaldo dekanas kun. Trautma- 
nas, Vokietijos skautų vadeiva mok. A. 
Venclauskas. Sveikinimus raštu atsiuntė 
ev. kun. Stanaitis, muzikas Banaitis ir p. 
Drunga.

PADĖKA

Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos Evange
likų Jaunimo Ratelio vardu nuoširdžiai 
sveikiname visus Evangelikus ir Katalikus 
JAV ir Kanadoje bei kitur gyvenančius 
Naujųjų Metų proga ir linkime visiems 
daug sveikatos, ištvermės ir Augščiausiojo 
palaimos sunkiame tremties kelyje. Musų 
ypatinga padėka ir sveikinimai bei linkėji 
mai mūsų rėmėjams ir aukotojams, kurie 
atsiuntė mūsų Kalėdų eglutės proga pini
gų bei materialinių gėrybių.

Gilią padėką reiškiame: Prof. dr. Gudai
čiui, JAV ir Kanados Lietuvių Liuteronų 
Sinodo pirmininkui bei visai Valdybai už 
50 dol; Kun. Dagiui ir Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Valdybai New Yorko 
skyriui, bei New Yorko Evangelikų Para
pijai už 70 dol.; Kun. J. Pauperui, Ziono 
parapijai, Chicago, už.30 dol.; Ziono Evan 
gelikų Liuteronų Lietuvių Parapijos Mo
terų „Rūtos“ Draugijai, Chicago už 25 dol.; 
Liet. Ev. Liut. Tėviškės parapijos Moterų 
Draugijai, poniai Trakienei už 3 drabužių 
paketus; Kun. dr. Kavoliui, Toronto, Ka
nada, už 10 dol.; Liet. Ev. Moterų Ratelio 
Valdybai, Toronto, panelei Elzei Jankutei, 
už 50 dol.

RADIJO TELESKOPAS

Prieš pat Kalėdų šventes Italijoje netoli 
Florencijos esančioje Astrofizikos obser
vatorijoje Arcetro kalne, pradėjo veikti 
Italijos pirmasis Saulės radijo teleskopas, 
kuris yra jau ketvirtas Europos kontinen
te. Šis teleskopas net ir nakties metu pri
ima saulės radiacijos spindulius pusantro 
centimetro gamos ilgumo banga, kur spe
cialus instrumentas bangų spinduliavimą 
užrašo ant popierio. Žinoma, pats didžiau
sias bngų veikimas yra pačiame vidudieny 
je. Ši astrofizikos teleskopo observatorija 
kasdieną savo surinktus duomenis telegra 
fuoja į saulės stebėjimo Europos centrą, 
kuris randasi Nedershorsto observatorijo 
je Olandijoje. Šis centras, surinkęs saulės 
žinias Europoje, jas persiunčia į pasaulinį 
centrą Vašingtone, kuris kasdieną saulės 
žinias taip vadinamą „Ursigrama“ persiun 
čia visoms pasaulio observatorijoms.

Geras džiaugsmas ir geros skiedros links 
mina namų židinį.

Pasitikėti neištikimu draugu yra tas pat, 
kas pasitikėti lenktynėse savo medine 
koja.

Stevenson

ŽIUBIKAS Simanas, s. Juozo, spėjamai gy 
venąs Anglijoje, prašomas skubiai at
siliepti į „E. Lietuvio“ Red. Turima svar 
bių žinių. i
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PIRMOSIOS LIETUVIŲ DARBO KUOPOS SUKAKTIS

D. L. K. VYTAUTO DIDŽIOJO KUOPOS 
DEŠIMTMETIS

(1946 - 1956 m. gruodžio mėn. 15 diena.)

P. m., gruodžio mėn. 15 d., Uhlenborne, 
prie Mainzo ir Wormse, stovinti lietuviško 
ji sargybų kuopa — 4204 LSCo (G) — at
šventė savo gyvavimo dešimtmetį. Ta pro
ga įvyko kuklus sukakties paminėjimas. 
Pamaldų metu pasakytame pamoksle lietu 
viškų dalinių prie JAV-bių Armijos kape 
lionas kun. Bronius Liubinas, iškėlė kuo
pų, kaip lietuviškų sambūrių, svarbą ir už 
davinius lietuvių tremtinių bendruomenė 
je. Jis taip pat žvelgė į kuopas, kaip į 
krikščioniškąsias bendruomenes, kurių na 
riai turi vadovautis krikščioniškuoju tar
pusavio sugyvenimo dėsniu: „Nešiokite 
vieni kitų naštas ir taip (vykdysite Kris
taus įstatymą“ (Gal. 6,2).

Minėjimą kuopos salėje atidarė 4204 kuo 
pos vadas LS kapt. Juozas Matulaitis, pa
sveikindamas visus, o ypač tris, nuo pat 
kuopos įkūrimo joje tarnaujančius, vyrus 
(Lisauską, Pajedą ir Slepovą) ir. kviesda
mas atsistojimu pagerbti kuopos mirusiuo 
sius. Toliau, LS Itn. Robertas Berentas iš 
samiai ir vaizdžiai nupasakojo kuopos is
toriją, kuri labai suglaustai čia paduoda
ma.

d., laisvojo Vakarų Berlyno blokados me 
tu. Tos badavimo dienos sutaupytos gėry
bės buvo paaukotos Vakarų Berlyno gy
ventojams. Ta proga buvo vestas platus su 
sirašinėjimas su JAV-bių karine vadovybe 
ir Berlyno burmistru prof. dr. E. Reuter. 
Kuopos vadovybės raštuose (pasirašytuo 
se kapt. A. Siliūno) buvo pareikštas lietu
vių solidarumas su visomis bolševikinio te 
roro aukomis ir priminta lietuvių tautos 
kryžiaus kelias. Gautose padėkose (viso 23 
laiškai) pareikšta susijaudinimas neeiliniu 
lietuvių žestu ir džiaugsmas bei dėkingu
mas. Įvykis rado palankaus atgarsio vokie 
čių ir amerikiečių spaudoje.

D. L. K. Vytauto Didžiojo kuopos de
šimtmečio minėjimas buvo baigtas Lietu
vos Himnu.

ELI

MIELI LIETUVIAI!
PADĖKITE ĮSIGYTI YORKŠIRO 

LIETUVIŲ NAMUS

Anglijos, Yorkširo lietuvių kultūrinėsš.
veiklos centras yra Bradforde. Halifaxe, 

„ . , . _ Huddersfield, Leeds ir Keighley miestuo-Kuopa buvo suorganizuota 1946 m gruo se yra maįesnįs lietuvių kolonijos, kurių 
džio men. 10-12 d.d., Scheinfeldo DP sto- iįetųviškas gyvenimas daug priklauso nuo 
vykioje iš Scheinferdo ir Ansbacho lietu- didesnės Bradfordo bendruomenės veik- 
vių, viso 276 vyrų. Oficialioji kuopos Įkū
rimo data skaitoma gruodžio 15 d., nes nuo 
tada vyrai pradėjo tarnybinį apmokymą 
Kaefertalyje prie Mannheimo. Kuopai bu 
vo duotas 4204 LSCo (G) numeris ir ji pa 
vadinta D. L. K. Vytauto Didžiojo vardu. 
Tai buvo pirmoji pabaltiečių kuopa ame
rikiečių tarnyboje. Pirmuoju kuopos vadu 
buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės ka
pitonas Petras Drabišius. Po penkių savai 
čių apmokymo, kuopa buvo nukelta į 
Fuerth, kur ėjo sargybas prie Nuernbergo 
karo nusikaltėlių teismo. 194? m. balan
džio mėn. kuopa buvo perkelta i Zirndorf, 
1948 m. birželio mėn. j Bamberg, 1951 m. 
balandžio mėn. į Bad Kreuznach ir 1953 
m. liepos mėn. 12 d. atkelta į Uhlenborn, 
Kr. Bingen, dalį apgyvendinant Wormse. 
Dešimties metų bėgyje per kuopos eiles pe 
rėjo 1463 vyrai, šiandien kuopoje yra 118 
narių iš 9 tautybių. Kuopos vadais buvo 
LS kapitonai: P. Drabišius, J. Šukys, A. 
Bliūdžiu?, A. Siliūnas, M. Neimanas, V. Vii 
kutaitis. O. Bliumchinas ir dabartinis va
das J. Matulaitis.

Karininkų eilėse per 10 metų buvo 37 as 
menys. Šiuo metu ju yra 5: kuopos vadas 
IJ5 kapt. J. Matulaitis, kuopos vado pava
duotojas LS Itn. R. Berentas. būrių vadai 
LS Itn. St. Ivanauskas, Ed. Kasperavičius 
ir Br. Lukšaitis. Kuopa visą laiką ėjo sar
gybų tarnybą. Tarnyba buvo atliekama 
kruopščiai ir sąžiningai, apie ką liudija ei
lė pagyrimų tiek visai kuopai, tiek ir jos 
paskiriems nariams. Lietuvių tremtinių vi 
suomeninlame gyvenime kuopa dalyvavo 
aktyviai nuo pat įkūrimo dienos. Baigiant 
apmokymą Kaefertalyje, Scheinfeldo lie
tuvių komitetas įteikė kuopai tautinę vėlia 
vą, o kuopos nariai prisiekė ją išsaugoti ir 
parvežti j laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Ta proga, Sodeikos vadovaujamas „Daina 
vos“ ansamblis suvaidino Veličkos „Nemu 
nas žvdi", su tautiniais šokiais ir daino
mis. Vėliau visuomet buvo rengiami tauti
nių švenčiu minėjimai, kviečiant su paskai 
tomis žymiuosius lietuvių visuomenės vei
kėjus. Per 10 metu kuonos nariai mokes
čių ir aukų pavidale įvairiems lietuvių vi 
suomeniniams ir socialiniams reikalams 
sudėjo DM 31611,53.

Ypatingo atžymėiimo verta kuopoje pra 
vesta bado diena 1950 m. birželio mėn. 15

los.
Tačiau metai po metų Bradfordo bend

ruomenės veikla dėl sunkių sąlygų tiek su
silpnėjo, kad jau prasidėjo reikštis Brad- 
forde ir jo apylinkėse lietuvybės išlaiky
mo krizė. Pagrindinė šios krizės priežas
tis — savų LIETUVIŲ NAMŲ neturėji
mas.

Namams įsigyti išrinktas bendruomenės 
komitetas surinko pagrindinę sumą na
mams užpirkti ir surado tinkamą namą 
kultūrinei veiklai, kurio pirkimui pritarė 
visi vietos ir apylinkių lietuviai.

Šis perkamas namas randasi re
prezentacinė) Bradfordo miesto dalyje, 
prie Listerio parko, 5, Oak Vilias. Tai gra 
ži, labai gerame stovyje trijų augštų vila, 
turinti 16 kambarių, erdvė rūsį ir gražų 
žemės sklypą. Nuosavybė — Freehold.

Po ilgų derybų sutarta kaina 2200 sv. 
(prieš metus prašė 3500 sv). Pas advokatą 
jau sudaryta užpirkimo sutartis ir įmokė 
tas depozitas. Sausio m. bus pasirašyta pir 
kimo — pardavimo sutartis ir komitetas 
perims namo valdymą. Namų savininkui 
— pardavėjui sutarta mokėti: a) 500 sv. 
raštų pasirašymo dieną; b) 700 sv. šešių 
mėnesių bėgyje ir c) 1000 sv. per penkis 
metus iš 6 proc.

Komiteto apskaičiavimu už raštų suda
rymą, mokyklos ir namų inventorių bei na 
mo papildomus įrengimus reikės apie 600 
sv. Taigi, namus perimant valdyti reikia 
1100 sv. ir dar 6 mėnesių bėgyje vėl rei
kės 700 sv. Gi komiteto kasoje yra tik 
500 sv. Taigi, dar trūksta 1300 sv.

Nors vietos ir apylinkės lietuviai įsipa 
reigojo paremti namo pirkimą 10-15 sv. 
Įnašais, tačiau jų pasižadėjimų dar neuž 
tenka surinkti trūkstamai pinigų sumai. 
Bradfordo ir jo apylinkės lietuviai visuo
met paremdavo kitų kolonijų pastangas 
kultūrinėje veikloje. Todėl komitetas, 
Yorkširo lietuvių ųbendruomenės vardu, 
teisėtai drįsta kreiptis į visą D. Britanijos 
bendruomenę ir prašyti piniginės paramos 
šiame labai kritiškame lietuvybės išlaiky, 
mo krizės laikotarpyje.

Svarbiausios mūsų lėšos yra įnašai vie
no svaro dydžio, kurių mokėtojai pagal vi 
suotinio namų rėmėjų susirinkimo nutari
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GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

B 
su tikra pristatymo garantija

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

eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą 
išsiunčia siuntinius į Lietuvą

B

RAŠYTI LIETUVIŠKAI! |
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SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

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

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

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

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

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

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

—

PAVERGTOJE TEVYNEJE
GRĮŽO SIBIRAN TIESA BADO AKIS

[ PASAULYJE 1
"III__________________________ ______Jill

Gautomis žiniomis, iš Sibiro paleisti lie 
tuviai jėzuitai. Tėvas J. Paukštys pats sa 
vo noru išvyko į Sibirą, norėdamas padė
ti mūsų tautiečiams. I Sibirą pasiryžęs vyk 
ti taip pat tėv. Smilgevičius. Jonkus mirė 
Lietuvoje. T. Gruodis, anksčiau vos įsten
gęs nuo išvargimo paeiti, dabar jau kiek 
atsigavo ir gali lankyti bažnyčią. Serga ir 
tėv. Masilionis. T. Danyla, Smilgevičius ir 
Šeškevičius dalyvavo maldininkų kelionė
je ir Dievo Motinai padėkojo už savo lais
vę.

Sutarus paleisti iš kalinimo bei deporta
cijų vietų visus nuteistuosius Japonijos pi
liečius, tarp grįžtančiųjų į Japoniją yra ne 
maža tokių, kurie įvairiose Sov. Sąjungos 
darbo vergų ar karo belaisvių stovyklose 
yra sutikę ir mūsų tautiečių.

Prieš pat Kalėdas iš okup. Lietuvos pas 
savo ąrtimus gimines į Vokietiją atvyko 
pora vokiečių, kurie parvežė vertingų ži
nių apie padėtį pevergtoje tėvynėje. Kelio 
lika Lietuvos vokiečių buvo neseniai iš
leisti į Sov. zoną, vad. DDR. I Rytinę Vo
kietijos zoną buvo taip pat paleisti Klaipė 
dos vokiečiai Witenbergai, kurie paskiau 
per vak. Berlyną pasirinko laisvę. Leo Wi 
ttenbergas buvo kartu su Kuršo armijos 
likučiais patekęs bolševikams į nelaisvę. 
Vėliau iš belaisvių stovyklos prie Leningra 
do pabėgo ir, pasiekęs Klaipėdos kraštą, 
Pleškučių kolchoze dirbo kalviu, kol ga
liausiai gavo leidimą išvykti į DDR.

Per įvairius bolševikinius radijus ir 
spaudą, per Vilniaus siųstuvą buvo nepa 
prastai smarkiai užsipultas Muenchene vei 
kiąš Laisvosios Europos radiofonas. Bolše 
vikai jo veiklą apibūdino kaip „diversan
tus eteryje“. Bolševikai teigė, kad Laisvoji 
Europa tai esąs „Amerikos žvalgybos ir 
stambiausių monopolistų centras“, kuriam 
rūpi „skleisti apie tarybinę santvarką 
šmeižtus, kurstyti ramius piliečius lieti 
kraują, reakcinių sluogsnių pagamintu pro 
pagandiniu viralu nuodyti milionų žmonių 
sąmones, varyti eteryje diversinį darba“ 
ir 1.1. Drauge pacituoti grįžusių atgal pas 
bolševikus buvusių Laisvosios Europos ra 
dijo bendradarbių tikri ar tariami pareiš
kimai ir vokiečių spaudos pasisakymai 
prieš dabartinę Laisvosios Europos radijo 
veiklą. Drauge Laisvosios Europos pareigu 
nams prikišta, kad jie „užtvindo socialis
tinių šalių oro erdves milžiniškų lapelių 
kiekiu, siunčiamų skraidančiais balionais, 
o paskiausiu metu radijo centro agentai, 
susiradę Rytų Europos šalių emigrantus, 
visaip juos agituoja siųsti į savo tėvynę 
pažįstamiems laiškus, kuriuose būtų giria 
mas amerikinio gyvenimo būdas“. Prieš 
kiek laiko vokiečių spaudoje paskelbti 

■ Laisvosios Europos adresu priekaištai, i" 
tyrus iš esmės reikalą, pasirodė nepagrįs
ti arba bent smarkiai perdirbti.

Tačiau bolševikai ir toliau kartoja pa
skelbtuosius šmeižtus ar išpūstus prasima 
nymus. O paskiausiu metu tiek Laisvo- 

mą bus Yorkširo Lietuvių Soc. Klubo tik sio\ Europos siųstuvas, tiek kiti _ laisvėje 
raišiais nariais. Pagal priimtą ir aptvirtin veikią radijai pradėti nepaprastai smar- 
tą šio klubo statutą visi tikrieji nariai yra kiai pulti. Matyti, žmonės plačiai jų klau 

sosi ir pasidaro reikalingas išvadas, ku
rios griežčiausiai priešingos bolševikų 

mentai bus sudaryti visuotinio susirinki— skelbiamiems duomenims, 
mo jau išrinktų penkių patiktėinių vardu, -------------------
su kuriais bus sudaryta notarinė valdymo 
sutartis (Declaration of Trust). 
. Mieli Lietuviai,

Šiuo atsišaukimu kreipiamės į Jus, nuo
širdžiai prašydami paremti įsigijimą York 
šito Lietuvių Namų, Bradforde. Nei vie- kurie lietuviai už susirašinėjimą su gimi- 
nas įmokėtas svaras nežus, nes bus ap- nėmis ar pažįstamais Vakaruose vra jau 
draustas kiln, ir nekiln. turtu ir pareika- ...._ ... . . . .. , . , , .7.
lavus bus vėliau grąžinamas iš sudaryto nukenteję. vienų seimos išskirtos, kiti ne
specialaus atsargos fondo. Kiekviena gau- gal1 gauti darbo ir t.t. 
ta pinigų suma pakvituojama laikinu pa
žymėjimu, kuris vėliau susitvarkius, bus 
pakeistas Yorkšifo Lietuvių Soc. Klubo 
tikrojo nario įnašų knygele.

Pinigus, čekius prašome išrašyti ir siųs 
ti LITHUANIAN HOUSE COMMITTEE 
vardu šiuo adresu:

Lithuanian House Committee, 
26, Farcliffe Rd., 
Bradford, 8.
Rėmėjams iš anksto tariame širdingą lie 

tuvišką ačiū ir laukiame skubios paramos. KETTERING — sekantį sekmadienį — 
sausio 13 d., 12 vai., St. Edward bažn. 
London Rd. Kviečiami ir gretimų koloni 
jų tautiečiai.
Abiejose kolonijose pamaldas laikys 

kun. A. Kazlauskas.

kiln, ir nekiln. turto savininkai, kurių tei 
šių dydis yra atitinkamai proporcingas 
įmokėtų įnašų skaičiui. Nuosavybės doku

SUSIRAŠINĖJIMO AUKOS

Pasiekusieji Vakarus pasakoja, kad kai

PAMALDOS
STOKE-ON-TRENT — ši sekmadieni — 

sausio 6 d. 12 vai. Sacred Heart bažn., 
Queen's Avenue, Tunstall. Kviečiami vi 
vi apylinkės lietuviai.

Bradfordo Lietuvių Namų 
Komitetas

1956 metų, gruodžio mėn., 25 d.

ANARCHISTO POGRINDIS
SUKAKTUVĖS

Kas, kada ir kokiu tikslu pradėjo organi 
zuoti sukaktuves — nežinau. Aišku tik, 
kad įvairūs nereikšmingi sukakčių minėji
mai yra neapgalvoti, nepateisinami ir ne 
pageidauj ami.

Koks yra įvairių jubilėjų minėjimų tiks 
las? Į šį klausimą teatsako jų rengėjai. Aš 
suprantu, kad sukaktuvės orgnizuojamos 
tikslu ką nors pagirti, paliaupsinti, kieno 
nors „nuopelnus“ iškelti. Patyrinėkime 
kas gi nusipelnė tokių pagyrimų?

Lietuviškos- spaudos puslapius pavar
čius bene dažniausiai užtiksime amžiaus, 
visuomeninio darbo, kunigavimo, vedybi
nio gyvenimo sukakčių minėjimus. Na, 
kartais užtiksime ilgo gydytojavimo su
kakties minėjimą. Gal labai retai mini
ma advokatavimo ir inžinieriavimo sukak 
tis. Neteko girdėti, kad būtų minimi peč- 
kūrystės, šlavimo, šiukšlių vežimo ir pa
našūs jubilėjai. Visos profesijos, visi dar
bai ir amatai yra svarbūs, vertingi ir reika 
lingi. Kas dirba svarbesnį, atsakingesnį 
darbą, tas gauna ne tik angštesnį atlygini 
mą, bet ir didesnį vidujinį pasitenkinimą, 
o tuo pačiu ir moralinį atpildą. Iš to aišku, 
kad yra neteisinga vienus garbinti, o kitus 
pamiršti. Gi visų profesijų ir amatų su
kaktuvininkus pagerbti techniškai neįma
noma.

Šios pastabos neliečia didelių valstybi
nių, tautinių ir religinių įvykių minėjimų 
vienokia ar kitokia forma. Bet ir čia reika 
lingos reformos. Ir tokių minėjimų progo
mis nereikėtų pasitenkinti vien viską da
žymu gražiausiomis spalvomis, bet kritiš

kai ir objektyviai nagrinėti didžius pra
eities įvykius ir iš jų mokytis.

Žvilgterėkime trumpai į madon įėjusias 
sukaktuves ir pamatysim jų netikslumą, 
beprasmiškumą.

AMŽIAUS SUKAKTIS. Nerandu jokio 
noupelno ilgaamžiškume. Tai tik ženklas, 
kad tam ar kitam žmogui pavyko išvengti 
ligų ir nelaimių. Britai apie tokį žmogų 
pasakytų „Lucky fellow“...

VEDYBINIO GYVENIMO SUKAKTIS. 
Ar čia kas įžiūrėtų kokį nuopelną? Aš, de 
ja, neįžiūriu. Jei du besimylį žmonės ve
dė, laimingai išgyveno eilę metų ir iš to tu 
rėjo malonumą, pasitenkinimą ir paguo
dą, tai koks čia nuopelnas?

PROFESINIO IR VISUOMENINIO DAR 
BO SUKAKTĮ švęsti irgi netikslu. Juk jei 
žmogus pasirenka tam tikrą profesiją, ama 
tą, darbą ir tuo yra patenkintas, jis jau tu 
ri žemiškąjį atpildą ir jokių liaupsinimų 
nereikalingas.

KUNIGAVIMO JUBILĖJUS. Mano aki
mis žiūrint turėtų būti nuodėmė, kai ku
nigas leidžia rengti kunigavimo sukaktu
ves ir tuo save eksponuoti viešumai bei 
įsivelti į pasaulio tuštybes. Kunigai ture 
tų būti labiausiai patenkinti savo profesi
ja — pašaukimu, nes jie tarnauja geriau
siam galingiausiam Viršininkui — Dievui. 
Taigi jie turi augščiausią moralinį atpildą 
už savo tarnybą ir visai nereikalingi mū
sų garbinimo.

Taip atrodo sukaktuvės mano akimis 
žiūrint. Įdomu būtų išgirsti sukakčių mi
nėjimo šalininkų nuomonę.

Anarchistas

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

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

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

Tel. ACO 0712.

Tunisas. Prancūzai apleidžia Tunisą. 
15.000 prancūzų karių, buvusių Tunise, 
grįžta į Prancūziją.

* * *
Tunisas. Amerikiečiai steigia naujas pre 

kybos ir pramonės bendroves Šiaurės Afri 
koje. Viena tokių bendrovių gamins žino 
mą „alfą“ popierį Tunise.

* * *
Bonna. Pirmoji prancūzų, 7-ji amerikie

čių ir britų Reino armijos 1957 metais pe
reina vokiečių karinėn vadovybėm šiau
rės Atlanto Sąjungos rėmuose. Sąjunginės 
kariuomenės vadu bus arba generolas Spei 
del, buv. Rommelio bendradarbis, arba ge 
nerolas Hesinger, vadovavęs operacijoms 
rusų fronte.

* * *
Muenchenas. Londono pavyzdžiu Miun

cheno geležinkelio stotyje taksi ir keleivi 
nės auto-mašinos galės privažiuoti prie 
traukinių stočių peronuose.

* * *
Bonna. Du vokietukai paleido balionėlį 

su savo adresu. Vienas prancūzų armijos 
puskarininkis rado tą balionėlį Saharos 
dykumoje ir paštu grąžino siuntėjams su 
kalėdiniais sveikinimais.

* * *
Maskva. Centrinis kompartijos komite

tas nutarė grąžinti politrukų sistemą rau
donoje armijoje. Kaip žinoma, „nustalini- 
mo“ periodu politrukai armijoje buvo pa
naikinti.

* * *
New Yorkas. „Tik gangsteriams“. Ameri 

kiečių gangsterių „sąjungos“ spausdina 
taip vadinamą „policijos knygą“. Joje at
spausdinta per 6.000 fotografijų su viso
mis juos liečiančiomis žiniomis. Žinoma, ši 
knyga spausdinama ir. platinama slaptai.

* * *
Oslo. Norvegijos šiaurėje esąs Honnigs- 

vag miestas turi naują elektros jėgainę. 
Šios moderniškos elektros stoties dinamo 
mašinos sukamos galingo dizelinio moto
ro, išimto iš 1944 metais fiorduose paskan 
dinto vokiečių kreiserio „Tirpitz“.

* * *
Rytų Berlynas. Studentai platina prokla 

macijas, kuriose kviečiamas jaunimas įsi 
rašyti j karinio parengimo kursus. Prokla 
macijose pažymima, kad vengrų studentų 
pavyzdys rodo, jog naudinga mokėti kau
tis.

* * *
Budapeštas. Vengrai patriotai kreipėsi 

į Budapešto gyventojus, kviesdami juos su 
tikti Naujus Metus ne su šokiais ir muzi
ka, bet su susikaupimu, pagerbiant žuvu
sius. Kritusiųjų atminimui visuose Buda
pešto languose buvo uždegtos žvakutės.

I 
BRADFORD

3 šilingai nuolaidos nuo svaro meti
nio išpardavimo proga.

Rankų darbo vyrų ir moterų eilutės 
ir apsiaustai, siuvami iš geriausios 
rūšies medžiagų pagal individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Prityrę specialistai kontinento ir 
Anglijos stiliaus.

Augštos rūšies Crombie medžiaga 
turima sandėliuose. Eilutei atkarpa 
Worsted medžiagos tinka dovanai, 
išpardavimo kaina 3 sv. 10 šil.

JOHN GAY
25, Manchester Rd., 

BRADFORD
Siuvame iš Jūsų nuosavų medžiagų.

DOVANŲ SIUNTINĖLIAI
Jūsų giminėms ir draugams už

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

THE M0NIT1N IMPORTERS
& EXPORTERS LTD:

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

THE KENSINGTON
WOOLEN SHOP

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

GELEŽINĖS UŽDANGOS
Geriausias vilnones medžiagas, ba

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