
T. TILVYTIS KREMLIAUS KUHTAPLM ĮGYVENDINTI KONSTITUCIJOS 17^TĄ--------------- SEPTYNIOS DIENOSŠ. m. sausio mėn. 6 d., okupuotoje Lietuvoje leidžiamoji „Tiesa“ atspausdino buvusio „Kuntaplio“ redaktoriaus, dabartinio Lietuvos Augščiausios Tarybos deputa to, Lenino premijos laureato, rašytojo T. Tilvyčio straipsnį, apie šių. dienų Lietuvos jaunimą.Žemiau dedame šio straipsnio ištraukas, pridėję tik antraštes. Straipsnis patvirtina tai, kas dažnai buvo spėliota apie jaunimo nuotaikas pavergtame krašte.
AUGA NAUJIEJI „DIČIAI“„Prieš ketvirtį amžiaus, nusižiūrėjęs į laikinosios sostinės Kauno studentijos gyvenimą, juokais, visiškai nepretenduodamas į literatūrą, parašiau „Dičių“. Kaip aš nustebau ir kartu nuliūdau, prieš keletą dienų išvydęs tos pačios poemos posmus po tarybinių studentų šaržais „Jaunimo Gretose“! Šis faktas mane privertė gi. liai' susimąstyti ir pasidalyti savo mintimis“.„Laikas bėga greit. Tarybų Lietuvoje g: musiems piliečiams suėjo 16 metų; jie gau na pasą, brandos atestatą, greit stos j dar bą arba į aukštąją mokyklą, ruošis tapti jaunais specialistais ar mokslininkais. Jie pakeis vyresniuosius, kurie atidavė visas jėgas soicalistinei santvarkai sukurti; jie paims vairą į jaunas tvirtas rankas ir ves naują visuomenę į dar didesnį mūsų ekono mikos ir kultūros suklestėjimą.“Tarybinė visuomenė, Komunistų partija ir vyriausybė jaunimą laiko dėmesio centre. Pradedant jaukiais lopšeliais, vaikų na mais, puošniais pionierių rūmais ir stovyk lomis gražiausiuose kurortuose, baigiant didžiausiu ir moderniškiausių pasaulyje universitetu Lenino kalnuose — Maskvoje, jaunimas turi visas sąlygas augti ir vys tytis dvasiškai ir fiziškai, visuomeniškai ir kultūriškai. Visa jam yra suteikta: laboratorijos, sporto salės ir baseinai; juos lan ko geriausi mūsų mokslininkai, įžymieji mūsų meno meistrai.“ x
TILVYTIS VERKIA, KAD KOMUNIZMAS 
NEĮSTENGIA IŠAUKLĖTI ŽMOGAUS!„Kad taptum pilnaverčiu, kultūringu žmogumi, nepakanka vien žinių bagažo. Ži niomis galima prikimšti kiekvieną dėžę, kurios išvaizda dėl to, deja, nepasikeis. Ži nios, kurias įgauna jaunuolis per eilę metų mokykloje, yra tik pagalbinė priemonė tap ti pilnaverčiu žmogumi, daugiau pasitarnauti liaudžiai, pastūmėti gyvenimą pirmyn. Žmogaus sąvoka yra kur kas plates nė, negu specialisto, o ką jau kalbėti apie naują Žmogų iš didžiosios raidės? “
UŽMIRŠTOS MOTINOS
TARYBINIO AUKLĖJIMO PASEKMĖS: 
JAUNIMAS ĮGIJA SPECIALYBES, BET 
PRARANDA ŽMONIŠKUMĄ* •„Prieš keletą dienų man teko matyti ver kiančią kaimo moterį. Kaip manote, dėl k" ji verkė? Ji verkė dėl savo dviejų sūnų, baigusių aukštąjį mokslą. Ne tik kad jie nepadeda senai motinai, bet jos neaplanko, nepasidomi jos sveikata. Ne vieną kartą sūnūs jai yra atsakę: „Niekas ir mums nepadėjo, mama. Mes savistoviai baigėme mokslus, tad, kaip norime, taip ir gyvename“. Išpuikę, surambėję inteligentai nenori prisiminti, kad juos maitino, rengė ir mokė valstybė, kad toji valstybė yra liaudis, o tai reiškia — ir jų pačių motina ko- lūkietė. Ar pakėlė tariamuosius šviesuolius, dirbančius vieną Vilniuje, kitą Kaune, aukštasis mokslas? Jie įgijo specialybę, bet neįgijo žmoniškumo.“
DANTŲ GYDYTOJAI MIELIAU DIRBA 
NE SAVO SPECIALYBĖJE MIESTUOSE, 
NEGU VERČIASI PRAKTIKA 
KOLCHOZUOSE„Besilankant kaime, viename kolūkyje žmonės labai prašė padėti išsirūpinti dantų gydytoją, nes jiems reikia važiuoti v’ keliolikos kilometrų, eilėje stovėti beveik savaitę ir t.t. Iš šalies pažiūrėjus, atrodo, kad tai yra tik biurokratizmas. Tačiau ne visai taip. Pasiteiravus centrinėse įstaigose, teko įsitikinti, kad specialistės odonto- logės į kaimą vykti nenori, dauguma ju esančios ištekėjusios už mieste dirbančių vyrų, o kitos susiradusios darbą mieste ne pagal savo specialybę. Tai, žinoma, yra didelė gėda.“
JAUNIMAS GRIEBIASI DIRBTINIŲ 
PRIEMONIŲ, KAD BUTŲ LINKSMIAU 
TARYBINIO „GERBŪVIO“ KRAŠTE„Mūsų studentija gyvena linksmai. Linksmintis jaunimui būtina, kam gi paga liau besilinksminti, jei ne jaunimui? Tačiau tikrai linksma žmogui būna tik nuvei kus sunkų darbą, po naudingai praleistos dienos. Lengvo darbo ir linksmybių ieškotojo veidas, deja, retai būna linksmas. Jis dažnai griebiasi dirbtinių priemonių tam linksmumui iššaukti ir palaikyti.

Kaip koks vėžys jauname kūne kai ku riems studentams įsišaknijo biauri stipendijos „aplaistymo“ tradicija. Reikia suras ti būdus ir su šaknimis rauti tą „tradiciją“, reikia matyti studentą ne tik paskaito se, visuomeniniame gyvenime, bet ir buity je, poilsio metu, reikia pagaliau apsaugoti mūsų tarybinę mokyklą nuo puvimų, kurie yra paveldėti iš praeities.Vien Vilniuje universiteto studentai tu’ šešis bendrabučius su 2.000 vietų, o taip pat valgyklas, bibliotekas, įvairias sales. Į tuos rūmus ateina doras jaunimas iš kaino, tačiau tam tikra jo dalis atsineša ja ir miesčioniškumo pelėsį. Akademinio jau nimo pasilinksminimai, kurie vyksta ta’ pais kelis sykius per savaitę, kartais bai giasi visai negražiai. Patogias patalpas stu dentijai suteikė valstybė tam, kad ji rimtai, atkakliai siektų mokslo; už tai mes turime būti Tarybų valstybei dėkingi, kad ji mums padeda siekti geresnio gyvenimo, asmeniškos laimės. Jos teisė ir pareiga užkirsti kelią išsišokimams ir apvalyti auš?" tąsias mokyklas nuo nešvarumų, nes jo duoda blogą pavyzdį žemesniosioms“.
LIETUVOS JAUNIMO AKYS KRYPSTA Į 
UŽSIENĮ. GERIAU DŽAZO MUZIKA, 
NEGU SOVIETINIAI „TRYS TANKIS
TAI“„Ne prasimanymas, kad dažnai kai kurie mūsų jaunuoliai nebemėgsta klausytis rimtos muzikos, savo kompozitorių kūrinių, radijo imtuvo skalėje ieškoma tik dža zo. Radijas ir ekranas, užsienio tikrovės nežinant, jaunimą veikia iškreiptai, liguis tai. Daugelis mūsų jaunuolių filme ieško ne turinio, o išorinio blizgesio, naujo šokio ir drabužių fasono. Nemaža jaunuolių galima pamatyti Kauno ir Vilniaus gatvėse su nepaprasto storumo kaučiukiniais padais, siauromis, trumpomis kelnelėmis, kad tik būtų daugiau panašu į užsieniečius! Jie nežino ,kad užsienyje mados kyla iš privačių firmų konkurencijos, kad galima būtų daugiau išlupti pinigo iš puošeivos vartotojo, madas besivaikančio turtuolio. Suomijoje, pavyzdžiui, sužinojome, kad firmos, norėdamos patraukti daugiau pirkėjų, tarnautojus verčia madingai puoš tis, nors jie gal neturi ko valgyti. Pagaliau ir ten puošeivų žymi mažuma; pagrin dinė masė yra pilka, nes ji vos suduria ga lūs su galais.Su siauromis kelnėmis į nelabai plačias galvas ateina ir miesčioniškos nuotaikos.
KĄ TILVYTIS KALTINA?„Ar kaltas aklasis, jei jis nemato? Kaltas tas, kuris jo negydo. Dėl mūsų jaunimo klystkelių kalti mes, vyresnieji draugai, broliai ir tėvai. Ir tie tėvai dažniausia turi nusivilti savo šeimynine laime, kurie i didelės meilės savo vaikui išaugino jį nebūsimu žmogumi, gražesnės ateities kūrėju, o jaukaus buto papuošalu, lepūnėliu. Pagarbą savo liaudžiai, darbui, neapykan tą veltėdžiui reikia diegti vaikams iš pa mažens ir nuolatos, jei norime, kad mūsų pamaina būtų verta laiko, kuriam v dovauti ji ruošiasi.Bet tai tik viena medalio pusė; blogiau tai, kad tėvai, dažnai žinomi tarybiniai dr buotojai, tiesiog užinteresuoti naujos v suomenės sukūrimu, patys pamiršta savu vaikus. Paauglys, nematydamas namuose šeimos galvos — tėvo, pamažu pats im šeimininkauti. Į auklėtojų kvietimus pasitarti dėl vaiko elgesio, kuris pamokos me tu apkulia suolo draugą, kad jis jam nepa šnibždėjo, tėvas išdidžiai telefonu atsako, esąs užimtas svarbesniais reikalais. Lieka motina; o kaip gi ji, ar visada ir ji taip jaudinasi dėl savo vaiko: kaip jis mokosi, elgiasi, su kuo draugauja? Žinome faktų, kad motina džiaugdavosi įkišusi dukrą j pionierių stovyklą, išvažiuoja ramiai į So či ilsėtis, nes vaikas, girdi, jai atėmęs svei katą, ištąsęs visus nervus.“
RUSAI SIUNČIA LIETUVON 
KYŠININKUS IVANOVUS, KAD TIE 
„TINKAMAI“ IŠAUKLĖTŲ JAUNIMĄ„Pagaliau, kalti dėl visų tų negerovių ne vien tėvai. Mūsų aukštoji mokykla vis dar nebaigia apsivalyti nuo papuvusių auklėtojų. Neseniai su pasipiktinimu ir gėda skaitėm laikraščiuose žinutę „Iš teismo sa lės“ apie tai, kad Kauno Politechnikos ins tituto direktoriaus pavaduotojas ir jo žmo na — Ivanovai nuteisti 8 metams laisvės atėmimu už išnaudojimą studentijos, t. y., už kyšių ėmimą. Ir ko gi tada galima tikėtis iš auklėtinio, kuris pateko į aukštąją mokyklą ne pagal savo išsimokslinimą ir moralines vertybes, o už kyšius?Metai iš metų mes vis daugiau apsivalome nuo praeities nuosėdų. Mūsų jaunimas yra sveikas, darbštus ir talentingas. Jis puikiai valdo sudėtingus mechanizmus gamyklose, iš pelkių ir akmenynų atkovoja derlingas žemes, stato elektrines, miestus,

STRAIPSNĮĮtakingo Londono savaitraščio „The Observer“ įžymusis bendradarbis Ed. Crank- shaw aprašydamas paskutinius įvykius Ru sijoje pabrėžia, kad iš Sov. S-gos nuolat ateina nauji ir nauji pranešimai apie ten besiplečiantį „pavojingą galvojimą“ tarpe jaunuomenės studijuojančios įvairiuose ins titutuose ir universitetuose. Pabaltijo res publikose vykstanti tikra revoliucija prieš partijos priespaudą. Ji skatinama ir kurstoma įvykiais Vengrijoje ir Lenkijoje ir kristalizuojasi separatistinėse idėjose — t. y., siekiama nepriklausomybės. Lietuvos, Latvijos ir Estijos studentai, per surengtas demonstracijas reikalavo atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos pagal šlykščiosios Stalino konstitucijos 17-tą paragrafą!Pagal laikraštį panašių tendencijų esama ir kitose nacionalinėse rusų prispaustose ir pavergtose respublikose ir net pačių rusų kariuomenėje. O Sovietų karo laivyno oficiozas (Sovetsky Flot) tvirtina, kad „kenksmingos idėjos“ persiskverbu- sios net į jūros kadetų mokyklą. O kai dėl armijos, tai jau buvo tiek ir tiek faktų apie karių nepaklusnumą ir dezertyravimą malšinant Vengrijos sukilimą.
PRANCŪZŲ IMPERIJOS PROBLEMOSPrancūzijoje plačiai diskutuojama apie bendros Europos rinkos atidarymą. Bijomasi, kad įjungus į bendrą Europos rinką Prancūzų Sąjungos užjūrio teritorijas, jos bus užpiltos pigesnėmis vokiečių prekėmis ir tas neigiamai atsilieps į prancūzų įtaką ir jų ekonomiją.Marokas ir Tunisas tolsta nuo Prancūzijos. Pradžioje užakcentuotas „tarpusavio priklausomybės“ principas, pradedamas užmiršti. Tai vyksta, nepaisant milžiniškų sumu, kurias Prancūzija skiria š. Afrikos teritorijoms.Spaudoje girdima balsų, tvirtinančių, kad galinga Prancūzijos Sąjunga su esančiomis užjūrio teritorijomis, buvo tik graži svajonė. Ši unija skyla ir kažkas naujo turėtų būti daroma, norint ją išlaikyti. Rei kia pripažinti, kad Prancūzija investavo į Prancūzijos Sąjungą (Union Francaise) milžiniškas sumas, siekiančias per 1.400 milionų svarų sterlingų vien per paskutinius dešimt metų.Prancūzų prekyba su šiomis teritorijomis visai nežyini. Pvz., Alžiras net ir taikos metu tesudarė tik 2 nuošimčius Prancūzijos ekonominėje apyvartoje..Alžiras prancūzams kainuoja šimtą milionų svarų per metus. Prie šios sumos rei kia dar pridėti vieną milioną svarų dienai, išleidžiamų kovai su sukilėliais.Nepaisant deficito, siekiančio 1.060 milionų svarų, prancūzų vyriausybė vėl šutei kė 8 milionų sv. pašalpą Marokui. Tačiau Marokas ir visa likusioji Prancūzų Sąjunga dalyvauja tik 2 nuošimčiais visame Prancūzijos importe.

APLINK PASAULĮ PER 45 VAL. 19 MIN.Aplink pasaulį per 80 dienų buvo dar daugelio skaitytojų jaunystėje graži prancūzų rašytojo Jules Verne žavėjusi ir tebe žavinti jaunąsias kartas knyga. Šių dienų realybė kaikuriose srityse seniai pralenkė ir lakiausią fantaziją.Štai iš JAV pranešama, kad trys amerikiečių karo aviacijos B52 lėktuvai sukorė aplink pasaulį vienu pakilimu, per 45 valandas. Jie išskrido iš Los Angeles, ir vidų tiniu 525 mylių per valandą greičiu, apskri dę Žemės rutulį, t.y., 24.325 mylias, vėl nu tūpė Los Angeles, March aerodrome, at- skrisdami jau iš priešingos pusės. Lėktuvai buvo aprūpinti skystuoju kuru ore, iš specialių lėktuvų — cisternų.Šie milžinai lėktuvai, galį nešti vandenilio bombą, pakilo pereitos savaitės trečiadienį ir nutūpė penktadienį. Lėktuvai, pa kilę Kalifornijoje, perskridę JAV, New- foundlandą, Atlantą, Maroko, Saudi Arabiją, Ceiloną, Indijos pakraščius, Malajų pu siasalį, Filipinus, Guam salą, ir Ramųjį Vandenyną. Jie skrido lygiai 45 valandas ir 19 minučių.Šį skridimą atliko ne vienas lėktuvas, bet visa jų grupė. Grįžę jie nusileido vienas po kito 80 sekundžių pertraukomis.
kuria naują, daug gražesnį gyvenimą. Šie mano iškelti reiškiniai nėra kažkoks apibendrinimas, bet priminimas atsiliekantiems, jog mes gyvename tokioje santvar koje, kur darbas yra tapęs garbės reikalu, kur darbas žmogų ne tik maitina, gydo, bet ir kuria jo naują, tvirtą, nepakartojamą charakterį“, — taip baigia Tilvytis sa
vo pamokslus apie Lietuvos jaunimą, ku
rio jis nebegali suprasti. Tačiau paskutinie 
ji Įvykiai aiškiai rodo, kad jaunimas nebe 
nori būti, nei po Tilvyčio, nei po Maskvos 
kuntapliu.

BRITANIJA SIEKIA ARTIMESNIO 
BENDRADARBIAVIMO SU EUROPARomoje besilankąs Didž. Britanijos už sienio reikalų ministeris, Selwyn Lloydas pasirašė bendrą britų-italų pareiškimą, ku riame pabrėžiama, kad Britanija sieks artimesnio ekonominio bendradarbiavimo su kontinento kraštais. Britanija palankiai žiūri į Vakarų Europos valstybių pastangas įgyvendinti bendrą Europos rinką ir mano, kad tai prisidės prie Europos preky bos ekspansijos ir sustiprins tuos kraštus ne tik ekonomiškai, bet ir bendrą politine Europos struktūrą. Pareiškime pažymima, kad italų-britų santykiai yra labai geri, pa remti draugystės ir bendradarbiavimo ryšiais, kurių netemdo jokia nesantaika, a’ ginčai. Abu kraštai turi vienodas pažiūras į Vengrijos įvykius ir į komunizmo grėsmę Artimuose Rytuose.

JAPONAI NORI PIRKTI BRITŲ 
ATOMINIUS REAKTORIUS SAVO 

ELEKTROS STOTIMSIshiro Ishikawa, japonų technikos delegacijos pirmininkas, viešėjusios Britanijoje, rekomendavo Japonijos atominei komisijai pirkti Britanijoje Calder Hall tipo reaktorius atominių jėgainių statybai. Tai didelis laimėjimas britams, kurie šioje srityje varžosi su amerikiečiais. Kaip jau buvo skelbta, pereitais metais Calder Hall atominė jėgainė pradėjo veikti. Jos atominiai reaktoriai turi 100.000 iki 150. 000 kw pajėgumo. Nors JAV ir labai toli pažengusios atominių reaktorių projektą vi me, praktikoje Amerikoje veikia tik mažo galingumo reaktoriai, išvystą nuo 10.000 iki 20.000 kw.Japonija nori pagreitinti atominių jėgai- Neseniai buvo pranešta, kad stambiau- nių statybą, kadangi atominė energija jau šieji tankinio laivyno savininkai graikas dabar kainuoja šiek tiek mažiau, už šilų? Onassis ir amerikietis Ludwig, stato 10Jminių stočių gaminamą elektros energiją.Pažymėtina, kd birtų atominis reaktorius, galįs išvystyti 140.000 kw. energijos, kainuoja apie 37 mlionus svarų. Prie šios sumos reikia dar pridėti apie 10 milionų svarų už nepaprastai brangų atominį kurą. Tačiau visa tai ekonomiškai jau apsimoka. Gyvename atominės elektros epochos pradžią.
KOMETA ARTINASI PRIE ŽEMĖSApie balandžio mėnesio pabaigą astrono mai laukia pasirodant kometos, kuri bus pati šviesiausia ir didžiausia žvaigždė mūsų matomame dangaus skliaute. Besiartinančios kometos vardas. Arend Rowland 1956 H.Tai tikra ilgauodegė kometa, dideliu greičiu besiartinanti prie žemės. Ją seka vi so pasaulio astronomai. Pereitų metų lap kričio mėn. pirmasis ją pastebėjo belgas Arend ir jo kolega Mr. Rowland. Manoma, kad ji bus nukrypusi nuo savo tolimo kelio, nuo normalios orbitos, Jupiterio ir Ura no planetų traukos paveikta.Jei kometa nepakeis savo krypties, ją ga lėsime matyti visi. Apskaičiuojama, kad ji bus šviesesnė už garsiąją Halley kometą, praskridusią pro žemę 1910 metais. Halley kometa buvo tokia šviesi, kad ją galima buvo matyti dienos metu.Jei Halley planeta mums pasirodo kas 75 metai, tai Arend Rowland yra nauja „ateivė“, ir apie ją dar daug bus kalbama ir rašoma. Jos vadinamoji uodega yra „tik“ šimto milionų mylių ilgio.

PASVEIKINO NAUJĄJĮ BRITŲ baisiai nusivylęs žmonėmis, Jurgis nutarė keršyti. Jis išsirašė korespondencinį elektronikos kursą, išstudijavo kaip gaminti uždelsto sprogimo bombas ir atidarė jų „dirbtuvę“ Bomboms gaminti jis nau dojo senas stakles, laikomas savo šeimininkių _■— dviejų pagyvenusių seserų, namo pašiūrėje. Jo šeimininkės skaįtė jį pavyzdingai ramiu ir geraširdžiu žmogumi.Žurnalistams Jurgio Matetsky gyvenimas ir kerštas yra tikra „duona“, kurią jie pateikia su daugybe smulkmenų, jaudinan čių įvykių išalkusiai visuomenei. Tačiau, už riebių dienraščių antraščių skelbiančių apie „pavojingo bepročio“ areštą, slypi gili nuskriausto mūsų tautiečio tragedija. „Raudona kojinė“ būtų dėkingas siu žetas kuriam nors mūsų psichologinio romano rašytojui.

PREMJERĄRyšium su H. Macmillano gautu pavedimu sudaryti Didž. Britanijos ministerių kabinetą Vykdomoji Taryba pasiuntė nau jajam premjerui sveikinimo telegramą, pa linkėdama sėkmės jo darbe ir jungdama mūsų išsilaisvinimo viltis.Kaip žinoma, Macmillan, ligi įėjęs į mi nisterių kabinetą 1951 m., yra buvęs Europinio Sąjūdžio Centro ir Rytų Europos Komisijos pirmasis pirmininkas, kurios u’ davinys buvo ginti pavergtųjų tautų reikalus.Šios komisijos iniciatyva Londone 195? m. buvo sušaukta politinė pavergtųjų kre?tų konferencija, kurios metu Macmillan sveikino konferenciją D. Britanijos vyriau sybės vardu ir aiškiai pasisakė už visų pavergtųjų išlaisvinimą. Žinant Macmillano nusistatymus, tenka džiaugtis ir tikėtis, kad mes jo asmenyje turėsime nuoširdų pavergtųjų draugą.
NE TĖVO KELIAISBerlynas. Josef Reimann, uždarytosios Vakarų Voiketijos kompartijos vado Makso Reimanno sūnūs, pasiprašė azylio teisės Vakarų Berlyne. Josef Reimann, už savo antikomunistinę veiklą buvo atsėdėjęs 6 metus Rytų Vokietijos kalėjimuose.

RUSAI SU KINAIS PRIEŠ 
EISENHOWERIO DOKTRINĄViešėjusi Maskvoje Kinijos vyriausybė- delegacija pasirašė su Sovietų Sąjunga bendrą deklaraciją, kurioje griežtai smer kia JAV taip vadinamą Eisenhowerio dok triną. Jei JAV prezidentas pasisakė už pa ramą arabų kraštams. Artimuose ir Viduriniuose Rytuose tam, kad jie galėtų atsispirti komunizmui, rusai, su kiniečiais ; savo pusės pažadėjo paremti tuos pačius arabus tam, kad apsaugojus juos nuo „im perialistų agresijos ir kišimosi į arabų kraštų vidaus reikalus“.

AUKSUI ATGAUTI SĄLYGOSIspanijos pilietinio karo metu respubli konų vyriausybė išsiuntė 585 tonas aukso į Sov. Rusiją. To aukso kvitas buvo pas paskutinįjį Respublikos ministerį pirmininką Negrin, kuris mirdamas jį perdavė Ispanijos dabartinei vyriausybei.Ispanija veda derybas su Rusija tą auk są atgauti. Tačiau yra žinių, kad rusai sta to tam tikras sąlygas. Sovietai reikalauja, kad Ispanija atstatytų diplomatinius ryšius su Maskva. Tai reikštų, kad rusai tu retų galimybės pristeigti Ispanijoje konsu latų ir šnipinėti Ispanijoje JAV karines bazes.Rusai taip pat nori, kad iš šio aukso Is panija jiems sumokėtų už ginklus, teiktus ispanų respublikonams, kovojusiems prieš Franko pilietinio karo metu.
PASLAPTINGAI „SKRENDĄ DAIKTAI“Vašingtonas. Admirolas Delmer Fahr- ney, buv. JAV karo laivyno raketinių gink lų viršininkas, paskelbė, kad skrajoją kūnai nuolat lankosi žemės atmosferoje, iš- vystydami labai didelį greitį. Jis pareiškė spaudai, kad esą ženklų, įrodančių, kad tie kūnai yra valdomi galvojančių būtybių. Jis pareiškė: „Nei šis kraštas, nei Ru sija dar nėra išradę priemonių, galinčių skristi lėtinant ir didinant taip staigiai greitį, kaip šie skrajoją kūnai, kuriuos ste bėtojai ir radaras yra daug kartų užregistravę“.Tokiu būdu „skrajojančios lėkštės“ ir ki ti paslaptingi objektai šiandien jau aptariami oficialių asmenų. Vaizduotė tampa realybe.

TANKLAIVIŲ — MILŽINŲ STATYBA

tūkstančių tonų talpos tanklaivius, kurie pradės gabenti naftą 1960 metais. Dabar paskelbta, kad jų konkurentas Niarchos Amerikoje užsakęs pastatyti 106.000 tonų tanklaivį, šis jūrų milžinas bus nuleistas į vandenį 1959 metais. Jis bus didesnis už rekordinio dydžio Qeen Elisabeth laivą, ir jo propelerius suks 43.000 arklių jėgų turbinos. Tanklaivio greitis sieks 18 mazgų į valandą. Jis plaukios tik aplink Gerosios Vilties Iškišulį, t.y., aplink Afriką, nes, jei Suezo kanalas ir būtų iki 1959 metų atida rytas... šis laivas dėl savo dydžio negalėtų juo naudotis. Laivo kaina 25 milionai dolerių.
LIETUVIO KERŠTASŠią savaitę visi Londono dienraščiai atsispausdino iš Amerikos gautą sensaciją, apie suėmimą labai seniai jieškoto pavojingo „atentatininko“. Jau septyniolika metų kaip New Yorko kinematografuose, stotyse ir kitose viešose vietose kart kar- tėmis sprogdavo paslaptingos bombos pa darydamos materialinių nuostolių ir sužeis damos nekaltus piliečius. Policija pastebėjo, kad kiekvieną kartą tokia bomba būdavo įdėta į raudoną kojinę. Be to, policija gaudavo vis ta pačia ranka rašytus ano niminius lai‘kus, nurodančius vietą, kur bomba numatyta padėti. Nuspręsta, kad tai vieno žmogaus darbas. Tačiau tą žmogų surasti nepavyko. New Yorko spaudai pakėlus dielį triukšmą ir policijai suorgani žavus geriausius detektyvus, septyniolikos metų pastangos tapo apvainikuotos... Pasi rodo, kad tų atentatų autorius buvo 53 me tų amžiaus lietuvis Jurgis Matetsky, gyve nąs lietuvių mieste Waterbury. Jurgis paaiškino, kad jis keršijęs visuomenei už jam padarytą nepataisomą skriaudą. Prieš 17 metų jis gavo savo fabrike neišgydo-mą ligą ir buvo be jokios kompensacijos atleistas iš darbo. Nerasdamas teisybės,
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TRECIUOSIUS METUS 
PRADEDANT

I TRECIUOSIUS METUS (ŽENGUS

1933 m. sausio 2 d. buvo pradėta lietu
viška programa per Tautini Ispanijos Ra
diją Madride. Iš pradžių iki 1955 m. ko
vo mėnesio 1 d. buvo kalbėta po 10 minu
čių, vėliau po 15 minučių kasdien.

Vadinasi, ii viso per dvejus metus kalbė 
ta 10.425 minutės, arba 173 valandos, arba 
7 paros ir 5 valandos. Tai yra ilgas laiko 
tarpas, per kuri galima daug ką pasakyti 
Betgi ir buvo kas sakyti.

Lygiai prieš dvejus metus pradėdami Ii" 
tuvišką radijo programų ii Madrido, šitaip 
aptarė savo uždavinius:

— Mūsų uždavinys bus kasdien pateikt '■ 
teisingų informacijų apie pasaulio politi 
kos (vykius, apie laisvųjų lietuvių gyveni 
mg, apie jų organizacijas, veiklą ir laimė
jimus visose srityse, o ypač Lietuvos lais 
vinimo bare. Bolševikinis okupantas iš
kraipė Lietuvos praeities nušvietimą, nu
skurdino lietuvių literatūrą išbraukdamas 
daugeli rašytojų ir tuo būdu pasmerkda
mas juos užmiršimui. Komunistai kasdien 
per spauda ir radiją niekina Lietuvai di
džiai nuslpelnusius žmones ir patį Nepr 
Lietuvos gyvenimą, liaupsindami Lietuvos 
pavergėją Ir jo lietuviškus tarnus. Mes ati 
taisome okupanto skelbiamą melą apie Lie 
tuvos praeiti ir dabartį ir palyginame ’ 
su šiandienine bolševikine vergija. Me- 
stengiamės išsklaidyti bolševikinės propa
gandos paskleistas miglas ir aiškioje die 
nos šviesoje parodyti, ko verti yra okupa- 
to pasigyrimai apie tariamai kasdien ger< 
janti gyvenimą, apie „visose srityse daro
mą pažangą", apie „brolišką tarybinių ta’’ 
tų pagalbą lietuviams“ ir kitas jų pa«aka»

Raudonasis okupantas nesitenkina flzi’ 
kai pavergęs lietuvi. Jis sukčiausiomis 
priemonėmis stengiasi pavergti ir jo siel" 
Tam tikslui tarnauja ypač komunist. anti
religinė propaganda. Savo programoje me- 
nurodysime klaidas ir iš jo išplaukiančius 
pavojus, kurie gresia ypač Lietuvos jau 
nimul. Šiuos didelius uždavinius stengsi 
mės įvykdyti talkininkaujant viso laisva 
jo pasaulio lietuviams. Ypa’inęa padėka 
priklauso Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Kor- 
tetui, kurio pastangomis mes turime gali
mybę prabilti iš Madrido. Tad su viltimi 
ir pasitikėjimu žengiame i Naujuosius Me 
tus ir pradedame savo darbą Lietuvos la
bui.

Kt®k laikas ir jėgos leido, 
paminėti lietuvių tau’1”®" 
tęs, ne tik džiaugsmingu, bet ir trn<’”’- 
mūsų tautos įvykių sukaktis, pasižymėtu 
šių mūsų tautos ir valstybės vyrų jubilė- 
jus ir kt. Todėl kplausytojai galėjo dau® 
kartų girdėti programoje skambant Lietu 
vos himną, kalėdines ir velykines lietuviu 
giesmes ir tas lietuviškas dainas, kurios 
šiandieną pavergtoje Lietuvoje okupanto

VIENO LIETUVIŠKO DARBO SUKAKTIS

yra uždraustos dainuoti. Madridas yra nu 
šalus Europos kampas. Jo nepasiekia d" 
dieji Europos kontinento keliai, kuriais 
kasdien įvairiomis susisiekimo priemonė 
mis keliauja tūkstančiai žmonių, o jų tar
pe pasitaiko ir daug lietuvių. Todėl lietu
vis yra retas svečias Madride. Tačiau 
tuos retus svečius, užklydusius iš tolimo
jo pasaulio — ar tai būtų savo studijas b- 
baigianti jauna Kanados lietuvaitė, ar 
daug pasaulio matęs lietuvis kunigas, a: 
veiklus Amerikos biznierius ir lietuvių vi
suomenės veikėjas — visus kviesdavo prie 
mikrofono pasidalyti savo mintimis ir pa 
tyrimais su radijo klausytojais.

Lietuvių radijo Madride vadovybė da
bar gauna du naujausių žinių biuletenius: 
vieną ispaniškai, o kitą angliškai — iš J? 
V ambasados. Juose sutrauktai duodamos 
naujausios žinios, ispanų, amerikiečių i) 
kitų kraštų spaudos apžvalgos, politiniai 
komentarai ir t.t. Duodamos taip pat te 
pačios dienos rytinių laikraščių apžvalgos.

Iš ispanų radijo vadovybės pusės visą 
laiką buvo stengtasi tobulinti lietuviško 
sios programos išspinduliavimą, t.y., nu
siųsti iki klausytojų aparatų ir ausų skai
tomus pranešimus. Tautinio Ispanų Radijo 
technikai visą laiką turėjo vesti neatlai- 
džią kovą su komunistiniais radijo trukdy 
tojais. Pernelyg didelis jų veiklumas paro
dė ,kad perduotieji per transliacijas ž 
džiai pataiko bolševikams į labai skau
džias vietas.

Kaip iki šiol .taip ir toliau bus stengia
masi klausytojams pateikti teisingų infor 
macijų apie laisvojo pasaulio politiką. ap; 
įvykius bolševikų okupuotuose kraštuose 
apie laisvųjų lietuvių gyvenimą, jų orgr 
nizacijas, veiklą ir laimėjimus visose sri 
tyse. Bus stengiamasi parodyti okupant" 
seklblamą netiesą tikroje šviesoje, išskla' 
dyti bolševikinės propagandos miglas, ko 
riomis jie nori pridengti Lietuvos krašt" 
ir jo žmonių apiplėšimą ir naikinimą, num 
dyti komunizmo klaidas ir iš jų susidaran 
čius pavojus.

Žengdama j trečiuosius darbo metus, 1! 
tuviškųjų transliacijų per Madrido radii" 
vadovybė rūpinasi tesėti savo pažadus 
taip, jog darbas atneštų naudos Lietuvai 
ir lietuviams. „Tegul saulė Lietuvos tam
sumus pašalina, ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi“

Pareikšta n”oxirdi padėka ispanu vv- 
riau'vb®! bei radijo vadovybei už leidimą 
naudotis Tautinio Ispanijos radijo bango
mis, per dvejus metus nešusioms mūsų 
pavergto krašto broliams ir sesėms paguo 
dos, tiesos, vilties ir laisvės žod|. Kartu dė 
kojama visiems bendradarbiams, kurie 
siunčia žinių ir straipsnių ir kurie tuo bū
du Įgalina tobulinti programą.

(A, Up) E

LIETUVIU

DIENOS
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 atstovybėm Nuotraukos bus atspa-usdintos Lietuvių Dienose.

KNYGA APIE KLAIDAS
Dabar įžvalgesnieji politikai jau ir p 

tys mato, kaip Vakarams tenka brangi- 
mokėti už jų anksčiau parodytąjį lengva 
pėdiškumą ir neatsakomingą likiminių r 
kalų sprendimą. Tai paaiški kad ir iš bri
tų lordo Strango 1956 m. Andre Deutscl 
Londone išleistų atsiminimų, pavadintų 
„Home and Abroad“ („Namie ir Svetur“). 
Lordas Strangas nurodo, jog ne kam ki
tam, bet jam turį būti dėkingi prie Schles- 
wigo Holsteino pakrančių esančios Feh- 
marno salos, 12.766 gyventojai, kad jie bu 
vo su visa sala priskirti prie Britų okupa
cinės zonos, bet ne prie Sovietų. Strangas 
ilgą laiką dirbo Britų užsienio reikalų tar 
nyboje ir po 34 m. veiklos iš jos pasitrau
kė. Prieš spausdindamas savo atsimini
mus, rankraštį įteikė užsienio reikalų mi
nisterijoje peržiūrėti atsakingiems pareigu 
nams ir rekomenduoti.

Minimam veikale yra daugiau Vaka
rams įdomių dalykų. Pirmoj eilėj iš jų pa
aiški, kadėl Vakarų sąjungininkai 1945 m. 
leido sudaryti Soivetams tokią didelę zoną, 
kuri apima 47 proc. buvusios 1937 m. Rei
cho teritorijos ir 38 proc. visų jos gyven
tojų. Aiškiau tariant, Sovietinė zona yra 
didesnė už kiekvieną kitą atskirai paimi" 
Vakarų zoną. Iš Strango aiškinimų pasii;' 
do, jog Vakarai buvo Sovietams tokie nuo 
laidūs bijodamiesi, kad sovietinės armijos 
nesustotų prie Vokietijos rytinių sienų, o 

Tautinio solidarumo išraiška
Prieš kelis tūkstančius metų Izraelio tau 

ta, netekusi savo tėvynės, atsidūrė Babilo
nijoje. Daugelis tremtinių pasidarė turtin 
gi ir visko pertekę. Bet jie dažnai savo vei 
dus gręždavo Palestinos link, graudžiai 
kartodami: „Pirmiau tenudžiūsta mano de 
šinė, negu kad užmirščiau tave. Jeruzale. 
Prie gomurio teprilimpa mano liežuvis, jei 
neminėsiu tavęs, jei nestatysiu Jeruzalės 
augščiau už kiekvieną savo linksmybę“. 
(Ps. 136, 6). Sis tremtinių žydų ryžtas per 
ištisus tūkstančius metų išsaugojo Izrae
lio tautą nuo pražūties, nors pati Izraelio 
valstybė buvo sunaikinta svetimųjų ir te 
buvo likęs savanoriškas susiklausymas sa 
vos tautinės bendruomenės ribose.

Šiandien, kai mūsų Lietuva svetimųjų 
okupuota ir mūsų tautos valstybinė orga
nizacija paversta rusiškojo komunistinio 
imperialiszmo tarnaite, laisvajame pašau 
lyje pasklidę lietuviai savo tautinę gyvybę 
gali išlaikyti tik savanorišku susiklausy
mu savosios tautinės bendruomenės ribose.

Džiugu yra, kad daugelyje laisvojo pa
saulio kraštų lietuviai jau yra sudarę sa
vas bendruomn. organizacijas. Tačiau ats
kirų kraštų lietuvių tarpusaviniams santy 
kiams ir bendradarbiavimui ugdyti, o pri
reikus ir viso pasaulio lietuvių vardu nra 
bilti, yra būtinas vienijantis centras. Pa
saulyje pasklidę lietuviai turi sudaryti vie 
ningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

Tam tikslui 1958 metais New Yorke 
įvyksta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas. Tai istorinis žingsnis. Kad jis būtų 
sėkmingas, visų kraštų lietuviai turi įsi
sąmoninti jo vaidmenį ir tinkamai atlikti 
jo atžvilgiu tenkančias pareigas.

PLB Seimo vaidmuo svarbus ne tik tuo, 
kad jis nustatys atskirų kraštų lietuvių 
tarpusaviniam bendravimui ir bendradar
biavimui principus ir praktiškas gaires, 
bet ir tuo, kad jis sudarys progą parodyti 
pasauliui mūsų tautos kūrybinį įnašą žmo 
nijos pažangai. Iš čia ir PLB Seimui pasi
rengimo uždavinių įvairumas.

Pirmasis uždavinys — nustatyta tvarka 
išrinkti PLB Seimo atstovus. Atstovams 
rinkti tvarka bus paskelbta, kai tik bus 
priimta PLB laik. konstitucija. Pats atsto
vų rinkimas sunkumų nekels. Sunkumai 
kils dėl lėšų atstovams į PLB Seimą vykti. 
Kiekvieno krašto lietuviai į PLB Seimą 
turėtų atsiųsti bent po vieną atstovą. Prak 
tiška galimybė pareis nuo to, kiek tam rei 
kalui bendru lėšų pavyks sudaryti.

Lėšų sudarymo uždaviniai labai dideli. 
Lėšų reikia ne tik pačiam PLB Seimui su 
sirinkti. Jų reikia ir meno bei spaudos pa 
rodoms organizuoti. Jų reikia lietuvių mu 
zikos simfoniniam koncertui ir tautinei

vokiečių pajėgą galutinai sunaikinti nepa
liktų vieniems anglams ir amerikiečiams. 
Iš šio ir kitų Strango pasisakymų dar kai 
tą išryški, kaip lengvapėdiškai Vakarų 
valstybių atsakingi vyrai ir karo vadai ž 
rėjo į visa tai, kas turės būti pasibaigus 
karui ir kokia turės būti vėliau sukurta 
naujoji Europoje santvarka.

Vakarų Santarvininkai drauge su Sovie 
tais buvo sudarę vad. EAC, arba „Pataria 
mąją Europos Komisiją“. Kartu su JAV 
ambasadorium Londone Johnu Winantu 
vėliau nusižudžiusiu, ir Sovietų ambasado 
rium F. Gusevu Strangas sakosi per 19 mė 
nėšių dalyvavęs 120 posėdžių. Britai būkš 
tavę, jog neužteksią jiems savų kareiviu 
net Britų zonai administruoti... Ir ameri
kiečiai bijoję leistis toliau j Rytus... To
dėl savaime suprantamas buvęs Vakarų 
noras užleisti kuo daugiau sričių bolševi
kams, o dabar jau ir patys mato, kokia 
baisią padarė klaidą, už kurią turi nepa
prastai brangiai mokėti kiti. Strangas 
džiaugiasi bent išgelbėjęs minimąją salą.

Vokiečių spaudoje nurodoma: tegu Vakc 
rai išgelbsti bent tas sritis, iš kurių pasi
traukė Vakarų Sąjungininkų kariuomenė, 
užleisdama jas Soivetams, — jau ir t- 
bus gerai. Bet kodėl už Vakarų Santarvi
ninkų lengvapėdiškumą ir padarytas klai
das turi nukentėti kaip tik nekalti žmonės 

(ELTA)

misterijai. Jų reikia sporto šventei. Paga 
liau lėšų reikia ir pačioms lėšoms organi
zuoti.

Jau pats laikas visų kraštų lietuviams 
imtis visų įmanomų žygių PLB Seimo tei- 
kalams lėšų telkti. Kiekvieno lietuvio tau
tinė pareiga kad ir mažu įnašėliu prisidė
ti. Atskiri asmens ar organizacijos, pa
aukoję PLB Seimo reikalams bent 100 dol. 
—- tampa PLB Seimo Garbės Svečiais. Au 
kas siųsti Komiteto iždininkui A. Trečio
kui (315, Walnut St. Newark 5, N.5L, 
USA). Komitetas yra numatęs išleisti PLB 
Seimo žymenį, kad kiekvienas lietuvis ga
lėtų įsigyti šio istorinio įvykio atminą. Lie 
tuviai dailininkai gali ateiti PLB Seimo lė 
šom sudaryti talkon, pateikdami PLB Sei
mo Org. Komitetui žymenio projektų. Pro 
jektai labai laukiami iki vasario 28 d. Pro 
jektus siųsti Msgr. Jonui Balkūnui, 64- 
14, 56th Rd., Maspeth 78, N.Y.

Lietuvių simfoninės muzikos koncerto di 
rigentu būti sutikęs prof. Vytautas Marijo 
šius. Koncerto programos kolegiją sudaro 
prof. Vytautas Marijošius, proL Kazys V. 
Banaitis, prof. Izidorius Vosyliunas, prof. 
Juozas Žilevičius. Visi lietuviai kompozi
toriai prašomi talkos. (Prof. V. Marijo- 
šiaus adresas: 331, Chesnut St., New Bri
tam, Cenn, USA).

Sporto šventę organizuoja New York Lie 
tuvių Sporto Apygarda. Visų kraštų lietu 
viai sportininkai labai prašomi jieškoti ga 
limybių bent atskiriems prasikišusiems in 
dividualinio sporto šakose lietuviams spor 
tininkams šioje lietuvių sporto šventėje 
dalyvauti. Būtų idealu, kad ne tik iš JAV 
ir Kanados, bet ir iš kitų kraštų dalyvau
tų ir grupinio sporto komandos. Sporto 
šventės reikalais kreiptis Į A. Vakselį, 85- 
09, 88th St. Woodhaven 21, N.Y.

Tautinės misterijos pastatymu rūpinasi 
Čiurlionio ansamblio dirigentas Alfonsas 
Mikulskis. Kultūros Fondas jau yra pa
skelbęs konkursą misterijos tekstui para
šyti.

Tapybos bei skulptūros paroda turi pa
vaizduoti visų krypčių laisvojo pasaulio 
lietuvių menininkų kūrybą, spaudos paro
da — rašliavos įnašą žmonijos kultūrai.

PLB Seimas bus laisvojo pasaulio lietu
vių kūrybinių polėkių ir tautinio solida
rumo išraiška. Padarykime ją vertą sveti
mųjų dėmesio ir pasigėrėjimo ir savųjų- 
pagarbaus pasididžiavimo.

PLB Seimo
Organizacinio Komiteto Prezidiumas

Baikos eiti į karą, jei turi blogą žmoną.
Shakespeare

Tėvų autoritetas

Yra nesugriaunama tiesa, kad Dievas 
ketvirtuoju įsakymu pirmoje eilėje apsau
gojo gimdytojų vertę ir reikšmę. Ar buvo 
ypatingo reikalo tai apsaugoti? Jau iš pri 
gimties tėvų ir vaikų santykiai yra taip iš 
tikimi, kad širdingesnių nerasime. Pažiū
rėk, kokiu rupestingumu paukštelis suki
nėjasi apie savo lizdelį. Kiekvieną stebina 
pasiaukojimas, kurį tėvai rodo savo vai
kams. Pažiūrėk tik į vieną vos galimą žo 
džiais išreikšti gestą, kuri padaro motina, 
ištiesdama rankas į savo vaiką, rodydama 
jam savo meilę! Ar neužtenka šio natūra
laus ryšio? Ar dar reikalinga jį sustiprin
ti? Iš tikrųjų to neužtenka, mano Broliai!

Kur daugiau žmonių gyvena kartu, tu
ri viešpatauti tvarka. Tai aišku. Kame yra 
ši tvarka? Kad yra tokių, kurie įsako ir to 
kių, kurie šių paliepimų klauso. Kas įsa 
ko vadiname autoritetas: Bažnyčioje — 
bažnytinis autoritetas, valstybėje — valsty 
binis autoritetas. Autoritetas ir klusnu
mas vienas kitą papildo. Iš viršaus auto
ritetas, iš apačios — paklusnumas. Ir kai 
šiems dviems žodžiams pagarba žmonėse 
yra sukrėsta, svyruoja ir bendruomeniškai 
sutvarkytas žmogaus vertas gyvenimas. 
Žmogaus vertam gyvenimui priklauso auto 
ritėtas, be kurio nebus tvarkingos bend
ruomenės.

Kiekvienas, kuriam duodamas paliepi
mas, gali visai pamatuotai paklausti: ko
kia teise mes jam įsakome? Tėvas, moti
na yra beveik toki pat žmonės, kaip vai
kai. Tad kokia teise jie įsako? Kunigas, 
teisėjas, ministeris, valstybės galva yra be 
veik toki pat žmonės, kaip visi tie kuriem 
jie įsako — tad kokia teise jie tai daro? 
Gal galima atsakyti: išminties .senumo, iš 
silavinimo teise? Klaida! Gali būti, kad aš 
esu jaunesnis, mažiau išmanęs, neturtin- 
gesnis, bet aš esu taip pat žmogus! Žmo
gus kaip ir jie, ir jie neturi teisės reikalau 
ti, kad aš pasiduočiau jų norams! Labai 
keistai atrodo — mano Broliai — bet rei
kia pripažinti, kad kai kada taip yra: au
toritetas negali pakilti aukščiau už stiprių 
jų, išmintingųjų, senesniųjų autoritetą, bet 
tada — nesipiktinkit — tada turi teisę 
anarchistai, nes jie sako, kad visi žmonės 
esą lygiai laisvi, tad kuris man nori įsaky
ti yra tironas, kurį aš užmušiu. Šalin su 
valdžia, viešpatavimu, monarchais!

Taip būtų, jei... ir tai yra begalinis ket
virtojo Dievo įsakymo svarbumas —- jei 
virš teisėto autoriteto nebūtų paslaptingo 
religinio spindėjimo: Dievo valia, Dievo 
tvarka! Tik pagalvok, mano Broli, vienas 
žmogus klauso kito, tai nėra smulkmena. 
Ir galima tvirtinti, kad žmogus apsaugoja 
savo garbę, jei iš klusnumo Dievui pildo 
kito valią. Jis gali tai daryti iš baimės, 
ar pataikaudamas, iš gudraus apskalčiavi 
mo ir naudos, tačiau toks elgesys never
tas žmogaus vardo. Tik tas yra tikrai klus 
nūs, kuris klauso dėl to, kad įsakančiame 
mato Dievo autoritetą. O kad tėvai nie
kad neužmirštų, kad jų tėviška garbė kyla 
iš Dievo! O kad visas šeimos gyvenimas 
būtų pastatytas ant šio rimto, švento pama 
to! Atsakykite man: ar geriau, jei biznis 
gerai eina, bet vaikai lieka neišauklėti, 
jei tu iš savo uždarbio nusipirksi namą, 
bet tavo apleista žmona šalinsis nuo ta
vęs? Ir tokioj sielos būklėj palinks prie 
kito?! Duokite mums tėvų, pasiaukojan
čių! Su pilna supratimo meile savo vai
kus auklėjančių motinų — ir mes išgelbės! 
me pasaulį! Net ir šį sukrėstą, braškantį 
ir į sudužimą einantį pasaulį!

t Dr. Tihamer Toth
Vengrijos Vyskupas

PAMALDOS
LEICESTER — šį sekmadienį — sausio 27, 

12 vai., Sacred Heart bažn., Mere Rd. 
Kviečiami dalyvauti apylinkės lietuviai. 
Po pamaldų šaukiamas susirinkimas.

= t =
NOTTINGHAM —• sausio 27 d., 12.15 v.

= t =
BRADFORD — vasario 3 d., 12.30 v.

= t =
LEEDS — vasario 3 d., 3.30 v.v.

PIRMAS LAIŠKAS
BR. DAUBARAS

(Aštuntas tęsinys)

Kurortiniame Shanklino miestelyje pava 
saris prasideda anksti. Su juo ir „The Ro
se" vasarivetėje, po kelių mėnesių žiemos, 
pagyvėja dienos, didėja nuolatiniams va
sarvietės gyventojams darbas ir rengima
sis naujam sezonui.

Nuo Paskutiniųjų kalėdinių įvykių Pa
partis, nors ir dirbo {prastini savo darbą, 
tačiau jis jautė, kad šioje vietoje jo as
muo (gavo didesni svorį: jo darbdavės vi
sada kreipdavosi į Paparti patarimo, atsi
klausdavo jo nuomonės taip, tarsi jis būtų 
nebe samdinys, bet teisėtas nuosavybės da 
lininkas. Kasdieninis darbas toje pat ap
linkumoje nuolat suvesdavo Papartį su Ka 
rolina. kuri nuo ano, iš pažiūros nereikš
mingo įvykio „Auksiniame Liūte", buvo 
lyg ir kitokia, bent tokią ją matė Martyno 
akys.

Po kalėdinio prie stalo pasikalbėjimo. 
Karolina niekad daugiau nebeužsiminė Pa 
parčiul apie jo Šeimą, nors toji mintis ją 
persekiojo it šešėlis. Kiekviena proga ji vis 
norėjo rasti tinkama laiką apie tai su juo 

pasikalbėti, bet Martynas, tarsi žinoda
mas jos mintis, tokią sudarydavo tam T<S 
kalui netinkamą nuotaiką, kad jaunoji po 
nia Talbot tą temą turėdavo atidėti kitai 
progai. Ilgainiui toks Paparčio elgesys jai 
pasidarė įtartinas, visiškai priešingas jos 
mintims. Karolinai ypač įstrigo širdin ma 
ža smulkmena: Kalėdoms ji buvo gavusi 
dovanų kelis biletus į vietinį kiną ir. tei
sindamasi, kad biletai greit nebegalios, ji 
pakvietė Martyną ir virėją Mary pasižiū
rėti filmo. Papartis atsisakė, atsikalbinė
damas neturįs laiko ir iš viso nemėgstąs 
kino, nors vienas dažnai nueidavęs. Karoli 
na nuėjo su virėja. Tą vakarą jos nuotaika 
buvo subjurusi ir, nors ji meistriškai mo
kėdavo šito neparodyti kitiems, tačiau vi 
daus kirminas ją negailestingai ėdė ir jos 
mintyj v’s sukosi apie tą patį klausimą: 
kaip paveikus į tą šaltą, mandagų ir maža 
kalbį vyrą? Jos galvoje pynėsi tūkstančiai 
planų, tūkstančiai įvairių sumanymų, ypač 
kai ji likdavo savo kambaryje viena po 
darbo dienos.

Paskutinį jo atsisakymą nueiti drauge 
kinan, Karolina pirmą vakarą išgyveno 

skaudžiai. Jau atsigulusi ji vis apie tai 
galvojo, norėdama rasti priežastį. Išganin 
ga mintis sušvelnino jos susikrimtimą, kai 
ji pasidarė išvadą, kad to atsisakymo pr < 
žastis buvusi ta, kad ji drauge pakvietusi 
virėją. Su ta lengvinančia aplinkybe tą va 
karą Karolina persikėlė į sapnų pasaulį, 
su ja ji ir ryte pasitiko Papartį. Tačiau 
jau tos pat dienos vakare Martynas su
griovė jos išganingą nuomonę iš pat pa
matų. Visa tai atsitiko nelauktai.

Buvo garžus kovo mėnesio vak ras. Po 
kelių audringų dienų, popietyje vėjas ka/. 
kur dingo Atlante ir, saulei besileidžiant, 
jūroje žaidė jau pavargusios bandelės. P«. 
vasaris buvo jaučiamas ne tik jūroje, bet 
kiekvienoje Shanklino vasarvietėje, kiek
vienoje to gražaus žemės kampelio žmo
gaus širdyje. Ponia Karolina buvo geroje 
nuotaikoje ir, lyg norėdama atleisti Pa
parčiui vakarykštį storžieviškumą, links
mai pasakojo matyto filmo turinį. Kai po 
vakarienės visi namiškiai su keliais vasa
rotojais išėjo į gonkas pasisėdėti ir pasi
grožėti jūra, visų akys nukrypo į lengvai 
plaukiančią baltutėlę jachtą.

— Tai pas mus! — nudžiugo Karolina, 
bėgdama per kelią į pajūrį. Puošnusis lai
vas artėjo prie jūros tilto, ir Martynas ma 
tė. kaip nuo denio moteris mojo Karol'- 
nai, kuri tuoj pat uždususi grįžo vasarvie
tėm

— Tai ponai Fosteriai iš Su'dawn su 
nauja jachta! Jie jau anksčiau buvo sakę, 
kad užsuks mus pavėžyti. Dabar jie ir ai 

vyksta. Koks puikus vakaras! Martynai, 
tu pamatysi, to laivo įrengimą! Greit ap
sirenk! Važiuojame! — ragino Papartį, v 
sai nekreipdama dėmesio į čia pat sėdin
čius svečius. — Mama ir tu galėtum ap
lankyti ponus Fosterius jachtoje, — kvietė 
ji motiną.

— Tu žinai, kad aš nepakeliu laivo su
pimosi. Pasivažinėję sugrįškite su ponais 
Fosteriais arbatai, o jų jachtą matau ir iš 
čia. Bet, Martynai, ko tu nesirengi, — pa
stebėjo senoji ponia Talbot Paparčiui.

— Aš taip pat bijau jūros...
— Ar nuo to laiko, kai poną Sterną iš

traukei? — šyptelėjo senutė.
— Tu nevažiuosi? — paklausė jo Ka

rolina, ir jos balse ūmai dingo pirmykštis 
džiaugsmas.

Martynui buvo nepatogu visų akivaizdo 
je atsisakyti. Jis jautė, kad jo atsisakymas 
ne tik įskaudins Karoliną, bet ją įžeis mo 
tinos ir svečių akyse.

— Aš jus palydėsiu...
Kai jie abu leidosi žemyn baltais vasar

vietės laiptais, kurių pakopose stovėjo 
Martyno šiltadaržyje išaugintos gėlės, se
nosios ponios Talbot akys nulydėjo juos. 
„Puiki pora“ — pagalvojo ji ir sunkiai at 
siduso, nežinia, ar užjausdama savo naš
laujančią dukterį, ar neaiškią Paparčio da 
lią.

Prie Shanklino miesto savivaldybės kur 
hauzo lengvai suposi baltoji jachta. Juros 
tiltu vaikščiojo shankliniečiai ir ankstyvię 

ji vasarotojai. Ponia Karolina buvo paten
kinta, kad miestelio gyventojai, jos kaimy 
nai ir pažįstami dabar matys ją išplaukian 
čią su gražiausia apylinkėje jachta. Jos 
jausmus kuteno ir tas faktas, kad visų 
akys mato ją einančią su Paparčiu Kaž
kur širdies gilumoje ji turėjo mažytį, bet 
slaptą norą, kad juos taip einant ir išplau 
kiant pamatytų kirpėja, ponia Alban.

— Ponai Fosteriai, ypač ponia, nepa
prastai malonūs žmonės. Aš džiaugiuos, 
kad tu su jais susipažinsi. Jų dėdė yra 
Parlamente atstovu ir Londone turi fabri
ką. Tai turtinga ir labai garbinga šeima, 
— pasakojo Karolina Paparčiui apie jach
tos savininkus.

— Jei jūs neužsigausite, aš prašyčiau, 
kad neverstumėt manęs eiti ten, — pasa
kė Martynas, ir jie abu akimirkai ■ susto
jo ceemnto aikštelėje, skiriančioje jūros 
tiltą nuo gatvės.

— O, ne, ne, Martynai, ačiū, kad paly
dėjai, — išgirdo Martynas keistą Karoli
nos balsą, ir ji žvaliu, linksmu žingsniu nu 
tauškėjo tilto lentomis.

— Halio! Puikus vakaras, — pamojo j 
prie tilto atramos stovinčiam mišriam b.' 
reliui.

— Laimingos kelionės! — šūktelėjo iš 
būrelio Karolinai ponia Alban ir išėjo į 
priekį pasitikti lėtai einančio Paparčio.

(Bus daugiau)
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DBLS TARYBOS POSĖDIS

Š. m. sausio mėn. 13 d., Lietuvių Namuo 
se jvyko DBLS Tarybos posėdis. Posėdyje 
dalyvavo Tarybos nariai: M. Bajorinas, O. 
Kairiūkštienė, J. Kazlauskas, N. Mockus, 
F. Neveravičius, K. Valteris ir J. Vilčins 
kas. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos Pir
mininkas Dr. K. Valteris.

Aptarusi eilę klausimų, susietų su DBLS 
ir Lietuvių Namų B-vės veikla, Taryba pa 
teikė DBLS CV-ai ir Liet. Namų Dir'ekci 
jai rekomendacijų.

Svargiausios tų rekomendacijų yra šios:
Taryba pritarė CV-bos projektui sureng 

ti šiais metais DBLS dešimtmečio minėji
mą platesniu mastu ir kreipiasi i DBLS 
narius, kviesdama juos ko gausiau daly
vauti surengsimame minėjime. Peržiurėju 
si minėjimui rengti Komisijos suprojektuo 
tąją minėjimo programą, Taryba pasiūlė 
padaryti joje kaikuriuos pakeitimus.

Taryba pritarė CV-os projektui pasiūly
ti DBLS Atstovų Suvažiavimui nutarti, 
kad ateityje dabartinis nario mokestis b' 
tų skirstomas į dvi dalis, kurių viena su
darytų įnašą į steigsimą DBLS Savišalpos 
Kasą.

Taryba pasiūlė CV-bai sudaryti tokią 
DBLS Atstovų Suvažiavimo ir LNB-ės ? 
cininkų metinio susirinkimo darbotvarkę, 
kad būtų paskirta daugiau laiko LNB-ė 
reikalams aptarti — jeigu įmanoma, tai 
vieną suvažiavimo dieną skirti DBLS, o 
kitą LNB reikalams svarstyti.

Taryba siūlo LNB-ės akcininkams akty
viau negu ligi šiol domėtis ir dėtis į LNB 
veiklą.

Taryba pritaria LNB Direkcijos projek 
tui, reikalui pribrendus, įsteigti Lietuvių 
Sodyboje senelių prieglaudą ir tos prieg
laudos išlaikymui naudotis vietinės savi
valdybės parama.

SPAUDOS BALIUS

Jau šį šeštadienį įvyksta tradicinis 
Spaudos Balius. Šiais metais SPAUDOS 
ANTIS bus ne narvelyje, bet lėkštėje su 
raudono vyno buteliu priedo. Be Anties, 
bus įvairių kitų įdomybių, kurios skaidrins 
svečiams nuotaiką iki 12 vai. nakties.

Naujai Lietuvių Namuose įrengtoje val
gykloje veiks specialiai baliui paruoštas 
bufetas su šiltais ir šaltais užkandžiais. Vi
sas kitas staigmenas baliaus svečiai turės 
progos pamatyti atsilankę.

Pradžia 7 vai. vakaro.

PASIKEITIMAI DBLS VALDYBOJE

Prof. S. Žymantui išvažiavus į užsienį, 
į DBLS valdybą įėjo pirmasis kandidatas 
Gediminas Glatkauskas sekretoriaus pa
reigoms. Ikišiolinis valdybos sekretorius J. 
Vilčinskas perėmė antrojo vicepirmininko 
pareigas.

Savo posėdyje, sausio 18 d., naujos su
dėties DBLS valdyba priėmė Sąjungos 
Šalpos Kasos įstatų projektą, kuris netru
kus bus išsiuntinėtas skyriams susipažinti.

Įstatų projektas bus patiektas S-gos su
važiavimui svarstyti. Pagal tą projektą ! 
si S-gos nariai automatiškai taptų Šaipo- 
Kasos nariais be jokio papildomo mokes
čio.

DOBUŽINSKIO PARODA

Žinomas Kauno Valstybės Teatro daili
ninkas M. Dobužinskis su žmona jau ku
ris laikas gyvena Londone. Pereitą sekma
dienį, Puškino klube, netoli Lietuvių Na
mų, įvyko jo kūrinių parodos atidarymas. 
Buvo išstatyti paveikslai, kuriems temos 
imtos iš Leningrado, Londono ir operos 
„Taika ir Karas“. Parodą atidarė anglu 
teatro ir baleto kritikas A. Haskell. Paroda 
buvo atidaryta iki šio penktadienio pen
kias dienas.

Reikia pažymėti, kad M. Dobužinskis 
yra labai gerai pažįstamas šio krašto me
nininkų tarpe.

PRIĖMIMAS VASARIO 16-os PROGA

Nepriklausomybės Šventės išvakarėse 
vasario 15 d., Lietuvių Namuose rengia
mas priėmimas lietuvių draugams — sve
timtaučiams.

Pats minėjimas įvyks šeštadienį, vasario 
16 d., Parapijos klube. Minėjimą rengia 
PLB Švenčių Rengimo Komisija.

NAUJAS JAV AMBASADOS, 
VIZŲ SKYRIAUS ADRESAS •

JAV ambasada pranešė, kad nuo sausio 
mėn. 21 d. vizų skyrius persikėlė į Key- 
sign House, 429, Oxford Street, London, 
W. 1.

Naujosios vizų skyriaus patalpos yra pir 
mame augšte, Key sign House, įėjimas 
Balderton Street.

Prašoma atsiliepti:.

DIRŽINSKAITĖ, Aldona Korsenn, gyve
nusi Belron House, High Street, Upper 
Veston, Betrs., Somerset, Great Britain. 
Jos jieško motina iš Lietuvos. Rašyti: 
A. Lingis, 80, Terry Rd., Coventry.

BRADFORDAS
DAINOS IR ŽODŽIO VAKARAS

Bradfordo „Atžalynas“, kuris jau keleri 
metai sutelkė apie save meniškos sielos ne 
nuoramas žmones, pasirodo yra gajus ir 
toliau, nes, dirbdamas sunkiose ir nedėkin 
gose sąlygose, nesiafišuodamas ir nesigar 
sindamas daug padaro.

Pirmoji staigmena buvo Kalėdų Šven
tės, kada Šv. Onos bažnyčioje per lietuvių 
pamaldas suskambo meniška kalėdinė gies 
mė. Žmonės nustebę žiūrėjo prie vargonų, 
o paskui, giliai atsidusę, klausėsi ir atsi
klausyti negalėjo. Choro „Tyli naktis“ bų 
rė sielas, kėlė mintis Lietuvon, vadžiojo po 
tėviškės laukus, bažnyčias ir ašaras spau
dė. Paskui J. Kasperavičiaus solo gies
mės...

Antroji staigmena buvo sausio 19 d., 
latvių salėje, kurioje prigūžėjo visi tie. 
kurie jau buvo išsiilgę lietuviškos dainos 
ir dailiojo žodžio: „Atžalyno“ būrelis, pa
siaukojusio dirigento T. Buroko, pareng
tas, surengė tikrą sielos šventę.

Pirmiausia įspūdingai pasirodė mišrus 
choras, atskirais protarpiais sudainuoda
mas „Šį subatos vakarėlį“, „Miškų gėlė“ 
ir paties dirigento ekspresiškai sukompo
nuotą „Saulė už kalnų“. Sekė J. Kaspara
vičiaus solo — „Tris dienas“, vėliau — 
„Jai nerūpėjo“ —- puikios, Lietuvos lau
kais ir gėlėmis kvepiančios dainos. Po miš 
raus dueto (Sėdžiu už stalelio ir Lopšinės) 
visus gražiai nuteikė moterų trio su „Ko 
liūdi, berželi“ ir „Uzda vėjelis“. Trys dai
nininkės — p. Galbuogienė, Peleckienė ir 
Tamaliūnienė — netik dainavo, bet ir gy 
veno berželio i liūdesiu ir vėjo šiurenimu. 
Tačiau dar daugiau jėgos ir tvirtumo bu 
vo vyrų okteto dainose — „Subatos daino
je“ ir „Krambambulyje“. Vyrams nenusi 
leido moterys ir jų sekstetas padainavo 
„Kai saulutė“, „Eikš bernyti“ ir „Jonužė- 
lis“. Paskutinę dainą reikėjo net kartoti, 
— taip ji patiko klausytojams. Gražiai ei
lėraštį interpretavo p. L. Molienė, gražia 
dikcija ir įsijautimu perteikdama tikros 
poezijos sultis. Įspūdinga buvo klausytis 
jąuniausios atžalynietės Ver. Polikauskai- 
tės pianinu skambinimo ji nukonkuravo ir 
„pragarsėjusį virtuozą“, kuris tylėdamas 
turėjo pasitraukti iš scenos. Visai visumai 
tiko pagaliau laisvi anekdotai, kada jau
tėsi „Atžalyno“ žmonių laisva laikysena, 
nesivaržymas ir gera nuotaika. Pranešinė
jo ir atskirus programos trupinius dar- 
nion visumon gražiai audė p. Bučys.

„Atžalynas“, savo dirigento T. Buroko 
parengtas, parodė, kad, nesigailėdami lai
ko ir pastangų, musų meniškos sielos žmo 
nės gali daug padaryti.

Valio, atžalyniečiai! Tikime, kad loterija 
padės ir svajotąjį pianiną įsigyti, o jam 
tikrai atsiras vietos Bradfordo lietuviškuo 
se namuose.

Buvęs

HALIFAXAS
PAŠVENTINO PAMINKLĄ

Vasario 19 d. St. Mary's bažnyčioje kun. 
J. Kuzmickis atlaikė gedulingas. Mišias už 
anksčiau mirusį a.a. Juozą Graževičių. Jų 
išklausyti susirinko gražus būrelis žmonių, 
ypač vyrų.

Po pamaldų beveik visi nukeliavo į kapi 
nes, kur kapelionas pašventino velionio at 
minimui pastatytą paminklą. Kuklus kry
žius, stovįs šalia kelio, ilgai primins, kad 
svetimoj žemėj amžino poilsio atgulė trem 
tinys, kurio širdis nepakėlė vergijos.

EARLSTOWN

Sausio mėn. 13 d. Eearlstown, mirė se
nas lietuvis išeivis, Kazimieras Kasakąitis,, 
gyvenęs 171, Commar Rd. Kasakaitis buvo 
gimęs 1877 metais, Lietuvoje, Marijampo
lės apylinkėje. Į Angliją atvyko 1902 m., 
pabėgdamas iš caro kariuomenės. Lietuvo 
je tada buvo palikęs žomną ir dukrelę, 
kurias po dviejų metų parsikvietė į Angli 
ją. Čia gyvendamas susilaukė dar keturių 
sūnų ir dviejų dukrų. A.a. Kasakaičio vai
kai sūnūs ir dukros gyvena Earlstown 
miestelyje. Jie kalba gražiai lietuviškai. 
Jie didžiai liūdi netekę savo mylimojo tė
velio. Tebūnie jam lengva šio krašto že
melė.

D. Steponavičius

COVENTRY
Vasario mėn., 3 d., 3 vai. 30 min„ Opera 

House salėje (virš kavinės), šaukiamas vi
suotinis DBLS Skyriaus susirinkimas.

Prašomi dalyvauti visi Coventryje ir 
apylinkėje gyveną lietuviai.

Nesusirinkus reikiamam skaičiui, po va
landos susirinkimas laikomas teisėtu.

DBLS Ceventry skyriaus valdyba

ARGENTINA. Argentinos respublikos 
prezidento biure dirba ir jaun. lietuvė N. 
M. Relanskaitė. Netekusi tėvų, ji atsidūrė 
prieglaudoje, bet baigdama šešių skyrių 
mokyklą, laimėjo pavyzdingiausios moki
nės diplomą, kurį jai iškilmingai įteikė 
pats šivetimo ministeris. Ir dabar ji pasi
žymi darbštumu bei tvarkingumu. E

*
Lietuvis A. Razminskas, nuvykęs į Ar

gentinos Chaco sritį, nugalėjo įvairias kliu 
tis ir šiandien yra laikomas vienu turtin-
glausiu srities ūkininkų, kurio turto vertė 
skaičiuojama milionais.

Argentinoje mirė pasižymėjęs lietuvis 
kultūrininkas, Argentinos Lietuvių Tauti
nio Meno Ansamblio vadovas ir režisie
rius Aleksandras Petravičius.

Baigė Buenos Aires universitetą, išlai
kęs labai gerai egzaminus, ekonomistas L. 
P. Viskaitis.

Dainos meno mėgėjų būrelis „Kanklės“ 
išleido naujų lietuviškų plokštelių. Jų ga
lima gauti ir „AL Balso“ leidykloje. E

GLOSCESTERIS
Mūsų neskaitlinga kolonija — keliolika 

lietuvių išsibarstę tarp 67 tūkstančių mies 
to gyventojų — pereitą vasarą susibūrė: 
įsteigėm DBLS skyrių, suorganizuojame 
lietuviškas pamaldas. Mus atradęs kape
lionas iš Londono beveik kas du mėnesiai 
dabar aplanko. Daugumas iš mūsų turi 
dirbti sekmadieniais prie geležinkelio, tad 
ir pamaldas turėjome pereitą šeštadienį, 
su lietuvišku pamokslu, kas mums yra lyg 
maža tautinė šventė, kartu sugiedant ir 
Lietuvos Himną.

Po pamaldų, čia pat esančioje parapijos 
mokykloje, kapelionas padarė pranešimą 
apie Lietuvos išlaisvinimo kovas ir DBLS 
iškilmingą dešimtmečio minėjimą Sekmi
nių šventėse, į kurį ir mūsų kolonija suor 
ganizuos ekskursiją Lietuvių Sodybon. Nu 
tarta suorganizuoti Motinos Dienos minėj i 
mą.

Tenka kartu pasidžiaugti ,kad šia mū
sų kapeliono apsilankymo proga, DBLS 
Gloucesterio skyrius padvigubėjo su geru 
kaupu: vietoje buvusių 9 narių, dabar jau 
yra 22 nariai. Tai beveik jau visi mūsų 
miesto lietuviai! Kapeliono žodžiais ta
riant, jis yra paskirtas lankyti tik lietuviš
kas kolonijas, o mes visi priklausydami 
Lietuvių Sąjungai, stipriai užtikrinom lie 
tuviškas pamaldas.

Pirmininkas A. Gravas jau pradėjo rink 
ti nario mokestį.

NORTHAMPTONAS
Gruodžio mėn. 29 d. kun. Dauknys atvy

ko į Northhamptoną. Jam pagelbėjo visur 
vietinius lietuvius aplankyti p. A. Petruš
kevičius savo automobiliu, nepaisant be: 
žino suvaržymų.

Gruodžio 30 d. kun. Dauknys katedroje 
atlaikė pamaldas ir pasakė labai gražų pa 
mokslą, šv. Mišioms patarnavo A.R. Ba- 
r ančiukas.

Pamaldos baigtos Tautos Himnu.
Po pamaldų, ten pat, prie katedros esan

čioje salėje, buvo surengta bendra nort- 
hamptoniečių arbatėlė ir Kalėdų eglutė 
mažiesiems. Kalėdų Senelis — M. Liuber- 
tas, ponios Paulauskienės iš Corby puikiai 
aprengtas, įėjo į salę nešinas dideliu mai
šu, kuriame buvo daug gražių dovanėliu 
vaikučiams.

Dovanėles suaukojo čia gyveną lietuviai 
— viso net 32 paketėlius. Eglutėje dalyva
vę vaikučiai gavo net po kelis paketėlius. 
Didesnieji Ir drąsesnieji atsidėkodami už 
dovanėles, Kalėdų Seneliui padainavo ir 
padeklamavo. Gražiai padainavo Birutė 
Paulauskaitė iš Corby ir eilėraščius padek 
lamavo A.R. Barančiukas.

Kalėdų Senelis pažadėjo nepamiršti ir 
tų vaikučių, kurie negalėjo šioje Eglutėje 
dalyvauti.

Kun. Daukniui už malonų northampto- 
niečių aplankymą, ir visiems mūsų tautie
čiams prisidėjusiems prie Eglutės parengi 
mo ir suaukavusiems kalėdines dovanė
les mažiesiems bei visiems dalyvavusiems 
lietuviams vaikučių tėveliai ir Northamo- 
tono DBLS skyriaus valdyba reiškia nuo
širdžia padėka. —

AUSTRALIJA. Adelaidės apylinkės val
dyba per pirmininką St. Čibirą atsiuntė 
Lietuvos Raud. Kryžiui DM 1.132,27, kaip 
auką ligoniams ir į vargą patekusiems V« 
kietijos lietuviams šelpti. Už tokį gražų 
Adelaidės lietuvių solidarumo žygį LR1' 
vadovybė pareiškė jiems nuoširdžią pa
dėką. E

buvo neraštyas ir neskelbtas: suartinti vi
suomenę su kariuomene. Pakeisti šiek tiek 
mokymo metodą, kuris dvelkė caristinės 
Rusijos raugu. Paruošti naujų statutų, dau 
giau pritaikytų musų dvasiai ir technikos 
reikalavimams. Gal būt, kiek didesnių iš 
laidų pareikalavo naujų ginklų įsigijimas. 
Tačiau tai buvo daroma tik prisilaikant bū 
tinumo ir taupumo.

Vyt. Andriuškevičius
«««* »»»

ATSAKYMAS GRANDINIUI 
STANKAIČIUI

ATSAKYMAS GRANDINIUI

Knygos „Kovose dėl Lietuvos“ neskai
čiau. Labai trokštu perskaityti, bet dar vis 
trūksta nusipirkimui. Norint žinoti apie 
žmogų, jo būdą, gabumus, taktą ir inteli
genciją — nebūtina perskaityti kiekvieną 
jo raštą. Rašant kritiką, reikia veikalą ati 
džiai ir bešališkai perskaityti. Tačiau jie 
reikia, rašant recenziją, reikšti pagiežos 
ar pajuokti.

Savo pasisakyme dėl Br. Railos neteisin 
go atsiliepimo apie gen. Raštikio asmenį, 
neturėjau galvoje „sudirbti“ recenzentą. 
Kokia nauda ir kam tas reikalinga? Aš
neturiu tokiems tuštiems žaidimams laiko. 
Atrodo, kad čia „bešališko lietuvio“ asme 
niškas išmislas.

Net ir mažai prasilavinę, bet blaiviai gal 
voją lietuviai žino, kad gen. St. Raštikiui 
nebuvo už ką suvedžioti sąskaitų. Gal būt 
grandiniu! nutrūkusiam nuo grandies sąs 
kaitų suvedžiojimas yra daugiau įprastai 
reikalas. Gen. St. Raštikio siela kilni, pro 
tas ryškus, būdas išlygintas ir todėl gran
dinio nutrukusio nuo grandies įtarimas — 
skystas ir be pagrindo

J iš nori žygių, veiklos, pasižymėjimų. 
Deja, būna tautų ir valstybių istorijoje 
bespalviai evoliuciniai etapai. Geriau kar 
tais pigesnis ir bespalvis laikotarpis, negu 
triukšmingas ir krauju nuskalautas posū
kis.

Žinome, kaip narsus generolas Rydz- 
Smigly aukojo kavalerijos pulkus prieš vo 
kiečių tankus. Ar daug naudos, garbės? 
Mūsų visų gerbiamas, dinamiško veiklumo 
ir drąsos žmogus gen. Plechavičius bandė 
ir tikėjosi savo žygiu sudaryti geresnes są 
lygas Lietuvai. Deja, nepaisant jo stoiškos 
laikysenos, ir tikrai lietuviško — kariško 
atkaklumo — naudos nebuvo. Arba, kad 
ir mūsų pogrindis: stengėsi, bruzdėjo, gal 
tikriausiai vadovavosi visai dorais ir kil-

Jei turite laiko tai galite atlikti savo pa
žadėtą valandą šarvuotėje. Ne dėl Jūsų pa 
žiūrų, bet dėl lietuvių kalbos nemokėjimo^ 
Kaip pats jau minite savo straipsnio pra
džioje, knyga užsivadina ne „Kovos dėl 
Lietuvos“, bet „Kovose dėl Lietuvos“, t.y., 
jisai, autorius pasakoja savo asmeniškus 
pergyvenimus ir daro asmeniškas išvadas.

Nenoriu kritikuoti p. S-čio pažiūrų ,bet 
jisai turėtų žinoti, kad nors žmogus yra ir 
miręs, tačiau kritikuoti jo darbus, arb 
ginti jo darbus, niekas negali uždrausti. 
Gen. Raštikis tik pasakoja savo asmeni' 
kus pergyvenimus, todėl jis turi visiška 
laisvę rašyti kas jam patinka. Jei p. S-čiui 
knyga nepatinka, tegul ją dovanoja ku
riai nors Lietuvos pagalbos organizacijai 
kuri žinos ką su ja padaryti.

Demokratijoje kiekvienas turi pilną lais 
vę išreikšti savo pažiūras. Nepamiršk p. S- 
ti ,kad mes gyvename ne Sov. Rojuje aroa 
prieškarinėje Lietuvoje!

Northamptoniškis
niais sumetimais, bet faktas, kad daug pa 
siliko lietuvių neišbėgusių, dėka pogrin
džio gąsdinimų.

Negana turėti gerų norų ir patriotinių 
sumetimų, reikia nujausti momentą ir tą 
momentą suprasti. Penkių šmtų hektarų 
ūkyje yra gerų progų pademonstruoti ką 
nors didingo, gražaus ir stebėtino. Tuo tar 
pu penkių hektarų ūkelyje, tai tik dirbk, 
tylėk ir Dievą mylėk.

Apie didelius ir brangius planus p. Br. 
Raila užsiminė, tad šiuo reikalu jo reikia 
ir platesnių paaiškinimų prašyti. Aš netu 
rėjau galvoje jokių ypatingų planų, nes jų 
ir negalėjo būti. Gen, St, Raštikio planas

««« * »»»

VERČIAU ŽVIRBLIS KIŠENĖJ!

Perskaičius p. Br. Railos straipsnį apie 
gen. St. Raštikį, man kilo klausimas: jei 
toks straipsnis apie gen. Raštikį (ištisai) 
leistinas grupiniame Santarvės žurnale, ar 
jis pakenčiamas bendruomeniniame „Eu
ropos Lietuvyje“?

Gal rasit progą sekančiam laikraščio nu
meryje „Grandinio trigrašį“ pridėjusiam 
pasiūlyti mano trigrašį: verčiau žvirblis 
kišenėj, negu 10 ant stogo!

St. čereškevičius (Vokietija)

SPORTAS
WOLVERHAMPTONAS

šįmet Vilties krepšininkai žaidžia pasi
daliję į dvi grupes. Keturi nuolatiniai Vii 
ties komandos nariai žaidžia už gumos fab 
riką, kuriame jie dirba. Likusieji septyni 
atstovauja Vilties spalvas, tačiau jiems nė 
ra lengva išlaikyti žaidimą tokiame lygy
je, kaip jie norėtų, nes žymi jų dalis dir
ba pamainose ir gana sunku tinkamai su
siorganizuoti ir rungtynėms tinkamai pa
sirengti. Nepaisant sunkumų Viltiečiai ne 
nusimena ir savo mėgiamą sportą tęsia.

Pereitą savaitę Viltis žaidė prieš Wdlver 
hamptono BBC komandą. Šios rungtynės 
buvo ypatingai sunkios. Pirmajame kėli
nyje pasižymėjo viltietis V. Kaznickas, ke 
lis kartus išgelbėjęs viltiečių krepšį. Ta
čiau antrajame kėlinyje reikalai pablogė
ja, kai sužeidžiamas už Viltį žaidžiąs J. 
Hill. Viltis tęsia kovą su keturiais žaidė
jais ir vistik rungtynes laimi rezultatu 38: 
36. Už Viltį žaidė ir taškų pelnė: V. Kel- 
mistraitis — 17; J. Vanags — 10; Manga — 
9; Hill — 2 ir Kaznickas, kuris puikiai 
žaidė gynime — 0.

*
Vilties sportininkų tarpe šiuo metu vyks 

ta stalo teniso ir biliardo (snooker) turny
ras. Stalo tenise pirmauja Br. Viliūnas, 
antroje vietoje — V. Kelmistraitis ir tre
čioje vietoje — J. Snabaitis. Reikia pažy 
mėti, kad Viliūnas gražiai atstovauja lietu 
vių vardą žaisdamas ne tik už Wolver
hampton^ bet ir už apygardą. Šįmet jis 
jau laimėjo dvi taures rungtynėse prieš ge 
riausius šios apylinkės stalo tenisistus.

Biliardo turnyre pirmauja J. Avižius, 
antroje vietoje Br. Viliūnas. ir V. Žanda- 
lauskas, trečioje — J. Musteikis ir R. 
Milkamanavičius.

Neturint savų patalpų, šios žaidynės il
gai užsitęsė. Todėl Vilties sporto klubo vai 
dyba praneša, kad turnyras bus baigtas 
kovo mėnesį ir dovanos bus paskirtos pa
gal laimėtus taškus. Turnyre dalyvaujan
tieji prašomi sužaisti likusias rungtynes ir 
rezultatus pranešti V. Kelmistraičiui.

*
Kovo mėnesį Wolverhamptono krepšinio 

sąjunga ruošia krepšinio vakarą didžioje 
Baths salėje. Programoje — finalinės Bert 
Wiliams taurei laimėti rungtynės. Kaip ži 
nome, ši taurė dabar yra viltiečių rankose 
ir Viltis stengsis ją išlaikyti. Tą patį va 
karą žais amerikiečių ir kanadiečių krepš. 
komandos. Sporto mėgėjai kviečiami šio
se rungtynėse skaitlingai dalyvauti. Bile- 
tus iš anksto galima užsisakyti pas V. Kel- 
mistraitį. Sėdimos vietos — 2.6. Toliau gy 
venantieji lietuviai kviečiami surengti eks 
kursijas.

V. K.

VOKIETIJA
VOKIEČIŲ-PRANCŪZŲ BENDRI 
RAKETINIŲ GINKLŲ TYRIMAI

Paryžius. Vakarų Vokietijos ir Prancū
zijos krašto apsaugos ministeriai lankėsi 
Colomb-Bechar, Sacharoje įsteigtoje pran
cūzų raketinių ginklų bandymų bazėje.

Prancūzų krašto apsaugos ministeris 
Bourges-Maunoury supažindino savo kole
gą vokiečių krašto apsaugos ministerį 
Strauss ir vokiečių kariškių delegaciją, va 
dovaujamą generolo Heusinger su prancū 
zų raketiniais ginklais. Vokiečiams buvo 
pademonstruota trumpų ir ilgų distancijų 
raketos, paleidžiamos nuo žemės ir iš 
skrendančių lėktuvų.

Paskelbta, kad vokiečiai ir prancūzai su 
sitarę netik bendrai dirbti raketiniu, gink
lų srityje, bet taip pat dalintis bendra 
praktika ir patobulinimais. Vokietija pa
rems prancūzų bandymus Sacharoje pini
gais ir techniškuoju personalu.

BRAVO LINTORFO LIETUVIAI!
Sumaniai p. mok. O. Boehm-Krutulytės 

vadovaujami, Lentorfo lietuviai Kalėdų 
antrą dieną suruošė puikų vakarą.

Pirmiausiai pasirodė mokyklinio ir prieš 
mokyklinio amžiaus vaikučiai, Lintorfo 
lietuvių vargo mokyklos mokiniai, su Ka 
ledų giesmėmis, dainomis, eilėraščiais ir 
šokiais.

Iš Lietuvos išvytas Kalėdų Senelis, be
vaikščiodamas po svetimus kraštus, išgir
do lietuvišką vaikučių žodį ir nutarė užei 
ti į salę. Teisinosi, kad jo maišas plonas, 
nes jau seniai iš gimtosios šalies išėjęs. 
Mažiukus jis paragino užaugti, didesnius 
— gražiai tėvelių klausyti, o visus — ne
pamiršti Lietuvos.

Po trumpos pertraukos scena pavirto į 
lietuvišką grįčią: su šv. paveikslais, su kry 
žiumi ant sienos, su močiute sengalvėle 
prie tikro lietuviško ratelio.

Antras scenos vaizdelio paveikslas, miš 
ke, parodė, kad motinos širdies nujauti
mas buvo tikras: sūnaus Jono, partizano, 
gaili svajonė ramiai grįžti į gimtuosius na 
mus neišsipildo. Jis žūva kautynėse prieš 
stribo užvestus bolševikus. Bet įnirdamas 
jis meta kovos draugams testamentinį šū
kį: „Už tave, brangi tėvyne“.

Pažymėtina, kad tiek vaidintojai — Ab- 
raškevičius, Balnys, Gumuliauskas, Nam- 
gaudas, Trumpis — tiek dalis žiūrovų pa
tys yra dalyvavę fronte, todėl vieni suge
bėjo gaivališkai perduoti ir antri pajusti 
sunkią Lietuvos miško brolio dalią. Nevie 
nas žiūrovas vogčiomis šluostėsi drėkstan
čias akis.

Lagerio administraciją atstovavo ukrai
nietis tarnautojas Oparko, Ukrainiečių 
Tautinės Tarybos narys, kuris, pasirodo, 
pats trejus metus (1918-1920) yra kovęsis 
prieš bolševikus baltagvardiečių eilėse.

Senąją lietuvių kartą Vokietijoje atsto
vavo iš Dortmundo atvykę Martišius ir Se 
dederavičienė.

Senųjų Dortmundo lietuvių pirmininkas 
p. V. Martišius atsisveikindamas jautriais 
žodžiais padėkojo autorei ir vaidintojams 
už pavykusias pastangas ir priminė,1 kokia 
didelė nelaimė kada žmogui išplėštas ne 
tik asmeniškas turtas, bet ir gimtasis kraš 
tas. Tačiau dar didesnė nelaimė butų, pra 
rasti laisvės viltį. Baigdamas gyvai pasi
džiaugė, tą viltį vaikučių ir suaugusių šir 
dyse teberadęs gyvą ir palinkėjo, kąd ii 
neužgęstų tol, kol ji virs vėl tikrove. Vy
rai, netikėtai išgirdę tokį paprastą, .bet 
taiklų senosios išeivių kartos atstovo žodį, 
atsiliepė kalbėtojui griausmingu: „Ilgiau
sių metų!“

„MŪSŲ VADAS GEN. ST. RAŠTIKIS“

Tokia antrašte atspausdintas Jūsų laik
raščio Nr. 1, p. Vyt. Andriuškevičiaus 
straipsnis, baigiamas sakiniu: „dar nėra 
žmogaus, kuris vertas ir pajėgus niekinti 
ar pašiepti gen. St. Raštikį, mūsų kariuo
menės vadą“.

Galima kalbėti apie buvusį Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės vadą gen. S. 
Raštikį, kuris Nepriklausomos Lietuvos 
mokesčių mokėtojų lėšomis baigė vokiečių 
generalinio štabo akdemiją, kad vadova
vus kariuomenei, ginant valstybę nuo prie 
šo. Jei generolas Raštikis mokslus baigęs 
nesijautė tinkamu kariuomenei vadovau
ti, turėjo savo vietą užleisti Hnkamesniam. 
Tačiau gen. Raštikis išpompavo iš tautos 
apie pusantro miliardo litų ginklams ir, 
atėjus reikalui Lietuvą ginti, kariuomenė 
ir ginklai be kovos atiteko priešui.

Lietuvos ūkininkai ir darbininkai savo 
pareigą atliko. Jie mokėjo mokesčius, per
gyveno krizes, bankrutavo, ėjo ubagais, 
kad gen. Raštikio vadovaujama kariuome
nė būtų gerai ginkluota, kad būtų užtik
rintas krašto saugumas ir laisvė.

Ar gen. Raštikis atliko kariuomenės va
do pareigą prieš Lietuvą ir „savo mylima 
kariuomenę“ palieku -spręsti jo sąžinei.

„Išeivija darosi gudresnė — prašmatne" 
nė. Žmogus savo išmintį matuoja ne p? 
gal protą, bet pagal gaunamą atlyginimo 
už „šiftą“, — ironizuoja p. Andriuške
vičius.

Taip, įvairių vadų pamokyti pragudrė1- 
me ir nuolat gudrėjame, vieni pasivaikš
čiodami po Kazachstano ir Jakutijos st» 
peš ar Vorkutos sniegus, kiti valydami 
kagos šiukšlynus, atsidūrė p. Andriuške
vičius taip pat „šiftininkų“ proletarų ro
lėje.

Nei p. Andriuškevičius, nei joks gene
rolas, kad ir kaip garsią akademiją baigęs 
neįtikins manęs, kad išdavimas yra dory
bė, o pareigos neatlikimas yra augštos iš
minties ženklas.

Jonas iš Kampinių, Vokietija

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 4. (454) 24. 1. 1957.

Pabaltijo byla gyvėja GRIŪVANTIS TIKĖJIMAS
Pastaruoju metu ivsa eilė vokiečiu radi- 

jofonų, daugiausia pasiremdami iš pabal- 
tiečių gautais duomenimis, paskelbė išsa
mių informacijų apie padėti Pabaltijo 
kraštuose. Nurodyta, kaip iš Pabaltijo 
kraštų buvo vykdomos masinės deportaci
jos, kaip tie kraštai sovietinami ir rusina
mi ir kaip, nepaisant didžiausių Sovietu 
persekiojimų, jie ligi šiol tebesilaiko ne
palūžo soivetinei ekspansijai. Tačiau drau
ge Ir statomas klausimas: o kas bus po r 
ar daugiau metų, jei sovietinė okupacija H 
gi to laiko nepasibaigs? Pasaulis mato ven 
grų tragediją ir stengiasi kuo galėdamas 
jiems padėti. Apie Vengriją rašoma daug 
Bet tas pats laisvasis pasaulis veik nepa
stebėjo „pirmosios Vengrijos“ — pagrobtu 
ir prievarta j Sov. Sąjungą Inkorporuotu 
Pabaltijo kraštų, kur aukų skaičius nuo 
bolševikinio teroro yra nemažesnis negu 
Vengrijoje. Drauge laisvasis pasaulis įspė
tas, jog daugiau dėmesio kreiptų j paver g 
tąsias Pabaltijo tautas, kietai kovojančias 
už savo laisvę ir turinčias susilaukti dau 
giau dėmesio iš laisvojo pasaulio pusės. S-' 
vietai Pabaltijo kraštuose stengiasi išna< 
kinti pačius esminguosius tautinius bran
duolius. Apskritai, reikia pasakyti, jog pas
taruoju metu tiek per vokiečių radijus, 
tiek ir spaudoje pagausėjo pranešimų anie 
Pabaltijo tautų laisvės kovą. Informacijos 
be vienos kitos smulkmenos, dažnai e«*' 
objektyvios ir išsamios. Mielai bendradar 
biaujama su pabaltlečiais, kurie prašomi 
sutelkti reikalingų Informacijų.

Kaip pranešama Eltai iš Skandinavijos, 
pastaruoju metu Švedijoje domėjimasis Pa 
baltijo valstybėmis ir jų reikalais nepa
prastai padidėjo. Beveik kiekvieną diena 
švedų spauda skelbia daugiau ar mažiau ž> 
nių apie tuose kraštuose vykstančius ant' 
sovietinius ar antirusiškus pasireiškimus 
Estų Tautinės Tarybos pirmininko A. Rel

ir buv. Lietuvos atstovo rašytojo Igno Šei
niaus spaudai duoti pareiškimai, atvaizda 
vę padėti Sovietų okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose, buvo švedų spaudos atžymėti 
reikšmingai.

Neatsiliko net ir kaimyninė spauda. 
Taip suomių dienraštis „Iltasanomat“ p 
m. .gruodžio mėn. 21 d. per 6 skiltis pa
skelbė išsamų pranešimą, pažymėdamas 
kaip dabartinę padėti vertina abu šie bu
vusieji Pabaltijo diplomatai. Ypač atkrel- 
tas dėmesys i tariamai „savanoriškai“ vy'- 
domas iš Pabaltijo kraštų deportacijas • 
tolimiausias Sov. Sąjungos sritis ir i Sibi
rą. Švedų dienraštis „Dagens Nyheter“. 
pasiremdamas gautaisiais duomenimis, pa 
skelbė vedamąjį pavadintą „Rusija depor
tuoja“, drauge pabrėždamas, kaip nepa
prastai sunku net ir Soivetams išnaikinti 
tų kraštų laisvės jausmą. Tikėjimas nenr> 
klausomybe ir teise savarankiškai patiems 
tvarkytis savo likimą perduodamas iš ka- 
tos į kartą. Ir tai vykdoma toliau, nors i- 
hermetiškai atskyrus tous kraštus nuo 4a! 
vojo pasaulio, neįsileidžiant svetimos i>-’ 
sieninės spaudos nei literatūros ir tyrin’ 
kęsti sistemingai brukamą rusiškąją tira- 
niją. Demokratinės tautos galėtų pabaltie- 
člams bent tuo pasitarnauti, jog pasmc- 
tų rusų vykdomą tautžudystę. Dabar 
ir švedai su pasibjaurėjimu prisimen- 
tuos kvailus ir pažeminančius- pareis’::’ 
mus, kuriuos seniau per palyginti trump* 
įtampos sumažėjimo periodą buvo vie’- 
paskelbę švedų atstovai... pastebi 1*’ 
raštis. E

Frankfurtas. Aštuoni liūtai užpuolė ir su 
draskė du tigrus Frankfurto zoologijos so
de. Neapdairūs sargai buvo palikę pravi
ras liūtų Ir tigrų narvų duris.

• SPAUDOS DALIUS
KARTĄ METUOSE!

SAUSIO 26 D., ŠEŠTADIENI.

GREITAI PATIKIMAI PIGIAI B

su tikra pristatymo garantija

GRIŪVANTIS TIKĖJIMAS

Beveik prieš metus Nikita Chruščiovas 
atidarė keiksmų ugnį prieš „didžiausį visų 
laikų genijų, darbo žmonių tėvą ir motiną, 
genialų mokytoją“ nebegyvą Staliną. Tas 
„genialus mokytojas“ Chruščiovo buvo vie 
Šurnai pristatytas kaip didelis nusikaltė
lis žmogžudys. Chruščiovui įsistiprinti ir 
Vakarams apdumti tada buvo reikalingas 
Stalino prakeikimas. Bet Chruščiovas, tur 
būt, nepramatė, kad Stalino nuvainikavi
mas atneš pasaulinio komunizmo krizę. 
Stalino prakeikimas sudarė pagrindą ne
maloniam išsivystymui už Sovietų Sąjun
gos ribų. Dabar sunku pramatyti to išsi- 
vystimo galą. Komunizmas, kaip religija, 
dabar liko be dievo. Komunistų „dievas“ 
pasirodė esąs didžiausias visų laikų žmog 
žudys. Stalino nusikaltimus iškėlė Stalino 
įpėdiniai. Dabar įsigali komunistiniame 
„tikėjime“ abejingumas. Tas abejingumas 
labai ryškiai išsiplėtė Italijos komunistų 
tarpe. Ligšiolinis Italijos komunizmas bu
vo stipriausias laisvo pasaulio komunisti
nis bastijonas.

Italijos komunizmo krizė yra platesnis 
reikalas kaip Italijos komunistų partijos 
krizė. Dabar Italijoje griūva judėjimas, 
kuris po fašizmo žlugimo buvo prisijungęs 
daug inteligentų ir kuris sakėsi būsiąs so 
cialinio teisingumo ir kultūrinės laisvės ga 
rantas. Italijos inteligentai po karo labai 
lengvai pasidavė komunizmui. Italų ir 
prancūzų negalima lyginti su vokiečiais, 
kurių pažiūros į komunizmą visai realios. 
Prie komunistų partijos tuoj po karo Ita 
lijoje daug prisijungė menininkų, moksli
ninkų, teisininkų, gydytojų, žurnalistų, ku 
rie tikėjosi, kad komunistų partija atneš 
greitą Italijos prisikėlimą. Komunistų par 
tija jiems atrodė politinė ir dvasinė tėvy
nė, kuriai jie atidavė savo tikėjimą. Inte
ligentai Italijos komunistų partijai sutei
kė didelę paramą. Paskutiniame Italijos 
komunistų partijos kongrese iš 1054 atsto
vų 261 buvo intelektualas ar studentas.

Komunizmas Italijos intelektualams pas 
kutiniais metais davė didelį nusivylimą. 
Pasirodė, kad komunizmas yra reakcin- 
gesnis net už kapitalizmą. Komunistinė pa 
saulėžiūra yra didelė apgavystė. Dabar be 
veik kiekiveną mėnesį Italijos intelektua 
lai komunizmui atsuka nugarą, gi Naujų 
Metų proga iš komunistų partijos išstojo 
šeši žymūs intelektualai, iš kurių trys uni 
versiteto profesoriai. Daug Italijos komu
nistų intelektualų dabar rodo komunistinio 
tikėjimo svyravimą. Tam svyravimui pra
džią davė Chruščiovo pranešimas apie Sta 
lino „žygdarbius“. Italijos komunistų inte 
lektualų svyravimą sustiprino Lenkijos, 
Vengrijos ir kitų kraštų įvykiai, prie ku
rių taip pat prisidėjo Chruščiovo kalba. .

Prie nusivylusių Italijos komunistų in
telektualų priklauso dvidešimtį metų bu
vęs komunistų partijos narys, prieš kelias 
dienas išmestas iš komunistų partijos, bu 
vęs senatorius ir pirmasis po karo Italijos 
pasiuntinys Varšuvoje, Eugenio Reale.

Pijus XII 1945 metais suteikė Eugenijui 
Reale audienciją ir po to jį šitaip apibudi 
no: „Reale yra pirmas komunistas, kurį 
mes per mūsų pontifikatą esame priėmę. 
Jei visi komunistai būtų tokie, kaip jis, be

abejo, mes nieko neturėtume prieš juos“.
Palmiro Togliatti brangiau kaip kuris 

kitas komunistų vadas šiandien turi apmo 
keti už Chruščiovo kalbos pasėkas. Gal 
būt Togliatti turi kiek tiesos sakydamas: 
„Partija netenka atmatų ir svyruotojų, ku 
rie niekada nėra buvę tikrais komunis
tais“. Bet vis dėlto šitie intelektualai prieš 
kurį laiką iš Italijos komunistų partijos 
buvo išstūmę menkavertiškumo komplek
są. šitie inteligentai komunistų partiją pa 
vertė didele viešo gyvenimo jėga. Komu
nistai inteligentai prie komunistų parti
jos patraukė mases antikatalikiškos pa
saulėžiūros inteligentų. Šitie komunistų 
partijos ir prie partijos prisišlieję inteli
gentai italų tautoje sukėlė nuomonę, kad 
priklausymas prie Togliatti partijos su
kurs Italijos ateitį.

Bet dabar tas praėjo. Gal būt tuo tarpu 
nepasireikš masinis išstojimas iš komunis
tų partijos, gal būt iš buvusių šešių milio- 
nų komunistų partijos rinkikų tik vienas 
milionas atkris, bet tas milionas šiandien 
atsukęs komunistams nugaras. Viena yra 
aišku, kad ateityje Italijos komunistų par 
tija neįstengs dominuoti politinę ir dvasi
nę erdvę nuo vidurio į kairę.

Dabar išmušė Italijos demokratinio so
cializmo valanda. Italijos socializmas, ki
taip negu Prancūzijoje, kurios socializmą 
sudrumstė Egipto avantiūra ir šiaurės Af 
rikos kolonialinė politika, gali virsti visų 
kairiosios pasaulėžiūros žmonių vienybės 
partija, prie kurios šliesis komunizmu nusi 
vylę inteligentai. Socialistams nepasisekus 
sujungti viso kairiojo sparno žmonių, da
bar sunku pasakyti, į kurią pusę pasuks 
laisvos jėgos. Tuo atveju politinį Italijos 
gyvenimą ims drumsti anarchistinės jėgos.

Italijos komunistus ištiko didesnė krizė 
negu partijos krizė. To judėjimo pradžia 
davė Nikita Chruščiovas ir jo draugai, k'i 
rie komunizmo dievaitį Staliną nuvertė 
nuo sosto. Veltui Chruščiovas vėl nori bu
čiuoti Stalino padus: dvasinis persilauži
mas iš Italijos plinta po visą Europą, ir 
dabar sunku pasakyti, kada ir kur viskas 
pasibaigs.

Dr. V. Literskis
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Išsiunčia siuntinius | Lietuvą
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SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

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

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

BALTIC STORES
Z JURAS

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

IX-TAS L. ENCIKLOPEDIJOS TOMAS 
JAU PASIEKĖ 

PRENUMERATORIUS

Šiomis dienomis lietuvius, prenumeruo
jančius L. Enciklopediją, pasiekė devintas 
tomas. Šis milžiniškas darbas reikia skai
tyti jau įpusėtas. Tie, kurie turi tuos de- 
vynius tomus, be abejo jaučiasi turį ne
įkainuojamą lietuvybės turtą, reikiamų 
kiekvienam lietuviui žinių lobyną.

Visi prenumeratoriai maloniai prašomi 
neuždelsti su atsiskaitymu už šį tomą ir 
tuo nesunkinti Enciklopedijos leidyklai to 
sunkaus darbo.

Naujai gauta poezijos knyga — K. Gri- 
gatytės ŠIRDIS PERGAMENTE. Gražiai 
išleido Ventos leidykla. Knygos kaina 12 
šilingų.

Dar yra kelios gen. Raštikio atsiminimų 
knygos „Kovose Dėl Lietuvos“. 43 šil.

Sieninis 1957 metų kalendorius.
DAINORA, 49, Thornton Ave. London, 

W. 4.

Roma. Vokietijos vyriausybė pirmą kar
tą paskyrė kataliką ambasadoriumi pr 
Šventojo Sosto: grafą von Strach vatz. P- 
gal tradiciją, ši ambasada buvo visuomet 
patikima protestantui.

PRAŠOMI ATSILIEPTI:
ŠARKIS Pranas. Ona ŠARKTENĖ. Meilutė 
ŠARKYTĖ ir Birutė ŠARKYTĖ. Čia sumi

nėti arba anie juos žinantieji, prašomi 
parašyti DBLS - gai. 1. Ladbroke Grds. 
London. W. 11. Yra žinių iš Lietuvos.

RAČKAITTS Zenonas, gyv Anglijoje, pra
šomas rašyti: Kazys Simaitis, 100. On
tario Ave., Hamilton, Ontario, Canada. 
Turima žinių nuo jo brolio Felikso, gyv. 
Lietuvoje.

SKRABAS Kostas, kilęs iš Guntauninkų 
km., Tverečiaus valse., Švenčionių apskr. 
prašomas rašyti: VI. Seliukas, 12446, S. 
E. 99 Elston, Chicago 28, Ill., USA.

PETKEVIČIUS Albinas, anksčiau gyvenęs 
Stoke-on-Trent. arba jo adresą žiną.pra 
šomi rašyti: VI. Petkevičius, 39. Cong
ress A v., Waterbury 8, Conn., USA.

NAUJOKAITIS, prieš kelis metus gyvenęs 
37, Queen’s Rd., Bridgewater, Somerset, 
jis pats arba jo adresą žiną prašomi ra 
syti: J. Knezenas, St. Margaret Hostel, 
Stratton, Swindon, Wilts.

ARMALIS Antanas prašomas parašyti 
Usinui Antanui šiuo adresu: 121, West
chester Ave., White Plains, N.Y., USA.

BUITVYDAS Vytautas ir KARALEVI- 
ČIUS Linas, abu iš Duokiško bažntk., _Ro 

kiškio apskr., prašomi atsiliepti. Jieško 
namiškiai iš Lietuvos. Rašyti: J. Delmo- 
tas, 6755, 13 avė. Rsmt., Montreal, Ca
nada.

ČEKAS Vytautas, s. Petro, kilęs iš Salako 
m., prašomas atsiliepti. Jam turi svar
bių žinių iš Lietuvos: Bronius Ivanaus
kas, 63, Rodman Str., St. Catherines, 
Ont., Canada.

GATAVECKAS Petras, kilęs iš Marijam
polės apskr.. Veiverių valsč., Paežerių 
km., prašomas jis pats ar jo adresa ži
ną rašyti: J. Venskūnas, 17, Wellview 
Drive, Motherwell, Lanarkshire, Scot
land.

ALEKSANDOVIČAITĖ Vanda, gimusi 
1925 m. Kaune ir ligi 1937 m. gyvenusi 
Pramonės g-vėj Nr. 52., Karmelitų rajo
ne. prašoma ji pati ar jos adresą žiną 
rašyti jos seseriai: Ona Aleksandrovi- 
čaitė, 48 bis, rue de Vouille, Paris 15 e.

AURORA BOREALIS

Pereito pirmadienio naktį, pietų Euro
pos gyventojai turėjo progos -pamatyti la
bai retą reginį. Iš Milano, Atėnų, Lisabo- 
no. Briuselio ir Ženevos pranešama, kad 
ten gyventojai matė puikią Šiaurės Paš
vaistę danguje.

[’ PASAULYJE ]
Marselis. Dar vienas rusų tanklaivio 

Kherson vyr. radijo telegrafistas Linach- 
čev paprašė prancūzų policijos globos ir 
teisės pasilikti Prancūzijoje, ši teisė jam 
buvo suteikta. *

Vašingtonas. Lincoln White valstybės 
departamento vardu paskelbė žurnalistam, 
kad turimomis žiniomis Syrija gavusi 
dar vieną stambią rusiškų sprausminių 
MIG naikintuvų siuntą. Be to, iš Čekoslo
vakijos į Syriją nuolat gabenama vis dau 
giau įvairių modernių ginklų.*

Tokio. Kai Europoje nuolat sninga arba 
lyja, Japonijoje siaučia sausros. Tokio ra
dijas praneša, kad ten jau 38 dienos kaip 
neiškrito nė lašo lietaus. Tokių sausrų ne 
buvę nuo 1896 metų.*

Karači. Padalijus buvusią Britų valdo
mą Indiją į dvi dalis: Indiją ir Pakistaną, 
Kašmiro teritorija buvo priskirta Indijai. 
Kadangi Kašmire gyvena daug musulmo
nų, Pakistanas reikalauja, kad tai teritori 
jai būtų duota laisvė apsispręsti viešu bal 
savimu ar jie norėtų priklausyti Indijai ar 
Pakistanui. Indija nesutinka duoti teisės 
Kašmiro gyventojams surengti tokio ple
biscito. Dėl to jau seniai kilo konfliktas 
tarp Indijos ir Pakistano. Pereitą sekma
dienį Karači mieste studentai surengė 
prieš Indiją nukreiptas demonstracijas, ir 
sudegino ant laužo Nehru iškamšą. Pakis
tanas paprašė JT Saugumo Tarybos svars 
tyti Kašmiro klausimą.*

Bonna. Vakarų Vokietijos automobilių 
pramonė nuolat auga: pereitais metais pa 
gaminta 1.073.084 automobiliai, t.y., 18 
nuošimčių daugiau, negu 1955 metais. ’*

Londonas. Statistikos biuras paskelbė, 
kad 1956 metais Britanijos pirmojo reika
lingumo prekių kainos pakilo vidutiniškai 
3-4 procentais.

Londonas. Sir Anthony Eden, buv. Bri
tanijos Ministeris Pirmininkas, išvyko į 
Naująją Zelandiją pailsėti ir sustiprinti 
sveikatą. »

Londonas. D. Britanijos užsienio reika
lų ministeris Selwyn Lloyd, šios savaitės 
pradžioje viešėjo tris dienas Romoje, kur 
jis lankėsi su oficialiu vizitu ir tarėsi su 
Italijos užsienio reikalų ministeriu Marti- 

*
Praga. Čia atidaryta speciali mokykla pa 

rengti Afrikos komunistų kadrus. Kursas 
truks du metus. Dėstoma prancūzų, anglų 
ir arabų kalbomis. Kursuose jau yra 200 
mokinių iš šiaurės Afrikos ir iš negrų ap 
gyventų Afrikos sričių.*

Paryžius. Prancūzijon iki šiol atvyko 9 
tūkstančiai vengrų pabėgėlių. 7 iš jų įstojo 
į svetimšalių Legioną ir 70 pareiškė norą 
grįžti Vengrijon. *

Alžiras. Paskelbtos statistikos duomeni
mis, 1956 metais sukilėliai užmušė 2.735 as 
menis. Sukilėliai darė 600 įvairių atentatų, 
kuriuose jie panaudojo bombas ir grana
tas. Jie užpuolė apie 1.000 ūkių. Pagal tą 
pačią statistiką, vien alpkričio mėn. sukilę 
lių nuostoliai buvo tokie: 1.503 Užmušti, 
104 sužeisti, 319 paimti į belaisvę.*

Tel-Avivas. Ben Gurionas sutinka išvesti 
Izraelio kariuomenę iš Gazos rajono su ta 
sąlyga, kad toji sritis būtų demilitarizuota 
ir tarptautinės kontrolės žinioje.*

Kairas. Nasseras daro žygių, kad Izrae
lis sustabdytų prieš jį nukreiptas Izraelio 
radijo transliacijas arabų kalba.*

New Yorkas. JAV negrai prašo Vatika
no, kr.d prie New Yorko arkivyskupo Spell 
mano būtų paskirtas vyskupas negras.*

Vašingtonas. JAV dabar statosi 17 ato
minių laivų: 15 povandeninių, 1 kreiserį ir 
1 lėktuvnešį. *

Maskva. Sovietai stato prieš atominę 
slėptuvę sovietų vadams. Ji bus 400 met 
rų gylyje po žeme. Slėptuvę su Kremlių 
jungs 11 kilometrų ilgio tunelis.*

Maskva. Egipto delegacija derasi dėl 
ginklų tiekimo Nassero kariuomenei. EgT 
tiečiai prašo rusų, kad jie jiems duotų t? 
patį apginklavimą, kurio jie neteko Sina- 
jos dykumoje.

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

Atliekame užsakymus imagai 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.

MALENKOVAS GRĮŽTA PRIE VAIRO?

Per gruodžio mėn. Kremliuje įvykusį So 
vietų Sąjungos kompartijos centro komite 
to plenumą buvo pasiūlyta pirmuoju parti 
jos sekretorium išrinkti Malenkovą. Chruš 
čiovas tik keliais balsais nusvėrė Malenko 
vo kandidatūrą. Esą Maskvoje visi įsitiki
nę, kad Malenkovas greit taps pirmuoju 
partijos sekretoriumi. Chruščiovas, spėja 
ma, tokiu atveju užimtų Bulganino vietą, 
Bulganinas Vorošilovo, o Vorošilovas eitų 
pailsėti."
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