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Nr, 48. (488) 5. 12. 1957, Londonas, 1957 metų, gruodžio mėn., 5 d.
TAUTINIS KOMUNIZMAS
Šveicarijos laikraštis „Basler Nach- 

richten“ yra paskelbęs šitokį vedamąjį 
straipsnį, kurį min. S. Lozoraitis, redak
cijos kviečiamas, parašė pavadinimu: 
„Ar tautinis komunizmas nėra komuniz
mas?“Vadinamojo tautinio komunizmo proble ma yra kilusi Vakaruose dėl to, kad pasta rais laikais kai kuriose ne rusiško komuniz mo srovėse pasireiškė tam tikrų priešingu mų Maskvos centralei. Tačiau reikia konstatuoti, kad tie priešingumai nėra naujas dalykas. Beveik nuo pat spalio revoliucijos Rusijoje pradžios būta nuomonių skirtumų tiek Rusijos, tiek kitų kraštų komunistų partijose. Pakanka prisiminti tokius įvykius, kaip Trockio, Kamenevo, Zinovie- vo bylos. Bet skirtumai, kurie buvo tų bylų pagrinde, nelietė tikrai esminių klausimų. Jų objektas tebuvo taktikos ir komunizmo dėsnių vykdymo klausimai. Taip bu vo dargi tais atsitikimais, kai nuomonių skirtumai privesdavo prie aštrių susirėmimų ir net masinių žudynių. Todėl yra pagrindo manyti, jog ir dabar nesklandumai, kurie laiks nuo laiko kyla tarp Tito ir Gomilkos iš vienos pusės ir komunizmo vadų iš kitos yra tokios pat rūšies.Analizuojant atidžiau Tito ir Gomulkos politiką, tenka prieiti prie išvados, kad jie nenori komunizmo panaikinimo, bet, priešingai, siekia įvykdyti jį kitomis priemonėmis. Nėra sunku nustatyti, kuriuo būdu atsirado Vakaruose klaidingas tautiškai komunistinės srovės įvertinimas. Tos srovės atstovai suprato, kad šiuo laiku jiems nėra praktiška ir toliau kurti komunistinę santvarką ligšiol vartotais brutališkais me todais. Bet šis — laikinis ir dalinis, taktikos pakeitimas nereiškia, kad jie būtų nustoję būti komunistais. Tito Jugoslavijoje, Gomulka Lenkijoje (ir Imre Nagy Vengrijoje) buvo savo laiku nemažiau brutališki ir žiaurūs kaip Stalinas, Malenkovas ar Chruščiovas Sovietų Sąjungoje. Kaip visiems žinoma, jie yra ištikimi jėga paremtos komunistinės politikos atstovai, paėmę valdžią smurtu .kuris sunaikino tūkstančių žmonių gyvybes. Jeigu jie dabar savo taktiką kai kuriais klausimais kiek švelnina, tai priežasties tam reikia ieškoti tik TojeapnnKyoeje, Kaa jie yia susiaoią pasipriešinimu, kurį jie stengiasi nugalėti ne tiesiogine frontine akcija, bet elastiškes niais ir suktesniais metodais. Ir kaip tik šitas taktikos pakeitimas dažnai laikomas Vakaruose nusisukimu nuo komunizmo. Iš viso, geriau pažinti pavojui, kurį kiekvie-

JEIGU TAIP.

TAI BUS GERAIPraeitą kartą minėjome, kad Nidos spaustuvės fondui savo auką atsiuntė dvi mažos atstovės to jaunimo, kuris dar tebetrūksta lietuviškos šviesos. Dėkojame visiems, svarais ar bilietų pirkimu prisidėju- siems prie fondo didėjimo, bet augančio- sios kartos tikėjimas j daromąjį lietuvybės išlaikymo darbą yra ypač džiugus ir stiprus vilties spindulys.
MATOTE. NEUŽTENKA MOTINOS * 

PAMOKŲŠįkart norime skaitytojams pateikti kitą malonų laišką, gautą iš rytinio Londono. Jame rašoma:,.Didžiai Gerbiamas Pone,Siunčiu tuos bilietus ir prenumeratą 1958 metams. Taip pat mano mažasis sūnus siunčia iš savo mažų sutaupų 5 šil. auką ir labai prašo atspausdinti „Sakalėlį“ ar „Aušrelę“, taip pat prašo į „Europos Lie tuvį“ įvesti vaikų kampelį.Matote, jam jau neužtenka motinos pamokų lietuviškai, jis nori ko nors daugiau. Taigi, aš tikiu, jo prašymas bus išklausytas.Su pagarba
J. Bliznikas ir sūnus Zigmutis“.Jeigu tėvai ir vaikai, abi kartos, sutaria dėl fondo reikalingumo, kas dar galėtų abe joti?

ATEINA PARAMA IR AUKOMISIš tolimos Amerikos 1.50 dol. auką atsiuntė prelatas M. Krupavičius, 1 dol. P. Braškys, Didž. Britanijos lietuviai M. Tu- lytė 5 šit, A. Gudliauskas 5 šil.Atskirai norime paminėti Briuselyje gyvenantį lietuvį Mickevičių, kuris savo laiš kuose reiškia viltį, kad jo mėgiamas „Europos Lietuvos“ nenustos lankęs, ir už pri siųstuosius 2 bilietus siunčia visą svarą!,,Kad mūsų spaustuvė ir spauda ir toliau galėtų gyvuoti ir išsilaikyti!“ rašo jis.Jeigu taip, tai, žinoma, bus gerai. O jei bus gerai, tai nauji Nidos spaustuvės maši nų ratukai stengsis visomis išgalėmis tarnauti lietuviškajam reikalui. Kol kas reikia tik sudėti daugiau pinigo, kad ratukus būtų įmanoma nupirkti. 

no atspalvio komunizmas sudaro Europai, būtų naudinga turėti omeny, kad komunis tiniai valdovai Maskvoje, Belgrade, Varšu voje, Budapešte ar kur kitur, tiek vidaus, tiek užsienio politikos srity dažniausiai ruo šia galą savo aukoms palaipsniui. Būtent, tokiu būdu, kad jų aukos pamato visą joms gręsiantį pavojų, kai jau yra pervėlu, kai — vaizdžiai kalbant — jų galva jau yra nukritusi. Komunistinė santvarka kiek viename krašte visados yra lygi politinei ir moralinei mirčiai. Niekas vadinamųjų tautinių komunistų nėra niekados pareiškęs atsisakąs nuo komunizmo. Nė vienas jų nėra niekados pasakęs, kad jis laiko tau tinį komunizmą pereinamąja stadija į nor malu gyvenimą, į laisvą socialinę bei valstybinę santvarką. Tam tikra tų žmonių vykdoma taktikos liberalizacija teliečia atskirus kasdieninio gyvenimo dalykus, bet ne pagrindinius klausimus. Bolševikai turi seną šūkį: tautinė forma ir socialistinis, tai yra, komunistinis turinys. Tai buvo vie nas pirmųjų šūkių, kuriais bolševikai sten gėsi užmigdyti gyvenančių carų Rusijos te ritorijoje tautų budrumą ir patraukti jas savo pusėn. Tikrumoje gi šio šūkio reikšmė yra ta, kad tautiniai jausmai yra toleruojami tiek ir tol ,kiek jie gali būti išnaudoti komunizmo viešpatavimui sustiprinti ir kol jie ištirpsta komunizme arba yra jo išrauti. Pažymėtina, kad asmuo, kurį Leninas buvo parinkęs šiai apgaulingai politikai vykdyti ir kuris tuo pradėjo savo karjerą, buvo kaip tik Stalinas ■—tau tybių reikalų komisaras pirmose sovietų vyriausybėse.Jeigu Gomulkos grįžimas į valdžią buvo Lenkijoje sutiktas su tam tikru atsikvėpimu, iš to negalima daryti išvados, kad žmonės būtų žiūrėję į tautinį komunizmą kaip į savo gyvenimo problemų ir laisvės siekių išsprendimą. Gomulkos paskelbtoji liberalizacija buvo lenkų sutikta kaip kasdienio gyvenimo palengvinimas belaukiant, kad jis prives prie komunistinės santvarkos panaikinimo. Ir kaip tik ši aplinkybė parodo visą tautinio komunizmo pavojingu rną: ji sukelia iliuzijų bei nepagrįsti! vilčių dėl naujų 'geresnių laikų, kurios neišsipildo. Antra, Gomulkos sugrįžimas į valdžią sužadino viltį, kad Lenkijos pri- Klu ūsui ny Del nuo Sovietų Sų jungos ateis galas. Tačiau Ir tai buvo kurti iliuzija, nes nuo to laiko praėjo jau dvylika mėnesių ir toji viltis taip pat neišsipildė.Bet ir pats lenkų komunistų vadas pranešė neseniai savo partijos centro komiteto posėdy, ką jis mano apie laisvę. Jis yra pareiškęs štai ką: ,,Partija nesirengia uždaryti durų, kurios yra dabar atdaros demokratinei laisvei ir kritikai. Tačiau partija yra nusistačiusi tas duris geriau saugoti, negu ligšiol. Kritika bus galima reikš ti, bet ta sąlyga, kad socialistinė generalinė linija būtų iš anksto ir visiškai pripažinta“. Kai kurie šio grasinančio įspėjimo išsireiškimai yra reikalingi paaiškinimo, nes jie pavartoti įprastam komunistams dalykų užtemdymui ir gali būti Vakarų skaitytojams nesuprantami. Taigi „demokratinę laisvę“ reikia suprasti kaip komunistinę „laisvę“, kuri su demokratija teturi tiek pat bendra, kiek, pavyzdžiui, Sovietų Sąjungos konstitucija, kuri, pagal bolševikų terminologiją, taip pat esanti demokratinė. Toliau —• „socialistinė generalinė linija“ te reiškia komunistinę ideologiją ir politiką, kurių tikslas yra įkurti komunistinę socialinę ir valstybinę santvarką. Tokiu būdu, anot Gomulkos, yra uždrausta reikšti bet- kurią priešingą komunizmui nuomonę ir, žinoma, vesti bet kurią politinę akciją prieš komunizmą. Leidžiama tiktai ,,kritika“, kitaip sakant, diskusija dėl tobulesnių metodų komunizmui kurti, bet ir ji yra aprėžta komunistinės „laisvės“ spygliuotąja viela.Kai dėl tautinio komunizmo reikšmės tarptautinėje plotmėje, tai čia jo padariniai yra dar mažesni, galima pasakyti, kad, praktiškai, jų čia visai nematyti. Praėjusiais metais nei Tito, nei Gomulka ar Mao- Tse-Tungas nėra nieko padarę esančiam įtempimui sumažinti. Priešingai, jie greičiau paaštrino jį, kaip, pavyzdžiui, padarė Tito, pripažindamas Pankowo vyriausybę. Vadinamojo tautinio komunizmo režimai ištikimai laikėsi Maskvos užsienio politikos linijos. Be to, galima prileisti, jog Maskva panaudojo tautiškai komunistines tendencijas, siekdama atstatyti koegzisten cijos atmosferą, kuri jai yra reikalinga naujiems žygiams tarptautinėje srityje ruošti.Galop yra dar du momentai, kurių priminimas gali padėti įnešti daugiau aiškumo į dažnai miglotas pažiūras į tautinį komunizmą. Pirma, tur būt, dar visi atsimena kitos totalitarinės sistemos atstovo — Kvislingo pavardę. Vargiai begalima abejo ti, kad jis buvo „tautinis“ nacionalsocialistas. Ir vis dėlto niekas tuo faktu nesiremia jo piktadarybėms pateisinti arba kad ir tik skelbti jį buvus „geresniu“ naciu. Antra, juk ir Sovietų Sąjungos vyriausybė daž

SeįtįnioS
IŠ TIKRŲJŲ VICEPREZIDENTASAmerikos prezidentas Eisenhoweris po trumpos ligos, gydytojų patariamas, išvyko į savo ūkį pailsėti, palikdamas viceprezidentui Nixonui pasirūpinti kitų metų biudžeto reikalu ir kelione į Paryžiuj vyksiančią šiaurės Atlanto pakto valstybių konferenciją.
PRANCŪZAI TAIP PAT GAMINS 
ATOMINĘ BOMBĄ?Gerai informuoti Paryžiaus .sluoksniai tvirtina, kad prancūzų karinės ir mokslinės įstaigos aptarė planus dėl atominės bombos gaminimo. Kitais metais jau būsiančios bandomos pirmosios bombos.
BRITAI LAUKIA PREKYBOS 
PAGYVĖJIMODidž. Britanijoje daugelis pramonininkų nori susitikti su Kanados prekybos delegacija, kuri atvažiuoja 3 dienoms į Londoną. Manoma, kad po to delegacijos lankymosi pagyvės prekybiniai santykiai.
MIRĖ GIGLIRomoje staiga plaučių uždegimu mirė garsusis italų dainininkas tenoras Benjamino Gigli.
GAL BŪT NIXONAS PAVADUOS 
EISENHOVVERĮPrieš kelias dienas buvo pablogėjusi Amerikos prez. Eisenhowerio sveikata. Dėl to visiškai nebebuvo vilties, kad jis galėtų atvykti į Europą dalyvauti šiaurės Atlanto pakto valstybių pasitarimuose. Dabar sveikata gerėja, nors abejojama, ar tik ne viceprezidentui Nixonui teks pasitarimuose vadovauti Amerikos delegacijai.
NEHRU UŽ TAIKINGĄ SUGYVENIMĄIndijos ministeris pirmininkas Nehru da vė spaudai pareiškimą, kuriame smerkia Ameriką ir Rusiją už atominių bombų gamybą ir šaukia į takingą sugyvenimą.
BUVĘS KOMUNISTAS TVARKYS 
VOKIEČIŲ REIKALUSVokiečių krikščionių demokratų partija prieš Dr. Adenauerio norą vokiečių reikalų komisijos pirmininku parlamente išrinko buvusį komunistą Wehner, gerai pažįstantį Rytų Vokietijos reikalus.
EINA SARGYBAS GINKLUOTI 
BOMBOMISBritų parlamente paklausimų metu paaiškėjo, kad amerikiečių lėktuvai iš savo bazių Didž. Britanijoje žvalgybiniams skri dimams pakyla su vandenilio bombomis.
ČEKŲ PASKOLA EGIPTUIČekoslovakija nusprendė duoti Egiptui apie 20 mil. svarų paskolos pramonei plėsti.
VISO PASAULIO BLUSOSEgipto laikraštis „Al Ahram“, kurio redaktorius neseniai grįžo iš kelionės į Mask vą, paskelbė, be kita ko, šiek tiek įdomybių iš to bolševikų partijos prezidiumo posėdžio, kuriame vyko grumtynės dėl valdžios tarp Chruščiovo ir dabar jau pašalintųjų. Jis rašo, kad tada šepilovas pareiškęs, jog Chruščiovas turįs pasitraukti iš partijos vadovybės, nes nemoka gero elgesio žmonėse. Ta proga jis nurodęs ir pavyzdį. Kai Chruščiovas kartą kalbėjęsis su Suomijos prezidentu, tai ,,visą laiką kasėsi sau krūtinę ir pažastis, tartum jį būtų supuolusios kandžioti viso pasaulio blusos“.
nai panaudoja tautines ir net nacionalistines stygas. Tai parodo tokie pasireiškimai, kaip Petro Didžiojo, Suvorovo, Kutuzovo garbinimas, rusų tautos vaidmens paskutiniajame kare iškėlimas arba rusifikacija sovietų okupuotose Baltijos valstybėse. Visa tai vyksta ne nuo Stalino mirties, bet buvo daroma dar jam esant gyvam ir jo paties. Ir vis dėlto niekas nemano, kad dėl tų nacionalkomunistinių darbų galima Maskvos valdovus laikyti mažiau pavojingais.Baigiant galima dar kartą konstatuoti štai ką. Nežiūrint visų pastarojo laiko įvykių, kraštuose už geležinės uždangos nėra įvykę jokių pagrindinių pasikeitimų. Tų kraštų komunistiniai valdovai nėra nieko padarę, kad būtų atstatytas normalus laisvas gyvenimas. Tautinis komunizmas nereiškia atsitolinimo nuo komunizmo. Tautinis komunizmas veda tik į komunizmą ir tiktai į jį gali visti.Komunistinė santvarka, kurios 40 metų egzistencija yra pažymėta tik smurtu, neteisybe ir krauju, bus savo laiku nuversta. Tačiau tai nebus tautinio komunizmo nuopelnas. bet natūralus, sveiko organiško žmonių pasibiaurėjimo komunizmo nežmoniškumu padarinys.

DIENOS “i
BUS NAUJA PENSIJŲ TVARKADidž. Britanijos finansų ministeris yra pareiškęs, kad dabartinei vyriausybei rūpi senatvės sulaukusių žmonių likimas ir dėl to ji pertvarkys pensijų reikalą.
KOMUNISTINĖ RANKA ALŽYRO 
NERAMUMUOSEPrancūzų užs. reikalų min. Pineau pareiškė, kad visi neramumai Alžyre yra komunistinis Trojos arklys Šiaurės Afrikoje.
MIRĖ AUKSO IR DEIMANTŲ KARALIUSJohannesburge, Pietų Afrikoje ,mirė 77 metų amžiaus iš Vokietijos kilęs žydų tautybės Ernest Oppenheimer, aukso ir deimantų kasyklų dalininkas milijonierius.
JUGOSLAVIJA IŠSISKYRĖMaskvoje pasirašytoje 12 komunistinių kraštų bendroje deklaracijoje nėra Jugoslavijos parašo. Manoma, kad Maskva vėl pradės šaltąjį karą prieš Jugoslaviją.
1953 M. NORĖTA NUŽUDYTI TITOBoris Morros, rusiškos kilmės amerikietis, kuris su saugumo žinia ilgus metus bu vo sovietų žvalgybos agentu, pareiškė, kad 1953 metais, tuoj po Stalino mirties, sovietai buvo kesinęsi nužudyti Tito, bet pasku tiniu metu atsisakyta to sumanymo.
ARGENTINA IR EUROPAArgentina ir 11 Europos kraštų pasirašė prekybos sutartį. Ta proga buvo pasirašytas susitarimas, pagal kurį tvarkomos senos skolos.
RUSŲ LABORATORIJA MĖNULYJEAmerikai skirtame radijo pranešime sovietų mokslininkai pareiškė, kad 5-10 metų laikotarpyje į mėnulį būsianti nusiųsta kilnojamoji laboratorija, kuri perduosianti per televiziją žemėn mėnulio vaizdus ir pa dėsianti nurodyti, kur ten geriausia nusiųs ti žmonių.
Ten, kur Nemunas banguoja

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų.Oi nelaimė, ką aš matau — Širdį ver kaip yla: Numylėto j mano vietoj Gyvena barzdyla.

A. VienažindysIŠ TEISMO SALĖS
GROBSTYTOJAI IR JŲ BENDRININKAI 

NUBAUSTI 
»Ant teismo stalo — bylos. Tai Respublikinės milicijos valdybos tardytojo Koni- čenkos ir Respublikos prokuratūros tardytojo Butkaus kruopštaus ir sudėtingo darbo, demaskuojant valstybinio turto grobs- tytojus, rezultatai.Pasinaudodami tuo, kad Telšių ^Masčio“ fabrike už plombavimo prietaisų ir plombų saugojimą niekas nebuvo atsakingas, įmonės darbuotojai — ekpeditorius Ša dauskas, prekių žinovas Maskelis, konteinerių palydovas Vainora, perveždami paga mintą produkciją, išgrobstė jos vieną kartą 99.812 rublių sumai ,kitą kartą — 240. 108 rublių sumai. Di-auge su jais atsakomy bėn buvo patraukti jų bendrininkai —Šiau lių geležinkelio stoties konteinerių aikštelės viršininkas Raušys, Šiaulių autotransporto kontoros šoferiai Masiulis, Lingas ir kiti.LTSR Aukščiausiojo Teismo sesija, peržiūrėjusi šią bylą, grobstytojų grupės orga nizatorių Edvardą Sadauską nuteisė įkalinimui pataisos darbų stovykloje 18 metų. Edvardas Maskelis ir Stasys Lingas nu teisti po 15 metų laisvės atėmimo, Alfonsas Masiulis ir Juozas Vainora — po 12 metų, Kostas Raušys — 10 metų įkalinimo pataisos darbų stovykloje. Visų nuteistųjų turtas konfiskuojamas.Iš ,,Tiesos“, 1957.X.23.

IŠ DIDELIO DEBESIO — NĖ LAŠO 
LIETAUSPanevėžio cukraus fabriko vadovai, norėdami gauti iš Joniškėlio rajono kolūkio „Už taika“ durpyną, jeigu ir ne aukso kalnus siūlė, tai bent buvo už cukrų saldesni — žadėjo tokius dalykus, kuriais kolūkiečiai tikrai galėtų pasidžiaugti.— Mes jus šefuosime, teiksime moralinę ir materialinę paramą, techninę pagalbą traktoriais, automašinomis, darbo jėga, tai kininkausime ir sėjant ir plaunant. O dėl pašarų, durpių kurui ir kraikui — galit nesirūpinti, mes visokeriopai padėsime. Be to, organizuosime paskaitas, meninės saviveiklos pasirodymus, — taip skambėk

PASAULYJE— Rusai Ceilone ieškos žibalo versmių.— Britų paštas įsitaisė mašiną, kuri laiš kus padės reikiamoj padėty, paruoštus štampuoti.— Rusiškoji kalė, paleistąjį su vadinamuoju sputniku, kaip praneša rusų mokslininkai, nudvėsė.— Britai nuo 1946 m. ligi šiol Vidur. Rytų valstybėms pardavė ginklų už 60 mil. svarų.— Rusai maždaug po poros metų leisią raketą į mėnulį.— Vengrijoje teisiami 54 žmonės už pavogimą iš Budapešto stoties 16 vagonų kuro.— Suomijos prezidentas pasiūlė valstybinio banko pirmininkui Filandt sudaryti vyriausybę.. Tai būtų nepolitinė vyriausybė.— Rusai nori Didž. Britanijoje pirkti daugiau mašinų.— Didž. Britanijoje uždaroma vis daugiau nuostolingų kino teatrų.— Čilė nutraukė diplomatinius santykius su Venezuela už areštavimą diplomatinio valdininko.— Izraelio ir Jordano ir Sirijos pasienyje dažnėja nesusipratimai ir susišaudymai.— Lenkų boksininkas Manka pasiprašė Didž. Britanijoje politinio prieglobsčio.— Pasaulinis bankas ir Amerikos žemyno piniginiai šaltiniai davė Belgijos Kongu! 80 mil. dolerių paskolą.— Čekija, vykdydama savo ekonominį planą, ruošiasi didelę dalį valdininkų ir tar nautojų siųsti į kasyklas, liejyklas, statybas ir žemės ūkį.— Popiežius priėmė Vokietijos prezidentą Heuss.— Vokiečiai mažina paramą ūkininkams,, dėl to žada pabrangti duona.— Chruščiovas, Vorošilovas ir Bulgani- . nas Maskvoje priėmė komunistinės Kinijos gynybos ministerį Peng Teh-huai.— Maidstone, Didž. Britanijoje, nuvirto ligoninės vandentiekio bokštas ir užmušė5 žmones.

jo cukraus fabriko vadovų pažadai. SąVo įsipareigojimų raštą jie užbaigė, iškilmingai pažadėdami kolūkį „Už taiką“ išvesti į pirmaujančius rajone ir nutiesti į kolūkį asfalto kelią.Durpyną jie gavo. Ir, žinoma, tuoj paskubėjo kolūkį vesti į pirmaujančius. Pradėjo nuo pagalbos darbo jėga. Iš vienos kolūkietės padarė naujo durpyno kontoros valytoją, iš dvylikos kolūkiečių — durpyno darbininkus. Brigadininkai, pirmininkas ir iki šiol už tai atsidėkoti negali, kiek vienu sunkesniu momentu, kai reikia darbo jėgos, vis pamini cukraus fabriko vadovus.Dargi talką šefai kartą organizavo. Kūlė jie antroj brigadoj tol, .. .kol sužinojo, kad prie pietų nebus išgėrimo. O kai tik sužino jo — ėmė ir išsiskirstė. Ką čia tokiems šykštuoliams talkininkausi!Transportu irgi padėjo. Vienu sunkiu laiku, kai kolūkio mašinos buvo užimtos, atkakliai prašomi šefai atvežė jų pačių fabrike pirktas išspaudas. Čia pat pakišo ir sąskaitėlę, sumokėkit, gerbiamieji, 2819 rublių ir 36 kapeikas už atvežimą, už pagalbą... Kelią šefai tiek „nutaisė“, automa šinom durpes vežiodami, kad dabar rudenį, kai reikia vežti runkelius iš trečios ir ketvirtos brigados, tai ne tik kolūkiečius, bet ir visokių kelių mačiusius šoferius ima jausmas, panašus į jūros ligą.O jų Įsteigtoje parduotuvėje atlyginimų mokėjimo dienomis atliekami tokie saviveiklos numeriai, kokie kolūkiečiams ir sapnuote nesisapnavo.Kolūkiečiai kasdien mini savo šefus. Kur neminės, jei cukraus fabrikas jiems už pipirą pasidarė kartesnis.
P. Papartis 

Iš „Tiesos“, 1957.X.27.

Gerbiamas Tamošiau!Prašome nepasididžiuoti ir atvykti į mū sų padangę, Kud. Naumiesčio rajone esan tį Šapalų tarybinį ūkį.Kviečiam todėl, kad niekas čia darbinin kų reikalais nesirūpina. Nemaža darbininkų neturi butų, tvartų savo gyvuliams. O direktorei S. Bartkevičienei tai nė kiek ne rūpi. Nusiskundžiame ir statybos darbų, vykdytoju, inžinierium J. Šiaučiūnu. Darbininkai, gyvenantieji name, kurį jis pastatė, su baime laukia žiemos, nes namo langai vos keliom vinelėm prikabinti, dury se plyšiai didžiausi.Reikėtų kaip nors pamokyti tuos, kurie nesirūpina darbininkais. Laukiame atvyks tant.
B. Žvangalas 

iš „Tiesos“, 1957.X.27.
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VETERINARUOS AKADEMIJOS 
DVIDEŠIMTIES METŲ SUKAKTIS

Vet. gyd. J. GUTAUSKAS

Lietuvos Veterinarijos Akademija buvo 
Įsteigta 1936 m. rugsėjo 1 d. Taigi praėju
siais metais suėjo dvidešimt metų nuo jos 
įkūrimo. Šis Akademijos jubiliejus lietu
vių tremtinių veterinarijos gydytojų drau
gijos narių buvo kukliai paminėtas Čika
goje. Dr. St. Jankauskas skaitė referatą 
apie Akademijos organizavimą ir Įsteigi
mą.

Kalbant apie Veterinarijos Akademijos 
{steigimą, tenka trumpai paliesti prieš tai 
Lietuvoje buvusią veterinarijos padėti. 
Praūžus pirmajam pasauliniam karui, Lie
tuva buvo labai nuniokiota. Pramonė, kuri 
ir taip buvo menka, sunaikinta, nukentėjo 
taip pat ir žemės ūkis. Gyvuliai buvo iš
naikinti, liko ūkiuose tik po vieną arklį ir 
karvę. Be to, išsiplėtė tarp gyvulių apkre
čiamosios ligos, ypač baigiantis karui. Iš 
rytų buvo atnešta pasiutimo liga, juodligė, 
jplautimas, iš vakarų niežai ir kitos ligos. 
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, pir
miausia teko užkirsti kelią plitimui apkre
čiamųjų gyvulių ligų. Tam reikalui teko 
kurti tam tikras organizacijas. Tai ir buvo 
padaryta. Jau 1919 metais prie Žemės 
Ūkio Ministerijos buvo suorganizuotas Ve
terinarijos Departamentas. Pirmuoju jo di 
rektorium buvo vet. gyd. Nonevičius, vė
liau tapęs profesorium. Šančiuose, buvu
siose rusų kareivinių patalpose, tais pa
čiais metais suorganizuota veterinarijos Ii 
goninė. Ta ligonine naudojosi daugiausia 
besikuriančios kariuomenės arklių gydy
mui. Jos viršininku buvo gen. vet. gyd. J. 
Bulota. Joje dirbo dar šie veter. gydytojai: 
F. Mikšys, A. Krasauskas ir veter. stud. 
J. Gutauskas. Kariuomenės arklių tarpe 
ypač buvo paplitę niežai. Buvo gydoma šie 
ros dujų komerose. Taip pat buvo nemaža 
jplautimu sergančių arklių. Išskyrus iš 
sveikųjų tarpo,- sergantieji buvo naikina
mi. Ši liga labai pavojinga žmonėms.

Kovą su apkrečiamosiomis gyvulių ligo
mis labai sunkino vaistų ir veterinarijos 
personalo stoka. Caro laikais lietuviai la
bai mažai domėjosi veterinarija. Po pir
mojo karo grjžę iš Rusijos veterinarijos 
gydytojai buvo daugiausia lenkai dvari
ninkai, kurie, apsigyvenę savo ūkiuose, ma 
ža tesidomėjo Lietuvos atstatymu, ne ku
rie jų net smuko j Lenkiją. Labai maža 
saujelė lietuvių ūkininkų sūnų buvo dar 
neseniai baigę mokslus ir 1 darbą metėsi 
maža teturėdami patyrimo. Minėtajai spra 
gai užpildyti veterinarijos gydytojų suva
žiavimuose buvo keliamas klausimas kurti 
veterinarijos mokyklą Lietuvoje. Atstačius 
Lietuvos nepriklausomybę ir dalinai atsi- 
gynus nuo išorinių priešų, pirmoj eilėj im
ta rūpintis bendriniu tautos švietimu, stei 
giant pradžios mokyklas, gimnazijas, Įvai
rių rūšių specialias mokyklas ir pagaliau 
1922 metais buvo įsteigtas Lietuvos uni
versitetas. Tarp kitų įvairių fakultetų bu
vo įsteigtas prie medicinos fakulteto ir ve
terinarijos skyrius. Tas veterinarijos sky
rius, kaip ir visas anuometinis universite
tas, patalpomis, Įrengimais ir net moko
muoju personalu buvo labai kuklus. Ši mo 
kykla neturėjo patalpų nei klinikoms, nei 
laboratorijoms, nei kitoms Įstaigoms, jei 
neskaityti skurdžių anatomikumo patalpų. 
Todėl jai teko būti kitų įstaigų, pavyz
džiui, gusarų pulko veter. ligoninės, kampi 
ninku. Mokomojo personalo tarpe buvo vi
sai nepasiruošusių šiam darbui. Gyvulių 
anatomiją dėstė vet. gyd. Z. Mockus, pato
loginę anatomiją ir ichtiologiją prof. None
vičius, bendrą ir specialinę chirurgiją ir 
bakteriologiją prof. L. Gogelis, terapija 
gen. vet. gyd J Bulota, nagų bei kanopų Ii 
gas vet. gyd. Kancleris-Drapas.

Jau pačioje pradžioje skyrius įsigijo 
daug priešų, ypač veter. gydytojų tarpe, 
kurie kėlė jo ugdymo klausimą. Tas klau
simas buvo svarstomas beveik kiekviena
me veter. gydytojų suvažiavime ir sukel
davo nemaža ginčų. Ginčų paveikta vyriau 
sybė neskyrė tam veterinarijos skyriui pa
kankamai lėšų. Nors krašte ir buvo sava 
aukštoji veterinarijos mokykla, Krašto Ap 
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Iš Santarvės žurnalo leidžiamos knygos

VARŠUVOS SPALIS

Tai gi buvo ir bus kiekvieno stalinisto „di
džioji nuodėmė“.

Prisiminkim: Titą, Ra j ką, Rostovą pri
vertė masių nusivylimas ir ekonominė krizė 
ginti savo tautines pozicjas nuo Maskvos er
kių. Kremlius juk reikalavo „išlaisvintųjų“ 
kraštų ūkj derinti prie Maskvos plano. Krem
lius juk reikalavo forsuoti sunkiąją pramonę, 
kuriai tuose kraštuose nebuvo sveiko pagrin
do. Maskva reikalavo įvesti kolchozus, t.y. api
plėšti Ūkininkus, kad parūpintų turto ir darbo 
jėgos tiems beprotiškiems planams. Tuo rei
kalavimu Maskva sugriovė netik tradicinį 
gyvenimo stilių tuose kraštuose, bet sunaikino 
ir būtiną maitinimosi bazę visam kraštui. Tai
gi, tos pačios problemos radosi ir Gomulkai.

Jis pasirodė dar „galvojančiu stalinistu“, 
— o tuodu žodžiai nesuderinami. Gomulka pa
sirinko kovą.

Kova prasidėjo garsiuoju Gomulkos 
straipsniu „Vienybėje stiprybė“, kurį 1947 me
tais atspausdino partijos ideologinis laikraš
tis „Nowe Drogi“. Ten, dar prieš Tito atkriti
mą, Gomulka paskelbė tezę apie „lenkiškąjį 
kelią į socializmą“.

Tito tada dar nebuvo apsisprendęs. Būda
mas „kairės“ eksponentas, jis nemėgo „deši
niojo“ Gomulkos. Tito tada dar dėjo vilčių į 
bandymus pasiekti ko nors per Kominterno-

saugos Ministerija ir toliau skyrė stipendi 
jas veterinarijai studijuoti užsieny, nes ne 
tikėjo, kad Medicinos Fakulteto Veterina
rijos skyrius ilgai gyvuos. Pagaliau 1928 
metais tas veterinarijos skyrius buvo likvi 
duotas, išleidęs kelioliką naujų veter. gydy 
tojų, o jo studentų didžioji dauguma gavo 
stipendijas ir išvyko baigti mokslų užsie
ny. Esantieji arčiau pabaigos buvo pasiųs
ti į Rygos universitetą. Tik pradėjusieji ir 
pradedantieji pasiųsti į Vakarų Europos 
universitetus. Daugiausia jų pateko į Aus
triją (Vieną), dalis į Prancūziją (Toulou- 
są), Šveicariją (Berną), vėliau Berlyną, 
Stockholmą ir kitur.

Tais pačiais metais Žemės Ūkio Ministe
rija įsteigė Gruzdžių dvare vadinamą 
AukštesniąjąGyvulininkystės Mokyklą su 
veterinarijos felčerių kursu. Baigę tą mo
kyklą vadinosi gyvulininkystės technikais. 
Ta mokykla buvo pavesta ne Veterinari
jos, bet Žemės Ūkio Departamentui, nes 
Veterinarijos D-tas buvo nusistatęs prieš 
felčerių ruošimą. Tuo metu vyriausybės 
sluoksniuose įsivyravo nuomonė, kad Lie
tuva gali išsiversti su nedideliu veterina
rijos personalu. Tai nuomonei ypač atsto
vavo tuometinis Žemės Ūkio ministeris 
Aleksa. Tačiau Veterinarijos D-tas ir Vet. 
Gyd. Sąjunga laikėsi priešingos nuomo
nės ir siūlė sustabdyti vet. felčerių ruoši
mą, padidinti stipendijų skaičių veterina
rijai studijuoti užsieny ir sistemingai eiti 
prie aukštosios veterinarijos mokyklos stei 
gimo. Ilgą laiką ši nuomonė nesusilaukė 
vyriausybės pritarimo, bet Vet. D-tas ty
liai ruošė dirvą aukštosios vet. mokyklos 
įsteigimui. Jis įtikino vyriausybę, kad rei 
kia pastatyti didelius modernius rumus 
tuometiniam Valst. Vet. Bakteriologijos 
Institutui. Tie rūmai buvo taip suplanuoti, 
kad galėtų tikti ir mokymo darbai, nes tu 
rėjo didelę auditoriją, didelę mokomąją la 
boratoriją, muziejų ir kt. Taip pat ir dalis 
mokomojo personalo buvo iš anksto numa
tyta, ir kiekvienas busimasis dėstytojas, 
kiek sąlygos leido, buvo įgalintas tobulin
tis savo srity. Tačiau vyriausybės vis dar 
nebuvo galima paveikti pakeisti nusistaty
mą ir nuo veterinarijos felčerių pereiti 
prie vet. gydytojų ruošimo.

Padėtis iš pagrindų pasikeitė, kai 1935 
m. Ž.Ū. ministeriu tapo St. Putvinskis. Jis 
labai lengvai davėsi įtikinamas, kad jau 
laikas baigti su veterinarijos felčerių ruo
šimu ir steigti aukštąją veterinarijos mo
kyklą. Visa energija jis ėmė siekti to tiks
lo, nugalėdamas visas kliūtis. Buvo paruoš 
tas smulkus planas, pagal kurį aukštoji ve 
terinarijos mokykla ne tik ruoštų naujus 
veterinarijos gydytojus, bet ir atliktų visą 
eilę praktiško pabūdžio uždavinių: praves 
tų visus reikalingus laboratorinius tyri
mus, gamintų skiepus veterinarijos bei me 
didinos reikalams .gydytų gyvulius ir 1.1. 
Kad aukštajai veterinarijos mokyklai išlai 
kyti sąmata nebūtų labai didelė, pagal tą 
planą visi bendro pobūdžio pagrindiniai da 
lykai, kaip zoologija, botanika, chemija, fi 
zika, fiziologija, histologija ir bendroji pa

Vladas Šlaitas

ATSKIRI DEBESĖLIAI

Nebuvo nei tikro džiaugsmo,
nei tikro liūdesio:
buvo tik šiaip sau danguj atskiri debesėliai 
tai vienur, tai kitur išmėtyti.

Ir nebuvo ko širdžiai laukti:
tie patys medžiai
Virš miestelio stogų mėlynais kaspinėliais plaukė. 
Buvo šiaip sau tikrai rudens atskiri debesėliai 
netvarkingai širdy išmėtyti.

Kominformo reformas. Tad, lyginti Tito su 
Gomulka anais metais nebūtų tikslinga.

Naujosios „lenkų sektos“ credo buvo toks:
„Lenkija ne tik gali žengti savo keliu į so

cializmą — ji privalo eiti tuo keliu. Nėra rei
kalo bandyti iš nieko įkurti didžiulę pramonę 
be energetikos ir žaliavų bazės — ji tik apsun
kintų visą krašto ūkį. Kolchozų įvedimas Len
kijoje griežtai atmestinas. Lenkijos ūkinės 
struktūros ir politinės padėties akivaizdoje 
kolchozai kenktų visam kraštui“.

Tai buvo pavojaus signalas Stalinui. Dėl 
tų pačių nuodėmių jis po metų ekskomuni- 
kuoja Tito. Bet Gomulka čia jau pasireiškia, 
kaip gryniausio plauko tautinis komunistas. 
Tik trūksta toje programoje dar „ideologinės 
lygybės“ su Maskva reikalavimo ir abejonės 
dėl Kremliaus neklaidingumo.

Prieš puolis

Stalin netrukus perėjo į puolimą ir 1948 
metų vėlyvą vasarą krizė pasiekė viršūnes.

Lenkų kompartijos CK nariai renkasi po- 
sėdin rūsčiais veidais.

Visi žinojo, koks reikalas, ir labai abejojo, 
ar Gomulka išneš sveiką kailį. Nors jis ir jo 
idėjos turėjo labai daug simpatijų CK narių 
tarpe, tačiau dauguma bijojo tas simpatijas 
reikšti.

Buvo pastebėta, kad Maskvos patikėtiniai 
kaskart aštriau kritikavo ir reiškėsi prieš Go
mulkos tezes. Gomulka spyrėsi, nenorėjo nė 
į Kominformą įstoti. CK narių — bailių dau
guma labai rimtai kratė galvas dėl tokios 
„avantiūros“. Dar labiau jie išsigando, kai Go
mulka atsisakė klausyti Maskvos įsakymo 
„prijungti“ prie kompartijos, t.y. likviduoti, 
socialistų partiją. Gomulka reikalavo tik fe
deracijos su socialistais. Anot jo, kompartijai 
reikia sąjungininko, kuris turėtu ryšį su žmo
nėmis, nes kitaip kompartija paliks izoliuota.

Taip, tai taip. Faktiškai nuo pačios kom
partijos įsikūrimo dienos ji buvo atsiribojusi

tologija, turėtų būti einami V.D. Universi
tete. Pirmaisiais dvejais metais, kol vete
rinarijos studentai beveik visus dalykus 
turėjo eiti V.D. Universitete ir vien tik gy 
vulių anatomijos kursas turėjo būti atski
rai organizuotas, nereikėjo visos aukšto
sios veter. mokyklos administracijos, o ana 
tomijos katedra turėjo būti steigiama prie 
Valst. Vet. Bakteriologijos Instituto. Vi
siems mokyklos steigimo ir organizavimo 
reikalams tvarkyti per tuos 2 metus turė
jo būti prie Vet. D-to sudaryta speciali ta
ryba.

Šį planą vyriausybei priėmus, 1936 metų 
pradžioje buvo išleistas Veterinarijos Aka
demijai steigti ir laikyti įstatymas, kuris 
ž.U. ministeriui pavedė įsteigti Kaune Ve
terinarijos Akademiją ir paskirti Veterina 
-rijos Akademijai Tarybą. Išleidus tą įsta
tymą ir prasidėjo visi praktiški Veterinari 
jos Akademijos kūrimo darbai Vilijampo
lėje.

Pirmiausia turėjo būti paruoštas gyvu
lių anatomijos dėstytojas. V.A. Taryba tuo' 
dėstytuoju parinko Dr. K. Miknevičių ir 
skubiai pasiuntė jį į užsienį — Tulūzą — 
pasiruošti. Tų pačių 1936 metų rudenį jis 
jau pradėjo anatomijos dėstymą, laikinai 
kaip Valst. Vet. Bakteriologijos Instituto 
tarnautojas. Netrukus buvo parinkti ir ki
ti kandidatai į Vet. Akademijos dėstyto
jus.

1936 m. Vet. Akademijos Taryba paskel 
bė spaudoje konkursą Veterinarijos Aka
demijos profesūrai parinkti. Veterinarijos 
gydytojai, turį vet. medicinos daktaro 
laipsnį ir pasireiškę spaudoje, turėjo pir
menybę būti išrinktais į Vet. Akademijos 
profesūrą. Asmeniui, išrinktam į profesū
rą, buvo suteikiamas docento vardas. Iš
rinktiesiems į profesūrą kandidatams bu
vo sudaroma galimybė išvykti į bet kurią 
vakarų Europos valstybę pagilinti pasirink 
tąjį dalyką pas žymiausius profesorius. Ta 
privilegija pasinaudodami, visi kandidatai 
j profesūrą, prieš pradėdami dėstyti, buvo 
išvykę į užsienius. Jie turėjo pakankamai 
laiko pasiruošti savo būsimosioms parei
goms, nes darbą jiems reikėjo pradėti tik 
trečiaisiais Vet. Akademijos gyvavimo me
tais.

Tuojau pat buvo parūpintos lėšos ir pa
ruošti planai anatomikumui ir veterinari
jos klinikoms ir pradėta vykdyti jų staty
ba. Jau trečiaisiais Vet. Akademijos gyva
vimo metais jos studentai pradėjo savo 
praktikos darbus moderniose klinikose. 
Baigus statyti klinikas, buvo statoma mo
komoji kalvė ir valgykla studentams.

1938 metais pradėjo veikti Vet. Akademi 
jos statutas. Tuomet Vet. Akademija galu
tinai susiformavo, kaip savarankiška aukš 
toji mokslo įstaiga, ir perėmė savo žinion 
Valst. Vet. Bakteriologijos Instituto patal
pas, turtą, personalą ir funkcijas.

Taigi 1938 metus galime laikyti pilno 
akademinio veikimo pradžia, nes tais me
tais buvo pradėtas klinikų kursas, kur jau 
tikrai pasireiškė veterinarinė sritis, ir Aka 
demijoje mokėsi trys kursai. Be to, tais 
pačiais metais pradėta Akademijoje dėsty 
ti botanika, pašarų - šėrimo mokslas, para 
zitologija ir taikomoji zoologija. Liko tik 
chemija, fizika ir fiziologija, kurios buvo 
skaitomos medicinos fakultete. Naujai 
pastatytose klinikų patalpose buvo chirur 
gijos klinika, vidaus ligų klinika, bujatri- 
kos ir ambulatorijos klinika ir farmacija. 
Karas užklupo bestatant nagų bei kanopų 
kliniką su mokomąja kalve.

Klinikos buvo pastatytos atsižvelgiant į 
Lietuvos klimatą: ilgą šaltą žiemą ir lie
tingą rudenį. Visoms trims klinikoms bu
vo įrengta bendra didžiulė salė, po stikli
niu stogu ir apšildoma, ir ten studentai ga 
Įėjo patogiai tirti gyvulius, nepaisant oro 
atmainų. Taip pat buvo bendra, klinikų rei 
kalams pritaikyta, auditorija. Kaip mato
me, buvo einama prie to, kad Akademijoje 
galėtų koncentruotis ir visos pagalbinės 
veterinarijos reikalams mokslo šakos.

Karas ir okupacijos sutrukdė normalią 
Akademijos plėtotę, daug kas liko projek
tuose. Karo metu jos padėtis dar pasun
kėjo. Ypač sunkioje padėtyje atsidūrė Se- 
rologijos Institutas. Dėl pašarų trūkumo 
kartais būdavo atsiduriama kritiškoje pa
dėtyje, o turėjo būti gerai pašerti daugiau 
šimtas arklių ir kitokių gyvulių.

Kaip atrodė mūsiškė Vet. Akademija, ly 
ginant ją su vakarų Europos žymiomis ir 
senomis veterinarijos mokyklomis? Akade 
mija, kaip mokslo įstaiga, buvo įkurta pla 
ningai, apgalvotai, o kas buvo daroma, tai 
daroma pagal paskutinį technikos žodį. 
Mokslo programa buvo sudaryta plati ir iš 
sami, teikiamosios žinios naujausios ir pla 
čiausios.

Akademija turėjo tvirtus pamatus mo
kymo ir programos atžvilgiu. Studentai bu 
vo atrenkami pagal sveikatą ir atestatus 
konkurso keliu. Į šią sunkią mokslo ir 
praktikos sritį ėjo energingas, ryžtingas 
jaunimas, daugiausia Lietuvos ūkininkų 
sunūs, nes jie jautėsi artimiausi tai sričiai.

Busimieji veterinarijos gydytojai klini
kinį paruošimą gaudavo Akademijos klini 
koše. Pacientų buvo užtektinai: apie 80 vie 
tų, skirtų didiesiems stacionariškai gydo
miesiems gyvuliams, buvo beveik visada 
užpildytos. Atitinkamos patalpos buvo ir 
mažiesiems gyvuliams. Be to. klinikose bu 
vo apžiūrimi ir gydomi ambulatoriniai pa
cientai. Tuo būdu tik vienų metų bėgyje 
Veterinarijos Akademijos klinikose būda
vo suteikiama pagalba tūkstančiams pa
cientų. Tomis klinikomis naudojosi ne tik
tai Kauno ir jo apylinkių gyventojai. Rim 
tesnių susirgimų atvejais į klinikas buvo 
gabenami pacientai iš už 50 km ir dar iš 
toliau. Ypač dieglių skyrius, veikęs 24 vai. 
į parą, buvo populiarus arklių savininkų 
tarpe. Čia paminėtina ir dujų kamera, ku
rioje buvo gydomi arkliai, apnikti niežų. 
Šiai kamerai, veikiančiai nuo ankstyvo ry 
to iki sutemų, beveik niekada netrūkdavo 
pacientų.

Veterinarijos Akademijos rėmuose vei
kęs Farmakologijos Institutas, kurio direk
torium buvo Dr. med. vet. A. Kalvaitis, 
be su mokymu susijusių uždavinių, turėjo 
aprūpinti visus institutus bei klinikas re
agentais, chemikalais, vaistais ir tvarsto
mąja medžiaga. Be to, ir ambulatoriškai 
gydomieji gyvuliai taip pat čia buvo ap
rūpinami vaistais. Kadangi okupantai įver 
tino Veterinarijos Akademijos reikšmę gy
vulių ūkiui ,tad prieš karą sudarytosios 
vaistų atsargos buvo ne tiktai išsaugotos, 
bet pavyko jas net papildyti. .

Arklio darbingumas ir jo vertė daug pri 
klauso nuo tinkamo pakaustymo ir geros 
kanopų priežiūros. Gerų arklių kaustyto- 
jų tikrai buvo didelis trūkumas. Šiam trū 
kumui pašalinti ir buvo ruošiami arklių 
kaustymo kursai mokomojoje kalvėje.

Ir kituose Veterinarijos Akademijos ins 
titutuose, k.a.: Bakteriologijos, Taikomo
sios botanikos ir pašarų, Maisto higienos. 
Parazitologijos ir zoologijos, Patolpgijos ir 
zooterhnijoo, buvo atliek aini ne tiktai mv- 
kymo, bet taip pat visam kraštui svarbūs 
įvairūs tyrimo bei ligų diagnozavimo dar
bai. Sakysime, 1938 m. netoli Kauno pa
sirodžius snukio ir nagų ligai, jos diagnozė 
buvo Veterinarijos Akademijos laboratori 
jose galutinai patvirtinta. Dalis personalo 
aktyviai dalyvavo šią liga likviduojant. Ne 
galima nepaminėti Veterinarijos Akademi 
jos Departamento glaudaus bendradarbia
vimo, vedant sistemingą kovą su kai ku
riomis apkrečiamomis gyvulių ligomis, k. 
a.: su galvijų tuberkulioze, brucelioze ir 
paukščių pullorum. Tūkstančiais prisiun
čiamos kraujo, pieno ir kitokios prabos čia 
buvo tiriamos serologiniu, biologiniu, bak
teriologiniu, o prireikus ir kitokiais meto
dais. Pasitaikius neaiškios kilmės gyvulių 
susirgimams, rajonuose dirbantieji vet. gy 
dytojai taip pat buvo reikalingi Vet. Aka-

(Nukelta i 4 psl.)

nuo masių ir jų „oportunizmo“, t.y., geresnio 
gyvenimo siekimo. Partija tikrai izoliuota nuo 
masių. Ji veda politiką gryname kovos dėl va1 
džios vakume — tuštumoje. Bet, ar galima tai 
viešai sakyti? Ar galima apie tai tain viešai 
kalbėti, kaip tai Gomulka darė?

Tačiau svarbiausias CK narių slogutis bu
vo Gomulkos kalba 1948 metų plenume. Ar jis 
aklas? Ar jis nemato, kaip raukosi draugų 
maskviečių kaktos, kaip suakmenėjo jų veidai, 
kuomet jis atmetė kolchozus, industrializaciją 
ir kitas Sovietų tezes?

Kas čia atsitiko su Gomulka? Bene išpro
tėjo?

Per daugelio metų eilę jis žinojo tik vieną 
socialistinę tėvynę — Sovietų Rusiją — ir 
staiga atrado naują — Lenkiją? Velnias jį ži
no, o gal jis taip sako ir daro, susitaręs su ku
ria nors Kremliaus grupe? Bet, kas tai per 
grupė, kad šiaip apie ją nieko negirdėti? Silp
na, turbūt, durnių jieško, kad kas pirštus 
tarpdurin kaišiotų?

Posėdžiui pirmininkauja Boleslaw Bierut, 
nusipelnęs normų vykdytojas, kuris visad yra 
Maskvos stipresniųjų pusėje, šalia jo kiti du 
— žydai: Jakub Berman ir Hilary Mine. Ir jie 
pildė „normas“, tik kitokias: Sibire. Oi, jie ži
nojo draugo Stalino kerštą — yoač vargšams 
žydams. Jie žino, kad nėra prasmės priešintis. 
Bene jie nepatyrė patys savo kailiu, ka tai 
reiškia „priešintis“: metu metus jie išsėdėjo 
sovietinėje Azijoje po miliciios priežiūra, ba
davo ir skurdo, vis viena koja grabe, vis prieš 
akis turėdami nužudytųjų draugų likimą.

Ačiū. Ne. Jiems užtenka „komjaunuoliš
kos drąsos“.

Jie dabar valdžioje. O tai ne tik saldus 
jausmas, bet ir gana patogus gyvenimas. Jie 
džiaugiasi nauja tėvelio malone, šildosi „Stali
no saulės šviesoje“ ir nė nemano šiltų vietelių 
netekti. Dargi dėl kokio tai „lachudros“ Go
mulkos, slaptojo „Tito draugo“, Laszlo Rajk 
įtartino pažįstamo, — kaip kad teko nugirsti 
iš Maskvos.

Nekaltai Pradėtosios šventė •»

Nuostabiai graži esi, Marija, ir jokios dė
mės, nė gimtosios nuodėmės, nėra Tavyje! 
Šiam švenč. Marijos Nekaltam Prasidėji
mui prisiminti ir pagarbinti Bažnyčia yra 
paskyrusi gruodžio 8 d., kuri visame kata
likų pasaulyje švenčiama, pagal vietos ga
limybes, ypatingu iškilmingumu. Jeigu 
Adomas būtų išbuvęs Dievui klusnus, dėl 
šito jo nuopelno visi žmonės būtų gimę Die 
vo akyse teisūs, nekalti, antgamtinėmis 
malonėmis išpuošti. Toji nuodėmė, su ku
ria dėl pirmosios Adomo kaltės gimsta vi
si žmonės, yra vadinama gimtoji nuodėmė. 
Nuo jos tik vienintelė Švenč. Marija buvo 
visiškai laisva nuo pat savo gyvenimo pra
džios. Dievas apsaugojo Mariją nuo bet ko 
kios dėmės ir jos sielą išpuošė ypatingo
mis savo malonėmis, kad butų verta būti 
pasaulio Išganytojo Kristaus Motina.

Marija mums pasirodo kaip Nekaltumo 
Šventoji, sužadindama širdyse troškimą it 
pasiilgimą dieviškosios skaistumo dorybės, 
kuri visuomet yra brangiausias žmogaus 
dvasios papuošalas ir turtas. Marija kvie
čia į skaistumą šiandieną, kada taip plečia 
si kūno garbinimas, besaikis patogumų 
ieškojimas. Dieviški dalykai ir ypačiai Ma 
rijos malonės pasirodo vis gražesnės, kada 
apie jas daugiau galvojama. Teologai jas 
patvirtina ne vien tik todėl, kad tai „yra 
gražu, bet dėl to, kad tai yra tiesa.. Jei žmo 
gaus kūriniai, meno ir literatūros šedevrai, 
savyje slepia didelį grožį ir dvasinius tur
tus, juo labiau Dievo malonės, kuriomis 
išpuošta Dievo Motina Švenč. Marija.

Pamaldumas į Mariją, __ sudarydamas 
vieną pagrindinę krikščioniškojo gy
venimo dalį, yra taip senas, kaip sena 
pati Kristaus Bažnyčia. Visa krikščioniš
koji kultūra yra pažymėta Marijos vardu. 
Po Kristaus žemėje niekas neturi tokios 
didelės įtakos į dorini žmonių gyvenimą, 
kaip Marija. Yra pastebėta, kad daugu
mas netikinčiųjų, kurie šiaip jau atmeta 
kas šventa, Marijos niekinti kažkaip netu
ri drąsos. Jausti neapykantos Nekalčiau
siajai gali tik ta širdis, kuri nuodėmėje 
palūžo ir nebenori pakilti.

Marijos vardas su meile ir pagarba taria 
mas Visuose pasaulio kraštuose, nes didžių 
dalykų padarė jai Galingasis, kurio vardas 
Šventas! Nuo amžių negirdėta, kad, kas 
nors šaukėsi Marijos užtarymo, būtų bu
vęs neišklausytas. Su tokiu pasitikėjimu 
skubėkime prie dangiškosios Motinos — 
Nekaltai Pradėtosios!

P. Dauknys, MIC.

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA
Budėkime, PLSS Anglijos rajono leidi

nys. 1957 m. spalio mėn. Nr. 22. Turinys: 
Darbininkams keičiantis (sktn. K. Vaitke
vičius), Amžių lieptas (B. Brazdžionis), 
Deimantas (vertimas), žibutė (A. Vaičiu
laitis)., Iš mūsų tautos praeities, Skautas ir 
tėvynė (Sen. R. Verbyla), ViUaKatrrt'q-rrul* 
sas (B. Brazdžionis), Kelionė į Fex slėnį 
(A. Gegeckas), Lapai (D. Sadūnaitė), Ap
uolės piliakalnis (J.P.), Svetimas dangus 
(L. Žitkevičius), Skautėms (įsakymai), 
Nuovargis (K. Bradunas), Pabiros,. Jaunes 
niųjų skautų kampelis (Dargių Romukas 
— Gyvinio. Ko jūs, girelės, gaudžiat... — 
V. Nemunėlio). Iš mūsų gyvenimo (DBLS 
pirmininko M. Bajorino sveikinimas sto
vyklai. Pasaulinėje skaučių stovykloje 
Windsore — R. Daunoraitės. Jubiliejinė 
Džiamborę — ps. J. Bružinsko. Mūsų tradi 
cine vasaros stovykla Lietuvių Sodyboje— 
N. Puodžiukaitės, Naujienos iš Corby, Ra
jono vadovų, vadovių suvažiavimas ir kt.).

Pagerbtas Pulgis Andriušis

Žymaus lietuvių rašytojo ir žurnalisto 
Pulgio Andriušio 50 amžiaus metų ir 25 
kūrybinio darbo sukaktuvių proga Adelai
des lietuviai jubiliatui pagerbti suruošė 
specialų literatūros vakarą.

Vakaro programą paruošė ir tvarkė bu
vęs Kauno radiofono režisorius Juozas Gu 
čius. Jis savo paskaitoje, pavadintoje „Šla
itu ; ir anapus ežero", nušvietė jubiliato 
i'".nenį. Apie Pulgio Andriušio kūrybą kai 
tėjo Pr. Pusdešris.

Koncertinėje dalyje Vaclovas Ratkevi
čius paskaitė iš sukaktuvininko knygos 
„Sudiev, kvietkeli". Iš dar nespausdintos 
P. Andriušio knygos „Rojaus vartai" skai 
tė Jonas Venclovavičius. Gabus aktorius 
Algis Gutis labai įdomiai paskaitė sukak
tuvininko feljetoną ..šaukštai po pietų". 
Pažymėtina, kad Algis Gutis savo balsu, 
mimika ir manieromis labai vykusiai imi
tavo patį autorių, į kurį buvo ir nusigrima 
vęs. Solistė A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė pa 
dainavo „Klajūnui“, „Stasys" ir „Tėvas su 
močiute savo" — kaip visuomet ir šitas 
nuotaikingas daineles solistė išpildė su di
deliu skoniu ir balso kultūra. Kelias dai
neles taip pat padainavo ir G. Vasiliauskie 
nė.

Sukaktuvininką ta proga sveikino visa 
eilė organizacijų ir pavienių asmenų. Ade
laidės lietuvių bendruomenės vardu Pul- 
giui Andriušiui buvo padovanota rašonv’- 
ji mašinėlė su lietuviškais rašmenis, 
Kultūros Fondas jubiliatui įteikė dail. L. 
Žygo paveikslą „Afrikos ritmas". -reni.

„Kovas“ — šachmatų meisteris

Sydnėjuje šiais metais buvo suorgani
zuotas pirmas pabaltiecių šachmatų turny 
ras kurį laimėjo lietuvių „Kovo“ sporto 
klubo šachmatininkai, gaudami pereinamą 
j^Už „Kovą" žaidė V. Patašius, V. Kože- 
niauskas. J. Venclovas, J. Maščinskas, A. 
Dargužis ir V. Rastutis.

Pažymėtina, kad šiuo turnyru itin dome 
josi ir australų šachmatininkai. -rem.

Lietuviška filmą

Sydnėjaus lietuvis V. Rastutis šiuo me
tu kruopščiai filmuoja įvairius Sydnėjaus 
lietuvių gyvenimo aspektus. Ateinančių 
metų bėgyje jis ruošiasi išmisti specialią 
filmą, vaizduojančią Sydnėjaus lietuvių 
veiklą. -«“•
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

UOLUS SKAITYTOJAS
DBLS Gloucesterio sk. narys Aleksan

dras Vilimas kasmet vienas iš pirmųjų už
siprenumeruoja „Europos Lietuvį“. Perei
tą savaitę mūsų atstovui įmokėjo keturis 
svarus, užsisakydamas „E.L." 1958 ir 1959 
m., kartu visiems savo šeimos 5 nariams 
paimdamas po loterijos bilietą. Daugiau 
tokių uolių prenumeratorių!

LITERATŪROS VAKARAS TIKRAI 
RUOŠIAMAS

PR. IVANAUSKAS IR TOLIAU REMIA 
SERGANČIUOSIUS

Didž. Britanijos lietuvis Pr. Ivanauskas, 
plačiai žinomas savo nuolatine parama lie
tuviškiems reikalams, siųsdamas savo „Eu
ropos Lietuvio“ prenumeratą už 1958 me
tus, atsiuntė taip pat dar 2 svarus, kad už 
juos mūsų laikraštis būtų siunčiamas Gau
tingo sanatorijoje Vokietijoje besigydan
tiems lietuviams. 
Ivanauskas 
numeruoja 
lietuviams.

Pažymėtina, kad Pr. 
jau treji metai pastoviai pre- 
.,Europos Lietuvį“ Gautingo

Gruodžio 7 d., šeštadienį, literatūros va
karas Lietuvių Namuose (1, Ladbroke Gar 
dens, W 11) tikrai įvyks.

Pradžia 7 valandą. Prašom nesivėlinti. 
Programa bus neilga, o po jos šokiai.

šeštadienį dėl to visi vakare sukime į 
Lietuvių Namus, į literatūros vakarą.

Be kita ko, įėjimas niekam nieko nekaš
tuoja.

LOTERIJOS BILIETAI

BRADFORDAS
Spaudos centras Lietuvių Namuose

Su Lietuvių Namų atidarymu Bradforde 
susikūrė ir šiaurės Anglijos patogumui Lie 
tuviškos Spaudos Centras, kuris veikia sa
vaitgaliais ir kuriame žemiausiomis kaino
mis galima įsigyti įvairiausiu lietuvišku 
leidiniu, kalėdinių atvirukų, žurnalų. Sa
vaitgaliais čia to Centro vadovas J. Bru
žinskas ne tik knygas pardavinėja, bet tain 
pat priima „Kario“, „Ateities“, „Eglutės“ 
ir kitų žurnalų prenumeratas.

Ni- 
ap-

Pirmosiomis šios savaitės dienomis ' 
dos spaustuvės mašinų fondo loterijos i 
mokėtų bilietų jau buvo grįžę apie 700.

Kas dar nesuskubo užpildyti ir grąžinti, 
nrašom truputį paskubėti, nes geriau vė
liau, negu niekad, o dar geriau anksčiau 
negu vėliau.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS '
Lietuviu Parapija Londone rengia Nau- 

i”iu Metu sutikimo vakarą Lietuvių Spor 
ir Socialinio Klubo (parapijos) salės pa 

Monse 1958 metų sausio 4 d. Numatoma 
įdomi nrosrama. kurioie yra ir loterija, 
tari bažnytinis komitetas labai prašytu mie 
bis savo parapijoms nrisidėti prie Interi
ms fantais. Fantus prašome siusti kleboni- 
inn: 21, The Oval. Hackney Rd., E.2. Vi
siems paremsiantiems komitetas iš anks
to dėkoja. Pelnas skiriamas bažnyčios iš
laikymui.
Padėka

Londono Lietuviu Moterų „Dainavos“ 
^cmbūris dėkoja visiems mieliems tautie
čiams. kurie savo dosniom piniginėm au
kom ir daiktais įgalino Londono lietuves 
dalyvauti Pabaltijo Tautu Kalėdiniame 
Bnzare. kuris vyko š.m. lapkričio 29 — 
gruodžio 1 d.d. Latviu Namuose Londone.

Taip pat dėkojame ponioms už skanius 
pyragus ir visokeriopa pagalba.

LLMS „Dainavos“ Valdyba
BENDRAS POSĖDIS

šeštadienį, lapkričio 30 d.Lietuvių 
muose įvyko bendras DBLS Tarybos, Val
dybos ir LN Bendrovės Valdybos posėdis, 
kuriame buvo aptarti bendrieji mūsų rei
kalai.

Na-

--- ISfaryDos nariu posea.yje dalyvavo Kun. 
A. Kazlauskas, S. Kuzminskas, A. Pužaus
kas ir K. Valteris. Tarybos pirmininku bu
vo išrinktas A. Pužauskas ir sekretorium 
K. Valteris.

DERBY
Kariuomenės minėjimas

Kaip kasmet, taip ir šiemet DBLS Der
bio skyriaus suruoštame Lietuvos kariuo
menės šventės minėjime vietiniai lietuviai 
gausiai dalyvavo.

Oficialiąja dali pravedė vietos skyriaus 
i pirmininkas P. Pooika. prelegentu pakvies 
įdamas Dr. J. Mockų, kuris vaizdžiai nu
švietė kovu tikslą amžių bėgyje, užbaigda
mas Lietuvos laisvės kovomis ir ypatingai 
pabrėždamas, kad tik tada nilnai nabudo 
tautos sąmonė, kada „Aušros“. „Varno“ ir 
kitos anuomet Lietuva žadinusios snaudos 
pasėtoji sėkla nrigiio liaudies širdyje. Ta 
nati liaudis, pašaukta momentui atėius. ne 
liko abejinga — griebėsi ginklo ir laisvę 
laimėjo.

Oficialioji dalis baigta Tautos Himnu.
Kaino pranešėjas, linksmąją dali nuotai 

kingai pravedė J. Levinskas. paįvairinda
mas programos tarnus juokingais pasakoji 
mais. Nuolatinė mūsų mažoji deklamuoto- 
ja Birutė Urbanavičiūtė gražiai pasakė du 
eilėraščius.

Vietos lietuviu dainos mėgėjų būrelis, 
nebūdamas gausus ar balsingas, vis dėl+o 
drąsiai ir darniai išpildė penkias dainas: 
Žveng žirgelis lankui. Gaideliai nraded gie 
doti. Vai. tu. žirge, žirge. Karžygiai ir Leis 
kit i tėvyne, i kurios tarna buvo iternta 
Pr. Vaičaičio Yra šalis deklamaciia. Dai
nas naruošė ir pianinu pritarė F. Ramonis.

Toliau B. Gurgždaitis gyvai papasakoto 
Spalio felietona ..Anglu kalba“, o nuolati
nis mūsų akordeonistas V. Junokas akorde 
onu pritardamas, išnildė kelias jumoristi
nes daineles, paįvairindamas jas nuotaikin 
gaiš pasakojimais.

Jaukiai oraėies kariuomenės minėiimo 
vakaras baigtas šokiais ir turtinga loteri
ja. Dalvviai išsiskirstė jaukiai lietuviškai 
uuoitcihę.

Ragaišis

vą perėmė mūsų suvereninės valstybės ats
tovas Įg. Min. pavaduotojas V. Balickas ir 
su nuoširdžia kalba perdavė ją skyriaus 
pirmininkui V. Kupsčiui, kuris davė iškil
mingą pažadą vėliavą saugoti, gerbti ir va
dovautis vėliavos įdėja kovoje ir darbuose 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. 
Po to sekė atskirų penkių organizacijų ats 
tovų sveikinimai.

Iškilmių aktą pasirašė: V. Balickas, kun. 
V. Kamaitis, A. Šukys. M. Navickienė, O. 
Kairiūkštienė, S. Nenortas, S. Lauruvėnas, 
D. Banaitis, A. Kuzmickas; darbo prezidiu
mas: A. Jaloveckas, J. Verbickas; skyriaus 
valdybos pirm. V. Kupstys ir sekr. A. Ja
kimavičius.

Iškilmingoji šventės dalis baigta Tautos 
Himnu. Atskiroje salėje prasidėjo krikšty
nų vaišės. Kadangi jau iš senovės yra už
silikęs paprotys, kad be kūmos pyrago ne
išsiverčia jokios krikštynos, tai ir šiuo kar 
tu centrinis momentas buvo tas, kada kū
ma su kūmu pakilo ir pradėjo pjaustyti ir 
dalyti sultingą pyragą.

Kitą dieną. . .ramovėnai“ dalyvavo Man- 
chesterio žuvusiųjų karių minėjime. Sky
riaus pirm. V. Kupstys, lydimas dviejų tau 
tiniais rūbais pasipuošusių lietuvaičių, už
dėjo ant Nežinomojo Kario- kapo vainiką 
su tautinių spalvų kaspinais ir atitinkamu 
užrašu.

Lapkričio 23 d. įvyko paskutinis šio mė
nesio „Ramovėnų“ pasirodymas, būtent, ka 
riuomenės minėjimas. Nors visi aplinkiniai 
skyriai tą dieną irgi rengė savus minėji
mus, žmonių prisirinko pilna salė. Iškilmin 
gai buvo įnešta į salę naujoji vėliava. 
Trumpą tos dienos apžvalgą padarė V. 
Kupstys. Šio vakaro dėmesys buvo nukreip 
tas į Londono „Vaidilos“ vaidinimą „Mo
kyklos Draugai“. Galiu vienu žodžiu pasa
kyti, kad visi vaidintojai savo vaidmenyse 
buvo įgyvenę. Nereikia užmiršti, kad ir re- 
žisorius F. Neveravičius bus nepagailėjęs 
triūso ir laiko. Artistai buvo apdovanoti 
gėlėmis.

Šį kartą Manchestery pasirodė dar viena 
naujienybė. Be turtingos eilinės loterijos, 
buvo ir mugė, kurioje buvo galima pigiai 
nusipirkti Kalėdoms dovanėlių. Loteriją ir 
mugę suruošė O. Kairiūkštienė. Loterijai 
fantai buvo visi suaukoti.

Artistai buvo pavaišinti nuolatinės nenu 
ilstamos ramovėnų šeimininkės M. Navic
kienės. O.K.

VOKIETIJA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
— „Lietuva pavojuje! Vokiečių kariuo

menei atsitraukiant, jau įsibrovė Lietuvon 
svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji eina, at
imdama iš mūsų gyventojų duoną, gyvu
lius ir mantą. Jos palydovai — badas, gaiš 
ra pašvaistės, kraujo ir ašarų upeliai“.

Tai žodžiai iš Lietuvos vyriausybės at
sišaukimo, išleisto 1918 m. gruodžio 29 d., 
kurį oasirašė ministeris pirm. M. Sleževi
čius !r krašto apsaugos ministeris karinin
kas Velykis. Šj atsišaukimą išgirdę, iš visų 
Lietuvos vietovių pradėjo gausiai rinktis 
savanoriai, kurie sudarė ginkluotųjų pa
jėgu branduolį. Tai buvo kilnios dvasios 
rinktiniai Lietuvos vyrai, kurie, vadovau
damiesi šūkiu „Mirsim, bet nevergausim“, 
stojo ginti Lietuvos laisvės. Pirmieji sava
noriai ir vėliau mobilizuotieji kariai krau
jo ir gyvybių kaina nupirko savo tėvynei 
laisvę ir nepriklausomybę. Laisvės kovoto
ju žygiai prilygsta mūsų senovės didvyrių 
darbams ir žygiams, ir šiandien mes vieno
dai didžiuojamės jais. Vėliau iš tos sava
norių saujelės išaugo mūsų tautos pasidi
džiavimas —gražioji Lietuvos kariuomenė.

Kaip kiekviena tauta, taip ir mes mylėjo 
me savo kariuomenę, ir didžiavomės ja. 
Kad Per’au galėtume su jos žygiais susi
pažinti ir pagerbti ją, buvo pradėta švęsti 
Kariuomenės Šventė, kuriai parinkta lap
kričio 23 d. Šią dieną mes iškilmingai 
šventėme Lietuvoje, šią gražią tradiciją 
palaikome ir atsidūrę tremtyje.

Londone lapkričio 30 Kariuomenės Šven 
tės minėjimą surengė Londono Lietuvių 
Vyrų Choras. Dalyvavo nemažas būrys tau 
tiečių — atsargos karių su šeimomis. Ati
daromąjį žodį tarė J. Alkis ir pakvietė ra
šytoją F. Neveravičių skaityti paskaitą. 
Prelegentas literatūrinėje paskaitoje api
būdino lietuvį kaip karį, jo būdą ir kovas 
dėl laisvės, pradedant giliąja senove ir bai 
giant dabarties partizanų kovomis. Vėliau 
tylos minute pagerti kovojantieji ir žuvu
sieji dėl Lietuvos laisvės.

Meninėje dalyje Grikietis ir Parulis pa
grojo smuikomis keletą muzikos kūrinė
liu. J. Alkis padeklamavo B. Brazdžionio 
eilėraštį „Amžių lieptas“. Solistas J. Čer
nius padainavo solo porą liaudies daine
lių. Pabaigai Londono Lietuvių Vyrų Cho
ras, vadovaujamas V. Mamaičio, sutarti
nai padainavo 10 įvairių dainų, kurių dvi 
pasikeičiant sakiniais su choru dainavo so 
lo J. Černius.

Nuaidėjus himno garsams, salėje vyko 
šeimyninis pasilinksminimas, kurio metu 
gurkšnojant alutj pasidalyta praeities žy
gių atsiminimais. V.V.
DŽIAMBORĖS FONDAS

Esu prašomas išskirti iš aukų lapo Nr. 
51a 14 sv. 18 šil. ir Į p. auką iš Nottingha- 
mo, gautą per V. Fidlerį, pranešant, kad 
minėta auka yra buvusio LAS skyriaus 
kasos likučiai, likvidacinio susirinkimo nu
tarimu paaukoti Džiamborės Fondui.

Dar gauta auka iš VLIK VT pirmininko 
J. Glemžos — 1 sv. ir Dr. B. Medžikausko 
Austrijoj 4 sv. Mieliems aukotojams šir 
dingai dėkojame.
ps. J. Bružinskas, DF Įgaliotinis Anglijai

NORTHAMPTONAS
Padėka

DBLS Northamntono Skyriaus Valdyba 
dėkoja lapkričio 24 d. prie kariuomenės 
dienos ir skyriaus dešimtmečio minėjimo 
prisidėiusiems: kapelionui kun. P. Dauk
niui už šv. mišių atlaikvmą ir dienai pritai 
kvta' gražu pamokslą, ponams Nagiams ir 
visiems kitiems už giedojimą mišių metu. 
A.R. Barančiukui už patarnavimą mišioms, 
L. Švalkui už turiningą paskaitą kariuome
nę minint, skyriaus garbės nariui L. Ut- 
kai už pranešima iš skyriaus dešimtmečio 
veiklos, už sveikinimus ir pasakytąsias kai 
bas Sąjungos Valdybos nariui kun. Dauk
niui, Ketteringo Skyriaus atstovei p. Na- 
gienei. svečiui iš Birminghamo p. J. Dv- 
vui, buvusiems Skyriaus pirmininkams V. 
Stundžiai (raštu), P. Stančiui ir L. Šval
kui, eilėraščius pasakiusiems A.J. Baran- 
čiukvtei ir A.R. Barančiukui, p. Bakaitie- 
nei iš Ketteringo. dalyvių tarne surinku
siai 34 šil. 3 p. išlaidoms^ padengti. Skyr. 
garbės nariui L. Utkai už 1 sv. auką, taip 
pat visiems atsilankiusiems ir auka parė- 
musiems, o ypač Ketteringo lietuviams.
Dešimtmečio minėjimas

Ar kiekvienas skyrius galės atšvęsti sa
vo dešimtmetį taip gražiai, kaip atšventė 
nariais negausus Northamptonas?

Prasidėjo pamaldomis su lietuviškomis 
bažnyčios giesmėmis. Salėje Northamptono 
sk. pirmininkas A. Barančiukas atidarė 
Lietuvos Kariuomenės, kartu ir Northamp 
tono skyriaus dešimtmečio minėjimą, gar
bės prezidiuman pakvietė DBLS Valdybos 
narį kun. P. Dauknį ir Ketteringo sk. val
dybos atstovę. Tylos minute pagerbus Lie
tuvos žuvusius karius, L. švalkus paprašy
tas tarti žodį.

L. Švalkus dailiais eilėraščiais pynė vai
nikus kariams, gausiais žiedų žiburiais 
puošdamas, uždėliojo nežinomiems karių 
kapams ir didvyriams. Kun. P. Dauknys 
priminė reikalą laikytis vienybės, nes mū
sų „Vienybė-Galybė“ laisvei atgauti.

Northamptono skyr. garbės narys L. Ut- 
ka pavedžiojo klausytojus po skyriaus pra 
gyventuosius 10 metų. Skyriui yra pirmi- | 
ninkavę: A. Adomėnas, Stundys, P. Stan- , 
čius, L. Švalkus (dviem atvejais), J. Maciu .

KREIPIMASIS Į LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIUS VASARIO 16-SIOS 

GIMNAZIJOS REIKALU
Brangūs Tautiečiai,

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tary
bos. Valdybos ir Vasario 16 Gimnazijos mo 
kytojų bei mokinių vardu kreipiamės arte 
jančiu Kalėdų švenčių proga į Jus, prašy
dami Jūsų 
vienintelei 
gimnazijai.

Tai nėra 
lietuviu bendruomeniniai organai ar Va
sario 16 gimnazijos vadovybė kreipiasi į 
Jus, prašydama paramos. Laisvojo pasau
lio lietuviškoji visuomenė yra visad jaut
riai atsiliepusi į prašymus ir. jei šiandien 
laisvajame pasaulyje yra mokslo įstaiga, 
kurioje lietuviu kalboje ir dvasioje mūsų 
jaunimas gali baigti viduriniuosius bei pa 
siruošti aukštajam mokslui, tai didžiausio 
ji padėka už tai priklauso JAV, Kanados, 
Autraliios ir kitų užiūrinių bei Europos 
kraštų lietuviškoms visuomenėms ir lietu
viu surastiems mūsų draugams svetimtau
čiams.

Yra žinoma ir suprantama, kad mokslo 
bei švietimo įstaigos visad buvo ir bus rei
kalingos, ar tai valstybės, ar tai plačiosios 
visuomenės paramos. Juo labiau Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenė, netekusi dau
gumos savo narių, spiečiais pasklidusių po 
laisvai} pasaulį, negali gimnazijos veiklos 
bei išsilaikymo pilnai užtikrinti vien savo 
mis jėgomis. Vienintelės lietuviškosios gim 
nazijos laisvėie likimas lieka ir toliau viso 
laisvojo pasaulio lietuvių širdžių nusiteiki
mo Vasario 16 gimnazijos atžvilgiu išdava.

Su didžiausiu dėkingumu prisimindami 
visa ligšiolinę plačią pararpa išsimokslinu 
šiam lietuviškam jaunimui Vasario 16 gim 
naziioje ruošti, mes ir šiandien prašome 
ateinančiu Kalėdų švenčių bei Naujųjų Me 
tu nroga nepamiršti gimnazijos ir jos mo
kiniu. Gimnazija daug ko stokoja, mokyto 
jai atlieka pedagoginį darbą sąlygose, ku
rios reikalauja daug pasiaukojimo, ir to
dėl kiekviena .kad ir mažiausia, auka mū
sų gyvenamosiose aplinkybėse sveria daug, 
ir kiekvienas dėmesio pareiškimas augina 
mokiniuose tautinio solidarumo pajutimą 
ir ugdo iuose gilų pareigos jausmą lietu
vybės atžvilgiu.

Mes prašome, brangūs broliai ir sesės. 
Jūsų paramos Vasario 16 gimnazijai, mes 
prašome Jus Kalėdų švenčių prieangyje 
prisiminti lietuviškąjį jaunimą gimnazijo
je ir savo auka suteikti geležinės uždangos 
pašonėje bręstančiai lietuvių kartai lietu
viškojo solidarumo sukeltą moralinės šilu 
mos pajutimą.

E. Simonaitis,
PLB Vokietijos Kr. T-bos ir V-bos vardu.

T. Gailius,
Vasario te G-ios mokyt, ir mok. vardu.
Aukas prašome siųsti banko sąskaiton 

gimnazijos adresu:
DEUTSCHE BANK, WEINHEIM/Berg

str. JKonto Litauisches Gymnazium Nr. 
12060, GERMANY.

malonaus dėmesio ir paramos 
laisvajai pasaulyje lietuviškai
pirmas kartas, kada Vokietijos

vo jėgomis apsaugoti daugelį vaikų Kalė
dų metu nuo kasdienio niūrumo. Kaip tik 
todėl Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba labai maloniai prašo kitų 
kraštų lietuvių paramos ir aukų, kad jas 
galima būtų paskirstyti neturtingesnėms 
lietuvių apylinkėms, kurios suruoštų kalė
dines eglutes savo vaikams ir galėtų paro
dyti jiems gyvą Kalėdų Senį su dovanų 
maišu — gyvą, matomą, pajuntamą, o'ne 
tik suaugusių pasakojimuose apie buvu
sius kadaise gražius laikus girdėtą.

Su iš anksto jungiama didžia padėka 
mes prašome vaikų kalėdinėms eglutėms 
suruošti skirtas aukas siųsti adresu:

LITAUISCHES ZENTRALKOMITEE, 
WEINHEIM/Bergstr., Deutshe Bank, Kon
to Nr. 11797, GERMANY.

E. Simonaitis,
PLB Vokietijos Krašto V-bos pirmininkas.
Memmingeno „Ramovė“ paminėjo 
penkmetį

Memmingene veikia gerai organizuotas 
LK Veteranų Sąjungos „Ramovės“ sky
rius, kuriam vadovauja kasmet išrenka
mas ats. kapt. Juozas Kairionis. Šis sky
rius kasmet suruošia Lietuvos Kariuome
nės šventės minėjimus, padeda nelaimėje 
savo nariams ir palaiko glaudžius ryšius 
su centru.

Šiemet Kariuomenės šventės proga ra
movėnai minėjo savo darbo penkmeti. Šia 
nroga susirinko į svetainę ramovėnai, jų 
šeimos ir svečiai ir kukliai vaišindamiesi 
praleido Lapkričio 23 vakarą. Pirm. J. Kai 
rionis pasveikino ramovėnus, nupasakojo 
atliktus skyriaus darbus, pagerbė žuvu
sius ir mirusius kovotojus ir kvietė visus 
vieningai ir solidariai dirbti dėl Lietuvos. 
Žurnalistas, Vasario 16 d. gimnazijos mo
kytojas Stp. Vykintas, pakviestas svečiuos 
na pas ramovėnus. laikė Igesnį pranešimą, 
kuriame pabrėžė Lietuvos savanoriu - kū
rėju. partizanų, visų Lietuvos kovotoju did 
vyriška dvasią, kurioje ragino išlikti ir ra
movėnus. Tik kraujo aukomis yra įgyja
ma Tautos laisvė — pabrėžė kalbėtojas.

Po to pirm. J. Kairionis paskaitė „Ramo 
vės“ Centro nuoširdų ir paskatinantį svei
kinimą, pasirašvtą gen. P. Plechavičiaus ir 
gen. M. Rėklaičio.

Minėjimas praėjo labai jaukioje ir soli-, 
darioje nuotaikoje. Minėjimą pravedė Vai 
dybos narys A. Jurgaitis.

PR ANCTJ7TTA

COVENTRY
Lapkričio 30 d. coventriečiai su iš kaimv 

niniu knloniiu atvvkusiais svečiais Pilot 
salėie paminėjo Lietuvos kariuomenės 
šventę.

Visa oficialiąja programos dali pravedė 
nats sk. nirmininkas J. Kazlauskas. Jis ug
ningais žodžiais paminėjo kariuomenės 
reikšme ir vaidmenį lietuvių tautai. Išgir
domas savanor>ns-kūrėius, pasveikino sav. 
kūrėja Pe+ra Žilinską, visų vardu paspaus 
damas jam ranka. Tylos minute pagerbti 
žuviisieii ir žūstantieii Lietuvos kariai.

Northamptoniškis L. Švalkus paskaitė 
du savo kūrinius: Nežinomam Kariui ir Ka 
riui. Po programos vyko šokiai ir žaidimai 
ir loterija. Dainuota nedaug — keli punk
tai iš liaudies dainos „Jaunas karių tautos 
sūnau“. O no pobūvio vis dėlto visi skirstė 
si namo pakelta nuotaika.

širmonėlis
NOTHNGHAMAS
Registruokite vaikus Kalėdų Eglutei ___ _ __ ___ y_____ ____

Šiais metais Kalėdų Eglutę rengia Mote- levičius, P. Čibas ir dabartinis A. Baran- 
rų Draugija. Tuo tikslu ji prašo visus No- čiukas. Prašė visus dėkoti dabartiniam pir 
ttinghamo tėvus registruoti savo vaikučius 
iki 15 metų amžiaus, jei norės dalyvauti ir 
gauti dovanas iš Kalėdų Senelio.

Registruoti prašoma pas Valdybos na
res B. Kiburienę, E. Vainorienę ir S. Matu
levičienę iki š.m. gruodžio 15 d., pažymint 
vaiko amžių ir tai. ar mergaitė, ar berniu 
kas. Kalėdų Eglutė bus ruošiama gruodžio 
28 d., šeštadienį, mažojoj Lilac salėje.

Mot. Dr. Valdyba
Atvyksta pirmininkas

DBLS pirmininkas M. Bajorinas šį 
vaitgalį vyksta į Nottinghamą dalyvauti 
šeštadienį skyriaus dešimtmečio minėjime 
ir skyriaus metiniame susirinkime, kuris 
įvyks sekmadieni, 11 vai.. Imperial Hotel, 
St. James's St., Lietuvių Klube „Romuva“.

sa-

mininkui, nes tik jo dėka šiandieną šven
čiame skyriaus dešimtmetį.

Susirinkusieji nepagailėjo katučių Aldo
nai Barančiukaitei, kuriai kaip tik buvo 
ketveri meteliai. Drąsiai išėjusi prieš publi 
ką ji pasakė: „Aš lietuvaitė, keturių metų 
mergaitė!“ •

Neblogai pasirodė jaunasis Barančiukas, 
puikiai padeklamavęs porą eilėraščių.

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu. 
Prie gretimų stalų laukė angliška arbata. 
Buvo ir kaimiška muzika; kas buvo suša
lęs, sutrypė polkutę.

Northamptoniečius sveikino DBLS Val
dybos atstovas, Ketteringo ir Birminghamo 
skyrių įgaliotiniai.

Šateikis

DĖL LOTERIJOS BILIETŲ
Vokietijoje gyvenantieji skaitytojai už 

bilietus gali atsiskaityti per mūsų atstovą 
šiuo adresu:

J. Medušauskas, Muenchen 8.
Sckellstrasse 12/3 r.
Pinigus galima siusti mūsų atstovui ir 

per POSTSCHECKAMT MUENCHEN, Kon 
to Nr. 146486. Jam taip pat galima grąžin
ti užpildytas šakneles, kurias jis persiųs 
centrui.

Pas mūsų atstovą galima gauti ir dau
giau bilietų, kas norėtų dar gauti papildo
mai sau ar platinimui.

PADĖKITE SUTEIKTI DŽIAUGSMO 
VAIKAMS!/

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė, iš ku
rios patys sveikiausi ir pajėgiausi nariai 
išvyko susirasti svetingos pastogės užjūrio 
kraštuose, šiandien yra gausi seneliais, li- 
gonimis, vaikais ir dėl sveikatos stokos ma 
žai darbingais ar iš viso nedarbingais tau 
tiečiais. Tačiau mūsų vaikai Vokietijoje 
visų tų gyvenimiškųjų sunkumų negali pil 
nai suprasti. Jų vaikiškos sąmonės, sujau
dintos tradicinių nuotaikų artėjančių Kalė 
dų proga, laukia iš Kalėdų Senelio viso to, 
kas ir mus, suaugusius, mūsų_ vaikystėje 
taip žavėjo ir ko mes su nemažiau plakan
čia širdimi laukdavome. Skirtumas tik tas, 
kad gal tada laisvojoje Lietuvoje ar karo 
bei tremties nepaliestuose kraštuose mūsų 
tėvai ir artimieji turėjo tas materialines 
sąlygas, kurios leido mums kalėdinius sap 
nūs pergyventi kaip gyvenimiškąją realy
bę.

Šiandien Vokietijoje didelis skaičius tė
vų negalės savo vaikams suteikti to 
džiaugsmo. Vargingas lietuviškosios bend
ruomenės Vokietijoje sąstatas neįstengs sa

Prancūzijos LB Vykdomieji Organai
Lapkričio 24 ir 25 d.d. posėdžiavo naujai ■ 

išrinktoji Pr. LB Krašto Taryba.
Buvo išklausvta Pr. LB B-nės Krašto V- 

bos pirmininkės pranešimas ir Revizijos 
K-jos aktas, taip nat aptarti Pasaulio Lie
tuvių Seimo ir kiti Bendruomenės reika
lai.

Pr. LB Krašto Valdybos pirmininke per
rinkta o. O. Bačkienė. o Kr. Valdybos na
riais išrinkti n. Pr. Dulevičius ir n P Kli
mas, Jr.: kandidatais — kun. J. Petrošius 
ir p. R. Bačkis. Kr. Valdvbos nariai parei
gomis pasiskirstė tain: vice-nirminmkas— 
sekretorius p. Pr. Dulevičius, iždininkas — 
p. P. Klimas, jr .

Pr. L. B-nės pirmininku' perrinktas p. 
pulk. J. Lanskoronskis.

Revizijos Komisiion išrinkta — kun. J. 
Petrošius, p. B. Venskuvienė ir p. E Tu
rauskas; kandidatais — p. M. Macevičienė 
ir n. A. Liutkus.

Pr. L. B. Garbės Teismą sudaro: p.p. Dr. 
S. Bačkis, prof. Dr. J. Baltrušaitis ir V. 
Gravelis; kandidatas — p. K. Vaičiulis.

Pr. L.Ž.

PAIEŠKOJIMAI
KAZIMIERAITYTĖ Olsa-Olėsė, turimo

mis žiniomis, ištekėjusi už latvio Peizums, 
kilusi iš Šiaulių anskr.. Joniškio valsč., Ro- 
pininku k., Vokietijoje gyveno Uchtės liet, 
stovykloje ir išvyko į Angliją. Ji pati ar ži 
nantieji jos likimą prašomi pranešti jos 
broliui Tadui Kazimieraičiui, 4920 W. 14th 
St„ Cicero. USA.

BARNOLIS Stasys, gim. 1923 m. Paliū- 
niškio dvare, Panevėžio apskr. Atsilienti: 
Kazys Kairys. Mount Vernon Hospital, 
Northwood. Middx.

LIEPA Jonas, gyvenęs N.S. Bridgend 
Hostel, Stonehouse Glos., prašomas sku
biai parašyti „Europos Lietuviui“.

JOVAIŠAITĘ - KONCEVIČIENĘ Jadvy
gą prašo atsiliepti Genovaitė Mušinskienė, ' 
6118 S. Campbell., Chicago 29. Ill., USA.

(2) VIZBARAS Jonas, kilęs iš Mikiškių 
k., Skapiškio valsč.. Rokiškio apskr.. pats 
ar apie jį žinantieji, prašom rašyti: Linas 
Balaišis, 837 Dovercourt Rd., Toronto, Ont. 
Canada. x

MANCHESTERIS
LAPKRIČIO MĖNUO PRAĖJO PO 

„RAMOVĖNŲ“ ŽENKLU
Lapkričio 9-toji ypač skyrėsi nuo visų 

iki šiol buvusių švenčių ne tik Mancheste
ry, bet ir visoje Anglijoje. Tai pirmoji šia
me krašte organizacija, kuri įsigijo savo 
vėliava. Vėliavos krikštas-šventinimas ir 
jos įteikimas skyriui buvo atliktas lapkri
čio 9 d. 5 vai. vakaro Lietuvių klubo salė
je. Įžengus į salę, tuojau visų akis patrau
kė trys augaloti su tautinių spalvų plačiu 
kaspinu per pečius buvusieji kariai: vė
liavnešys A. Jakimavičius ir du jo palydo
vai — B. Mikulskis ir V. Leonas — su šil
kine, auksu ir sidabru išsiuvinėta vėliava.

Šventę atidarė Lietuvių Veteranų S-gos 
„Ramovė“ Manchesterio skyriaus pirminio 
kas V. Kupstys. Po trumpų įžangos žodžių 
pakvietė į garbės prezidiumą Įgalioto Mi- 
nisterio pavaduotoją V. Balicką, kųn. V. 
Kamaitį. kūmus A. Šukį ir M. Navickienę 
ir penkių organizacijų atstovus, pavesda
mas tolimesnį tos dienos programos vykdy
mą darbo prezidiumui, būtent: pirmininkui 
A. Jaloveckui ir sekretoriui J; Verbickui. 
Vėliavai duotas eilinio Eimučio. _ vardas. 
Šventinimą atliko kun. V. Kamaitis, pasa
kydamas atitinkamą kalbą. Is kūmų velia-

STOKE-ON-TRENT
1958 m. sausio 4 d., 6 vai. po vak., Em

bassy Hall, Bursleme, skyriaus nariai ren
gia visiems apylinkėje gyvenantiems lietu
vių vaikams EGLUTĘ.

Programą atliks vaikai ir Kalėdų Sene
lis. po programos ir dovanų įteikimo šo
kiai iki 11 vai. Iš Londono atvyksta Są
jungos pirmininkas M. Bajorinas ir kun. 
A. Kazlauskas.

Kviečiame visus kaimynus-iš arčiau ir iš 
toliau!

Skyriaus Valdyba

LEIGH
Susirinkimas

DBLS Leigh skyrius gruodžio 7 d., šeš
tadienį, 5.30 vai. p.p., EAGLE and CHILD 
Hotelio patalpose šaukia susirinkimą.

Malonius narius ir svečius prašome rink 
tis punktualiai. Svarbiausias dienotvarkės 
punktas bus aptarti skyriaus dešimtmečio 
paminėjimą, kuris turėtų įvykti 1958 m. 
vasario antrojoje pusėje.

Skyriaus Valdyba

ŠEŠTADIENĮ LONDONE LITERATŪROS 
VAKARAS

KETTERINGAS
Skyriaus darbai ir žygiai

Lapkričio 23 d. įvyko DBLS Ketteringo 
Skyriaus metinis susirinkimas, kuriame bu 
bo apžvelgta praėjusių metų veikla ir pa
sikalbėta apie ateitį. Susirinkimui pirmi
ninkavo K. Klegeris ir sekretoriavo J. Kir- 
kilionis. Valdybos vardu pranešimą pada
rė A. Pužauskas ir F. Nagienė. Iš praneši
mų matyti, kad skyriaus veikla per pasku
tiniuosius metus dėl įvairių priežasčių ne
buvo labai gyva, tačiau kasos reikalai 
dviem sėkmingomis loterijomis ir sąžinin
gu narių mokesčio mokėjimu yra pakelti į 
rekordinį aukštį. Diskusijų metu skyriaus 
nariai apgailestavo, kad dėl didelių sky
riaus ribų ir atstumų neįmanoma pagyvin
ti kultūrinės veiklos, pasikalbėjo apie pa
rapijos bažnytinius reikalus ir pasvarstė 
Kalėdų Eglutės ir ekskursijų į Londoną 
klausimus. I naują Valdyba išrinkti: pirmi
ninku — K. Klegeris, sekretorium — L. 
Nemeika, iždininke —- F. Nagienė ir kan
didatu P. Požerskis. Revizijos Komisija: J. 
Kirkilionis, J. Bakaitis ir A. Pužauskas; 
kandidatais — V. Kaupis. Susirinkimas, 
Valdybai pasiūlius, nutarė suteikti savo na 
riui Jonui Bakaičiui, 60 metų sukakties 
proga, skyriaus Garbės Nario vardą, tuo 
įvertinant J. Bakaičio uolumą atliekant 
savo lietuviškas pareigas ir jo aukas ir pa
ramą visiems mūsų sąjungos darbams. 
Baigdamas susirinkimo pirmininkas padė
kojo nariams ir atsistatydinusiai valdybai 
už dėtąsias pastangas ir paprašė narių pa
ramos ateinančių metų darbams. p.

NAUJI METAI — NAUJI LAPAI
Naujiems Metams artėjant, visi, kurie 

skaito lietuviu periodika, kviečiami laiku 
pageidaujamą leidinį užsisakyti 1958 me
tams. 1

Vaikams geriausia dovana: ..Saulės Ves
tuvės“. Kaina 11 šil. 6 penai, su iliustraci
jomis.

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

STASIO BUTKAUS ATSIMINIMAI 
JAU IŠĖJO

Šią savaitę iš spaudos jau išėjo žurn., 
savanorio-kūrėjo, Vyčio kryžiaus kavalie
riaus St. Butkaus atsiminimai iš kovų su 
lenkais, bolševikais ir bermontininkais 
1918-20 m. „Vyrai Gedimino Kalne".

Knyga yra 230 psl., meniškai išleista, 
dail. Alf. Krivicko skoningu aplanku pa
puošta, kietais viršeliais ir Anglijoje kai
nuoja 15 šilingų. Ją užsisakyti galima:

Mr. J. Bružinskas, 46, Spirngcliffe, Brad 
ford 8, arba Dainora, 49, Thornton Ave, 
London, W.4.

PLB Muencheno Apylinkės nariui — 
buvusiam jos pirmininkui

p. J. MEDUŠAUSKUI 
ir

p. J. FRANCO, 
sukūrusiems šeimos židinį, linkime vi
sokeriopos sėkmės gyvenime.
PLB Muencheno Apylinkės Valdyba

3



1 EUROPOS LIETUVIS Nr. 48. (488) S. 12. 1957.
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I BROWNEJONES LTD.
| 1, Norfolk Place, London W.2. England I
l TAI ŽENKLAS FIRMOS, KURI NEKELIA JOKIU ABEJONIŲ. UŽEIKITE IR | 
| ĮSITIKINKITE, JEI DAR NEBUVOTE, O IŠ TOLIAU — PARAŠYKITE. g 
f =
5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7?

Proto mankštai
ATSAKYMAS Į „ATVIRAS KORTAS“

S.kaityic ju laukai

GREITAS IR TIKRAS PRISTATYMAS 
Į LIETUVĄ AR BET KURĮ KITĄ KRAŠTĄ

• VISŲ RŪŠIŲ VAISTŲ
• OPERACINIŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ
• MEDŽIAGŲ KOSTIUMAMS IR PALTAMS
• MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ APATINIŲ
• BATŲ... IR ODOS

PER
PHARMACY

W. GREEN
156, Cromwell Rd., London, S.W. 7.

NEMOKAMI PATARIMAI IR INFORMACIJOS!

„Europos Lietuvio“ Nr. 37 p. J. Ramonio 
iškeltasis klausimas teisingas.

Kodėl gi kaip tik tas DBLS skyrius ne
aukojo skautų stovyklai, kuris yra vyriau
sios šio krašto lietuvių skautų vadovybės 
pašonėje? Br. Grigo išlindimas ir apkalti
nimas skyriaus valdybos apsileidimu ir tin 
ginyste nėra teisingas. Jeigu Br. Grigas da 
lyvautų to skyriaus veikloje ir valdybos 
posėdžiuose ir žinodamas kaltintų, aš nie
ko nesakyčiau, bet dabartinis Br. Grigo 
išsišokimas ne vietoj.

Kad nereikėtų Br. Grigui daryti tokių 
sprendimų ir kitiems spėlioti, aš, būda
mas to neaukojusio skyriaus pirmininku, 
duosiu gerb. „Europos Lietuvio“ skaityto
jams paaiškinimų, kodėl ištiesų tas sky
rius neaukojo stovyklai.

Kiek atsimenu, pradedant nuo pirmosios 
skautų stovyklos šiame krašte, iki šių me
tų buvo renkamos aukos jai. Šiais metais 
patys skautai, pasiėmę aukų lapą, pasisku 
bino užbėgti skyriui už akių ir aplankyti 
kiekvieną Derbio lietuvį namuose. Kadan
gi patys skautai jau buvo rinkę skautų 
stovyklai, tad skyriaus valdyba nesiėmė 
iniciatyvos rinkti antrą kartą ir grąžino 
skautų vadovybei tuščią aukų lapą. Taigi 
ta Derbyje surinktoji stovyklai 6 sv. 15 šil. 
suma yra suaukota visų Derby skyriaus 
narių ir Derbyje gyvenančių pavienių lie
tuvių. Kodėl tos surinktosios aukos pa
skelbtos ne skautų vadovybės vardu, o ki
tos organizacijos, aš nežinau ir nenoriu čia 
spėlioti.

Derby skyrius kaip toks, teisingai, nieko 
neaukojo, nes. kaip minėjau, jau buvo pa
čių skautų surinkta aukų iš tų pačių Der
bio lietuvių, o iš skyriaus kasos dar auko
ti mes nesame tiek turtingi, kad į kiek
vieną prisiųstą" aukų lapą galėtume skirti 
kelių svarų auką.

P. Popika, Derby sk. pirmininkas.

ATSAKYMAS p. J. L.

„Europos Lietuvio“ Nr. 43 p. J.L. kriti
kavo Nottinghamą už atidarymą „Romu
vos“ klubo. Šios savaitės „E.L.“ buvęs no- 
ttinghamietis p. S. Kasparas jam trumpai 
atsakė. O aš, dar tebegyvenąs Nottingha- 
me, noriu plačiau apibūdinti ,.Romuvos“ 
ir šalpos klausimus. „Romuvos“ klubas No 
ttinghame ne šiais metais įsteigtas, bet 
1949 m. rugsėjo mėn., ir jis tebeveikia ir 
yra skyriaus žinioje. Jis turi savo žinioje 
net tris sales, kurių net pavydi kitos kolo
nijos. Keičiantis gyvenimo sąlygoms ir No 
ttinghamo kolonijos gyventojams pageidau 
jant, DBLS Nottinghamo skyrius atidarė 
„Romuvos“ barą. „Romuvos“ klubas su 
baru anaiptol nėra pasipelnimo tikslu ko
kia nors karčiama. Tai kultūrinė lietuvių 
užeiga. Atsilankę į „Romuvą“, jūs rasite 
žaidžiančių šachmatais, domino, dartais, o 
taip pat ir malonųjį spaudos platintoją p. 
Kazį Rožanską, pardavinėjantį knygas ir 
laikraščius.

Be to, greitu laiku „Romuvoj“ jūs galė
site gauti nemokamai pasiskaityti Vakarų 
pasaulyje išeinančią lietuvių spaudą ir iš 
bibliotekos knygų. Biblioteka turi per 300 
knygų. Nuo atidarymo dienos lankau kiek
vieną kartą ,.Romuvą“, ir labai džiugu, 
kad neteko matyti griuvinėjančių ir negir
dėti necenzūruotų žodžių.

Ačiū DBLS Nottinghamo Skyriaus suma 
niam ir energingam pirmininkui p. K. Bi- 
vainiui už atidarymą ir už tokį sumanų 
vadovavimu.

O kai dėl Šalpos Kasos, tai Nottingha- 
mas turi ją jau nuo 1949 metų, gruodžio 
mėn. Ji tvarkosi visai savarankiškai ir ne 
priklauso jokiai srovei. Turi savo įstatus 
ir valdybą, kuri rūpinasi vien socialiniais 
reikalais. Nuo 1949 m. iki šių metų šalpos
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Š ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
I I
b Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti-
" nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie-
® žiūroje, ir šitos srities visokios ’ informacijos
3 NEMOKAMAI DUODAMOS:
1 ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.
2 24, Church Road, London, Acton, W. 3.
K Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
į Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs-
" - darni vaistus ir kitokias prekes
p PAPRASTU AR ORO PAŠTU
c Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų ■

kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas
« jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 

" tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks-
" tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,
Z maistą ir 1.1.
« JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas,
g dviračius, mezgiino mašinas.
« Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka-
o talijoje supirktąsias prekes.
£ Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.

MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 
į IR REIKALAVIMŲ!
rBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*

Karalienės Kristinos nešvarios rankos
Mums nėra ko didžiuotis ir galvoti, kad 

švara, maudymasis ir vonia yra naujųjų, 
moderniųjų laikų išradimas. Jau senovės 
graikų ir romėnų mokslininkai — jų tarpe 
Platonas ir Aristotelis — ragino maudytis, 
o ypač plaukioti. Platonas skelbė: „Argi 
galima duoti aukštas vietas žmonėms, ne
turintiems didesnio supratimo, pagal liau
dies patarlę — nemokantiems nei rašyti 
nei plaukti?“ O Homeras rašo, kad prieš 
3000 metų Grakijoj, atvykus iš toliau sve 
čiui, pirmiausia jam paruošdavo šiltą vo
nią ir tik po to kviesdavo prie stalo. Ro
mėnai .kurie pradžioje vien šaltam vande-

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

Siunčia vienintelė lietuviu
bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS!
Pranešame savo klientams, kad dabar už patarnavimą- 
tarpininkavimą jokio atskiro mokesčio neimame.

Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
piauti piautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.

Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 
tik £ 1.5.0.

Lininės medžiagos 3 šil. už yardą. 
Pigiausi maisto siuntiniai!

Informacijų galima gauti visose mūsų 
krautuvėse:

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

geriausia vykti į 421, Hackney Rd., E.2.
Dėl smulkių informacijų arba dėl specialhi 

siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:
Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 

Siunčiame’ Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
PRISTATYMAS GARANTUOTAS!

VETERINARIJOS AKADEMIJOS 
DVIDEŠIMTIES METŲ SUKAKTIS

(atkelta iš psl. 2.)

demijos pagalbos. Jų prisiųsta patologinė 
medžiaga ar pašaro pavyzdžiai čia buvo ti 
riami įvairiais, metodais. Kadangi maisto 
produktų sanitarinė priežiūra buvo vete
rinarijos gydytojų kompetencijoje, tai ir 
šių produktų pavyzdžiai buvo tiriami Vet. 
Akademijoje, žiūrint, ar juose nėra žmo
nių sveikatai žalingų medžiagų ar mikro
organizmų ir ar jie nėra falsifikuoti.

Ypatingos reikšmės turėjo Serologijos 
institutas. Šio instituto tikslas buvo ga
minti biologinius preparatus, reikalingus 
sėkmingai kovai su apkrečiamosiomis ligo 
mis. Jo gamybinis pajėgumas buvo gana 
didelis. Vien tik serumų gamybai buvo lai 
koma apie 100 arklių. Šio instituto žinioje 
buvo laikomi dideli skaičiai laboratorinių 
gyvulių: jūros kiaulyčių, pelių, triušių ir 
kt., be kurių neišsiverčia jokia moderni 
diagnostikos laboratorija. Daugiausia bu
vo pagaminama kiaulių raudonligės seru
mo ir kultūros. Antroje vietoje ėjo stabli
gės (tetanus) antitoksino gaminimas. Gal 
būt, nedaug kam žinoma, kad ir difterito 
serumas, išimtinai vartojamas vaikų gydy
mo praktikai, buvo šio instituto gaminys. 
Pastebėtina, kad kiaulių raudonligės seru
mas ir tetanus antitoksinas buvo gamina
mi ir žmonių reikalams.

Nors Veterinarijos Akademija iki 1044 
m. tesuspėjo išleisti vos apie 50 vet. gydy
tojų, bet dėl anksčiau minėtosios plačios 
veiklos jos reikšmė Lietuvos ūkiui buvo 
labai didelė.

JAV Amerikos Vet. Gydytojų Sąjungos 
—AVMA — pripažinimas Vet. Akademijos 
lygiaverte su savosiomis, pripažintomis 
mokyklomis, parodo, kad mūsiškė, nors ir 
jauna buvo, vos spėjusi išleisti tik kelias 
laidas, jau pakankamai aukštai stovėjo. 
Yra žinoma, kad tokio pripažinimo čia ne 
turi kai kurių valstybių senos ir savo 
mokslininkais žymios mokyklos.

1939 metais prasidėjęs antrasis pasauli
nis karas atskyrė Lietuvą nuo Vakarų Eu 
ropos. Po to 1940 metų vasarą užgriuvusi 
sovietinė okupacija tą izoliaciją padarė 
šimtaprocentine. Sekė pirmieji žiauraus 
komunistinio režimo metai. Po metų sekė 
vokiečių nacių okupacija. Veterinarijos 
Akademijai teko iš eilės išgyventi visus 
vokiečių okupacijos etapus: rekvizicijas, 
mobilizacijas, represijas, bombardavimus, 
areštus, Vet. Akademijos laikiną uždary
mą ir 1.1. Galop 1944 metų liepos mėn. pa
kartotinai artėjanti komunizmo banga pri 
vertė daugelį mūsų palikti savo institu
tus .laboratorijas, klinikas, auditorijas ir 
pradėti savas ..odisėjas“ po platų pasaulį 
ir pažinti karčią tremtinio dalią. 1944 me 
tais geležinei uždangai atskyrus ją nuo 
vakarų pasaulio, nutrūko bet kokie ryšiai, 
nutrūko visos žinios apie jos veiklą, kūry
bą ir jos tolimesnę raidą. Dabar pasiekiau 
čios žinios yra labai šykščios ir kartais 
viena kitai prieštaraujančios. Todėl dabar 
susidaryti tikrą vaizdą neįmanoma.

Pasiekiančios žinios mums sako, kad 
Akademija gyvuoja, egzistuoja ir ją lanko 
didelis skaičius studentų. Koks dabar yra 
jos išorinis vaizdas ir vidujinis charakte
ris, sunku mums įsivaizduoti. Kas jai va
dovauja ir koks jos dabartinis potencialas 
mokymo srityje, taip pat nežinoma.

ny tesimaudydavo, perėmė tą graikų pa
protį, ir greitai kiekvienas jų pasiturintis 
pilietis įsitaisė savo namuose vonios kam
barį. Viešosios maudyklos — Roma turė
jo 28 puikiai įruoštas pirtis — buvo kar
tu paveikslų galerijos, bibliotekos, krautu 
vės, restoranai, bankai ir sporto aikštės. 
Jei romėnas pirklys galėdavo sau leisti 
prabangą kasdien kelias valandas pabuvo
ti tokioj pirtyje, tai jis ten kartu atlikda
vo ir didelę dalį savo reikalų. Tas maudy 
mosi kultas nebuvo visiems prieinamas, 
nes už naudojimąsi vandentiekio vandeniu 
reikėdavo mokėti. Visi kiti turėdavo sem
tis iš nuosavo šulinio ar atsinešti iš vie
šųjų. Taigi vanduo buvo brangus, nedaug 
jo, ir vartoti tekdavo taupiai.

Ir senieji germanai noriai maudydavo
si. Jie šildydavo vandenį kaip graikai — 
įkaitintais akmenimis. Kiek tas būdas ge
ras, prisimename ne vienas iš mielų lie
tuviškų kaimo pirčių.

Švaros papročiai dingo nykstant seno
vės kultūrai. Tik vėlyvuosiuose viduram
žiuose vėl jie pradeda atgyti, nors ir pri
mityvia forma. Ekkehard rašo, kad Karo
lis Didysis, viešėdamas St. Gallen vienuo
lyne, kasdien maudėsi vonioje. O namie — 
Achene maudėsi kiekvieną šeštadienį 
kartu su visa šeima ir dvariškiais. Ache- 
no koncilija (803 m.) įpareigojo kiek
vieną vienuolių ordiną apsirūpinti atitin
kamomis maudymosi galimybėmis. Tuo 
būdu vienuolvnai viduramžiais buvo nasi- 
darę švaros kultūros nešėjais. Dar ir šian
dien Austrijos vienuolynuose galima už
tikti sąskaitų už įrengtas vonias. Iš vie
nuolių tą paprotį pasiėmė turtingesnieji 
pasauliečiai, bet tik Kryžiaus Karų daly
vių dėka plačiau tai paplito. Jie matė 
Oriente puikiai įrengtų maudyklų ir ėmė 
savo medines statines laikyti atsilikimu. 
Neilgai trukus imta įrenginėti masyvias 
vonias, o vietoj vandens vartoti net vyną 
ar pieną su įvairiausiom žolelėm.

Mažiau pasiturintiems biznieriški mau
dyklų savininkai pastatė „viešąsias pir
tis“. — „Kiekvieną šeštadienį gatvėmis 
vaikščiojo tarnai, trimitavo, mušė būgnus 
ir kvietė atsilankyti į pirtį. Iš paskos va
žiavo moterys, kurios pirtyse laukdavo 
lankytojų“. — Taip rašoma vienoje 1421 
m. kronikoje.

Tokie „molonumai“ negalėjo likti be 
pasekmių. Pirtys pasidarė demoralizacijos 
židiniais. Kai Europoje ėmė siausti epide
mijos — cholera ir maras, — tai buvo 
puiki proga uždrausti bendram maudy
muisi. Atėjo „purvinų kavalierių“ laikas, 
kai jau vien prausimasis buvo laikomas 
nesveiku 'dalyku, o bet kokia švara visai 
nereikalinga. Žinoma, kad poetas Hans 

hpci’-nandon*iiic nikiai r»«Hi lakdavo ir 
pats Martinas Liuteris smerkė tą papro
tį. Grobianus skelbė: „Didelė gėda yra 
prausti rankas ir veidą“. Sakoma, jog 
Švedijos karalienės Kristinos rankos bu
vusios tokios švarios, jog net odos nebuvo 
matyti. Tačiau ne vien kūnas buvo palie
kamas purvo valiai, bet ir rūbais nebesi
rūpinta. Vienas kronikininkas rašo: „Prin
cesės tik kartą į mėnesį keičia savo marš
kinius“. Todėl netenka stebėtis, jei iš tų 
laikų išlikusiuose rūmuose nerandame jo
kių maudyklų, jokių pirčių. Net Versalyje 
tebuvo viena vienintele vonia, bet ir ši dėl 
nenaudojimo tapo pastatyta sode lietaus 
vandeniui rinkti.

Tik 18-tojo amžiaus pabaigoje nusistaty

Kasa yra išmokėjusi savo nariams pašal
pų daugiau kaip 500 svarų. Dabar ji turi 
82 narius ir 100 svarų atsargos banke. 
Kiek teko patirti, Nottinghamo Lietuvių 
Šalpos Kasos Valdyba yra nutarusi pasku
tiniam posėdy pasiūlyti Derbio ir Mans- 
fieldo lietuvių kolonijoms prisijungti prie 
Nottinghamo Lietuvių šalpos Kasos. No
ttinghamo lietuvių kolonijoj Šalpos Kasa 
turi labai populiarų vardą. Dėl Šalpos Ka
sos reikalingumo negali būti dviejų klau
simų, ir tai parodo Nottinghamo Lietuvių 
Šalpos Kasos padėtis.

P. S. Kasparui, kuris labai gerai žino No 
ttinghamo Šalpos Kasos atsiradimą, pata
riu pasistengti įsteigti Londono lietuvių ko 
lonijai Šalpos Kasą. Tuomet ir p. J.L. bus 
patenkintas ir be reikalo nebars Notting
hamo lietuvių. Nottinghamietis

GERAS PATARIMAS, GALĖTŲ BŪTI 
DAR GERESNIS

„E.L.“ 42 nr. paskelbtas K.J. apibūdini
mas: „Kurioj autobuso daly sveikiau va
žiuoti: viršutinėj ar apatinėj?“ Apibūdini
mas yra vertingas ir iš dalies gali būti nau 
dingas. Bet ar negalėtų tas pat straipsnio 
autorius apibūdinti smulkiau dėl važiavi
mo dviaukščiu autobusu? Savo straipsny 
apibūdino tik dėl dviejų važiavimo punk
tų, t.y. dėl rūkymo sveikatingumo ir, ant
ras, „kad išvažiavus į užmiestį, pučiant 
stipriam vėjui, jeigu autobusą apverstų, 
tai žmonės, apačioje sėdintieji, išliktų svei 
kesni“. Tai gal ir bus teisingai. Bet būtų 
gerai, kad autorius K.J. apibudintų taip 
pat dėl važiavimo dviaukščiais autobusais 
mieste, kur yra didelis judėjimas, Kad bū
tų saugiau, kai ištinka susidūrimai, ar su 
pačiais autobusais, ar su kitokiomis maši
nomis, kurioje vietoje saugiau būtų sėdėti: 
ar apačioj, ar viršuj? Jeigu apačioj, tai ku 
riame šone, ar dešinėje, ar kairėje, ir ko
kioje vietoje, t.y., ar prieky, vidury, ar 
prie durų? O taip pat ir dėl viršutinės au
tobuso dalies? Jeigu autorius K.J. yra ži
novas dėl važiavimo dviaukščiu autobusu 
sveikatingumo atžvilgiu, dėl rūkymo ir dėl 
nerūkančių ir pučiant stipriam vėjui, tai 
gal ir bus žinovas ir dėl mieste važiavimo, 
kad būtų saugiau, dėl išvengimo nelaimių? 
Jeigu patarimais būtų mūsų skaitytojų pa 
sinaudota ir jie būtų naudingi, tai auto
rius susilauktų padėkos žodžių.

J.L. Londonas.

ŠIAIS METAIS KŪČIAS IR KALĖDAS 
PRALEISKIME LIETUVIŲ SODYBOJ!

T-R-U-M-P-M-E-N-O-S

Moterims idealus kraštas, atrodo būtų 
Naujoii Zelandija. Tenykščio socialinės 
globos departamento žiniomis, senatvės 
pensiją gauna 143 moterys tarp 95 iki 99 
metų amžiaus ir tiktai 11 to paties am
žiaus vyrų. Pensiją taip pat gauna 22 mo- 
teijs, sulaukusios "šimto ar "daugiau mėtų 
amžiaus, tačiau nė vienas šimtametis vy
ras. Gal būt, vyrai tokio amžiaus nepasie
kia kaip tik dėl to, kadangi moterys jo su 
šliaukia?

Kai melburniečio Ray Lawlerio pjesė 
„The Summer of the Seventeenth Doll“ su 
didžiausiu pasisekimu pasirodė Londono 
scenoje, veikalu susidomėjo net ir snobiš
kos australės poniutės. Kai paaiškėjo, kad 
Londone (nuo ateinančių metų pradžios ir 
Broadway) pjesėje vaidina išimtinai tik
tai australai aktoriai, australais aktoriais 
domėtis pradėjo net ir sukomercintų Aus
tralijos teatrų vadovybės. Kai Hollyuw- 
das Ray Lawleriui už pjesės filmavimo tei. 
sės sumokėjo 60.000 svarų, į veikalą, o per 
jį ir j teatrą dėmesį atkreipė ir platesni 
australų visuomenės sluoksniai. Sakoma, 
kad kai kuriose vietose nukentėjęs net te
niso populiarumas: Lew Hoadas iš Krame- 
rio tegavo perpus mažiau kaip Lawleris su 
s.-vąja „Doll“...

P.S. Pjesė ateinančiais metais bus vaidi 
narna 16-koje Pietų Afrikos teatrų, o nor
vegiškame vertime veikalas neseniai buvo 
pastatytas Oslo. Nemažesni© pasisekimo 
tikimasi ir kitai australiškai pjesei „The 
mult-voloured Umbrella".

Paruošė: REM

Gruodžio 7 d., šeštadienį, londoniškiai 
kviečiami į literatūrinį vakarą. Pradžia 7 
vai. Vieta — Lietuvių Namai.

mas prieš maudymąsi palengva ima atslūg 
ti. Iškyla nauja dvasia, Rousseau skelbia 
naujas auklėjimo idėjas. Nukalamas šū
kis: „Atgal į gamtą!" Žmonės ima pamirš 
ti senus prietarus. Apie 1800 metus atida
romos pirmosios viešosios maudyklės Prie 
upių. Pradžioje moterys dar neturėjo tei
sės maudytis. Todėl didelę sensaciją sukė
lė 1837 metais Ziuriche išrasta „maudymo 
si budelė moterims” ir 1840 m. Vienoje 
atidaryta „Moterų plaukimo mokykla". Vi 
sa tai dar pasikeitė, kai paryžietės paskel
bė, jog maudymasis ir plaukiojimas pri
klauso geram skoniui ir „išrado“ maudy
mosi kostiumą, kurį sudarė didelė fantas
tiška skrybėlė, ilga suknia, daugelis raikš 
čių, nėriniai, lengvi bateliai ir margos ko
jinės.

Nuo to laiko tas paprotys vis madoje: 
maudosi senas ir jaunas, turtingas ir el
geta, anglų lordas ir amžinas dypukas.

(Pagal G. Zeutzschel paruošė L.S.)
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