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BENZINO GARUOSE PABALTIJO BYLA SEPTYNIOS DIENOS
Tradiciniame Kalėdų žodyje Šv. Tėvas 

priminė pasauliui, kad kova su komuniz
mu tebesitęsia ir toji kova šiandien ypač 
reikalauja Laisvojo Pasaulio tikros vieny
bės. Šis priminimas yra būdingas paskuti 
niajam pereitų metų ketvirčiui, kada Va 
karų pasaulyje, ryšium su Suezo krize, 
pasireiškė tokie simptomai, kurių joks po 
litikas nebuvo numatęs, gal tik išskyrus 
„tėvą ir mokytoją", kuris vienoje pasku
tiniųjų savo kalbų pareiškė, jog galutinį 
komunizmui laimėjimą atneš Vakarų kapi 
talistų tarpusavio rietenos. Vakaruose tuo 
met šis Stalino pareiškimas buvo laiko
mas pasenusiu Kremliaus valdovo propa
gandiniu sapaliojimu. Ir štai, vos trims 
metams ir keliems mėnesiams praėjus, re! 
kia pripažinti, kad „Didžiojo tautų moky
tojo ir pažangiosios žmonijos vado" pra
našystė ėmė pildytis.

Prieš pusmetį nesveiko proto žmogum 
būtų palaikytas tas, kuris tvirtintu, jo.: 
Jungtinėse Tautose Amerika balsuos prie; 
D. Britaniją ir Prancūzija kartu su Sovie 
tų Sąjunga, kuri, ta pačia proga paskubė
jo pasisiūlyti JAV „karinį bendradarbia
vimą“ prieš užpuolikus — anglus ir pran 
cūzus! Atsitiko taip, kad Amerika griebė 
si skysto kuro blokados prieš D. Britani
ją, Prancūziją ir kitas Europos valstybes, 
reikalaudama atitraukti anglų-prancūzų 
kariuomenę anksčiau, negu tas pozicijas 
suspėjo užimti JT „policinė kariuomenė". 
Sovietai, matydami, kad pirmasis Suezo 
spektaklio veiksmas pavyko, matydami, 
kar Amerikos pagalba pavyko jiems už
nerti Europai kilpą, griebėsi tartiufiško 
vaidmens antram veiksmui: Maskva, žino
dama, kad nei Prancūžija, nei Italija, nei 
D. Britanija neturi reikiamų doleriu ūmai 
užtrukusiam benzinui pirkti, pasiūlė šiems 
kraštams savo pagalbą — duoti benzino i’ 
nereikalauti dolerių! Ką turėjo daryti ita
lai su prancūzais, turint galvoje, kad t- 
kraštų vyriausybės ujamos iš šalies vietos 
komunistų? Atmesti ištiestą sovietų „pa
galbos“ ranką? Prancūzai ir italai šį Krem 
liaus siūlymą priėmė; D. Britanija, atro
do, tuo reikalu vedanti derybas „grynai 
ūkiškoje plotmėje“. Žvilgterėjus į netoli
mą praeitį, matysime, kad tiek Teherano, 
tiek Jaltos konferencijoje, ne D. Britani
jos premjeras, bet JAV prezidentas Roos- 
veltas, įsiteikdamas „geram bičiuliui“, Joe 
Stalinui, nepaisydamas įspėjimų, vergiįon 
atidavė pusę Europos.

Pažvelgus į Tolimuosius Rytus, aiškiai 
matome, kad ir ten D. Britanijos ir Ame
rikos laikysena privedė prie įtemptos švel 
nios „katastrofos“: JAV nepripažino komu 
nistinės Kinijos vyriausybės ir tebevetuo 
ja atstovo priėmimą į JT, remdama Čiang 
Kaišeką Formozoje. D. Britanija gana 
greit sutiko pripažinti komunistinę Kini
jos vyriausybę ir, be to, ragina, kad tai 
padarytų ir kitos valstybės. Ne kartą D. 
Britanija yra pasisakiusi, kad Formoza tu 
retų būti atiduota Kinijos komunistams, 
gi JT posėdžiuose, nenorėdama galutinai 
patekti Amerikos nemalonėn, balsuoja ir 
Formozos atstovo palikimą, kurios vyriau 
sybės nepripažįsta. .

Ryškios varžybos tarp anglų ir ameri
kiečių neperseniausiai įvyko ir Persijoje. 
Kai Mussadeko vyriausybė nusavino britų 
žibalo bendroves, Amerika sulaikė D. Bri 
taniją nuo kietos reakcijos ginti savo inte
resus Persijoje. Po kurio laiko naujai įs
teigtos žibalo bendrovės išstūmė buvusią 
Anglo-Iranian Co, ir, tose naujose, ang
lams tebeliko 40 proc., gi 60 proc. dalis te 
ko amerikiečiams.

Neabejotina, kad ir Artimųjų Rytų krizė 
turi tą pačią priežastį — varžybas dėl 
skysto kuro. Jei D. Britanija žinojo apie 
Maskvos skverbimąsi į Art. Rytus, tai ne 
įtikėtina, kad šito nežinotų Vašingtonas. 
Tad kaip suprasti Dulleso trijų mėnesių 
delsimą, siūlymą Edenui vis nauju planų 
deryboms su Nasseru, kuris, „suvalstybi
nęs“ kanalą, elgėsi taip, lyg žinotu, jog už 
jo pečių stovi du galiūnai: Sovietai ir JAV.

Kai kitos išeities neberadę prancūzai su 
anglais griebėsi „policinės" intervencijos 
Egipte, JAV ultimatumu privertė savo ge
riausius sąjungininkus nutraukti veiks
mus, pagrasino žibalo blokadomis ir, lyg 
galutiniam išniekinimui — JT balsavo 
drauge su tais, kurie tuo laiku žudė be
ginklę vengrų tautą, sukilusią prieš Krem 
liaus despotus. Prancūzams ir britams 
Amerika įteikė ultimatumą už tai, kad šie 
reikalavo praleisti kanalu plaukti laivam, 
Maskvai šito padaryti JAV nedrįso, nes 
Vengrijoje ne žibalas, bet nekaltų žmonių 
kraujas kanalais tekėjo.

Kai Vidum. Rytuose pasidarė tuštuma, 
JAV pagaliau „suprato komunizmo pavo
jų“. Pirmąją šių metų savaitę JAV prezi
dentas Eisenhoweris pasakė istorine kal
bą, kurioje pažadėjo Vidur. Rytams ne 
tik ūkinę, bet ir karinę pagalbą, jei tuos 
kraštus kėsintųsi užimt: ’ omunistai.

„New York Times“, aptardamas prezi
dento Eisenhowerio programą, pasisako, 

jog ši programa nėra nauja. Ši prezidento 
programa nėra tas, ko buvo laukiama Sta 
linui mirus. Jei prez. Eisenhoweris sako, 
kad sovietų politika Vidur. Rytuose yra jč 
gos išraiška, tai jis prisipažįsta, kad tos 
viltys, kurias turėjo Ženevos konferencijo
je, buvo apgaulingos“. „Laikai gana niū
rūs“, — toliau pastebi „N.Y. Times“ — P 
Britanija ir Prancūzija pasitraukė iš Su
ezo kanalo srities. JAV nieko nebeliko, 
kaip tik pačioms užimti jų vietą“...

Paskutinieji JAV posūkiai aiškiai rodo, 
kar Amerika arabų pasauliui nori parodv 
ti. jog jos politika neeinanti su sąjungi
ninkais —- anglais ir prancūzais, bet prie
šingai. Tokia Amerikos laikysena turi ti? 
lo prisigerinti arabams ir ūkine pagalba 
paruošti dirvą savo įtaką įtvirtinti. Jei 
tas Amerikai pavyktų, amerikiečiai užim
tų anglų vietą, kurie ten yra nekenčiami. 
Vašingtonas tikisi, kad pavyks įgyvendi" 
ti ir tuo pačiu užbėgti už akių Maskv?: 
Egipte ir Syrijoje sustiprinti bazes. Pro
tiškai šį amerikiečių tikslą galime apibū 
dinti trumpai: išstumti britus ir neleisti 
įsitvirtinti sovietams.

Kaip visa tai pavyks, šiandien sunku p- 
sakyti ar numatyti. Kol kas, atrodo, iš to 
didžiausią naudą turi Maskva, nes kur dv 
pešasi, trečias laimi. Todėl nenuostabu, 
kad neseniai Chruščiovas yra išsitaręs: 
„Jei Dievas būtų, reikėtų jam už visa t- 
dėkoti“... d.

KODĖL VISI NORI TAIKOS?
Naujoviška karo technika pasiekė tokį 

lygį, kad ir galingiausia valstybė-, užpuolu 
si kitą pajėgią valstybę, negali būti tikra, 
jog užpultasis neatsilygins tuo pačiu — 
sunaikinimu. Trečias Pasaulinis Karas, tu
rint galvoje naujuosius ginklus, pakeis ne 
tik žmonijos ratą, bet ir mūsų žemės iš
vaizdą. Jei Kremliaus „taikos gynėjai“ ne 
atsisakys savo planų ir tikslų, tai tie, ku
rie išliks gyvi po Trečiojo Pasaulinio Ka 
ro, galės pamatyti vaizdą, ktirį anglų gen. 
Fuller aprašo savo knygoje „Ginklavimosi 
įtaka Istorijai“.

Vietoje pylimų .supančių senoviškas 
tvirtoves, galime įsivaizduoti, kad apsigy
nimo tikslu kraštai bus apsitraukę radaro 
stočių tinklais, kurių pagalba radarinės 
„ausys“ išgrs artėjančią katastrofą. Tų 
stočių kaimynystėje bus įrengti taktiniai 
raketų lizdai su atominių bombų krūviu. 
Pirmoji ofenzyva turės tikslą visus pasau
lio didžiuosius miestus. Kadangi šią ofen
zyvą pradedant, suprantama, niekas ne
skelbs jokio karo, o veiks iš pasalų, tuo bū 
du žmonės iš vso nežinos apie karo pra
džią. Antroji taktinė ofenzyva bus vairuo 
jama radaro priemonėmis. Susekus artė
jančias priešo raketas, automatiškai erd- 
vėn pakils apsigynimo raketos. Keliu šim
tų kilometrų augštyje puolamosios rake
tos susidurs su ginamosiomis. Toje erdvė
je sproginės susidūrę baisieji ginklai, bet 
apie tai žmonės iš viso nei girdės, nei ži
nos. Karts nuo karto, kai kuriai nors puo 
lamajaf raketai pavyks prasmukti, tada 
Londonas, Maskva, New Yorkas ar Pary
žius pakils j dangų grybo formos dulkių ir 
dūmų debesėliu... Kadangi niekas tiksliai 
nežinos kas vyksta stratosferoje, nežinos 
taip pat, kas vyksta užsienyje, nežinos kas 
su kuo ir kodėl kariauja, karas tęsis taip 
ilgai, kol subyrės paskutinioji radarinė la 
boratorija. Tada, jei išliks gyvieji, jie su 
sirinks konferencijon, nustatys kas yra nu 
galėtojas ir kas nugalėtas, ir pirmieji su 
likviduos nugalėtuosius, kaip karo nusi
kaltėlius.

Atrodo ,kad šitoks gen. Fuller aprašytas 
vaizdas, gal kiek ir perdėtas, tačiau šių die 
nų varžybos ginklavimosi srityje veda žmo 
niją į tokią „šviesią ateitį“...

Suezo kanalo krizės metu, sovietinis mai
šalas Bulganinas pagrasino Prancūzijai ir 
Britanijai, aiškiai sakydamas: „Galinges
nės valstybės galėtų perkelti karą į tų 
kraštų teritorijas, nesinaudodamos nei ka 
ro laivynu, nei karo aviacija, bet kitomis 
priemonėmis — raketomis“.

Ir, atrodo, kad Vakaruose šis Kremliaus 
bonzos grasinimas nebuvo palaikytas tuš
čiu blefu. Vakaruose turima žinių, kad so 
vietai yra pasigaminę raketinius sviedi
nius. kurie nesunkiai gal pasiekti taiki
nius, esančius už 3.000 kilometrų.

KONGRESE
JAV PREZIDENTAS PRIMINĖ

PASAULIUI SOVIETŲ NIEKŠYBES

JAV prezidentas Eisenhoveris, sakyda
mas istorinę kalbą Kongrese, plačiai palie 
tė ir Sovietų Sąjungos pavergtus kraštus, 
ypač pabrėždamas sovietų niekšingą ap
gaulę su Pabaltijo valstybėmis.

Prezidentas Eisenhoveris pareiškė, kad 
nors sovietai Antrojo Pasaulinio karo me
tu buvo iškilmingai užtikrinę laikytis duo 
tų pažadų, tačiau iki šiandien laiko oku
pavę satelitinius kraštus.

1939 metais, — pasakė prez. Eisenhove
ris, Sovietų Rusija nedviprasmiškai ir iš 
kilmingai pasižadėjo gerbti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybes. Anuo
met Augščiausias Sovietas Maskvoje pa
skelbė, kad gandai apie Pabaltijo valsty
bėms jėga primetamo komunistinio reži
mo, esą „antisovietinių provokatorių pro
paganda“. Tačiau jau 1940 metais Lietu
va, Latvija ir Estija buvo įjungtos į Sovie 
tų Sąjungą“.

Savo kalboje prez. Eisenhoveris priminė, 
kad Sov. Sąjunga 1955 m. Varšuvos pakte 
pasižadėjo nesikišti į satelitinių kraštų vi 
daus reikalus, tačiau Vengrijos pavyzdys 
parodė, kad Sov. Sąjungos pažadais pa
saulis nebegali pasitikėti.

Prieš metus laiko prezidentui Eisenhove 
riui buvo pranešta, kad sovietai pasigami
no raketinius ginklus .galinčius pakelti ato 
mintus krovinius ir skristi labai tolimas 
distancijas. 1955 m. lapkričio 26 d. sovie
tai išsprogdino šiauriniame Sibire vandeni 
lio bombą tokiame augštyje, jog tuo metu 
amerikiečių ekspertai kalbėjo, kad rusai 
šioje srityje bepralenkią amerikiečius. To 
kių pranešimų užaliarmuota JAV vyriau 
sybė paskyrė neįsivaizduojamas sumas au 
tomatiškoms ir radijo pagalba valdomoms 
raketoms statyti. Šiuo metu Amerika jau 
taip pat turi prsigaminusi įvairaus tipo ra 
ketų, galinčių nuskristi per 3.000 kilomet
rų su atomine bomba.

Patikimos informacijos skelbia, kad 
Kremlius gali ir be raudonosios armijos tų 
ginklų pagalba ištisus kraštus paversti ka 
pinynu, bet Vakarų valstybės taip pat tu
ri nė kiek nemažiau priemonių tą pačią 
valandą atsirevanšuoti tuo pačiu. Žino 
apie tai ir Maskva.

Dabartinėmis turimomis priemonėmis 
yra labai sunku apsiginti nuo tokių rake
tų. Jieškoma priemonių, kad būtų galima 
suklaidinti tuos elektrinius aparatus, ku
rie veda prie taikinio raketą, iššautą už ke 
lių tūkstančių kilometru. Prancūzų techni 
kai jau išrado aparatą, pavadinę jį „Car
cinotron“, kurs radijo pagalba vairuojamą 
raketą priverčia suktis „kaituliu“ ir taip 
pat to aparato pagalba galima raketą nu
vairuoti kita kryptimi. Keliosdešimt tokių 
aparatų, pastatytų strateginiuose taškuo
se, radijo vairuojamas raketas gali privers 
ti „repatrijuoti“, arba neleisti skristi i pas 
kirties taikinius. Tačiau „Carcintron“ apa
ratas yra visai bejėgis prieš tas raketas, 
kurios skrenda „savarankiškai“. Tiesa, to 
kių raketų taiklumas nėra taip tobulas, 
kaip vairuojamų radijo bangomis, tačiau 
jei raketoje yra vandenilio bomba, kelių 
ar keliolikos mylių netaiklumas nebesuda 
ro svarbos. Kaip tobulos bebūti, apsigyni
mo priemonės, žinovų nuomone, būtų nai
vus galvojimas, kad ne vienai tokiai rake
tai nepavyktų prasmukti. O ką tai reikš
tų, visi žino, todėl Maskvai nesunku tero
rizuoti pasaulį, kuris laukia, kad ji subyrė 
tų iš vidaus.

B. S-ta

JTO MISIJA BUDAPEŠTE

Pagaliau JTO misija atvyko į Budapeš
tą. Apie šios misijos kelionę spauda nebu 
vo įspėta. Vengrų visuomenė sužinojo apie 
misijos lankymąsi Budapešte tik jai ten 
nuvykus.

Misijos tikslas — ištirti vietoje, kaip 
JTO galėtų suteikti efektyvią ekonominę 
paramą vengrams. Misijai vadovauja pran 
cūzas de Seynes, vienas generalinio JTO 
sekretoriaus Hammarskhoeldo pagelbinin 
kų.

RUSAI REMIA AIRIUS

„Daily Mail“ paskelbė, kad Š. Airijos vy 
riausybė turinti įrodymų, jog rusų agentai 
remia IRA (airių respublikonų armija), 
jos organizuojamuose teroro veiksmuose.

PULK. J. LANSKORONSKIS — VLIKo 
VYKD. TARYBOS PIRMININKAS

Eltos Informacijos praneša, kad Vliko 
Vykdomosios Tarybos pirmininku išrink
tas pulk. J. Lanskoronskis. Iki šiolei šias 
pareigas ėjo p. Devenienė.

Vliko pilnaties sesija numatyta šaukti 
š. m. kovo mėn. 22 - 24 d.d. Toronte, Ka
nadoje.

EISENHOVERIO DOKTRINA
Pereitą savaitę Vašingtone susirinko 

JAV kongresas išklausyti Prez. Eisenhove 
rio specialaus pranešimo.

Prezidentas pareikalavo specialių įga- 
liavimų: 1. suteikti ekonominę paramą Vi 
dūrinių Rytų valstybėms; 2. suteikti pagal 
bą ir karinį bendradarbiavimą Vid. Rytų 
kratšams; 3. imtis reikalingų priemonių 
pasipriešinti bet kuriai komunistų agresi
jai Vid. Rytuose.

Prezidentas pabrėžė, kad tarptautinis ko 
munizmas šiandien labiau nei kada nors 
iki šiol, siekia įsiviešpatauti Vid. Rytuose. 
Sovietų vadai parodė, kad jie nesiskaito ir 
nesiskaitys su jokiomis priemonėmis tam, 
kad atsiekus savo tikslų. Laisvosios Vid. 
Rytų valstybės pageidauja jaustis pakan
kamai stipriomis išlaikyti savo nepriklau
somybes. Prezidentas taip pat pažymėjo, 
kadJT, „mažų valstybių globėjos“, negali 
vykdyti savo paskirties, kai susiduriama 
su Sovietų Sąjungos užmačiomis. Todėl 
JAV turinčios nešti daugiau atsakomybės 
ir imtis platesnių įsipareigojimų. Viduri
nių Rytų ekonominiam sustiprinimui ko
voje prieš komunizmą. Prez. Eisenhoveris 
pareikalavo papildomų tam tikslui sumų, 
200 milionų dolerių 1958 ir 1959 metams.

Kai kurie Kongreso nariai kritikavo Pre 
zidento pareiškimą. Demokratų senato
rius Neuberger pasakė: „Jei jau rizikuoti 
pradėti karą, tai aš bevelyčiau kariauti už 
Vengriją, negii už Vid. Rytus. JAV vyriau
sybė leido sutriuškinti vengrų sukilėlius, 
pasitenkindama miglotais žodiniais pro
testais“.

Tačiau informuoti sluogsniai tvirtina, 
kad Prezidento pareiškimas tėra pradžia 
toli siekiančios vyriausybės programos, ku 
ri prasidės nuo Vid. Rytų klausimo.

JAV PARDUOS MAISTĄ LENKIJAI
Vašingtone paskelbta, kad JAV vyriau

sybė sutiko parduoti žemės ūkio gaminių 
perteklius Lenkijai. Vyrausybės pareiški
me pažymima, kad kitos Rytų Europos 
valstybės galėsiančios ateityje taip pat 
gauti iš JAV joms reikalingų žemės ūkio 
gaminių. Informuoti sluogsniai įžiūri, kad 
JAV vyriausybė nusistačiusi palaikyti vi 
sus satelitinius kraštus, kurie parodys dau 
giau iniejatyvos ir nepriklausomumo nuo 
rusų.

JAV prekybos ministeris Weeks pažymė 
jo, kad JAV žemės ūkio gaminiai Lenkijai 
parduodami doleriais, pasaulinės rinkos 
kainomis, tačiau, esą, tyriami būdai išplės 
ti ekonominę paramą Lenkijai, suteikiant 
įvairių atsiskaitymo lengvatų. Prekybos 
ryšiai tarp Lenkijos ir JAV būsią plečia
mi.

KADARO TERORAS VENGRIJOJE
Budapeštan slapta iš Maskvos atvykę 

Chruščiovas ir Malenkovas, įsitikinti, kaip 
„pasidarbavo“ jų atsiųsti tankai, malšin
dami „kontrrevoliuciją“. Bijodami, kad 
nepasikartotų Vengrijoje „fašistų“ sukili
mas, atvežė savo patikėtiniui Kadarui pot 
varkius. Šie potvarkiai jau pradedami vyk 
dyti: visoje Vengrijoje prasidėjo masiniai 
suėmimai taip vadinamų „revoliucinių ta 
rybų“ narių, dalyvavusių p. metų sukili
me.

Kadaro paskelbta politinė programa aiš 
kiai rodo, kad Vengrijoje pasilieka komu 
nistų diktatūra, kad nebus laisvų rinkimų 
ir sovietų armija pasiliks krašte.

• SPAUDOS BALIUS
- KARTĄ METUOSE!

NAUJAS STALINISTAS: CHRUŠČIOVAS

1956 metai prsidėjo tarptautinio atoslū
gio atmosferoje, tačiau baigės šaltu karu 
aštriausioje formoje. Kaip vystysis 1957 
metais tarptautiniai santykiai? Tuo tarpu 
nesimato vilčių taikai. Jėga, arba grąsini- 
mas panaudoti jėgą, lieka svarbiausiu 
ginklu, gal vieninteliu giklu, kurį viena 
prieš kitą naudoja dvi didžiosios pasaulio 
galybės.

Amerikiečiai, kurį laiką vengę vartoti 
energingesnius metodus Art. Rytuose, per
žiūri savo takiką. Jų nauja pažiūra aiški: 
grįžti prie pilno vertinimo militarinės jė
gos ir ja naudotis, esant reikalui. Krem
liui šiandien nebėra iliuzijų, kad JAV tęs 
pasyvią politiką ilgesnį laiką. Reikia tik 
prisiminti, kad prieš keletą savaičių gen. 
Guenther labai energingai perspėjo Rusi
ją, kad kilus karui, atominės represijos 
bus neišvengiamos. Po to, niekas nebekal 
bėjo apie rusų savanorių siuntimą į Art. 
Rytus, gi Bulganinas vėl pradėjo siunti
nėti laiškus apie nusiginklavimą...

Jei šiandien rusai pikti, tai gal kaip tik 
todėl, kad iš jų tarptautinių „paliaubų“ 
nieko neišėjo. Jie, atrodo, apskaičiavo, kad 
Vakarų Pasaulis subyrės dėl savo vidinio 
susiskaldymo, kaip tik nebebus jaučiama 
pavojaus iš Sov. Sąjungos pusės pavo
jaus, kuris verčia Vakarus laikytis vienin 
gai. „Pravda“ ėmė kasdien kartoti, kad 
reikalinga sustiprinti budrumą prieš kapi
talistinio „raugo“ skverbimąsi į visus so
vietinio gyvenimo sluogsnius. Kviečiama 
kovoti visomis priemonėmis prieš buržu
azinės ideologijos pasireiškimus Sovieti- 
joj. Taip pat atakuojamas ir taip vadina
mas „tautinis komunizmas“. Tuo tarpu Ti 
to vėl pabrėžė, kad kiekvienas gali pasi
rinkti savo kelią į socializmą, kada Lenki 
ja, gal būt, kiniečių skatinama, vis aiškiau 
stoja į bendrą frontą su Jugoslavija.

Chruščiovas daug kartų iškilmingai pa
tvirtinęs kiekvieno krašto teisę pascirinkti 
metodus ir objektus socialistinei revoliu
cijai. Kiek galima pasitikėti Chruščiovo pa 
reiškimais, aiškiausiai rodo vėl ūmai at
gaivinta prieš Jugoslaviją propaganda. Ta 
čiau tai nėra vienintelis Chruščiovo prieš 
taravimas sau. Prieš kelis mėnesius jis 
pats Staliną pristatė kongresui, kaip pu
siau beprotį tironą, sergantį persekiojimo 
manija, tačiau dabar Chruščiovas jau gi
riasi, kad jis didžiuojasi būdamas „stali- 
nistu“, kad kovoje su priešais reikia nau
doti stalininius metodus, t. y. triuškinti.

Priešus triuškinti yra seniai žinoma dik
tatorių priemonė, kurie ją vartoja tada, 
kada mato, jog valdžia slysta jiems iš ran 
kų.

STUDENTAI NENORI RUSŲ

Pereitą savaitę Vengrijos Studentų Są
junga buvo sušaukusi kongresą Budapeš
te. Kongrese dalyvavo atstovai iš visų Ven 
grijos universitetų. Studentai vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reikalaujančią, kad ru 
sų kariuomenė evakuotų Vengriją. Rezoliu 
cijoj pabrėžiama, kad rusų kariuomenės 
atitraukimas yra svarbiausias ir pagrindi 
nis studentijos reikalavimas. Studentai 
taip pat pabrėžė savo itšikimybę spalio 
mėn. 23 d. revoliucijos siekimams: nepri
klausoma, demokratinė ir socialistinė Ven 
grija!

IŠVOGĖ BRANGENYBES

Gauja vagių Birminghame susprogdino 
brangenybių seifą ir pagrobė už 20.000 sv. 
vertės brangenybių.

IR VĖL PABRANGS BENZINAS

Šios savaitės britų spauda rašo, kad'iiė 
trukus benzino galionas kaštuos 3 penais 
brangiau.

SAUSIO 26 D., ŠEŠTADIENĮ.
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SVEČIAI GIMNAZIJOJE SODYBOS JUROS DUGNE
Vak. Vokietijos Fed. Vyr. Ministerio Dr 

Oberlaender apsilankymas Vasario 16 
GimnazijojeGruodžio 16 d., sekmadienį, Vasario 16 Gimnazija susilaukė ministerio Pabėgėlių reikalams Dr. Oberlaender apsilankymo, kuris vykdamas vengrų gimnazijon prie Bruchsal užsuko ir pas mus. Augštąjį sve čią ir ponią Oberlaender gimnazijos kie me pasitiko Krašto Valdybos pirm. J. Ba- taitis ir gimn. dir. Dr. V. Literskis.Norėta sutikti svečią iškilmingiau, išsi rikiavus gimnazijos kieme, tačiau šis pla nas iširo, nes ministeris atvyko visu pusvalandžiu anksčiau negu buvo laukta. Tuojau po atvykimo Dr. Oberlaender panoro susipažinti su Gimnazijos būkle ir p- kvietus jį mokytojų kambarin, Kr. Vald. pirm. J. Bataitis ir gimn. dir. Dr. V. Li- tersikis padarė p. ministeriui gana platų informacinį pranešimą. Dr. Oberlaender gyvai domėjosi visais Gimnaziją liečiančiais klausimais, mokinių ir mokytojų skaičium, prieauglio klausimu, gimnazijos programa, taip pat ir finansiniu gimnazijos stoviu.Po šios, taip sakant, vizito darbo dalies, Dr. Oberlaender buvo parodytos gimnazijos klasės. Po to svečiai buvo pakviesti į Gimnazijos salę, kur jau laukė susirinkę dalis mokytojų ir visi mokiniai. Kr. V-bos pirm. J. Bataitis pasveikino p. minister! trumpa prakalba, išreikšdamas Lietuvių Bendruomenės vardu džiaugsmą, kad turi ma galimybė matyti Fed. Vyriausybės minister! savo tarpe, supažindinti jį su gim nazijos gyvenimu ir išdėstyti jam jos ne- dateklius. J. Bataitis pažymėjo, kad jislaiko p. Ministerio apsilankymą laimingu ženklu ir tikisi, kad Dr. Oberlaender, pamatęs visą savo akimis, išvyksiąs iš gimnazijos, kaip lietuvių bičiulis ir gimnazijos utžarėjas. P. ministeris, atsakydamas į sveikinimą, išreiškė pasitenkinimą matyta tvarka ir pažadėjo galimybių ribose remti Vasario 16 Gimn. reikalus bei atsižvelgti į jos nedateklius naują biudžetą su darant. Fed. Vokietijos Vyriausybės biudžetiniai metai baigiasi kovo 31 d. Be to. ministeris pažadėjo padaryti įtakos Bade- no-Wuerttembergo Kraštui, paskatinant ji susirūpinti Gimnazijos padėtimi. P. Minis teris įspėjo, kad artimoje ateityje gimnazi ją, greičiausia, aplankys keli Bundestago atstovai, nes demokratinėje santvarkoje tautos atstovai, skirdami lėšas kuriam nors tikslui, nori patys šelpiamąjį pamaty ti ir su juo nedatekliais susipažinti.Toliau, gimnazijos šokėjų grupė pademonstravo svečiui savo sugebėjimus ir pr šoko 3 tautinius šoklus. Gimnazijos vardu augštam svečiui buvo įteikta rankų darbo tautinė juosta.P. min. Oberlaenderio atsilankymas Va sarto 16 Gimnazijoje susilaukė, sunranta- ma, atgarsio vietos vokiečių spaudote m buvo paminėtas: Mannheimer Morgen. Weinheimer Nachrichten ir Lamperthei- mer Bote.Džiugu pranešti, kad p. min. Dr. Oher- laender jau 'dalinai išpildė savo pažada, nes vos tik savaitei nuo ansilankvmo ura. ėius. Kr. Valdyba gavo rašta, kad Gimnazijos mokslo priemonėms Pabėgėliu Ministerija yra paskyrusi DM 5.000 pašalpos

Svečiai iš JAVLapkričio 17-19 dienomis PLB Vokietijos Kr. Valdybą Weinheime ir Vasario 16 Gimnaziją Huettenfelde aplankė vienas mūsų tautiečių iš JAV, gerai Gimnazijai pažįstamas J. J. Bachunas. Tai yra dide-

lis lietuvių patriotas, žinomas visuomenės veikėjas ir jaunimo mecenatas.Lapkričio 18 d. J. J. Bachunas, Kr. Vald. pirm. J. Bataičio ir Kr. Tarybos nario K. Drungos lydimas, aplnkė Vasario 16 Gimnaziją ir drauge su mokiniais papietavo. Atsižvelgiant j Kalėdų švenčių artumą, svečio pavedimu, buvo nupirktos ir išdalin tos visiems gimnazijos mokiniams vaisių ir saldumynų dovanos. Valgykloje Gimn. dir. Dr. V. Literskis pasveikino svečią pri mindamas, kad jis lanko gimnaziją jau ant ru kart ir, kad jo pastangomis gimnaziją išlaikyti, buvo surinkta JAV daug aukų.J. J. Bachunas tarė mokiniams padrąsinantį žodi, pažymėdamas, kad jis pats pateko j JAV dviejų metų amžiaus vaiku būdamas, tačiau, nei lietuvių kalbos, nei Lietuvos nepamiršo ir liko ištikimas savo tautos lūkesčiams.Grįžtant iš Gimnazijos į Weinheimą, J. J. Bachunas aplankė Hemsbache Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. E. Simonaitį.Paskiausiai gautomis žiniomis, J. J. Ba- cahunas, grįžęs į JAV, yra daręs pranešimų per Margučio Radiją Chicagoje, nušviesdamas Gimnazijos būklę ir ragindamas ją remti. Tų pranešimų pasėkoje Kr. Valdyba yra gavusi iš Margučio Radijo per p. Dirmeikį du aukotojų čekius Gimnazijos naudai 110 dol. sumoje.Gruodžio mėn. pradžioje Vasario 16 Gimnaziją aplankė prof. K. Pakštas. Moki niams ir mokytojams jis ta proga skaitė paskaitą apie kultūrinį lietuvių tautos pa sirengimą. Po paskaitos buvo gyvas paskaitininko pasikalbėjims su mokiniais.
VAISTAI „E 39“

AR PAVYKS NUGALĖTI VĖŽĮ?šešiose Paryžiaus ligoninėse ir penkiose Prancūzijos provincijos ligoninėse jau kuris laikas daromi bandymai su naujai išrastais vaistais, pavadintais „E 39“, kurie turį išgydyti vėžį, arba, mažiausiai, sulaikyti tos baisios ligos plėtimąsi. Pirmieji bandymų rezultatai, pravesti Prncūzijoje ir Vokietijoje, esą, duoda daug vilčių išgelbėti žmoniją nuo baisios ligos, kuri vien tik Prncūzijoje per vienerius metus pasiima šimtą tūkstančių gyvybių. Vėžio liga iki šindien vis dar nenugalėta, nors su ja grumiasi viso pasaulio mokslininkai. Vė žio ligos gydymas trunka ilgesnį laiką, todėl galutinis įrodymas ar šie vaistai įveiks vėžį, paaiškės tik po kelių metų.Iki šiandien prieš vėžio ligą medicina tu ri tik du ginklus: spinduliuojančius kūnus, kurių pagalba išdeginama vėžio ligos apim tas žmogaus organizmo dalis ir chirurgo peilį. Tais atvejais, kai vėžio liga pastebima jos užuomazgoje, kai ji yra neišsišakojusi, vienalytė, yra galimybė išgydyti. Nelaimei, ši liga pačioje pradžioje sunkiai pastebima ir, dažniausiai, kai ji paaiškėja, sėkmingas išgydymas beveik neįmanomas. Nors pirmapradė votis pašalinama peiliu, ar išdeginama spinduliais, kai kurie vėžio audiniai kraujo pagalba persike lia į kitas organizmo vietas ir ten įkuria naujas „kolonijas“. Tokiais atvejais, gydy tojai, konstavę, kad ši liga įsigalėjo naujo žio ligos sužalotas ląsteles, šis vaistas daž niausiai vartojamas išvirkštimo būdu, at skiestas destiliuotame vandenyje. Gydymas trunka apie 12 dienų, pradedant 5 mi ligramais pirmąją dieną ir baigiant 100 mi ligramų paskutiniąją kuracijos dieną.

Pereitų metų rudenį, Olandijos karalie nės akivaizdoje, užsklęsta nauja užtvanka, kuri po kiek laiko atskirs olandams ke liasdešimt tūkstančių hektarų žemės nuo jūros. Po kelių metų naujasis „polderis'r, (polderiais vadinama žemė, gulinti žemiau jūros paviršiaus, atitverta užtvanko mis nuo jūros), sužaliuos augmenija — daržovės, sodai ir pievos.Užtvankoje, atskiriančioje didelį plotą jūros, įrengtas kelias, kurio gale randasi plati platforma. Tos platformos vietoje, po kelių metų, bus naujosios olandų provincijos — Flevoland sostinė Lelystad. Dabar šią provinciją ir būsimos sostinės vietą dengia jūra. Tačiau jau dabar Lelysta- de yra ligoninė, mokykla ir keliolika gyve namųjų namų, kuriuose su šeimomis gyvena užtvankos konstruktoriai ir jų pagelbi- ninkai. Busimasis miestas iš visų pusių a1' suptas jūra, tačiau netrukus ten kursis naujieji Olandijos gyventojai.Tokių užtvankų uždarymo scenos Olandijoje kartojasi kas keli metai. Tai jau vir to savotiška šios tautos tradicija: olandai nuo amžių stengiasi atstumti jūrą toliau ir, užtvankų pagalba, išplėšti daugiau žemės savo tėvynei. Be tų užtvankų, pasta tytų darbščių krašto gyventojų, didžiosios Olandijos dalies iš viso nebūtų. Kai k rios šio krašto vietovės randasi 6 m. ’ miau jūros paviršiaus. Olandijai būdingi ne tik vėjo malūnai, bet taip pat ir užtvankos. Tų užtvankų galima matyti visur: miestuose kanalai kerta gatves ir aikštes, už miesto tiesiasi lygiagrečiai su
Didžiausias laimėjimas tas, kad, esą, vė žio ligos išsišakojimas ir augimas, panaudojus šiuos naujuosius vaistus, sulaikomas. Po kurio laiko pirmapradė votis sukietėja ir ji gali būti pašalinta operacijos būdu. Šiandien šio vaisto išradėjai dar ne gali pasakyti, ar nepašalintos sukietėju- sis votys atsigaus, ar jas savaime nugalės organizmas? Į šį klausimą teisingai atsakyti, reikia ilgesnio laiko, reikia kelių me tų. Šiaip ar taip, jau vien tik tai, kad šie vaistai sulaiko vėžio ligos augimą, išgelbės daug gyvybių.Neabejotina, kad vaistai „E 39“ bus vie nas sėkmingiausiu ginklų prieš vėžio ligą, kuri iki dabar buvo laikoma beveik neišgydoma. Suprantama, kad tai tik užuomaz ga ir mokslininkai .atradę tokius vaistus, daro tolimesnius bandymus, jieško ir tobu liną priemones galutinai nugalėti baisiau- je vietoje, dažniausiai rezignuoja nuo naujų operacijų. Ligonis paliekamas savo likimui ir medicinos pagalba belieka viena: sumažinti nelaimingajam skausmus.Sakoma, kad naujasis vaistas „E 39“ ne šąs daug vilčių jau todėl, kad jis užkertąs kelią vėžio ligai steigti naujas „kolonijas“ ir taip pat sulaikąs vėžiui atsigauti pirma pradėję votyje.Šio vaisto išradėjas, vokiečių prof. Gerhard Domagk, jau anksčiau yra išradęs garsiuosius sulfamidus.Pirmieji bandymai su naujuoju vaistu „E 39“ buvo padaryti dviejų vokiečių gydytojų laboratorijose su žiurkėmis ir kra likais. Ilgų metų bandymai patvirtino, kad šis vaistas sulaiko vėžio ligos plėtimąsi. Vėliau buvo padaryti bandymai su žmonė mis, kuriems nebebuvę vilčių išgydyti. Konstatuota, kad naujasis vaistas nekenks 

keliais, kaimuose kerta laukus ir atskiria sodybas nuo sodybų.Naujoji Flevoland provincija turės 2.500 individualių sodybų, susibūrusių 12 kaimuose.Užtvanką pastačius, darban įkinkomos milžiniškos pompos, įrengtos pylimuose. Vandenį išpopmpavus, pirmieji atvyksta kelių statybininkai ir sodybų konstrukto riai. Pradžioje reginys labai nejaukus: dau ba, apsidengusi purvu, be jokio augalėlio. Toks nuo jūros atskirtas plotas kelis metus paliekamas „dirvonuoti“, nors atitinkamose įstaigose matininkai, inžinieriai, technikai per tą „dirvonavimo“ metą pada ro visus smulkius planus, gi lietus išplauna druskos nuosėdas. Tik po to atvyksta valstybės samdomi darbininkai, kurie ka sa griovius, praveda drenažą ir pagaliau pradeda dygti atskiros sodybos su gyvena maišiais ir ūkio pastatais. Sauvališkai nie kas neturi teisės „jūros dugne“ apsigyven ti ir kurtis. Speciali komisija renka kandidatus, Busimieji ūkininkai persijojami per skriningo rėtį, panašiai, kaip dipukai, norį patekti Amerikon...Toji komisija ištiria ne tik ūkininko kan didato sugebėjimus, bet atidžiai išlukštena jo praeitį, organizacinius gabumus ir pilietinę ištikimybę. Kandidatas, gavęs lei dimą ūkininkauti jam skirtame ūkyje, ne tampa to ūkio sav’ninku, bet tik nuomininku per 12 metų. Vėliau, terminui suėjus, jei pasirodo, kad jis sugeba ūkį vesti, jam toji nuoma prailginama.„Jūros dugno“ miestų gyventojai taip pat labai stropiai parenkami. Olandai yra apskaičiavę, kad trims olandams, gyvenan tiems ūkiuose, reikalinga vieno gyventojo mieste, dirbančio protinį darbą ir vieno miesčionio darbininko. Šios proporcijos yra labai stropiai laikomasi. Statistai iš anksto apskaičiavo, kiek reikalinga gydytojų, mokytojų, pirklių ir amatininkų. Niekam kitam nusausintuose plotuose apsigyventi nevalia. Iš šalies atrodytų, kad toks vyriausybės kietas potvarkis būtų lyg ir perdėtas, nedemokratiškas. Tačiau prak tika parodė, kad be jo negalima apsieiti. Senesniais laikais, bandymo tikslu, į nusau sintą vietą buvo leista laisvai apsigyventi, kas tik norėjo. Pasekmės buvo tokios, kad tuo būdu kolonizavus iš jūros atkariautus plotus, pasidarė chaosas. Reikėjo keliasdešimt metų, kad visa atitaisius ir grąžinus tvarką.Jūros dugno nusausinimas, suprantama kiekvienam, kaštuoja nepaprastai brangiai. Privati iniciatyva šioje srityje niekad neapsimokėtų. Tai gali padaryti tik valstybė, turėdama tautinį tikslą — didinti visos tautos turtą.Tenka pastebėti, kad polderių ūkininkas iš vieno hektaro surenka keturis kart didesnį derlių, negu pav., amerikietis ar kanadietis ūkininkas iš to paties ploto. „Jūros dugno“ ūkininkai mažai sėja javų: daugumoje jie kultivuoja bulves, įvairias daržoves, gėles, veislinius gyvulius. Polderių ūkininkai niekad neskuba, bet dirba 
mingas sveikoms žmogaus organizmo laste lems ir, taip pat, stebuklingai veikiąs į vė šią šio amžiaus žmonijos rykštę — vėžį. Reikia tikėtis, kad vaistų „E 39“ yra tik pirmasis etapas, lygiai kaip ir penicilinas, kuris yra jau nepalyginamai patobulintas, turint galvoje pirmykštį jo etapą. Jei kelias kovai su vėžiu būtų tikrai surastas, tai nebebūtų abejonės, kad po kelių metų mokslininkai nugalės šią ligą.

V. P-kis

šviesa iš dangaus!Kalėdinėse kalbose Popiežius PIJUS XII, kaip Krikščionybės vyriausias Vadas, iš Romos, lyg iš centrinio žemės gyvenimo stebėjimo punkto, Betliejaus dangiškoje šviesoje vertina pasaulio įvykius, nurodo trūkumus, skatina labiau pažinti, mylėti ir ginti Tiesą, nes tik ji, tariant Evangelijos žodžiais, padarys žmones laisvus. 1954 m. savo kalėdinėje kalboje Šv. Tėvas nurodė, kad tuometinis šaltasis karas kuria šaltą taiką, kuri yra labai tolima nuo Betliejaus taikos ir ramybės, angelų pažadėtos visiems geros valios žmonėms. Šaltoji taika težada priespaudos ramybę, nes remiasi baime ir klaida, o milionai pavergti, krkščioniškas gyvenimas slopinamas, tiesa iškraipoma. Praėjo po to pora metų ir natūralūs įgimtas laisvės ir tiesos troškimas, kuris žymiau negu kituose kraštuose pasireiškė Vengrijoje, jai užpelnęs divyriškos tautos garbę, tas kilnias viltis bolševikų tankai paskandino didžiu lėse kraujo bangose. Bolševikai tesiremia tik savo „pravda“, kuri nieko bendro nebeturi su prigmties įstatymu. O kada pavergtos ir naikinamos tautos šaukiasi į žmogaus vertę, į laisvę, į nepriklausomybę, kada atmeta bedievškus teigimus, tada bolševikai paleidžia savo karinę mašiną, kad sutriuškintų tuos, kurie išdrįso jiems pasipriešinti. Taip supurtančiai jie elgiasi ne atsitiktinai, bet labai nuosekliai pagal savo bedieviška mokslą, nes jei nėra Die vo, nebėra amžinosios Tiesos nei atsako- mingumo, kaip savo laiku vienas jų vadas išsireiškė ■— milionas nužudytų ne nusikal timas tik statistika.Popiežius giliai apgailestauja kai kurių katalikų pasauliečių ir dvasiškių „pasikal bėjimus“ ir „susitikimus“ su komunistais. Kaip galima susitikti su tais, jei keliai skirtingi, jei jie atkakliai atmeta ir neigia absoliutines vertybes, padarydami negalima bet kurį sugyvenimą — koegzistenciją tiesoje! Gerbiant krikščionio vardą, Popie žius ragina liautis nuo tokios taktikos, nes ir Apaštalas įspėja: „Negalite būti dalyviai Viešpaties stalo ir Jo priešų“ (I Kor. 10.21). Tačiau neišardyti tiltus, pakanka ką daro atsakomingi valstybės ir Bažnyčios vyrai. Kaip verta pripažinti jog Jung tinių Tautų Organizacija pasmerkia žmogaus ir ištisų tautų sunkius teisės pažeidi mus, turėtų būti ,kad panašiuose atsitikimuose valstybės, kurios atmeta įsileisti ste bėtojus, joms būtų atimta J T Organizaci jos nario teisė!Popiežius tiki, kad ryžtingo priešo akivaizdoje, kuris vienu ar kitu būdu nori visoms tautoms užmesti nepakenčiamą gy venimo būdą, tam gali pasiprešinti tik vie ningas ir stiprus elgesys visų, kurie myli tiesa ir gėrį, jie galės išgelbėti taika ir ją išgelbės! P. Dauknys MIC

PAMALDOSKETTERING — šį sekmadienį — sausio 13 d., 12 vai. St. Edward bažn. London Rd. Kviečiami visi plačios apylinkės ir gretimu kolonijų tautiečiai.NOTTINGHAM — sausio 13 ir 27 d.d., 12.15 vai.BRADFORD — sausio 20 d., 12.30 vai.KEIGHLEY — sausio 20 d., 5 vai. v.ilgas valandas, metodiškai, apgalvotai ir sąžiningai. Sunkiai atkariauti iš jūros žemės plotai, tautos nuosavybės gerbimas ir atsakingumo jausmas, užgrudina olandus žemės ūkio darbe. Toji atsakomybė perduo dama iš kartos į kartą. Todėl nenuostabu, kad ir baisiųjų nelaimių dienomis, kai įšė lusi jūra sutriuškina žmogaus rankomis pastatytus pylimus, užpildama sodybas ir miestus, olandas nenumoja rankomis, bet ryžtingai griebiasi atstatymo darbu, nepa siduodamas panikai, nei nusiminimui. Am žiną kova su jūra, užgrūdina polderių gyventojus ir visą darbščią tautą, tyliai, pastoviai, vieningai gerinant tautos ir pavienio žmogaus gerbūvį.
B. D-nis

PIRMAS LAIŠKAS
BR. DAUBARAS(šeštasIšėjęs gatvėn, Martynas pastebėjo Karolinos siluetą, skubantį į namus. Pradžioje jis buvo bemanąs ją vytis, bet tuo pačiu laiku iš aludės išėjusi kirpėja užkalbino 

Papartį:— Paliko tave ponia Talbot?..— Ji nuėjo savais keliais, aš einu savo,— atsakė Martynas, nepatenkintas, kad ši moteris jį sutrukdė ir jis dabar nebegalės prisvyli nuėjusios.— Graži naktis, tik tamsoka. Aš visada bijau tamsos, — artėdama prie Paparčio, kalbinosi Alban.— Shanklino miestas netaupo elektros,— žiūrėdamas į virš jų galvų kabančias lempas, šyptelėjo Martynas, atspėjęs kirpėjos kėslus.— Tik čia taip Šviesu, o toliau ūūū, kaip baisu, — sudrebėjo ji visu kūnu, glausda masi prie Paparčio peties.— Jei bijote, galiu palydėti. — pasisiūlė jis, širdyje jausdamas lyg ir palengvėjimą, kad tuo būdu atkeršysiąs išdidžiai darbdavei, nepakivetusiai drauge grįžti. Išgertas alkoholis, vakaro išgyventi nuotykiai, girdėti pagyrimai ir kirpėjos meili nlmasis kėlė jį puikybėn. Jis ėjo su šia moterimi, bet jo mintys vis bėgo paskui aną ir vidaus kirminas gundė kažkokiam 
neapčiuopiamam ir nesuvokiamam kerš-

tęsinys)tui. Jis net džiaugėsi dabar einąs su ponia Alban ir lyg norėdamas ir ją šiuo džiaugs mu užkrėsti, stipriai prisispaudė jos ranką.— Jei ponia Talbot mus taip einančius pamatytų, negautume! Kalėdoms dovanų, — erzino Papartį kirpėja.— Mano krašte yra toks paprotys, kad bernai per Kalėdas gali laisvai keisti šeimininkus, — pabrėždamas žodį bernai, at sakė Papartis.— Bet Martynas niekad nenorėtų savo šeimininkių keisti, ypač jaunosios? — linksmu, klausiamu žvilgsniu pažvelgė i į Papartį.— Bernui šeimininkas tas, kas moka už jo darbą...— Bet ponių Talbot vasarvietėje ponas Martynas ne vien tik samdinio pareigas turi...— Taip tik viena ponia Alban galvoja...— Bet Martynas nežino, kodėl ji taip galvoja? Martynas nežino, kad ponia Alban labai dažnai apie jį galvoja, ir galvoja. kad jis iki šiandien visuomet jai buvo negeras...— šiandien, ponia Alban, Kalėdos. .— Aš norėčiau, kad man visada tokios būti| Kalėdos!— Mano krašte kitaip Kalėdos švenčiamos...

— Kaip puiku, jūs man šį vakarą apie tai papasakosit!.. Štai mes jau ir namuose, — pasisukdama veidu į Martyną šypsojosi kirpėja, stovėdama prie savo įmonės durų.Papartis, norėdamas išvengti jos akių, pakėlęs galvą pusbalsiai skaitė kirpyklos iškabą, apšviestą gatvės žiburio ir, lyg bi jodamas, kad ji vėl tuoj ims kalbinti jj užeiti, pirmas atsiliepė:— Pasirodo, kad net ir anglėms mote rims negalima tikėti...— Kodėl?!— Sakėt, kad bijote eiti tamsoje, o čia dar šviesiau, negu prie „Auksinio Liūto*'. — nuleidęs nuo iškabos galvą, priekaištin gai jai į akis pažiūrėjo Papartis.— O savo krašte pasitikėdavai moterimis? — nenujausdama Paparčio žaizdos, laiminga, kad jis nenuleisdamas akių į ją žiūrėjo, užpuolė ji, švelniai suspausdama jam nosį.Papartis lengvai nustūmė jos pirštinėtą ranką ir nei šiam, nei tam, keistu balsu pasakė:— Mielai išgerčiau degtinės...— Užeikime, aš turiu gero konjako... Bet pirmiausiai reikia išgerti stiprios kavos. Martynai, tu nebegali daug gerti!Einam. — traukė ji Papartį už rankos.— Mano krašte yra toks paprotys, kad pirmą kartą peržengdamas gražios našlės slenksti, lauke turi išgerti stikliuką, kitaip tuos namus ištinka nelaimė, — melą vo Martynas, džiaugdamasis ūmai i galvą jam atėjusia tokia mintimi.— O. koks barbariškas tavo tas kraštas! Tu šį vakarą nieko kito nekalbi, ti“ „mano kraštas“, „mano kraštas“! — šaipėsi ji iš jo, rankinuke jieškodama rakto.

— Gerai, atnešiu, gerbdama tą tavo krašto paprotį, kalbėjo ponia Alban, prisi traukdama jį prie pat durų.Viena ranka laikydama Papartį, kita įjungė prieškambaryje šviesą.— Bet jei tik viena koja peržengtume! seynkstį, ar taip pat pagal tavo krašto pa protį ištiktų tuos namus katastrofa, — juokėsi ji, stovėdama tarp durų.— Tada katastrofa ištinka ne namus, bet jų šeimininkę, — atsikirto Martynas, pastatydamas kairę koją ant kilimėlio, pa tiesto prie pat slenksčio.— Katastrofa būtų, jei ponas Papartis šį vakarą neužeitų pas ponią Alban arbatos stiklui, — staiga ji rimtai pasakė, žiūrėdama jam į akis.Papartis atitraukė koją nuo kilimėlio. Valandėlę jie stovėjo viens prieš kitą tylėdami, apšviesti iš prieškambario sklindančios šviesos.— Ne, ponia, aš pas jus užeiti negaliu, nežymiai palenkęs galvą atsakė Martynas, laukdamas jos rankos atsisveikinimui.— Bijote, kad ne mane, bet ponią Karo liną gali ištikti katastrofa. =— nebeslėpda ma pagiežos atsilepė kirpėja.— Ponia Alban, aš esu vedęs, ir mano krašto papročiai yra tokie, kad kartą vedęs, negali laužyti duotos priesaikos, — tai sakydamas jis dar kartą palenkė galvą ir, nebelaukdamas jos atsisveikinimo, išėjo j gatvę.— Martin! — pakartotinai šaukė Papartį pusryčių virėja Mary ir, kai jis vis dar besimuistė savo kambaryje, užgirdo laiptais skubius Jane žingsnius, o po sekundės jos beldimąsi į duris.

— Mes tavęs jau seniai laukiam! Martin, eikš greičiau, aš tau parodysiu, kiek dovanų! Bet tavo man geriausiai patiko. Kas tau geriausiai patinka? — kamantinė jo jį mergaitė, žiūrėdama į netvarkingai išvyniotą dovanų stirtą.— Ir man geriausiai patiko tavo. Jane...— Bet mes bėkime! Močiutė jau ir taip ant tavęs pikta, kad viskas ant stalo atšals. Tu matytum, koks kalakutas! didesnis už strutį, — tempė mergaitė Martyną, nebeleisdama jam baigti tvarkytis.Ponių Talbot namuose Kalėdų pirmąją pirmąją dieną pusryčiai buvo vienas iškil mingiausių momentų per visas šventes. Tiesa, jos labai retai pasikviesdavo ką nors iš pažįstamų. Dažniausiai tos iškilmės buvo atšvenčiamos savo tarpe, neišskiriant virėjos Mary, nei Paparčio. Toks jų elgesys jau pirmaisiais metais padarė gilų įspūdį Martynui ir jis, nors ir neišsitarda vo apie tai, tačiau širdyje ajutė didelę šei mininkėms pagarbą už jų dėmesį samdiniams.Traukiamas laiptais žemyn, Martynas jautėsi kažkaip kitaip, negu anksčiau. Jam atrodė, kad jaunoji šeimininkė jau žino jo vakarykštį kirpėjos palydėjimdą, žino apie jo vėlų grįžimą ir nusigėrimą. Valgo man įtrauktas isj pirmiausiai pamatė apnuogintas ponios Karolinos rankas ir tuoj pat prisiminė jos apsikabinimą bare. Ir dabar, užuot pasisveikinęs, jis nejučiomis pakėlė galvą į lubas, lyg bijodamas, kad ir čia kabo toks pat vainikas...Karolina, pastebėjusi tokį jo elgesį, ūmai ėmė kvatotis, nuo ko Papartis dar daugiau sumišo .nuraudo, jausdamas kaip kaista jam žandai ir ausys.Bus daugiau
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LONDONAS

KVIETIMAS

Kartų metuose rengiamas tradicinis pobu- 
vis SPAUDOS BALIUS. Kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir šįmet. Spaudos Balius rengia
mas sausio pabaigoje, šeštadienį. Visi lietu
viai maloniai kivečiami sausio 26 dienos 
vakarą rezervuoti tam tikslui ir skaitlingai 
dalyvauti tradiciniame pobūvyje, kuris įvyks 
Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W. 11. Gerb. svečiai staliukus pra
šomi užsisakyti iš (.Vikst o laiškeliu, ar Te!f. 
PAR 2470.

VAIKŲ ŠVENTĖS LONDONE

Sausio mėn. 6 d., sekmadienį, Lietuvių 
Namuose surengtoj Eglutėj dalyvavo apie 
40 vaikučių su savo mamytėmis ir nema
žas skaičius viengungių svečių, atvykusių 
pasidžiaugti mūsų atžalynu.

Programą paruošė ir vaikučius tam pa
rengė p. Nenortienė,- kuri jau kelis metus 
rūpinasi vaikų Eglutėmis.

Po gyvojo paveikslo ir tautinių šokių, 
kuriuos išpildė mūsų mažieji, sekė eilėraš
čiai ir Kalėdų Senelio dovanos.

Pasibaigus programai, vaikučiai, kartu 
su Kalėdų Seneliu (p. Strimu) sėdo prie py
ragaičiais apkrauto stalo ir skanios kaka
vos, o mamytėms ir svečiams veikė atski
ras kavos ir alaus baras.

Pasistiprinus, vėl visi sugūžėjo į salę ir. 
p. Paruliui pianinu pritariant, prasidėjo 
rateliai ir dainos.

* * * * *
Kalėdų Eglutė buvo suruošta pereitą šeš 

tadienį parapijos salėje Victoria Park Rd. 
Kalėdų Senelis, DBLS London I sk. pirmi
ninkas Kasparas, atėjo su dideliu dova
nų maišu ir čia vaikučiai pasirodė kas ką 
moka, kas eilėraštį, kas šokius, už tai iš 
Senelio gaudami po dovanų maišelį. Mote
rų Šv. Onos d-ja mažiesiems ir jų tėve
liams suruošė arbatėlę ,o Viktoras Bulai
tis pagrojo akordeonu. Didesnės progra
mos nebuvo, dėl poros mokinių šia žiemą 
Vargo Mokykla Londone nebeveikia. Vai
kučių buvo apie 35 ir mokytojas į juos 
linksmai su viltim žiūrėjo, kad jiems pa
augus už 2-3 metų Vargo Mokykla bus vėl 
skaitlinga.

SKAUTAI RENGIASI DIDŽIAM 
PASIRODYMUI

Šią vasarą Anglijon suskrenda iš viso 
pasaulio skautai į Tarp. Jamborę. Džiugu, 
kad į tą jaunimo sąskrydi pakviesti ir lie 
tuviai skautai. Teko patirti, kark jau da
bar jie tam žygiui rengiasi. Pereita savai
tę, p. Fidleriui vadovaujnt, jie buvo susi
rinkę stovyklauti prie Nottinghamo, spe
cialiai jiems skirtoje stovykloje. Anglijos 
lietuvių skautus, atrodo, atstovaus šie 
skautai: broliai Aniliauskai, Andriuškevi
čius, G. Kaulėnas, R. Kalibatas, R. Vai- 
norius. Jiems vadovaus įgudęs stovyklau
tojas, senas „vilkas“ Fidleris.

Tarptautinė skaučių mergaičių stovykla 
įvyks atskirai, į kurią taip pat yra pakvies 
tos ir mūsų kelios sesės.

PO KALĖDŲ — SUSIRŪPINKIME 
ATOSTOGOMIS

Visi žinome, kad šio krašto gyventoji.!, 
atšventę Kalėdas, pradeda rūpintis vasa
ros atostogomis. Lietuvių Sodybos admi
nistracija maloniai prašo lietuvius, norin
čius vasaros atostogas praleisti Sodyboje, 
jau dabar apie tai pranešti, nes kitatau
čiai jau užsisako. Suprantama, kad lietu
viams yra pirmenybė, tačiau Sodybos ad
ministracija prašo iš anksto apie numaty
tą vasarojimo laiką jai pranešti. Tuo rei
kalu rašyti: Lietuviu Namai. 1. Ladbroke 
Gardens, London. W. 11.

ŠILTA SAUSIO PRADŽIA

Tokios šiltos sausio pradžioos meteoro
logai savo užrašuose neturėjo per paskuti 
niuosius 80 metų. Pereitą sekmadienį Pa
ryžiuje buvo 13 laipsnių C. šilumos, gi 
Anglijoje ir Valijoje termometrai rodė iki 
12 laipsnių C šilumos. Turint galvoje skys 
to kuro badą, toks šiltas oras yra Dievo 
dovana.

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. Valdyba

REIKALAUJA DIDESNIŲ ATLYGINIMŲ
Ryšium su padidėjančiomis prekių kai

nomis, 5 milionai Anglijos darbininkų rei 
kalauja didesnių atlyginimų.

Kaikuriose Anglijos provincijose nedar
bas palietė tūkstančius dirbančiųjų. Ypa
tinga nedarbo krizė jaučiama Coventryje 
automobilių pramonėje. Automobilių fab
rikuose, Coventryje, dirbo 127.000 darbi
ninkų. šeštoji dalis to skaičiaus neteko 
visiškai darbo, arba dirba gerokai apkar
pytas valandas. Reikia pastebėti, kad pas
kutiniais metais nemažas skaičius Covent 
ryje gyvenančių lietuvių taip pat dirbo šio 
je pramonės šakoje. Kai kurie jau yra at
leisti, kiti dirba tik pusę savaitės.

DAUG ANGLŲ VYKSTA KANADON
Kanados konsulatą dabar užgriuvo ang

lai, norį emigruoti į Kanadą. Londono 
spauda pažymi, kad nedarbo grėsmė ir 
kasdien brangstąs pragyvenimas, verčia 
anglus keltis į Kanadą ir Australiją.

TRAUKINIŲ NELAIMĖ
Pirmadienį, sausio 7 d., keleivinis trau

kinys, ėjęs iš Škotijos, Londono priemies 
tyje susidūrė su vietiniu traukiniu. Vienas 
keleivis buvo užmuštas ir 15 sužeistų.

DERBY
Mūsų skyrius visuomet jau toks buvo ir 

bus: surengęs kokį didesnį parengimą, ku 
rį laiką leidžia visiems atsidusti, nevargin 
damas tautiečių dažnais parengimais. Da
bar ir pati skyriaus valdyba, kiek pailsė
jusi nuo Kariuomenės Šventės minėjimo, 
griebėsi labai gražaus darbo: papuošti sky 
riaus klubą ir jį sutvarkyti. Reikia paste
bėti, kad iki šiol šio darbo jokia skyriaus 
valdyba nebuvo atlikusi. Skyriaus žinioje 
esantis klubas pasipuošė tautine vėliava, 
lietuviškais šūkiais, gražia Vytimi. Ten pat 
įrengta speciali lenta, kurioje skelbiami 
įvairūs skyriaus reikalaf.

Už klubo papuošimą tenka padėkoti p. 
F. Ramoniui už jo nupieštą tikrai gražią 
Vytį, o p.p. Sarapinams už paskolintas vė 
liavas. Klubas taip pat turi nuosavą piani
ną, radiogramą ir lietuviškas plokšteles, 
lietuvių ir anglų spaudos taip pat čia kiek 
vienas gali rasti.

Ateityje skyriaus valdyba numato žy
miai daugiau įsigyti lietuvišos spaudos, 
įvairių žaidimų, todėl atrodo, kad vieninte 
lis Derbyje lietuviškas židinys bus pasi
didžiavimas kitataučių akyse ir saviesiems 
jauki vieta praleisti laisvalaikius. Klubas 
atdaras kiekvieną sekmadienį 7-10 vai. va 
karo.

Tautiečiai kviečiami skaitlingai rinktis 
su savo svečiais ir čia praleisti sekmadie 
nio vakarus jaukioje, lietuviškoje aplin
koje. J. Lcvinskas

DBLS Derby Sk. Narį

p. P. POPIKĄ
ir

p-Ię R. CERKUTĘ.

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikina ir linki saulėto 

gyvenimo

DBLS Derby Sk. Valdyba ir Nariai.

BRADFORDAS
Pirmą kartą Bradforde pasirodys padi

dinti sąstato „Atžalynas“
ŠIUPINYJE

š. m. sausio mėn. 19 d., Latvių klube, 
Bolton Rd., 2-as autobuso sustojimas.

Įdomios ir nuotaikingos programos pra
džia — 6 vai. Bus šokiai, bufetas ir kt.

Prie įėjimo: aukos.
Maloniai kviečia visus dalyvauti

Rengėjai „Atžalynas“

CORBY
ATSISVEIKINTA SU GARBINGU

SVEČIU

Kurį laiką Corbyje viešėjo iš tolimų 
kraštų atvykęs kun. V. Dubinskas pas sa
vo gimines p.p. Perminus.

Kun. Dubinskas, aplankęs Londone Lie 
tuvių Namus, N. Metų išvakarėse, atsisvei 
kinęs su lietuviais corbiečiais, išvyko į to 
limus pietų kraštus.

Gerb. svečiui corbiečiai surengė kuklias 
išleistuves, įteikkę prisminimui dovanė
lių. K. Kriaučiūnas padovanojo visų vie
tos lietuvių vardu savo rankų darbo lietu
viškais raštais papuoštą dėžutę, o vietos 
vargo mokykla kun. Kuzmickio knygą 
„Marija Mums Kalba“, perjuostą tautine 
juosta ir Br. Daubaro dvi knygas „Duonos 
Bejieškant“ ir „Uždangai Nusileidus“.

Išlydėdami garbingąjį svetį, corbiečiai 
palinkėjo greito pasimatymo Laisvoje Tė 
vynėje.

Vietos lietuviai dėkingi p. Kriaučiūnui, 
už bendrą dovaną, o visiems, atsisveikini 
mo pobūvyje dalyvavusiems, už atsilanky 
mą. C. Ko-tas

LOWTONAS
DBLS Lowtono skyrius surengė mažą 

loteriją su devyniais laimėjimais. Gautas 
pelnas skirtas skyriaus kultūriniams reika 
lams.

Biletų traukimas įvyko gruodžio 23 d. 
Laimingus biletus ištraukė hotelio savinin 
kas Mr. H. Mednurst.

Laimėjo šie numeriai: 564, 157, 512, 962, 
553, 657, 746, 576 ir 912.

VOKIETIJA
INFORMACIJA TĖVAMS

Visų gausių šeimų tėvų žiniai. Muenche 
ne veikia viena organizacija, pasistačiusi 
sau tikslą padėti vaikams gausiose šeimo 
se arba šeimose, kur tėvas yra ilgesnį lai 
ką nedarbingas ar invalidas ir gauna nepa 
kankamą rentę ar pensiją šeimai išlaikyti, 
šitoji organizacija vad. Foster Parents 
Plan, jos direktorė — (Director for Ger
many) yra Miss Elizabeth M. Whitmor. Or 
ganizacijos adresas: Meunchen, Marien- 
platz, Rathaus, Zim. 239-242. Vaikams, ku 
rie priimami tos org. globo n,org. suranda 
jiems globėjus, lyg krikšto tėvus JAV, ku 
rie siunčia vaiko išlaikymui kas mėnesį 
apie DM 37, — ir nereguliariai maisto bei 
rūbų siuntinius. Nors mūsų bendruomenė 
je šios org. veikla yra be abejo žinoma, 
Kr. Valdyba randa reikalinga atkreipti vie 
nok į šią organizaciją gausių šeimų galvų 
dėmesį. Kad gauti pašalpą tėvai turi pa
duoti org. direktoriui trumpą prašymą, nu 
rodant savo adresą, materialinę būklę ir 
šeimos dydį.

„Europos Lietuvyje“ pasirodžiusi Railos 
sarkastinė gen. Raštikio knygos kritika ir 
Anarchisto pogrindis mūsų kolonijose ra 
do neskanų atgarsį, kurį girdžiu jas lanky 
damas. Jeigu mes šaipysimės iš savo tau
tos garbingų asmenybių, tai kas mus pa
čius norės pagerbti! Kiek man teko suti1 
ti, tuo ypač piktinasi mūsų buvę kariai, 
bet ir mums visiems Lietuvos Kariuome
nės Vadas yra labai brangus. Žymus švei
carų sociologas Emil Fiedler sako, kad 
jam daug maloniau paspausti šlavėjo ran
ką, kuris gatves padaro švarias, negu to
kio rašeivos, kuris juokiasi iš žmogaus ir 
skleidžia šiukšles savo straipsniais.

Koks tikslas Anarchisto pogrindžio? Dėl 
komunizmo garbinimo jam nerašau atski
ros studijos, yra pakankamai prirašyta, 
taip pat ir nuostabiai aiški popiežiaus Pi
jaus XI Enciklika. Tik jo galiu paklausti: 
ar reikia kovoti už Tiesą ar ne? Jis taip i 
puikęs, kad .rašydamas apie tėvų ir aps
kritai autoriteto gerbimą, tariasi esąs iš
mintingesnis net už patį Dievą (O tempe
ra, o mores!), sakydamas nesąmonė esą 
reikalauti, kad vaikai gerbtų tėvus, kada 
pats Dievas kaip tik to reikalauja. Pats 
Anarchistas, nežiūrint tokios jo didelės 
puikybės, bijosi mūsų visuomenei prisista 
tyti kas esąs.

P. Dauknys MIC

ATSKALŪNO SVAIČIOJIMAI

šiuo kartu Anarchisto slapyvardžiu pa
sislėpusiam rašeivai užkliuvo amžiaus, ve 
dybinio gyvenimo, visuomeninio darbo su 
kakčių .minėjimai. Anarchistas paneigia šį 
žmonijos paprotį, tvirtindamas, kad jei Yni 
nima kurio nors visuomenininko darbo su 
kaktis, tai reikia būtinai minėti ir parkų 
ar gatvių šlavėjų drbo sukaktis, lyg neži 
nodamas, kad ir šiukšlių vežėjai taip pat 
švenčia ir savo darbo sukaktis, o jau am
žiaus — tikriausiai. Tik, žinoma, jie šven 
čia „privačiai“, kadangi ir jų darbas nega 
Ii būti lyginamas su tokiais darbais, ku
riuos yra nuveikę žymūs išradėjai, kultū
rininkai, mokslininkai, palikę žmonijai 
nuopelnus, už kuriuos dėkinga visuomenė 
juos nori pagerbti ne tik jiems'mirus, bet 
ir tebegyvenant.

Spaudoje, kiek pamenu, buvo iškeltas 
klausimas, ar lietuviai turi švęsti gimta
dienius, ar vardadienius? Gaila, kad Anar 
chistas nepasisakė ir dėl vardadienių. Bet, 
iš to, kas buvo parašyta .atrodo, kad ir 
vardadienių paminėjimo jis nepripažįsta. 
Prileiskime, kad taip imtų ir atsitiktų, 
kaip Anarchistas nori: nė vrdadienių, nė 
gimtadienių, nei visuomeninio darbo su
kakčių niekas nebeminėtų! Tų visų „blo
gybių“ atsikračiuss tektų atsikratyti ir ki
tų papročių: nerengti krikštynų, vestuvių, 
pabaigtuvių, laidotuvių, bendrų pobūvių, 
sueigų ir t.t. Kitaip sakant, užsidaryti sa
vam kiaute, vengti bendravimo su kaimy
nais ir giminėmis, prisisrėbti kopūstų ir 
vienumoje riaugčioti it peniukšliui...

Šeimyninės šventės, artimųjų gyvenimo 
sukaktys, visuomeniniai pagerbimo nusi- 
pelnusių asmenų vakarai, bendri kultūri
niai pobūviai ir suėjimai, žmones ne tik su 
artina, bet taip pat, ypač jaunimą, daug ko 
pamoko ir lavina, pratina jaunuolį ar jau
nuolę gerbti vyresniuosius, moko juos do
rai apsieiti prie stalo, pratina laikytis tam 
tikrų tradicijų, be kurių negyvena ne tik 
civilizuota tauta, bet ir laukinė. Anarchis
to išvedžiojimai ir jo prielaidos verčia gal 
voti, kad tai atskalūno, ar protiniai ne vi
sai sveiko žmogaus svaičiojimai, pastan
gos sujaukti visa tai, kas gerbtina, gražu, 
kas žmones artina, bet ne atžagareiviškai 
atskalūnina.

Trijų Vaikų Motina

Muenchenas

Ludwigsfelde, YMCA salėje, lietuvių 
Muencheno apylinkės klubas, drauge su 
vietos vargo mokykla surengė Kalėdų eg
lutę lietuvių vaikams. Vaikų šventėn susi 
rinko gausus būrys lietuviukų su tėvais. 
Skoningai dekoruotoje scenoje vargo mo
kyklos mokiniai, vadovaujami mok. S. Lau 
kaitienės, vykusiai suvaidino „Kalėdų Nak 
tį“. Po vaidinimo, jaunimas individualiai 
pasirodė prieš Kalėdų Senelį.

PLB Muencheno apylinkės valdybos pir 
mininkas, kun. J. Tautkevičius, apibūdinęs 
apylinkės lietuvių veiklą, išreiškė nuošir
džią padėką Moterų Klubo valdybai ir var 
go mokyklos vedėjai už rūpestingą eglu
tės parengimą, o BALFo Vokietijoje įgalio 
tiniui p. Rugieniui už suteiktą piniginę pa 
ramą ir taip pat PLB Vokietijos Krašto 
valdybai ir geraširdžiams JAV tautiečiams 
už atsiųstas kalėdines dovanėles.

Gruodžio 31 d. vietos lietuviai išklmin- 
gai sutiko Naujuosius Metus. Ta pačia pro 
ga atsisveikinta su Amerikon išvykstan
čiais p.p. Šatais ir Matiukais.

Tenka pažymėti, kad tokie bendri pobū

GRANDINIO TRIGRAŠIS

Gen. Stasio Raštikio knyga „KOVOSE 
DĖL LIETUVOS“, (Ne „Kovos dėl Lietu
vos“, kaip paskutiniame numeryje rašo p. 
V. Andriuškevičius), sukėlė tam tikrų dis 
kusijų laisvoje lietuvių spaudoje. Vieni ja 
gėrisi, kiti piktinasi ,treti, josneskaitę, įsi 
velia į ginčus, gal ne tiek dėl paties daly
ko, kiek vedini noro „sudirbti“ recenzen
tus, kitaip pasisakiusius, negu jų asmeni
nė pažiūra ar nuomonė. Neminint jau ki
tuose laikraščiuose tokių pasisakymų, im
siu „Europos Lietuvyje“ p. Andriuškevi
čiaus atsiliepimą apie Br. Railos Raštikio 
raštų recenziją. Atidžiai paskaičiusiam 
„Kovose dėl Lietuvos“, bešališkam lietu
viui, nesunkiai įžiūrimos tendencijos, kad 
buvęs Lietuvos Kariuomenės Vadas, ra
šydamas savo atsiminimus, neišvengė no
ro „suvesti' sąskaitas su... mirusiuoju žmo 
gum, su Lietuvos Prezidentu A. Smetona, 
šitoksai noras, dievaž, nedidina buv. Lie
tuvos Kariuomenė,s Vado autoriteto, bet jį, 
tą autoritetą, ir visų pamilto vado degra
duoju į nemėgstamus politikierius.

Nedidina Lietuvos Kariuomenės Vado 
autoriteto ir tie jo atsiminimų puslapiai, 
kuriuose jis aprašo apie jo pastangas su
derinti įsisiūbavusias anuometines Lietu
vos politines partijas, nedidina to autori
teto ir tie atsiminimų puslapiai (673-683), 
kuriuose autorius aprašo, kaip buvo sukon 
fiskuotas „Kardas“, kuriame tilpo jo 
straipsnis. (Būtų naudingiau, jei, užuot 
save teisinus, knygos ir straipsnio auto
rius būtų tuose puslapiuose perspausdi
nęs anuomet „Karde“ atspausdintą straips 
nį. Skaitytojai patys būtų padarę išvadas).

Nieko mums taip nestinga, kaip tikro 
autoriteto. Ir mūsų išeivijos susiskaldy
mo priežastis glūdi tame, kad mes neturi
me vieno, ne iš viršaus primesto, bet vi
sų laisva valia ir sutarimu pripažinto ir 
gerbtino autoriteto. Gen. Raštikis tokiu ga 
Įėjo būti, galima sakyti, kad Lietuvoje jis 
tokiu net ir buvo, gaila tik, kad savo atsi
minimuose, knygoje „Kovose Dėl Lietu
vos“, Lietuvos Kariuomenės Vadas dau
giau verkšlena, apie save, negu dėl nelai
mės ištikusios Tėvynės. Mes iš Kariuome
nės Vado ne verkšlenimų, ne sąskaitų su
vedžiojimo su buvusiomis partijomis, su 
buvusia valdžia laukėm, bet laukėm (ir 
tebelaukiami) žodžių, darbų ir pavyzdžių, 
iš kurių galėtume mes ir ateities kartos 
semtis stiprybės, galėtume, reikalui esant, 
būti vengrais, bet ne verkšlenančiomis bo 
bomis! Apie partines rietenas, apie buvu
sių ir esamų „vadų“ šmeižtus, intrigas, po 
litines pinkles ir kiršinimą vienu su kitais, 
prisiskaitėm ir prisiklausėm tiek, kad 
mums to „dvasios peno“, parašyto ir pa
sakyto, užteks šimtmečiams.

Grįžtant prie p. V. Andriuškevičiaus pe 
reitame „E. Lietuvio“ numeryje pasisaky
mo, turiu p. Railos oponentui du klausi
mus:

1. Ar p. Andriuškevičius skiatė „Kovose 
dėl Lietuvos“?

2. Gen. St. Raštikio kariuomenės nau
ji planai nebuvo prabangūs, bet buvo prak 
tiški ir tobulesni — rašo p. Andriuškevi
čius. Jei p. Andriuškevičius, „susidūręs 
tarnybiniai ir privačiai“ su gen. Raštikiu, 
žino apie tuos planus, būtų labai naudin
ga, kad ir skaitytojus, bent keliais sa
kiniais supažindintų.

P. V. Andriuškevičiaus grasinimas, kad 
„visi buvę Lietuvos kariuomenės kariai 
gali jaustis užgauti, kas yra nevisai atsar
gu“..., iš tikrųjų parodo, kad, p. Andriuške 
vičiaus žodžiais tariant — „Žmogus savo 
išmintį matuoja ne pagal protą, bet pagal 
gaunamą atlyginimą už šiftą“. P. V. An
driuškevičiaus tvirtinimas, kad nėra žmo- 

viai padeda viens kitą arčiau pažinti ir pa 
skatina lietuvius jungtis į PLB -nės šeimą.

J. V.
KALĖDŲ EGLUTĖ GIM. MOKINIAMS
Šiemet gimnazijos mokiniams Kalėdų 

eglutę suruošė vėl lietuvių daliniai, kartu 
su amerikiečiais kariais.

Kalėdų senelis, askridęs amerikiečių ar 
mijos helikopteriu, nusileido gimnazijos 
parke su dideliu maišu dovanų. Automaši 
nomis atvyko į Kalėdų eglutę keliasdešimt 
amerikiečių karių ir jų šeimų iš Schwet- 
zingeno. Su jais drauge buvo atvykę ir 
abiejų tikybų: evangelikų ir katalikų ame 
rikečių karo kapelionai, kurie aktyviai 
prisidėjo prie eglutės surengimo ir padėjo 
Kalėdų seneliui išdalinti dovanas.

Gimnazijos šokių grupė pašoko daly
viams keletą tautinių šokių ir pagiedojo 
keletą giesmių. Visi dalyvavo bendroje va
karienėje.

Kalėdų eglutei suruošti daugiausia prisi 
dėjo kpt. Valiūnas, kpt. Baltrušaitis, Įeit. 
Bendoraitis ir ameriikečų karių kapelio
nai. Lietuvių daliniai kartu su amerikie
čių kariais atvežė ir pačiai gmnazijai Ka
lėdų dovaną: filmoms rodyti kilnojamąjį 
aparatą su garsintuvu.

BALFo pirm. kan. J.B. Konučius pasky 
rė eglutei per BALFo įgaliotinį I. Rugie
nių iš BALFo lėšų DM 1.000.

Visiems darbu ar aukomis prisidėjusiem 
prie eglutės suerngimo Gimnazijos vado
vybė ir Krašto Valdyba taria nuoširdų 
ačiū.

SPORTININKŲ KALĖDŲ EGLUTĖ 
MANNHEIME

Gruodžio 20 d„ „Amicitia“ Jachtklube 
Mannheime vietos amerikiečių karių dali 
nių suorto karininkas Cpt. Richards, Jonui 
Babiui talkininkaujant .surengė Kalėdų eg 
lutę amerikiečių, vokiečių ir lietuvių krep 
šininkams.

Susirinkusius pasveikino pulk Roberts.. 
Besisvečiuojant, dalyvaujant amerikiečių 
kariams su jų šeimomis, vokiečių klubo 
atstovams ir Vasario 16 Gimnazijos krep 
šininkams, sportininkai užmezgė savo tar 
pe artimesnius santykius. Buvo sudarytas 
projektas bendromis krepšinio pirmenybė 
mis. 1957 m. sausio 4 d. visų vienetų ats
tovai nustatys tų pirmenybių eigą.

Eglutės programoje Vasario 16 Gimna
zijos tautinių šokių grupė, p. Skeivelienei 
vadovaujant, pašoko keletą tautinių šokių.

Jonas Babys yra iš kilmės klaipėdietis, 
žinomas žurnalisas. Jis leidžia tarptautinį 
krepšinio žurnalą „World Basketball 
News“. Jo iniciatyva, spalio mėn. Mann- 
heime buvo surengtos krepšinio rungtynės 
tarp amerikiečiu kariu ir Pietų Vokieti
jos rinktinių, kurias stebėjo 5.000 žiūrovų. 
Anos rungtynės ir šių metų Kalėdų eglutė 
yra pirmieji žingsniai, norint dar labiau 
sudominti vokiečių visuomenę šita sporto 
šaka.

Vasario 16 Gimnazijos Sportininkai 
džiaugiasi, kad ir jie galės savo įnašu pri 
sidėti prie krepšinio populiarizavimo Vo
kietijoje ir reprezentuoti lietuvius sporti
ninkus.

LIETUVIŲ DIENOS
Europoje ir Anglijoje gyvenančius tau 

tiečius kviečiame užsisakyti gausiai ilius 
truotą, populiariausi mėnesinį žurnalą 
LIETUVIŲ DIENOS.

Kiekviename numeryje rasite daug nuot 
raukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo.

Lietuvių Dienų metinė prenumerata — 
35 šil.

Lietuvių Dienų atstovybė: DAINORA, 
49, Thornton Ave. London, W. 4.

Europoje ir Anglijoje gyveną lietuviai, 
turį būdingesnes nuotraukas, prašome at
siųsti atstovybėm Nuotraukos bus atspaus 
dintos Lietuvių Dienose.

RAŠYT. L. DOVYDĖNAS ĮSIGIJO ŪKĮ

Rašytojas L. Dovydėnas, gyvenantis 
Amerikoje, netoli Binghamton, N. Y. nese 
niai nusipirko jūrų kiaulyčių farmą. Gali 
mas dalykas, kad šios srities ūkininkas 
jis bus vienas pirmųjų iš nauju emigrantų.

KNYGOS
J. Simonaitytė — PAVASARIS AUDRO 

JE; Jankus — SENAS KAREIVIS MATA- 
TUTIS; B. Sruoga — ŽEMAITIS NEPRA
ŽUS; Aistis — APIE LAIKĄ IR ŽMONES; 
Valuckas — NEMUNO SŪNUS; A. Bara
nauskas — ANYKŠČIŲ ŠILELIS; L. Dovy
dėnas — NAKTYS KARALIŠKIUOSE; V. 
Krėvės — RAŠTAI.

SIENINIS KALENDORIUS 1957 metų.
ŽEMĖLAPIAI: Sieninis Lietuvos Žemė

lapis, didelio formato ir sulankstomas, ma 
žesnio formato su smulkiu Lietuvos vieto
vių vardynu.

Užsisakyti: DAINORA, 49, Thornton Av. 
London, W. 4.

gaus, kuris drįstų pašiepti gen. Stasį Raš 
tikį, parodo, kad dar mums toli gražu iki 
demokratijos: Sir Churchillis, šio amžiaus 
pasaulinio masto vyras, pašiepiamas pa
čių britų, jei tik pasitaiko ir mažiausia pro 
ga, tačiau jo autoritetas dėl šito nenuken
čia, nes jį, tą autoritetą, šis vyras ne žo
džiais, bet darbais sukūrė. Tik iškamšos 
ir išaudadūšiai bijo kritikos, bijo pašai
pos, bijosi jumoro, nes jų liemenį palaiko 
šiaudinės kojos. Tvirtomis kojomis stovin 
čio vyro, sąžiningai dirbančio savo kraš
tui, liežuviu nenupūsi!

Nereikėtų mums užtarti Generolo auto 
ritėto nei prieš railiškas, ar kabailiškas tų 
raštų recenzijas, jei „Kovose dėl Lietu
vos“ būtų daugiau kovos ir mažiau asme 
niškų aimanų. Toks susidaro įspūdis, kny 
gą perskaičius. Jei klystu, sutinku ne tik 
p. Andriuškevičiaus prižiūrimas atstovėti 
valandą pilnoje šarvuotėje, bet ir paties 
viršilos „Kirvio“...

2-jo Pėst. Pulko grandinis Z. Stankaitis
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PLUNKSNAQRAUZIO 
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Techniškos, nei moralinės jėgos nėra, 
kad prikėlus tuos, kurie, Lietuvą palikę, 
krito, nueidami atskalūniškais keliais. To 
kių lietuvių, atitolusių nuo užsieniuose gy 
venančių lietuvių gyvenimo, deja, yra ga
na didelis nuošimtis. Priežasčių nejieško- 
kime, nes vis vien jų nebeprikelsime mes, 
to paties likimo draugai. Galime daryti 
prielaidą, kad tokie tautiečiai, pasitraukę 
nuo lietuvių, atsipeikės... gavę iš savo ar
timųjų, pasilikusių anapus, laiškus. Kalė
dų metu man teko pripuolamai aplankyti 
vieną tokių atsiskyrėlių, jau keliolika me 
tų neturintį nieko bendro su lietuviais, ne 
mačiusi nė vienos čia išleistos lietuviškos 
knygos, neskaičius) nė vieno lietuviško 
laikraščio. Jis man parodė neseniai gau
tą iš anapus sesers laišką. Kai jis ją pa
liko, ji buvo keliolikos metų mergaitė, pra 
džios mokyklos mokinė. Dabar ji bestudi
juojanti. Laiškas parašytas aiškia rašyse
na, kalba sklandi, taisyklinga, turinys — 
patriotinis! Ir dar koks! Mes taip parašyti 
nebemokame, nebegalime, nuo mūsų nebe- 
dvelkla baisios nelaimės siaubas, nuo mū
sų nebedvelkia gimtosios žemės sulčių kva 
pas, gi tūlo tautiečio atsivežtoji Tėvynės 
žemės sauja išdžiūvo, pabiro, o jis pats pa 
skendo kasdienybės dulkėse, išbluko, kaip 
pernykštis popierio lapas, kuriuo buvome 
užklijavę langą. Nebenuostabu, kad mes 
nebeiveikiam prikelti tų atsiskyrėlių. Jį i 
lietuvių tarpą sugrąžino sesers laiškas, ku 
r) jis skaitė, tikriausiai nebe pirmą kartą 
ir, tikriausiai, j) skaitydamas nebe pirmą 
kartą verkė.

Š. m. sausio 3 d., užsukęs | „E. Lietuvio“ 
administraciją, pamačiau laišką: „Sužino
jęs, kad Anglijoje leidžiamas lietuviškas 
laikraštis ir NIDOS klubo knygos, prašau 
man siųsti knygas ir laikraštį. Jungiu tris 
svarus“ ...Šie laiškelis buvo ano lietuvio, 
gavusio iš sesers laišką.

♦ * *
, Dažnai tenka sutikti lenkus, kurie Vil
niaus klausimu yra visai kitos nuomenės, 
negu, pav., londoniškis lenkų dienraštis 
„Dziennik Polski“, ar jame sėd) redakto
riai. Neseniai pergyvenau tok) tikrą nuo
tyki, pavaizduojanti, kaip lenkų emigran
tų jaunimas „daug" žino apie Vilniaus 
bylą.

Vieną popiečio vakarą su draugu užsu
kome i kavinę, esančią Nottinghill Gate 
Londone. Gražiai nuaugusi padavėja, iš
girdusi mūsų kalbą, paklausė kokios mr 
esame tautybės, prisipažindama, kad 
esanti lenkė, varšuvietė.

Lenkiškai atsakiau, kad mes esame jos 
kaimynai, kaimynai iš to krašto, kuriam 
lenkai buvo pagrobę Vilnių.

Mergina .valandėlę pagalvojus, linksmai 
atsakė, džiaugdamasi, kad atspėjo mūsų 
tautybę:

— Žinau, žinau, jūs, ponai, esate vo
kiečiai!..

Toksai atsakymas ir mus pralinksmino, 
todėl pasiteiravome, ką ji dirbanti čia, 
Londone?

— Dienos metu lankau koledžą, kur 
studijuoju chemiją, gi vakarais dirbu čia, 
šioje kavinėje, — atsakė mergina kiek nu 
kaitusi, kai jai paaiškinome, jog ji šiek 
tiek apsiriko geografijoje...

* * *
Skyrybos Amerikoje yra paprastas ir 

normalus dalykas. Viena, mano dar iš Lie 
tuvoso pažįstama, daili ir vos antrąjį „pa
vasari“ gyvenanti poniutė, karts nuo kar
to parašo man ir iš Amerikos. Paskutinia 
jame laiške, rašytame Kalėdų antrąją die 
ną, ji tarp kita ko, rašo:

„Pirmąją Kalėdų dieną praleidau saviš 
kių tarpe. Buvo atvykusios abi mano pir
mų vedybų dukrelės, mano antrojo vyro 
sužadėtinė, mano busimasis — labai tur
tingas ir inteligentiškas amerikietis ir jo 
buvusi žmona su latvių tautybės pirkliu, 
už kurio ji Ištekėjo prieš pat šventes. Jei 
būtumei arčiau, kviesčiau j vestuves, ku
rios jvyks tuoj po Trijų Karalių“... Tai 
bent šeimynėlė...

* * *
Chruščiovas, lydimas Malenkovo, slapu 

kais atvyko į Budapeštą, pasveikinti su 
Naujais Metais vengrų tautos „geradari“ 
Kadarą. Vengrai pasakoja, kad prie vod- 
kos stiklinių Chruščiovas su Kadaru susi
tarė dėl evakuacijos: Kadaro vyrausybė 
pasižadėjo Chruščiovui evakuoti i „užsie
ni“ vengrų patriotinį jaunimą, o Chruš
čiovas pasižadėjo j Vengriją iš „plačiosios 
tėvynės“ atvežti dvigubai tiek rusų.

* * *
Šiomis dienomis Varšuvon atvykęs ko

munistinės Kinijos vadas pasipasakojo, 
kad jis buvo artimai pažįstamas su staigia 
anuomet Maskvoje mirusiu Lenkijos liau 
dies prezidentu Bierutu, kuris viešėjo taip 
pat ir liaudies Kinijoje. Tos viešnagės 
metu Bierutas paklausęs Mao Tse Tungo:

— Kiek, drauge, Kinijos respublika tu
rinti liaudies priešų?

— Apie 24 milionus, — atsakęs Mao.
—■ Lygiai tiek pat ir mes jų turime, — 

patvirtino Bierutas. (Tenka pastebėti, kad 
Lenkija iš viso turi tiek gyventojų).
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SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

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

BALTIC STORES
Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

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

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

VAIKAI PRIES TĖVUS [ PASAULYJE ]
Ne vienas iš komunistų vadų niekaip ne 

gali įtikinti savo šeimų, o ypač savo vai
kų, kad tik komunizmas atnešiąs žmoni
jai išganymą. Su savo vaikais daug turi 
vargo ir žymieji vokiečių komunistų va
dai. Taip Grotewohliui vokiečių Rytinės 
zonos tarnyba praneša, kad jo sūnų ji bu 
vo priversta įtraukti į „nepatikimo elemen 
to“ sąrašą. Miša Benjamin, garsiosios Ry
tinės zonos „teisingumo ministerės“ sūnus, 
sukilo prieš savo motiną ir pareiškė, kad 
jis, nepaisydamas motinos draudimo, vis 
tiek studijuos Oxfordo un-te, Anglijoj. Ta 
da jis buvo išsiųstas į Sov. Sąjungą, ir 
apie jį daugiau nieko negirdėti. Ir Bertas 
Brecht turėjo savo sūnų pasiųsti į Sov. Są 
jungą, kadangi, tėvo manymu, sūnus Sor- 
bonos un-te „perdaug užsikrėtė buržuazine 
dvasia“. Tačiau sūnaus „perauklėjimas“ 
nedavė norimų vaisių: sūnus dėjosi pasitai 
sęs, bet, pasitaikius progai, pabėgo iš bol
ševikų ir dabar džiaugiasi laisve JAV-se. 
Johannes R. Becheris niekaip neįstengė 
priversti savo sūnaus, kad grįžtų į Rytinę 
zoną ir joje pasiliktų. Dar daugiau — sū
nus toliau tebegyvena Londone ir viešame 
laikraštyje konstatavo, kad jo tėvo dirba
mas darbas prisidedąs prie „tamsybių pa
saulyje skleidimo". Perskaičius minimąjį

MANO AKINIAI
— Kur mano akiniai? — dažniausias 

klausimas tų, kurie minutei nukiša, pa
miršta ,ar pameta akinius. Be dviejų ant 
nosies užkartų stiklų, žmogui, turinčiam 
silpnesnes akis, gyvenimas pasidaro nepa
kenčiamas, gi ne vienam, jų netekus grės
tų netekimas darbo ir duonos.

Asmeniškai akinius įsigijau tada, kai 
jau galėjau paskaityti tik tokias raides, 
kuriomis dabar spausdina Nida savo kny
gas... Matyt, kad jų reikėjo anksčiau, nes 
nuo pat pirmos dienos sunku su jais buvo 
skirtis. Tačiau, kartą atsitiko taip, kad jų 
neturėjau net dvi dienas! Netikėsite, ko
kios „tamsios“ tos dienos buvo! Juos atga
vęs, stvėriausi pirmojo Lietuvių Enciklope 
dijos tomo, manydamas, kad ten galėsiu 
sužinoti kiek plačiau apie tuos stebuklin
guosius stiklus, jų išradėją, už kurio dūšią, 
tikriausiai, būčiau sumetęs Amžinąjį Atil
sį... Deja, Lietuvių Enciklopedijoje to, kas 
mane domino, radau tik tiek: „Akiniai bu 
vo išrasti apie 13 amžiaus pabaigą“. Tam 
kartui užteko ir tiek. Akinius turint, ma
niau, kad kur nors užtiksiu apie juos ką 
nors daugiau. Ir štai, dabar, viename ang
lų žurnale jų garbei radau net kelis pus
lapius. Ten rašoma, kad statistikos duome 
nimis .akinius dabar dėvi kas trečias Va
karų pasaulyje gyvenąs žmogus ir, žinoma, 
niekas nesistebi sutikęs akiniuotąjį.

Žmonės, gyvenę kelis šimtmečius prieš 
mus, tikėkimės, neturėjo stipresnių akių 
ir, supraskime, kaip buvo sunku, ypač 
trumparegiams?! Kada ir kas pirmas iš
rado tuos stebuklingus stiklus? Kurį laiką 
buvo manyta, kad pirmieji akiniai pasiro
dė Kinijoje, tačiau garsusis keliautojas 
Marco Polo savo aprašymuose po Rytų 
Kraštus, niekur neužsimena apie akinius. 
Matyt, kad niekur jis Kinijoje nebuvo jų 
matęs. Gi grįžęs iš kelionės į Veneciją, jis 
pastebi, kad ilgai jam nesant namuose, iš
rasti regėjimą pageriną stiklai.

Istorinėse kronikose minima, kad cieso
rius Neronas, būdamas trumparegiu, nau
dodavęs šlifuotą brangstiklį. Atseit, menas 
pagerinti nusilpusį regėjimą, buvo žino
mas jau pirmuose amžiuose po Kristaus, 
bet tokiais akiniais galėjo pasinaudoti tik 
labai turtingi žmonės. Tikri stiklo akiniai 
išrasti 13 amžiuje, Venecijoje, kuri šimt
mečiais išsaugojo vertingo stiklo gamybos 
paslaptį. Venecija nepaprastai stropiai sau 
gojo tą monopolizuotą paslaptį: darbinin
kai, dirbą šioje srityje, buvo apgyvendinti 
Murano saloje ir jiems buvo griežtai drau 
džiama iš ten išvykti. Jei kuris nors stiklo 
darbininkas išsprukdavo užsienin, gauda
vo įsakymą tuoj pat grįžti, nes kitu atve
ju jo pasilikę giminės nukentės. Jei emi
grantas tokio įsakymo nepaklausydavo, 
Dešimties Taryba siųsdavo į užsienį žudi
kus, kuriems buvo įsakyta nepaklusnųjį 
stikliorių sulikviduoti. Vadinasi, jie elgda 
vosi taip, kaip dabar Kremliaus bosai su 
mumis...

Penkiolikto amžiaus pabaigoje keliems 
stiklo specialistams pavyko pasprukti Vie

jo pareiškimą, partijos kontrolės komisija 
priėjo išvadą, kad sūnui nesą galima leis
ti net Rytinėje zonoje įsikurti. Eberto sū
nus buvo kaip „agentas“ nuteistas 25 me 
tams. Pasižymėjusio komunistų veikėjo S. 
Dahlemo sūnus dalyvavo 1953 m. birželio 
mėn. sukilime. Bolševikų jis buvo suim
tas, bet galiausiai jam vis dėlto pavyko 
pasprukti į Vakarus. Komunistų vado Rei 
mano sūnus užsitraukė tėvo pyktį, kam 
grįžo iš rusų karo nelaisvės. Tėvas pa
siuntė jį į liaudies miliciją, bet jam pavy
ko iš Torgau miesto pasprukti į Vakarus. 
Matyti, vėliau bolševikų saugumas jį vėl 
pagrobė, nes jis buvo įkištas į sov. saugu 
mo kalėjimą Berlyne. Paskiausiomis žinio 
mis, jis gavo 15 metų ir buvo deportuo
tas į Sov. Sąjungą. Betgi Hugo Reimaniui, 
vienam iš vokiečių kp. vado sūnų pavyko 
iš Rytinės zonos pabėgti į Vak. Vokietija..' 
Pabėgėlis pareiškė, kad jis ilgą laiką buvo 
sekamas ir buvo numatytas suimti. Prieš 
kiek laiko jis visai išsižadėjo savo tėvo, 
kai sužinojo, kokį vaidmenį tėvas turėjo 
nuteisiant jo antrąjį sūnų, Jozefą Reima- 
ną, 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Ir 
abi Makso Reimano dukterys, gyvenan
čios Vak. Vokietijoje, išsižadėjo savo tėvo.

E

non. Venecija nebeteko monopolio, nors ir 
vėlesniais laikais ji buvo viena garsiausių 
vietovių, kurios veidrodžiai ir kiti stiklo 
išdirbiniai buvo laikomi geriausiais pašau 
lyje.

Pirmoji užuomina apie akinius buvo ras 
ta vieno rašytojo užrašuose 1229 metais. 
Ten jis rašo, jog negalėtų skaityti, jei pas 
kutintais laikais Venecijoje nebūtų išrasti 
akiniai. Iš to galime spręsti, kad akiniai 
išrasti prieš šešis šimtus metų, 13 amž. 
pradžioje. Pirmasis paveikslas, kuriame nu 
tapytas žmogus su akiniais, pasirodė 1352 
metais. Trumparegiai pirmųjų akinių su
silaukė tik 15 amž. Jau ir tais laikais aki
nių stiklai buvo įvairių formų: apvalūs, 
keturkampiai, trikampiai. Kiek vėliau ma
da akinius dėvėti taip išsiplėtė, kad jais 
puošėsi ne tik tie, kuriems reikėjo, bet vi 
si, kas tik norėjo būti neatsilikęs nuo ma
dos. Stiklų įrėminimai pradžioje buvo tik 
iš vielos, vėliau tam tikslui naudota įvai 
rūs metalai.

Dabar, keičiantis madai, patys moder
niausi akiniai tie, kurių stiklai įstatomi į 
akis, kurių negalime pastebėti. Tokie stik
lai turi gerų savybių, bet taip pat ir kai 
kurių netobulumų: kas kelios valandos to 
kius stiklus reikia išimti iš akių. Antroji, 
dar didesnė tokių nematomų akinių neto
bulybė ta, kad jie gana brangūs ir todėl, 
kaip ir tryliktame amžiuje, juos gali turė
ti tik turtingieji. Tie skaitytojai, kurie 
įveikia tokius nematomus akinius įsigyti, 
tenepamiršta, kad juos labai lengva pames 
ti, gi tada, šaukiant — „Kur mano aki
niai?!“, teks gailėtis ir stambios sumos, 
nes tokių akinių sveikatos ministerija ne
mokamai neduoda.

V. Pabališkis

PRAŠOMI ATSILIEPTI
JOVAIŠA Stasys, prieš pasitraukiant iš 

Tėvynės gyv. Panevėžyje. Jis pats, ar jo 
adresą žiną, prašomi parašyti: P. Garš
va, 38, Fenney Str., Salford 7, Lancs.

EIDUKAS Juozas ir RADUSIS Antanas, 
gyvenę Danijoje, prašomi atsiliepti: 
Miss St. Stankevičiūtė. 41, Indian Rd., 
Toronto 3, Ont. Canada.

BELEVIČIUŠ Jonas, kilęs iš Šakių, 1949 
m. gyvenęs Anglijoje. Prašomas parašy
ti: Antanas Kaunas, 657 West 55 th Str.,

... Chicago 21, ILL., USA.

RAŠČIUS Jonas, kilęs nuo Svėdasų. Jis 
pats, ar jo adresą žiną, prašomi parašy
ti: K. Rozanskas, 4, Bailey Str., Old Bas 
ford, Nottingham.

Niekas savimi taip nepasitiki, kaip blo
gas poetas.

Martialis

Kokia nauda iš šukų, jei tu nuplikęs? 
Kokia nauda iš veidrodžio, jei tu esi ak
las? Kokia nauda iš žmonos, jei tu esi se
nas?

Burton

Strashurgas. čia įvyko parengiamasis 
vengrų Revoliucinės Tarybos posėdis. Ja
me dalyvavo gen. Belą Kiraly, sukilimo 
metu buvęs Budapešto karinės įgulos vir
šininkas, Anna Kethly, buvusioji Imre Na 
gy ministerių kabinete narė, socialdemo
krate, J. Koevago, buv, Budapešto bur
mistras, smulkių savininkų lyderis ir kiti.

Gen. Kiraly vienbalsiai išrinktas Tary
bos pirmininku.

*
Oslo. Laikraštis „Aftenposten“ praneša, 

kad Norvegija gaminanti šaudmenis iš 
plastikinių medžiagų. Naujasis gamybos 
būdas užpatentuotas užsienio kraštuose. 
Plastinė amunicija esanti per pusę leng
vesnė už dabar vartojamą.

*
Bonna. Buvusių SS-kų organizacija pa

skelbė apie rengiamas ekskursijas į Pran 
cūziją, tikslu aplankyti vietas, kuriose ko
vota ir stiprinti europiečių tarpusavio su
gyvenimo dvasią. Kai kurie Vakarų Vokie 
tijos laikraščiai šia proga pareiškė, kad 
geriau būtų, jei visi SS-kų prisiminimai 
būtų visai pamiršti.

*
New Yorkas. Paskelbta, kad 1956 metais 

per katastrofas JAV plentuose žuvo dau
giau kaip 40.000 žmonių. 1955 metais ke
lių nelaimėse žuvo 38.426 žmonės.

*
Maskva. Skelbiama, kad 1956 metų pla 

nas neįvykdytas: Voronets kasyklose 20 
proc., Leningrado laivininkystėje 15 proc., 
elektrinių jėgainių statyboje 30 proc., gy
venamųjų namų statyboje 25 proc., naf
tos gamyboje 5 proc., audinių pramonėje 
25 proc., kviečių pyliavose 25 proc. (gyrėsi 
apie rekordinį derlių!), mėsos pristatyme 
25 proc., bulvių 25 proc., avalynės gamy
boje 10 proc. ir t.t.

*
Roma. Prof. Armellini, Monte Mario ob

servatorijos direktorius, paskelbė, kad 
belgų astronomų pastebėta artėjanti prie 
žemės kometa nesudarysianti jokio pavo
jaus žemės gyventojams.

*
New Yorkas. Čia paskelbta, kad Egipto 

vyriausybės vertybės, esančios JAV, (apie 
40 mil. dolerių) liks užblokuotos tol, kol 
Suezo kanalo krizė nebus išspręsta. „New 
York Herald Tribūne“ paskelbė, kad JAV 
vyriausybė nusprendusi Egipto aktyvus 
laikyti užblokuotus, kol finansinio atsiskai 
tymo klausimai, ryšium su kanalo suvals- 
tybinimu ir jo išvalymu bus išspręsti. JA- 
V ginsiančios interesus Amerikos piliečių, 
turinčių Suezo bendrovės akcijų ir suteiku 
šių paskolų Egiptui.

*
Roma. Pereitą savaitę šv. Tėvas specia

lioje audiencijoje priėmė Prancūzijos užs. 
reikalų ministerį Pineau.

*
Viena. Generolas Koerner, Austrijos rfe 

zidentas, mirė eidamas 82-us metus.
*

Bonna. Prezidentas Adenaueris atšven
tė 81 metų amžiaus sukaktį.

*
Vašingtonas. Kaip praneša Amerikos Re 

serve Board, pereitais metais žymiai paki
lo jos aukso rezervas .Gruodžio 31 d. JAV 
turėjo aukso už 21.949 milionus dolerių, 
kas sudaro beveik pusę visame pasaulyje 
esančio aukso!

*
Hamburgas. Pereitais metais daugiausia 

laivų pastatė: 1. Japonija — 1.45 mil. BRT, 
2. D. Britanija — 1.35 mil. BRT ir 3. Va
karų Vokietija — 1.05 mil. BRT. Šių me
tų pradžioje, kaip rašo Hamburger Abend 
blatt, vokiečiai jau turi laivų statybos už
sakymų iki 1960 metų, viso apie 7 milio
nus BRT. Vokiečiai yra užplanavę dar la
biau išvystyti laivų statybą ir pasiekti pir 
mąją pasaulyje vietą.

*
Kairas. Pulkininkas Mahud Younes. 

egiptiečių Suezo kanalo direktorius, pareiš 
kė, kad kanalo užblokavimas Egiptui kai 
nuoja 100 milionų svarų sterlingu per die
ną.

*
Varšuva. Boleslavieco fabriko darbinin

kai buvo nepatenkinti savo direktoriumi. 
Jie nutarė juo nusikratyti ir simboliškai 
pašalinti jį iš fabriko, išvežant jį už vartų 
vienaratiniame vežtuve. Kaip tarė, taip pa 
darė. Kiek vėliau, per susirinkimą jie nu
sprendė, kad vistik direktorius nebuvęs 
taip jau blogas, kaip jiems atrodė. Todėl 
nutarė jį pasikviesti atgal. Tačiau direkto 
rius sutiko grįžti tik tomis pat priemonė
mis; kuriomis buvo „išmestas“. Darbinin-

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.

kai iškilmingai atsivežė direktorių fabri- 
kan su ta pačia „točka“.

*
Civilinio karo metu Ispanijos demokra

tinė vyriausybė laikinai padėjo Rusijoje 
800 milionų dolerių vertės aukso. Šio auk
so pakvitavimą iki šiol laikė savo globoje 
Juan Negrin, paskutinis respublikos mi- 
nisteris pirmininkas. Prieš Kalėdas Neg
rin mirė Prancūzijoje. Jis paprašė savo 
šeimos perduoti gen. Franco visus doku
mentus, liečiančius šį Ispanijos turtą. To
kiu būdu Ispanija galės atsiimti savo turtą 

iš sovietinės globos...
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