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KODĖL JAUNIMAS 
BRUZDA

Vis dažniau spaudoje užtinkame žinių 
apie įvairių kraštų jaunimo nepasitenkini 
mą. Skaitėm apie Britanijos jaunimo 
triukšmingas demonstracijas ir išsišoki
mus po garsios filmos „Rock around the 
clock“. įsisiūbavęs jaunimas, gal tik jam 
vienam tesuprantamos muzikos įtakoje, 
laužė kėdes kino salėse, šoko gatvėse, kėlė 
ermyderį, priešinosi juos malšinantiems 
tvarkdariams. Švedijoje jaunimas sukėlė 
keistas demonstracijas, darė betvarkę, šū 
kavo prie vyriausybės įstaigų. Prancūzijoj 
jaunimas įvairiomis progomis ,ar tai egza 
minų, ar rinkimų, rengia tokias nesupran 
tarnas demonstracijas, priešinasi policijai, 
apverčia gatvėse automobilius, stabdo ju
dėjimą, kad visa tai, neįsigilinusiam, atro
do, barbariška.

Tuos Vakarų pasaulio jaunimo išsišoki 
mus, negalime lyginti kovojančio jauni
mo už Geležinės Uždangos pastangomis iš 
sivaduoti iš vergijos. Tačiau reikia pabrėž 
ti, kad vis dėlto tas pats jaunimas nebeno 
ri „seno svieto“. Ir marksistinėje ideologi 
joje išaugintas, jaunimas pirmas pakėlė 
sukilimo vėliavas Vengrijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje. Ne seniai, kurie geriau prisime 
na laisvės laikus, išėjo pirmieji, bet jauni 
mas šoko prieš tankus Budapešte ir pliko 
mis rankomis puolė iki dantų ginkluotus 
raudonarmiečius!

Kyla klausimas, kodėl jaunimas kelia 
riaušes, revoliucijas, verčia tvarką, išjuo
kia senius ir visomis progomis rodo, kad 
jis nesiskaito-su pasenusiomis tradicijo
mis? Į šį klausimą neįmanu atsakyti trum 
pame straipsnyje, šis klausimas reikalau
ja platesnės studijos, išsamesnės apibrai- 
žos. Reikia tačiau pripažinti faktą, kad vy 
resnio amžiaus žmonės dažnai nesupranta 
ir neboja jaunimo reikalų. Kai, pavyz
džiui, skelbiamas karas, ir dažniausiai pra 
deda seniai, sudarą vyriausybę, tačiau ka 
ran j mirtį, siunčiamas jaunimas, kadangi 
valdžioje sėdį seniai nemokėjo kitaip su
tvarkyti, kaip paskelbti karą.

Vieno, gyvenimą mylinčio jaunimo rate
lio ,buvo išnešta tokia rezoliucija: mobili
zaciją paskelbus, frontan pirmoje eilėje tu 
ri. būti siuiičiami vyrai, nejaunesni 50 me
tų amžiaus. Sakoma, kad po tokio potvar
kio, ateityje niekad nebebūtų karų, nes 
parlamentuose ir vyrausybėse sėdi kaip 
tik vyrai, turį „tinkamą“ amžių mobiliza
cijai.

Jaunimas niršta todėl, kad seniai nepai 
so jo reikalų. Veržlusis elementas veržiasi 
įvairiais keliais, todėl ir jaunimas, apim
tas pagiežos, kartais pareiškia savo nepasi 
tenkinimą netinkamoje formoje, laukiniš 
kai. <

Ką seniai daro, kad jaunimo aktyvumą 
nukreipus į geresnes vėžes? Tiesa, bažny
čia, mokykla auklėja, stengiasi auklėti 
jaunąją kartą sveikoje dvasioje, stengiasi 
iš jo padaryti susipratusius piliečius, do
ras šeimų galvas. Tačiau tas jaunimas, 
kaip žinome, stiprybės semiasi iš pavyz
džių — senių, o ar ivsada šiame amžiuje 
tie pavyzdžiai tokie jau šviesūs. Ar į jau
nimą kalbama jiems suprantama kalba? 
Jei imsime mūsų jaunimą, tai pamatysi
me, kad į tą jaunimą iš viso nekalbama!

Ar gali mūsų jaunimą sudominti užsie
nyje gyvenančių lietuvių draugijos, parti
jos, klubiniai suėjimai, pobūviai? Ar gali 
mūsų jaunimą sudominti mūsų šiandieni
nė spauda, literatūra? Daugelyje atvejų — 
ne. Ar buvo bent kartą, pavyzdžiui, kad ir 
į metinius Sąjungos suvaižavimus padary 
ta tinkamų pastangų, kad tuose suvažiavi
muose, konferencijose dalyvautų jauni
mas — ne. šiandien jau vėlu! Jaunimas 
nuėjo savo keliais, jis juos suras, tačiau 
vargu ar jis nueis reikiamu mūsų tautai 
keliu? Ką kaltinti? Prisipažinkime viso pa 
šaulio seniai, kad mes nesistengem ir nėr' 
stengiame tinkamai užimponuoti ir su
prasti jaunimo reikalų, nedarėm ir neda
rom žygių atitaisyti mirtinų kraidų jauni
mo klausimuose. Todėl jis niršta, blaškosi 
ir nueina savais keliais. Ir, ačiū Dievui,, 
paskutinieji pasauliniai įvykiai rodo, ka ' 
jaunimas pirmas išėjo kovai su pasaulio 
gėda — komunizmu, tuo tarpu kai įvairio 
se konferencijose seniai vis dar begėdiškai 
bičiuliaujasi su galvažudžiais.

SKAIČIUS PASAKO
Sovietinėje Vokietijoje stovi paruošti po 

ginklu apie 400.000 Sovietų karių, be jų, 
dar 75.000 iki dantų ginkluotos „liaudies 
milicijos“, 65.000 Rytinės zonos saugumo 
dalinių, 120.000 „nacionalinės liaudies ar
mijos“, 100.000 partinių SĖD „kovos gru
pių“, tuo tarpu gynybinės pajėgos Vak. 
Vokietijoje, nors ją ir apšaukiant „mili- 
taristų reakcija“, tėra labai silpnos — tai 
menki amerikiečių, be to, smarkiai apma- 
žinti britų ir prancūzų kariniai daliniai, 
keli mokomieji batalionai vokiečių kariuo 
menės ir vos 7.000 Vak. Vokietijos pasie
nio apsaugos vyrų.

KOVOSE UŽ VENGRIJA —
s*--------------

LIETUVOS ATSTOVAS PRANCŪZIJOJE DALYVAUJA VENGRŲ REVOLIUCINĖS 
TARYBOS KONGRESE IR SEKA EUROPOS TARYBOS PATARIAMOJO SEIMO 
POSĖDŽIUS. PABALTIEČIŲ VARDU JIS PASVEIKINO GEN. B. KIRALY, KURIS 
VADOVAVO BUDAPEŠTO SUKILĖLIAMS. LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS 
REIKALAI GINAMI EUROPOS TARYBOS POSĖDŽIUOSE.

Š. m. sausio 7 d. Vengrų Revoliucinė Ta 
ryba baigė savo posėdžius Strasburge. Dr. 
S.’ Bačkis, Lietuvių Atstovas Prancūzijo
je, buvo pakviestas dalyvauti iškilminga
me Kongreso uždarymo posėdyje. Ta pro
ga jis susipažino su gen. B. Kiraly, Kon
greso Pirmininku, kuris vadovavo Buda
pešto sukilėliams, ir jam perdavė lietuvių, 
latvių ir estų pasveikinimą bei linkėji
mus.

Kongreso proga buvo įkurta Vengrų Re 
voliucinė Taryba. Jon įeina visos vengrų 
politinės grupės, deleguodamos po keturis 
atstovus, kurių po du įeina iš seniau esan 
čių egzilyje vengrų ir po du iš ką tik pa
bėgusių vengrų. Į ją neįsileista vengrai ko 
munistai pabėgėliai (kurių skaitoma apie 
5 pros, viso pabėgėlių skaičiaus — 160 
tūkstančių), ir pačių dešiniausių grupių 
atstovai, būtent Mgr. Varga, Bessenyj etc. 
Praktiškai, — buvęs egzilyje Vengrų Tau 
tinis Komitetas išgaruoja, nes iš jo išėjo 
Mgr. Kosi-Horvath (krikšč. demokratai), 
socialistai ir ūkininkų partija — t. y. Nagy 
ir Auer.

Vengrų Revoliucinei Tarybai Vadovaus 
vykd. komitetas iš 31 asmens. Jo prezidiu
mą sudaro ponia Anna Kethly, gen. B. Ki 
raly ir p. Kovadeo, buvęs Budapešto pas
kutiniu laiku burmistras. Jie vengrams ats 
tovaus ir JT.

Sausio 8 d. Europos Tarybos Pirm. De- 
housse, kartu su gen. komisijos pirm. Fr. 
de Menthon ir Spec. kom. pirm. K. Nist- 
rand, priėmė Vengrų Rev. Tarybos dele
gaciją ir ją patikino, jog Eur. Taryba lai
kys Vengrų Rev. Tarybą tikrąją Vengrų 
Tautos demokratinės valios reiškėją. Ta 
proga, gen. Kiraly, kuris delegacijai pir
mininkavo, pareiškė:

1. Vengrų tautos sukilimas buvo visuo
tinas, demokratinis. Jokių direktyvų, jokių 
ginklų jie iš užsienio neturėjo ir negavo;

2. Sovietų militarinės bazės Vengrijoje 
yra nukreiptos prieš Vakarų pasaulį;

3. Vengrų Revoliucinė Taryba nesikiš į 
dabartinį Vengrijoje vykstantį rezistenci
jos prieš Sovietus Sąjūdį, ji kovos už Veng 
rijos laisvę ir nepriklausomybę, kol tai 
bus atgauta;

4. Vengrų Rev. Taryba bendradarbiaus 
su PET (ACEN) organizacija ir kiekviena 
pavergtų tautų nacionaline organizacija, 
kuri yra demokratinė ir siekia savo tau
tos laisvės ir nepriklausomybės; ji nebend 
radarbiaus nei su komunistais, nei su bu 
vusiu Tautiniu Vengrų Komitetu;

Sausio 9 d. Vengrų Rev. Tarybos delega 
cija priėmė Europos Tarybos Pat. Seimo 
Gener. Komisija ir Spec. Komisija.

Sausio 8-11 d.d. Eur. Tar. Pat. Seimas 
baigia savo 1956 m. sesiją. Jos darbus pa- 
baltiečių vardu seka Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje Dr. S. Bačkis.

LIETUVOS KOMUNISTŲ KRIZĖ
Vakarų stebėtojai skaito, kad Sovietų 

veiksmai Vengrijoje turėjo milžiniškos įta 
kos italų kompartijai, kuri yra pati di
džiausia Vakarų Europoje.

Neseniai iš kompartijos pašalintas buv. 
komunistas, senatorius Eugenio Reale, gy 
rėsi, kad Italijos kompartija turi 2.250.000 
narių. Atnaujinus kompartijos korteles, pa 
sirodė, kad tik 800.000 narių pareiškė no
rą toliau priklausyti raudoniesiems. Komu 
nistų įtaka profesinėse sąjungose, kur jie 
iki šiol vyravo, taip pat mažėja. Pereitais 
metais 3.000 fabrikų ir dirbtuvių atnauji 
no darbininkų komitetus. Paduotų už ko
munistus balsų skaičius krito nuo 70 iki 
51 nuošimčio. Reikia pažymėti, kad šie bal 
savimai buvo pravesti prieš Vengrijos įvy
kius. Šiais metais, galima tvirtinti, tas nuo 
šimtis dar kris.

Stebėtojai pažymi, kad, pvz., Turino pra 
monės rajone, kur veikia didieji Fiat fab 
rikai, 1949 metais buvo 76.000 komunistų, 
o pereitais metais tik 38.000. Po Sovietų 
intervencijos Venugrijoje, tas skaičius nu 
krito iki 18.000.

Pačioje kompartijoje įvyko „revoliuci
ja“ prieš Maskvą ir prieš Kremliui dūšią 
pardavus; Togliatti. „Revoliucionieriai“ 
spiečiasi apie senatorių Reale, kuris buvo 
išmestas iš kompartijos todėl, kad reika
lavo demokratijos partijos vidaus organi
zacijoje, nepriklausomybės nuo Maskvos 
ir pasmerkim Sovietų veiksmų Vengrijo
je. Reale šalininkų skaičius auga kasdieną.

Nenni, komunistų simpatikas, protestuo 
damas prieš Sovietų veiksmus Vengrijoje, 
grąžino rusams iš jų anksčiau gautąją Sta 
lino taikos premiją. Jis kviečia senatorių 
Reale ir visus komunistus „revoliucionie
rius“ dėtis prie socialistų, paskelbdamas 
nutraukiąs bet kokius ryšius su komunis-
tais.

Šios sesijos metu konstatuotina:
1. Žurnalistų begalinis susidomėjimas se 

sijos darbais — diskusijomis;
2. Aktualumas Vengrijos įvykių proble 

mų, JT darbų kritika ir aštrūs pareiški
mai prieš Soivetų Sąjungą.

Eur. Tar. Pat. Seimas priėmė šias rezo
liucijas:

1. padėti vengrams pabėgėliams;
2. padėti Austrijai gelbėti vengrus pabė 

gelius;
3. rekomenduoti visoms vyriausybėms, 

Eur. Tar. nariams, įvesti rusų kalba Sov. 
Sąjungon radijo emisijas.

Visi Eur. Tar. Pat. Seimo posėdžiai be
veik buvo pašvęsti diskusijoms, kurios lie 
tė šiuos reikalavimus:

1. Sov. Sąjunga turi atitraukti savo ka
riuomenę iš Vengrijos;

2. Visi deportuoti vengrai turi būti re
patrijuoti;

3. Vengrijos polit. nepriklausomybė turi 
būti atstatyta;

4. daryti visa, kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų savo kariuomenę iš visų okupuo
tų kraštų;

Rezoliucijos reporteris Benvenutti savo 
pranešime pareiškė, kad tai turi būti pada 
ryta ir iš Baltijos kraštų — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos.

5. Reikalauti, kad Suezo kanalas būtų 
atidarytas navigacijai ,kad navigacija atei 
tyje būtų laisva, kad tarp Izraelio ir Ara
bų valstybių būtų sudaryta taikos sutartis;

6. Reikalauti, kad Vak. Europos kraštai 
vestų bendrą politiką santykiuose su So
vietų Sąjunga ir santykiuose su Art. Ry
tais, bendradarbiaujant su JAV;

7. Siekti Europos apsijungimo.

NERAMUMAI ALŽIRE
Alžire padėtis vis labiau komplikūbjasi. 

Kalbama apie ten gyvenančių prancūzų są 
mokslą perimti vietinių reikalų tvarkymą 
į savo rankas. Kariuomenė kovoja ne tik 
su sukilėliais, bet ir su savo tautiečiais, 
kurie nuo pat sukilimo pradžios sako, kad 
prancūzų vyriausybė naudoja tik pusiau 
priemones tvarkai Alžire atstatyti.

Prancūzų ministerio pirmininko pareiš
kimai, kad Prancūzija nusistačiusi vykdy
ti Alžire liberalines ir humanitarines re
formas ,dar labiau suerzino vietinius pran 
cūzus ir paskatino juos imtis iniciatyvos 
savo reikalams ginti.

Nors ministeris pirmininkas ir patvirti
no, kad Prancūzija niekad neapleis Alžyro, 
pažadas kraštui duoti autonominę vyriau 
sybę, kelia susijaudinimo ten įsikūrusių 
prancūzų tarpe. Bijomasi, kad tokia ara
bų rankose eanti vyriausybė greit pareika 
lauš visiškos nepriklausomybės ir demo
kratiškoji Prancūzija vargu ar galės to-
kiam pageidavimui spirtis.

Daug prancūzų tiki, kad naujieji vyriau 
sybės planai atidaro Alžirui kelią į nepri 
klausomūbę pagal Tuniso ir Maroko pa
vyzdžius.

Nors Alžire įsikūrusieji prancūzai ir no 
retų krašte vyrauti, panašiai kaip baltieji 
vyrauja Pietų Afrikoje, be Prancūzijos pa 
galbos jie to įvykdyti negalėtų, būdami ne 
pakankamai skaitlingi ir nepakankamai 
ekonominiai pajėgūs.

Yra pavojaus, kad Alžyro prancūzai ga 
Ii bandyti perimti Alžiro administraciją į 
savo rankas, tikėdamiesi, kad toks jų žy 
gis galėtų paveikti į Prancūzijos santvar
ką ar bent nuversti vyriausybę. Nors kai 
kurie žurnalistai spėlioja apie galimas ar 
mijos simpatijas prancūzams, įsikūrusiems 
Š. Afrikoje, niekas nėra linkęs manyti, 
kad prancūzų armija męstųsi į bet kokias 
tos rūšies avantiūras. Toks vietinių pran
cūzų sukilimas tik padidintų terorą Alži
re, gi Prancūzija susidurtų su sunkiausia 
problema — perkelti namo apie vieną mi- 
lioną europiečių, nes tokiu atveju bet ko
kios sugyvenimo su arabais viltys galuti
nai būtų sugriautos.

SUĖMĖ STUDENTUS

Visi Budapešto studentų revoliucinio ko 
miteto nariai areštuoti. Tik vienas liko 
laisvas,;— tas, kuriam pavyko pabėgti į 
Austriją.

Paskelbta, kad du studentijos vadai, 1st 
van Pozsar, buvęs asistentas Marksistinio 
ekonomijos instituto ir Gyorgy Vintze, bus 
greit teisiami. Visi studentai kalinami Soe 
Utca politinių kalinių kalėjime.

Paskutinėmis žiniomis, Tatabanya ang
lių kasyklų rajone, apie 30 mylių į vaka
rus nuo Budapešto, įvyko susirėmimų tarp
rusų kariuomenės ir kasyklų darbininkų.

SEPTYNIOS DIENOS
EDENAS ATSISTATYDINO

Ketvirtadienį ryte Didž. Britanijos gy
ventojai nustebo, pamatę dideles antraš 
tęs dienraščiuose, apie Sir Anthony Edeno 
pasitraukimą iš ministerio pirmininko pa
reigų. Oficialūs pasitraukimo motyvai — 
sveikata. Gydytojai perspėję Edeną, kad 
pavojinga būtų tęsti pareigas, kurios reika 
lauja geros sveikatos. Tačiau spauda, ypač 
opozicijos laikraščiai, šį Edeno pasitrauki 
mą riša su Suezo konfliktu, kuris labai nei 
giamai paveikęs krašto gyvenimą ekono
miniais sunkumais, kilusiais ryšium su D. 
Britanijos politinėmis nesėkmėmis. Spau
da spėjo, kad Edeno vietai užimti yra du 
kandidatai — finansų ministeris Butleris, 
taip vadinamo ;,kairio“ konservatorių spar 
no atstovas ir Macmillan'as — atstovaująs 
tradicinius dešiniuosius konservatorius. Po 
pasitarimų, Karalienė pakvietė Macmilla- 
ną užimti šią atsakimingiausią Ministerių 
Kabineto Pirmininko ir Didž. Britanijos 
vyriausybės galvos vietą.

Vėliau buvo paskelbta, kad Edenas atsi
statydinęs ir iš Parlamento.

NAUJASIS PREMJERAS

Londono spauda plačiai komentuoja nau 
jojo Didž. Britanijos ministerio pirminin
ko paskyrimą. Pažymima, kad pagal šio 
krašto nerašytą konstituciją, ne konservą 
torių partija, bet Karalienė paskyrė nau
jąjį ministerį pirmininką, šiuo klausimu 
partija nediskutavo. Karalienė tarėsi su 
savo pasirinktais asmenimis. D. Britanijos 
premjeras neturi pavaduotojo, kad neuž- 
kirtus Karalienės pasirinkimo laisvės, pa
renkant naują vyriausybės galvą. Pažymi 
ma taip pat, kad 1940 metais, kai Sir W. 
Churchillis buvo pakivestas užimti minis 
terio pirmininko vietą, jis nebuvo Konser
vatorių Partijos lyderiu, ir tik po kurio 
laiko jis atsistojo savo partijos priešaky.

Pažymėtina, kad naujasis britų premje
ras yra škotų kilmės, priklauso vienai kai 
niečių (highlanders) giminei. Jis turi savo 
škotiškas spalvas ir teisę dėvėti tautinį 
škotų kostiumą. Pažymimas naujojo prem 
jero sumanumas ir augštas išsilavinimas 
tradicinėse Eton ir Balliol mokyklose. Jo 
šeima buvo labai gabi prekyboje ir jai 
priklauso garsioji jo vardo knygų leidykla.

Macmillanas yra šalininkas platesnio D. 
Britanijos bendradarbiavimo su Europa, 
turi labai gerus ryšius ir seną pažintį su 
prez. Eisenhoweriu, su kuriuo jam teko ar 
timai bendradarbiauti karo metu.

JAV spauda pažymi, kad Didžioji Britą 
nija dar ir šiandien kontroliuoja pusę vi
so pasaulio prekybos, — tebevadovauja pa 
šaulio prekybai ir pasaulio bankams. Tik 
paskelbus apie naujojo ministerio pirmi
ninko paskyrimą, iš JAV atėjo žinių, apie 
visišką JAV ir Didž. Britanijos interesų 
sutapimą ir, reikia tikėtis, dėl Suezo kilę 
tarp šių kraštų nesklandumai, išgaruos.

NAUJOJI D. BRITANIJOS VYRIAUSYBĖ

Macmillanas pakvietė šešis naujus mi- 
nisterius į Jos Didenybės Vyrausybę: Mr. 
Peter Thorneycroft tapo finansų ministe- 
riu ir užėmė iki šiol Macmillano buv. pa
reigas; Vidaus reikalų ministeriją iš Ma
joro Lloyd-George perėmė Mr. Richard 
Austen Butler; Mr. John Scott Maclay bus 
naujuoju valstybės sekretorium Škotijos 
reikalams, vieton Mr. James Stuart; Mr. 
Duncan Sandys (Churchillio žentas) per
ėmė iš Mr. Anthony Head krašto apsau
gos ministeriją. Prekybos ir Pramonės mi 
nisteriją Mr. Peter Thorneycroft perdavė 
Sir David Eccles; Lankasterio Kunigaikš
tystės kancleriu vieton Earl of Selkirk, pa 
skirtas Dr. Charles Hill. Naujai įsteigtoji 
jėgainių ministerija pavesta Sir Percy 
Mills, gi statybos, savivaldybių ir Valijos 
reikalų ministerijos sujungiamos į vieną 
ir pavestos Mr. Henry Brooke, kuris jas 
perėmė iš Mr. Duncan Sandys ir Major 
Lloyd-George. Kiti septyni ministerių ka 
bineto nariai lieka tie patys.

VAK. VOKIETIJA STATO KARINIUS 
AERODROMUS

Vakarų Vokietija sutiko pastatyti (prie 
esamų 19) dar 29 naujas oro bazes Šiau
rės Atlanto Sąjungos karinės aviacijos rei 
kalams. Kai kurios iš šių bazių bus užim
tos naujosios Vakarų Vokietijos Luftwa
ffes dalinių. Kiekviena bazių kainuos apie 
60‘ milionų markių (apie 5 milionus sva
rų). Bazės bus pradėtos statyti šiais me
tais. Tikimasi visas galutinai įrengti iki 
1959 metų pabaigos.

Laukiama, kad numatytų aerodromams 
statyti žemių savininkai smarkiai pasiprie 
šins tokioms statyboms. Vyriausybė nu
mato vykdyti rekvizicijas ten, kur bus rei 
kalinga. Kiekvienas aerodromas užims 
apie 250 akrų plotą. Lėktuvams nutūpti
takai bus 10.000 pėdų ilgio.

„LAISVI“ RINKIMAI LENKIJOJE“

Lenkija šiomis dienomis rinksis seimą. 
Nors į seimą galės būti išrinkti įvairių pa 
žiūrų ir partijų kandidatai, visose rinki
mų apylinkėse išstatomas tik vienas są
rašas, pavadintas „Nacionalinio Fronto Są 
rašų“. Tas frontas išstato dešimts kandida 
tų kiekivenoje rinkiminėje apylinkėje. Bal 
suotojų laisvė pasireikš tuo, kad jie ga
lės iš dešimties kandidatų išbraukti ketu 
ris, nes šešius iš dešimties reikia išrinkti. 
Jei nė vienas kandidatas neišbraukiamas, 
reiškia balsuojama už šešis pirmuosius. 
Pats Gomulka patarė balsuoti už šešis pir 
muosius kiekvienos apylinkės jungtinio są 
rašo, nes tie esą patys geriausieji vyrai pa 
rinkti iš visų partijų... Tačiau balsuotojai 
mato, sąrašo pradžioje tik patikimų ko
munistų pavardes .Kaip ten bebūtų, rin
kėjai turi teisę braukti pirmuosius ir pa
likti paskutiniuosius kandidatus nors, tie 
są sakant, pasirinkimas labai ribotas ir 
tas vienintelis visame krašte pristatomas 
„Nacionalinio Fronto Sąrašas“ nieko bend 
ro neturi su tikrai demokratiškais ir lais
vais rinkimais.

KINIEČIAI VARŠUVOJE
Maskvoje viešėjęs Kinijos ministeris pir 

mininkas ir jo palydovai atvyko į Varšuvą 
„draugiškam vizitui“, kaip oficialūs komu 
nikatai praneša.

Spėjama, kad tik dėka kiniečių užtari
mo, rusai Lenkijoje pasielgė netaip, kaip 
Vengrijoje. Kiek kitaip atrodė ši kiniečių 
pažiūra, kai jie paskelbė pritarimą Mask 
vos vadovavimui „komunistiniam pasau
liui“ ir pasmerkė „imperialistų pasikėsi
nimą“ prieš Vengriją. Jie dabar lankosi 
Lenkijoje, iš kur vyks į Budapeštą. Kaip 
žinoma, naujoji Lenkija niekad nepripaži 
no Maskvos „vadovybės“ ir visur pabrėžė 
pačių rusų priimtą lygybės principą, visų 
„broliškų socialistinių“ r kraštų. Kaip ten 
bebūtų, tuo tarpu žinoma, kad kiniečių de 
legacija buvo Varšuvoje sutikta daug drau 
giškiau ir iškilmingiau, už Chruščiovus ir 
Bulganinus. Jų pasikalbėjimai, nėra jo
kios abejonės, turės įtakos tiek Lenkijos, 
tiek Vengrijos ateičiai, gi rusai su 600 mi- 
lionų kiniečių tauta turi skaitytis.
VĖL KALBOS APIE NUSIGINKLAVIMĄ

JAV pateikė JT naują nusiginklavimo 
planą. Pagal šį planą siūloma:

1. Kontroliuoti atominiams • sprogimams 
vartoja mų žaliavų atsargas;

2. Apriboti atominių bombų sprogdini
mo bandymus ir įvesti tarptautinį tų ban 
dymų stebėjimą;

3. JAV ir Rusijos kariuomenes sumažin 
ti iki 2.500.000 karių, gi Britanijos ir Pran 
cūzijos kariuomenes sumažinti iki 750.000 
karių;

4. Tikrinti raketų ir laivų, o taip pat ir 
žemės satelitų statybas;

5. Įsteigti tarptautinę agentūrą, kuri 
įspėtų JT ir jų narius apie galimas stai
gias agresijas.

, KADARAS MASKVOJE
Penktadienio staigmena buvo Kadaro, 

rusų pastatyto Vengrijos ministerio pirmi 
ninko, kelionė į Kremlių. Jis ten nuvyko 
Su vidaus reikalų ministru Marosanu, kur 
tarėsi su rusų vadovaujančiais asmenim 
ir Kinijos vyriausybės delegacijos nariais, 
viešinčiais Maskvoje. Pagal oficialius pra
nešimus, pasitarimuose dalyvavo Chruščio 
vas, Bulganinas, Mikojanas ir Šepilovas. 
Tuo tarpu tiksli Kadaro kelionės į Mask
vą priežastis nėra paskelbta. Oficialūs pra 
nešimai lakoniškai tvirtina, kad Kadaras 
taręsis su rusų ir kinų vadovais apie da
bartinę tarptautinę padėtį ir bendradar
biavimą su „broliškomis socialistinėmis 
respublikomsis“. Tuo pat metu Budapešte 
padėtis ir toliau nerami. Anti-komunisti- 
nės nuotaikos tebeeviešpatauja Vengijoje. 
20 darbininkų tarybų atsistatydino, protes 
tuodamos prieš vyriausybės delsimą vyk
dyti demokratines reformas. Tuo pat rhetu 
Jungtinės Tautos visais balsais, tik komu 
nistų kraštams balsuojant prieš, nuspren
dė sudaryti penkių kraštų atstovų tarp
tautinę komisiją, kuri tirs įvykius Veng
rijoje.

Pranešama, kad neramumai darbininkų 
tarpe kilo daugelyje Vengrijos vietų, įskai 
tant Gyoer, Miscolic ir Debrecen. Demons 
trantai reikalavo, kad rusai važiuotų na
mo, protestavo prieš vyriausybės antiveng 
rišką ir antidemokratišką politiką. Kada
ro vyriausybės uždarytoji centralinė darbi 
ninku taryba išleido proklamacijas ir pla 
čiai paskleidė Budapešte. Jose sakoma: 
„Vengrijos darbininkai, ūkininkai ir inteli 
gentai kovoja dėl gyvybės. Mes žinome, 
kad mūsų priešas yra negailestingas, ne
žmoniškas ir brutalus, tačiau mūsų jė
gos nepalaužtos. Mes esame įsitikinę, kad 
kovą laimėsime ir priversime priešą kapi
tuliuoti“.
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„PRIEŠAKINE TECHNIKA LIETUVOJ DRAMOS KONKURSAS
OKUPANTAI KULTORINA SU

Okup. Lietuvoje labai retas atsitikimas, 
kad bolš. „Tiesa“ ir Vilniaus radijas skelb 
tų „atvirus laiškus draugams ministe- 
riams“, kaip tai buvo padaryta š. m. lap
kričio 25 d. Nr. 276. Tame numeryje „LT
SR miestų ir kaimų statybos ministrui drg 
K. Ufimcevui“ prikišamas jo neveiklumas, 
nesidomėjimas statybinėmis problemomis 
dirbusių un-te žinomųjų profesorių nuo- 
ir bolševikiškas šeimininkavimas. „Atvirą 
laišką“ pasirašė Lietuvos Valstybinio mies 
tų statybos projektavimo instituto direkto 
rius M. Kubickis; instituto vyr. inž. V. 
Kriščiūnas; partinės organizacijos sek. I. 
Špakovskis; vietos komiteto pirmininkas 
G. Gruzdys; instituto Kauno dalies virši
ninkas V. Brunas; gyvenamųjų namų ir vi 
suomeninių pastatų projektavimo skyriaus 
viršininkas J. Bielousas; pramoninio pro
jektavimo sk. viršininkas A. Pavilionis ir 
arch. L. Kazarinskis. Pasirašiusieji sakosi 
niekaip negali sutikti su „draugo ministe- 
rio“ vykdoma praktika, iš tikro priemenan 
čia Kudirkos „viršininkus“, kuria reikalau 
jama „Ramiai vykdyti“, — ir tarp visos 
eilės kitų dalykų, prikištų atėjūnų įvestai 
nežmoniškai praktikai, pastebi: „Juk jūs, 
drg. ministre, priešingai miestų statybos 
taisyklėms, įsipareigojote mus projektuoti 
netoli Klaipėdos miesto centro statybinin 
kų gyvenvietę iš mažaaukščių namų su iš 
nešamomis išvietėmis, su sąšlavynais, be 
komunikacijų ir elementarinių patogumų. 
Jūs primygtinai reikalavote projektuoti 
mažo pajėgumo, nerentablią autoremonto 
gamyklą ir nereikalingą santechnikos dir
binių gamyklą Vilniuje. Reikėjo visus me 
tus „kovoti“, kol buvo pripažinta, kad mes 
teisūs"...

Štai kokią kultūrą iš „plačiosios tėvy
nės“ lietuviams su „išnešiojamomis išvie
tėmis“ ir, atsiprašant, su naktipuodžiais 
mėgina užkarti okupantų ištikimiausi re
prezentantai, kaip Ufimcevas ir panašūs. 
Nors retai kuriuo kitu „ministeriu“ tiek 
nusiskundžiama, kiek Ufimcevu, bet — jis 
vis tiek „ministerio“ kėdėj tebesėdi ir te- 
bevalgo gardžią lietuvišką duonelę. Mat, 
jis yra vienas ištikimiausių Kremliaus at 
siųstų Lietuvai „šviesti ir tvarkyti“ parei 
gūnų... Kaip paprastai bolševikinėj sant
varkoj esti, gali pirma jo išlėkti greičiau 
kurie nors iš „atviro laiško rašytojų“, bet 
ne ufimcevai... Užteko pav., M .Gedvilai 
nesutikti kiek su Chruščiovo pasiūlymu 
Lietuvoje auginti įsakytąjį kukuruzų kie
kį, kur Gedvilas lietuviškoms dirvoms ta
rė geriau tiksiant lietuviškuosius dobiliu- 
kur ir lubinus — ir veikiai nebeliko Ged
vilo „Ministeriu Tarybos pirmininko“ kė
dėje. Tuo tarpu Ufimcevo, besistengiančio

IŠNEŠIOJAMOMIS IŠVIETĖMIS“

Lietuvos statybas papuošti pastatais su 
„išnešiojamomis išvietėmis“, ligi šiol ne
įstengia išvožinti iš ministeriškos kėdės 
net ir bolševikinė „Tiesa“ su visokiais „at 
virais pareiškimais“, kaip ant delno išdės 
tančiais panašių bolševikiškų „ministeriu“ 
supratimą ir kultūrą... Ir, lyg pasityčioji
mui, greta kitame straipsnyje skelbiama, 
kad... dar „niekad lietuvių liaudis nebuvo 
tokia laisva ir laiminga, kaip dabar — bro 
liškųjų tarybinių tautų šeimoje“. Atseit, 
tokių ufimcevu ir panašių į jį valdoma...

Štai kitas tos rūšies pasisakymas. Lap
kričio 23 d. per Vilniaus radiją buvo pa
skelbtas „Lietuvos Komunalinio banko vai 
dytojo“ Fiodorovičiaus straipsnis, kuriuo 
jis reikalauja „geriau išnaudoti komuna
linei statybai skirtas lėšas“. Dabartinė pa 
dėtis — tiesiog pasibaisėtina. Vien kaimų 
ir miestų statybos ministerija turi, pasta
tyti įvairių pastatų už 500 mil. rublių. Bet 
statybos eina „bolševikiškai“. Pav., per S? 
mėnesius perduota eksploatacijai tik 31.5 
proc. numatytų užbaigti pastatų. Uždelsia 
mos statybos tokių objektų, kaip Elektro
mechanikos technikumo rūmai, statybos 
technikumo bendrabutis, kooperatinis tech 
nikumas. Net pačiai ministerijai statomo 
namo Komunarų g. darbininkai negali pa 
sinaudoti jokia mechanizuota priemone, o 
jų visą „tarybinę priešakinę techniką“, pa 
čią „pažangiausią visame pasaulyje“, su
daro darbininkų rankos, nes plytas į tre
čią augštą su skiediniu nešioti tenka ant 
kuprų ar rankomis patiems darbininkams. 
Todėl „draugas direktorius“ buvo pri
verstas net per radiją viešai šaukti: „Mies 
tų ir kaimų statybos ministerija neplanuo 
ja ir nekontroliuoja statybinių mechaniz
mų išnaudojimo, todėl didelė atsakomybė 
už visas negeroves tenka ir pačiai ministe 
rijai“... „Labai daug medžiagų pereikvo- 
jama, pav., tik statybos tresto Nr. 15-14 sta 
tyboje statytojai už pereikvotas medžiagas 
pridarė skolos valstybei už 286.000 rb. Ki 
ti daro dar geriau — sąskaitas kaip išma
nydami ištaiso arba prirašo kitiems, ka-i 
viskas išeitų kaip reikiant buhalteriškai ir 
sutiktų su bolševikiniais planais. Todėl 
Vilniaus radijas šaukia, jog reikia pagerin 
ti darbą — ir prie to pagerinimo turi pri
sidėti visi, „pradedant ministeriu ir bai
giant kiekvienu darbininku“...

Gali kiek norėdami šaukti ir Vilniaus ra 
dijas, ir direktoriai, o „draugai ministe
rial“ atėjūnai sau iš visko tik šaiposi — ir 
ramiausiai tebesėdi vietoje... Juk jie turi 
stiprius pečius, yra partiniai ir žino, kaip 
reikia „tvarkyti“ okupuotą kraštą. O kam 
tos statybos... juk jiems gerai gyventi ir 
be jų... F

Premija Tūkstantis Dolerių

JAV Lietuvių Bendruomenės Clevelan-
do apylinkė skelbia konkursą dramai pa
rašyti. Konkursą organizuoja ir vykdo 
Apylinkės Kultūrinių Reikalų Taryba.
Sąlygos:

1. Konkurso dalyviai laisvai pasirenka 
dramos temą ir žanrą. Rašydami atsižvel 
gia į lietuvių teatrams pastatymo galimy
bes: patalpas, dekoravimą, vaidintojų skai 
čių, vaidinimo laiką (1.30-2 vai. be per
traukų). Idėjiniu atžvilgiu veikalas turi 
būti teigiamas.

2. Rankraščiai, pasirašyti slapyvar
džiais, turi būti atsiųsti iki 1957 m. rugpjū 
čio mėn. 15 d. šiuo adresu:

JAV LB Clevelando Apylinkės Kultūri
nių Reikalų Komisijai, P. Balčiūnui, 3092 
Euclid Heights Boulevard, Cleveland
Heights 18, Ohio.

Su rankraščiu atskirame užlipintame vo 
ke atsiunčiama tikroji autoriaus pavardė 
ir adresas.

3. Už Jury Komisijos pripažintą geriau
siąjį veikalą JAV LB Clevelando Apylinkė 
sumoka tūkstančio dolerių premiją.

4. Jury komisiją sudaro: A. Augustina- 
vičienė, I. Malėnas, P. Maželis, E. Skuje- 
niekas, J. Stempužis.

5. Premijuotojo veikalo teisės palieka
mos autoriui, bet JAV LB Clevelando Apy 
linkės Vaidilos teatras gauna premijuoto 
veikalo pastatymo teisę be atlyginimo au
toriui.
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Kotryna Grigaitytė

SESE1 TĖVYNĖJE

Kaip žolelė maža tarp griuvėsių 
Taip stiebias viltis lūkesy. 
Kad Tave kada nors dar regėsiu 
Kaip savąjį veidą namų šuliny.

Tenai kur mes girgždinom svirtį 
Ir audeklus tiesėm abi, 
Sugrįšiu, gal būt, tik numirti 
Taip nuneša laikas toli...

Lyg pienės papurusios pūką 
Išsklaidė mus vėjai Rytų. 
Kokiame kelyje suklupus 
Apraudi dienas savo T ui

Aklieji juk praregi kartais — 
Tokia yra Dievo valia.
Regiu aš Tave vis prie vartų 
Bestovint balta skarele.

MIRĖ HUMPHREY BOGART

Daugelio kinemotografijos kūrinių hero
jus Bogart mirė sulaukęs 56 metų am
žiaus. Bogartą jau kurį laiką kankino vė
žys. Paskutiniu metų kovo mėn. jam buvo 
padaryta gerklės operacija, pašalinant vė 
žio kilmės votį.

Įdomu pastebėti, kad Bogart niekad ne
slėpė savo ligos. Jis sakė: „Jokia gėda sirg 
ti vėžiu, tai nėra anti-socialinė liga“.

Jo žmona, garsi kino žvaigždė Laureen 
Bacall, vieton gėlių, vainikų ir užuojautų, 
paprašė siųsti aukas Kovai Su Vėžiu Drau 
gijai.

BALTŲ D-JOS KONGRESAS

,’Literatūroj ir Mene“ Nr. 36, 1956 pa-
reikšti radijo klausytojų pageidavimai. Nu 
siskundžiama, kad radijo praktikoje labai 
vienpusiškai atstovaujamas lietuvių kom
pozitorių palikimas. Visa eilė lietuvių mu
zikos kūrėjų reprezentuojami vos keleto jų 
suharmonizuotų liaudies dainų. Pageidau
jama per radiją pasiklausyti visos eilės se 
niai girdėtų kūrinių: J. Naujelio trio „Va 
karinė Daina“, jo simfoninės poemos , Ru 
duo“, č. Sasnausko Fugos vargonams, M. 
Petrausko operečių, St. Šimkaus variaci
jų fortepijonui , Siluetai“, jo simfoninės 
poemos „Nemunas“, Baladės „Nugrimzdęs 
dvaras“, J. Gruodžio pjesių orkestrui ,,Ru 
denėlis“ ir „Katarinka“, jo simfoninio pro

J Kovą Už Dievą Ir Tėvynę!
Kova tarp gėrio ir pikto pasaulyje vyks 

ta nuolat kaip Adomo kaltės ir gimtosios 
nuodėmės padarinys. Senasis gundytojas 
niekad nenustoja apgaudinėjęs žmonių sa 
vo melagingais pažadais ligi pat mūsų die 
nų, kada ištisos tautos pateko į baisesnę 
barbariją negu buvo prieš Kristaus laikus. 
Popiežius Leonas XII įžvelgė ir įrodė, kad 
bedieviškieji minių kurstymai drauge su 
dideliu technikos garbinimu kyla iš tos fi 
losofijos, kuri jau senai stengiasi atitrauk 
ti mokslą nuo tikėjimo, o gyvenimą nuo 
Bažnyčios, sakydamas, kad bolševizmas 
yra pragaištingas maras, einąs per pačius 
bendruomenės smegenis, ją vesdamas į 
pražūtį.

Apaštalų Sostas uoliai budi Tiesos, Tei
singumo ir visų amžinųjų vertybių sargy
boje. Popiežius Pijus XI savo garsiąja ir 
gilios išminties „Dieviškojo Atpirkėjo“ En 
ciklika kreipėsi į visus žmones, kurie nuo 
širdžiai trokšta žmonijai gero, juos šauk-
damas imtis tinkamų priemonių, kad krikš 
čioniškoji kultūra, kuri viena tėra tikrai 
žmoniškoji kultūra, būtų ne tik išgelbėta 
nuo bolševizmo, bet ir išvystyta didesnei 
žmonijos gerovei. Bedieviškasis komuniz
mas, labiau negu bet kada prieš tai buvę 
panašios rūšies sąjūdžiai, skelbiasi nešąs 
vargstantiesiems išgelbėjimą. Klaidingas 
teisingumo, lygybės ir darbe brolybės ide
alas taip persunkia visą jo mokslą ir veik 
lą kažkokiu misticizmu, jog užkrečia, aps 
vaigina ir uždega apgaulingais pažadais 
suviliotas minias, juo labiau tada, kai dėl 
netinkamo medžiaginių gėrybių paskirsty 
mo daug kas kenčia nepaprastą skurdą. 
.Tačiau komunizmas išplėšia iš žmogaus 
jo dorovinio elgesio pagrindą — laisvę, pa 
naikina žmogaus asmeninę vertę ir bet ko

logo „Gyvenimo šokio“, muzikos dramai kį stabdį prieš aklų prigimties jėgų prasi- 
, Šarūnas“, K. Galkausko operos „Čigo- veržimą. Jis neigia bet kokį Dievo nusta 
nai“,J. Dambrausko, A. Nabažo simfoni-autoritetą neišskiriant nė tėvų auto-

. i «... i x ‘ ritėto. Nepripažįsta jokios teises i gamtos
mų kurmių ir kt. turtų ir gamybos priemonių nuosavybę,

1955 m. Paryžiuje pasirodė prancūzui 
kom. rašytojo L. Aragono knyga apie sovie 
tine litera*ūrą. Viename skyriuje, pavadin 
tame „Pabaltijo šviesa“, bolševikiškai nu
šviečiamas lietuvių literatūrinis gyveni
mas. Iškeliami Cvirka, Neris, L. Gira 
Venclova, Trečiasis Frontas ir kiti, cituo
jamas A. Vienuolio pareiškimas bolševi
kų rašytojų suvažiavime iš tribūnos, kad, 
girdi, „buržuazija užgrobė valdžią Lietu
voj“, o pati literatūra buvusi sunykusi... Ci 
tuoja tariamąjį „išsiveržimą į neaprėpia
mus Tarybų šalies plotus“... Taip papras
tai komunistai ir terašo...

Archeologas P. Tarasenka, „Užburtų Lo 
bių“ leidimo autorius, yra parašęs „Di
džiulių Tyrulių paslaptis“, į kurias yra su 
dėti 23 atskiri pasakojimai. Daugiausia tai 
įvairūs padavimai ir kelionių aprašymai. 
Šis leidinys pasakoja ypač jauniesiems 
apie senus atminimus, praeities buitį, mil 
žinkapius, duodamas kraštotyrininkui ir 
turistui vertingos medžiagos.

įkartu paneigdamas žmonių gyvenime bet 
■ kokią šventumo bei dvasiškumo žymę, mo 
"terystę ir šeimą laikydamas pasaulietiš
kais dalykais. Trumpai — komunizmas ku 
ria žmonių bendruomenę, kuri prašalina 
iš žemės Dievą. Tačiau negalima neigti 
prigimties įstatymo ir Jos leidėjo Dievo, 
aepatiriant užtai bausmės!

Juk ne dėl to Dievas yra, sako Pijus XI, 
j <ad žmonės į Jį tiki; bet dėl to, kad Jis 
yra j Jį tiki ir Jį garbina visi, kurie ty
čiomis neužmerkia savo akių prieš Tiesą! 
Bažnyčia eina per pasaulį visiems gera da 
rydama. Komunizmo klaidos niekur ne- 
tarptų, jei žmonės ir tautų valdytojai ne
būtų paniekinę Dievo ir Bažnyčios įsaky 
mų bei įspėjimų. Tačiau jie panorėjo staty 
ti socialinį rūmą ant liberalizmo ir laiciz- 
mo pamatų, kurie pirmu atžvilgiu atrodė 
galingi, tačiau greitai pasireiškė jų silpnu 
mas ir rūmas ėmė griūti. Kas tik nesire
mia- vienu tikruoju kertiniu akmeniu Jė
zumi Kristumi, tas turi apgailėtinai griū
ti!

Krikščionys yra gimę kovai ir juo bus 
daugiau parodyta širdies ir energijos, juo 
bus tikresnė pergalė, pačiam Dievui laimi 
nant. Dėl to ir šv. Tėvas PIJUS Xlltalp 
karštai visus ragina su didesniu nuoširdų

Europoje ir Anglijoje gyvenančius tau
tiečius kviečiame užsisakyti gausiai ilius
truotą, populiariausiąjį mėnesinį žurnalą 

LIETUVIŲ DIENOS
Kiekviename numeryje rasite daug nuo

traukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo
Lietuvių Dienų metinė prenumerata —- 

35 šilingai.

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

Europoje ir Anglijoje gyveną lietuviai, turį būdingesnes nuotraukas, prašome 
atsiųsti atstovybėn. Nuotraukos bus atspausdintos Lietuvių Dienose.

LIETUVIU

DIENOS

„Baltų Draugijos“ Vokietijoje kongre
sas šaukiamas Liunenburge kovo 22-24 d. 
Paskaitų pagrindinė tema: „Baltų tautos 
kaip Europos kultūros priešakinė sargyba 
praeityje, dabartyje ir ateityje“. Suvažia
vimo metu įvyks Baltų Draugijos lietuvių 
-vokiečių skyriaus delegatų ir narių susi- 
rinkirffai.

Okupuotoje Lietuvoje atspausdintas nau 
jas leidinys „Vilniaus universitetas“, kurį 
naruošė un-to rektorius J. Bulavas, prof. 
K. Jablonskis, un-to bibliotekos direkto
rius L. Vladimirovas ir Istorijos Instituto 
direk. pavaduotojas J. Jurginis. Leidinys 
gausiai iliustruotas. Išspausdintos taip pat

Pirmas Baltų Draugijos kongresas, pa
švęstas Baltijos tautų kultūrinėms proble
moms nagrinėti, buvo Liuneberge pereitė 
metų vasario mėn.

Baltų Draugija susideda iš trijų skyrių 
(sekcijų): lietuvių-vokiečių, latvių-vokie- 
čių ir estų-vokiečių. Lietuvių skyriui pir
mininkauja adv. Juozas Bataitis (lietu
vių bendruomenės Vokietijoje valdybos 
pirmininkas) ir Dr. A. Windecker. Be to, 
valdyboje iš lietuvių dar dalyvavo Valte
ris Banaitis ir Viktoras Sutkus.

traukos. E

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS
P. m. gruodžio mėn. 22 d., Romoje, ga

vo kunigystės šventinimus Dijak. Kaz. 
Kučkelis, marijonas, Amerikos lietuvis iš 
New Britain. Dijakonu jis buvo įšventin
tas gruodžio 2 d. Tą pačią gruodžio 22 d. 
Klier. Ant. Nockiūnas, MIC gavo dijokona 
to šventinimus.

mu ir užsidegimu atlikti savo religines ir 
pilietines pareigas ir tik tokiu būdu bus 
kuriamas Geresnis Pasaulis, kuriame tu
rės išnykti geležinės uždangos ir jos iš
nyks. Geresnio Pasaulio kūrėjų darbais! 
Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, 
bet meilės dvasią!

P. Dauknys MIC
= t =

PAMALDOS
GLOUCESTER — šį šeštadienį — sausio 

19 d., 12 vai. St. Peter bažn. London Rd.
= t =

Pamaldos Prestone
Sausio mėn. 20 d. 12 vai., St. Ignatius 

bažnyčioje, Meadow Street, Prestone bus 
laikomos pamaldos lietuviams.

Skyriaus Valdyba

BR. DAUBARAS
(Septintas tęsinys)

Karolinos juokas buvo nenatūralus, ir 
jame buvo justi lyg ir priekaištas, sarkaz 
mas Paparčiui. Nors ji ir šluostėsi iš juo 
ko nuriedėjusias ašaras, tačiau niekas tuo 
jos juoku neužsikrėtė. Priešingai, senoji 
ponia Talbot pažiūrėjo į ją .tarsi klausda 
ma tokio jos elgesio priežasties. Nežinia, 
ar Karolina, atspėjusi motinos žvilgsnį, ar 
dar daugiau norėdama Martynui įgnybti, 
vis dar nesuvaldydama juoką, pasakė:

— Vakar „Auksiniame Liūte“ svečiai 
norėjo, kad Martynas mane pabučiuotų, 
bet jis nedrįso to padaryti. Todėl ir šian
dien jis toks atsargus ir bijosi atsistoti po 
amalo vainiku, kad jo neištiktų toji ne
laimė, kurią jis vakar turėjo išgyventi...

— Martin, pas mus valgomajame nėra 
to vainiko, užtarė Papartį mažoji Jane, 
stumdama jį prie stalo.

Mergaitės drąsinimas vėl sukėlė visiems 
juoką, ir jie linksmais veidais sėdosi prie 
kalėdinio stalo, kalbėdami apie dovanas.

— Ar tik ne ponas Sternas ateina? — 
nustebo Karolina, ir visų akys nukrypo į 
langus.

Po akimirkos prieškambaryje čirškė 
skambutis, ir ten žvaliu žingsniu nuskubę 
jo jaunoji šeimininkė.

Papartis nujautė, kad atėjusis bus pa- 
klvestas prie stalo ir tas ji džiugino. Jis

kalbos pakryps kita linkme ir tuo pačiu 
bus išvengtos užuominos ne tik apie nuoty 
kius „Auksiniame Liūte“, bet, svarbiau
siai, ponios Alban vardas. Martynas girdė 
jo skambius Karolinos padėkos žodžius uz 
svečio atneštas gėles, girdėjo Sterno svei 
kinimą su šventėmis ir jo atsiprašymą u 
apsilankymą tokiu metu. Mary greit pa
dengė šeštam dalyviui indus, senosios Š 
mininkės nurodytoje vietoje, tarp jos ii 
Karolinos.

Paparčio išgelbėtam svečiui įėjus, po
nia Rose paskubėjo pasitikti, gi Martynas 
su Jane susimirksėję atsistojo vienas gre
ta kito, laukdami eilės pasisveikinti.

David Sternas atrodė stebėtinai greit • 
sipeikėjęs po įvykusios katastrofos. Jis 1 
vo linksmai nusiteikęs, nusiskutęs, tik j 
drabužiai buvo susigarunkštėję, už ką fi 
atsiprašė senosios šeimininkės, pasiteisi 
damas, kad dėl šventės negalėjęs pasikeis 
ti.

— Jei ne jūsų ponas Martynas, gal šių 
metu būčiau mirkęs Shanklino paplūdimy
je žuvėdrų apverkiamas, — sveikindama 
sis su Paparčiu dėkojo vėl jam Sternas : 
vakarykštį išgelbėjimą.

— Kiekvienas būtų tą patį padaręs. T 
dėl ir tamstos tokios brangios dovanos n- 
siajučiu nusipelnęs, — Įcukliai pastebėj 
Martynas, dėkodamas svečiui už kalėdin 
dovaną. 

žinojo, kad prie svetimo žmogaus visos Šeimininkės kvietė valgyti, nes ir taip, šeimininkes.

jų tvirtinimu, viskas atšalo. Greit užsimez 
gė bendra kalba, juo labiau, kad svetys 
įdomiai ir gyvai pasakojo apie lėktuvo ka 
tastrofą, kuri, jo manymu, gal būt tik jam 
vienam laimingai pasibaigusi.

— Šiuo metu turėjau būti pakeliui iš 
New Yorko į Toronto, o matote, kur atsi 
radau! Ne, daugiau mano gyvenime jokia 
jėga manęs nepasodins lėktuvam..

— Palyginus, ne taip jau daug įvyksta 
nelaimių su keleiviniais lėktuvais, turint 
galvoje taip dabar išsiplėtusią šią susisie 
kimo priemonę, — įsiterpė Papartis.

— Aš lėktuvais keliausiu tik tada, kai 
bent metus neskaitysiu laikraščiuose apie 
šiurpias jų nelaimes. Dabar jie krenta, 
kaip lapai nuo medžių... Ir visa tai įvyks
ta tik todėl, kad šio amžiaus žmonės galvo 
trūkščiais pradėjo skubėti. Mano vaikys
tės dienomis buvo žymiai gražiau ir sau
giau. Atsimenu, kartą su tėveliais iš Shan 
klino į Londoną važiavome keturias die
nas. Dabar per tiek laiko galima laivu pa
siekti New Yorką, bet žmonėms ir tai jau 
nepakenčiamai ilga kelionė. Jei ponas 
Stern būtų neskubėjęs, būtų keliavęs lai 
vu, šiandien būtų jau prie Amerikos kran
tų, o beskubėdamas atsidūrė mūsų Shan- 
kline, — kalbėjo senoji ponia Talbot, 
kviesdama pakelti vyno taures už svečio 
išsigelbėjimą.

— Biznio varžybos verčia žmogų sku
bėti. Laikas iš tikrųjų virto pinigu, o dė' 
jo, kaip žinote, visi ir visuomet skubame. 
Šiuo kartu ir mano skubėjimas tikriausiai 
būtų pasibaigęs ten, — parodė Sternas ‘ 
lubas, jei ponas Martynas būtų manęs ne 
radęs plūduriuojančio, kaip anais amžiais 
Mozės. — juokavo biznierius, keldamas 
stiklą už vaišingas „The Rose“ vasarvietės

Prie kalėdinio pudingo kalba nelauktai 
nukrypo apie Martyną. Kai ponia Karoli
na paaiškino svečiui, kad Paparčio šeima 
yra likusi Lietuvoje ir jis jau dvylika me 
tų nieko apie ją nežinąs, negavęs iš ten nė 
vieno laiško ir taip pat pats nerašęs, po
nas Sternas, švelniai patrynęs lūpas airių 
drobės servietele, pasisuko į Martyną:

— Viena mano firma kaip tik ir siunčia 
čia ir jūsų kraštą. Gal girdėjote, kad jau 
kuris laikas, emigrantai iš Sovietų Rusi
jos siunčia savo artimiesiems siuntinius.

— Atsiprašau, bet aš ne iš Sovietų Rusi 
jos, bet iš Lietuvos, — pastebėjo Papartis.

— Viena mano ifrma kaip tik ir siunčia 
siuntinėlius (Latviją, Lietuvą ir Estiją, gi 
ypač daug jų užsako ukraniečiai, — nesi
gilindamas į Martyno pastabą, tęsė ponas 
Stern pradėtą biznio temą. — Matote, da
bar, Stalinui mirus, ten viskas pasikeitė: 
žmonės gali laisvai susirašyti su užsieniuo 
se gyvenančiais giminėmis, o šie taip pat 
rašo laiškus ir labai daug siunčia siunti
nių. Matyt, kad taip Dievas norėjo, jog 
ponas Martynas mane išgelbėtų, nes a~ 
kaip tik ir New Yorkan skridau jo krašto 
žmonių reikalu...

Po šių Sterno žodžių Martynas nežy
miai pajudėjo kėdėje ir nejučiomis pastū
mė garuojantį lėkštėje pudingą.

— Skridau į Jungtines Amerikos Vals
tybes ir į Kanadą, tikslu tuose kraštuose 
įsteigti savo firmos atstovybes, kurios an 
tarnautų ten gyvenančius užsieniečius. 
Siuntinių persiuntimas yra labai kompli
kuotas darbas, reikalaująs didelio pasi
šventimo, organizacijos ir patyrimo. Šioje 
srityje esu pasiekęs gražios pažangos, ap 
tarnavęs kelis tūkstančius užsieniečių. 
Mano firma garantuoja siuntinėlių prista 
tymą ir, turiu pasaktyi, kad per paskuti

niuosius dvejis metus neturėjome atsitiki 
mo, kad siuntinėlis dingtų, — gyrėsi Ster 
nas.

Jau jis buvo besižiojęs tęsti šią temą, 
bet Martynas, pasinaudojęs proga, kai sve 
tys dėdamas burnon didelį gabalą pudin
go turėjo nutilti, paklausė:

— Bet kas garantuoja, kad tie, kurie 
mano krašte gauna siuntinius ar laiškais 
palaiko ryšius nebus išvežti į Sibirą, kaip 
tai įvyko man dar tebebūnant namuose? 
Juk ten, Sovietijoje, kiekvienas, kuris turi 
giminių Vakarų kraštuose, kuris turi savo 
užrašų knygelėje užsieninį adresą, laiko
mas šnipu ir krašto išdaviku! Ar apie tai 
tamstos, pone Stern, firma turi kokių nors 
naujų duomenų, kad ten kas nors pasikei 
tė į gerą?!

— O taip, taip. Dabar ten viskas pasi
keitė į gerą. Ten dabar yra korespondenci 
jos laisvė, niekas nebepersekioja nei už 
laiškus, nei už siuntinius...

— Mes, gerai pažinę komunistinį reži
mą, esame kitos nuomonės. Mūsų many
mu, kad už Geležinės Uždangos ir dabar 
tiek laisvės, kiek šiandien Shankline sau
lės, — karščiavosi Papartis.

— Jau tik ne apie politiką! šiandien juk 
Kalėdos! Geriau pabandykime laimės 
„crackeriuose“, — įsiterpė Karolina, pa
keldama nuo stalo visą dėžę spalvuotuose 
poperiuose dailiai susuktų laimėjimų.

— Trauk, Martynai! —- pasiūlė ji Pa
parčiui.

Pliaukštelėjo aštrus sprogimas, nuaidė
jo visų juokas. Martynas išvyniojo žalią 
kepuraitę ir joje rado kieto popieriaus pra 
našysčių kortelę: „Saugokis kaimyno iš 
dešinės“. Mechaniškai jis pasuko galvą į 
dešinę: ten ponas Sternas traukė „cracke- 
rį“ su Karolina...

(Bus daugiau)
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PROF. S. ŽYMANTAS
IŠVYKO IŠ ANGLIJOS

Žinomas visuomenės veikėjas, ilgametis 
DBLS Centro Valdybos vicepirmininkas, 
nuolatinis „Europos Lietuvio“ bendradar
bis, prof. St. 'Žymantas, šiomis dienomis 
išvyko iš Anglijos naujoms pareigoms Eu 
ropon.

Pereitą savaitę Lietuvių Namuose buvo 
surengtas prof. Žymantui atsisveikinimo 
vakaras, į kurį susirinko skaitlingas būrys 
londoniečių lietuvių.

Prof. S. Žymanto išvykimas iš Londono 
yra didelis nuostolis visai Anglijos lietu
vių kolonijai, DBLS ir kitoms organizaci
joms, kuriose jis ilgą laiką nuoširdžiai ir 
sėkmingai bendradarbiavo. Ypač didelę 
spragą prof. Žymanto išvykimas palieka 
tarptautinėse organizacijose, kuriose jis 
dirbo mūsų pavergtos Tėvynės labui.

DBLS Centro Valdyba, „Europos Lietu
vio“ Redakcija ir, reikia tikėtis, visi tie, 
kuriems teko su prof. Žymantu susidurti 
lietuviško baro darbe, linki išvykusiam 
sėkmingai dirbti Lietuvos išvadvimo dar
bą naujose pareigose.

ŠEŠTADIENIS, SAUSIO 26 D.

Skaitantiems kituose kraštuose išeinan
čius mūsų laikraščius, nesunku pastebėti, 
kad ten kiekviename numeryje yra skel
biama aukotojų pavardės, kurie nuolat re 
mia vieną ar kitą laikraštį. „Europos Lie 
tuvis“ turi pačias vargingiausias sąlygas iš 
visų užsienyje išeinančių lietuvių savait
raščių. Kaip žinome, kartą metuose rengia 
mas Spaudos Balius, kurio ir kuklus pel
nas yra didelė to laikraščio parama. Todėl 
ne tik londoniečiai lietuviai, bet taip pa' 
ir iš provincijos, nuoširdžiai kviečiami da 
lyvauti Spaudos Baliuje, kur, ta proga, 
pramogų netruks.

Staliukus prašome užsakyti iš anksto, 
paskambinus Tel. PAR 2470, arba laišku.

Spaudos Baliaus pradžia — 7 vai. vak.

DBLS CENTRINIO SK. NARIAMS

Š. m. sausio mėn. 13 d. Londone, Lietu
vių' Namuose, įvykusiame Centrinio Sk. 
visuotiniame narių susirinkime pasiūlyti 
kandidatai į DBLS Centr. Skyriaus valdy 
bą: T. Vidugiris, B. Daunoras, V. Dafgis, 
P. Grikinas, V. Akelaitis, V. Zdanavičius, 
R. Baublys, P. Stirbys, K. Jurka.

Į revizijos komisiją: p .Akelaitienė, V. 
Srimas, K. Makūnas, K. Tadaravičius, P. 
Miklovas.

Atstovais į DBLS visuotiną suvažiavi
mą: T. Vidugiris, P. Grikinas, P. Stirbys, 
F. Neveravičius, V. Dargis, P. Vilčinskas, 
R. Baublys.

Visi Centr. Sk. nariai, negalėję daly
vauti visuotiniame susirinkime, prašomi 
papildyti kandidatų skaičių. Kandidatų pa 
vardes ir vardus C. S. Valdybai prašoma 
prisiųsti iki š. m. sausio mėn. 28 d.

BENDRI POSĖDŽIAI

Prieš pat Kalėdas įvyko jungtinis DBLS 
Valdybos ir Lietuvių Namų Bendrovės di
rektorių posėdis, kuriame buvo aptarti 
bendri Sąjungos ir Bendrovės reikalai.

■ Pereitą sekmadienį Lietuvių Namuose 
posėdžiavo DBLS Taryba. Dalyvavo Tary
bos pirmininkas dr. K. Valteris, sek. F. Ne 
veravičius, J. Kazlauskas, O Kairiūkštie- 
nė, M. Bajorinas ir J. Vilčinskas.

PADĖKA
Londono Lietuvių Moterų Komitetas Ba 

zarui rengti nuoširdžiai dėkoja Londono 
Šv. Onos Moterų Draugijai, Nottinghamo 
Moterų Draugijai ir visiems atskiriems as 
menims, paaukojusiems Bazarui surengti 
daiktus ar pinigus.

Čia pažymėtinas ypač duosnus Šv. Onos 
Moterų Draugijos prisidėjimas su £13.5.6.

Taipgi dėkojame šioms moterims, ku
rios savo darbu ir asmeniniu prisidėjimu 
įgalino mus Bazarą surengti:

P.P. A. Adomaitienei, O. Adomavičienei, 
Baublienei, A. Grikinaitei, O. Jurkonienei,
A. Kasparienei, Ž. Matukienei, K. Norei
kaitei, Parulienei, R. Petrušaitytei, E. Sen 
kuvienei, M. Varkalienei, E. Vilčinskienei 
ir Stefutei Bajorinaitei.

Komitetas dėkoja taipgi P. Ministeriui
B. K. Balučiui ir DBLS Pirmininkui M. Ba 
jorinui už jų moralinę paramą ir dėmesį 
bazarui.

Bazaro parengimas atnešė gryno pelno 
£ 46.11.7.

L Neveravičienė, J. Kalibatienė,
P. Nenortienė, P. Talanskaitė.

NUMATANTIEMS ATOSTOGAUTI 
SODYBOJE

Lietuviai, kurie numato šią vasarą atos 
togauti Lietuvių Sodyboje, prašomi kuo- 
skubiausiai užsisakyti kambarius, nes už
sakymai iš svetimtaučių jau eina ir vėliau 
gali nelikti vietos pageidaujamam laikui. 
Kambariai atostogoms Lietuvių Sodyboje 
užsakomi užpildant specialius blankus, ku 
rie gaunami: Lithuanian House, 1-2, Lad- 
broke Gardens, London, W. 11.

DERBY
DBLS Derby skyriaus Šalpos Komiteto 

pastangomis ir šiais metais, kaip ir anks
čiau, savo jėgomis parengė Kalėdų Senelį, 
su kuriuo aplankė beveik visus Derby gy
venančius lietuvių vaikučius ir juos apdo
vanojo dovanėlėmis. Toks Kalėdų Senelio 
lankymas mažųjų jau beveik šioje lietuvių 
kolonijoje įėjo tradicijon ir, reikia pasa
kyti, kad nuopelnas tenka šio DBLS sky
riaus Šalpos Komifętui, kurį sudaro vien 
tik lietuvės moterys. Joms didelė pagar
ba už šį pasišventimą ir triūsą, o joms tai 
kininkavusiems, ypač Seneliui — p. P. 
Stančikui, p. Raulinaitienei ir p. A. Valan 
tinui, lankiusiems vaikučius, o pastara
jam savo automobiliu išvežiojusiam po vi
są miestą, visų derbiečių lietuvių nuoširdi 
padėka. Senelis, lydimas „tetos“, aplankė 
visus lietuvių vaikučius, kurių tik buvo 
žinomi adresai. Gražu, kad vaikų tėvai vi 
sur maloniai priėmė skrajojantį Senelį, ku 
ris, ypač pavieniai gyvenantiems lietuviu 
kams, buvo nepaprasta staigmena. Supran 
tama, kad toksai šios kolonijos bendravi
mas yra ypatingai gražus ir per „gelton- 
snapiukus“ suartina ir suaugusius.

J. Levinskas

STOKE-ON-TRENT
Sausio mėn. 5 d. DBLS Stoke-on-Trent 

skyriaus valdyba suerngė gražią Kalėdų 
Eglutę. Šia proga buvo pastatyti du gyvie
ji paveikslai: vienas paevikslas vaizdavo 
„Senį Besmegenį“, o antrasis buvo religi
nio turinio — jo metu vaikučių choras la
bai gražiai sugiedojo kelias Kalėdines gies 
mes. Po to susirinkusieji vaikučiai gražiai 
pašoko ir padeklamavo, pasirodydami ir 
Seneliui ir gausiam būriui svečių.

Kalėdų senis, Vladas Karobas, padalijo 
savo lėšomis pirktų saldumynų. Eglutės 
vyraustuoju organizatorium buvo skyriaus 
pirmininkas Vytautas Andriuškevičius, o 
meninę dalį parengė B. Jackevičienė, Var 
go mokyklos mokytoja, kuri visada pasi
šventusi dirba visų kolonijos lietuvių la
bui. Labai gražiai deklamacijoj pasirodė 
p.p. Andriuškevičių 3 su puse metų duk
relė Irena, jų septintasis vaikas.

Vaikų šventėj pasibaigus, įvyko jaukus 
suaugusių pobūvis.

Iš Londono į Stoke-on-Trent buvo atvy 
kęs DBLS vicepirmininkas kun. A. Kaz
lauskas. Jis dalyvavo vaikų šventėje. Kitą 
dieną, sekmadienį, jis atlaikė vietos baž
nyčioje pamaldas, kuriose gausiai dalyva 
vo vietos kolonijos lietuviai.

*
NAUJAS STOKE-ON-TRENT 

GYVENTOJAS

Kalėdų proga, Senelis neaplenkė ir p.p. 
Andriuškevičių namo, atnešdamas per sa 
vo pasiuntinį garnį dovanų — šeštą sūnų!

Tokiu būdu, p.p. Andriuškevičius daba:: 
augins šešis sūnelius ir tris dukras.

PRESTONAS

Š. m. sausio mėn. 19 d., 17 vai., English 
Martyrs klube, Prestone įvyks DBLS Pres- 
tono skyriaus metinis susirinkimas.

Kviečiami dalyvauti Prestono ir apylin
kės lietuviai.

Prestono DBLS Sk. Valdyba

LIETUVOJE ŠALTA

Radijo parnešimais Lietuvoje šalčiai šie 
kia penkiolika laipsnių Celzijaus. Visas 
kraštas padengtas sniegu

_____________________ i____________

„KOWNO IR PARYŽIUS“

Kartą užkalbino mane prancūzas, prisi
pažinęs daug kartų buvęs Kaune, Vilniu
je, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Kalboje var
tojo Kovno, Vilno. Aš sakiau Kaunas, Vii 
nius. Jis, tai pastebėjęs, atsakė:

„Lietuviai yra labai keisti žmonės. Jie 
nori, kad jų miestų pavadinimus svetim
taučiai taip tartų, kaip jie patys taria, tuo 
tarpu kitų tautų miestus ir pavardes.sa
vaip kraipo. Paimkim, kad ir mūsų sosti 
nės pavadinimą taip negražiai iškraipo: 
„Paryžius“, juk ir lietuviškai jis labai gra 
žiai skamba: „Paris“, t.y. taip, kaip mes 
jį rašom, nors sakom: „Pari“. Mes visai 
neužsigautume, jei jūs sakytumėte: „Pa
ris“, bet dabar... Rusai taria: „Pariž“, jie 
mažiau iškraipo, gi lietuviai prie rusiško 
jo „Pariž“ prilipdė savo galūnę „ius“ ir iš 
eina labai negražiai. Tikėkime, prancūzui 
tikrai nemalonu tai girdėti. Paimkim kitą 
pavyzdį: „Berlin“. Lietuviai taria: „Berly
nas“. Iš šalies klausant, atrodo, lyg būtų 
vokiški žodžiai: Berlin ir nass. Kodėl nass 
— šlapias? Ar negražiau ir suprantamiau 
būtų sakyti: „Berlin“?

BOLŠEVIKAI GELBSTI MICHAILOVO 
AKCIJĄ

Okupantai vis nepalieka ramybėje pabė 
gūsių nuo bolševikinio siaubo piliečių. Vo 
kiečių spaudos pranešimu sovietinės am
basados vardu, pagarsėjęs iš bolševikinių 
šnipų bylos Kanadoje, Kudriavcevas įtei
kė fed. Vokietijos vyriausybei naują notą, 
kuria prašoma „įsakyti imtis visų reikalin 
gų priemonių ir surasti 3.013 tarybinius 
perkeltuosius asmenis“... Jų sąrašą amba
sada jau buvo anksčiau įteikusi vokiečių 
vyriausybei. Drauge Vokiečių užsienio rei 
kalų ministerija paprašyta imtis žygių iš
aiškinti pagal sąrašą įteiktus 4.043 buvu
sius DP ir „padėti juos repatrijuoti“.

Šį kartą bolševikai ypač didelį dėmesį 
atkreipė į mažamečius ir vokiečių vyriau
sybę užsipuolė, kam ji leidžianti Vokieti
jos teritorijoje veikti „priešiškoms T. Są
jungai organizacijoms, kaip Nacionalinė 
Darbo Sąjunga — NTS, Ukrainos Naciona 
listų Susivienijimas — UNS ir kitos, ku
rios- grąsinimais, šantažu ir smurtu mėgi
na sukliudyti tarybiniams piliečiams grįžti 
į T. Sąjungą“... Vokiečiai dar apkaltinti, 
kad tariamai kliudančios norintiems grįžti 
į Sov. Sąjungą tokios pabėgėliams remti 
organizacijos, kaip „Pagalbos Pabėgė
liams Fondas, Laisvosios Rusijos Bičiulių 
Amerikiečių Draugija“ ir kitos. Ambasada 
nurodo, jog Sov. Sąjungoje- „nėra jokių 
emigrantinių organizacijų arba trečiųjų ša 
lių organizacijų, kurių veikla būtų nu
kreipta prieš Vokietijos Federatyvinės Res 
publikos ir jos piliečių interesus“...

Vokiečių spaudoje griežtai atmetama 
melagingi Sovietų teigimai ir pažymima, 
jog šiuo metu Federalinėje Vokietijos Res 
publikoje gyvena kaip' pabėgėliai apie 13 
tūkstančių bu v. sovietinių piliečių, prie ku 
rių tenka priskirti dar tam tikrą skaičių 
pabėgėlių iš tų sričių, kurios nuo 1939 m. 
buvo Sovietų okupuotos. Iš jų visų tik 150 
pareiškė norą grįžti į Sov. Sąjungą, tarp 
jų 60 nubaustų už sunkiuosius nusikalti
mus. Jie jau perduoti Sovietų ryšininkams. 
Vokiečių įstaigos šiuo metu tikrina Sovie 
tų įteiktą naująjį sąrašą su 4.043 pavar
dėmis. E

— Viską, ką aš pasiekiu, yra darbo pa
sekmė, bet ne atsitiktinumas.

Edisonas
Geriau sudilti bedirbant, negu- surūdyti 

tinginiaujant.
Franklinas

MANCHESTERIS
Manchesteriečiai lietuviai didžiąsias me 

tų šventes atšventė pakilia nuotaika. Vie
tos parapijos bažn. komitetas surengė 
bendras Kūčias, kur dalyvavo apie 50 tau 
tiečių. Pirmąją Kalėdų dieną atlaikytos iš 
kilmingos pamaldos ir išklausyta gražaus 
pamokslo. Vietos bažn. choras giedojo ka
lėdines giesmes, kurios kiekvienam pri
minė jo tėviškę. Antrąją Kalėdų dieną 
Liet. Soc. Klubo tvarkytojų pastangomis 
buvo surengtas pasilinksminimo vakaras. 
Naujuosius Metus manchesteriečiai suti
ko „Ramovėnų“ suruoštame pobūvyje.

Sausio 6 d., sekmadienį, pusšimtis ma
žųjų susirinko Klubo salėn pasitikti Ka
lėdų Senelio, prie žavingos eglutės. Tai jau 
tradicinė diena, kad LS Klubas per Sene
lį (klb. p-kas Kuzmickas), apdovanoja ma 
žuosius ta proga įvairiomis dovanėlėmis. 
Mažieji, atsidėkodami rengėjams, pasiro
dė, ką jie metų bėgyje yra išmokę.

Kultūros Koordinacinis K-tas susirūpi
nęs, kad 1957 metai praeitų kultūriniame 
ženkle. Jau š. m. pirmomis dienomis KKK 
buvo susikvietęs visų organizacijų pirmi
ninkus metinei veiklai aptarti.

D.

Aš esu šiek tiek lietuvių kalbą studija
vęs. Lietuvoje miestelių pavadinimai: Pa
pilė, Papilys, Paašmenė ir t.t. reiškia, kad 
miestelis yra prie pilies ar prie upės ir t.t. 
Atrodytų, kad lietuviai galvoja, jog Paris 
guli prie ryžių laukų, o juk patys gerai ži 
note, kad prie „Paris“ ryžių nei sėja, nei 
jie auga ir niekuomet jų ten nebuvo.

„Jei norite, kad svetimtaučiai jūsų mies 
tus vadintų, kaip jūs juos vadinate, turėki 
te tiek garbės ir jų jausmų neužgauti ir jų 
miestų nekraipyti ir nepravardžiuoti“.

Taigi kreipiuos į visus lietuvius besi
mokančius, mokytus ir paprastus žmones 
pagalvoti, ar tas prancūzas sakė tiesą?

Pasakysiu, kad mane jo išvedžiojimai 
privertė nurausti. Sakoma: kas negerbia 
kitų ir savęs, to negerbia kiti.

Kviečiu visus nebepravardžiuoti nei 
žmonių, nei miestų, nei kitų svetimų var
dų. Besiklausant radijo pranešimų, kar
tais sulietuvinto pavadinimo ar pavardės 
kokio veikėjo visai nebegalima suprasti, 
apie ką čia kalbama. Kodėl svetimą lie- 
tuvinti?

P. K nis

VISUOMENĖS DARBAS
IR MOTERYS

Tai buvo seniai, jau praėjusiais metais, 
nors tepraėjo kelios savaitės. Pasaulinės 
reikšmės įvykių laikotarpiu, kai vengrų 
tauta kovojo dėl laisvės ir liejo kraują, o 
dėl Suezo vyko ir diplomatinis ir karštas 
karas, įvykiai mažose vietinėse išeiviško- 
se bendruomenėse atrodė maži ir visai ne 
reikšmingi.

Tačiau ir mažiausios kasdieninio gyve
nimo smulkmenos neretai suteikia įdomių 
patyrimų ir pastabų.

Pabaltijo Moterų Kalėdinis Labdaros Ba 
žaras Londone suteikė įspūdžių, iš kurių 
iškyla tam tikros išvados.

D. Britanijos lietuvių visuomenėje per 
visus suvažiavimus, konferencijas, visuo
se politiniuose ar visuomeniniuose, „išger
tuvių“ ir kituose rimtuose ir ne tiek jau 
rimtuose klubuose, bemaž visuomet vado
vauja ir išsiskiria vyrai. Moterys daly vau 
ja pasyviai arba iš viso nedalyvauja. At
rodo, kad, su labai mažomis išimtimis, mo 
terys tebuvo ir tebėra tiek reikšmingos ir 
reikalingos, kiek būtų klausimas paruošti 
gerą vakarienę, surengti loteriją ar šiap 
padalyvauti draugijiniame pobūvyje. Nors 
daugumas moterų dirba daugiau, negu vy 
rai, nes be darbo už namų ribų duonai kas 
dienei pelnyti tvarko savo namus, auklėja 
vaikus, atlieka tūkstančius smulkių darbų 
ir reikalų, kurių vyrai paprastai nė nepa
liečia, mūsų lietuvės moterys gyvena tary 
turn viduramžiais, kiek klausimo apie vi
suomeninį, o jau ypač politinį darbą. •

Kokią bevaidintų tose srityse rolę, jos 
traktuojamos su tam tikra geriausiu atve
ju geraširdiško paniekinimo, o neretai tie 
siogės pajuokos doze. Rimtai jų patarimai 
ir balsas vyrų klausomi tik namuose, ta
čiau ir apie tai retas jų bus linkęs viešai 
prasižioti.

Suvažiavimuose ir konferencijose D. Bri 
tanijos lietuvaitės daugiausia tyli, kaip žu 
vys, gal todėl, kad jų nuomonė klausimais,
kurie tikrai rūpi visiems, dažniausia ne
imama dėmesin. Jeigu kuri iš jų prasiver 
žia iš bendrojo lygio, neretai ji laikoma 
keistuole ar net pajuokos objektu. Apskri 
tai gi visos moterys laikomos pletkų šal
tiniu, nors labai dažnai kaip tik toje sri
tyje vyrai jas sugeba kurkas pralenkti.

Susidaro įspūdis, kad D. Brit. lietuvių 
visuomenėje moteris neegzistuoja, kaip in 
dividas, bet tėra kieno nors žmona ar dūk 
tė, ienė ar aite ar ytė, vertinama tik tiek, 
kiek jos vyras ar tėvas, kiek sveria jų vi
suomeninė padėtis.

Kai atsiranda reikalas moterims padir
bėti kokioje platesnėje plotmėje, tai sako
mi: „nieko .nepeši, nieko nebus, nes mote 
rų nėra“. Tarytum visos ienės ir aitės tebū 
tų vardai be jokios reikšmės.

Todėl, kai iškilo lietuvių moterų daly
vavimo Tarptautiniame Bazare reikalas, o

GENERALINIO LIETUVOS KONSULATO NEW YORKE 

PRANEŠIMAS 
Jieškojimų Reikalu

Generaliniame Lietuvos Konsulate New 
Yorke yra telkiami asmenų jieškojimai ku 
riuos gauna Lietuvos Pasiuntinybė ir Kon 
sulatai Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Tie jieškojimai vykdomi tiek skelbimais 
spaudoje, tiek pasinaudojant antrašais, esą 
mais Generalinio Konsulato kartotekoje.

Kad jieškojimų darbas, kuris šiuo metu 
yra ypatingai padidėjęs, galėtų būti sėk
mingiau ir skubiau vykdomas, yra numa
tyta kiek galint verstis be skelbimų spau 
doje, kurie iš viso yra vengtini daugeliu 
sumetimų, o labiau remtis turimaisiais 
Generaliniame Konsulate antrašais.

Todėl visi lietuviai, kuriame krašte ir 
kaip seniai jie bebūtų apsigyvenę, ypatin
gai gi tie, kurie iki šiol dar neturi ryšio su 
savo artimaisiais ir mano, kad galės būti 
jų j ieškomi, yra prašomi siųsti savo antra 
šus ir trumpas žinias apie save ir šeimą 
(ištekėjusioms moterims nurodant ir mer 
gautines pavardes) šiuo adresu:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82 Street 

New York 24, N. Y.
Ryšium su tuo primename, kad iš se

niau tebeveikia įpareigojimas Lietuvos pi
liečiams, išvykusiems į užsienius, registruo 
tiš Lietuvos Pasiuntinybėse ir Konsula
tuose. Todėl per spaudą ir nebuvo iki šiol, 
ir nebus ateityje, j ieškomi tie Lietuvos pi 
liečiai, kurie išvyko iš Lietuvos II-jo Pa
saulinio Karo (1939-1945 m.) pasėkoje, ir 
apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se. Tokių asmenų jieškant, jiems bus apie 
tai pranešama tik turimaisiais antrašais.

Esamieji Generaliniame Konsulate ir 
gausimieji antrašai buvo ir bus įmanomai 
saugiai laikomi.

Jieškotojams — paklausėjams naujai 
įsikūrusiųjų, t.y. tremtinių, antrašai ne
bus teikiami, jei tam nebus jieškomųjų as 
menų įsakmaus sutikimo. Tokį sutikimą, 
ar nesutikimą, prašoma pareikšti atsiun-

p. O. Kairiūkštienė, kuri tam darbui vado 
vavo dvejais praėjusiais metais, jau buvo 
išvykusi iš Londono, atrodė, kad visas rei
ktas atsidurs akligatvyje. Estų ir latvių 
bendruomenėse klausimas buvo aiškus — 
Labdaros Bazarui rengti vadovaujamos ro 
lės ėmėsi Ministerių žmonos, laikydamos 
tai natūralia savo tiesioginių pareigų sa
vai visuomenei dalimi. Mūsuose kas nors, 
nors ir netituluotas turėjo imtis tos parei 
gos taipgi.

Malonu man pripažinti, kad sušaukti mo 
teris lietuves pirmojo pasitarimo ir komi
tetui išrinkti pavyko be vargo. Iš 15-os iš
siųstų pakvietimų atvyko 11 moterų. Kai 
bėjomės atmosferoje tarpusavio susiprati
mo ir susidomėjimo tuo, kad galime pada
ryti šį tą naudingo nors ir labai mažu 
mastu ir pasidarbuoti bendresniam, negu 
savi namai, reikalui. Kiekviena iš dalyva
vusiųjų pasiėmė vienokias ar kitokias kon 
krečias pareigas ir beveik visos jas pavyz 
dingai atliko, kitos net žymiai daugiau, ne 
gu buvo žadėjusios.

Tai, kad Bazaras esamomis sąlygomis 
pilnai pavyko, tenka priskirti tai aplinky 
bei, kad lietuvės moterys londonietės dir 
bo jam noriai ir labai solidariai, a taipgi 
ir dosnumui tiek kaikurių moterų orga
nizacijų tiek ir atskirų lietuvių moterų D. 
Britanijoje, kurios parėmė reikalą auko
mis.

Trijų Bazaro dienų būvyje Londono lie 
tuvaitės reprezentavo savo visuomenę, ne- 
nusileisdamos estėms ir latvėms ne tik sko 
ningai įrengtu savo kampu, bet taipgi ir 
gausumu bei spalvingumu rūpestingai pri 
taikintų tautinių drabužių, linksmu ir ma 
loniu svečių, aptarnavimu ir judrumu.

Londono lietuvės moterys ne vieną kartą 
yra atstovavusios savo bendruomenę kiek 
platesnėj tarptautinėj plotmėj, tačiau mū
sų vietinė spauda apie tai linkusi nutylė
ti, nors vyrų visuomenės veikėjų betkuris 
žingsnis kruopščiai užrašomas ir neretai 
papučiamas.

P. m. lapkričio mėn. pabaigoje buvo įvy 
kęs Londone Albert Hall didžiulis mitin
gas kovojančios Vengrijos bylai paremti. 
Londono Lordo Mero vengrų pabėgė
liams šelpti fondo rinkliavoje per tą mitin 
gą dalyvavo visų pavergtųjų šalių moterų 
atstovės savo tautiniais drabužiais. Jų tar 
pe nestigo ir lietuvaičių, kurios savo tau
tiniais drabužiais ir darbu gražiai atstovą 
vo Lietuvos trispalvę, tarp kitų vėliavų ■ 
puošiančių pilną publikos salę,

R. Daunoraitė, D. Dulskytė, A. Grikinai 
tė, R- Petrušaitytė ir T. Zakarevičiūtė gra 
žiai ten atliko savo tautinę p’ąreigą ir. sa
vo prisidėjimu visų laisvųjų lietuviu var 
du pagerbė heroišką vengrų tautos kovą 
dėl laisvės.

L N-ė.

čiant antrašą, ar atsiliepiant į jieškojimą.
Jieškomiems asmenims bus praneša

mas jieškotojo — paklausėjo antrašas. Vi 
si besikreipiantieji į Gen. Konsulatą jieš- 
kotojai bus tuo pačiu laikomi su tuo su
tinką.

Atsižvelgiant į šiuometines sąlygas, be
sikreipiantieji su jieškojimais yra atlei
džiami nuo prideramo konsuliarinio mo
kesčio. Tačiau, jieškojimų vykdymas suda 
ro stambias ir sunkiai bepakeliamas pašto 
ir raštinės išlaidas. Todėl, visi besikrei
piantieji su jieškojimais, ar jais kitaip pa 
sinaudojusieji, kurie tik gali, o taip pat ir 
visi tie, kurie kada seniau kreipėsi, yra 
prašomi toms išlaidoms atsiųsti vieną dole 
rį, arba atitinkamą sumą kitų kraštų pini 
gaiš ar tarptautiniais pašto kuponais (In
ternational Reply Coupon), gaunamais paš 
to įstaigose.

Susikaupus dideliam jieškojimų kiekiui, 
nėra galima norimu greitumu atsiliepti vi 
siems, kurie kreipėsi. Tatai bus padaryta 
kai tik bus įmanoma, iš eilės atsiliepiant, 
ar pranešant jieškojimo išdavas.

Šia proga, lietuviškajai spaudai, jau per 
eilę metų talpinusiai bė atlyginimo jieš
komųjų asmenų sąrašus, čia yra reiškia
ma gili padėka tiek konsuliarinių Lietu
vos įstaigų, tiek ir visų lietuvių, kurie tuo 
keliu yra susiradę savo artimuosius.

PRAŠOMI ATSILIEPTI:
RADOMSKIS Juozas, spėjamai gyvenan

tis Anglijoje, prašomas parašyti „E. Lie
tuvio“ Red., 1, Ladbroke Gardens, Lon
don W. 11.

SIRGEDAS Feliksas, uteniškis, prašomas 
jis pats, ar jo adresą žiną, parašyti: K. 
Deveikis, 31, Kinglake Str., Nottingham, 
England.

Kada žmogus yra tik sau draugas, ta
da jis visiems yra tik priešas.

Cicero
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PLUNKSNA QR A UŽ1O 
= UŽRAŠAI =

ATSIPRAŠYMAS

Sovietų Sąjungos mokslininkų tarpe 
siaučia savotiška epidemija, epidemija žo
lių, vaisių, daržovių, paukščių ir gyvulių 
kryžiavimo Šios srities sovietiniai ,ųspe- 
cialutai“ jau apdovanoti už „naujus laimė 
jimua" (vairiais ordinais. Jie kryžiuoja 
viksvą *u vikiu, ramunėle su ridiku, bu
roką su brukne ir 1.1 Sakoma, kad pag
rindas to naujo mokslo toks svarbu, kad 
augalų ar daržovių vardai prasidėtų ta pa 
Čia raide ir skirtingas būtų giminės.

Vienas sumanus Lietuvos koUhozinin- 
kas. sužinoma apie plačiosios tėvyne-, 
mokslininkų laimėjimus, pasiuntė konkre
tų pasiūlymą sukryžiuoti karveli su pa
pūga. tada paklydę* palto karvelis galė
tų pasiklausti kelio Gi sukryžiavus utė
le su iv. Jono vabalėliu, atkristų reiks-

Tokį fenomenalų britų rinkos „kapri
zą" pastebėję kontinento gyvulių pirkliai, 
pradėjo prikti karves Britanijoje ir jas 
vežti 1 Olandiją. Vokietiją, Prancūziją. 
Italiją. Jugoslaviją ir net j Lenkiją. Kar
vė. už kurią Anglijoje mokama apie 45-50 
svarų, kontinente parduodama už 80 ir 
daugiau. Karvės j kontinentą vežamos 
laivais ir net lėktuvais. Per paskutinius še 
šis mėnesius per 45.000 „pagyvenusių“ 
karvių apleido šią salą, kurios gyventojai 
mieliau šaldytuvuose ir konservų dėžutė
se atveža iš Argentinos jautieną, negu 
šviežią .Jcarvieną". Galimas dalykas, kad 
kontinente angliškos karvės virsta dešro
mis ir grįžta Londonan i „kontinentali 
nes maisto krautuves", kurias labai mielai 
lanko britai, šiuo kart nebeatskirdami ar

Dr. V. Literskis ir gimnazijos Kapelio
nas atsiliepė j mano straipsnį: „Miela ir 
liūdna Vasario 16 gimnazijoje“. Iš jų žo
džių. kurie kvepia grąsinimu ir pagieža, 
matyti skaudus užsigavimas.

Tokių jausmų sukelti nenorėjau. Prie
šingai. kiekvienu žodžiu ir kiekvienu saki 
niu. dažnai iškeldamas tremties tragizmą, 
kartais humoristinėj formoje, bet nuolat 
su giliu psichologiniu ir estetiniu pajauti
mu, stengiausi atskleisti, jokiu būdu nėgeis 
damas nei vieno užgauti, tą vargą ir skur 
dą. tas labai sunkias aplinkybes, kuriose 
yra mūsų gimnazija ir joje dirbantieji. 
Tuo visa širdimi troškau parodyti lietuvių 
visuomenei gyvą reikalą ne vien tik mora 
liai, bet ir materialiai remti tą garbingą 
tautinės kultūros įstaigą, kuri, kaip ir vi
sos kitos garbingos įstaigos, nėra be dė
mės. Deja, nei direktorius, nei kapelionas, 
svarbiausi mokyklos vyrai, to nesuprato

ar nenorėjo suprasti. Pirmasis iš jų jau
čiasi išstatytas „viešai pajuokai“, o ant
rasis — „morališkai sužeistas“.

Nuostabu, kad išmokslinti vyrai (abu 
yra apvainikuoti daktarato laurais) to ne 
sistengė suprasti ir įsižeidė. Priežastis viso 
to, atrodo, glūdi tremties tragizme giliau
sia to žodžio prasme, kuris žmogų padaro 
perdėtai jautriu ir išstumia iš dvasinės 
pusiausviros net tuos, kurie atrodo nepa
judinami. Plačiau tai analizuoti čia ne vie 
ta. Lieka tik atsiprašyti užsigavusiųjų.

Todėl, kad p. Girtautas išvengtų „pag
rindinio ausų perplovimo“ iš p. direkto
riaus Dr. Literskio ir kad gerb. Kapelionui 
greičiau užgytų morališki sužalojimai, at
siprašau abiejų ir visų tų, kurie dėl mano 
augščiau minėto straipsnio jaučiasi užgau 
ti, šiais žodžiais:

— Man liūdna, gailiuosi dėl viso, kas 
yra liūdna. Tadas Ratkūnas

Im statyti elektros jėgaines: naujasis kū 
riny* Išspręstų miestų, kaimų ir individu 
alinio apšvietimo klausimą tarybinėse res- 
publikose

dešroje karvė ar bulius.

Futbolo rungtynių rezultatus atspėti kar 
tais nereikia jokių ekspertų. Londono spau

Senos, kelia kartus vedlavusios karvės.
britų vidaus rinkoje neturėjo vertės, nes 
šio krašto mėsininkai sako, kad jautiena 
turi Ūkti tikra jautiena ir jos vietoje šei- 
mlninkėms Jkarvienor* (piršti nejmanu.

Kitaip yra kontinente. Ten Ir „karvie- 
na" ir jautiena turi tokią pat vertę, niekai 
daug dėmesio nekreipia i raguočio Jyt(",

da praneša, kad vienas, jau dvidešimt me
tų beprotnamyje besigydąs 58 metu am
žiaus ligonis, St. Clements ligoninėje. Ips
wich. laimėjo 30.000 svarų. Pacientas pa
aiškino, kad jis ir jo draugai spėjimu blan 
kus užpildydavę burtų keliu, t. y., mesda
mi pinigą ir pagal tai spėdavę kuri koman

jei tik mėsa gera da laimės

MEDICINOS DAKTARAS TEISME
DR. ADAMS KALTINAMAS ŽMOGŽUDYSTE

Visuomenėje pasklidę gandai jam 
priskiria 455 nusikaltimus 

» 
Eastbourne tribunolas nagrinėja sensa

cingiausią šio šimtmečio bylą, kurią su di
džiausiu susidomėjimu seka ne vien britai, 
bet ir viso pasaulio spauda. Eastbournas 
— kurortinis, garsusis turtingų našlių re
zidencinis miestas. Tačiau paskutiniu me
tu tas miestas gyveno mirties ženkle. Per 
pastaruosius kelis metus čia paslaptingai 
ir per greit mirusios 455 turtingos našlės 
ir šiaip pagyvenusios moterys. Ilgą laiką 
buvo spėliojama, kad jos galinčios būti ko 
kio moderniško mėlynbarzdžio ar net ko
kio vampyro aukomis. I visuomenės sklei
džiamus gandus atkreipė dėmesį Scotland 
Yardas. Po ilgų ir labai atsargių tyrinėji
mų pagaliau buvo labai rimtai įtartas Dr. 
Adams, kuęis? spėjama, bus prisidėjęs prie 
šios priverstinos, kone masinės emigraci
jos i „geresnį pasaulį“. Jei dr. Adams'ui 
skiriami kaltinimai bus įrodyti, jo laukia 
irgi kelionė j anapus per budelio kilpą 

Dr. Adams byla prasidėjo pereitą savai
tę. Prokuroras atskaitė kaltinamąjį aktą, 
kuriame sakoma:

heroino ligonei buvo prirašyta nepapras
tai daug.

Prokuroras pabrėžė, kad jei įrodyta, kad 
gydytojas tokiomis dozomis nuodingus 
vaistus ligonei davė, nėra jokios abejonės 
kad jis ją nužudė ir tai padarė apgalvotai.

Spauda seka bylą, kuri užsitęs nemažai 
laiko, nes kaltinimai turi būti tvirtai įro
dyti. Pažymima, kad dr. Adams visuome 
nės įsitikinimu bus pagreitinęs mirtį nei 
mažiau nei daugiau, kaip 455 aukomis. Tai 
žinoma, reikėtų įrodyti, tačiau to nebus 
padaryta, nes Anglijoj kaltinamąjį galima 
teisti tik už vieną nusikaltimą.

„PAMOKĖM PRIEŠUS“

Izraelio armijos vadas gm Mozė Dayan 
neseniai Žurnalistams pareiškė: .Jei UNO 
Šiandieną mus išvaro Iš užimto krašto, ta 
čiau Sinajaus pusiasalyje lieka mūsų di
džioji pergalė Tai nėra užkariautas kraš 
tas ar sunaikinti priešo ginklai, kuriuos 
galės naujus įsigyti, bet svarbiausia — 
mes pamokėme savo priešus! Per « dienas 
sunaikinome du trečdaliu* Egipto armi- 
joe ir paėmėm 5 000 karių | nelaisvę, tuo 
tarpu kai egiptiečiai tepaėmė tik vieną 
mūsų kareivi H bėgančio priešo paėmėm 
tiek karo medžiagos, kad Artimuose Ry
tuose jėgų persvara pasikeitė visiškai mO 
sų naudai".

Kada anglai su prancūzai* dėl Suezo 
prarado daug prestižo, Izraėll* jaučiasi ge 
ral pamokęs Nasserą ir (rodęs savo prana 
Šurną Egiptas skaito 21 milioną gyvento 
jų. o Uraėlis t milioną ir 800 tūkstančių. 
Tai žmonės, kurie suvažiavę j savo Paša 
dėtąją Žiemę Iš viso pasaulio įvairių ghetų. 
koneenlracijoa stovyklų, laimingai ištrūkę 
U Hitlerio krematoriumų, šiandieną jie tu

ri svaiginančią laimę — savo Tėvynės ka
riuomenę! Tai demokratiškiausia kariuo
menė. kur kariai nesveikina savo karinin
kų. bet jų klauso. Kariuomenėje privalo 
tarnauti visi vyrai nuo 14 m. iki 49 m. 
amžiaus ir netekėjusio* mergaitės nuo 14 
m. iki 35 m. amžiaus; kiekvienais metais 
po uniforma turi visi išbūti 37 dienas ir 24 
valandų metu visi gali būti mobilizuoti.

Sinajaus žygyje Izraėlls panaudojo tik 
vieną trečdali savo karinių pajėgu, kad Iš 
laikytų savo mažą valstybėlę nuo nuoiati 
nių arabų užpuldinėjimų. Žydai šiandieną 
didžiuojasi savo atgaivinta bibline valsty
be ir jaučiasi geriausiais kariais Artirnuo 
se Rytuose.

Nedirbk be tlyginimo ir neatlygink ne
dirbančio.

Livius
Kai neturi laiko sirgti, tai ir liga daž

niausiai praeina.
Amerikiečiai

Klek daug žmonių būtų nebyliais, jei 
jiem* būtų uždrausta kalbėti gerai apie 
save ir blogai apie kitus.

Leibnitz'as

„Kaltinamasis yra Belfato universiteto 
medicinos daktaras, turi anestezisto ir me 
dicinos praktiko diplomus. Dr. Adams gy
dė paskutiniuosius du metus prieš mirtį 
Mrs. Morrell, kuri mirė savo namuose 
1950 m., lapkričio mėn. 13 d., sulaukusi 81 
metų. Jai mirus, Dr. Adams paliudijo, kad 
jos mirties priežastis buvusi smegenų trom 
bozas Tačiau tikrumoje ji mirė todėl, kad 
buvo nunuodyta vaistais: morfijumu ir he 
roinu. kuriuos dr. Adams jai davė prieš 
mirtį. Pagal testamentą mirusioji paliko 
dr. Adamsui didelės vertės masyvinio si
dabro servyzą. Po jos mirties daktaras pa 
veldėjo ir jos brangų automobilį — Rolls 
Royce’ą. Yra įrodyta, kad jis žinojo prieš 
Mrs. Morrell mirtį, kad minėtas vertybes 
paveldės".

Prokuratūra tvirtina, kad neleistinas do 
zos paminėtu vaistu, buvo mirties prieža* 
timi. Per paskutiniąsias 15 savo gyvenimo 
dienas, mirusioji gavo daugiau morfino, 
nei per kelis gydymo mėnesius. Gi per 
paskutiniąsias keturias dienas prieš mirtį. 
Mrs. Morrell buvo Įšvirkšta morfino to
kiais kiekiais, kad jų ketvirtadalis būtų ga 
Įėjęs bet ką nuvaryti į kapus. Be to dar ir

JT IR PLĖŠIKAI

Jau daug laiko praėjo, kai Nagy vy
riausybė šaukėsi Jungtinių Tautų pagal
bos. Kol Jungtinės Tautos susigraibė, ru
sai nuvertė Nagy, gi jų pastatytas- Kada
ras pasakė Jungtinėms Tautoms, kad jos į 
Vengrijos reikalus nesikištų... Šiandien 
žurnalistai Vengrijos nelaimę ir JT neveik 
lumą palygina atsitikimui, kada plėšikai 
įsiveržia į kurio piliečio namus. Užpultas 
pilietis skambina policijai, kad ji ateitų 
jo gelbėti, tačiau plėšikai, atėmę telefoną, 
praneša policijai, kad ji nebereikalinga, 
nes jie patys susitvarkė.

NAUJI IŠRADIMAI AUTOMOBILISTAMS 
IR ŠEIMININKĖMS

Amerikietis inžinierius išrado akinius, 
kurie neleidžia automobilio šoferiui užmig 
ti prie vairo. Akiniuose įrengtas miniatiū 
rinis elektroninis prietaisas, kuris seka 
blakstienas. Jei tokius akinius turįs šofe
ris užmerkia akis ilgiau, negu dvi sekun
des pasigirsta žadintuvo įspėjantis signa
las.

Amerikoje, kur automobilistai skau
džiai baudžiami už greitą važiavimą, išras 
tas savotiškas radijo priimtuvas. Jei auto 
mobilis važiuoja normaliai, radijas veikia 
normaliai, tačiau juo greičiau atomobilis 
važiuoja, juo garsiau tas radijas groja ir 
tuo įspėja vairuotoją.

Šeimininkėms išrastas indams plauti 
aparatas, kuris per tris minutes ultra 
trumpų garsų pagalba švariausiai išplau
na ir išdžiovina stirtas indų.

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVĖ*•
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima Išsiųsti j Lietuvą. Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Z Jusss

Patyri** S sv. sviesto. 5 sv. taukų. 2 sv šokolado. 1 sv. 
kava*. 3 sv. cukraus. I sv. kumpio

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuota*’ Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kaina* su kitų firmų kainomis
Rašyti arba teirautis Šiuo adresu:

421. Hackney Rd . K 2. Tel. SHO #734
14d. Hetland Park Ave. W. IL. Tel PAR 2970
148 Ridley Rd. E. 8. Tel. CLI 0572
20. Ridley Rd. E Tel CLI 3*80
It?. Lewisham High Str , Tel LEE 1042.

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

Atliekame užsakymus pagčfl 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.
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GREITAI PATIKIMAI PIGIAI |

su tikra pristatymo garantija |

Į P. & B.SU’PLY CENTRE LTD. Į
1 8A THURLOE PLACE. LONDON S.W.7, ENGLAND |

I
 eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą |

išsiunčia siuntinius į Lietuvą g

RAŠYTI LIETUVIŠKAI! |
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[ PASAULYJE ]
Lisabona. Portugalija ruošiasi labai iš

kilmingai priimti Anglijos Karalienę ir 
Edinburgo Kunigaikštį, kurie čia atvyks 
vasario mėn. 18 d. *

Maskva. Britanijos ambasadorius, Sir 
W. Hayter, apleido Maskvą. Jo misija pasi 
baigė, ir jis gauna kitą paskyrimą. Įdomu, 
kad rusai, kurių spauda labai „staliniškai“ 
puola Britaniją už „agresiją“ Egipte ir Ye 
mene, vartoja prieš Vakarus necenzūriš- 
kus išsireiškimus, britų ambasadoriui su
rengė iškilmingus pietus, pabrėždami abie 
jų kraštų „sugyvenimą“. Sir Hayter pareis 
kė, kad Anglijos karalienė Elžbieta Pirmo 
ji keitėsi korespondencija su rusų caru Jo 
nu Žiauriuoju, todėl rusų-britų santykiai 
esą senos tradicijos tęsinys...*

Maskva. Pereitą savaitę rusų TASS 
agentūra paskelbė pareiškimą dėl taip va 
dinamos „Eisenhoverio doktrinos“, t.y. dėl 
JAV prezidento kalbos Kongrese apie JAV 
laikyseną Artimųjų Rytų atžvilgiu. Rusai 
kaltina amerikečius, kad jie norį užimti 
britų ir prancūzų turėtąsias Art. ir Vid. 
Rytuose pozicijas. TASS tvirtina, kad So
vietai palaikysią arabus kovoje už nepri
klausomybę prieš imperializmą.

*
Londonas. Rusų ambasadorius Londone 

įteikė birtų užsienio reikalų ministerijai 
notą,kurioje protestuojama prieš Sovietų 
piliečio, dr. Biryukovo sulaikymą D. Bri. 
tanijoje. Britų užsienio reikalų ministeri
jos atstovas pareiškė, kad buv. rusų laivo 
daktaras Biryukovas pasiprašė azylio tei
sės ir ta teisė buvusi jam suteikta.*

Varšuva. Skelbiama, kad iš Sovietų Są
jungos grąžinami rusų deportuotieji len
kai. Lapkričio mėnesį grįžę 4.000, gruo
džio 9.800. Laukiama dar 100.000 lenkų 
grįžtant šiais metais.

Savona. Italija. 63 metų laiškanešys išne 
šiojęš paštą po išmėtytus apylinkėje vien
kiemius, grįžęs pastebėjo, kad pametė de
šimties laiškų pundelį. Laiškanešys išėjo 
laiškų jieškoti, lydimas šunelio. Kai nieko 
neradęs nusiminęs grįžo namo, prie v^rtų 
jo lauke šunelis su pundeliu pamestos ko
respondencijos. ♦

Paryžius. Savotiškai pagarsėjo kun. Ro
bert Simon, kuris originaliu būdu renka 
pinigus dviejų bažnyčių statybai. Jis jau 
44-tą kartą šoka į šaltos upės vandenį iš 
35 metrų bokšto. Jo šuolio susirenka pažiū 
rėti minios žmonių ir moka po 2 šilingus. 
Per pskutinę tokią demonstraciją buvo su 
sirinkę 15.000 žmonių.*

Londonas. Kento grafystėje iš privataus 
savininko zoologijos sodo pabėgo liūtas ir 
liūtė. Savininkas, pabūgęs kad piktoji liū 
tė neužpultų žmonių, paprašė policijos ją 
nušauti. Liūtą pavyko pagauti ir grąžinti j 
narvą, liūtę reikėjo nušauti.

Vašingtonas, čia lankosi prancūzų užsie 
nio reikalų ministeris Pineau. Eisenhove 
ris ir Dulles nuoširdžiai priėmė Prancūzi
jos valstybės vyrą ir su juo aptarė tarp
tautinę ir Artimųjų Rytų padėtį.*

Paryžius. Paryžiaus telefonų administra 
cija jau labai seniai įvedė taip vadinamas 
„laiko ir naujienų“ tarnybas. Pasukus rei 
kalingą numerį, sužinoma valanda arba ir 
girdimas nuolat papildomas paskutiniųjų 
svarbausių žinių biuletenis. Dabar paštas 
sugalvojo naują patarnavimą: iššaukę Suf 
fren centralės numerį, telefono abonentai 
gali klausytis paskutinių „šlagerių“ — po 
puliariausių dainelių. Deja, šią tarnybą te 
ko laikinai panaikinti, nes tūkstančiams 
abonentų skambinant vienu laiku, užsiblo 
kavo visa to kvartalo centrinė.*

Bonna. Vakarų Vokietijoje per gruodžio 
mėnesį parduota 60.000 televizijos apara
tų. Šiuo metu visame krašte gyventojų bu 
tuose jau įrengta 628.000 televizijos apa
ratų. *

Maskva. Chruščiovas, lankydamasis Taš 
kente, pavartojo tokį „darugišką ir taikin 
gą“ išsireiškimą: „nususęs britų liūtas, ka 
daise gąsdinęs savo urzgimu Azijos ir Af 
rikos tautas, šiandien yra silpnas ir nu
triušęs, gi uodegos jis neteko Egipte“...*

Barcelona. Pakėlus susisiekimo kainas, 
Barcelonos gyventojai boikotuoja tramva
jus. Studentai ta proga bandė surengti de 
monstracijas prieš Franco.

*
San Francisko. Skrendant iš Honolulu į 

San Francisko Pan American World Air
ways Stratocruiser lėktuvas ėmė gesti. Iš 
keturių motoru du sustojo. Prityręs pilo
tas nutarė, kad rizikinga grįžti į Honolu
lu. Pamatęs pakrantės jūrų laivyno sargy 
bos laiva, jis skraidė ratu, kol patekėjo 
saulė. Tekančios saulės šviesoje lėktuvas 
išleido benziną ir nutūpė į vandenį šalia 
patruliuojančio JAV laivo Pontchartrain. 
Nors lėktuvas po kelių minučių nuskendo, 
visi keleiviai ir įgulos nariai laimingai iš 
sigelbėjo.
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