
METAI PO METŲ ARTĖSIME PRIE TO IDEALO ♦GERA VALIA
Gal tūlam svetimam krašte Kalėdoms 

sniegas neužklos žemės, kaip Lietuvoj, gal 
nesusirinks visa šeima prie Kūčių stalo, 
gal vienam vienišam mintimis teks skrai
dyti po praeities valandų šviesybę ir tam
sybę ir svarstyti, ką tie praeitieji metai pa
darė mums, kaip jie nuskriaudė mus ir 
mūsuosius svetimomis rankomis, bet ir 
pro laiko niūrybę tegu mūsų širdis apims 
gera valia. Ne toji gera valia, kuri sakytų, 
kad mes viską turėtume užmiršti, visas di
džiąsias skriaudas išrauti su šaknimis iš 
širdies, bet gera valia taikiai tarpu savęs 
gyventi, idant turėtume daugiau ryžto ir 
jėgos palikti savo darbų ir pastangų vai
siams.

Dėl to sėsdami prie Kūčių stalo ar norė
dami pajusti tikras Kalėdas,, tegu ir be 
sniego lygumose ir be daugelio artimųjų, 
kurie išblaškyti šiandien plačiajame pašau 
lyje ar tolimojo Sibiro plotuose kenčia ne
nupelnytai sunkų vargą arba namie dairo
si, kada praeis naktis ir patekės aušra, jei 
jie dar gyvi, — taigi susėskime atvira šir
dim ir kupina geros valios, nes tik per ją, 
per tą gerą valią, ateis ramybė, ir mes ga
lėsime pajusti savo jėgą.

Mūsų čia tik šimtai ir tūkstančiai, o ir 
ilty pačių daug jau pavargusių. Jei daliai 
mūsų gyvenimas iš tiesų sunkus kaip ak
muo ir erškėčiais dygiais klotas, tai toli 
gražu ne visiems. Dar daugeliui, oi dauge
liui tolima iki vargo, ir jei tie apsnūdo 
siaurose savo namų sienose, ar jiems kas
dien ir be paliovos turi skambinti Vinco 
Kudirkos „Varpas“ ir šaukti: Kelkite! Kel
kite! Kelkite! Ar ir varpo skambinimą jie 
išgirs, jei bus užmiršę gerą valią, kuri rei
kalinga lietuviui būti lietuviu? Ar nebus 

naudos tas skambėjimas, jei trupinys 
aukso ir gardaus valgio šaukštas jau bus 
numarinęs lietuvį, jei jame nebėra likę vie 
tos lietuviškajai gerai valiai?

Žiūrėk, kiti, kurie net žemės gimtosios 
saują spėjo pasiimti, kai ties Kybartais 
peržengė krašto sieną, ar suklaupę bučia
vo paskutini jos ruoželį, kur gimtoji smil
ga auga ,kur gi jie su savo gera valia? Ar 
jie taip pat apsitvėrė stora kiniečių siena 
ir užsikamšė vata ausis, kad nebegirdėtų 
savo pačių priesaikos balso? O gal ne, gal 
jie taip brido per visus tremties vandenis, 
jog šiandien purviną balą laiko jūra ir taš 
kosi joje, ne pagal savo suaugusį amžių, 
versdamiesi smulkiais vaikų žaidimais ir 
donkichotiškai badydamiesi aštriais šaka
liais, užuot paklusę to paties šaukimo pa
sukti į taiką ir gerą valią?

Geros valios nebus, kol mes patys neatsi 
nešime jos j namus ir į žmones. Dėl to tegu 
ji ateina ta didžiąja proga, kai sėsimės 
prie Kūčių stalo, susirinkdami į šeimų 
šventę ir skrisdami mintimis namo, j snie
gu apklotas lygumas ir į buvusį ramų ir 
naudingai prabėgusį gyvenimą. Dėl to tegu 
ji įžengs į mūsų namus ir į svetimų vėjų 
apipukštytas širdis Kalėdų dienomis, kad 
nuo šių metų visados pasiliktų kūrentis 
lyg lietuviškojo židinio liepsnelė — šviesi 
ir giedri, kaip Lietuvos dangus, kaip gim
tojo krašto saulė, kaip namų šilima.

Grįžimo diena ne už marių. O jei grįžda 
mi nešimės šiandien savo širdysna susigrą 
žinią gerą valią, tai grįšime patenkinti, 
nes grįšime ratuoti, kaio bitelė gimtajam 
avilin, kaip ūkininko derliaus vežimas klo
jimam Gera valia juk verčia kalnus!

PASAULIO PILIEČIO VARGAI
Garry Davis, vadinamasis pasaulio pilie

tis Nr. 1, gruodžio 10 d. stovėjo dvi su pu
se valandos ant tilto, kuris skiria Prancū 
ziją ir Italiją. Ten jis rašė pareiškimus ir 
lygosi su policija, kad įleistų jį j vieną ar 
kitą kraštą. Abiejuose tilto galuose stovėjo 
italų karabinieriai ir prancūzų policija. 
Prancūzija jį išmetė, kaip neturintį doku
mentų, Italija nenorėjo įsileisti. Pagaliau 
jis dar kartą pabandė patekti Prancūzi- 
jon. Prancūzų policija suėmė-jį ir atidavj 
teismui.

Istorija panaši į tą, kurią B. Travenas 
vaizduoja „Mirusiųjų laivo“ romane.

Ir šiemet Kalėdų švenčių proga norėčiau apsilankyti į Jūsų na
mus, paspausti dešinę ir perduoti linkėjimus, kurių mano širdis yra 
kupina. Nors per ištisus metus ir kiekvienų mano gyvenimo dieną 
savo bičiuliams ir tautiečiams aš vienodai puoselėju tik gerų ir gra
žių linkėjimų jausmus, bet atrodo, kad Kalėdų švenčių proga mus vi
sus labiau suartina. Atrodo, kad šia proga mes dar labiau pajuntame 
reikalą ir norą skelbti ir vykinti „taiką geros valios žmonėms“.

Lietuvai ir lietuviams Naujieji Metai yra jų pasikartojančios vil
ties sustiprinimas. Sustiprinimas tos vilties, kurią nepaliaujamai ug
do teisingas visų žmonių troškimas gyventi laisvėje, be baimės ir be 
skurdo. Belieka būti kantriems, rūpestingiems ir vieningiems, o visa 
kita atneš artimesnė ar tolimesnė ateitis.

Sveikiname visus lietuvius, gyvenančius Europoje, Amerikoje, 
plačiajame pasaulyje’ir ten toli Tėvynėje, kurią dar kūdikystėje esa
me palikę. Bet, kiek išgalėdami, stengėmės ir tebesistengiame savo 
mintimis ir kukliais darbais nuo jos nenutolti. Jei kiekvienas savo šir
dyje, mintyse ir darbais gyvensime Lietuvos laisvės ir gerovės troški
mu, metai po metų artėsime prie to idealo įkūnijimo.

MARIJONA ir JUOZAS BACHUNAS Tabor Farm, Sodus, Michigan, USA

— Pietų Afrikoje miręs vadinamasis dei 
mantų karalius — aukso ir deimantų ka
syklų dalininkas Openheimeris paliko tur

to daugiau kaip už 3 mil. svarų.
— Londone gimė ketvertukas: 2 mergai 

tės ir 2 berniukai.

Jurgis Baltrušaitis

AMŽIŲ ŽVAIGŽDYNAS

Į Kalėdų žilą naktį aš žiūriu —
Daug beglobės žemės žiburių,
Daug žvaigždžių, žvaigždynų aš matau, 
Jų stebuklas, žemės kurmi, — tau!

Kur tik žvelgsi, žėri atdarai 
Aukso bokštai, arkos, aukurai — 
Ar nemoki melstis, negali, 
Mano žemės prote, nebyly'!

Vien žvaigždžių nakties tyla pilna!
Va, ant žemės veržiasi viena!
Va, kita! Greičiau praverk duris — 
Bus, kaip ji, ir tavo žiburys...

P SęįtįnioS
RAKETŲ BAZĖS DIDŽ. BRITANIJOJ

Amerikos gynybos ministeris McElroy 
pareiškė, kad jau gerokai pasistūmėję pa
sitarimai dėl raketų bazių įsteigimo Didž. 
Britanijoje.

KARENAI BAIGĖ KOVOTI
Tiek komunistai, tiek nepriklausomybę 

norėjusieji išsikovoti karenai sukilėliai bū
riais pasiduoda Burmos vyriausybei, kuri 
paskelbė jiems amnestiją, paskyrė 10 mil. 
rupijų pasidavusiems aprūpinti ir kasdien 
per radiją dainomis ir kalbomis ragina 
grįžti. Grįžusieji sutinkami kaip taikos did 
vyriai.

ATSISTATYDINO MINTOFF
Maltos ministeris pirmininkas Mintoff 

įteikė gubernatoriui atsistatydinimo pareiš 
kimą.

Savo metu jis rūpinosi, kad Malta būtų 
įjungta į britų karalijos kraštų šeimą. z

BALSAI DĖL EUROPOS SAUGUMO
Britų darbo partijos vadas Gaitskell, kai 

bedamas apie Europos saugumą, pareiškė, 
jog Vakarai turėtų stipriau remti mintį su
daryti neutralią sritį. Pagal jį iš Vokieti
jos, Lenkijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos 
turėtų būti atitraukta okupacinė kariuome 
nė ir pasirašytas saugumo susitarimas.

Panašią mintį yra pasiūlęs ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris.

Sovietų Sąjunga .taip pat ruošianti tai
kos pasiūlymus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PERSIJOJE
Persijoje vėl smarkiai drebėjo žemė, dėl 

to yra tūkstančiai benamių, apie 600 sužeis 
tų ir apie 500 užmuštų.

Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir 
Atėnuose, Graikijoje.

Iš Kinijos pranešama, kad gruodžio ket
virtą dieną žemės drebėjimas kelis kartus 
buvo jaučiamas ir Mongolijoje, tik nesmar 
kus.

Vėlesnieji duomenys tvirtina, kad žuvu
siųjų skaičius siekia 1287.

DR. SUKARNO LAISVAS
Olandijoje sklido gandai, kad Indone

zijos valdžią perėmė triumviratas ir pre
zidentas Dr. Sukamo esąs pašalintas. Tiem 
gandams nutildyti Dr. Sukamo sukvietė 
keliasdešimt laikraštininkų.

Tarp Indonezijos ir Olandijos šiuo metu 
esama nemažo įtempimo. Indonezija nori 
visiškai atsikratyti Olandijos, todėl ištre
mia iš savo kraštų olandus ir paėmė savo 
žinion uostuose buvusius olandų laivus.

MIRĖ DAIL. M. DOBUŽINSKIS

Lapkričio 20 d. New Yorke mirė dail. 
Mstislavas Dobužinskis.

Tai senosios kartos dailininkas, kurio 
vardas yra ypač labai glaudžiai susijęs su 
lietuviškojo teatro istorija nepriklausomy
bės laikais, nes jis yra piešęs didelę dalį 
dekoracijų mūsiškio teatro pastatymams.

Mokslus baigęs Rusijoje ir Vokietijoje, 
palaikė nuolatinį ryšį su senąja mūsų dai
lininkų karta — Rimša, Žmuidzinavičium, 
Čiurlioniu (Čiurlionis buvo ypač geras jo 
bičiulis).

Nuo 1939 m. gyveno Vakarų Europoje— 
Paryžiuje, Milane, Londone ir maždaug tik 
prieš mėnesį išvyko pas sūnų į New Yor- 
ką.

Paskutinis jo darbas — Coppelijos bale
to dekoracijos Sadler Wells pastatymui 
Londone. Išvažiuodamas iš Londono, jis 
gailėjosi, kad dar nematęs to pastatymo su 
savo dekoracijomis. Antra, ko jis gailėjosi, 
tai kad nematęs Lietuvių Sodybos (Lietu
vių Namuose Londone yra buvęs net ir 
1957 m. vasario 16 d. proga).

Londone turėjo savo darbų parodą. Čia 
bus dar suruošta ir pomirtinė jo darbų pa
roda. Puškino klubas Londone ruošia jo 
minėjimą-akademiją.

DIENOS -|
BULGANINO NAUJI LAIŠKAI

Marš. Bulganinas, sovietų ministeris pir 
mininkas, ryšium su prasidėjusia šiaurės 
Atlanto pakto valstybių konferencija iš
siuntinėjo asmeninius laiškus Amerikai, 
Didž. Britanijai, Prancūzijai ir Vakarų Vo 
kietijai, įspėdamas tuos kraštus dėl didelio 
pavojaus steigti Vakarų Europoje raketų 
bazes. Laiškuose taip pat kviečiama su
stabdyti atominių bombų bandymus ir su
kviesti Rytų-Vakarų vadų konferenciją, 
kuri nutartų pasmerkti karus, uždraustų 
gaminimą atominių ginklų ir jų atsargų lai 
kymą Lenkijoje ir Vakarų Vokietijoje ir 
už prekybinių santykių plėtimą.

Vėliau Bulganinas parašė dar įspėjamuo 
sius laiškus kitiems kraštams.
PATS .PREZIDENTAS PARYŽIUJ

Daktarams sutikus, į Paryžių — šiaurės 
Atlanto pakto valstybių konferenciją — at
vyko pats Amerikos prezidentas Eisenho- 
weris.
DUDINCEVAS PRABILO

Dudincevas, romano ,,Ne vien tik duo
na“ autorius, smarkiai pultas ne tik spau
dos, bet ir paties Chruščiovo, dabar prisi
pažino klydęs ir prisižadėjo pasitaisyti, pa 
rašydamas naują romaną, kuriame pavaiz 
duosiąs teigiamus žmones.

PASAiUiLYJE
— Britų “susisiekimo komisija, norėda

ma nuo peno pakelti peronan išėjimo mo
kestį iki 2 penų, pavedė archyvuose suras
ti duomenų, kada tas peno mokestis įves
tas. Surasti nepasisekė, nors mašinos, ku- 
riosna įmetus peną iššoka bilietas, kaip 
spėjama, įvestos būrų karo metu.

— 1958 m. kovo mėn. Jugoslavija rinks 
naują parlamentą.

— Maskvos radijas pranešė, kad Rusijo
je praeitais metais buvo 130 mil. avių.

— Didž. Britanijoje, Dartmoor kalėjime, 
kur laikomi 600 nusikaltėlių, susektas są
mokslas pabėgti: rastos padirbtos kopėčios 
ir ženklai, kur turi būti padegtas kalėji
mas.

— Kipro saloje buvo sugadinti 3 britų 
lėktuvai. Tai sabotažo darbas.

— Sumanymas Didž. Britanijos pramo
nės mieste Birminghame pravesti požemi
nių traukinių linijas atidėtas iki 1963 m. 
dėl lėšų stokos.

— Egipto laikraštis „Al Ahram“ pareiš
kia, kad amerikiečių lėktuvas, nešinas van 
denilio bomba, kasdien praskrenda Viduri- 
niuosius Rytus iš savo bazių Saudžio Ara
bijoje ir Libijoje.

VISIEMS 
GEROS VALIOS 

LIETUVIAMS
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

nuoširdžiai linki

BRONIUS K. BALUTIS, 
Lietuvos Ministeris.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE

sveikiname visus Londono Lietuvių bažnyčios narius, 
mūsų religiškai aptarnaujamų kolonijų tautiečius ir 
visus ligonius, linkėdami linksmų Kalėdų Švenčių ir

Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. A. Kazlauskas

, Kun. P. Dauknys

Visus akcininkus ir rėmėjus ir geros valios lietuvius

SV. KALĖDŲ ir N. METŲ PROGA

sveikina

linki

DBLS Valdyba

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Valdyba

Skaitytojams ir bendradarbiams e . i 1 ■
Linksmų Kalėdų ir Sėkmingų N. Metų

linki

Europos Lietuvis“ ir Nidos Knygų Klubas

M 8 8 8 
8 i 
i
8 8 8
n. 8 M

DBLS Skyrių Valdyboms ir Narvams

Linksmų Kalėdų ir šviesių N. Metų ‘

PATS TIKRIAUSIAS LAIKAS
šventės — pats tikriausias laikas Nidos 

spaustuvės fondui ruošiamosios loterijos bi 
lietams užpildyti, šaknelėms grąžinti ir pi
nigams už juos pasiųsti. Gražesnis laikas 
nebegali būti už tą šventinį.

šiuo metu apmokėtų bilietų turime 1153. 
Ar pošventinis paštas grąžins jų tiek, ar 
daugiau? Idealusis norimasis skaičius, ži
noma, dar toli.

Kaip ir visuomet, mes matome viso to 
vajaus nuoširdžiausių entuziastų. O jeigu 
kartą, bent vienai dienai, visi pabūtume 
entuziastais?

Turėdamas galvoje Nidos spaustuvės at
liekamąjį nemažą kultūrinį vaidmenį, vie
nas mašinų fondo rėmėjas - aukotojas ir 
bilietų pirkėjas — su laiškeliu yra atsiun
tęs ir tokį šviesų eilėraštį:

Rieda ratai, rateliai — 
dideli, mažutėliai.
Dunda, dreba nameliai, — 
iš po volų lenda tomeliai!

Tai bus linksma ir smagu
(po tiek vargo ir darbų) 
parymoti po langu 
vėl su knyga ant rankų!

Raidė

MUSŲ AUKOTOJAI

Mašinų fondo rėmėjų daugėja.
LAS Londono skyrius štai ruošia vakarą, 

kurio pelną skiria mašinoms.
Mūsų bendradarbis iš Belgijos A. Teni- 

sonas paskyrė 2 svarus.
I. ir F. Neveravičiai paskyrė 1 sv. 10 šil. 

vietoj šventinių sveikinimų.
J. Dauginas, P. Ritbergienė ir St. čereš- 

kevičius po 15 šilingų.
Po 10 šil. — A. Pačkauskas, J. Lizdeika 

ir A. Paulavičius.
Po 5 šil. — J. Žičkus, Aleksa, A. Rindze 

vičius ir J. Vadoklis.

Atstovų pavardės ir adresai:

Mr. J. Janulaitis — 4510 So. Hermitage 
Ave., Chicago 9. Ill. USA.

Mr. Aug. Kuolas, 49, Oakmount Rd., To
ronto 9, Ont. Canada.

Mr. A. Mikalauskas — 57 Garfield Ave.
S. Hamilton, Ont. Canada.

Mr. N. Butkūnas — 9 Cowper St., St. Kil 
da, Vic. Australia.

,,Tėvų Kelias“ — Apartado 369, Cara
cas. Venezuela.

Mr. G. Procuta — 46 Scarborough T-e.
Auckland, C.4. New Zealand.

Mr. J. Medušauskas — Muenchen 8.
Sckellstr. 12/3 rechts. Germany.

Mrs. M. Bružienė — 39 Rue Hasbayl, Lie 
ge, Belgium.

Dr. A. Kušlys — Gossetstr., 20. Wabern. 
Bern. Switzerland.

Mr. A.V. Švirmickas — 26, rue de Nava- 
rin, Paris 9 e. France.

— Prie Sicilijos helikopteriai išgelbėjo 
iš jūros 50 žmonių. Ten du laivai užplaukė 
ant uolų. Žuvo vieno laivo kapitonas ir dar 
4 kiti žmonės.

— Kipro saloje vėl buvo kilę neramumų.
— Škotijoje jau esama sniego.
— Indonezijoje buvo paimta 30 olandam 

priklausančių laivų.
—• Amerika, norėdama pasivyti sovietus, 

ruošiasi smarkiau dirbti, net įsivesti fabri
kuose ilgesnes darbo valandas.

— Galutiniais duomenimis, Londono 
traukinių nelaimėje gruodžio 4 d. žuvo 
89, sunkiai sužeisti 109, lengvai sužeisti 
87.

— Japonų policija sulaikė kontrobandi- 
ninką, kuris gabeno 5650 laikrodžių 40.000 
svarų vertės.

— Gruodžio 14 d. Didž. Britanijoj kasyk 
lose žuvo 9, sužeista 11.
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EUROPOS LIETUVIS

VASARIO 16 GIMNAZIJA
DR. NIEMOELLER LANKĖSI LIETUVIŲ 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Vietos evangelikų bažnyčios dekano 

Trautmann tarpininkavimu ir inciatyva, 
lietuvių Vasario 16 gimnazijos Evangelikų 
Jaunimo Ratelis pasikvietė Hesseno krašto 
Evangelikų Bažnyčios prezidentą Dr. Nie- 
moeller atsilankyti ir paviešėti mokinių 
tarpe. Tą pakvietimą Dr. N. priėmė ir lap
kričio 22 d. atsilankė.

Garbingąjį svečią gimnazijos kieme suti
ko ir pasveikino vietos kunigas Traut
mann, kun. Šimukėnas, 14 Huettenfeldo 
evangelikų bažnyčios tarybos narių, gim
nazijos direktorius p. Gailius, Krašto Val
dybos atstovas p. Stankaitis, vyresnysis 
mokytojas p. Antanaitis, p. Makarskas ir 
Jaunimo Ratelio vadovas mok. Skėrys. Iš 
čia' svečiai suėjo į gražiai papuoštą salę, 
kurioje juos gimnazijos mokiniai sulaukė 
plojimais.

Evangelikų Jaunimo Ratelio vardu prezi 
dentą Dr. Niemoeller ir visus kitus širdin 
gal pasveikino mok. Skėrys. Jis savo kal
boje reiškė viltį, kad tas atsilankymas atei 
tyje sudarys geresnes perspektyvas bendra 
darblavlmui tarp vokiečių evangelikų baž 
nvčios ir lietuvių vasario 16 gimnazijos. 
Visi džiaugėsi sulaukę tokio įtakingo ir vi
same pasaulyje pasireiškusio asmens. Pre
zidentui Dr. Niemoeller nebuvo žinoma, 
kad lietuviu gimnazija išsilaiko vien iš au
kų ir kad ji iš vokiečių įstaigų ar labdarin 
gu organizacijų nieko negauna. Jaunimo 
Ratelio vadovas trumpai nušvietė gimnazi
jos finansinę padėti ir davė statistinių ži
nių apie mokinius. Gimnazijoje mokosi da
bar 124 mokiniai — iš jų 58 evangelikų ir 
66 katalikų tikybos. Gimnazijos tikslas vi
sai aiškus — duoti neturtingiesiems ir ga
biems lietuvių vaikams, kurie gyvena va
karu Vokietijoje ir kituose kraštuose, aukš 
tesnjjį mokslą ir juos išauklėti krikščioniš 
koj ir lietuviškoj dvasioj. Didesnis vaikų 
skaičiaus sukoncentravimas į viena vietą 
įgalina juos auklėti tautiškai: puoselėti tau 
tinius papročius, dainas, šokius, rankdar
bius ir kitokį savąjį meną. Be to. Skautu, 
Ateitininku ir Evangeliku Jaunimo Ratelio 
organizacijos auklėja tą jaunimą. Lietuvių 
solidarumas savitarpy ir jų nuoširdumas 
bei tolerancija kitų atžvilgiu neturi sau 
lygaus pavyzdžio pasaulyje. Tautiniu pa
pročiu išlaikymui mūsų tauta emigracijo
je deda dideles aukas, kad per tai jauni
mas galėtų būti išauklėtas vakaru kultū
ros dvasioj. Mes nenrivalome palūžti prieš 
sau pasistatytus uždavinius ir nenukryp
ti nuo pasiskirtojo tikslo, bet dirbti tėvy
nei ir tautai. Lietuviu tauta turi teisę lais
va ir nepriklausoma būti. Ta teisę lai ga
rantuoja tarptautinė JT organizaciia. ku
rios tikslas yra atstatyti Europą 1937 metų 
sienose. Juo stipresnė bus mūsų tautos va
lia savo tėvyne atstatyti taikingom priemo 
nėm, juo greičiau ir kitos tautos mus su
pras ir parems. Mūšų kasdieninės maldos . 
nenueis veltui, ir Visagalis mūsų tautai 
laisve ir nepriklausomybę grąžins. — baigė 
savo žodžius Evangelikų Jaunimo Ratelio 
vadovas.

Po savo kalbos Evangeliku Jaunimo Ra
telio vardu mok. Skėrys iteikė Hesseno 
krašto evangeliku bažnyčios prezidentui 
Dr. Niemoeller ir dekanui Trautmanui no 
tautine juosta ir po dvi knygas — „-.Vil
nius“ ir „Lithuanian Folk Art“ anglu kal
ba apie Lietuva. Apdovanotieji labai apsi
džiaugė, nes jiems tai buvo didelė staig
mena.

PLB Vokietijos Kr. V-bos vardu sveikino 
Stankaitis. Jo žodžiais, po aukštų katalikų 
dvasiškių apsilankymo gimnazijoje, apsi
lanko ir garbingas evangeliku bažnyčios 
atstovas, kuris rodo susidomėjimą mūsų T_ „. _ , , . , . ..
vienintele gimnazija laisvajame pasaulyje. S®//™?mo
Mes savo tautiškumo niekuomet neatsisa
kysime ir kovosime čia tol, kol mums bus 
atviras kelias i laisvą ir nepriklausoma Lie 
tuvą. Mes čia, Vakarų Vokietijoje, gyvena
me laisvėje, o Lietuva okupuota ir paverg 
ta. Jūsų apsilankymas, — kreipėsi jis į pre ___ ________ ______
zidentą, — duos mums stiprybės, kad ko- europietiška idėja laimės.

KALĖDŲ LEGENDA
Visuose Europos kraštuose pasakojamos 

legendos apie Kalėdų Naktį. Bendrais bruo 
žais tos legendos panašios tarp savęs, bet 
atskirai imant kiekviena tauta, kiekvienas 
skirtingas kraštas tose legendose yra įdė
jęs dali savo tradicijų ir papročių. Žemiau 
pateikiamasis liaudies padavimas apie Ka
lėdų naktį yra kilęs iš Provinces.

Province yra Pietų Prancūzijoje, ir jos 
gyventojai — paprasti kaimiečiai švenčia 
Kalėdų naktį su giliu tikėjimu ir pamal
dumu.

Kad šie legendiniai motyvai būtų geriau 
suprantami, tenka pažymėti, kad Province, 
Arlės mieste, yra cirko arena, kur rodomos 
bulių kovos, šiaip ramūs apylinkės gyven
tojai tos rūšies žaidimus žiūri su dideliu 
užsidegimu.

Kada gimė Kūdikėlis Jėzus, buvo šalta 
ir drėgna naktis. Šaltis skverbėsi iš visų 
pusių, ir Šv, Juozapas, kad Kūdikėlis nesu
šaltų, įvyniojo JI į savo vilnoni šalių ir pa
guldė j geldą.

— Ir šienu pridengčiau mažytį, — tarė 
jis Marijai, — tik nenoriu atimti nuo varg 
sų gyvulėlių; jų ėdžiose ir taip ne kas to 
šieno.

Susirūpinusi Marija apsižvalgė. Uoloje 
buvo beveik tamsu, o kadangi ji visą laiką 
triūsė apie savo Kūdikėlį, tai ir nebuvo 
pastebėjusi, kad šioje pastogėje buvo dar 
ir kitų gyvų sutvėrimų. Dabar ji matė ten 
netoli jauti ir asilą.

Bet žiūrėk tik! Ir jautis ir asilas nebe- — Viešpatie, ir tada... savo triumfo va- 
ėdė prie savo ėdžių: jie atsisukę nevikriai landą?
klūpojo ant pirmutinių kojų ir žiūrėjo į — Taip. Kartą aš būsiu sutiktas kaip ka 
KūdlkJ. Jaučio storas sprandas buvo net ralius, žmonių minios sveikins ir garbins

1 voje už savo teises ir laisvę nepailstumėm 
ir visur bei visuomet žengtumėm pirmyn.

L.e. direktoriaus pareigas mok. Gailius
• sveikino garbingą svečią gimnazijos vardu.
• Jis trumpais, bet aiškiais žodžiais nušvie- 
I tė lietuvių tautos likimą nuo 1940 metų 
1 iki šiai dienai. Lietuvių Bendruomenė Vo- 
‘ kietijoje 1945-46 suorganizavo ir sukūrė

visą eilę savo kultūros ir švietimo įstaigų, 
' buvo sunkiai sukrėsta 1947-1950 metų emi 

gracijos bangos. Pačiame emigracijos 
įkarštyje turėjo būti uždarinėjamos ir lie-

• tuvių mokslo įstaigos. 1945-6 metais Vak. 
Vokietijoje buvo 10 lietuviškų gimnazijų,

■ o 1950 metais beliko tik viena.
Kunigas Šimukėnas sveikino Lietuvių 

Evangelikų Liuteronų Vyriausios Bažny
čios Tarybos vardu. Jis nušvietė evangeli
kų padėti Neprikl. Lietuvoj: 1941 m., kai 
didžiausia dalis evangelikų repatriavo į 
Vokietiją; 1944 metais masinį pasitrauki
mą iš tėvynės ir įsikūrimą Vokietijoje, 
Amerikoje, Kanadoje ir kitur. Padėkojo 
vietiniam dekanui Trautmanui už nuošir
dų bendradarbiavimą ir leidimą naudotis 
jo bažnyčia. Tokią padėką jis išreiškė ir 
vietiniams evangelikų bažnyčios tarybos 
atstovams. Po sveikinimų kalbėjo preziden 
tas Dr. Niemoeller. Tai labai talentingas 
kalbėtojas. Jo žodžiai paliko suaugusių ir 
mokinių tarpe didelį įspūdį. Jis kalbėjo 
šitaip:

„Nustebau, kai prieš porą savaičių man 
brolis dekanas Trautmanas pranešė, kad 
maho bažnytinės srities pačiame pietinia
me pakraštyje yra tokia Jūsų mokykla, rei 
kalinga ir mūsų globos bei pagalbos. Nu
stebau ir atskubėjau pas Jus susipažinti ir 
sužinoti Jūsų vargų. Man būtų buvę labai 
miela, jei aš jau šiandien čia Jums ant sta 
lo galėčiau pakloti čekį, kuris palengvintų 
Jūsų materialinius vargus. Vos tik grįžęs 
iš Anglijos, to negaliu padaryti, bet Jūs 
iš manęs dar susilauksite žinios.

Labai dėkoju už tokį garbingą ir nuo
širdų priėmimą, kurio aš nesu vertas, ku
rio neužsitarnavau. Juk aš turėjau žinoti, 
kad mano bažnytinėje srityje yra tokia glo 
bos reikalinga mokykla, juk tai mano pa
reiga ja pasirūpinti, globoti ir padėti čia 
susibūrusiai evangelikų jaunuomenei.

Džiaugiuos iš čia pasakytų kalbų sužino 
jęs, kad Jūs čia gražiai bendradarbiaujate 
su vokiečių jaunimu, kad evangelikų baž
nyčios Taryba Jus broliškai priėmė ir Jūs 
visi gerai sugyvenate. Mes turime atsisaky 
ti praeities klaidų ir neturime aukštinti ir 
auginti savo nacionalizmo, savo tautišku
mo taip, tarytum šalia'jo jau nebebūtų ki
tų tautų, lygiaverčių su mūsų tauta, kaip 
tai buvo praeityje.

Pergyvenau du didžiuosius karus ir jau
čiu, kad mes, senesnioji karta, esame labai 
nusikaltę, nebepataisomai nusikaltę jauna
jai kartai. Žinau, kaip jaunatvėje mes, gir 
dėdami, kad štai viename mūšyje žuvo 12 
tūkstančių prancūzų, būdavome patenkin
ti, jog.jiems buvo suduotas geras smūgis, 
o visai užmiršdavome, kad 12.000 prancū
zų su viltimi laukia tiek pat tėvų, laukia 
12.000 brolių ir seserų, kad sunaikinta dvy 
lika tūkstančių jaunų gyvybių, sunaikinta 
jų ir jų artimųjų ateitis.

Mes užmiršome Kristaus žodžius ir gal
vojome, kad jėga ir pergale laimėsime, ne- 
besuprasdami, kad jei juo daugiau jėgos 
pavartojame, juo blogiau. Ir štai dabar 
esame giliai sugėdinti ir nužeminti. Dabar 
mūsų užduotis yra atitaisyti šias praeities 
klaidas ir žiūrėti, jog jos nebepasikartotų. 
Ir Jūsų, mielas jaunime, užduotis yra ug
dyti žmoniškumą. Mes gyvename praeities 
prisiminimais, o Jūsų yra ateitis, ir toji 
ateitis turi būti skirta žmoniškumui ir bro 
liškumui ugdyti.

grįžti į laisvą tėvynę. Politinės gyvenimo 
sąlygos yra sunkios* niūrios ir dabar dar 
neteikiančios vilčių. Bet mūsų visų ateitis 
yra Dievo rankose ir mes turime būti pasi 
ruošę jo valią priimti su dėkingumu ir nuo 
lankumu, nors ji tuo tarpu ir atrodo mums 
nesuprantama. Galima tikėtis, kad tikroji 

kad buvusios 

palenktas i šoną; trumpas sietas jam truk
dė žiūrėti.

— Pažiūrėk, Juozapai, šiuos gyvulėlius, 
— tarė Marija, — jie jaučia, kad Kūdikėlis 
šventas. Atleisk juos nuo sietų, kad laisvi 
galėtų arčiau prieiti".

Juozapas atrišo saitus. Jautis ir asilas 
tuoj atsistojo, priėjo prie geldos, kurioje 
nuo šalčio verkšleno Kūdikėlis, ir abu al
suodami ėmė pūsti į Kūdikėlį sušildytą 
orą.

Pajutęs alsavimo šilumą, Jėzus pradėjo 
linkmai juoktis. Jis ištiesė savo mažas ran 
kūtes ir pirštuku pradėjo bakščioti asilo 
liežuvi.

Ir ar žinote, kas paskui įvyko?
Jautis ir asilas prakalbo, ir jie kalbėjo 

Tėve Mūsų.
Ir jvyko dar didesnis stebuklas: Kūdikis 

pradėjo kalbėti plonu, krištolo tyrumo bal
seliu. Tas balselis klausė:

— Kokio atlyginimo jūs, mielieji gyvulė 
liai, panorėsite už tą gera, kuri padarėte 
man?

Iš džiaugsmo asilas ištiesė savo ilgas au
sis ir paprašė:

— Viešpatie, taip norėčiau savo asiliš
kam gyvenime patirti nors truputi laimės. 
Žmonės vis kalba, kad aš tingus gyvulys. 
Jie muša ir spardo mane, o pašarui pame
ta piktžolių, kurių kiti gyvuliai visai ne
ėda. Žmonės nėra geri...

— Bet aš būsiu tau geras. Sakyk, ko tu 
nori?

—-Viešpatie, Tu mano vyriausias globė
jas. Aš norėčiau ,kad kolei būsi žemėje, Tu 
jotum ant manęs, — atsakė asilas.

— Gerai, aš prižadu tau.

— Taip. Kartą aš būsiu sutiktas kaip ka 

valstybės, kiekviena eidama savais ke
liais ir suburdama Europos tautas į vieną 
šeimą, kurioje ir Jūsų tauta dalyvaus lais
vu gyvenimu. Turime atsiduoti Dievo va
liai, bet kartu jau gyventi ir šia diena, ne 
užmirštant šios dienos reikalavimų, kurie 
Jums gyvenantiems dabar mūsų tarpe, yra 
bendras sugyvenimas, susipažinimas ir 
žmoniškumo ugdymas.

Mes, evangelikai, negalime gyventi užsi
darę savyje, mes turime gyventi katalikų 
ir kitų tikybų tarpe ir neturime užmiršti, 
kad tai yra krikščionys mūsų broliai, mū
sų artimieji, kuriems mes turime rodyti sa 
vo žmoniškąją meilę, išugdytą iš tikro žmo 
niškumo ir krikščioniškumo pajutimo. 
Kiekviename mūsų žingsnyje neužmirški
me, kad aplink mus yra mūsų broliai 
krikščionys.

Matydamas Jus čia susibūrusius, gražiai 
veikiančius, bet ir reikalingus paramos, ap 
gailestauju, kad šiandien tegaliu Jus pa
sveikinti ir palinkėti geros kloties. Aš tik 
užvakar išsiaiškinau su bažnyčios vadovy
be materialinės pagalbos sąlygas, tik iš už 
vakar gauto laiško aš matau, kokias gali
mybes evangelikų bažnyčia turi Jumis ma
terialiai paremti, ir aš užtikrinu Jums, kad 
jos bus panaudotos, Jūs nebūsite užmiršti 
ir iš manęs dar išgirsite tuo reikalu žodį. 
Dabar linkiu Jums viso geriausio ir dėkoju 
už tokį, mano neužtarnautą, gražų priėmi
mą“.

Po visų kalbų pasirodė mūsų gimnazijos 
tautinių šokių grupės. Pirmiausiai pasiro
dė mūsų vyresnieji su 4 šokiais, o po to 
pašoko mažiukai. Šokiai gražiai pavyko, ir 
Dr. N. džiaugėsi mūsų tautinių šokių pasi
rodymu. Svečias žavėjosi mūsų tautiniais 
drabužiais ir, akordionui grojant, pats mu 
šė taktą kojomis. Tautinius šokius paruošė 
7 klasės mokinė Rūta Kiulkaitytė. Evange
likų Jaunimo Ratelio vadovas šokėjams ir 
vedėjai išreiškė viešą padėką. Po oficia
laus priėmimo visi svečiai apžiūrėjo bend 
rabutį, klases ir virtuvę. Valgykloje sve
čiai buvo kukliai pavaišinti. Pabuvęs 2 va
landas mūsų gimnazijoje, garbingasis sve
čias 1 vai. atsisveikino su visais ir išsivežė 
geriausius prisiminimus bei gerą nuotaiką.

Fr. Sk.
NAUJI GIMNAZIJOS MOKYTOJAI

Pereitais metais palengvintos emigraci
jos į JAV galimybe gimnazijoj pasinaudojo 
51 mokinys ir keli mokytojai, dėl to gimna 
zijos mokinių ir mokytojų sudėtis šiais 
metais gerokai pasikeitė. Mokinių gretos 
greit paspildė naujai įstojančiais, kurių tar 
pe yra keletas mokinių iš Belgijos, viena 
mokinė Olandijos pilietė, vienas mokinys 
šįmet atvykęs iš Lietuvos ir viena buvusi 
mokinė, grįžusi su tėvais iš JAV.

Lietuvių mokytojų sudėtis pasikeitė, iš
emigravus mokytojams Venclauskui, Snars 
kiui ir Dr. Literskiui, o du vokiečiai moky 
tojai, kurie šalia savo pagrindinio darbo 
vokiečių mokykloje dėstė mūsų gimnazi
joje — G. Kleinjung ir Hans Diek, išėjo: 
pirmas gaudamas rektoriaus vietą, antras 
pradėjęs specialias studijas.

Iš daugelio naujai kviestų mokytojauti 
kvietimus priėmė ir pareigas pradėjo eiti 
šie:

Stepas VYKINTAS, rokiškėnas, studija
vęs V.D. Universiteto Kaune filologijos sky 
riuje lietuvių ir prancūzų kalbas, gilinęs 
savo studijas Italijoje, Prancūzijoje ir šve 
dijoje ir baigęs U-tą Vilniuje, išlaikyda
mas valstybinius egzaminus diplomuoto fi
lologo vardu ir teisėmis. S. Vykintas dėstė 
trejus metus lietuvių kalbą ir literatūrą 
Šakių ir Alytaus gimnazijoje, paskui dirbo 
ilgą laiką žurnalisto darbą, redaguodamas 
laikraščius, ir yra žymus lietuvių literatū
ros kritikas. Gimnazijoje jis dėsto lietuvių 
kalbą ir literatūrą.

Kun. Br. LIUBINAS, kilęs iš Griškabūr 
džio, Šakių apskr., baigęs Marijonų gim
naziją Marijampolėje, lankė Kauno ir Vil
kaviškio kunigų seminarijas, tremtyje — 
Eichsstaetto aukštąją teologijos mokyklą. 
Teologijos studijas baigė Gregorianum uni 
versitete Romoje 1947 m. licenciato laips

■ mane, palmių šakomis puoš kelią, o tu ant 
savo nugaros neši mane.

, — O tu, mielas jauteli, koks tavo noras?
i Jautis, gerai viską apsvarstydamas, žo

dį po žodžio tęsdamas, tarė:
— Ir aš, Viešpatie, norėčiau trupučio lai 

: mės. Turiu sunkiai dirbti, traukti plūgą 
. ir plėšti dirvonus. Net prakaitas nuo nu- 
• garos varva, o už tai negaunu net pakan

kamai maisto savo jėgoms atgaivinti. O jei 
pasitaiko, kad duoda ėsti iki valiai, tai tik 
dėl to, jog prieš paplaudami nori gerai pa
penėti, kad būčiau storas ir riebus. Taip 
norėčiau nors kartą gyvenime stipriai 
įtempti visas jėgas... tik ne plūgui traukti. 
Aš norėčiau būti... Kovotojų arenoje, sa
vo nežabota jėga patraukti i save žiūrovų 
plojimus, .šauksmus, ovacijas... Viešpatie, 
Tau žinomi mano širdies troškimai.

— Gerai, drauguži. Provencės gyventojai 
bus tavo liudininkais. Kovos dieną, kai pa
sirodysi Arlės miesto arenoje, tu pulsi prie 
šą, sukeldamas tirštus dulkių debesis. Tri
mituos trimitai, ir šauks ir spiegs tavo gar 
bei žmonės. Tai bus tavo jėgų didžiausias 
įtempimas, bet... gal būt, ir tavo galas.

— Tai ne bėda. Jautis vis tiek turi kar
tą mirti. Dėkoju, Viešpatie, už Tavo geru
mą.

Norėjo jautis dar kažka pratarti, bet iš 
jo gerklės pasigirdo tik duslus baubimas. 
Asilas šoko padėti jaučiui, bet ir pats te
pajėgė tik biauriai subliauti.

— Kalba, — tarė Jėzus, — yra malonė, 
kurią dangus suteikė jums šią iškilmingą 
valandą. Nuo dabar jūs nebekalbėsite. Bet 
kai aš mirsiu ir vėl prisikelsiu, tai jūs, gy
vuliai, galėsite Kalėdų naktį pasikalbėti 
tarpusavy.

Uoloje užstojo gili tyla. Jautis ir asilas 
grižo prie savo ėdžių, o iš visų apylinkių 
prie uolos rinkosi piemenys pasveikinti ir 
pagerbti Šventojo Kalėdų Kūdikėlio.

niu. Po to ėjo biblines ir. filologines studi
jas bibliniame institute Romoje, kurias bai 
gė taip pat licenciato laipsniu. Nuo 1952 
m ,kun. Liubinas yra lietuvių darbo ir sar 
gybų dalinių kapelionas, o gimnazijoje ma 
loniu būdu sutiko dėstyti lotynų kalbą be 
atlyginimo.

Dr. Jonė DEVEIKĖ, kilimo iš Raguvos, 
baigusi Ukmergės gimnaziją, humanitari
nių mokslų ir teisių fakultetą V.D. U-te 
Kaune, studijavo Paryžiaus U-te teisę ir 
1948 m. įgijo teisių daktaro laipsnį, išlaiky 
dama ir valstybinius egzaminus. Dr. Devei 
kė ketverius metus mokytojavo mokytojų 
seminarijoje Kaune, o dabar dirba vyr. 
asistentės teisėmis mokslinį tyrinėjimo dar 
bą Centre National de la Recherche Scienti 
fiųue institute Paryžiuje ir gimnazijai tal
kininkauja be atlyginimo, dėstydama Lietu 
vos istoriją ir visuomenės mokslus.

Bernhard GIERSCHKE, vokiečių kalbos 
ir istorijos mokytojas, yra baigęs Leipzigo 
u-tą ir išlaikęs pedagogikos egzaminus ir 
mokytojavęs gimnazijose, atbėgęs prieš po 
rą metų iš Vokietijos Rytų zonos, gilina 
savo studijas Heidelbergo u-te, ruošdamas 
doktoratą ir dirbdamas tame u-te ord. 
prof, pedagogikai Caselmanno asistentu.

Ursula KLOTZSCHE. chemijos ir gam
tos mokslų mokytoja, yra baigusi Tuebin- 
geno u-tą, kur studijavo gamtos mokslus 
ir išlaikė valstybinius maisto chemijos eg
zaminus. Kurį laiką dirbusi chemikės dar
bą maisto pramonėje ir tyrinėjimo institu
te, dabar papildomai studijuoja Heidelber
go u-te pedagogiką ir jau praktiškai yra 
dirbusi mokytojos darbą.

RAKTO PERDAVIMO AKTAS
Šimtadienio proga, šįmet, kaip ir kasmet, 

buvo perduotas raktas. Paprastai jį globo
ja ir saugo abiturientai. Kartais po ilgų 
diskusijų ir svarstymų abiturientai pa
prastai surašo akta. Šių metų aktas turėjo 
6 punktus. Jų skaitymas sukėlė gana gy
vų pastabu, kartais juoko, parodydamas 
tuo pačiu, kad šių metų abiturientai moka 
savarankiškai ir gana įdomiai reikšti sa
vo mintis. Paskaičius akta, abiturientų se
niūnas įteikė busimųjų abiturientų seniū
nui ir dideli raktą. Tai buvo pats įdomiau
sias viso vakaro momentas. Šiais metais 
turėsim 4 abiturientus. Jie savo jėgomis 
jokios programos suruošti nepajėgė ir dėl 
to sugalvojo klausimu žaidimą. Be to, bu
vo dar maloni staigmena: atvežtas magne
tofonas su šokiams pritaikyta juostele. Kai 
kas ta proga labai gailėjosi, kad gimnazi
joj, kurioj vyksta nemaža lietuvio širdžiai 
brangių iškilmių; nėra magnetofono. Jei jis 
būtu, tai kai kurių iškilmių juosteles galė
tu išgirsti ir kitos musų kolonijos.

Programa baigėsi gana vėlai. Vėsioje 
salėje jaunimas, net ir senimas su malonu 
mu išgirdo pirmuosius šokių muzikos gar
sus. Miela buvo žiūrėti, kaip šiandien vie
nu labai mėgiamas, kitų gana peikiamas, 
net ujamas Rockn“ Roll, mūsų gimnazistu 
santūriu judesiu palydėtas, darė įspūdi gra 
žaus saloninio šokio, pritaikyto moderniam 
jaunimui ir reikalaujančio iš jo ne tik ener 
gijos, bet ir gražiu judesiu. Iš senimo bu
vo girdėti: ..Tas šokis mums primena pol
ka“. įsismaginusi publika, kuriai gimnazi
joj retai tetenka pašokti, skirstėsi liūdna, 
12 vai. mušant, kai prasidėjo adventas.

Z. Balandytė

P. K-nis

LIETUVIO MALDA

Garbė Dievui Visagaliui 
Jo Trejybėje Šventoji 
Nesupratom Tavo Valios,.. 
Gelbėk šiandie, vesk rytoji

Vargstam visur išblaškyti, 
ypač Rytų tolumoj.
Užskaityk kančias ir mirtį 
Lietuvoje ir Taigoj!

Žemė yra visur Tavo, 
mums mieliausia Lietuvoj, 
leisk! grįžt Tėvynėn savo, 
dirbti darnioje talkoj.

Leisk atkurti laisvą šalį 
Tavo Garbei ir doroj, 
kad gerėtus ja pasauly, 
kaip arti, taip tolumoj!

Garbė Dievui Visagaliui
Jo Trejybėje Šventoji
Duok suprasti Tavo Valią, 
gelbėk šiandie, vesk rytoji

Simten, Vokietija, VII.10.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Tautos Fondo rėmėjams linki 

Tautos Fondo Atstovybė
D. Britanijoje

Sveikiname savo klientus ir linkime 
linksmų Kalėdų ir laimingų N. Metų.

Peter Bulaitis & Sons
Ladies and Gents Taylors

80. Highbury Park, N. 5 
tel. CAN 5164
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Gimė mums Išganytojas!
Viešpaties Jėzaus Gimimo šventė visame 

pasaulyje švenčiama dideliu iškilmingu
mu, nes tai didžioji žmonijos istorijos va
landa, kada pasaulio išganyti iš dangaus 
ateina Dievo Sūnūs. Betliejaus kalnuose 
nušvito nakties padangė, Viešpaties Ange
lai skelbia pasauliui didelį džiaugsmą: Gi
mė Išganytojas, garbė Dievui aukštybėse 
ir ramybė žemėje geros valios žmonėms! 
Piemenys nebedelsė: per kalnus paskubo
mis ėjo į Betliejų ir čia pakelėje tvarte ra 
do Mariją, Juozapą ir Kūdikį, paguldytą 
prakartėje, kaip Angelo jiems buvo pasa
kyta. Palaiminti tyros širdies, nes jie ma
tys Dievą! Šio pasakojimo paprastumas 
turi uždegančių dalykų, kurie amžiais gai
vins žmonių dvasią. Paslaptis karšta, kaip 
ugnis! Dievas, kurs sutvėrė dangų ir žemę, 
Kurs sutvėrė matomą ir nematomą pasau
lį, nenustodamas jo valdyti, iš meilės 
mums ateina į mūsų tarpą, ateina išlaisvin 
ti iš slegiančių nuodėmių. Jis, kuriam tik 
žodį tarus susiformavo žvaigždynai, Betlie 
juje gimsta kaip paskutinis žemės varg
šas tvarte, kad nė vienas žmogus nesibijo
tų pas jį ateiti. Ne turtai, bet_ tyra širdis 
yra didžiausias dalykas, kurį žmogus gali 
Dievui padovanoti!

Švęskime Kalėdas Betliejaus džiaugsmo 
dvasioje. Virš šventiškų papuošimų pagal
vokime apie Kūdikėlį Jėzų, apie tą baisią 
ir džiaugsmingą Naujieną, kad Dievas atė
jo į mūsų tarpą! Atėjo atnešdamas ramy
bę visiems geros valios žmonėms. Prie Pra- 
kartėlės supraskime, kad visų gyvenimo 
blogybių šaltinis, visų skausmų ir ašarų 
gilioji versmė yra nuodėmė. Bažnyčia tarsi 
užmiršta Kalėdų metu žiaurius persekioji
mus, nuodėmės sukurtas tamsumas ir iš
kilmingai skelbia džiaugsmą ir Kristaus 
Karaliaus pirmenybę pasaulyje, nes tai die 
na, kada žemėje kartojasi amžinos Kalė
dos. Kristus buvo ir tebėra kaip didysis 
Ženklas, kuriam bus prieštaraujama. Bet
liejaus kalnų piemenys ir Rytų Išminčiai 
ieškojo dieviškojo Kūdikėlio pagarbinti ir 
nešė-Jam dovanų, o kiti ieškojo Jo nužudy 
ti. Bet ir šia prasme mums yra didelė vil
tis, paties Kristaus duotas mums pažadas: 
ateis diena, kada visas pasaulis matys iš
ganymą tik Jame!

Be gyvo tikėjimo į Jėzų, be Jo atneštos 
doros ir meilės, kuri ir priešus padaro vie 
nos širdies, žmonių sujungti niekas negalės 
ir nepajėgs, nei kaskart kyląs mokslas, nei 
pasakiška atominė technika, nei ribų ne
žinanti civilizacija. Niekas kitas kaip Jė
zus! Jis atsiųstas ne kam kitam, kaip iš
gelbėti žmonijai. Ir Angelas tarė Marijai: 
„Tu gi praminsi Jį vardu Jėzus, nes Jis 
išgelbės savo tautą“. Tik garbindami Dievą 
aukštybėse, sulauksime ramybės visiems 
geros valios žmonėms!

P. Dauknys, MIC

vai.
He-

Mi-
val.

Pamaldos
BIRMINGHAM — gruodžio 22 d. 10 

St. John bažn., George str., Balsall 
ath.

LONDON — Lietuvių bažn. Bernelių 
šios Kalėdų naktį 12 vai.
I Kalėdų d. Šv. Mišios 9 vai. ir 11
II Kalėdų d. Šv. Mišios 10 vai.

LIETUVIU SODYBOJE. Headley Park — 
Bernelių Mišios Kalėdų naktį 12 vai.

WOLVERHAMPTON — I Kalėdų dieną I 
vai. p.p., St. Peter bažn., North str.

LEICESTER — gruodžio 29 d. 12 vai.. Sac 
red Heart bažn., Mere Road.

STOKE-on-TRENT — sausio 5 d., 12 val., 
Sacred Heart bažn., Tunstall.

COVENTRY —i sausio 12 d., 12 val., St. 
Elizabeth bažn., St. Elizabeth Road.

MANCHESTER — pirmąją Kalėdų dietų, 
11 vai., Notre Dame koplyčioje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Ateitis, katalikiškojo jaunimo žurnalas, 
1957 m. Nr. 8. Rašo: A. Čiulevičius, G. Bu- 
račaitė, V. Karečkaitė, A. Sušinskas, J. Šo- 
liūnas, N. Narimanta. J. Gailiušytė, G. Nau 
jokaitis, A. Stakytė, P. Ginvytas ir kt.

Į

Karys, pasaulio lietuvių karių-veteranų 
mėnesinis žurnalas, 1957 m. Nr. 8. Rašo: O. 
Urbonas, J. Skardis, P. Bliumas, kpt. O. 
Žadvydas, J. Tumas, P. Būtėnas. E. šulai- 
tis, P. Dirkis.

The Marian, November, 1957. Rašo: Nor
man J. Zefras, Sarah V. Fine, Jane 
F .Hindman, Florence Wedge, Father An
thony, Eileen M. Egan, Anthony Ignotas, 
MIC, Pat Balskus.

^u\k.Snvų,

2



Nr. 50. (490) 19. 12. 1957. EUROPOS LIETUVIS

PENKMETIS VAIKU STOVYKLOMS 
VOKIETIJOJE

Mečys Musteikis (ELI)Nereikia aiškinti, kokį didelį rūpestį tremtyje sudaro tinkamas jaunimo — vaikučių auklėjimas lietuviška - krikščioniška dvasia, jaunimo sveikatingumas ir panašus klausimai. Tam tikslui viena iš žymesnių pagalbinių priemonių yra vaikučių atostogos — stovyklos. Deja, ypač Vokietijoje, kur lietuviukų tėvai yra neturtingi, šia pagalbine priemone pasinaudoti neleng va. Tačiau jau kelinti metai iš eilės į pagalbą tėvams ateina paskiri pasiaukoję tylieji darbininkai, kurie be jokios asmeniškos naudos skiria savo jėgas tam kilniam tikslui, nuveikdami milžinišką darbą, visuomenės dažnai nė nepastebimą. Vienas tokių tyliųjų darbininkų yra kun. Antanas Bunga, PLB Memmingeno apylinkės Vokietijoje pirmininkas. Pasitaikius progai susitikti, šių eilučių autorius drįso kreiptis į mieląjį kun. A. Bungą, prašydamas atsakyti į keletą klausimų.
1. Ir šiais metais, malonus Kunige, Jū

sų dėka buvo suruošta vaikų stovykla. Ką 
galėtumtėe apie ją papasakoti ir ar laikote 
ją pavykusia? Kodėl ruošėte Šveicarijoje?Kaip ir praeitais metais, taip ir šiais, jau nimo stovyklą turėjome Šveicarijoje, Ja- kobsbade. Įvairios priežastys nuvedė mus į Šveicariją. Vokietijoje nėra lengva gauti vietos stovyklavimui, kur būtų galima tu rėti savas šeimininkes. Vokiškas maistas, kiek patirtis parodė, mūsų jaunimo priima mas su nepasitenkinimu. Tačiau ši mintis nebuvo vyraujanti. Noras, kad mūsų jauni mas iš jaunų dienų pratintųsi gražiai atstovauti Lietuvai svetur, buvo vienas svarbesniųjų akstinų. Pagaliau vietos pakeitimas, gamtos grožis ir kai kurių maisto pro dūktų pigumas lėmė tuos du metus stovyk lauti Šveicarijoje. Ir neapsivylėme. Jaunimas surado ten nemaža draugų Lietuvai. Įvairūs kultūriniai pasirodymai, bendros pamaldos už Lietuvą, ir taip lyg nejučiomis svetimųjų tarpe buvo pasitarnauta lie tuvybei ir kenčiančiam kraštui. Stovykla tę sėsi tris savaites. Daugiau kaip 90 vaikučių praleido puošnioje šveicarų gamtoje gražųjį rugpjūtį. Iš visos Vokietijos suplau kė jaunimas. Stebėtis reikia, kaip^ greitai visi sudarėme vieną gražią lietuvišką šeimą. Po poros dienų buvome kaip seniausi pažįstami. Nuotaikos buvo labai geros, daž nai tekdavo jas net prilaikyti. Stovykla pavyko, nes jaunimas turėjo labai geras sąlygas savo gyvenimo akiračiui praplėsti ir fiziškai sustiprėti.

2. Nuo kada pradėjote ruošti tokias sto
vyklas?Pirmoji stovykla po didžiosios emigracijos buvo suruošta 1953 metais Sechache, Odenwalde, Vokietijoje. Ten turėjome per 100 jaunimo iš Bavarijos, Wuerttenbergo ir Hesseno. Tai buvo pirmutinis bandymas surinkti likusius vaikučius į vasaros stovyklą ir tuo pačiu susidaryti bendrą vaizdą apie esamąją padėtį.

3. Vadinas, šioje srityje turėjote šiais me 
tais paminėti penkerių metų darbo sukak
tį. Sveikinu! Gal galėtumėt kiek plačiau 
papasakoti apie pirmąją tokią stovyklą?Tuomet visi stovyklavome palapinėse. Di delis buvo tuomet visų užsidegimas. Tėvas A Bernatonis, Lietuvių Katalikų Sielovados Tvarkytojas, buvo ne tik nuolatinis svečias, bet ir stovyklos finansuotojas, o kiti kunigai mašinomis suvežė beveik visus vaikučius. Jau anuomet pagrindiniu tikslu pasiskyrėme jaunimo tautinį ir reli ginį auklėjimą. Ir neapsivylėme, nors buvo me puolami už ,,vienašališką“ auklėjimą. Pastebėjome, kad nutautimo pavojus stipriai leidžia savo šaknis į lietuvišką dirvą, bet taip pat lygiai pajutome, kad ir religinis auklėjimas šeimose nėra pilnai suprastas. Kalbėjusieji apie vienašališką auklėjimą neturėjo didesnio ir gilesnio kontakto su augančiąja karta. Esu įsitikinęs, kad šiandien jie savo numonę pakeistų. Jau pirmojoje stovykloje buvome įvedę ir lietu vių kalbos pamokas lietuviškai nekalbantiems vaikams. Pirmoji stovykla buvo aks tinas ta pačia linkme darbuotis ir toliau.

4. Kur ruošdavote kitas stovyklas ir kiek 
per visą laiką globojote vaikučių?1954-55 metais turėjome labai gražias stovyklas Holzhausene prie Augsburgo. 1954 m. stovykloje turėjome jau apie 130 vaikučių — jaunimo iš visos Vokietijos. Kadangi jau turėjome daugiau patyrimo iš Sechacho stovyklos, tai į šias stovyklas dėjome dar daugiau vilčių. Ir neapsivylėme. Retas kuris dabartinės Vasario 16-tos gimnazijos mokinys nėra buvęs mūsų organizuotose stovyklose. Iš dabartinių stovyklos jaunųjų vadų ir vadovių yra daugiausia perėję mūsų organizuotas stovyklas. Per tuos penkeris metus, jeigu susumuotume visus stovyklautojus, gautume šešių šimtų jaunimo būrį. Tiesa, dalis stovyklautojų pa sikartoja tie patys. Ir tai labai gerai, nes jų išgyventasis stovyklinis gyvenimas greitai persiduoda į naujai atvykusiuosius. No rėčiau priminti dar ir tai, kad Holzhausene jaunimas jau buvo sutraukęs apie save būrį svetimtaučių, kurie grožėjosi lietuviška daina, tautiniu šokiu ir kitais lietuvių kultūriniais parengimais. Vokiečių spauda gražiai aprašė šias stovyklas, o vietos aps krities viršininkas savo pakartotinu apsilankymu reiškė lietuviams ir Lietuvai dide lių simpatijų.

5. Kaip tokiose stovyklose vyksta gyve
nimas, kokia būna ten tvarka, kokia prog
rama ir t.t.?Stovyklų programa būna labai įvairi. Nuobodžiauti netekdavo. 7.30 vai. švilpukas keltis. Dar prieš nusiprausiant — ryto sportas. Mūsų organizuojamose stovyklose sportas nebuvo nustumtas į paskutinę vietą, jam buvo skirta pirmaujanti vieta, nes sveikame kūne sveika ir siela. Giedant Lie tuvos Himną, būdavo pakeliama Lietuvos trispalvė, o po to vykdavo šv. Mišios. Gra žu būdavo stebėti jaunimą, kada jis kasdien artindavosi prie Dievo stalo. Ir tai ne mažas būrys. Stovykla buvo tarsi mažoji Lietuva. Ir šv. Mišių aukoje mes meldėmės už kenčiantį kraštą, už Lietuvos jaunimą, už tremtinius, geradarius ir t.t. Prie pusryčių stalo konkurencijos nebūdavo, tačiau niekas nesistebėdavo, jeigu ir 12 riekių duonos su sviestu-marmeladu „surašydavo“ stovyklautojas. Apetitai būdavo geri. Po pusryčių sutvarkyti kambarius ir palapines, o po to užsiėmimai. Stovyklautojai suskirstomi grupėmis. Vieni mokosi dainų dainuoti, kiti šoka tautinius šokius, treti lipdo montažą pasirodymui, dar kiti rašo ra šinėlius, piešia konkursui, audžia juostas. Kada būdavo paskaitėlė ar pokalbis, sueidavo visi į vieną salę. Reikėjo ir bulves skusti, nes tas, kuris stovykloje neišmokda vo bulvių skusti, grindų plauti — buvo blo gas stovyklautojas. Sunkiausiu dienos punktu visuomet būdavo popiečio poilsis. Atsirasdavo visokių išsikalbinėjimų, kad tik nereikėtų eiti gulti. Tačiau ir šito punk to buvo laikomasi griežtai. Poilsis čia būti nas, nes stovykla yra ir fizinis atsigaivinimas. Po pietų, kada šeimininkės išdalydavo pieną su jų pačių keptu pyragu, daryda vome iškylas, bendrus žaidimus. Su daina ir kareivišku žingsniu kildavo žąsies eilutė į kalnus, kur atsiskleisdavo Dievo pasaulio grožis. Paskutinėje stovykloje buvome įve dę Tėvynės Valandėlę. Čia vienas vadovų papasakodavo ką nors įdomesnio apie Lietuvą, o po to suskambėdavo lietuviška dai na. Tėvynės Valandėlę baigdavome daina Leiskit į tėvynę. Vakare dar pamaldos ir Labanaktis. Sunku išpasakoti visus varian tus, kurie programoje nebuvo pramatyti, tačiau, aplinkybėms susidėjus, būdavo pra vedami. Stovyklos pradžioje turėdavom su sikaupimo valandėles. Tradiciniu mūsų stovyklose yra tapęs Partizano Kapas. Vakare, kada saulė pasislepia už svetimų kai nų, visi stovyklautojai nužygiuodavo su žibintais rankose prie simbolinio Partizano Kapo. Čia kunigas tardavo žodį, po to sekdavo tam pritaikyti eilėraščiai, partizanų dainos, jaunimo žodelis. Šis vakaras stovykloje būdavo ypač iškilmingas, šventiškas. Mergaitės pasipuošdavo tautiniais rū

bais, berniukai baltais marškiniais. Prie simbolinio kapo stovėdavo kryžius, kuris žvakių šviesoje kapui suteikdavo rimties įspūdį. Vakare stovykloje tyla pagerbdavome tuos, kurie dėl mūsų geresnio rytojaus žuvo nelygioje kovoje. Įdomūs būdavo ir vaikučių — jaunimo pasirodymai prie laužo. Turėdavome ir konkursų. Gyvenimas stovykloje virte virdavo.
6. Ar tokios stovyklos daro jaunimui įta

kos ir ar Jūsų pastangomis patenkinti tė
vai?Neabejoju, kad tokios stovyklos jaunimui daro labai didelės įtakos. Čia jis mokosi pagerbti kito nuomonę, lyginasi elgesiu su kitais žmonėmis, pajunta ir pasisavi na lietuvių tautos kultūros grožį, išgirsta apie mūsų tautos praeitį, dabartį. Užmezga draugystę su kitų vietovių lietuviukais, ku ri vėliau pratęsiama laiškais. Tai šiandien irgi svarbu. Stovykloje atkuriame Lietuvą. O kada ateina laikas atsisveikinti, nevieno skruostais nurieda ašara. Didesnis į stovyk lą norinčiųjų važiuoti skaičius, negu galime priimti, rodo, jog tam pritaria ir tėvai ir jog jie stovyklomis yra patenkinti. Tas norinčiųjų skaičius sako, kad galėtume turėti ir dvi gražias stovyklas Vokietijoje.

7. Kaip pajėgiate tokias stovyklas suor
ganizuoti, kas Jums daugiausiai gelbsti ir 
iš kur pajėgiate padengti susidariusias iš
laidas?Ne vien mano iniciatyva stovyklos organizuojamos. Visi Vokietijoje gyveną kunigai, kuriems vadovauja Tėvas A. Bernatonis, rodė ir rodo didelį susidomėjimą stovyklomis. Kiekviename kunigų suvažiavime vienas svarbiausių pašnekesių yra jaunimo reikalai. Tiesa, paskutiniais metais buvo man pavesta organizuoti stovyklas. Vienas nieko nebūčiau padaręs, jei nebūtų atskubėjusi pagalba iš visur. Daug padeda ir pasauliečiai. Sunku būtų ir suminėti visus jaunimui atsidavusius žmones, kurie ir pinigo ir laiko negaili. Dirbantieji aukoja savo atostogas. Daug jų jau į užjūrius iškeliavo, bet paremia ir iš ten. Jiems visiems mano ir visų vaikučių — jaunimo vardu nuoširdus ačiū! Norėčiau kai kuriuos asmenis ir paminėti. Tai Tėv. Alf. Bernatonis, Sielovados Tvarkytojas, ir B. A.L.F. pirm. kun. Končius. Pastarasis taip pat visuomet atsilankydavo stovyklose ir finansiškai paremdavo. Tiesa, susidarius galimybei siųsti į Lietuvą siuntinius, Bal- fas šiais metais pinigais neparėmė musų, tačiau tikimės, kad sekančiais metais vėl suras lėšų stovyklautojams. Stovyklą pravesti kainuoja graži pinigų suma. Vien kelionės sudaro ketvirtadalį visų išlaidų. Jeigu neturėtumėm stipraus užnugario užjūriuose, nedaug ką begalėtumėm jaunimui pagelbėti. Daug padeda broliai ir sesės J. A. Valstybėse ir Kanadoje. Kiek kartų aš kreipiausi į juos jaunimo reikalu, visuomet buvau mielai suprastas. Miela ir skaityti laiškus, kurie lydi čekius. „Auka mūsų lietuviškam jaunimui! Pasimelskite už mano sergantį sūnų“, rašo viena motina. Siun čiu 40 dol. jaunimo stovyklai. Neskelbkite laikraščiuose“, rašo kitas ponas. ,,Butų nusikaltimas nepadėti musų jaunimui. Siunčiu vieno vaikučio išlaikymui (15 dol.)“, rašo vienas kunigas. Ir taip vienas už kitą gražesni žodžiai, kurie neleidžia nusiminti, bet kelia dvasią ir skatina dar su didesniu užsidegiinu padėti ateities Lietuvai. Dėkin gi esame visiems. Stovykloje kiekvieną die ną meldėmės už geradarius, o prie partizano kapo pasiryžome būti gerais lietuviais ir atėjus laisvės valandai pirmutiniai sugrįžti į ją. Spalio 1 d. buvau nuvykęs į Maria Einsiedeln (Šveicarijoje)^ ir ten, prie malonių altoriaus, atlaikiau šv. Mišias geradarių intencija. Kai dėl manęs asmeniškai, tai kiekvieną mėnesį kartą laikau šv. Mišias už geradarius.Kas dar džiugina, tai svetimtaučių noras padėti šiame darbe. Čia noriu priminti bent p.p. Thomų ir Ehrensbergerių šeimas. Šveicarai, vedę lietuvaites, tačiau lietuvių reikalais susirūpinę daugiau, kaip kai ku rie lietuviai. Garbė jiems ir mūsų padėka. Taip pat padėka ir tiems nežinomiems lietuviams ir šveicarams, kurie savo užuojau tą ištremtam jaunimui išreiškia auka. Mūsų stovyklas aplanko dažnai ir aukštos asmenybės, o tai rodo pritarimą mūsų darbui. Šiais metais, be daugelio kitų, mus bu vo aplankęs J.E. vyskupas Padolskis ir pabuvo su mumis porą dienų. Apsilankė ir dauguma Šveicarijos lietuvių bendruome-

JUOZO TINIMO SUŽADĖTINĖaktualijas, norėdamas parašyti šviežių ir patrauklių dalykų. Daug keliavo ir važiavo, kad tik galėtų šviežienomis pamaitinti save, iš gyvenimo išsunkti daugiau medžią gos ir dar pačios opiausios. Ne paslaptis, kad egzotiškuose kraštuose įsikūrusios britų kolonijos — valdininkai, misijonieriai ir kitokios britų kultūros nešėjai į svetimus kraštus — tiesiog bijodavo ir nekęsdavo Maugham ir vien dėl to, jog jis dažnai per keldavo jų portretus į savo raštus...Toks buvo Maugham (dar gyvas, bet šiandien jau dėl senatvės vargu bepavojin gas bijantiems aktualijas mėgstančio rašytojo). Kitoks yra Tininis.Perskaitykim Tininio knygą. Jo vaizduojamoji atgailininkė, vėliau sesuo Agnietė, dėl to nesuinteresuotumo yra fantazijos, o ne gyvenimo žmogus. Dirbtinokai intrygai ir norui patraukti skaitytoją juo fantastiškesniais ir nuo šiandienykščio gyvenimo juo labiau atitolusiais siužetais Tininis tiesiog paaukoja visą knygą. Jo ir ta moteris su gedulu, ir geiša, ir urna, ir tiesiog su mažom išimtim viskas padedama ant aukuro nesuinteresuotumo dievaičiui. Dėl to Tininis mėgsta rinktis nelietuvišką siužetą, kuris gal daugiau jam duoda laisvės pabėgti iš gyvenimo į fantaziją. Būdingiausia, kad net ir tais atvejais, kai Tininis imasi vaizduoti lietuvį, su maža išimtimi (ta išimtis bene bus „Andriejus Vinkšna“) lietuvio jame jau nebeatpažinsi. Jis 

Kiekvieną naują lietuvišką talentą sutinkame su džiaugsmu. Maža mūsų, ir jei būrin ateina naujas žmogus, talentingas ir pajėgus, tai yra šventės diena, nes tai reiš kia, kad sustiprėjome.Su tokiu'džiaugsmu sutinkame jau truputį ankstėliau išėjusią Juozo Tininio novelių knygą Sužadėtinę (išleido Terra 1957 m.; 180 psl.).Svarbiausia, kad J. Tininis, išeidamas su pirmąja knyga, atsineša visiškai subren dusį talentą, taip sakant, ateina visiškai su augęs, su visomis savo didžiosiomis dorybė mis ir, deja, su ydomis.Kas gi yra Juozas Tininis?Pirmiausia — geras pasakotojas. Tai jau didelė dorybė, pagrindinė beletristui. Maug ham, taip pat novelės meistras, tiesiog ir šiandien, jau visiškos senatvės sulaukęs, didžiuojasi, kad jis turėjęs pasakotojo talentą ir dėl to net dabar esąs dar vis mėgiamas ir plačiai skaitomas.Jei Tininis tuo gali didžiuotis kartu su Maugham, tai mūsų lietuviškuoju atveju kai kurios Tininyje prasiveržusios maug- hamiškos ypatybės vargu į gera išeina tiek pačiam rašytojui, tiek mūsų literatūrai.Maugham sako, kad jis rašydamas visada laikęsis nesuinteresuotumo. Žmogus jam viskas, o žmogų iškelia intryga.Toks rašytojo tvirtinimas ir nusistatymas, žinoma, geras ir teisingas, kai iškyla kalba dėl propagandos. Šalin propaganda iš literatūros, šalin aktualija, kuri užkabi- išvirsta į nuotykiui paaukotą žmogų. Gena rašytoją už propagandos meškerės, sako Maugham. Kaip nuoširdus Maugham mokinys, Tininis šitai ir laikosi. Bėda tik, kad mokytojas ir mokinys abudu teisingi tol, kol kalbama bendrybėmis. O kai prieiname konkrečiai prie vieno ir kito kūrybos, tai ima aiškėti, kad Maugham ne visiš kai taip supranta aktualiją, kaip jis skelbia, o Tininis laikosi savo mokytojo evangelijos labai pažodžiui.Perskaitykit geriausias Maugham noveles ir pamatysite, kad jis tiesiog medžioja

riausias tokio nulietuvinimo pavyzdys gale tų būti Tininio novelė „Safyrai“, kurios lietuviai niekuo nebebūdingl mūsų tautai ar tremtyje gyvenančiai josios daliai. Tai safyrų medžiotojai, Išgyvenantieji tokiai profesijai gal ir būdingus nuotykius, bet vargu ar bent vieno lietuvio išgyventus.Ir vis dėlto, nepaisant šitos kliaudtes, Tininio talentas matomas ir be akinių. Kas mėgsta skaityti knygas, tą patrauks ir jo „Sužadėtinė“ pasakojimo sklandumu, nekasdienine intryga ir nekasdieniniu gyveni mu (prie to nekasdieniškumo tarpais prisideda ir rašytojo melodramatiška stilizacija).Mano paties troškimas būtų,, kad Tininis sekančiose knygose pasuktų į tikrąjį gyvenimą, jam gerai pažįstamą, ir savo novelėse pasakiško nuotykiautojo vietą užleistų pirmoje eilėje lietuviui, tegu ir tremty je — išeivijoje gyvenančiam. Tada jo nove
nės su savo valdyba priešaky (pirm. Dr. Radvila. Dr. Kušlys, p. Ehrensbergienė).

8. Kokie Jūsų Dianai ateičiai?Nors mes šiandien ateitimi tik ir tegyve name, tačiau nėra lengva dabartinėse saly gose kalbėti apie ateities planus. Planuoja me daug, tačiau trūksta jėgų, kartais ir ge rų noru tiems planams įvykdyti. Parašvti laua „ovestraipsneli apie stovyklų reikalingumą yra daug lengviau, negu jas suorganizuoti. Ir } išautų sviežiumo, nes tokiu šviežiumu finansinė pusė lengvesnė, negu geras sto- • kvepia visa, kas arti žemes. Taip, paseno vykios pravedimas. Jaunimo stovyklos yra M ......................... -- -■viena geriausių priemonių išsaugoti jaunimą Lietuvai,, tačiau reikia ieškoti ir kitų kelių. Mano manymu, turėtume susirūpinti ir stovyklų vadais. Mes pajuntame skau džia spragą, kada iškrinta vienas iš senesniųjų stovyklos talkininkų. Reikėtų organizuoti tokiems vadams kursus. Jie galėtų būti organizuojami ir žiemos metu. Reikėtų ieškoti kelių, kaip su stovyklinėmis min timis įeiti ir į šeimą. Lietuviška šeima, ypač Vokietijoje, šiuo atžvilgiu yra labai apleista. Gal tektų organizuoti tėvų vakarus, kurių metu būtų atnaujinta ir tėvu lie tuviška dvasia. Ar nereikėtų ir didžiųjų švenčių metu pakeisti paskaitų temas? Kai bėti, kad 1918 m. buvo paskelbta nenriklau somybė, yra reikalinga, bet tai turi ką nors sakyti ir dabarties lietuviui. Jeigu bū tų tik pusė to dirbama, kiek šiandien kalbama ir rašoma, tai nestovėtume išgąstyje prieš mūsų jaunimą. Darbo yra daug, tik darbininkų maža. Reikia ir maldos, kad Dievas jų mums atsiųstų. O tie, kurie rūpinamės jaunąja karta, turėtumėm irgi maldai sudėti rankas, kad Dievulis mums duoda jėgų dirbti tokį gražų ir kilnų darbą. Pabaigoje noriu pabrėžti, kad mūsų jaunimas yra vertas ir sunkiausios aukos, nes jame mes matome ateities Lietuvą.

Žemaitė ir Krėvė, bet jų būtoji aktualija rašte išliko gyva su visu žmogum.
K. Abr.

J.A. Gyčio straipsnis angliškai„ABN-Correspondence“ š.m. 11-12 nr. išspausdino lietuviu antibolševikinio kovoto io J.A. Gvėio straipsnį anglu kalba „The Present Situation in Lithuania“. Straipsny je nurodomos sudėtos lietuviu aukos kovoje prieš bolševizmą. Straipsnio pabaigoje pabrėžiama, kad ši kova ir toliau tęsiama.
3 tomai— 50 š.— 22 š. 13/6.' —8 šil.

KNYGOS KALĖDŲ ŠVENTĖMSNaujas vertingas M. Katiliškio romanas „Miškais ateina ruduo“ — 28 šil.H. Sinkevičiaus „Kryžiuočiai“ po 25 šil.„Liet. Beletristikos Antologija“ Maironis — „.Pavasario balsai“ V. Krėvė — „Rytų pasakos“ — B. Zumeris — ,.Gyvenimo keliu“ S. Antanaitis — „Archimedas“ — 5 šil. Tik išėjo iš spaudos B. Sruogos atsiminimai „Dievų miškas“.Rašyti: J. Bružinskas, 46, Springcliffe, 
Bradford 8, Yorks.
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| PAVERGTOJI LIETUVA į
Į i
• * Iš „Tremties“ leidyklos išleidžiamos knygos Jchozų stambinimas, siekiant mažinti aptar naujamąjį personalą, stiprinti kontrolę ir ir didinti gamybą, pradėtas vykdyti 1950 metais kovo mėnesį, baigėsi 1956-jų pradžioje (1955-siais Lietuvoje dar buvo vykdomas stambinimas. Tų metų vasarą skelb ta buvus 1795 kolchozus, o 1956-jų sausio mėnesį — 1787). Patsai „agrogradų“ autorius, tai yra Nikita Chruščiovas, direktyvo se ,Dėl priemonių Lietuvos TSR žemės ūkiui pakelti“ nurodė „atitaisyti klaidas“, padarytas stambinant kolchozus.Prasidėjo trečiasis kolchozų etapas: — smulkiųjų sustambinimas pakeistas stambiųjų mažinimu.1957-jų rudeniop buvo skelbiama Lietuvoje esant apie 2000 kolchozų.Susmulkinti kolchozai apima apie 1200- 1500 ha žemės plotą.Taip pat nuo 1957 metų pradėta pereiti prie naujos žemės ūkio darbų kolchozuose organizavimo praktikos. Vietoje nepriklausomai viena nuo kitos veikusiu, brigadų (laukininkystės, gyvulininkystės, daržininkystės), atsakingų tik už skirtos ūkio šakos plano įvykdymą, pradėtas perėjimas prie jungtinių brigadų, žemės darbi: tvarkymo požiūriu artėjant prie lietuvių sodie čių ūkininkavimo būdo. Kolchozo žemės su skirstomos atskiromis brigadomis. Dažniau šiai jų viename kolchoze 4. Retesniais atvejais 5-6. Kiekviena jungtinė brigada skir 

tame žemės plote atsakingos už suderintą visų ūkio šakų kėlimą.Jungtinių brigadų dydis, atsižvelgiant vietos sąlygų, 250-500 hektarų.Ryšium su perėjimu prie jungtinių brigadų, pradedami nauji kolchozinių gyvenviečių planavimai. Telkimo visų pastatų kolchozo centre, praktikuoto stambiųjų metu, atrodo, atsisakoma. Žemės Ūkio Pro jektavimo Institutas Kaune 1957 metais paruošęs seriją gyvenviečių projektų. Šiaulių rajono „Raudonosios vėliavos“ kolchozui išplanavęs 4 gyvenvietes 538 pastatų. Pagrindinėje gyvenvietėje — kolchozo administracijos pastatai, savaime suprantama, su sale susirinkimams. Ir viešbutis nu matytas apgyvendinti atvykstantiems partiniams kontrolieriams bei direktyvų davėjams, agitatoriams ir instruktoriams. Kiti pastatai išdėstyti numatytose jungtinių brigadų gyvenvietėse, kuriose {planuoti ir į brigadą priskirtų kolchozininkų namai.Paruošti statybų planai dar vienam kitam kolchozui.Kai kurie kolchozai pradėjo „visuomeni nėmis lėšomis“, tai yra iš kolchozinių išteklių, statyti gyvenamuosius namelius, bandydami į juos perkelti kolchozininkus, kelių tūkstančių rublių statybos išlaidas išskaitant dalimis.Ir šie bandymai nesusilaukė kolchozuose dirbančiųjų žymesnio pritarimo. „Tiesa“ 1957, 59 informavo, jog Naumiesčio ra

jono „Naujo kelio“ kolchoze buvę pastatyta 20 namų, kuriuose nė vienas kolchozi- ninkas nenorėjęs apsigyventi „dėl jų ankš tumo ir nepatogumo“.Jei nebus imtasi naujų kolchozinių peror ganizavimų, o paliks apsistota prie 1956 metais pradėto pertvarkymo, pereinant prie vidutinių kolchozų ir ūkinių darbų atlikimo jungtinių brigadų pagrindu, tuo atveju kai kurių kaimų gyvenvietės, įeinančios į jungtinei brigadai skirtas žemes, statybų atžvilgiu ilgėliau galės išlikti nepaliestos. Tik šalia sodiečių trobesių kils kolchoziniai pastatai, dėl savo dydžio (karvidės mažiausiai 100 vietų, daržinės 70X12 metrų bei 65X15 ir panašios apimties) skambą ryškia nesandara.Tuo tarpu viensėdijose esą sodiečių pastatai, sudarydami vyraujančią didžiumą statybų, retas kuris tegalės išlikti (tik tie, kurių artumoj bus kuriamos kolchozinės gyvenvietės). Dauguma bus nušalinti bei perkelti dėl šių motyvų: a) kad būtų galima sodietį, apgyvendintą kolchozinėje gyvenvietėje, geriau kontroliuoti, ir b) kad kolchozo plotuose išsimėčiusios sodybos ne trukdytų darbų spartos.Lietuvos miško likimas. Kolchozams priskirta apie ketvirtadalis Lietuvos miškų, kurie neplaningu kirtimu naiki narni. Taip pat negailestingai naikinami ir valstybiniai miškai. Lietuvos miškų likimą nusako „Pergalės“ žurnalo 1957, 2 ištraukos:„...Dviejų pasaulinių karų metu mūsų gamta, ypač miškai nepaprastai nukentėjo nuo vokiškųjų okupantų. Negailėjo miškų buržuazija — kirto, gabeno į užsienius. O tiesą sakant — negailime jų ir mes.. . .O mūsų krašto. miškų likimu reikia ypač susirūpinti. Miškų prieauglis nepaveja miškų kirtimo. Be to, dirbtinis miškų 

sodinimas, tai ne natūralus miškų augimas... Kas šiandien liko iš tokių didingų girių kaip Labanoro, Užvenčiu ir Žaliosios?...Arba vėl: kolūkiai gavo miškų ir pradėjo juos niokoti būtiniems ir nebūtiniems reikalams. Jeigu kolūkio miškų negalima nekirsti, tai reikia nors atžalynus auginti, neganyti juose galvijų...“D. Kalnius, „Pergalė“ 1957, 2. •»Kolchozinės statybosBolševikų pirmuoju ir pačiu pagrindiniu rūpesčiu yra: — galimai greičiau baigti visuomenines statybas, kurios iki 1957 metų gana lėtai vyko.Miško medžiagos jau daug iššvaistyta, o pastatyti trobesiai, baigiant 1957-iais, tegalėjo artėti prie 5000. Tuo tarpu vien tik pagrindinės statybos, kaip tvartai gyvuliams kiekvienoje kolchozo brigadoje, pra dedant karvidėmis, kiaulidėmis, klojimais ir baigiant padarginėmis bei sandėliais grūdams, o taip pat administraciniais pastatais, sieks mažiausiai 50.000 atskirų trobesių (jei kolchozų skaičius nekitės, tai yra jei paliktų 1957 metų pabaigoje skelbti apie 2000, ir jei visuose būtų pereinama prie jungtinių brigadų).Jei kolchozų pastatų statybos vyktų tokia sparta, kaip kad jos vyko ligi 1957-jų, tuo atveju jos tegalėtų būti baigtos maždaug po 45 metų. Net ir dvigubai paspartinus kolchozines statybas, minėtos apimties trobesiai tegalėtų būti baigti po 20-25 metų. Bet tik tuo atveju, jei per tą laiką bus įgalėtas ūkinis atsilikimas, nes ir kolchozinėms statyboms pagrindiniu stabdžiu yra kainų aukštumąs (pavyzdžiui, kapitalinės apie 150 vietų kiaulidės su viraline statyba atsieina 200.000 - 300.000 rublių).Kolchozų išlaidos. Žymią kolchozinių pajamų dalį tenka skirti adminis

tracijos bei kolchozo vadovybės algoms. Kolchozų pirmininkų algos mėnesiui 1000- 2000 rublių. Toliau: — pirmininko pavaduo tojas, sąskaitininkas, kasininkas, sandėlininkai, brigadininkai, gyvulininkystės bei laukininkystės fermų vadovai, gauną papil domus atlyginimus; panaktiniai sargai; paš tininkai, turį uždavinį ir spaudą platinti; pažangesniuose kolchozuose agronomai ir zootechnikai. Vieno kolchozo metinės išlaidos administracijai bei vadovybei svyruoja 60.000-80.000 rublių ribose. Su raštinės ir susisiekimo išlaidomis pareikalaus apie trečdalio ligšiolinių pajamų didžiumos kolchozų.
MTS stabdžiaiKolchozinių pajamų didėjimo stabdžiu yra už Mašinų Traktorių Stočių darbus atsiskaitymo praktika ūkio produktais, skaičiuojamais valstybinėmis tiekimų kainomis. Hektaro žemės traktorium suarimas, imant vidurkiu, skaičiuojamas apie 30 rub lių, tačiau privalu sumokėti ūkio gaminiais. 1957 metais buvo skelbiama, jog MTS kolchozuose atlikusios 70 nuošimčių darbų. Tad siektų įdirbimą ir sėjos bei kūlimo darbų atlikimą apie 1.600.000 ha plote. Atsižvelgiant į atlyginimą už MTS darbus vidurkį, tokio ploto įdirbimas, žemę per metus jame ariant tik kartą, atsiėjo, įskaitant sėją ir kūlimą, apie 135 milijonų rublių. Tokiai sumai reikėjo atsiskaityti ūkio gaminiais, kuriuos pardavus rinkoje ir su MTS atsiskaitant rubliais, kolchozų pajamos galėtų padidėti apie 150 milijonų rublių, įgalinančių kolchozininkų darbadienį šiek tiek didinti.Esamomis sąlygomis, prie ligšiolinio kolchozų pajamų-išlaidų santykio, neįmanomos nei platesnės apimties statybos, nei kolchozininkams atlyginimo didinimas.
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1 buxopos Lurruvis Nr. 50. (490) 19. 12. 1957,

Vliko Pirmininko žodis
Į SESES IK BROLIUS PAVERGTAJAME KRAŠTE 

(Perduotas t Lietuvą per laisvojo pasaulio čiųjų žygius, laisvės nevaržomai kurti,
radijo stotis)Kristus., atėjęs j šią žemę, paskelbė per savo angelus taiką ir ramybę geros valios žmonėms. Nuo to laiko šimtmečiais Kalėdos buvo švenčiamos kaip taikos ir ramybės šventė. Taip Kalėdas šventė ir lietuvių tauta, nepaisydama sąlygų, persekiojimo ir vargo. Taip jas šiandieną švenčiame kur bebūtume: savo numylėtoje žemėje —Lietuvoje, Sibiro taigose ar visur kitur plačiajame pasauly. Skirtumas yra tik tas, kad mus laisvėje esančiųjų niekas nevaržo, mes galime Kalėdas laisvai švęsti, lais vai garbinti Aukščiausiąjį Kūrėją, džiaug tis ir ne tik skelbti, bet ir įgyvendinti taiką ir ramybę. Mūsų tą džiaugsmą temdo tik toji aplinkybė, kad negalime valgyti kū čių vakarienės kartu su jumis, kad kraštas tebėra Maskvos retežiuose, kad mūsų tautą rusiškieji satrapai niekina ir išnaudoja savo imperialistiniams tikslams siekti, naujiems ginklams gaminti, karui kurstyti ir jam ruoštis, kiršinant vienas tautas prieš kitas, kad nebūtų nei taikos, nei gerovės.Visus 1957 metus Maskva atžymėjo kurs tymo, kiršinimo ir drumstymo veiksmais. Krauju paplūdusi vengrų tauta kentėjo Sovietų persekiojimus ir vilko iš naujo pri mestą komunistų priespaudos jungą. Didžiuliai pavergtųjų tautų pagamintų gink lų kiekiai buvo siunčiami į Egiptą, Siriją, Šiaurės Korėją, Vietnamą ir Kiniją. Ne tai kai stiprinti ir ne žmonijos gerovei kelti buvo pagamintos raketos ir sputnikai. Ne. Jie turi grėsti pasauliui naujomis nelaimė mis, skerdynėmis ir kultūros bei civilizacijos sunaikinimu, šiems tikslams nuslėpti Maskva neva derėjosi Londone dėl nusiginklavimo, bet su jokiomis sąlygomis nesutikusi, jas nutraukė, o vėliau išėjo ir iš Jungtinių Tautų 'posėdžių, kur nusigink lavimo reikalai buvo svarstomi. Pagaliau po komunistų vadų suvažiavimo Maskvoje paskelbtasis manifestas išsklaidė bet ko kias abejones apie Kremliaus tikruosius siekius. Jame aiškiai pasakyta, kad bus da romą visa pajungti pasaulį komunistų vieš patavimui. Jei tautos nepasiduos geruoju, jos, pagal manifestą, bus verčiamos jėga tai daryti. Karas ir jėga tat pasilieka, kaip buvusios, komunistų svarbiausios priemonės imperialistiniams tikslams siekti.Kas begali po viso to tikėti Kremliaus skelbiamąja! neva taikingo sugyvenimo politikai? Jų žygiai ir veiksmai tai sugriau na. Jie nieko bendro neturi nei su taikingu sugyvenimu, nei su tikrąja Kalėdų dva šia. Nenuostabu todėl, kad komunistai gar bina ne Kalėdas ir taiką, bet senį šaltį ir jo siautėjimą su speigomis ir pūgomis. Ta čiau nenusiminkite. Subyrės jų senis su sputnikais prieš galingą visuotinį žmonijos judėjimą už laisvę tautoms, už pagarbą žmogui, už jo išsilaisvinimą iš komunistų vergijos, išnaudojimo ir apgaulės. To judėjimo nieks nesulaikys. Jis apima vis pla tesnius žmonijos sluoksnius, neišskiriant nė pavergtųjų tautų, kurios, nepaisant ver gijos pančių, nenutils reikalavusios laisvės tikėjimui, laisvės be baimės reikšti savo nuomonę, kritikuoti, jei reikalinga, valdan-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 40-ją 
SUKAKTĮ REIKĖTŲ KUO 
IŠKILMINGIAU PAMINĖTI(Elta) 1958 m. vasario 16-ji diena bus su kaktuvinė tautos šventė. Minėsime 40 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo. Kaip bebūtų tragiškas mūsų tautos dabartinis likimas, Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kviečia visus tautiečius jubiliejinius metus sutikti ne tiktai pakelta dvasia, bet ir su pasididžiavimu savo tauta ir jos didvyriais, ku rie veikė, kūrė, kentėjo, kovojo ir aukojosi už savo žmonių laisvę ir šviesesnę ateitį. Daugel priešų Lietuva turėjo, su daugeliu kovojo ir nemaža jų nugalėjo, bet buvo laikų, kada joje buvo „ir tamsu ir juoda“. Nepaisant to, lietuvių tauta niekados nepuolė į neviltį. Priešingai, ji visus sunkumus sutiko ryžtingai ir kovinga dvasia. Ar tai buvo 1831-ji metai, ar 1863-ji, 1905-ji, ar pagaliau 1918 ir 1941-ji metai, ji drąsiai stojo į nelygią kovą už savo teises lais vai gyventi savoje žemėje. Tą kovą ji garbingai tęsia toliau, ligi vėl bus atstatyta Lietuvos nepriklausomybė.Kitų metų vasario 16-sios minėjimą turime todėl atšvęsti ta pačia ryžto ir pasišventimo dvasia kuo iškilmingiausiai. Visų yra šventa pareiga minėjimus organizuoti ir juose dalyvauti kuo gausiausiai. Savo aktyviu dalyvavimu parodysime visiem, ypatingai svetimiesiems, kad mes nepamirštame savo tautos, neapleidžiame jos nelaimėje, bet vieningai ir drąsiai kovojame ir kovosime už jos laisvę ir nepriklausomybę. Platesniam šios šventės suorganizavimui reiktų atlikti štai kas:Sudaryti jau dabar reikalingus komitetus, į kuriuos pakviesti žymiausius geros valios lietuvius be pažiūrų skirtumo.Pakviesti žinomus politikus, valdžios žmones ir kultūrininkus kalbėtojus.Paprašyti geriausias menines jėgas: solistus, chorus, šokėjus ir vaidintojus pasi

kalbėti, organizuotis, rašyti, dirbti ir naudotis savo darbo ir turto vaisiais, kaip kas tinkamas. Azijos ir net Afrikos tautos kelia savo balsą vis aiškiau, kad joms, kaip ir visoms kitoms tautoms, būtų leista sukurti ar atstatyti savo nepriklausomas valstybes ir laisvai pasirinkti tokią valdžios formą, kuri joms patiks.Taip supranta ir švenčia Kalėdas laisvę mylį žmonės.Nuoširdžiai sveikinu Vyriausiojo Lietu vos Išlaisvinimo Komiteto vardu jų proga ir iš visos širdies linkiu, kad Naujieji Metai atneštų jums laisvę, gerovę ir kad vėl bendromis jėgomis galėtume atkurti nepriklausomą, demokratinę Lietuvos valstybę, kurioje visiems būtų gera ir malonu gyventi, kurioje visi būtume lygūs ir kurios nemindžiotų svetimieji satrapai. Daro me ir darysime visa, kad tai greičiau įvyk tų ir kad greičiau išauštų laisvės rytojus. Te Dievas mums padeda. z
Dr. Antanas TrimakasVyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo K. P-kas

ruošti dalyvauti šventėje su aukšto lygio programomis.Parūpinti tinkamos literatūros, kuri nušviestų Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio ūkinius, kultūrinius ir socialinius pasiekimus, pavaizduotų lietuvių kultūrinį ir ūkinį įnašą į imigracijos kraštą ir iškeltų žinomuosius lietuvius, kur jie begyventų. Šią medžiagą, atėjus laikui, išdalyti spaudai.Kontaktuoti spaudos žmones ir atlankyti žymiausių laikraščių redakcijas, prašant parašyti straipsnių ir paskelbti pasikalbėji mų apie Lietuvą.Organizuoti pamaldas su geriausiais pamokslininkais žymiausiose vietos bažnyčiose. Pamokslininkai vietine kalba turėtų pasakyti pritaikytus pamokslus. Pamaldose turėtų visi lietuviai gausiai dalyvauti. Šalia to reikėtų prašyti visų tikėjimų aukštuosius dignitorius paskelbti tą dieną maldos dieną už pavergtosios lietuvių tautos išlaisvinimą iš komunizmo vergijos.Paruošti tinkamas rezoliucijas, į kurias vietinė spauda atkreiptų savo dėmesį, ir pasiųsti jas valstybių ir vyriausybių galvoms, užsienio politikos vadovams, parlamentarams ir savo gyvenamojo krašto ats tovams prie Jungtinių Tautų.Parašyti laiškų politikams, valdžios ir parlamento žmonėms ir spaudai, iškeliant Lietuovš bylą ir prašant padėti atgauti jai laisvę.Suorganizuoti kaip galima plačiau vajus Tautos Fondo reikalams ir skatinti visus kuo dosniausiai aukoti Vliko radijo ir informacijos darbams finansuoti ir reikalingai literatūrai ruošti ir spausdinti. Tam tikslui kiekvienas lietuvis turėtų paaukoti bent vienos dienos uždarbį. Šis sukaktuvinis vajus turėtų sutelkti tiek lėšų, kad jos sustiprintų Vliko vedamą laisvinimo darba ir priartintų mūsų pavergtajai tautai laisvės rytojų.Pritraukti jaunimą gausiai dalyvauti šiame minėjime, jo ruošime ir vajaus organizavime. Jis savo dinamiškomis išgalėmis tu retų parodyti, ką gali ir kad yra vertas sa vo tautos pagarbos ir pasitikėjimo.Kreiptis į savuosius ir svetimuosius, pra šant jų žymesnės paramos lietuvių vedamai laisvinimo kovai.Rasti žymių vietos veikėjų, kurie sutiktų pakalbėti apie Lietuvą per vietos radijo stotis ir televiziją.Gauti audiencijas ir aplankyti valstybių galvas ir politikus, prašant jų paramos Lietuvos laisvinimo bylai. Tam tikslui paruošti ir įteikti jiems atitinkamus raštus- memorandumus.Išleisti savosios spaudos specialius nume rius tai sukakčiai paminėti.Suruošti, kur galima, universitetuose, klubuose ir organizacijose specialias paskaitas apie Lietuvą.Paskelbti iš anksto atsišaukimus per radiją ir spaudą į savuosius, raginant juos plačiai organizuoti šventės minėjimus ir juose dalyvauti.Suruošti, kur galima, iškilmingas eisenas su tautinėmis vėliavomis į minėjimų sales.Gausimus iš valstybių vyrų tai progai pritaikytus sveikinimus ir viešus pareiškimus paskelbti spaudoje, savojoje ir svetimoje.Į minėjimus, šalia savųjų, pakviesti vietos žymiausius asmenis ir pavergtųjų kraš tų vadovaujančius veikėjus.
Kreiptis į Pavergtųjų Europos,Tautų organizacijas, kur tokios yra, prašant jas paskelbti ta proga savo reikalavimus išlaisvinti Lietuvą.Pagal vietos sąlygas minėjimo programą plėsti ir įvairinti.

KAS GALI EMIGRUOTI Į JAV PAGAL 
1957 M. RUGSĖJO 11 D. IMIGRACIJOS 

ĮSTATYMĄ (Public Law 85-316).Įstatymas jau vykdomas, ir norime supažindinti su jo svarbiausiais nuostatais, kurie ir lietuviams pabėgėliams duoda nau jų emigracijos galimybių. Svarbiausia yra įstatymo paragrf. 15 (Sect. 15).1. šio straipsnio 1 p. yra numatyta įsileis ti 2.500 vokiečių pabėgėlių, gyvenančių Vo kietijoje ir Austrijoje. Pagal šį punktą ga Ii emigruoti iš Lietuvos repatrijavusieji. Negali juo pasinaudoti vokiečių pabėgėliai iš rytinės vokiečių zonos, nes jie gali emigruoti pagal vokiečių kvotą.Apskritai reikia pastebėti, kad visi tie. kurie gali pasinaudoti neperpildytomis kvo tomis, bus praleidžiami kvotos keliu, o ne pagal šį įstatymą. Pavyzdžiui, Vokietijos kvota yra nebloga. Kas yra registravęsis prieš 1957 m. liepos 1 d., tokiems jau prieina eilė, ir jie gali pagal šią kvotą emigruoti. Tad, sakysim, lietuvis ar lietuvaitė, susituokę su gimusiu Vokietijoje žmona ar vyru, bus leidžiami ne pagal šį įstatymą, bet pagal Vokietijos kvotą.2. Pagal 15 straipsnio 2 p. 14.556 vizos ga Ii būti išduotos pabėgėliams (refugee-es- capees), kuriems trūksta kvotų numerių ir kurie yra pabėgę nuo komunizmo. Š. m. gruodžio 5 d. Miunchene įvykusiame Amerikos Konsulato ir Šalpos Organizacijų, vykdančių emigraciją, pasitarime Konsulą to pareigūnų buvo paaiškinta, jog pabėgėliai, taigi ir lietuviai, gali emigruoti nežiū rint tai, kur jie gyventų. Tuo būdu ne tik Vokietijoje ir Austrijoje gyvenantieji lietuviai gali emigruoti pagal šį įstatymą, bet taipgi ir gyveną Anglijoje, Belgijoje, Prancūzijoje ir kitur gali juo pasinaudoti. Dėl mažo numerių skaičiaus norintiems i JAV emigruoti patariama neatidėliojant kreiptis į gyvenamojo krašto Amerikos konsulatus ir apie tai painformuoti Balfą Miunchene, kad reikalui esant galima būtų pagelbėti emigruoti.3. Įstatymo 5, 6 ir 7 paragrf. įgalina susijungti išardytas šeimas.Straipsnis 6 Amerikos Generaliniam Pro kurorui suteikia diskrecinę galią įleisti į JAV nepilnamečius vaikus, vyrą ar žmoną ar tėvus Amerikos piliečių ar svetimšalių, legaliai įleistų į Ameriką nuolat apsigyventi, net jei tie šeimos nariai sirgtų džiova. Suinteresuotieji šia galimybe daugiau informacijų gali gauti Balfe Miunchene ar Amerikos Konsulatuose.Straipsnis 5 įgalina įvažiuoti į JAV anks čiau minėtosios kategorijos šeimų narius, kurie buvo teismo bausti, o str. 7 tuos šeimų narius, kurie yra atmesti dėl apgau’ės. dėl suteikimo Konsulatui melagingų žinių ar melagingai prisiekę.Čia trumpai pateikėme tik pačius svarbiuosius įstatymo bruožus. Suinteresuotiems daugiau informacijų raštu ar žodžiu mielai suteiksime ir visais reikalais pagel- bėsime.
BALFo Emigracijos Skyrius, Muenchen 2. 
Augustenstr. 46/III.

JAUNIMO ŽODIS PRIE PARTIZANO 
KAPO ŠIŲ METŲ JAUNIMO 
STOVYKLOJE, ŠVEICARIJOJEMano broli, partizane!Niekad aš nebuvau Tavęs sutikęs, niekad su Tavimi nekalbėjau, bet Tu esi ma no jaunoj širdy, kuri dega begaline meile Tau. žinau už ką. Tu pamilai Tėvų žemę taip, kad nenorėjai vergauti jos niekintojams. Tu atidavei savo gyvybę už ją. Tavo pasiaukojimas toks didingas, kad aš jaučiuosi nevertas apie jį kalbėti. Tavo didvy riška dvasia many sukelia nuostabos ir pa garbos jausmus. Aš niekad Tau neprilyg- siu, nebent tada, kai tėvynė pareikalaus i manęs gyvybės. Ar aš neišsigąsiu? Ar aš, egoistas, nesusvyruosiu ir nepabėgsiu iš ko vos lauko? žodžiu, man nesunku pažadėti save Tau, Tėvyne. Bet kai reiks savo žodį ištesėti, bus sunku. Tik Tavo begalinio pasiaukojimo pavyzdys gali mane lemiamą valandą sustiprinti. Tada aš regėsiu Tave, broli partizane, granata susisprogdinantį, kad bolševikas neatpažintų Tavęs ir nekeršytų tėvams, broliams, giminėms. Tada aš regėsiu Tave išmestą miestelio aikštėj, pas kui pakastą gimtinės laukuos, be kapo, be kryželio. Tik slapta nežinoma ranka pasodins ten gėlę, tik vogčiomis nakčia ten mo tina ir sesė lies ašaras ir laužys iš skausmo rankas. Aš žinau, kad ne kiti mano tėvynei laisvę atneš, o aš pats. Mano broli partizane, Tavo baisios kančios ir baisi mirtis dėl laisvės stiprins norą kovoti dėl kitų, dėl tėvynės ir savo laisvės. Aš norėčiau Tavo kanus. mano broli, padaryti lais voie Lietuvoje Tautos Šventove, kurioje lietuvis semtųsi drąsos kovai su priešu. Bet visu pirma turėsiu kitiems ir. sau praskinti kelią į Tėvynę. Tu, mano broli partizane. Tautos Didvyri, šiam kely būsi mano ryžto gaivintoju, mano įkvėpėju a_ukai. Gal aš nesusvyruosiu, gal aš nepabūgsta eiti Tavo pėdomis ir taip kovoti dėl Tevis kės laisvės, kaip kad Tu kovojai. VISAGALIS DIEVE! Padaryk, kad savo pasiryžimą ištesėčiau.

(Ši priesaika buvo duota vaikų stovykloj; 
žr. M. Musteikio reportažą-pasikalbė.jimą 
„Penkmetis vaikų stovykloms Vokietijoj“)

Pietų Australijos parlamentas paskelbė šunu registracijos įstatymo pakeitimą: išsireiškimas „moteriškas šuo“ buvo pakeistas į „kalę“. Ar patikslinimas padarytas biologiniais, ar kalbiniais sumetimais — nepaskelbta. rem.JAV admirolas Roscoe F. Good įsakė perduoti karo teismui 16 laivyno pėstininkų (marines) viršilų ir puskarininkių, nes, bū darni karo laivyno daboklės prižiūrėtojais, jie ypač sadistiškai elgėsi su suimtaisiais. Viršilos jokioje kariuomenėje, žinoma, nepasireiškia itin švelniais charakterio bruožais, tačiau šiuo atveju jie prasiveržė ypatingu žiaurumu. Pats įvykis gal ir nėra labai didelio dėmesio vertas. Įdomu tik, kad šią žinią paėmėme iš pačios amerikiečių spaudos. Nekalbant jau apie sovietus, kažin ar pasaulyje susirastų nors ir labai demokratiška valstybė, kurios kariuomenė nesiimtų visų leistinų ir net neleistinų prie monių įvykiui užtušuoti ir nepaskelbti viešumoje. Amerikiečių spauda paskelbė faktus... Neveltui Eisenhoweris Washingtone, priimdamas Elzbietą II, galva linktelėjo į juos sekiojančią laikraštininkų minią ir nusišypsojęs tarė: ,,Jie šitame krašte la blausiai primena diktatūrą“.— Australijoje dar daugėja krūmų gaiš rai.— Manchesteris, britų miestas, stato 15 aukštų bendrabutį studentams.
— KATRIN

EDVARDAS CINZASŠvarutėle uniforma ir gerojo tėvuko veidu viršila apžvelgė mane nuo dulkinų batų iki mieguistų ‘ akių ir vėl pasilenkė ties laišku.— Kada kalbama su vyresniu, reikia atsistoti...Tai pasakė vos girdimai, tarsi prisimintų savo antpečius, kurių naujas blizgesys traukė žvilgsnį. •Prie gretimo stalo sėdėjusi mergina pasitaisė akinius, bandydama padaryti ledinę išraišką, bet pavasaris šypsojosi už lango, kaip svajonių jaunuolis, ir ji vėl pasiklydo savo popiergaliuose.Tankūs ir netvarkingai išsiplėtoję alyvų krūmai mėlynavo pirmaisiais žiedais. Baltuoju smėliu išpiltais takeliais atėjo mergaitė. Pasistačius didžiulę pintinę, ji prisitraukė ištemptą virvę ir pradėjo džiauti karinius skudurus. Virvė buvo peraukštai jos liesom rankom, todėl viena ranka ji lai kė nuspaustą ją žemyn, o kita skubiai mėtė ant jos tradicinius marškinius ar klaikiai ištysusias apatines kelnes.Buvo raminančiai gražu — šita raudonplaukė mergaitė su pintine, žydintieji aly vų krūmai ir tolumoje pilkėją kalnų kontū rai.Tėvukas baigė skaityti laišką ir vėl pake lė Į mane savo besijuokiančias akis.— Ar jums žinoma, kas čia parašyta?— paklausė jis: — Arogantiškas, vengiąs bet kokio darbo, nemoraliu elgesiu tvirkinąs Reicho mergaites... Kodėl jus atsiuntė čia?Aš trūktelėjau pečiais. Ką aš galėjau atsakyti jam? Ar kad ta nutukusi kiaulė nie kada nematė fronto ir kad vaikšto su danų šunim ieškodama priekabių? „...geležine drausme palaikyti užfrontės moralei“. Esmėje jis nebuvo blogas žmogus, o jeigu kaukdavo pamatęs nenuvalytus batus, tai čia jau buvo jo senelio nuopelnas, kuris 

kareivius apšaukdavo „senu mėšlu“ ir plak davo lazda. Reikalai visai susipainiojo, kai į šitą kvepiantį pušyną atvyko ta juodaplaukė berlynietė ir po keletos savaičių idilijos atsisakė kai kurių pareigų. Žinia, ji tebuvo tik paprasta raštininkė, bet turint dvidešimt metų ir karo moralės laisvę kasdienybėje yra sunku mylėti nutukusį ir susenusį pulkininką. Juo labiau, kad mes, saugodami požeminiuose bunkeriuose kažkokius siaubingus skysčius, turėjome daugybę laisvo laiko. Vakarai būdavo nuos tabiai spalvingi, tarsi žaismingoje akvarelėje, ir mes dainuodavome ilgesio kupinas dainas ir grodavome armonikėlėmis, svajodami apie daugybę kvailų dalykų. Naktimis, kai tyla susupdavo barakus į ramią ir mieguistą skraistę, aš išsmukdavau pro langą ir laukdavau jos prie senosios pušies. Tai buvo pavojingas žaidimas, bet kas bėga nuo jo, turėdamas daugiau jausmų negu proto? Vieną vakarą Hansas pasigavo mane kantinoje. Jis vartė rankoje savo stiklą ir kalbėjo įprastu abejingu balsu: „Senis pradeda kažką nujausti negera: mergina nebeįsileidžia jo. Niekas nėra aklas, ir vaikinai skundžiasi, kad tai gali užtraukti nelaimę jiem visiem. Mes čia gyvename aukso dienas, ir jie sako, kad po vėl nių su tavim, kol dar nepajutom apkasų purvo...“ Aš varčiau nustebusias akis ir mosavau rankomis, bet jis nesidavė apmau namas. Senis juo labiau. Vieną rytą man įsakė susikrauti savo penkis daiktus ir pa siruoštl kelionei. Mergina padavė lydimąjį laišką, prisiliesdama mano pirštų. Ji buvo išblyškusi ir galėjo pridaryti kvailysčių, to dėl aš, žvilgsniu nuraminęs ją, skubiai kritau J laukiantį sunkvežimį. Jie atėjo išlydė ti manęs, tie plepūs vaikinai, bet mačiau, kad jie buvo velniškai patenkinti mano iš vykimu. Pulkininkas stovėjo prie lango ir 

ramiai žiūrėjo. Taip, senis buvo gudrus, kaip ir visi pavyduoliai, ir nepasiuntė ma nęs į drausmės batalijoną (priežasčių tam būtų suradęs), bet tik į trečiąją fronto zoną. Iš jos visi keliai veda į apkasus, teisingiau, į duobę. Slovakijoje pamačiau sveikai maitinamus veidus, nerūpestingai žaidžiančius vaikus, visko pilnas krautuves ir tabako badą.Viršila pakilo ir, pasibeldęs į šūkiais ap- lipintas duris, dingo už jų.Mergina vėl pasitaisė akinius ir linktelė jo durų link.— Kapitonas von Reiter jums gerai išdirbs kailį, — nusišaipė ji. — Visi, kurie pereina jo skaistyklą, pasidaro švelnūs, kaip angelėliai, iki pat mirties.Staiga ji pasidarė panaši į žiurkę, kuri šlykščiai kraipo snukutį prieš įtartino sūrio gabalą. Niekada nemėgstu bespalvių blondinių, ir dabar ji atrodė tokia jau pašiurusi, kaip pusiau nupešta višta.Viršila vėl pasirodė duryse ir nukapojo griausmingu balsu:— Kapitonas jūsų laukia, jaunas žmogau!Nedideliame, bet puošniai įrengtame kambaryje kybojo sunkus užgesusių cigarų ir nutukusio vyro prakaito kvapas. Pro atvirą langą matyti žydinčios alyvos ir padžiautos apatinės kelnės. Tarsi girtas nemokša būtų aplaistęs. gražų paveikslą.Kapitonas neskubėjo paleisti į darbą gerklės, ir aš turėjau laiko apžiūrėti šitą tradiciškai nutukusį užfrontės karininką. Tikrumoje jis niekada nenešiojo kapitono antpečių ir į šitą slovakų miestelį pateko tik gerojo dėdės pastangomis, kuris prisiekė jo verkšlenančiai mamytei, kad paskutinį von Reiterių palikuonį pargabens sveiką ir dekoruotą atgal į Bavarijos miškelio pilaitę. Visas jo kariavimas apsiribojo miestelio komendanto titulu, laikas nuo lai ko pagadinant ramiems slovakams kraują atimant paskutinę karvę ar prilipdant šventuosius įsakymus ant šviežiai dažytų namelių sienų.Aš stuktelėjau kulnimis ir, pasakęs gerą dieną, sustojau prieš stalą.

— Vyre! — suriaumojo jis. — Žmogau gerojo Dievo! Tu manai, kad čia atvykai į baleto mokyklą?Abu raštinės žiurkės jau seniai laikė au sis prie durų, ir aš žinojau tai, kaip ir kapitonas von Reiter. Karas nėra jau toks blogas dalykas, jei jame bandoma susirasti nors kiek pramogos. Žinojau tai per tuos prakeiktus metus prieš daugybę stalų ir veidų.— Aš tris naktis nemiegojau, pone. Šituos keletą šimtų kilometrų teko važiuoti net tris paras. Pats matote, kaip aš atrodau.. .Jis pakilo ir sustojo prieš mane. Didelis ir storas, kaip bavariško alaus statinė, jis svyravo ant galų pirštų ir rijo mane akimis. Paskui jis atleido sunertas už nugaros rankas ir nežymiai pastūmė į priekį de šinę koją. Taip, jis buvo kairys ir smogia visu statinės svoriu. Pasitraukiau atgal ir pakėliau rankas prie krūtinės. Puikiai pažinojau šitos tautos peštukus: jie smogia tik tada, kai tikisi negausią atgal.Juokas trenkė, kaip granatos sprogimas, ir mes atsigrežėme į langą. Moteris, na, ji nebuvo nei mergina nei mergaitė, bet nuos tabiai gražiais dantimis moteris juokėsi žiūrėdama į mus.— Nemušk to vaikino, — tarė ji prašomai. — Būk nors kartą protingas...Aš paraudau, kaip dilgėlėm suduotas per veidą, bet ramiai laukiau, nenuleisdamas rankų. Didvyriškieji laikai jau seniai buvo like praeities iliuzijomis, ir patirtis nekartą įrodė, kad salonine filosofija pagrįstieji garbės dėsniai netenka vertės vos palikus saloną.Kapitonas nuėjo prie lango ir įkėlė ją į kambarį. Jie bučiavosi ilgai ir skausmingai, kaip Romeo ir Julija. Paskui moteris priglaudė skruostą prie jo kaklo, ir didelės ir liūdnos akys sužiuro į mane. Jų žvilgsnis nukrypo į duris, ir aš išraudęs ir neapkęsdamas savęs išėjau.Viršila padavė įprastinę kortelę ir sumurmėjo:— Paduosi tai penktojo barako puskarininkiui.

Mergaitė tebevargo su savo skalbiniais. Pasistačiau kuprinę prie vartelių ir pritraukiau virvę. Ji nusišypsojo ir skubiai mėtė ant jos savo šlamštą.— Kaip tavo vardas? — paklausiau.Ji skubiai ištraukė spaustuką (kurie, tur būt, panašūs visame pasaulyje) ir sušnabždėjo:— Katrin...— Ak, — nusistebėjau. — Mano pusseserė irgi vadinasi Katrin.Ji vėl nusišypsojo ir skubino baigti savo pintinę. Iš sodo gilumos atėjo sargybinis. Blizgėdamas savo veidrodiniais batais ir išdidus kaip povas, jis užkopė į verandą ir pastoviniavęs nuėjo.— Tu kasdien dirbi čia? — paklausiau, kai ji baigė ir norėjo nueiti.— Taip, kasdien...Šlakuotas, kaip ir visų raudonplaukių, veidelis slėpė kažką ,ko ji nenorėjo ar nedrįso parodyti.Ne, penktojo barako ji nežino, bet praėjus tiltą ir sudegusių namų griuvėsius, ant kalniuko, yra kareivių barakai. Tikriausiai ten bus ir penktasis.Netašytais akmenimis grįstos gatvelės buvo keistai artimos ir pažįstamos. Pilkai dažyti namukai, su margų gėlių puodais languose, žaidžiančiais vaikais, tarpduriuo se stovinėjančiom pilnom matronom ir lėtai slenkančiu arkliuku, abejingu raginimams ir jį puolančiom musėm, vertė šypsotis, nors vaikai taikė savo lazdomis į nu garą ir šaukė: bum!Ant tilto — keliolika lentų virš sukryžiuotų rąstų — pasirėmiau turėklų. Kažkada, kai laikas dar buvo stebimas, kaip pasakų šalies paslaptingas senelis, mes su sirinkdavome saulėlydžiais ant „mūsų tilto“. Susėdę ant jo sukrypusių turėklų, s vai dydavome kibius į praeinančias žaliomis kepurėmis mergaites. Jis grįždavo iš gegužinių pamaldų pamaldžios ir nuolankios, kaip avelės. Be abejo, tai nepatiko jų senmergėm mokytojom, kurios, negalėdamos apsispręsti, ar tekėti už policininko, ar laukti girininko, nekęsdavo mūsų, tąrsi mes būtume tvarkę miestelio uniformose
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AMERIKOS IR SOV. SĄJUNGOS 
ŠVIETIMAS

Neseniai Amerikos švietimo įstaigos ofi
cialiai paskelbė žinių apie švietimą Sov. 
Sąjungoje. To pranešimo autorė yra Mrs. 
Eleonor Lowman. Ji yra pareiškusi atitin
kamoms įstaigoms protestą, kad jos teks
tas cenzūruotas ir dėl to nušviestoji Sov. 
Sąjungos švietimo sistema gali būti skaity 
tojų kitaip suprasta. Pvz., esą praleista, 
kad Sov. Sąjungoje mokslas, pradedant 
nuo žemesniųjų mokyklų ir baigiant aukš
tosiomis, yra nemokamas. Taip pat išbrauk 
tos kai kurios vietos, kuriose buvo nurody
ta S. Sąjungos švietimo sistemos silpnosios 
pusės. Ponia Lowman taip pat skundžiasi, 
kad taupumo sumetimais ją prieš 14 mene 
šių atleido iš einamųjų pareigų ir kad jos 
parašytąjį darbą nutarė paskelbti tik po to, 
kai jau jonosferoje pasirodė pirmasis rau
donasis žemės satelitas. Kaip ten bebūtų, 
vis dėlto šis pranešimas, nepaisant išbrau
kimų, yra svarbus dokumentas. New York 
Times yra paskelbęs šio raporto santrau
ką, ir ten rašomi tokie dalykai.

Pradedant 1927 metais Sov. Sąjunga švie 
timo srityje yra padariusi beveik fantastiš 
ką pažangą. Prieš 30 metų besimokančiųjų 
žemesnėse ir vidurinėse mokyklose moki
nių skaičius siekė 11.500.000. Dabar moko
si daugiau kaip 30.000.000. Techniškose mo 
kyklose mokinių skaičius pašoko nuo 189 
tūkstančių iki 1.961.000,' o aukštosiose nuo 
169.000 studentų iki 1.867.000. Per tą patį 
laikotarpį studentų skaičius Amerikos 
aukštosiose mokyklose ,.colleges“ pakilo 
nuo 1.114.000 iki 2.996.000,

Vieni skaitmenys, žinoma, nedaug pasa
ko. Bet pranešime teigiama, kad švietimo 
srityje rusai pasiekė ne vien tik didelių 
skaičių, bet pakėlė ir savo švietimo lygį. 
Sov. Sąjungos mokinys, po 10 mokslo me
tų gavęs brandos atestatą, yra geriau pa
ruoštas studijoms, negu Amerikos abitu
rientas po 12 mokslo metų. Baigę vidurinę 
mokyklą, sovietuose gauna 5 metų žinių 
iš gamtamokslio, botanikos ir zoologijos, 
4 metų žinias iš chemijos, vienerių metu iš 
kosmografijos, 10 metų iš matematikos. Iš 
baigusiųjų vidurinę mokyklą Amerikoje 
nepilnas trečdalis mokinių mokėsi viene
rius metus chemijos, tik ketvirtadalis gam
tamokslio ir septintadalis sudėtingesnių 
matematikos dalykų.

Į 7 klasės programą S. Sąjungoje įeina 
zoologija, anatomija ir žmogaus fiziologija, 
matematika, istorija, geografija, gamta
mokslis, chemija, viena svetima kalba, gim 

nastika, braižyba, amatų pamokos, žem
dirbystė ir seksualinė higiena. Didžiausias 
dėmesys nukreiptas į gamtos mokslus ir 
svetimas kalbas, tai yra į tuos dalykus, ku 
rie būtinai reikalingi valstybės ekonominei 
ir politinei organizacijai. 1955-6 mokslo me 
tais 40 proc. vid. mokyklų mokėsi vokie
čių kalbąj 40 proc. — anglų ir 20 proc. 
prancūzų, ispanų arba lotynų kalbų. Aukš 
tosiose mokyklose 65 proc. studentų moko 
si anglų kalbos. O Amerikoje tik maža da
lelė moksleivių mokėsi rusų kalbos.

Gamtotyros mokslai S. Sąjungoje skati

nami labiau negu kurie kiti. Gamtininkai, 
inžinieriai ir technikai yra laikomi krašto 
elitu. Šios politikos rezultatai buvo jau pa 
skelbti: Sov. Sąjunga kasmet išleidžia po 
80.000 naujų inžinierių, o Amerika tik ne
pilnus 30.000. Ir viduriniojo mokslo srity
je rusai pradeda dabar pirmauti. Praeitais 
metais brandos atestatų išduota 1.500.000, 
o Amerikoje 1.300.000.

Pranešime taip pat nurodoma, kad sovie 
tiškoje švietimo sistemoje neigiamybė yra 
ta, kad mokyklų personalas mažiau lais
vas, negu Amerikoje. Mokytojai nežino, ka 
da jie yra sekami, ir kadangi švietimo rei 
kalai turi būti derinami su partijos potvar 
kiais, mokytojai turi griežtai prisilaikyti 
Kremliaus vedamosios politikos. Sovietinio 
švietimo pažanga laikomas ir tas faktas, 
kad mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 
neprašoka 17, o tuo tarpu Amerikoje kla
sės mokinių vidurkis prilygsta 27. Tai gal- 
ir patikėtina, nes Sov. Sąjungoje mokomo
jo personalo netrūksta. Tiesa, ten jaučia
ma mokyklinių patalpų stoka ir daugelyje 
mokyklų pamokos vyksta dviem pamaino
mis, nuo 8 valandos ryto iki 8 vai. vakaro.

Iš visų raporte sužymėtųjų faktų prieita 
išvados, kad į sovietų iššautus į erdvę sa
telitus - sputnikus reikia žiūrėti kaip į 
ženklą, į simbolį, kuriuo parodoma, kas pa 
siekta Sov. Sąjungoje proteguojant gamto 
tyrą ir techniką. Čia esą pasireiškę tie 70 
proc. su aukštojo mokios diplomais.

Sov. Sąjungos mokinys turi išeiti žy
miai platesnę programą, negu Amerikos. 
Jis 6 dienas lanko mokyklą, turi griežtai 
sekti pamokas ir, be to, nuolatos skatina
mas gerai mokytis, lenktyniauti su kitais. 
Amerikos mokyklose dirbama su mažesne 
energija. Vaiko gabumui sovietai skiria 
ypatingą dėmesį. Jis išskiriamas iš kitų ir 
pagal savo gabumą ir palinkimą gauna spe 
cialų paruošimą. Tiesa, Amerikoje prie 
daugelio mokyklų yra skyriai ypatingai ga 
biems mokiniams.

Auklėtojai, mokytojai ir profesoriai su
daro sovietų visuomenės elitą. Jie skatina
mi nuolatos gilinti savo žinias, dalyvauti 
įvairiuose mokslo srities suvažiavimuose, 
skaityti savo specialybės paskaitas ir t.t.

Mokslo sistema Sov. Sąjungoje yra griež 
ta ir mažai lanksti. Vidurinėse mokyklose 
visur dėstoma vienoda programa. Mokiniai 
turi laikyti daug egzaminų, o parėję iš mo
kyklos išmokti užduotąsias pamokas. (Da
bar egzaminai iš daugelio dalykų visai iš
braukti iš programos). Abejoti tuo, ką skel 
bia mokytojai, nepatariama; visuomet rei
kalaujama prisilaikyti partijos nurodymų, 
nes švietimas yra komunistų partijos prie
žiūroje. Taip pat žiūrima, kad mokomasis 
personalas būtų gerai paruoštas iš komu
nistinės dogmatikos.

Partija nustato, kiek žmonių bus reika
linga kiekvienoje mokslo srityje; vyriausy
bė paskirsto išėjusius mokslą į atitinkamas 
pramonės sritis.

Iki 1955 m. 40 proc. žemesniųjų ir vidu
riniųjų mokyklų programos, kuri praeina

ATSAKYMAS I PIRMININKO 
ATSAKYMĄ

Labai nustebau perskaitęs EL Nr. 48 p. 
Popikos atsakymą į „Atviras kortas", ku
riuo jis išlenda, kaip Pilypas iš kanapių 
(atsiprašau už tokį išsireiškimą), su netie 
sos žodžiais lūpose.

lietuviai maloniai parėmė ir moraliai ir 
materialiai. Už tai Anglijos lietuviai skau
tai ir skautės visuomet bus jiems dėkingi. 
Štai kad ir šiais metais, LAS grandžiai rū 
pestingai renkant aukas, negausūs Derbio 
lietuviai suaukojo net netoli septynių sva
rų. O tokios sumos Derbyje skautų stovyk 
loms dar niekuomet nebuvo surinkta.

ti ant ratų, kurie, ne visai lygiu keliu rie
dėdami, kartais patį autobusą ir jame sė
dintį keleivį nemaloniai kilnoja ir kraipo. 
Sėsk tada ties autobuso viduriu, kad iš
vengtum didesnio galvos smegenų sukraty 
mo.

Prisilaikydamas šių patarimų, visuomet 
laimingai, o kartais ir maloniai bei saugiai 
atliksi savo kelionę.

Linkiu geriausių pasisekimų. K.J.

ĮSPĖJANTIS SAPNAS
Rajono Vadovybė aukų lapus išsiuntinė

jo visoms lietuviškų organizacijų skyrių 
valdyboms. Derbyje tokius lapus gavo D- 
BLS skyrius ir LAS grandis.

Savo atsakyme p. Popika rašo: .....patys
skautai, pasiėmę aukų lapą, pasiskubino 
užbėgti skyriui už akių ir aplankyti kiek
vieną Derby lietuvį namuose“. Gerbiama
sis Pirmininkas, manau, labai gerai žino, 
kad Derbyje iš viso yra tik du skautai: aš 
ir dar vienas, kurio pavardės čia neminė
siu, bet kurį jis, neabejotinai, labai gerai 
pažįsta. Aš tikrai aukų nerinkau, tai ir p. 
Popika, tikiu, neginčys, o kadangi iš kitur 
čia skautų nebuvo atvažiavę aukų rinkti, 
todėl ir pasakymas „skautai“, atrodo, ne 
vietoje. Tam antram Derbio skautui Rajo
no Vadovybė jokių aukų lapų neprisiuntė 
ir nedavė įgaliojimo aukoms rinkti. Tiesa, 
tas antrasis skautas, būdamas LAS gran
dies narys, rinko aukas grandžiai prisiųs
tais aukų lapais. Bet tais pačiais aukų la
pais rinko aukas ir grandies pirmininkas 
ir dar vienas tos grandies narys. Neabejoti 
na, kad p. Popika tai labai gerai žino, nes 
aš jį ir asmeniškai apie tai painformavau. 
Vadinas, skautai skyriui už akių neužbėgo. 
Neužbėgo ir LAS grandis, nes, vos pasta
rajai pradėjus rinkti aukas, p. Popika Ra
jono Vadovybės prisiųstus aukų lapus tuo 
jau pat grąžino, net rinkti nepamėginęs.

Negaliu nutylėti nepaminėjęs, kad Der
by lietuviška visuomenė yra giliai susipra
tusi ir kiekvieną gražų lietuvišką reikalą 
širdingai paremia. Juk ir pirmosios vargin
gosios skautų ir lietuviško jaunimo stovyk 
los buvo Derby apylinkėse, kurias vietos

ma per 10 metų, buvo skirta gamtos moks 
lams. Prieš pastaruosius 2 metus Kremlius 
nutarė, kad gamtos mokslams, chemijai ir 
biologijai reikia skirti daugiau pamokų, 
negu visuomeniniams mokslams. Dėl to hu 
manitariniai mokslai nustumti dabar į ant 
rąją vietą ir 53 proc. mokslo programos 
skirta gamtos mokslams. Humanitariniams 
mokslams lieka tik 43 proc.

Amerikoje buvo kreiptasi į moksleiviją, 
kad ji daugiau imtųsi studijuoti gamtos 
mokslus, bet didesnio atgarsio nesulaukta. 
Maža tėra studentų, kurie vidurinėse mo
kyklose būtų praėję tokį gamtos mokslų 
kursą ,koks praeinamas S. Sąjungoje.

Nežiūrint visa tai, Amerikos švietimo 
komisionierius Dr. Derthick, kuris yra prie 
to pranešimo pridėjęs savo įžangos žodį, ra 
šo, kad „būtų tragiška, jei mes, atsižvelgę 
į Sov. Sąjungos nustatytąją Švietimo siste

Mielojo Pirmininko pasakymas: „Kodėl 
tos surinktos aukos paskelbtos ne skautų 
vadovybės vardu, o kitos organizacijos, aš 
nežinau ir nenoriu čia spėlioti“, yra ne tik 
juokingas, bet ir nerimtas. Sunku patikėti, 
kad padorus žmogus ir dargi skyriaus pir 
mininkas galėtų abejoti, kodėl vienos orga 
nizacijos nuopelnai neskelbiami kitos var
du. Gal p. Popika taip ir padarytų, bet 
skautų vadovybė galvoja, kad tai būtų ne 
tik žema, bet ir nežmoniška. Tos skautu ir 
lietuviško jaunimo didžiulės stovyklos Lie
tuvių Sodyboje, kurios sutraukia beveik vi 
są mokyklinio amžiaus jaunimą, nėra vien 
tik skautų vadovybės nuopelnas, bet dau
giausia geraširdžių susipratusių Anglijos 
lietuvių ir giliau galvojančių lietuviškų or 
ganizacijų skyrių valdybų, savo aukomis 
įgalinančių tokias stovyklas suorganizuoti. 
Tatai skautų vadovybė širdingai pripažįsta 
ir ne tik kad negalvoja nuneigti kurios 
nors organizacijos ar pavienio žmogaus pa 
ramą, bet, atvirkščiai, yra dėkinga visiems, 
kurie paremia jos nelengvą ir nedėkingą 
darbą.

Sktn. K. Vaitkevičius

GERO PATARIMO PAPILDYMAS
«

Malonus tautietis J.L., perskaitęs mano 
straipsniuką ,,Kurioj autobuso daly svei
kiau važiuoti: viršutinėj ar apatinėj?“, ke
lia dar keletą papildomų klausimų, kurio
je, būtent, autobuso vietoje saugiausia sė
dėti, kad išvengus susisiekimo nelaimių 
(„E.L.“ 48 nr.) — atsakau:

1. Mielas J.L., malonėk visam laikui įsi
dėmėti, kad auto susisiekimo nelaimės vi
suomet įvyksta ne dėl to, kur koks keleivis 
sėdi, o dėl šoferių neatidumo.

2. Bijodamas nelaimių, niekad nesėsk au 
tobuso vidun, nei apačioj nei viršuj, bet 
sėsk išorėje,' prieky ant motoro, jį apsižer
gęs. Tokioj pozicijoj būdamas, — pirmas 
pastebėsi gręsiantį pavojų ir, nesant iš ša
lių jokių kliūčių bei užtvarų, lengvai galė
si nušokti ir pabėgti. Nelaimės tikrai iš
vengsi, jeigu, žinoma, tokioj patogioj vietoj 
įsitaisęs neužmigsi.

3. Norėdamas važiuoti būtinai autobuso 
viduj, sėsk toje pusėje, į kurią nori važiuo 
damas pro langą pažioplinėti. Kairė ar de
šinė pusė neturi jokios reikšmės. Autobu
sas — ne parlamento rūmai.

4. Jeigu važiuoji be žmonos, o autobuse 
yra vieta prie patrauklios keleivės, — pa
tartina tos vietos neatsisakyti, tik tada ne
užmiršk įsigytajai kaimynei pasakyti: „Ni
ce weather, isn't it?“

Gerbiamoji Redakcija,
- šių metų liepos mėnesį naktį iš 9 į 10 d. 
sapne užgirdau giedant. Giesmės melodija 
buvo labai iškilminga ir graži. Aiškiai gir
dėjau žodžius:

Garbė Dievui Visagaliui
Jo Trejybėje Šventoj!
Nesupratom Tavo Valios...
Gelbėk šiandie, vesk rytoj!
Ilgai galvojau pabudęs. Kartojau melo

diją, kad nepamirščiau. Kad būčiau mokė
jęs gaidas, būčiau užrašęs. Deja, nemoku, 
tai greit ji išgaravo iš atminties. Liko tik 
žodžiai.

Galvojau, ką tai reikštų. Dar būdamas 
mokykloje draugavau su Julium Janonių 
ir kartais konkuruodavome eilių rašyme. 
Man sekdavosi neblogiau už jį. Daug kar
tų mačiau, kaip jis po kiek laiko savo eilė
raščius braukė, taisė, nepatenkintas sukur
tu. Taip tie nedaugelis jo parašytų eilėraš
čių yra labai daug kartų pertaisyti.

Beskaitydamas rasdavau aprašymus, 
kad daug poetų vėliau buvo labai nenaten 
kinti savo jaunų dienų kūriniais. Tai pri
vertė mane pagalvoti, ir nutariau, kad ge
riau bus, jei aš palauksiu, kol subręstu, t. 
y. sulauksiu bent 50 metų amžiaus, ir tada 
pradėsiu darbą. Gyvenimas neleido tai pa
daryti lig dabar, kai esu jau per 60. Bet ar 
nėra tas sapnas įspėjimas, kad laikas pra
dėti dirbti? Taip begalvodamas prirašiau 
nuo savęs tolimesnes eilutes ir pavadinau 
tai visa: Lietuvio Malda.

Jei L.M. yra nebloga, atspausdinkite E. 
L., tada imsiuos darbo, o jei nieko verta— 
palikite nespausdinę.

Kol kas reiškiu pagarbą, linkiu pasise
kimų ir linksmų, laimingų Kalėdų Švenčių.

Jūsų P. K-nis

Redakcijos pastaba: eilėraštis spausdina
mas kitame šio laikraščio puslapyje.

Laikinojoje sostinėje mes brangesnes mo 
teriškų rūbų siuvėjas jau buvome įpratę 
vadinti „modistėmis“, šiais laikais šitos rū 
šies verslininkės save jau vadina „madų 
menininkėm“. Viena populiariausiu. Itali
jos ,,madų menininkių“ — Simonetta, ne
seniai lankėsi JAV ir laikraštininkams su 
panika skundėsi, kad amerikietės moterys 
visiškai neprisilaiko madų ir nešioja. kas 
kuriai geriausiai tinka... (Šita žinutę įdėjo 
me, kadangi redaktorius prašė surasti ko
kių nors įdomybių moterim). rem.

mą, pradėtume abejoti dėl savo laisvės 5. Viršutinė autobuso dalis yra arčiau Australijos akių gydytojai pasakoja, kad 
principų švietimo srityje. Šis raportas tu šventojo dangaus, o apatinė arčiau prakeik nemaža jaunų vyrų ir net merginų akinius
retų labiau patarnauti kiekvienam ameri tosios žemės, tad laisvai gali pasirinkti tą nešioja be jokio reikalo. Vyrai dažniausiai
kiečiui kaip paskatinimas pagalvoti, kokiu dalį, kuri širdžiai artimesnė, šiuo atveju nori atrodyti daugiau „intelektualūs", o
mastu mes, kaip tauta, turėtume remti sa- laisvė ir įsitikinimai nevaržomi.
vo demokratinį švietimą“. 6. Autobuso priekis ir užpakalis parem-

merginos paprastai susižavi moderniais ir 
skoningais akinių rėmais. rem.

kyšančias ateitis. Mielas saūlėtų vaikystės 
dienų Rietave!.. Mažas ir pilkas, kaip ir 
daugybė miestelių, bet niekur neradau ta
vųjų saulėlydžių, nors daug mačiau kraštų 
ir daug vakarų stebėjau ar kalnuose dings 
tančią saulę ar miške besislepiančią šviesą, 
po kurios artinosi košmaro naktis... Nie
kur nepajutau šventvagio baimės skamban 
čioje tamsoje, nors daug mačiau šventyk
lų ir miegojau prie jų sugriautų altorių, 
o širdis šaldavo, kai pasikiysdavau Ogins
kio parko raudojime ties laukinėm rožėm 
apaugusiu fontanu, giminės koplyčios sta 
tūlomis, vienišu ir raguotu angelu...

— Turi cigaretę?
Vengras pasirėmė šalia manęs ir nusi- 

spiovė į vandenį. Murzini ančiukai šoko į 
tekštelėjimą, bet, be žmogaus pagiežos, nie
ko neradę, grįžo atgal. Jis taip blogai kal
bėjo vokiškai, tarsi Austro-Vengrijos im
perija niekada nebūtų egizstavusi. Penkta
sis barakas? Taip, vaikinai jame neturi blo 
gai ir, kalbama, net esą lepinami. Kodėl? 
Jis nežino, nes gyvena atskiruose barakuo
se. Taigi, pasibaigė pergalių draugystė, ir 
jie kasa visokius reikalingus ir nereikalin
gus griovius, keikdami Horthy. Taip, kaip 
belaisviai! Gėrimas? Yra ir tos rūkšties. 
Jis pats negeria, bet girdėjo, kad už tris 
cigaretes galima gauti stiklą alaus. Surū
kęs cigarą ir paplojęs man per petį, kaip 
senam prieteliui, vengras nuėjo. Ruda 
plunksna jo kepurėje buvo perlūžus ir su
rišta siūlu. Jis ir pats nuostabiai panešėjo 
į nevykusiai kautynes baigusį gaidį.

* * *
Taip, vengras sakė tiesą: čia nebuvo blo

gai. Po rytinės mankštos ir kvailo bėgioji
mo laukais valgydavome pusryčius su bal
ta duona ir tikru sviestu. Aš stebėjau ši
tuos gerai maitinamus vaikinus ir veltui 
bandžiau pramatyti rytojų: kokioje praga 
ro skylėje juos užvers kalkėmis? Didelės 
kaktos ir nuostabiai protingų akių viršila 
ištisą priešpietį stumdydavo didžiulėje len 
toje švininius kareivėlius, namus, sunkve
žimius, tankus ir net ištisas gatves. Aš 
pradėdavau snausti jau pirmąjį pusvalan
dį, ir šitas geras žmogus, įvilktas į unifor
mą, bet nepraradęs profesoriaus žvilgs

nio, pakeldavo čia tris, čia penkis pirštus. 
Nustatytą skaičių kartų apibėgęs baraką, 
grįždavau į salę jau kiek blaivesne galva. 
Tas žaidimas mus suartino, ir abu buvome 
patenkinti, galėdami nors kiek atsiplėšti 
nuo šitų miniatiūrinių miestų naikinimo.

Popiečiais trankydavomės mieguistose 
gatvelėse, keldami pragarišką triukšmą ir 
gąsdindami slovakus, kuriems nebuvo ga
lima užsidaryti durų, kad mes kiekvienu 
momentu galėtume įsiveržti į jų kamba
rius ir pro langus svaidyti granatas į taria 
muosius tankus, kuriuos vežė ant ratukų. 
Katinai, vištos ir šunes, jausdami artėjan
čią siaubo valandą, pasidarydavo neramūs 
ir dingdavo iš kiemų, o tuo tarpu vaikai 
sustojusiom plakti širdukėm stebėdavo 
mus pro plyšius.

Viskas atrodė taip nekalta ir ramu, kad 
vaikinai nieko negalvojo ir girtavo, tarsi 
karas vyktų Australijoje. Šitame tautybių 
ir laipsnių mišinyje nebuvo matyti nė vie
no naujai atrodančio veido. Jie buvo su
rinkti iš pasimetėlių stovyklų, drausmės 
batalijonų, karo kalėjimų ir sveikstančiųjt; 
kuopų. Tai buvo kažkas panašaus į išdaly 
tos duonos trupinius, kuriuos vėl surenka 
ir sulipdo į kepalą karo dievo kąsniui. Taip 
gi kiekvienas turėjo vienokią ar kitokią 
nuomonę dėl šito tinginiavimo, bet aš te
turėjau tik vieną: baimę. Grėsmingai sau 
lėtame pavasario danguje kybančią baimę. 
Ji leidosi kaskart arčiau virš mūsų galvų, 
ir jau girdėjau jos patyčios gargaliuojantį 
juoką.

Taip, dar ir šiandien kai kas nusišaipo 
iš mano virtuvinės filosofijos apie karą ir 
tranko kumščiais krūtinę, bet aš sakau, 
kad jie niekada nematė jo. Didingas 
džiaugsmas žudyti ir dainuoti pergalės dai
nas degančių miestų gatvėse išgaruoja su 
dvokiančiu prakaitu apkasų dumble. Kaž
kada "šaipiausi iš nuskeltu veidu žydo su
griautoje koplyčioje, bet dar tą pačią naktį 
maldavau jo pasigailėti, pakliuvęs į katiu- 
šų pragaro kvadratą. Paskui atėjo rytas su 
klaikia ramybe virš mirusiųjų grioviuose, 
duobėse, vielų užtvarose, ir aš verkiau kar 
tu su skarmaluota sene prieš rūkstančią 
lūšną. Vienas ir bejėgis šitame mirties žai

dime, sutriuškintas ir nusviestas į žaidimo 
kampą kartu su kitais, kurie buvo mano 
duobės broliai, bet niekada nebuvo manie
ji. O mirtis gulėjo, kaip pailsęs žvėris, de
besyse ir kaupė jėgas naujam žaidimui ir 
skaičiavo mus savo akių duobėmis.

Sunkiais raitelio batais ir nieko nesakan 
čiu veidu karininkas beveik nieko ir nekal 
bėjo. Jis buvo paprastas ir ramus, tradi
ciškai pataisydamas sagas ar apžiūrėda
mas automatinio šautuvo vamzdį. Baronas 
(taip jis buvo vadinamas penktame bara
ke) panešėjo į -centurioną Triumfo metu. 
Jis vartė savo mėlynas akis ir imperatoriš 
kai nusišypsodavo jam patinkančiam vei
dui. Pro mane praėjo neužkliuvęs žvilgs
niu, bet aš vėl pajutau, kad šitas žmogus 
nepakelia mano prakaito kvapo.

Vakaras atėjo kalnų takeliais, kaip se
niai laukiama mergaitė. Šilta ir kvepianti 
savo nuostabiu kūnu, ji vaikščiojo mieste
lio gatvėmis ir šypsojosi kiekvienam, kuris 
pajėgė pagauti jos žalių akių žvilgsnį. Žy
dinti alyvomis ir čigono smuiku dainuo
janti vasara. Saulės dievo duktė, vaikšti
nėjanti žemėje, svaidanti vaivorykštės 
stebuklus ir kalnų gėlių kvapus. Švelni rau 
donplaukė mergaitė, krykštaujanti prieš 
upelio veidrodį, mylinti ir bučiuojanti pas
kutinius paraudusius spindulius delne.

Sargybinis prie vilos lengvai leidosi į 
kalbą ir rūkė į rankovę, kaip ir visų armi
jų sargybiniai, bet apie penktąjį baraką jis 
nieko nežinojo. Katrin niekur nematyti, ir 
aš vėl grįžau ant tilto.-,

Čigonių būrelis apsupo mane ir maldavo 
parodyti delną, ir aš padaviau šitoms me
lagių karalienėms ranką. Jos šaipėsi, glos
tydamos drebančius pirštus, ir naiviai me
lavo apie daugybę vaikų ir žilą senatvę. 
Be abejo, karo metu jos tai pasakoja kiek
vienam uniformuotajam, bet aš jau nepa
jėgiau juoktis. Jos nuėjo, klegėdamos ir už 
sirūkydamos gautąsias cigaretes, o aš lau
kiau savo įtarimų išsipildymo.

Moteris nusivedė ančiukus, ir aš nukrei
piau žvilgsnį į „Auksinio Tilto“ kavinę, šei 
mininkas sėdėjo ant slenksčio ir žaidė su 
kate. Virvutės galas provokoujamai palies 
davo katės nosį, bet buvo nepagaunamas.

Gyvuliukas niršo, blaškydamas uodegą, 
bet žmogus buvo greitesnis ir vis pabėgda 
vo. Pajutęs nepaprastą troškulį, nuėjau 
prie jų. Slovakas gana abejingai apžiūrė
jo mane, bet, pamatęs cigarečių pūkelius, 
tuoj pralinksmėjo. Ak, šita velnio gėlė! Ji 
čia atidarydavo, visus kranus ir net duris!

Mes gėrėme barovičką ir bandėme susi
kalbėti Vilniaus vagių kalba. Taip, vokie
čiai yra kiaulės (gal todėl, kad tiek daug 
jos valgo), bet jie niekada nesipeša ir apsi
moka už išgertą alų. Vengrai? Šitie nusku- 
rėliai! Jie bando nusukti net pusę kronos 
ir neretai išdainuoja pabučiavę žmonai ran 
ką, kaip kviesti svečiai. Slovakas kalbėjo 
daug, bet nieko, kas užgriebtų klausą. Ka
ras jį buvo išmokęs, kad ilgas liežuvis grei 
čiau nutempia į duobę, negu juodasis ma
ras.

Įėjo keletas vaikinų. Tylėdami jie išgė
rė savo alų ir paklausė, ar negalėtų apsi
mokėti fronto pinigais. Slovakas nežinojo, 
kas tai per popiergaliai, bet aš įtikinau jį, 
kad vertingi. Jie išėjo, bet aš jau buvau 
nusisprendęs.

Mes baigėme butelį ir kurį laiką žaidėme 
abejingus. Paskui slovakas pakilo ir atnešė 
naują.

— Ne kiekvieną dieną galima šitaip pa
sikalbėti, — pateisino savo dosnumą. Ge
ras ir plepus slovakas! Jis glostė mane, 
kaip tikrą savo sūnų, ir gyrė mano mieląjį 
Rietavą, kurio nei sapne nebuvo matęs, bet 
tikėjo, kad tai gražiausias miestukas pa
saulyje. Paskui mes persikėlėme į virtuvę. 
Valgėme keptas bulves, kurios slovakams 
yra tas pat, kas mums, žemaičiams, kuku
liai, ir bandėme nuspręsti, kiek ilgai dar 
tęsis tas prakeiktas karas. Žmona šypsojosi 
nuostabiai jaukiomis duobutėmis skruos
tuose ir krykšdama nesidavė bučiuojama į 
jas. Žaliu gaubtu lempa jaukiai švietė virš 
stalo, ir viskas pradėjo suptis į malonų 
borovičkos kvapą. Laikas veltui trankė du 
ris, ir karas kilpa pagrįstais savo įstaty
mais man jau nieko nebesakė.

Bruderšaftas? Taip, ji žino, kas tai yra, 
bet ar nebus nuodėmė? Kodėl jūs juokia
tės? Tikrai, jūs labai negražiai juokiatės...

Pirštai lietėsi, kaip degančios žarijos, if

alsavimas sustingo skaudančiose, lūpose. 
Smilkiniuose kurčiais smūgiais blaškėsi 
kraujas, bet jis tolo, kaip silpnas aidas mig 
loję, nusitempdamas aplinkos ir laiko są
vokas, kaip nereikalingą balastą, šnabždan 
ti, kupina girto geismo tyla nukrito ant sta 
lo, bet taip švelniai, kad nei žmogus nei ka 
tė fotelyje nepabudo.

Pro langinių plyšį įsmuko nedrąsus pil
kumas ir nuslydo prigesintos lempos gaub
tu. Perbėgęs stalą jis sustojo ties laikro
džiu sienoje ir kažką jam pasakojo mikčio 
damas, kaip girtas pasiuntinys.

Ji apvilko mane munduru ir susagstė 
sagas. Katinas nušoko ant grindų ir juo
kingai nusižiovavo, ištiesdamas savo grakš 
tų kūnelį. Užšokęs ant stalo, jis paragavo 
borovička sulaistytų bulvių ir valandėlę 
piktai spoksojo į jas. Paskui įniršęs blyks
telėjo į mus ir vėl grįžo į fotelį.

Ant tilto rūkas dar bandė įsikabinti tu
rėklų, bet nesulaikomai slydo į upelį. Ry
tas, švelnus ir šiltas, kaip, jos krūtys, sto
vėjo greta, ir kai pirmieji spinduliai atskri 
do nuo kalnų, jaukios ugnelės užsidegė jos 
akyse. Kažkur nemiga skundėsi gaidžiai ir 
pasakojosi košmaro sapnus.

Saugodama nuo patrulių, ji nuvedė ma
ne iki penktojo barako ir palaikė pakeltą 
aptvaros vielą.

— Sudiev, mano vienintelis...
— Lauk manęs, Teben-Neudorfo rože...

• •
Kažkas stovėjo šalia mano lovos ir grės 

minga! spoksojo į pakaušį. Sienoje nieko 
nebuvo, bet aš spoksojau į ją, bandyda
mas įtikinti save, kad sapnuoju. Kažkas 
suriko aikštėje, ir aš pašokau iš lovos. 
Kambarys buvo tuščias, ir aš buvau vie
nas tarp keturių lovų.

Aikštė buvo tyli ir tuščia, kaip ir visada, 
kai vaikinai palieka barakus. Barakų „pen 
sininkas“, sargybos puskarininkis, pama
tęs mane, paleido savo pypkę iš dantų. 
Taip, aš tiarai buvau juodos kiaulės .vai
kas, nieko čia neperdėta. Jie išvažiavo-šią 
naktį, nelauktai atvykus sunkvežimiams. 
Manęs ieškojo visur, kur tik aš mėgdavau

(Tąsa 6 psl.)
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KALĖDOS
EI LINKSMYBIŲ ŠVENTĖ
meto bėgimo iš Medinos į Meccą, t.y. nuo 
A.D. 622, ir t.t. Tiktai nuo 533 pradėta nau
dotis Kristaus gimimo datomis. Prieš tai 
metų datos buvo skaičiuojamos nuo Ro
mos įsteigimo, vadinas, nuo 753 m. prieš 
Kristaus gimimą. Šiuo metu vartojamoji 
chronologijos sistema pradėta vartoti vieno 
rusų vienuolio, vardu Dionizijaus.

Tikroji Kristaus gimimo data, kaip moks 
lininkai tvirtina, yra 3-5 metai prieš mūsų 
dabar skaičiuojamąjį laiką. Tokiu pat bū
du ginčytina yra ir gruodžio 25 d., kaip Ka 
ledų diena. Manoma, kad ta data buvo pri 
taikyta prie didžiausių pagonių saulės (žie. 
mos solstice) grįžimo iškilmių. Bažnyčiai 
buvo parankiau duoti toms pagoniško
sioms šventėms dieviškos reikšmės, negu 
visiškai panaikinti jas.

Stabmeldiškoje Romoje tos žiemos iškil
mės būdavo švenčiamos su didžiausiomis 
linksmybėmis. Šventės tęsėsi nuo gruodžio 
17 d. iki Naujųjų Metų. Iškilmės būdavo 
vadinamos Saturnalijomis nuo romėnų die 
vo Saturnaus (tai reiškia „perteklius“ ar 
„dosnumas“). Greičiausia, tai buvo įasme
ninimas gamtos, kuri duoda žmonėms per
teklių.

Vienas istorikas pažymi, kad tų iškilmių 
metu būdavo leidžiama bendrauti visiems 
visuomenės sluoksniams. Net šventiškai ap 
sirengusiems vergams būdavo leidžiama 
sėstis prie ponų stalo, ir jiems patarnau
davo patys jų ponai. Vaišės, žaidimai ir vi
sokios pramogos buvo mėgiamos ir leidžia
mos visiems, vis tiek, kokio luomo, lyties 
ar amžiaus žmogus bebūtų. Būdavo links
mų eisenų — procesijų. Minios užplūsdavo 
gatves. Iliuminacijoms vartodavo žvakes. 
Tuo švenčių laikotarpiu žmonės pasikeisda 
vo dovanomis, o ypač būdavo apdovanoja
mi vaikai. Visų tų linksmybių dienomis 
ypač būdavo išskiriama ir gerbiama viena 
diena — Dies Solis Invicti Nati, t.y. nenu
galimos saulės atgimimo diena, kuri maž
daug atitiko gruodžio 25 dieną. Vėliau Baž 
nyčia nesipriešindama pritaikė Kristaus gi 
mimo dieną prie šios datos. Nereikia už
miršti, kad krikščionybei pradžioje teko ka 
riauti ir su žydų tikyba. Juk visi apašta
lai buvo žydai. Jų didžiausia šventė buvo 
,.Atnašavimas šventyklai“ maždaug apie 
gruodžio 20-21 d. Pasinaudodama žydų 
šventųjų knygų-biblijos (graikų žodis — 
„knyga“) dvasiniu autoritetu, krikščioniš
koji Bažnyčia, pasirinkusi Romos miestą 
savo sostine .turėjo susidurti su svarbiau
sia problema, būtent, atversti pagonis į 
krikščionybę. Teko jai išvengti nesantaikos 
tarp ankstybųjų krikščionių ir dar pago
nimis tebesančių gyventojų.

Bažnyčia stengėsi pasinaudoti esamosio
mis šventėmis ir pritaikyti jas prie krikš
čioniškųjų iškilmių. Ypač būdavo dėkoja
ma Dievui už saulės ir gamtos atgimimą. 
Tos šventės būdavo tada švenčia
mos tiek žydų, tiek pagonių. Teutonu tau
tos taipgi šventė žiemos Solstice. Iš tu lai
ku yra Išlikęs Anglijoje ir jų pavadinimas 
„Yule". kilęs iš senoviško „Jol“, reiškian
čio: šventės ar linksmybės. Kita žodžio 
„wheel“ (ratas) reikšmė yra: iškilmės.

ŽIEMOS DŽIAUGSMO II
Papročiai ir tradicijos gyvena ilgiau, 

kaip atskiros kalbos.
Britanijoje, pavyzdžiui, kai kurių upių 

vardai rodo, kad kažin kada šių salų žmo 
nės kalbėjo panašia kalba 1 tą, kokia da
bar dar sutinkama Šiaurės Afrikoje. Vė
liau užplūdo keltai, ir Afrikos kalba išny

O. Kairiūkštienė

ko, palikdama kai kurių upių, kalnų ir eže 
rų pavadinimus ir Valijos kalboje kai ku
rias gramatikos formas. Atėjo romėnai su 
lotynų kalba. Po romėnų atėjo anglai ir 
saksai su savo teutonu (senoji vokiečių 
kalba), darydama įtakos visoms užgrobto
sioms vietovėms. Nežiūrint tokio kalbos 
kaitaliojlmosi, kai kurie anglų papročiai iš 
liko iš nebeatmenamų laiku. O keletas pa
čių seniausių papročių susiję su Kalėdų 
džiaugsmais ir linksmybėmis.

Pirmykščio primityvaus žmogaus gyveni 
mas yra kupinas visokių švenčių ir apeigų. 
Visos tos apeigos daugiausia susietos su 
žemės našumu — derlingumu, nes žmogus 
labai stipriai jautė, kad jo gyvenimas pri 
klauso nuo žemės ir saulės, savo šiluma 
verčiančios žemę duoti vaisių.

Žodis „civilizuotas“ (lotynų kalba) ir 
„mandagus“ (polit — graikų kalba) imami 
žmonių vartoti tada, kai pradeda augti 
miestai, o miestiečiai pradeda tolti nuo že 
mės, užmiršti kaimus ir tai, kad be kaimų, 
vadinas, be žemės vaisių, nebūtų nė jų.

Dėl to miestas leido žmonėms užmiršti 
daug tų pirmykščių papročių ir apeigų. 
Bet pačios didžiosios tradicijos įsitvirtino 
ir miestuose. Šitaip atsitiko su saulės (Sols 
tice) grįžimo švente žiemą. Tas laikas bu
vo skirtas džiaugsmui. Žmonės džiaugėsi, 
kad saulė išsigelbėjo, kad ji galutinai ne
išnyko tamsiame akiratyje. Instinktas ver-

■ tė žmones pasilaikyti šias šventes su viso
mis jų apeigomis, net ir tada, kai kuo ne 
visos kitos žemei pagerbti skirtosios šven
tės ir apeigos buvo užmirštos. Net civili
zuotajame pasaulyje Kalėdos yra vienos tų 
švenčių, kurios jungia žmones nuo tų lai
ku, kada angelų buvo paskelbtos pirmosios 
Kalėdos — Kristaus užgimimas. Ir ne tik 
krikščionys ,bet ir žydai, mahometonai, bu 
distai ir daug kitų tikybų švenčia tas žie
mos apeigas, sąmoningai ar nesąmoningai 
siedami jas su pirmykšte religine reikšme.

Nors žieminė saulės grįžimo šventė buvo 
švenčiama daug tūkstančių metų prieš 
Kristaus gimimą ir tokiomis apeigomis, ku 
rios neturi nieko bendra su krikščionybe, 
bažnyčia nuo ankstybiausių krikščionvbės 
dienų nutarė pritaikyti Kristaus gimimo 
datą prie tų senųjų viso pasaulio gerbia
mųjų apeigų laiko.

Iki šiol dar nėra aiškiai įrodyta, kuri die 
na ar net metai buvo Kristaus gimimo da
ta. Tad mes skaičiuojame metus nuo Anno 
Domini, t.y. nuo mūsų Viešpaties metų. Žy 
dai, pvz., skaičiuoja metus nuo pasaulio 
sutvėrimo dienos, mahometonai nuo Maho

Kokių ten bebūtų teorijų, viena visiškai 
aišku, tai kad anglo-saksų žodis „Jol-Yeol“ 
turi gilios religinės reikšmės. Dvyliktasis 
Odino (Dievo Tėvo) vardas yra Yalg, ar-

pradėjo kviesti prie Kalėdų vakarienės sa
vo samdinius.

1840 m. pasirodė pirmoji eglutė, kuri bu
vo atvežta vieno vokiečių pirklio, gyvenu
sio Manchestery. Iš čia tas vokiečių papro 
tys pasklido po visą kraštą. Padavimas sa
ko, kad Martynas Liuteris pirmasis įvedęs 
Kalėdų eglutę. Bet ir Vokietijoje tas pa
protys plito labai pamažu. Katalikiškoji Vo 
kietijos dalis laikė tai protestantizmo pa
daru.

Paprotys puošti namus žalumynais sie
kia pagonystės laikus, kada žmonės puoš
davo savo namus ir namų dievų statulas 
girlandomis, šakomis ir tokiomis gėlėmis, 
kokios tuo metu augdavo. Taip pat buvo 
vartojami ir žiburiai, nes ir Kristui gims
tant spindėjo žvaigždės. Graikai Kalėdas 
vadina „Žiburių švente“.

1840 m. Meklenburgo princesė suruošė 
eglutę Paryžiuje. Iš ten labai greitai papli
to po visą kraštą, nors ir ne tokiu mastu, 
kaip Anglijoje. Vokiečių, švedų, austrų ir 
suomių emigrantai atsinešė eglutės ruoši
mo paprotį į Ameriką, bet tiktai tada, kai 
tie emigrantai jau buvo prasigyvenę, ji pra 
simušė į platesnę visuomenę, ir 1891 m. 
New Yorke ji buvo natūralizuota ir pripa
žinta Amerikos kalėdiniu papročiu. šiuo 
metu nė vienas kraštas, net pati Vokietija 
nešvenčia Kalėdų taip iškilmingai, kaip 
Amerika.

Kalėdų sveikinimai. 1814 m. Londono 
Times buvo pirmą kartą atspausdintas ga
ru varoma mašina. Ilgainiui spausdinimas 
tobulėjo ir pigėjo. Kartu su garo presu iš
rasta ir steorotipas, litografas. Pasipylė 
įvairios rūšies pigios klasikų laidos, vaikų 
knygos, knygos dovanoms ir t.t. Visi tie 
leidiniai pradėta vartoti Kalėdų dovanoms. 
Pradėjo plisti ir spausdinti paveikslai. Kon 
kurencija, pigus darbas ir visokių prekių 
reklamos padėjo spaudai plisti. Čia ir gimė 
Kalėdų sveikinimo atvirutės, kurios ilgai
niui virto puošniomis ir dažnai gana bran
giomis kalėdinių sveikinimų kortelėmis. 
Pirmasis tūkstantis tokių kortelių buvo at
spausdintas 1846 metais. Ilgainiui tokios 
sveikinimo kortelės pradėtos naudoti ir ki
tokiomis progomis.

Kalėdų Senelis. Kalėdų Senelis toksai, 
kokį matome žaislų krautuvių languose, 
atviručių paveiksliukuose ar dalijant prie 
eglutės dovanėles vaikams, na, ir suaugu
siems, nėra toks jau labai senas. Tokia šių 
laikų Kalėdų Senelio forma tėra maždaug 
šimto metų senumo. Bet be tokio „Senelio“ 
Kalėdos nebūtų jokios Kalėdos, nes tas 
,,Senelis“ virto tikru Kalėdų simboliu.

Senovės bažnyčių kalendoriuose Kalėdų 
išvakarės buvo laikomos Adomo ir Jievos 
diena, vadinas, ženklu, kad tai buvo pir
mieji pasaulio tėvai, kurių nuodėmę savo 
atėjimu į pasaulį Kristus panaikino.

Kiekvienas kraštas tą matomąiį Kalėdų 
simbolį vadina įvairiais vardais. Pvz., ang
lai vadina Father Christmas, rusai — ..Die 
duška Moroz“ (Senelis Šaltis), vokiečiai— 
St. Nicholas, „Amerikoje — Santa Klaus 
ir t.t.

Bet kaip jis bebūtų vadinamas ir kokią 
išvaizdą turėtų, kiekvienas laukia jo —di
dis ir mažas, ir be jo Kalėdos netektu savo

ba Yolk. Rusai, kurie perėmė Kalėdų eglu
tės paprotį iš Skandinavijos, vadina ją 
Jolka.

Vokiečiai Kalėdas vadina Weihnacht, 
nuo žodžio „weihen“ — įvezdinti, šventinti, 
ir Nacht — naktis. Žodis Weihnacht reikš
tų: šventoji naktis. Prancūzų „Noel“ kilo iš 
lotynų žodžio „natalis“ — gimimas. Visos 
lotynų tautos ir dabar Kalėdas vadina 
,,Christi Natalis“, t.y. Kristaus gimimo die
na. Lietuviai vadina Kalėdomis. Graikai 
Kalandas vadina metų laikotarpį nuo gruo
džio 13 d. iki sausio 6 d.

Teisingai ar neteisingai, bet gruodžio 25 
d. įsigalėjo kaip Kristaus gimimo data. To
kia ji išliko ir visiems amžiams.

Pradžioje krikščionybė, kaip žinia, perse 
kiojama. Tikintieji turėdavo atlikti savo 
sueigas kur nors dykumose, kalnuose, ur
vuose ar požemiuose — katakombose. Tik
tai trečiojo amžiaus gale imperatorius 
Konstantinas Kristaus tikybą pripažino 
valstybės tikyba. Daug šventovių tada bu
vo paversta bažnyčiomis.

Tuos tris pirmuosius amžius krikščiony
bė maišėsi su pagonizmu. Daug papročių 
iš pagonybės laikų yra išlikę ir iki šių die
nų (pvz., visokios rūšies linksmybės, vai
šės, šokiai, durų ir kambarių puošimas ir 
t. t.).

Tiktai apie ketvirtojo amžiaus pabaigą 
šv. Gregorijus perspėjo krikščionis, kad jie 
daugiau kryptų į dangiškąsias, o ne tik že
miškąsias linksmybes. Penktajame amžiu
je jau buvo uždrausti visokie spektakliai 
ir teatrai, kalėdiniai vaidinimai ar ir kitų 
svarbesniųjų katalikiškųjų švenčių metu 
ruoštieji pasilinksminimai. įvairūs persirė- 
dymai juokdariais, velniais, dangstymasis 
gyvulių odomis išliko, jei ne ištisai, tai 
bent popierinių kepurių, maskaradų ir kau 
kių pavidalu.
• Kalėdų metu net ir tironai darosi minkš 
tesni, šykštuoliai dosnesni, religiniai ir po 
litiniai nesutikimai trumpam laikui aprims 
ta. Bent sykį per metus sustingusios su
augusiųjų sielos atgyja ir kartu su vaikais 
paskęsta nors trumpam laikui šventės nuo 
taikoje.
...Kalėdų dovanos. Nors kalėdinių dovanų 
paprotys siekia Kristaus gimimo laikus 
(jau karaliai atnešė Kūdikėliui Jėzui dova 
nų), bet krikščioniuose tas paprotys pra
dėjo reikštis labai vėlai, būtent, tiktai ta
da, kai Europa pradėjo kultūrėti, kai so
cialinis gyvenimas įėjo į pastovesnes vėžes, 
ėmė plėstis prabanga. Tada tai ir ėmė stip 
rėti paprotys pirmiausia brangių dovanų 
duoti popiežiams, vienuolynams, bažny
čioms, mokykloms ir t.t.

Anglijoj Henrikas VIII 16 amžiuj (1541) 
nutraukė santykius su Roma. 1647-1656 
Cromwelio parlamentas panaikino Kalėdas 
ir uždraudė visas iškilmes ir žaidimus, su
sijusius su religinėmis šventėmis. Kalėdų 
šventės vėl grįžo po Cromwelio mirties, kai 
Anglijos sostą užėmė Karolis II. Tais lai
kais minimas jau ir Kalėdų Seneli® (Fa
ther Christmas). Bet pirmykštis palaidu
mas ir puošnumas nebegrįžta. Nebegrįžo 
turnamentai, nebegrįžo kaukės, nebegrįžo 
persirėdymai. Liko tiktai vaidinimai, bet ir 
tie visai paprasti, be jokių didelių išlaidų.

AUSTRALIJAžodžiu, Kalėdos neteko savo aristokratiš
kumo, sudemokratėjo, iš aukštųjų luomų 
persimetė į liaudį.

Nuo tų laikų aukštieji žemių valdytojai Siuntinių Agentūros Autralijoje
Lietuviams ir kitų pavergtųjų tautų eml 

grantams vis didesniu mastu pradėjus 
siuntinėti dovanų siuntinius į Sovietų oku 
puotuosius kraštus ir pačią Sovietų Sąjun
gą, lietuviai verslininkai įsteigė nemaža ; 
siuntinių persiuntimo agentūrų.

Melbourno lietuvių spaudos kiosko ve
dėjas N. Butkūnas bene pats pirmasis lie
tuviu tokią agentūrą įsteigė ir šiandieną 
sėkmingai atstovauja Tazab bendrovei 
Londone, kuri, tur būt, bus viena didžiau
sių tokio pobūdžio pasaulyje. Tai pačiai 
Londono bendrovei atstovauja ir žinomi 
Sydnėjaus lietuvių verslininkai M. Petro
nis ir J. Daubaras, firmos Hillcrest Tra
ding Co. savininkai. Vieną didžiausių to
kiu agentūrų įsteigė A. Vaitiekūnas,_ kurio 
firma Cosmos Trading Co. dažniausiai.pa. 
čiu siuntėju supirktąsias prekes persiun
čia per,Švedija. Šita agentūra savo sky
rius turi devyniuose Australiios miestuo
se. Be šitų naminėtuju Australijoje veikia 
dar apie dešimt lietuviu verslininkų veda
mu siuntinių agentūrų ir vis dar steigia- j 
mos naujos. įdomu, kad, be plėšikiškus 
muitus gaunančiu Sovietu, aštrėjanti kon 
kurenciia agentūrų tarpe apsčiai apmoka
mais skelbimais gerokai paremia Autrali- 
jos lietuvių spaudą. -rem.

Lietuvaitė — „Miss Photography“
17 metų amžiaus Svdnėjaus lietuvaitė 

Zita Penkauskaitė profesionalu fotografų 
sąjungos konkurse buvo pripažinta gra
žiausia ir fotogeniškiausia mergina ir lai
mėjo ..Miss Photography“ titulą. Baigmi
nės konkurso ceremoniios ir pats premi
jos įteikimas iš Svdnėiaus miesto rotušės 
buvo perduodamas televizija. Per ceremo
nija Zita tuojau pat prisistatė esanti lietu
vaitė.

Šalia titulo Zita laimėjo dar 500 svarų 
vertės dovanu, kuriu tarpe buvo auksinis 
laikrodis, vertingas foto aparatas, eilė dra 
bužiu ir kt.

Iš Lietuvos Zita išvyko ketveriu metų 
amžiaus ir nedaug ją beprisimena. Tačiau 
ji puikiai, be jokio akcento kalba lietu
viškai. aktyviai dalyvauta Sydnėtaus lietu 
viškojo iaunimo darbe, šoka tautinius šo
kius. priklauso sporto klubui Kovui.

..Mūsų Pastogės“ bendradarbiui Zita pa
reiškė: ..Manau, kad lietuvaitės yra daug 
natūralesnės už australes merginas ir ma
žiau vartota kosmetikos. I panašius kon
kursus turėtu užsirašvti daugiau lietuvai
čiu. nes. be materialiniu gėrvbiu, kurias 
gali laimėti, tuo pačiu per spaudą, radiją 
ir televiziją bei filmų kronikas primena 
vietiniams gyventojams Lietuvos varda“.

-rem.

Mažosios Lietuvos Bičiuliai
Mažosios Lietuvos Bičiuliu Draugija 

Svdnėtuie spalio mėn. šventė savo penke- 
riu metu sukakti. Visa savo gyvavimo me | 
tą M. L. B. Draugija stengėsi per spaudą 
ir per parengimus_ žadinti visuome
nės susidomėjimą mūsų pajūriu, finansiš
kai remti sena mažlietuvių laikrašti „Ke
leivi“ ir atlikti kitus darbus, susijusius su 
Mažosios Lietuvos klausimais.

Draugijai šiuo metu priklauso 55 nariai, 
pirmininkauja S. Marcinkienė. -rem.

džiaugsmo esmės, o ypač mažiesiems, nes 
jie žino, kad Senelis iš anksto jau surinko 
visas žinias, ką kiekvienas norėtu. Kalė
doms gauti dovanų. Nepaklusnūs ir blogo 
elgesio vaikai šiek tiek pribijo jo, bet vis 
tiek žino, kad jis geras ir atleis jiems jų 
nusižengimus, surasdamas ir jiems ši tą sa 
vo ,,maiše“.

KATRYN
užsibuvoti: kavinėse, čigonų nameliuose, 
bet velnio vaikas buvo dingęs! Šventoji 
Mergele! kiek čia buvo keiksmo ir riksmų! 
Taip, taip, aš galėsiu papasakoti šitą pasa
kaitę kapitonui. Aš nesu pirmasis, kuris 
pajutęs apkasus nusigeria ir užmiega grio
vyje prieš barakus.

Visuomet geras ir nuolankus, dabar jis 
piktai vartė akis ir paėmė tokį jam sunkų 
šautuvą. „Auksinio Tilto“ langinės dar bu
vo uždarytos, ir aš tikrai apsidžiaugiau 
tuo. Nors laikrodis rodė jau 12, bet mano 
bičiuliai dar negalvojo keltis!

Prieš vilos vartelius jis nusiėmė šautu
vą nuo peties ir atsiliko keletą žingsnių.

— Ką patari man? — paklausiau, jaus
damas staiga pasunkėjusias kojas ir bai
sų troškulį burnoje.

— Sakyk, kad nusigėrei ir nieko nežino
jai apie galimą išvykimą, — sumurmėjo 
jis.

Katrin laužė alyvas ir glaudė jas į glė
bį, Pamačiusi mane ji nusišypsojo, bet pa
sirodžius mano palydovui išblyško.

Tėvukas pašoko kaip įgeltas ir paleido į 
'darba savo sena gerkle. Tampydamas kel
nes, jis stuktelėjo į dievuko duris ir šauk
damas įpuolė pro jas. Ak, jie šaukė visi, 
perrėkdami vienas kitą, ir švaistėsi kumš
čiais apie mane. Mano puskarininkis kele
tą kartų bandė raportuoti, bet pagaliau 
nutilo ir, išvertęs savo dusulingą krūtinę, 
laukė. Liūdnas ir melancholiškas vadas 
žvelgė iš auksinių rėmų, kaip apgauta 
mergaitė. Kambaryje kvepėjo gerais ciga
rais ir konjaku, bet viskas man pradėjo 
atsiduoti karo kalėjimo pelėsiais.

Paskui atėjo ramybė. Mes likome dviese: 
beginklis matadoras ir įsiutęs bulius. Kai 
kas tvirtina, kad aš daugiau panašus į is
paną, negu J šiaurės pašvaisčių sūnų, bet 
šį karta tikrai niekuo negalėjau panėšėti 
j narsutį Tdalga. Gal tiktai kai jisai kėlė
si iš po nelaimingos kovos su malūnais. Pa 
kėliau žvilgsni nuo blizgančių batų į buliš
kai šniokščiančią nosį ir laukiau smūgio. 
Visos mano viltys buvo sudėtos J jį, ir juo 
greičiau tai įvyktų, juo geriau. Tačiau, o

tai būna dažnai, kada mes išgąstingai pra- 
matome liūdnus dalykus ir kankinamės, 
laukdami jų, jie praeina nepalietę mūsų, ir 
mes tikime kažkokia nesama laime, nes 
smūgio nebuvo.

Gražioji moteris stovėjo lange ir išgąstin 
gai dairėsi į mus. Be abejo, ji gulėjo sude
damoje kėdėje ir, išgąsdinta pragariško 
triukšmo, atėjo pasižiūrėti. Trumpom kel
naitėm ir krūtis dengiančia skarele ji šyp
sojosi taikos angelo šypsniu ir ištiesė ran
kas į savo .meilužį. Toro pabučiavo jos 
pirštų galus, bet nepamiršo manęs.

— Negaliu žiūrėti į šitą žydo snukį, — 
duso jis. — Visą naktį ieškojome jo, o tas 
kiaulės sūnus miegojo griovyje prieš ba
rakus!

Moteris atidžiai pasižiūrėjo į mane ir 
skubiai sušnabždėjo į jo raudoną nuo pyk
čio ausį. Toro rimo, kaip choleriškas vai
kas, ir atsisėdo ant palangės.

— Ką aš turiu su tavim daryti? —klau
sė jis ir mane, ir meilužę, ir save.

— Pasiųskite mane pirmuoju traukiniu. 
Tikrai apgailestauju, kad taip atsitiko.

Jis mostelėjo ranka ir suriko:
— Tu gerai supranti, kad aš nežinau kur 

išvyko jūsiškė grupė, ir niekada nepradė
siu susirašinėti! Nebūk perdaug gudrus ir 
nesiutink manęs!

Moteris paleido jo ranką, ir kapitonas 
grįžo prie stalo. Valandėlę jis žiūrėjo pro 
langą ir galvojo.

— Josef! — subliuvo jis.
Viršila pasirodė duryse, kaip susenęs ir 

vos besilaikąs stabas.
— Uždaryk šitą kiauliašunį bunkeryje, 

iki aš nuspręsiu, ką su juo daryti.
— Bet, pone... Sandėliuke miega ta rau

donplaukė slovakė.
— Po velnių su ja! Tegu grįžta į rūsį!
— Taip, pone!
Bunkeryje tėvukas apdaužė mano kiše- 

nius ir užtrenkė duris. Vos besilaikančia
me sodininkystės reikmenų sandėliuke bu
vo tvanki tyla. Nedrįsau galvoti, kas lau
kia manęs, bet tikrai buvau nuspėjęs, kad 
baronas aprengė savo pilaitės maitre d‘ho- 
tel uniforma ir pasistatė jį prie durų, kaip 
gerais Taikais Bavarijoje.

Saulė žaidė raudonais Katrin plaukais, 
ir keliolika besibarančių žvirblių rankiojo 
trupinius prie jos kojų. Nekreipdamas dė
mesio į žvirblių pavydą, baltas karvelis tu
pėjo ant jos rankos ir privilegijuotu ramu 
mu vaginėjo duoną iš delno.

Kažkur, prie upelio, liūdnai dainavo 
skalbdama savo Janoš skudurus čigonė. 
Sargybinis atėjo lėtais žingsniais ir apėjo 
sandėliuką tylėdamas ir atidus. Kaip ge
rai išdresiruotas šuo.

*.t *
Nuskendę tolyje ir sentimentų svaičioji

muose žvaigždės... Sidabrinės visatos akys, 
kas supras jūsų mirksėjimą nemigo nakti
mis apkasuose, rožėmis apaugusiame bal
kone, švento pabėgimo paklydime! Ką 
šnabždate jūs, nesąmonės tikėjimų pradai?

Esate vienodai ramios visur, tiek virš 
pusnuogio pabėgėlio olos beprasmybe su
stingusioje dykumoje, tiek virš beprotybės 
siautėjime besiblaškančio diktatoriaus rū
mų, tiek virš tų antkapių, po kuriais pūva 
ir idėjos ir žmonės. Prado Stichijų akys, 
kodėl žmonės nesupranta vienas kito, nors 
sakosi esą dievai ir veidu į visų dievų die
vą?

Kalnai artėjo iš tamsos, kaip grasinantys 
milžinai. Juodi ir niaurūs savo amžiname 
tylėjime jie rikiavosi pasveikinti gyvybės 
ir šviesos dievo. Vienišas ir ramus, kaip 
vaikas šventykloje, mėnulis skendo pilku
moje, kviesdamas paskui save žvaigždes.

Tyla prisipildė nuostabaus šnabždėjimo. 
Sušalęs ir mieguistas vabalėlis sujudėjo sa 
vo guolyje, pajutęs atgyjančio lapo alsa
vimą. Šviesa artėjo negirdimais žingsniais, 
nešdama savo kūdikį — gyvybę, ir jo ste
buklingas krykštavimas pripildė tuštumą.

Kaustytų batų žingsniai užkopė į veran
dą ir po valandėlės vėl nutolo sodo gilumo
je. Tamsus šešėlis perbėgo taką ir prisi
glaudė prie sandėliuko sienos. Baimės ir 
užuojautos ašarų kupinos akys sužiuro į 
spygliuota viela užpintą langelį.

— Aš išlindau pro rūsio langą, — sku
biai šnabždėjo ji, prakišdama pro vielas 
šaltus ir drebančius pirštus. — Sekančią 
naktį atnešiu jums šiltesnių rūbų ir mais
to. Kalnuose naktimis šalta... Jūs lengvai 

atplėšite keletą lentų: jos visos supuvu
sios. Mes išeisime naktį, kai jie visi su
migs... Turiu daug draugų ten, kalnuose...

Ji nutilo, sutelkdama kvapą, ir tęsė sku 
biai šnabždėdama:

— Prakeikti vokiečiai! Ką jūs padarėte? 
Ar jie nesušaudys jūsų iki rytojaus nak
ties?

— Mano mažoji Katrin... Aš niekur ne
bėgsiu iš šitos landynės. Tyčia patekau 
čia, ir, dievaži, jie turės galvosūkio, ką da
ryti su manim, šaudyti? Ne, Katrin, šitai 
jie nedarys. Žinia, gerai man visa tai nesi
baigs, bet tikiu, kad nugabens mane į pasi
metėlių stovyklą. To aš ir tenoriu, Katrin, 
tik to. Šitas prakeiktas košmaras eina į 
galą, ir aš tikiuosi sulaukti jo. Tą žaidimą 
gerai apgalvojau ir manau, kad niekur ne 
padariau klaidos.

Paglosčiau jos liesus pirščiukus, kaip 
sergančios sesers, kuri ištiesia į tave ran 
kas iš savo skausmo guolio, ir tu bučiuoji 
jas ir juokies, nors žinai, kad ji mato šitą 
skausmo riksmą akyse.

— O aš maniau... — atsiduso ji nudžiu
gusi ir susigėdusi.

— Kaip tu pakliuvai į jų nagus? —ban
džiau klausinėti ją, nes žinojau, kad ji, 
nors ir nesaugoma, yra kalinė — įkaitas.

Valandėlę ji tylėjo, tarsi nesiryždama, ir 
spaudė mano pirštus. Paskui vėl priglaudė 
veidą prie vielų ir prabilo:

— Tėvas nelaukė, iki Gestapo ateis jo, 
ir išėjo į kalnus. Jie sušaudė motiną ir gra 
sino taip padarysią ir su manim, ir tėvas 
grįžo... Jį pakorė ties sudegusiais namais 
su įrašu krūtinėj... Paskui viskas aprimo, 
ir jie išvyko, palikdami mane šitų namų 
rūsyje. Aš niekuo nebuvau nusikaltusi, ir 
dabartinis komendantas apsimeta nepaste
bįs manęs. Dana, anksčiau šitie namai pri 
klausė jai, bet jos vyras yra Anglijoje, ir 
vokiečiams tai nepatinka, sako, kad jis nė
ra blogas žmogus, o kada nors išspirs jį iš 
lovos ,kaip dvokiantį šunį...

Sargybinis praėjo taip arti, kad ji išsi
gando ir norėjo sprukti, bet aš spėjau pa
gauti jos ranką.

— Nereikia bėgti, Katrin! Jis bijo tam
sos ir greito judėjimo ir negalvodamas ga

li pasimesti. Grįžk į savo rūsį nieko nebi- 
jodama ir neskubėdama. Taip, grįžk, nes 
jau visai šviesu.

Ji spustelėjo mano ranką ir dingo, kaip 
šešėlis. Karo batu, sutrypta nepražydusi 
gėlė...

Sode trenkė šūvis. Kurtinantis aidas 
smogė į sandėliuką, atsitrenkė į vilą ir nu
tolo miestelio gatvėmis. Paskui viską pri
slėgė sekundžių tyla. Tyla, kurioje gulima 
ant žemės ir švelniai įstumiamas naujas 
šovinys; tyla, kada sugriebiamas ginklas 
tamsoje ir gulima šalia lovos sulaikius sa
vo alsavimą; rami ir šilta tyla, stebint ar
tėjančias žvaigždes ir bandant šypsotis 
joms...

Kada sode pasigirdo riksmai ir keiksmai, 
aš tebestovėjau prie langelio, įsikabinęs 
vielų. Jie atėjo vienmarškiniai ir dreban
čiom rankom. Ne, aš nieko nepastebėjau. 
Tikrai, ką aš galiu iš šitos landynės pa
stebėti?

Kvailas bernas! Tegu velniai tokius sar 
gybinius, kurie šaudo į savo šešėlius!

Miegok, Katrin, ir šypsokis. Tu net ne
nujauti, kaip arti mirtis praskrido pro ta
ve. Tu gal pajutai jos šaltą alsavimą, bet 
manei, kad tai ryto vėjas. Miegok, mano 
raudonplauke mergaite.

* *
Pravažiavus tunelį prieš Bradislavą, pus 

karininkis prisikimšo pypkę ir šnairai dėb 
telėjo į mane.

— Turi daugiau laimės, negu proto, 
pradėjo jis jau seniai lauktą pašnekesį. 
Nežinau, kodėl „baronas“ buvo toks geras, 
bet tikrai netikėjau, kad tau pakaks pasi
metėlių stovyklos.

Kadangi aš tylėdamas šypsojausi ir iš jo 
pokelio sukau cigaretę, senis nusigręžė į 
langą.

— Tiesa, šį rytą surado tą raudonplaukę 
prie upelio. Tas kvailys pataikė jai į pil
vą, ir vargšas vaikas gėrė vandenį, iki mi
rė. Tu žinai, koks skausmas... Na. tik jau 
neverk, po visais velniais! Turėtum staugti 
iš džiaugsmo ,kad taip lengvai išsisukai. 
Žiūrėk, kokios gražios karvės. Šventoji 
Mergele! Po karo tokių parsigabensiu į sa
vo ūkį!
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PETRO MOTUŠIO IŠLEISTUVĖS
Londono Vyrų Choras gruodžio 25 d., 6 

vai., vak., Parapijos salėje rengia Petro 
Motušio išleistuves.

Einantieji į tą pobūvį vedusieji moka po 
1 svarą, viengungiai po 15 šilingų.

Užsirašyti pas Bulaitį, Alkį ar Šalčiūną.

LEIGH

KALĖDŲ EGLUTĖ LONDONO 
VAIKUČIAMS

Londono lietuvių vaikučiams 
Kalėdų eglutė ruošiama 1957 m. 
28 d., šeštadienį, 4 vai., Londono 
daliniam Klube, 345a, Victoria Park Rd.

Maloniai kviečiami atsilankyti visi vai
kučiai su savo tėveliais.

tradicinė 
gruodžio 
Liet. So-

Kalėdinių ir N.M. sveikinimų siuntinėji
mo vietoje, skiriame 1 sv. 10 šil. „Nidos“ 
spaustuvės mašinų pirkimo fondui.

I. F. Neveravičiai

SVEIKINIMAI Iš PRANCŪZIJOS
Visiems Londono ir Anglijos lietuviams 

linksmų Kalėdų ir daug laimės ir sveikatos 
naujiems 1958 m. linki Varichon iš Prancū 
zijos.

KAUKIŲ BALIUS „NIDAI“ PAREMTI
LAS Londono Skyriaus Valdyba kviečia 

visus atsilankyti į tradicinį Kaukių Balių, 
kuris įvyks gruodžio 28 d. (šeštadienį) Pa
rapijos salėje. Pradžia 7 vai. 30 min. Kau
kės bus premijuojamos. Veiks bufetas, ir 
gros geras džazas. Baliaus pelnas skiria
mas Lietuvių Spaustuvei „Nidai“ parem
ti.

LONDONO KOMITETO VEIKLA
Jau kelinti metai veikiąs Vidurio ir Ry

tų Europos Valstybių Atstovų Londono Ko 
mitetas pereitą penktadienį turėjo savo 21- 
mą susirinkimą. Dienotvarkėje — tarptau
tinė politinė situacija ryšium su NATO 
konferencija Paryžiuje ir ateities veikla.

Plačiau buvo išdiskutuota Londono Ko
miteto veikla ryšium su Europos Pavergtų
jų Tautų Seimo delegatūros įsteigimu Lon
done. Seimo centras yra Amerikoje. Nors 
tų dviejų organų veiklos apimtis yra kiek 
panaši, nutarta Lon dono Komiteto veiklos 
nesiaurinti. Tai padaryta dėl kelių sumeti
mų. Darbo yra tiek daug, kad jo užteks vi
siems. Be to, Londono Komitetas turi Ju
goslavijos atstovus, o tai neturi Seimo dele 
gatūra. Taipogi Londono Komitetas, būda
mas visiškai nuo nieko nepriklausomas, ga 
Ii geriau išreikšti savo tautų valią.

Tačiau, kad tas pats darbas nebūtų du
kart atliekamas, nutarta palaikyti nuolati
nį ryšį su delegatūra ir vieni kitiems talki
ninkauti.

Generaliniu sekretorium buvo perrink
tas Dr .J. Starzewski (lenkas). Sekreto
riais: J. Andrups (latvis), M. Bajorinas 
(lietuvis), B. Gavrilovič (jugoslavas) ir 
Kastrati (albanas).

Aukos
DBLS Leigh skyriaus nariai ir apylinkės 

tautiečiai šv. Kalėdų proga suaukojo 3 sv. 
10 šil. Vasario 16 gimnazijai.

Ligoniai
DBLS Leigh skyriaus valdybos kasinin

kas Jonas Pilipavičius serga jau trys mė
nesiai. Pradžioje gydėsi namuose, vėliau 
buvo dvi savaites kasyklų poilsio namuose 
Blackpoolyje, o gruodžio 9 d. išvyko į Ast- 
ley Hospital prie Manchesterio ir ten gydo 
mas nuo reumatizmo.

Linkime greitai pasveikti.
Juozas Kvietkauskas patalpintas Winick 

ligoninėn prie Warringtono, tebėra ten jau 
apie 5 metai. Neina geryn, dėl to perkeltas 
blogesniųjų skyriun.

Daktarų pranešimais, nieko jam padėti 
nebegalima. Skyriaus valdybos ir apylin
kės lietuvių retkarčiais aplankomas.

D. S.

MANCHESTER]®

JAUNIMO ORG. KOMITETO PRANEŠIMAS
Amžius

Į Jaunimo Organizacinio Komiteto atsi
šaukimą jau suspėjo atsakyti gana gražus 
būrelis jaunimo. Beveik visi atsakymai yra 
pagrįsti tokiu klausimu: Kokio amžiaus tu
ri būti jaunuolis-lė, kad galėtų dalyvauti 
pirmajame jaunimo suvažiavime?

Org. Kom. nėra griežtai nustatęs, kokio 
amžiaus jaunimas turėtų būti, kad galė
tų dalyvauti 
vime.

Numatyta, 
amžiaus, bet
jaunesniojo amžiaus negali prisidėti ir tap 
ti organizacijos nariu. Norima net pabrėž
ti, jog jaunieji, kurie supranta organizaci
jos svarbą šiame krašte, kaip tiktai prašo 
mi prisidėti prie kuriamosios organizaci
jos.

ateityje Jaunimo Komitetas galėtų turėti 
ryšį.

pirmajame jaunimo suvažia-

kad maždaug nuo 16 metų 
ir tai nereikia suprasti, kad

Nakvynė
Jaun. Org. Komitetas kreipiasi į Londo

no lietuvius prašydamas suteikti vienam 
ar daugiau asmenų vienai nakčiai nakvy
nę. Komitetas tikisi, kad yra šeimų, kurios 
turi vieną kitą laisvesnį kambarį ir neatsi 
sakys padėti. Kas sutinka apnakvydinti ką 
nors iš suvažiavimo dalyvių, prašom pra
nešti Jaun. Org. Komitetui (1, Ladbroke, 
Gardens W.ll). Nakvynės reikalas ypač 
aktualus suvažiaviman atvykstančioms 
mergaitėms.

REMIA LOTERIJĄ
Lietuvių Namų B-vės tarnautojai yra pa 

sižadėję pirkt kas savaitę po vieną bilietą 
nuo loterijos pradžios iki sausio 25 d. (fan 
tų traukimo dienos).

„SAUJA DERLIAUS“ JAU 
SIUNTINĖJAMA

Nidos Knygų Klubo išleistoji lietuvių 
literatūros skaitymų knyga „Sauja der
liaus“ šimtais jau grįžta iš J. šablinsko 
knygrišyklos ir tuojau pat išsiuntinėjama 
skaitytojams — Klubo nariams. Kadangi 
knvga dėl savo storumo negali būti greit 
įrišama, tai kai kuriems nariams reikės 
dar vieną kitą savaitę lukterėti, kol kny 
ga nasieks juos.

Nepriklausantieji Klubui taip pat gali 
įsigyti šią žąsies storumo knyga sau ir sa
vo vaikams oasiskaitvti laisvalaikiu, nes to 
kiam reikalui kaip tik ši knyga tinkamiau
sia dėl skaitomosios medžiagos gausumo ir 
įvairumo.

Jos kaina Didž. Britanijoje 15 šil. minkš- 
(ais ir 20 šil. kietais viršeliais. Dolerio kraš 
tuose minkštai įrišta 3 dol., kietai — 4 dol.

Padėka
Manchesterio ir apylinkės lietuvių pra

džios mokyklos ir vaikų darželio tėvų ko
mitetas, pasibaigus sezoniniam vaikų mo
kymui, dėkoja visiems mokytojams: mo
kyklos vedėjui p. D. Dainauskui, mokyto
jams p. Banaitienei, p. J. Šablevičiui, kun. 
V. Kamaičiui, darželio vedėjai p. Končie
nei ir kitiems už mokymą ir auklėjimą apy 
linkės vaikučių.

Taip pat tėvų komitetas 
chesterio klubo Valdybai už patalpas ir 
piniginę paramą. Ramovėnams už paramą 
išlaikant mokyklą ir darželį, ir visiems ki
tiems, prisidėjuslėms vienokiu ar kitokiu 
būdu prie šio darbo.

Manchesterio Tėvų Komitetas Gražus pavyzdys
Ponia iš Švedijos pati pirmoji atsakė į 

Org. Kom. atsišaukimą. Ji rašo:
LIETUVIŲ MOKYKLA -Mes gyvename Švedijoj, kur lietuvių

Lietuvių Namuose, 5 Oak Villas, Bradford, yra labai negausus būrelis, o jaunimo visai 
nėra. Aš turiu 2 dukteris ir norėčiau, kad 
jos išaugtų lietuviškoj dvasioj, bet, deja, 
sąlygos nėra geros. Aš norėčiau, kad jos su 
eitų su lietuvišku jaunimu, pažintų mūsų 

kuri bus gruodžio 28 d., 3 vai. (šeštadienį), jaunimo idėjas, siekius, todėl kreipiuos į
Į Kalėdų Eglutę yra pasižadėjęs atvykti naujai kuriamosios Jaunimo Organizaci- 

iš Lietuvos Kalėdų Senelis su dovanomis
Londono Sporto ir Socialinis Klubas ren visiems y ____ , 1__ 1 1“__ ' ’ ‘

gla pirmąją Kalėdų Dieną, 7 vai. vak., klu registruoti Lietuvių Namuose.
bo patalpose Kalėdinį Balių — Karnavalą, mokiniai kruopščiai rengiasi pradžiuginti

PINIGŲ PARODA
Pereitą savaitgalį Cambridge buvo su

rengta Estijos, Latvijos ir Lietuvos pinigų 
paroda. Parodai vadovavo estas Harold 
Osi, Cambridge Numizmatikos Draugijos 
pirmininkas. Kelias lietuviškų pinigų mo
netas parodai paskolino K. Jonelynas.

Parodos proga Harold Osi supažindino 
lankytojus su Pabaltijo tautomis iš politi
nio ir istorinio taško, plačiau nupasakoda
mas įvykius po 1939 metų.

KALĖDINIS BALIUS—KARNAVALAS

dėkoja Man-

Finansiniu reikalu
Buvo skelbta, kad Org. Kom. pasižada 

apmokėti kelionės išlaidas visiems, kurie 
neišgali. Tai sunkiausiai sprendžiamas 
klausimas, todėl Org. Kom. dar kartą krei 
piasi į visus, norinčius dalyvauti suvažia
vime, ir prašo kam kiek išgalės leidžia, ap
simokėti bent tam tikrą dalį kelionės išlai 
dų ar bent nakvynę. Kas tikrai nepajėgia, 
tuos prašome įsakmiai pažymėti tai.

BRADFORDAS

rengia vertingą daiktinę
LOTERIJĄ,

kurios atidarymas įvyks gruodžio 26 d., 2 
vai. (antrąją Kalėdų dieną) ir veiks

Kalėdų Eglutės metu.

vos tvaieaų aenens su dovanomis ._ „„ ;vaikams, kurie iš anksto bus už- J0S Komitetą, ar nenorėtumėt priimti jų į 
' - ‘ ' - Mokyklos savo tarpą?

________ __  ______ _ Vienai jų sueina greitai 16, kitai — 14 
Programa bus kalėdinė ir įdomi. Jos metu Senelį, savo tėvelius ir visus susirinkusius metų. Viena jų galėtų nuvažiuoti į steigia- 

savo kalėdinėmis giesmėmis, dainomis, de- majj susirinkimą, apie kurį skelbiama „E. 
klamacijomis ir tautiniais šokiais. . iAllvviA<< x

Po Kalėdų Eglutės programos visi vai- ^aeuvyje •
kai bus pavaišinti skania kavute su kalėdi- Org. Kom., įvertindamas lietuvės meti
niais pyragaičiais, o suaugusieji galės pasi- nos susirūpinimą savo dukterimis, stengsis

t , salėje, .kurioje gros puikus džazas. Pagei- ,,utB 1BplIuyu JUB
.Draw will take place on daujama ,kad vietoje gyvenantieji tėvai at

bus įvykdyta ir kalėdinė loterija. Jos bilie
tai jau kuris laikas platinami. Jų galima
dar gauti pas Klubo vadovybės narius,
Klube ir Baltic Stores, Hackney Rd. E.2. - ---- ------------------------ , - - - —---------- ,--------- —-------------------- — ___

Tuose bilietuose yra atspausta klaida, salėj^kuri^^ kaip nOrs išPildyti jos Pageidavimą.
Ten įrašyta „Draw will take place on (]aujama ,kad vietoje gyvenantieji tėvai at
Thursday 26 th December at above address eidami atsineštų savo vaikams puodelius Suvažiavimo data
at 8 pm. čia norime visiems priminti, kad m lėkšteles. f. vietos ir anvlinkės Suvažiavimo data pakeičiama. Suvažia- 
traukimas bus ne gruodžio 26 d., bet gruo Maloniai Kviečiame vietos ir anvnnKes
džio 25 d., baliaus metu. Bilietų šakneles
prašoma grąžinti Klubo sekretoriui p. Z. EGLUTĖJE.
Jurui ne vėliau kaip iki gruodžio 25 d., 8 v. 
vak.

Klubo vadovybė kviečia visus atsilanky-

Padėka
Visiems Nottinghamo kolonijos lietu

viams ir organizacijų atstovams, dalyvavu
siems a.a. Jono Bublio laidotuvėse, paly
dint jį į amžino poilsio vietą, tariame šir
dingą padėka.

E.A. Zaveckai, Nottingham.
A.P. Laurušoniai, Bradford.

Maloniai kviečiame vietos ir apylinkės
lietuvius gausiai dalyvauti LOTERIJOJE, vimas buvo numatytas 1958 m. sausio 4 d. 
o ypač šeimas su vaikais — KALĖDŲ ji nakeič'^ma i 1958 m. vasario 1 d., šešta 

dienį, ir ši data yra galutinė. Org. Kom. 
supranta, kad dauguma, ypač moksleiviai,

Kalėdos Lietuvių Klube ®al dėl to ir negaIės dalyvauti suvažiavi-
T1 , x « - Yorkshire Lietuvių Namuose, 5, Oak Vi- me. Visi tokie prašomi registruotis, kad

ti, linkėdama Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 1Ias Bradford, šokiai abi Kalėdų dienas ir _______________________________________
visiems Londono lietuviams. . .■ . .... .......... ....

Klubo Valdyba

Mokyklos Vadovybė

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
ATSIŠAUKIMAS

I VISO PASAULIO TAUTIEČIUS
Vienas svarbiausių tremtyje esančios mū 

sų tautos dalies uždavinių yra išsaugoti 
Nepriklausomybės laikų institucijas, kiek 
jos gali egzistuoti ir reikštis užsienyje. Šio 
uždavinio reikšmės, siekiant visiems lietu 
viams bendrų tėvynės išlaisvinimo ir kraš 
tą apleidusios tautos dalies išlaikymo, šian 
dien jau nereikia niekam aiškinti. Lietuvos 
reikalai geriausia gali būti keliami institu
cijų, kurios tarptautiniuose forumuose ne 
bereikalingos pristatymo ir turi neabejo
tiną ir pripažintą kompetenciją reikštis.

Viena iš tokių iš Lietuvos perkeltų insti 
tucijų yra Lietuvos Raudonasis Kryžius. 
Lietuvoje jis tapo įsteigtas pačioje Nepri
klausomybės pradžioje ir iki pirmojo bol
ševikmečio savo srityje suvaidino svarbų 
vaidmenį. LRK veikla tremtyje buvo- at- 
.gaivinta 1945 metais ir ypač buvo gyva pir 
maišiais tremties metais Vokietijoje, kai 
kiekvienoje stovykloje buvo įsisteigęs L. 
R.K. skyrius. Dėl nuolatinės emigracijos 
ir tremtinių skaičiaus sumažėjimo nyko ir 
LRK veikla Vokietijoje, gi kituose kraš
tuose ir užjūryje iš viso mažiau pasireiškė. 
Su šitokia situacija, tačiau, negalime su
sitaikyti. Leisti sunykti tarptautiniai pripa 
žintoms ar nors anksčiau tokį pripažinimą 
turėjusioms lietuviškoms institucijoms, 
kur tai priklauso vien nuo mūsų pačių, bū 
tų aiškiai eiti prieš visos tautos interesus. 
Kiek tai liečia LRK, tenka dar prisiminti, 
kad RK veikla lietuviams tremtiniams 
ypač turėtų būti sava ir artima, nes jos 
pagrinde yra žmoniškumo principų Jgyven 
dinimas. Gi kova už žmoniškumą yra vie
nas iš esmingiausių momentų, kurie teikia 
prasmės mūsų egzistencijai tremtyje.

LRK veikla tremtyje formaliai nei vienu 
metu nebuvo nutrūkusi. LRK Vyr. Valdy
ba tebesiranda Vokietijoje (Reutlingen, 
Gartenstr. 5; einamoji sąskaita aukoms— 
Dresdner Bank, Filiale Reutlingen, Nr. 
2458).

Dabartinė LRK Vyr. Valdyba kreipiasi 
į visą lietuviškąją visuomenę, be pažiūrų 
skirtumo, kviesdama atgaivinti ir išpopu
liarinti LRK veiklą. LRK neturi jokių pre 
tenzijų su kuo nors rivalizuoti, bet tik pa
dėti artimui. Jei darbai, kurių nori imtis 
LRK, jau būtų atliekami kitų organizaci
jų, tektų tuo tik džiaugtis. Deja, taip nėra.

Pirmas žingnis būtų sudaryti LRK veik
lai organizacinį pagrindą — atskirose vie 
tovėse įsteigiant LRK skyrius. Per juos tu 
rėš būti vykdomas LRK darbas. Kiekvie
nas skyrius savo aplinkumoje geriausiai 
galės jausti, kur jo pagalba labiausiai rei
kalinga, — ar tai ligoniams, seneliams, ar 
netikėtai vargan pakliuvusiems tautie
čiams. Gal ne kartą labiau už suteiktą pa 
ramą bus brangus pats faktas, kad dar 
yra kas tave prisimena ir varge padeda. 
LRK Vyr. Valdyba imsis atskirų skyrių 
siunčiamas lėšas nukreipti ten, kur, dėl 
žinomų priežasčių, gyvena labiausia para
mos reikalingi tautiečiai, kaip, pvz., sene
lių prieglaudos Vokietijoje, kur dažnas 
mūsų tautietis yra visiškai vienas, be jo
kių artimųjų, kurie galėtų jį prisiminti. 
Kas palengvins ir praskaidrins jiems .die
nas, jei ir mes — saviškiai — juos užmir
šime?

LRK nori padėti tautiečiams ir kaiku- 
riais kitais atvejais, pvz„ paieškant dingu
sius artimuosius, sutvarkant anleistuosius 
lietuviu kapus, kurių ypatingai daug yra 
Vokietijoje ir pan.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Val
dyba ir darbuotojai tikisi, kad šis atsišau
kimas neliks be atgarsio.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. V-ba

kiekviena savaitgalį po Kalėdų, griežiant 
europietiškam džiazui.

Visokiausi gėrimai.
Kviečiame mielus tautiečius aplankyti 

mus.

PAGERBTI J. GLEMŽA IR 
DR. KARVELIS

ŠVENČIŲ PROGRAMA
LIETUVIŲ NAMUOSE

Ladbroke Gardens, London, W.ll 
Tel. PARk 2470; BAYswater 5511.

š.m. lapkričio 30 d. Reutlingene įvyko 
eilė posėdžių. Be Vykd. Tarybos dar posė- 

„E.L.“ ir N.K.K. atstovas džiavo Vliko Kontrolės komisija ir Lietu-
Pranešame Bradfordo ir apylinkės lietu- vos Raudonojo Kryžiaus vyriausioji valdy 

Kūčios. Bendros Kūčios ruošiamos ant- viams, kad, „Europos Lietuvio“ ir Nidos ba Be to> įvyko pasitarimas Tautos Fon- 
Baigdamas Jvęsti 10-tį, DBLS Nottingha radienį, gruodžio 24 d., 7 vai. vak. X Bružinskas 46VSpringclitte! Bradford do Atstovybės Vokietijoje sudarymo reika

Užsiregistruoti pas K. Makūną iki gruo- g Yorks. ’ ’ lu. Tąja proga buvo susidariusi komisija
džio 22 d. Kaina 12/6 asmeniui. Pas jį galima užsisakyti „Europos Lietu iš E. Simonaičio, Pr. Zundės ir J. Kairio

Pirma šv. Kalėdų Diena. Svečiai malo- vį“ ir Nidos Knygų Klubo knygas, nusi- pagerbti, nors kukliai, Vliko Vykd. Tary-
rybos"narys Dr.“st".'"kuzminskaš,"b&W Fid niai kviečiami užeiti į Lietuvių Namus pa- Plrktl loterijos bilietų ir įmokėti pinigus. bog plrrn|n|nką j. Glemžą, šiemet sulauku-
leriai. Apylinkės skyrių ir Nottinghamo ko sižmonėti, pavalgyti, pasižiūrėti televizijos si 70 metų amžiaus, ir URT valdytoją Dr.
kinijos^JdtUg organizacijųB^stovai.^Pobū- jr pasivaišinti naujai išdekoruotame bare. iNOlxlxlAJVLr IMlNAo p j<arVelį, kuriam suėjo 60 metų amžiaus
kinęsaV susirinkusiu?, trumpar’apibūdino Jei bus noro, vakare bus galima ir pašokti. pasitarimas Kalėdų Eglutės reikalu ir 40 m. visuomeninio darbo. Be minėtų
skyriaus įsikūrimą ir nuveiktus darbus ir Antra Šv. Kalėdų Diena. Linksmas Kalė- DBLS Northamptono Sk Valdyba po N institucijų narių, dalyvavo dar Sielovados 
pakvietė tarti žodi S-gos pirmininką, ku- dinis Vakaras. Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas: Metų ruoš vaikučiams Kalėdų Eglutę Tani valdytojas tėvas A. Bernatonis ir kt. Pa
ris, sveikindamas skyrių, džiaugėsi jo nu- vyrams 2/6; moterims — nemokamas. reikalui aptarti gruodžio 22 d.. 3 vai., Ai- sakytose kalbose buvo iškelti garbingų su
veiktais darbais ir linkėjo ir toliau tęsti ............. ■ • -• .................. ......................
kultūrinį ir visuomeninį darbą. Po to svei ._____„ , _ . . , ,
kino S-gos Tar. narys Dr. Št. Kuzminskas, „Dainavos Sambūrio salpos reikalams. 
Coventrio Sk. pirm. J. Kazlauskas, Derby Nauji Metai. Tradicinis Naujų Metų suti 
Sk. pirm. P. Popika, Mansfieldo Sk. pirm, kimas įvyks antradienį, gruodžio 31 d- 
Mikalauskas, Buckminsterio Sk. pirm. J. Įvairi programa. Naujus Metus sutiksime 
Šukaitis, Skautų vardu inz. V. Fidlens, K. , . „ , ,Deveikis, LRS Nottinghamo Sk. pirm. J. 12 val' su samPanu. Baras atdaras iki 12. 
Kazlauskas, LTS Nott. Sk. pirm. J. Gal- 30 vai. nakties. Staliukus galima užsisaky- 
buogis, Nott. Moterų Draugijos pirm. B. ti.......................
Kibūrieaė. J. Kiburas perskaitė raštu gau 
tuosius sveikinimus Sk. steigėjos A. Viš- 
čiūtės-šuopienės ir K. Kudlos.

Pobūvio metu p. D. Fidlerienė pravedė 
rinkliavą Vasario 16 gimnazijai, surinkda
ma 6 svarus. 

Pobūvio dalyviai praleido gražiai vakarą 
besišnekučiuodami ir K. Venckaus muzi
kos linksminami. Prie pobūvio surengimo 
prisidėjo ponios B. Kiburienė, Z. Matule
vičienė, E. Vainorienė, p-lė E. Bliūdžiūtė 
ir J. Oželis. 

Rytojaus dieną — sekmadienį tam pa
čiam klube įvyko skyriaus narių metinis 
susirinkimas. Atidarydamas susirinkimą, 
Sk. pirm, paprašė narius tylos minute pa
gerbti mirusius Skyriaus narius: a.a. VI. 
Miškinį ir J. Bublį. Susirinkimui pirmi
ninkavo Sk. narys Dr. St. Kuzminskas. Su 
sirinkime taip pat dalyvavo ir DBLS pir
mininkas M. Bajorinas, kuris padarė trum 
pą S-gos ir Nidos spaustuvės darbų veiklos 
pranešimą. Toliau susirinkimas apžvelgė 
praeitų metų Skyriaus veiklą ir išsirinko 
valdomuosius organus. 

Ateinantiems metams išrinkta valdyba 
pareigomis pasiskirsčiusi yra šitaip: pirm.
— K. Bivainis, vicepirm. — J. Oželis, sekr.
— K. Rožanskas, kasn. — Br. Ciganskas,
reik. ved. P Grokauskas, vald. kand. K. 
Venckus ir J. Matulis. Atstovais į visuoti
nį S-gos suvažiavimą išrinkta: K. Bivainis 
ir Dr. St. Kuzminskas. Skyrius šiuo metu 
turi 115 narių. K. R.

DEŠIMTMEČIO ŠVENTĖS

mo skyrius „Romuvos“ lietuvių klube, su
rengė pobūvį, į kurį atsilankė nemažas na
rių ir kviestinių svečių skaičius. Jų tarpe 
buvo DBLS p-kas M. Bajorinas, S-gos Ta-

1.
Liet. Namų Valdyba

pirkti loterijos bilietų ir įmokėti pinigus.

ris, sveikindamas skyrių, džiaugėsi jo nu- vyrams 2/6; moterims — nemokamas. 
Ir ♦ » o rlnrho te it* linlroin ir fnl imi fnoti , . ., ' . w* i • v • t a a* ’ a • - i t ' " *įėjimo mokesčio pelnas eina LL Moterų rĮU Klube kviečiami pasitarti tėvai ir vi- kaktuvininkų nuveikti darbai, ypač atsiku 

si, kuriems tai rūpi. riant Lietuvos valstybei bei neoriklausomy
bės metais, o taip pat ir veikla, atlieka
ma šio meto sunkiose sąlygose. Palinkėta 
ilgo amžiaus, sveikatos ir ištvermės toli- 

Kada dauguma DBLS skyrių . šiais me- mesniame Lietuvos laisvinimo darbe. Šią- 
tais švenčia 10 metų sukaktį, Prestonąs tik ja sukaktuvininkai vra gavę taip pat 
trejų, nors kai kurie nariai priklausė Są- . . . , , . . ; .
jungai nuo pat jos įsikūrimo. sveikinimų ir telegramų ir is kitų vietovių

Prestono skyrius įsikūrė 1954 m. gruo- bei kraštų. (E)
džio 12 d. Šiuo metu skyriui priklauso 11 
narių. Prestono lietuvių skaičius tik trupu
tį daugiau kaip 20, todėl bet koks didesnis 
parengimas sunkus. Vis dėlto Prestono lie
tuviai pajėgė pasisiūdinti gražią tautinę vė 
liavą ir dalyvavo Vengrijos sukilėliams pa
gerbti demonstracijoje ir gedulingose pa- 
maldose ... - • - . .

Atlikta įvairiems reikalams nemaža rink Ladbroke Gardens, London, W.ll). Jo ieš- 
liavų. Stambiau surinkta: savišalpai —27 j’ u • m
sv. 4 šil., Vasario 16 gimnazijai —• 25 sv. NAMAJuNAS Vladas, buvęs viršila, 
5 šil., skautams — 19 sv„ Lietuvių Sodybai fvaFb,!u reikalu prašomas rašyti „Eur. Lie- 

/— 15 sv., ligoniams Vokietijoje — 7 sv., 1 
vaikučiams Vokietijoje — 3 šv. 10 šil. ir t.t.

Nors visos rinkliavos organizuotos sky- :iį 
riaus iniciatyva, bet dėl jų pasisekimo pa- ::: 
dėka priklauso visiems Prestono lietuviam. 
Dalis jų, nepriklausydami skyriui, gana ii: 
stambiai paremia rinkliavas ir remia sky- •« 
riaus veiklą. Taip pat džiugu pripažinti ::Į 
faktą, kad mišrios šeimos labai aktyviai ĮĮĮ 
dalyvauja lietuviškoje veikloje ir remia ją. 

Prestonąs dešimtmetį atšventė gruodžio 
8 d. Minėjimas pradėtas pamaldomis. Kun. 
J. Kuzmickis, asistuojant kun. V. Kamai
čiui, atlaikė šv. mišias ir pasakė momentui 
pritaikytą pamokslą. Pamaldose dalyvavo 
beveik visi Prestono lietuviai.

Pobūvio metu abu svečiai savo kalbose 
pabrėžė reikalingumą, nežiūrint nuomonių :: 
skirtumo, palaikyti tarpusavyje ryšį. Sky- 
riaus pirmininkas padėkojo svečiam už at- Į: 
silankymą ir nariams, o ypač nenariams už >• 
bendradarbiavimą skyriaus veikloje.

Lapelis ::

iš anksto. Įėjimas 5 šil. asmeniui.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Londono Lietuvių parapija rengia Nau

jųjų Metų sutikimo vakarą Lietuvių Spor 
to ir Soc. Klubo (parapijos) salės patalpo
se 1958 metų sausio 4 d., 7 vai. vak. Ka
dangi vakaro r 
tinis komitetas 
jiečius prisidėti prie jos fantais.
siųsti klebonijon: 21, The Oval, Hackney 
Rd., E. 2. Visiems paremsiantiems komite
tas iš anksto dėkoja. Linkėdamas Links
mų Šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Nau
jųjų Metų, laukia visų atsilankant į minė
tąjį vakarą. Pelnas skiriamas vienintelei 
lietuviškai bažnyčiai Britų salyne išlaikyti.

Stu bus ir loterija, bažny- 
rašo mielus savo parapi- 

Fantus

PRESTON
MINĖJIMAS

PAIEŠKOJIMAI

(2) TŠESNICKAS Tadas, gimęs Pane
vėžy, pats ar žinantieji apie jį, prašom ra
šyti „Eur. Lietuvio“ administracijai (1,

tuvio“ administracijai.

1958 m. SUTIKIMAS
LIETUVIŲ NAMUOSE,

1, Ladbroke Gdns., London, W.ll.

i:::::::

E. STREET ir J. SKINKIUI, 
sukūrusiems šeimą, gražios ir 

laimingos ateities linki
V. L.

NOTTINGHAMAS
Šventinės datos

Švenčių proga Nottinghamo Lietuvių 
Klube „Romuva“ gruodžio 26 d., 7 vai. v. 
(Kalėdų antrąją dieną), rengiamas bend
ras pasilinksminimas ir šokiai. Įėjimas ne
mokamas.

Kalėdų švenčių dienomis Klubas veiks 
normaliai, įskaitant ir Naujųjų Metų 
vakares, iki 11 vai.

Kviečiame apsilankyti ir pasidžiaugti 
sus bendrai švenčių proga ir N. Metų 
tikti. ,Skyriaus Valdyba
Kalėdų Eglutė , .

Š m gruodžio 28 d., seštadienp 5 vai. p. 
p.. Lilac Str., mažojoje salėje rengiama 
Nottinghamo vaikams Kalėdų Eglutė.

Po Eglutės suaugusiems veiks baras, bus 
šokiai ir dar šis tas kita. v.m,!,,Nottinghamo Moterų Draugijos Valdyba

iš-

vi- 
su-

iiiii

PAIEŠKOJIMAI
(s) KUDIRKIENĖ - SIAURUSEVIČIŪ- H 

TĖ Marija, karo metu su vaikais pasitrau- ■■ 
kusi į Vakarus, prašoma svarbiu reikalu iš 
parašyti: Uršulė Puidokienė, 12 Ruskin iį 
Ave,, Mexborough, Yorks, England, ją

::8

Antradieni, gruodžio 31 d., 8 vai. vakaro 
rengiamas linksmas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

♦Turtingas bufetas. *Programa-žaidimai.
♦Rezervuoti staliukai.

Naujų Metų sutikimas įvyks 12 valandą. 
Įėjimo mokestis 5 šilingai.

Staliukus prašome užsisakyti pas K. Makūną,
1, Ladbroke Gdns., London, W.ll. Tel. PAR2470

7
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BALTIC STORES LTD.

-;>Kv

U>ndoniškiams ir visiems kitiems lietuviams

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ N. METŲ 

linki

Z. JURAS

rJĮH<Viįį-|>Hvįįį7H<V

f

4

Visiems lietuviams, ypač mūsų talkininkams, geriausi mūsų sveikinimai ir 

linkėjimai ŠV. KALĖDŲ proga.

NAUJIEJI 1958 METAI tebūnie jūsų visų troškimų atsiekimo metai.

LIETUVIŲ SKYRIUS

BROWNEJONES LTD.
1, Norfolk Place, London W.2. England

»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■%
I . i

Į ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI! ■

| Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti-
« nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie-
g žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
| NEMOKAMAI DUODAMOS:
E ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

• , Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PASTŲ
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, 
maistą ir 1.1.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgiino mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

IR REIKALAVIMŲ!

BAČIŪNŲ LANKYMASIS AUCKLANDE

Gruodžio 4 d. Aucklando (N. Zelandija) 
lietuviai turėjo malonią staigmeną: at
vyko lietuvių visuomeninkas J. Bačiūnas 
ir ponia. Uoste Bačiūnus pasitiko N. Ze
landijos Lietuvių Bendruomenės pirm. Č. 
Liutikas.

Tos pat dienos vakare Royal Empire So 
ciety patalpose Aucklando lietuviai suren
gė Bačiūnams kuklų priėmimą, šeimyniško 
je aplinkoje p. Bačiūnas klausimų-atsaky
mų forma papasakojo susirinkusiems apie 
lietuvių gyvenimą JAV, Vokietijoj ir Angli 
joje ir tų valstybių pažiūras į lietuvius ir 
kitus svetimtaučius. Kalbėdamas apie lie
tuvybę, J. Bačiūnas daug dėmesio skyrė 
lietuvių studentijai išeivijoje, iš kurios jau 
susilaukta gražių pasiekimų ir tikimasi 
dar daugiau. Anot jo: „Studentai yra mū
sų ateitis“. Kalbėtojas apgailestavo, kad 
nemaža dalis lietuviškų visuomeninių ir 
politinių organizacijų JAV veikia 1905 me 
tų darbo metodais, kurie visiškai neatitin 
ka šių dienų reikalavimų.

Vienam iš klausytojų pastebėjus, kad p. 
Bačiūnas puikiai kalba lietuviškai, nežiū
rint ilgų išgyventų metų Amerikoje, jis at
sakė: „Būdamas lietuviu, kaip kitaip bėga 
Ii kalbėti?“

Daugiau kaip trys Valandos praėjo grei 
tai ir nepastebimai. Žmonės skirstėsi pa
lengva ir nenoromis.

Rytojaus dieną būrelis lietuvių aplankė 
p.p. Bačiūnus laive, vėl buvo nuoširdžiai 
pasikalbėta lietuviškais reikalais. Galiau
siai reikėjo atsisveikinti (gruodžo 5 d. po 
pietų „Mariposa“ išplaukė Sydnėjun).

Bačiūnų atsilankymas buvo ne tik malo 
nūs įvykis, bet kartu gaivinantis ir paskati 
nantis ryžtingai dirbti Lietuvai.

Aucklando lietuviai dar kartą turės pro 
gos sutikti šiuos mielus lietuvius sausio 6 
ir 7 dieną, kai jie grįš į JAV, aplankę 
Australijos lietuvius. GP

LAISVASIS PASAULIS LIETUVOS 
NEUŽMIRŠTA

Neseniai Cambridge universitete įvyko 
Pabaltijo valstybių pinigų paroda.

Per DBLS pirmininką p. M. Bajoriną bu
vau paprašytas tai parodai paskolinti ma
no turimų sidbarinių penkličių ir dešimt- 
ličių.

Beveik apsidžiaugęs galimybe nors tuo 
būdu Lietuvos vardą pasauliui priminti ir 
jos kultūrą dalinai pademonstruoti, sku
biai pasiunčiau nurodytu adresu vieną 5 
litų monetą ir keturias monetas po 10 litų 
(dviejų rūšių po 2 monetas) su atitinkamu 
paaiškinimu.

Pasibaigus parodai, Cambridge Numiz
matinės draugijos pirmininkas ir parodos 
organizatorius grąžino man visas minėtas 
monetas su savo laišku tokio turinio (verti 
mas iš anglų kalbos):

„Labiausiai esu Jums dėkingas už pasko 
linimą šių puikių lietuviškų monetų ir už 
naudingus paaiškinimus Jūsų laiške. Ne
paisant. kad tai buvo grynai numizmatinis 
pokalbis ir ribotas laikas, aš galėjau paaiš 
kinti istorinę ir politinę mūsų tautų padėtį 
ir taip pat įvykius nuo 1939 metų iki šių 
laikų.

„Mano aiškinimų auditorija klausėsi su 
didžiausiu susidomėjimu ir po to man dė
kojo už parodą, išreikšdami viltį, kad pa
rodytosios monetos greitu laiku vėl cirku
liuos Pabaltijo valstybėse, kaip legalios ir 
vienintelės.

Dėkoju už Jūsų malonų bendradarbiavi
mą, Jūsų nuoširdus Harold Osi“.

K. Jonelynas

— Kanados naujoji vyriausybė senatvės 
pensijas padidino po 9 dol. mėnesiui (da
bar yra 55 dol.).

GERA KNYGA — ŽEMA KAINA
Speciali nuolaida K. Barėno knygai 

..Giedra visad grįžta“. Kietais viršeliais tik 
10 šilingu!

Stasio Butkaus „Vyrai Gedimino kalne“ 
(įrišta) — 15 šil.

J. Švaisto „Knygnešių pėdsakais“ — 16 
šil.

Galima gauti visi žurnalai ir laikraščiai.
Rašykite: DAINORA, 49, Thornton Ave., 
London, W.4.

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!

Daug džiaugsmo jai padarėm, pasiuntė Kalėdoms puikias dovanas

ŠIOKIADIENIUI

IR ŠVENTADIENIUI
JEIGU JEIGU BŪTŲ JEIGU

Mano vienas bičiulis, mėgstąs pajuokau
ti, sako vis: ,.Jeigu visi sumestų man po 
dolerį, tai aš nusipirkčiau automobilį“.

Žinoma, niekas nerodys jam tokios ge
ros širdies, nemes po tą dolerį, dėl to mano 
bičiulis gal taip ir liks be automobilio, jei
gu jis nesuras kitokių būdų praturtėti.

O savo bičiulio kalbas prisiminiau, kai 
.Europos Lietuvio“ pastaruosiuose nume

riuose susipažinau su K.J. ir J.L. ginčais 
dėl vietos autobuse. O jeigu jeigu būtų jei
gu, tai nebebūtų nejeigu, ir atvirkščiai.

Mūsų spaudoje pasirodo niekų, nieko ne
padarysi. Žmogus mokosi, kol pasensta, ir 
vaikiškų ypatybių išsinešioja savyje iki 
mirties. O šitas įsidėmėtinas slapyraidinis 
ginčas, man rodos, yra labai akivaizdus-to 
suaugusiųjų vaikiškumo pasireiškimas.

Kaip vaikučiai mėgsta slapstytis, taip ir 
mūsų ginčo dalyviai už slapyraidėlių dangs 
tydamiesi suorganizavo žaidimėlį.

Ačiū jiems, bet jeigu dažnai būtų tokie 
tušti žaidimėliai, tai gal geriau mes sumes- 
tumėm anam mano bičiuliui po dolerį, 
idant jis galėtų nusipirkti automobilį, nors 
tuomet bent vienas žmogus apsidžiaugtų. 
K.J. ir J.L. ginčelio atveju vargu iš viso 
kas nors laimingas. O gal kartais bent abu 
besiginčijantieji? Gal.

VIS TOJI AMERIKA!

Nuo pat tos dienos, kai mes dažniau pra
dėjome išgirsti apie Ameriką, mūsų kal
bose ji yra visuomet lyg grafikų paveiks
luose: juoda ir balta. Šitokią ją vaizdavo 
ir rašytojai, tokią apdainavo poetai.

Balta ji dėlei to, kad ten ima geriau gy
venti, negu kur nors kitur, kas gauna ir 
pajėgia išlaikyti gerą darbą. Amerika vis 
traukė ir tebetraukia tuo žemiškosios lai
mės simboliu, kuris vadinamas pinigu.

O Amerika turi ir juodumų.
Nuo pinigo ten nekartą žmogus apžlim

ba ir nieko nebemato. Jis uždirba pinigą, 
kalba tik apie pinigą, skaičiuoja pinigą, 
taupo pinigą, myli pinigą.

O ką žmogui padaro pinigas, ar ne gra
žiausiai bus išreiškęs rašytojas A. Vienuo
lis savo parašytoje „Prakeiktųjų vienuo
lių“ legendoje. Baisu. Užmirštamos visos 
gražios ir vertingos idėjos vien dėl pinigo.

Kartais dėl tos juodosios pusės džiaugie
si, kad nesi Amerikoje, kad Europos vėjas 
dar prapūkšto tave ir tu nesi prakeiktasis 
vienuolis, kuris bemato tik pinigą.

Tik paklausykite laiško ištraukos iš auk
sinės Amerikos.

„Klausėte, kaip su loterijos bilietais?" 
— rašoma jame. — „Mėginsiu juos platin
ti mūsiškėje visuomenėje, tačiau nesitikiu 
geresnių rezultatų sulaukti. Bilietų kainos 
labai nepopuliarios. Pas mus bilietų kai
nos būna ne aukštesnės kaip „kvoteris“— 
25 centai. Tokius dar perka, tačiau už lo
terijos biletą gauti iš „amerikono“ 50 cen
tų labai sunkiai įmanoma“.

Vis toji Amerika. .
P. Daugelis

ŽĄSŲ LESINIMAS

per TAZAB B-VE LONDONE

KALĖDŲ IR NAUJŲ 1958 METŲ PROGA SVEIKINAME VISUS, KURIEMS 

TURĖJOME GARBĖS TALKININKAUTI PERSIUNČIANT JŲ ARTIMIESIEMS 

SIUNTINIUS, NUOŠIRDŽIAI LINKĖDAMI SULAUKTI LAIKŲ, KAD Į ANAPUS 

SIUNTINĖLIAI ŪKTŲ ISTORIJOJE.,.

Tačiau, jei nelemtos dienos tęsis, patariame atsiminti siuntinėlių reikalais Jį adresą-. 

TAZAB B-vės Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, London W. 11.

Šiuo metu jau yra atspausdintas naujas vaistų kainoraštis. Gaunantieji laiškus su 
ligų aprašymais, prašomi juos tiesiog persiųsti mums. Pagal tuos laiškus lietuvis 
gydytojas išrašo atitinkamus receptus ir taip pat nurodo, kaip ligonis turi gautais 
vaistais pasinaudoti.

PATARIMAS: Kadangi siuntiniams išleidžiama nemažos sumos, tai, juos suda
rant, visada reikia gerai apgalvoti ir parinkti atitinkamas prekes. Visada darykite 
tai neskubėdami. Tam tikslui iš anksto paprašykite atsiųsti nemokamai lietuvių kal
boje visus katalogus ir taip pat medžiagų pavyzdėlius.

Sausio mėn. bus išsiuntinėtas nemokamai lietuviškas sieninis kaledorius.

Rašykite: TAZAB, Lithuanian Depart., 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll., 
arba TAZAB & Co Ltd. 22, Roland Gardens, London, S.W.7.

Senis Joną iš kaimo atsikėlė i Bukareš
tą ir atidarė puodų krautuvėlę. Sunkūs lai
kai, nėra prekių, žmonės neturi pinigų 
pirkti, dėl to jis tą krautuvėlę uždarė. Kai 
tik milicininkai pastebėjo, kad be leidimo 
uždaryta krautuvė, kuriai buvo duotas lei
dimas prekiauti, tuoj uždėjo seniui Jonai 
500 lejų pabaudą. Apžiūrinėdami krautuvę 
kampe jie pastebėjo kelias žąsis.

— Ką čia daro tos žąsys? — paklausė 
milicijos viršininkas.

— Nieko ypatinga, — atsakė senis Jo
ną. — Tai mano žąsys.

— Ką gi jos lesa?
— Ak, duodu joms po truputį grūdų.
— Ką? — sušuko milicininkas. — Ar 

tu nežinai, kad uždrausta grūdais penėti 
paukščius? — Tai reiškė jam kitus 500 le
jų už neleistiną ir anfrisocialistinį grūdų 
vartojimą.

Praėjo savaitė, o nebuvo nei ko parduo
ti, nei kam pirkti, ir krautuvėlė tebesto
vėjo uždaryta. Vėl atėjo milicininkai, ir 
vėl uždėjo 500 lejų pabaudą. Kampe tebe
buvo žąsys, ir milicijos viršininkas paklau
sė:

— Kuo gi tu dabar lesini žąsis?
— Ak, — atsakė senis Joną, — duodu 

joms po truputį kviečių.
— Kviečių! — suriaumojo mil'c'jos Pa‘ 

reigūnas. — Ar tu nežinai, kad tokį ver
tingą maistą nutrauki nuo Liaudies Demo
kratijos piliečių? — Uždėta nauja 500 le
jų pabauda.

Praėjo dar savaitė, krautuvėlė tebebu
vo uždara, ir milicininkai atėjo savaiti
nės 500 lejų pabaudos. Kampe tebebuvo 
žąsys.

_  Na, seni, kuo dabar lesini žąsis?
joną trūktelėjo pečiais.
— Visiškai nebelesinu jų, — tarė jis. — 

Aš duodu joms pinigų, ir jos pačios nusi
perka maisto.
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