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Tarptautinė padėtis 1958 m. pradžioje
Ed. Turauskas

1957 metai buvo labai gausūs stambiais 
tarptautiniais ar tarptautinės reikšmės 
Įvykiais kai kurių kraštų viduje. Daugiau
sia galvosūkio didvalstybių vairuotojams 
kėlė ir tebekelia Artimieji Rytai. Ta mūsų 
ž.emės skritulio sritis vaidino ir tebevaidi
na didžiuli vaidmenį viso laisvojo pasaulio 
ūkyje, o iš čia ir politikoje, savo gausiais 
žibalo šaltiniais. Ypačiai Vakarų Europai 
tai yra ligi šiol beveik vienintelė versmė, 
kuri aprūpina jos ūkį skystosios energijos 
žaliava.

Kadangi žibalo versmės yra beveik išim 
tinai arabų gyvenamuosiuose kraštuose, to
dėl 1956 metais prasidėjusi Suežo kanalo 
krizė, po nesėkmingų bandymų išspręsti 
ją jėgos pagalba, išsigimė i chronišką ir ap 
sprendė daugį 1957 m. tarptautinės politi
kos reiškinių. Vakarų didvalstybių savitar
pio nesutarimai ir nesugebėjimas nusista
tyti aiškią, vieningą ir kietą politiką Art. 
Rytų atžvilgiu padrąsino Sov. Sąjungą kel
ti ten savo koją ir pasiekti stambių politi
nių ir strateginių laimėjimų. Būdama jau 
anksčiau gerai įsitvirtinusi Egipte, S iv. 
S-ga apsirinko kitą, jai strateginiu požvil
giu svarbų kraštą — Siriją, kuriame rug
pjūčio 13-20 d.d. buvo „atidengtas ameri
koniškas suokalbis“ prieš esamąją vyriau
sybę. Iš to kilęs propagandinis triukšmas 
ir plačiai paskleisti dengiamieji „dūmai“ 
netrukus davė Maskvai pageidautų išdavų: 
iššaukė ilgokai užtrukusį santykių įtempi
mą tarp Sirijos ir Turkijos, davė progos 
Egipto kariuomenės daliniams įsikurti Siri 
joje ir pačiai Sov. S-gai aprūpinti ta. kraš
tą ginklais ir „techniška pagalba“, palydė
ta viso legijono ,,specialistų“. Tuo būdu 
Sirija, dar prieš iššaunant pirmąjį „sput- 
niką“, jau buvo tapusi Maskvos satelitu.

Laisvojo pasaulio laimei, Sov. S-gai iš
šovus savo „sputniką“, Maskvoje įvyko 
marš. Žukovo krizė, kuri nukreipė Sov. va
dovybės dėmesį į vidaus sunkumus, atneš 
dama atoslūgio Art. Rytų krizėje. Kad 
pastaroji buvo dirbtinai sukurta ir Mask
vos diriguojama, parodo faktas, kad užte
ko Chruščiovui apsilankyti Turkijos amba 
sadoje, pakelti taurę už „taikų sugyveni

mą", kaip staiga pranyko visi „ameriko
niški suokalbiai“ ir Turkijos „agresingu- 
mas“...

Šiaip taip apsidorojusi su Žukovo nušali 
nimo pasėkomis viduje, Sov. S-gos vadovy 
bė galėjo su pasididžiavimu stebėti ,,sput- 
niko“ sukeltąjį laisvajame pasaulyje siau
bą. Tas pasaulis staiga pasijuto prašoktas 
sovietinės technikos ir pasidavė menkaver
tiškumo bei jsibaiminimo kompleksams. Po 
mėnesio Sovietai iššovė ir savo antrąjį, 
stambųjį „sputniką“, o tai dar labiau su
stiprino laisvojo pasaulio nerimą. OTANo 
arba NATO vadovybės buvo apsispręsta, 
kad būtina ir neišvengiama „kas nors pa
daryti“, kaip nors reaguoti. Iš čia mintis 
sušaukti ,,viršūnių“ konferenciją, kuri ir 
įvyko pr. m. gruodžio antrojoje pusėje. 
Prieš pat jai susirenkant, maršalas Bulga
ninas, pasismailinęs savo plunksną, išsiun 
tinėjo „asmeniškus“ laiškus daugiau kaip 
80 valstybių „galvoms“, įvairuodamas juos 
pagal adresato ir jo valstybės padėtį bei 
santykius su Maskva ar jos satelitais. Tie 
laiškai, atrodo, nepadarė labai gilaus įspū
džio bent į NATO valstybių „galvas“, ta
čiau tikrovėje jie gerokai susuko ir tų „gal 
vų“ galvas ir ypačiai paveikė visuomenes. 
Kiekviename krašte susidarė stipri srovė, 
pasisakanti už bandymą dar kartą „kalbė
tis“ su Maskva, kaip siūlė Bulganinas, ir 
kalbėtis „viršūnėms“. Nepaisant tam tikro 
pasipriešinimo tai minčiai iš tų. kurie ne
tolimoje praeityje jau buvo išėję tą „kal-
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Tautiečiai,
Naujųjų metų išvakarėse visur, kur yra 

laisvė, kur laisvos tautos ir laisvi žmonės 
patys tvarko savo gyvenimą be baimės ir 
prievartos, kur viešpatauja teisingumas 
bei žmoniškumas, — yra atvirai reiškia
mos viltys ir sumanymai joms įvykdyti 
ateinančiais metais.

Kitaip yra Lietuvoje ir tose šalyse, ku
rioms, kaip mūsų kraštui, sovietai yra pri 
metę savo priespaudą. Niekas negali pasi
džiaugti savo tautos pažanga ir savo dar
bo vaisiais, niekas negali reikšti savo min
čių ir nėra tikras dėl ateities. Šiuo momen
tu lietuvių tauta ypač skaudžiai atjaučia 
milžinišką, barbarišką neteisybę, kurią So 
vietų Sąjunga yra jai padariusi, sunaikin
dama Lietuvos laisvę bei nepriklausomy
bę. Ši neteisybė yra juo skaudesnė, kad po 
tiek metų vis dar nematyti, kada ji pasi
baigs, kada mūsų tauta, išsivadavusi iš oku 
pacijos, galės vėl vykdyti savo suverenines 
teises, pati valdytis ir sugrįžti Lpriklausan 
čią jai vietą nepriklausomų civilizuotų vals 
tybių tarpe.

Tačiau, nors sovietai daro viską,. kad 
smurtu ir propaganda aptemdytų mūsų 
ateities horizontą, jame ir mums šviečia vii 
tis. Jos šviesa ateina iš mūsų širdžių, taigi 
iš to šaltinio, kurio negali pasiekti jokia 
sovietų prievarta ir melo propaganda. Žmo 
nių širdyse glūdi ta jėga, kurios dėka pa
saulyje, nežiūrint visų žmoniją ištikusių 
sukrėtimų, — o jų pikčiausias yra bolše
vizmas, — laisvės ir teisybės troškimas ne 
tik nėra miręs, bet vis daugiau tampa bū
tinu asmeninio, socialinio ir valstybinio gy 
venimo akstinu. Tas troškimas yra gyvas 
ir mūsų tautoje, ir jis gaivina viltį, kad 
Lietuvos valstybinė nepriklausomybė bus 
atstatyta. Tam pasiekti, deja, dabartinė
mis sąlygomis nepakanka vien tik tarptau 
tinių konferencijų ir šiaip diplomatinės 
veiklos, nes paneigimas tų dėsnių, kuriais 
remiasi tarptautinė santvarka, yra vienas 
esminių sovietų politikos požymių. ■-Todėl 
kelias mums sugrįžti į laisvę yra dar ilgas 
ir sunkus. Bet jame mus lydi įsitikinimas, 
kad Lietuvos laisvės byla yra teisinga, tuo 
tarpu kai Sovietų Sąjungos pusėje tėra 
smurtas ir melas.

Melas ir smurtas yra vyriausi padari
niai. kuriais gali pasigirti sovietų santvar
ka ir kurie sudaro svarbiausias jos politi
kos priemones. Nuosekliai tęsdama tą poli
tiką, Sovietų Sąjunga, kaip matyti, iš kai 
kurių pasireiškimų, rengiasi išplėsti akci
ją, norėdama išgauti iš Vakarų status quo 
pripažinimą, tai yra — pripažinimą tos ne
teisėtos padėties, kurią Maskva yra suda
riusi eilėje kraštų, atvira agresija ar kitais 
būdais juos užvaldydama. Reikia tikėtis, 
kad ši sovietų akcija pasibaigs tokiu pat ne 
pasisekimu, kaip jų ligšiol tuo klausimu 
darytos pastangos, atsimušusios. Į civili
zuotojo pasaulio, o ypač į JAV-bių, mora
lės dėsnius ir politinius interesus. Mintį, 
kad tos sovietų pastangos ir toliau bus 
bergždžios, stiprina faktas, kad nepaisant 
Maskvos propagandos bauginimų, Vakarai, 
ir dabar turi karinę persvarą. O, be to, lig 
šiolinis sovietų užgrobimų nepripažinimas 
iš Vakarų pusės labai žymiai padidina tą 
moralinę persvarą, kuri yra realus gink
las prieš Sovietų Sąjungos ir bolševizmo 
ekspansiją.

Ateinantieji metai bus pažymėti. trimis , 
svarbiomis sukaktimis: Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo keturių dešimtų metų, 
Lietuvos patrono Šv. Kazimiero gimimo 
500 metų ir Vinco Kudirkos gimimo 100 
metų. Tos sukaktys primins mums didžią 
Lietuvos valstybinę praeitį, tautinį atgimi 
mą ir mūsų tautos laisvą gyvenimą, kurį 
sustabdė sovietų okupacija. Tesuteikia jos 
mums jėgų, bei ištvermės laukiant Lietu
vos laisvės ir jai dirbant. To linkėdamas 
Jums, brangūs tautiečiai krašte ir užsie
nyje, aš širdingai sveikinu Jus Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu.

bėjimosi“ su Maskva mokyklą ir stipriai 
nusivylę, vis dėlto, kaip demokratams, te
ko nusilenkti daugumos valiai, kuri, prie
šingai diktatūriniams ir komunistiniams 
kraštams, yra demokratinių režimų įstaty
mas. Juoba, kad tokie tarptautiniai „auto
ritetai“, kaip George Kennan, Bevan ir ki
ti,, ne tik pasisakė už „kalbėjimąsi“, bet 
dar gi sugalvojo ar „atšildė“ seną Maskvos 
paleistąją „antį“ apie tam tikrų Europos 
sričių neutralizavimą, pavadinus tatai riau 
jovišku ir aktualiu vardu: „nuatominimu“.

Tad naujųjų metų pradžioje visi rengia
si ,.kalbėtis“ su Maskva, laužydami galvas, 
apie ką kalbėtis. Linkstama apsiriboti nu
siginklavimo klausimais, bet Maskva tuo
jau pakirto tą mintį. Ji nori kalbėtis „de 
omnibus rebus et quibusdam aliis“ (apie 
visus dalykus ir dar apie kai ką)... Pasi
kalbėjimo temų klausimu maža tepasitaikė 
ir spaudoje sveikų balsų. Tiktai Paryžiaus 
savaitraštyje „La France Catholiąue“ iš
spausdintas Michel Clerk straipsnis antras 
te „Kodėl kalbėtis su rusais?“, kuriame pa 
reikšta labai teisingų minčių. Skatytojams 
bus įdomu patiems įvertinti kelias to 
straipsnio ištraukas. Autorius rašo: „Pasi
kalbėjimų su rusais būta. 1955 m. ,,viršū
nėje“ ir iš čia Bulganinas su Chruščiovu 
pasidarė pasaulinėmis taikos žvaigždėmis. 
1957 m. Londone pasikalbėjimai ,.eksper
tų lygyje“ parodė, kad rusai supranta „nu
siginklavimą“ — kaip Vakarų nusiginkla
vimą. Iš tų kolokvijumų, iš tų apvalių sta 
lų neišėjo nieko kita, kaip palaipsniškas 
vakariečių ryžtumo susilpnėjimas. Nebuvo 
išspręsta jokios problemos. Vokietija pa
silieka suskaldyta, ginklavimosi lenktynės 
tęsiamos, rusai pralenkė Ameriką erdvės 
lenktynėse, Vašingtono karinis vyravimas 
tapo vis mažiau ryškus Azijos ir Afrikos 
tautų akyse, kurios ima ieškoti Rytuose ra 
minančios jėgos užuovėjos“. .

Ir Michel Clerc tęsia: „Seniau buvo sako 
ma: tapti visų pirma tvirtesniais, o paskui 
derėtis. Taibuvo teisingas dėsnis. O dabar 
tinėje padėtyje pradėti bendras dikusijas 
su rusais reikštų, jiems suteikti progos pa
sinaudoti sakytuoju dėsniu. Jie gal ir nėra 
„iš visų stipriausi“, bet jie yra padėtyje, 
verčiančioje tikėti, kad jie tokiais yra. Tai 
kos žodžiai jų lūpose turės kilniaširdišku
mo atspalvį, o vakariečių lūpose — silp
numo. Jei rusai atmetė vakariečių siūly
mus tuo metu, kada atominė persvara bu
vo Amerikos pusėje, kaip galima to laukti 
dabar, kada persvara atrodo jų pusėje? 
Vakarai norėtų abiejų Vokietijų apjungi
mo laisvų rinkimų keliu, atominio nusi
ginklavimo, veiksmingai ir tikrai kontro
liuojamo, Rytų Europos engiamųjų tautų 
išlaisvinimo; Art. Rytuose sovietinio santū 
rūmo; Afrikos tautų išsilaisvinimo, kuris 
neuvestų į komunistinę infiltraciją ir\į 
liaudies respublikų paskelbimą. Kaip gi ga 
Įima vaizduotis, kad visai tai išsispręs nau 
jame viešame ir alsinančiame sugretinime 
nepakitusių Maskvos tezių su nepakitusio 
mis Vakarų tezėmis?..“

„Geros valios žmonės“, — rašo dar M. 
Leclerc, „ir aš dar galvoju, kad profeso
rius G- Kennan toks yra — sako, reikia 
bet kuria kaina pralaužti tą pragarišką lan 
ką, kad reikia parodyti išradingumo, pa
siūlyti drąsių sprendimų, o tenka su ap
gailestavimu pripažinti, kad jie nieko ne
išranda drąsesnio, kaip tą pavojingą Eu
ropos neutralizmą“.

Baigdamas savo sveikas ir blaivias min
tis, M. Clerc pasiguodžia, kad kancleris 
Adenaueris yra pasiėmęs ištirti, išzondnoti 
tikrąsias Maskvos intencijas, pabūti savo
tišku makleriu tarp Rytų ir Vakarų, kol 
bus sėdamas! prie konferencijos stalo. „Jis 
galės“, rašo M.C., ,,mums išvengti naujos 
ir bergždžios konferencijos dviese, tryse ar 
keturiese“.

Iš savo pusės pastebėsime, kad Vakarų 
valstybių vairuotojams nepaprastai trūks
ta ryžto, tvirtos valios kietai ginti žmoniš
kumo, laisvės ir demokratijos idealus ir ne 
sileisti įviliojamiems į tironų, demagogų 
ir sukčių spendžiamąsias pinkles. Kol Va
karuose riebus to ryžto, tol teks daugiau pa 
sitikėti pačių totalitarų klaidomis ir jų pa
čių žabangų sudaromais sunkumais jiems 
patiems ,negu laisvų žmonių išrnintimi ir 
tolregiškumu...

PASAULYJE
— Pietų Afrikoje Kalėdų metu buvo stip 

rių susirėmimų tarp baltųjų ir afrikiečių.
— Italų futbolo komanda, kuri rungty

nių metu slėpė kamuolį, nubausta 10.000 
lirų (apie 6 sv.). Kamuolį slėpęs žaidėjas 
nubaustas 50.000 lirų (30 sv).

— Pakistanas šiais metais gaus iš Aus
tralijos 13 mil. svarų ekonominiam krašto 
kėlimui.

— Prasiveržė Etnos ugniakalnis.

— Britų min. pirmininkas Macmillan
antrą kartą atmetė sveikatos ministerijos 
žinybose dirbančiųjų prašymą pakelti at
lyginimus. v 1

—- Turkijoje vėl drebėjo žemė.
— Ceilono šiaurėje dideli potvyniai;
— Izraelio min. pirm. Ben-Gurion atsi

statydina, nes jo bendradarbės partijos na
riai vyriausybėje išplepėjo spaudai, kad 
Izraelis nori gauti Vokietijoje ginklų. Bet 
Ben-Gurion pasiryžęs sudaryti naują vy
riausybę.

— Čekoslovakija skolina Sirijai 600 mi
lijonų siriškų svarų (apie 60 mil. angliškų 
svarų). •

— Rusai žada greit paleisti daugiau 
dirbtinių žemės palydovų-sputnikų.

P SeįifcįnfoS
MIRĖ J. E. VYSKUPAS 

KAZIMIERAS PALTAROKAS
Per Paryžių gauta žinia, kad sausio 3 d., 

1 vai. naktį, Vilniuje mirė J.E. Vyskupas 
Kazimieras Paltarokas.

Artimoje ateityje spausdinsime apie Ve
lionį Dr. S. Bačkio straipsnį- nekrologą.

BRITAI „UŽIMA“ PIETŲ AŠIGALĮ

Savo metu Everestan įkopęs seras Hilla
ry dabar pasiekė Pietų ašigalį. Į ašigalį iš 
kitos pusės keliauja ir su visokiomis kliū
timis grumiasi britų mokslinė ekpedicija, 
vadovaujama Dr. Fuchs.

IŠKILIAUSIAS PRAEITŲ METŲ 
ŽMOGUS

Amerikiečių magazinas „Time“ Chruščio 
vą laiko iškiliausiu praeitų metų žmogum 
pasaulyje. Magazinas šitaip apie jį rašo:

„Be abejonės šaltojo karo še ir duokš 
įtempime didžiausias metų laimėjimas pri
klauso Rusijai, o taip pat neabejotinai iški 
liausiuoju metų žmogum reikia laikyti Ru
sijos atkaklųjį ir akiplėšiškąjį, plepųjį ir 
spinduliuojantį valdovą Nikitą Chruščiovą.

„Kokius tik metus beimtum, Chruščio
vas buvo toks ypatingas diktatorius, kokį 
tik pasaulis yra matęs. Nuo Aleksandro Di 
džiojo laikų žmonija nėra mačiusi despoto, 
kuris taip įnoringai, taip nuolat ir taip vie
šai gertų. Nuo Adolfo Hitlerio laikų pašau 
lis nėra matęs tokio pagyrūno, kuris su
gebėtų drįsti savo gerui panaudoti savo pa
gyras.

„1957 metais Nikita Chruščiovas padarė 
žymiai daugiau, ne tik prižiūrėjo paleidi
mą pirmųjų žmogaus gamintų mėnulių. Jis 
pasidarė neginčijamas ir vienintelis Rusi
jos viešpats... Gal partijos jaunikliai per
ims iš jo tai, kai jis aptings ar suklups. Bet
1957 metais Nikita Chruščiovas pralenkė, 
apgavo, prasigyrė, pradirbo ir pragėrė vi
sus juos“.

NUOLAIDOS PIETŲ AFRIKOJE
-.. . . . > , •, , ,

Pietų Afrika jau seniai yra sudariusi di
delę bylą, kurion įjungti 156 asmenys kal
tinami valstybės išdavimu. Daugiausia tai 
vis . afrikiečiai, kurie arba yra kaip nors 
pasireiškę prieš dabartinį nacionalistinį re
žimą, arba bent įtakingi asmenys, kurie ži
nomi vien nepatenkinti režimu.

Dabar 61 asmuo išjungtas iš bylos.

POLITBIURAS SKAITMENIMIS

Sovietų komunistų partijos prezidiumą 
sudaro 15 asmenų. Iš jų 11 yra partijos se
kretoriai. Iš tų partijos sekretorių 9 dar 
yra visiškai nauji prezidiume — 1956 me
tais jų ten dar nebuvo.

MIRĖ ARTURO BAREA

Didž. Britanijoje mirė ispanų rašytojas 
Arturo Barea, sulaukęs 60 metų amžiaus.

PAGERBĖ SEROVĄ

Ryšium čekos įsteigimo 40 metų sukakti 
mi Chruščiovas ir Bulganinas atskiru laiš
ku atidavė pagarbą Ivanui Serovui, kuris 
sudarė planus ir vykdė išvežimus lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių ir kitų tautų.

Manoma, kad Serovo pagerbimas reiš
kia kartu jo ir policijos galios stiprinimą.

SOVIETINIAI RINKIMAI

Tasso telegramų agentūra pranešė, kad
1958 m. kovo 16 d. bus renkama nauja 
aukščiausioji taryba.

ROKOSSOVSKIS ATŠAUKTAS

Sovietų Rusijos maršalas Rokossovskis, 
savo metu buvęs paskirtas Lenkijos kari
nių pajėgų viršininku, o Gomulkos atleis
tas, įtempimo tarp Sirijos ir Turkijos me
tu paskirtas vadovauti Užkaukazėje esan
čioms sovietų karinėms pajėgoms, dabar 
vėl atšauktas Į Maskvą.

PABRANGO, ATPIGO

Nuo naujų metų pradžios Rusijoje pa
branginta vodka, kilimai, automobiliai, mo
tociklai, bet foto aparatai ir televizija at
pigo. Puslitris degtinės dabar kaštuos 30 
rb. (buvo 25), „Volga“ automobilis 40.000 
rb. (buvo 32.000), ,,Pobeda“ automobilis 
30.000 rb. (buvo 20.000).

ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI

Marš. Vorošilovas, Sovietų Sąjungos pre
zidentas N. Metų proga pasveikino D. Bri
tanijos karalienę Elzbietą II. Karalienė at
sakė į sveikinimą. Chruščiovas pasveikino 
marš. Tito.

DIENOS -|
RUSAI KALBA APIE BESĄLYGINĘ 
PARAMĄ

Kaire, Egipte, įvykusioje Afrikos - Azijos 
neoficialioje konferencijoje rusų atstovas 
Arzumanian pasakė kalbą, kurioje priža
dėjo visokeriopą pagalbą Afrikos ir Azijos 
kraštams — pinigų, specialistų, medžiagų, 
pristatyti mokyklų, ligoninių, nutiesti ke
lius, padaryti viską kaip brolis broliui, be 
jokių užpakalinių minčių.

Ta proga jis užsipuolė Ameriką, kuri už 
pagalbą reikalaujanti įsijungti į karines 
sąjungas.

S ■ '
VENEZUELOJ BUVO SUKILIMAS

Karo aviacijos daliniai naujųjų metų die 
ną sukilo prieš diktatoriaus prezidento Ji
menez režimą ir buvo pradėję bombarduo
ti sostinę Caracas.

Sukilimas plačiai nepasireiškė ir buvo 
numalšintas.

NESUSIPRATIMAI DĖL MALTOS

Maltos min. pirm. Dom Mintoff, ruošę
sis atsistatydinti, pagaliau apsigalvojo, su
šaukė parlamentą ir iškėlė klausimą nu
traukti visus santykius su D. Britanija ir 
jos sąjungininkais, nes D. Britanija buvu
si pažadėjusi visus gyventojus aprūpinti 
darbu, o dabar uostuose atleidinėjami dar
bininkai.

KALĖDOS SIBIRE

Vienas tautietis Vokietijoje yra gavęs iš 
artimųjų lašką, kuriame rašoma taip:

.Kiek daug prabėgo audringų metų, 
kiek jau šv. Kalėdų nešvenčiame kartu. 
Kiekvienais metais sėdant prie Kūčių sta
lo, kaip gyvas man stodavosi prieš akis mū 
sų šeimos paveikslas. Ir tik skausmas su
spausdavo širdį, ir gaili ašara nuriedėdavo 
per skruostus. Sėdėdama tarpe kitų, ieško 
davau kurio nors brangaus namiškio vei
do, bet, deja, aplinkui sėdėdavo tokio pačio 
likimo draugai ir kiekvieno veide matyda
vosi skausmas, Ir šiemet — čia pat Kūčios. 
Ir šiemet Kūčias valgysime toli nuo gimto 
jo krašto ir savųjų.

Bet šiandien, ačiū Dievui, mūsų gyveni
mo ratas pasisuko kitaip. Mes šiandien sto 
vime ant tikro gyvenimo kelio, šiandien 
mes turime tikslą dėl ko gyventi. Ir mes ti
kimės ir laukiam grįžti ten, kur tiek daug 
prakaito praliejo mūsų a.a. tėveliai.

Oi, kiek daug aš tau pasakyčiau, jei gy
vu žodžiu kalbėčiau. Kiek ilgesio ir skaus
mo aš jaučiu, bet ar verta kam nors apie 
tai pasakoti?..

...čia mūsų tautiečių yra gana daug, ir 
visi draugiškai sugyvename. Pernai Kūčias 
valgėme bendras... Nežinau, jei pasiseks, 
ateinančiais metais noriu važiuoti į Tėvy
nę... žinai, tokiems kaip mums Tėvynėje 
sunku prasigyventi...“ (VKVI)

Ar bus gana

visiems ratukams?

Artėja sausio 25 d. Vadinas, ateina die
na, kada Spaudos Baliaus metu bus trau
kiami Nidos Spaustuvės mašinų fondui 
skirtosios loterijos fantai ir paaiškės lai
mingieji.

Šiuo metu yra jau grįžę apmokėti 2308 
loterijos bilietai. Iš surinktosios sumos bus 
apmokėti loterijai skirtieji fantai. Kiek iš 
tos sumos liks fonde mašinoms^ pirkti? '

Apytikrį atsakymą kiekvienas mūsų 
skaitytojas dabar gali pats pasiruošti. Tik 
ras atsakymas paaiškės tik po loterijos, 
nes apmokėtų bilietų skaičius dar vis didė
ja .Jis augs iki paskutinės dienos. Tik bū
tų gera, kad tų bilietų tirščiau būtų su 
kiekvienu paštu, nes Nidai mašinų tikrai 
reikia.

Mūsų Nidos mašinų fondą truputį rami
namai veikia tosios geros širdys, kurios au 
komis papildo jį. Iki šiol aukomis jin su
dėta 51 sv. 6 šil. ir 8 penai.

Pastaruoju švenčių ir tarpušvenčių me
tu yra aukoję:

Dr. Medžikauskas — 50 DM ir T. Gru
žas — 2 DM; abu iš Vokietijos.

Didž. Britanijoje: T. Vidugiris — 1 sv. 10 
šil., J. Eringis — 1 sv. 4 šil., I. ir F. Neve
ravičiai, be anksčiau 1 sv. 10 šil., papildo
mai dar 1 sv., L. Matulevičius 15 šil., V. Lų 
gas 13 šil., L. Balsys (australiškais) — 11 
šil., M. Vereika, V. Kurtinaitis, V. Petraus 
kas ir tautietis, kuris nenori, kad jo pavar 
dė būtų skelbiama, visi po 10 šil.; B. Kmie 
liauskas, J. Sližys, P. Garšva, Iz. Laucius, 
J. Dyvas, V. Gruzdys ir J. Klumbys — visi 
po 5 šil.

Iš dolerio kraštų: A. Diržys 2 dol. ir M. 
Rėklaitis 1 dol.
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i! Laiškai dėl moderniojo || 

žmogaus
Brangus Fone Redaktoriau,

Aš nežinau, kaip Tamsta praleidai Kalė
das. Mano Kalėdos, visai nelauktai man pa 
čiam, praėjo apmąstymuose, pastangose su 
rasti žmogų — žmogų, kuris būtų mūsų gy
venamųjų laikų išraiška.

Neabejoju, kad Tamsta esi daug kartų 
vartęs meno istorijos puslapius ir dažnai 
būdavai susimąstęs ties vienu ar kitu pa
veikslu. Meno istorija juk yra žmogaus is
torija, atseit, žmogaus dvasios ir jos sieki
mų raida amžių būvyje. Ir tikrai... koks 
šiurpulingas skirtumas tarp XVI šimt. Ti- 
clano ir XX šimt. Picasso arba Kleel! Sa
kau: „šiurpulingas“... Vėliau, skaitydamas 
ši laišką, Tamsta pamatysi kodėl.

Ieškodamas moderniojo žmogaus, aš vi
sų pirma turėjau susirasti gatvę, kurioje 
namai buvo panašūs i ketvirtaines arba 
trikampes dėžes. Jos buvo tokios vienodos, 
kad sunku atskirti vieną nuo kitos. Nu
sprendžiau tad, kad modernusis žmogus ne 
mėgsta jokių išviršinių pagražinimų, kurie 
išreikštų žmogaus dvasios turiningumą. 
Priešingai, tie namai, kurie buvo su pagra 
žinimais, matyt, pastatyti senesniais lai
kais, buvo apleisti ir griaunami. Geležis ir 
nuogos plytos — štai kas buvo gražu ir ža
vėjo šios gatvės žmogaus akj.

Tose dėžėse gyveno irgi keistai atrodą 
žmonės — moterys dėvėjo kelnes, o vyrai 
ryškiai spalvotus gėlėtus marškinius ir il
gokus, kvepaluotais taukais persunktus, 
vilnimis suklostytus plaukus.

Kambariai buvo papuošti paveikslais to
kiais pat keistais, kaip ir jie patys. Pavyz 
džiui, viename paveiksle buvo pavaizduo
tas žmogus trikampio figūra, viela perdur
tas per vidurj; kitas paveikslas, vien tik 
juodų ir geltonų kvadratų mišinys, vaizda
vo miestą. Panašiais vaizdais sienos gau
siai buvo nukabintos.

Gretimame kambaryje radau šeimininką 
su dviem svečiais, entuziastiškai muzikuo
jančius. Šeimininkas skambino gitara, vie
nas svečias skaurada ir šaukštu, o antras 
pūtė dulkiasiurbli. Visi trys įjuvo nepa
prastai patenkinti savo kūrinių išpildymu; 
baigę, rimtai svarstė ir kritikavo. Kuomet 
aš paklausiau, ar jie galėtų sugroti Mocar
tą arba Bethoveną, tai šeimininkas man at 
sakė, kad jie gyvena vienoj iš šalutinių 
gatvių, bet numerio tikrai neprisimena, ir, 
klek jam žinoma, jie muzika visai nesi
domi.

Tarp kita ko norėčiau pastebėti, kad tos 
dėžių gatvės žmonės domėjosi tik savimi, 
rūpinosi tik savo smagumais ir rūpesčiais. 
Kitas žmogus jiems buvo tik tas trikampio 
žmogus, perdurtas vielos gabalėliu. Tai ir 
viskas, ko jis vertas... Taip jiems atrodė, 
ir taip jie buvo įsitikinę.

Atsisveikinant man su muzikantais, šei
mininkas vėl prisiminė Mocartą ir Betho
veną, apgailestaudamas, kad jis negalėjo 
pasakyti, kur jie gyvena, bet čia pat pridū
rė: jeigu aš norėčiau susipažinti su žymiau 
siu šios gatvės žmogumi, tai jis gyvena di
džiausioj dėžėj, esąs mokslininkas ir išra
dėjas.

Atitinkamai susikaupęs užėjau.
Mūsų ilgai užtrukusio pasikalbėjimo me 

tu mėginau išsiaiškinti su juo dėl žmogaus 
prigimties, jo paskirties, moralinių žmonių 

sugyvenimo dėsnių, dėl meilės ir grožio są 
vokų. Bet juo daugiau aš klausinėjau, juo 
ilgiau aš kalbėjau, juo labiau mokslininkas 
atrodė nustebęs ir nekantrus. Aš atrodžiau 
jam ne šios planetos žmogum. Pagaliau jis 
pertraukė mane ir pradėjo aiškinti savo iš 
radimus. Jis rašė kažkokius man mažai su
prantamus ženklus, demonstravo kažko
kius aparatus, visa tai jis darė su įkarščiu 
ir entuziazmu. Jis aiškino, kad jeigu jam 
seksis taip ir toliau, kaip jam dabar seka
si, tai „...labai artimoj ateity jam pavyks 
sukonstruoti kamuolį, kurį susprogdinus, 
galima bus susprogdinti visą žemę ir ,,šią 
gatvę“, pasakė jis, rodydamas pirštu pro 
langą. Savo aiškinimus mokslininkas baigė 
šiais žodžiais: „Tamsta, tikiuosi, dabar su 
pranti, kad žmogus su jo gerovės sąvoko
mis, jausmais yra atgyvenęs daiktas. Kas 
dabar yra tikrai svarbu, tai, būtent, tai, 
kad E yra lygus M, padaugintam iš C kva 
drate. Tame glūdi pasaulinės santvarkos 
paslaptis ir esmė. Ar tai yra tikrai taip, 
tai įrodys mano busimasis išradimas, apie 
kurį aš Tamstai ką tik aiškinau. Tai bus 
nepaprastai didi, visą žmoniją jaudinanti 
valanda“...

Taip... labai jaudinanti..., galvojau sau, 
išlindęs iš dėžės, palengva žingsniuodamas 
namų link. —

Tokių žmonių mes visi sutinkame visur 
daug, ir jų skaičius auga. Apie tokius moks 
lininkus mes visi skaitom laikraščiuose. Jų 
išradimai nustato pasaulio vyrų konferen
cijų denotvarkes, vadovauja politikai, pa- 
vidalina žmonių ir tautų sugyvenimo dės
nius. Jų išradimai taip pat nužmogina žmo 
gų, nes tik tam tikras nužmoginimas pada
ro žomgų patvariu ir pajėgiu atsispirti bai
mei ir terorui. Žmogus nusižmogindamas 
tokiu būdu kovoja už savo būvį, mėginda
mas prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Bet 
ar žmogus laimės?!

Ar tas tos dėžių gatvės žmogus yra tik 
trumpalaikis reiškinys tarp dviejų žmoni
jos epochų, vienos atgyvenusios ir jau 
mirštančios, kitbs naujai gimstančios su 
nauju žmogumi, kurio mes dar nežinome; 
ar, priešingai, tos dėžių gatvės žmogus yra 
tas jau galutinai susiformavęs žmogus, ku
riam jau patikėta žmonijos ateitis?

Nuo atsakymo į šį klausimą daug pri
klauso, ar žmogus gyvens ir toliau, ar jis 
išnyks iš viso.

Su geriausiais linkėjimais Naujiems 1958 
Metams lieku

Jūsų Stasys Kuzminskas

PAŠTO ŽENKLAI

Vokiškieji Max ir Moritz

Tiems, kurie domisi pašto ženklų naujie
nomis, vokiečiai išleido porą naujų ženklų. 
Iš viso vokiečiai nemaža išleidžia naujų 
ženklų. O dabar tie du naujieji yra skirti 
paminėti poetui Wilhelm Busch. Viename 
jų (20 pf.) yra pats barzdotasis poetas su 
savo mėgstamąja kalniečio skrybėle. Ant
rajame (10 pf.) balti dviejų valkų siluetai. 
Tai Max ir Moritz, dvi Buscho poezijos as
menybės — blogi berniukai išdaigininkai, 
kurie buvo įkritę į miltus, kai ėjo kepėjo 
apvogti. Dėl to jie ir balti.

EUROPOS LIETUVIS

Atsakymas Dr.
Malonusis Pone Daktare,

Tamstos keliamasis kausimas toks opus, 
kad jis iš tiesų būtų virtas labai plačiai 
svarstyti, ir į jį turėtume daug atsakymų, 
tik abejoju, ar nors vieną tikrą, visiškai 
pagrįstą. Dėl to ir mano bandymas įsijung 
ti į viešą pokalbį su Tamsta bus tik pastan 
ga susigaudyti moderniųjų laikų keistybė
se, o ne atsakymas į Tamstos keliamuo
sius klausimus. Viena man aišku: tikresnį 
atsakymą duos laikas. Štai, pavyzdžiui, lai 
kas gana tiksliai yra atsakęs į klausimą, 
kodėl pirmojo pokario metais amerikiečių 
literatūroje tokia stipri buvo nusivylimo 
gaida. O, sako, dėl to, kad gyvenimas drau 
ge su ekonomine depresija atnešė neviltį, 
blaškymąsi, kartais beveik isteriško laips
nio žmogaus draskymąsi.

Jeigu iš to taško bandytume žiūrėti į šio 
pokario reiškinius, tai surastume žymiai 
daugiau pagrindo pateisinti visokiai bepro 
tybei, besireiškiančiai mene ir gyvenime. 
Anuomet Amerikoje iš frontų grįžę Ernest 
Hemingway ir William Faulkner parašė to 
kias nevilties pilnas knygas (pirmojo ,,Fies 
ta“ ir „Farewell to arms“, o antrojo ypač 
„Soldiers pay“), kad jos šitų plunksnos 
milžinų kūryboje ligi šiol vis tebestovi ato 
kiai nuo kitų darbų, nes jų autoriai palaips 
niui ėjo ir nuėjo tolyn kultūros keliu, kaip 
Tamsta norėtum suprasti ją. O Scott Fitz
gerald nė tik rašė pesimistiškas knygas, 
bet ir pats, norėdamas ištrūkti iš slegian
čios aplinkos, taip gyveno, jog jaunas nuė
jo į beprotnamį. O man rodos, kad šiandie 
ninis gyvenimas, palyginus jį su anuometi 
ne ekonomine depresija Amerikoje ir iš 
viso su anuometinėmis nuotaikomis, yra ke 
leriopai baisesnis. Rock and Roll gyveni
miškoji išraiška šitoje padėtyje yra tik vai 
kų žaidimas. Terkštelės vandenilio bomba, 
ir bus po žmogaus giminės su visomis kul
tūros liekanoriiis. Arba paspaus nenugali
moji, ir tada, ne tik sibirai persipildys, bet 
ir visa kultūra pereis Sibiro tarnybon. Ma
lonusis Daktare, kada mes turėjome tokius 
laikus? Aš netikiu, kad Einšteinas būtų 
norėjęs sugriauti ir pavergti pasaulį, kai 
jis padėjo pagrindus dabartinio sputniko 
kelionei. Aš netikiu taip pat, kad Paul 
Klee norėtų sunaikinti mūsų skonį (jis grei 
čiau, kaip kadaise mūsų Čiurlionis, nekal
tu būdu, ieško šviesos). Bet aš tikiu, kad 
Einšteino genijų ideologijoms tarnaujantie 
ji nebesukalbamieji technologai panaudos 
žmonijai sunaikinti. Taip pat aš esu linkęs 
tikėti, kad Pablo Picasso ieroglifai yra to
kios pat kilmės Ir intencijų, kaip dadaiz- 
mo. Dadaizmas savo metu buvo revoliuci
nis bandymas griauti esama, o kada nors 
gal statyti griuvėsiuose, sakysim, socialis
tinį realizmą, labai paklusnų augalą...

Tai kaip dabar šitoje veftiiavoje suras
ti žmogų, kaip nuspėti, kokia bus jo atei
tis? Jei Sibiruose tebekenčiančiam, kon
centracijos lageriuos gyvenusiam ir tebe
gyvenančiam, karo baisybes savo kailiu pa 
tyrusiam ir vis grėsmėje tebelaukiančiam 
vilties ar mirties-žmogui dar ateis ne galu
tinio Sunaikinimo, bet Šviesi diena, tai pra
giedrės ir* tos keturkampių dėžių gatvės, 
kurių muzikantai šiandien trankosi skaura 
da ir šaukštu ir pučia dulkiasiurblį. Paul 
Klee paveikslai įgys gal daugiau šviesos, 
o Pablo Picasso ims vėl piešti žmoniškus 
paveikslus, nes piešti jis moka, jei tik nori. 
O jei ateis apokaliptinio sunaikinimo die
na, tai, žinoma, subyrės gatvės, ir nutils vi 
sos skaurados.

Tik man ypač neduoda ramybės mintis

St. Kuzminskui
dėl tų gatvių, kuriose visi namai yra pana
šūs į dideles degtukų dėžes. Tiesa, kad tos 
gatvės negražios. Namų fasaduose nėra pa 
gražinimų. Tai švenčiausia tiesa. Bet aš 
juos labai pateisinu. Tamsta porėtum, kad 
tie namai būtų gražūs. Aš taip pat labai 
norėčiau.

Savo gyvenime esu matęs nemaža skur
do. Nemaža jo matau ir dabar. Skursta 
daugelis, kuriuos mes matome, bet dar dau 
giau mlijonų tokių, apie kuriuos tik retkar 
čiais išgirstame. Jei būtų galima pristaty
ti daugiau tokių negražių, bet patogių dė
žių visiems mūsų žemelės žmonėms, šiek 
tiek sumažėtų skurdas, ir aš tikiu, kad ta
da žymiai mažiau begrėstų pavergimo 
evangelija su visais baisiaisiais jos pada
riniais. O kad visi namai būtų gražūs — to 
ji diena dar toli. Jeigu ji kada nors ateis( 
tai vis tiek ne kiekvienuose namuose dar 
kabės gražūs paveikslai, kaip jie ir šian
dien tik retuose kabo.

O kai pasaulis ir jo žmogus stovi prieš 
būti ar nebūti, neiškenčiu šia proga neiš
reiškęs savo džiaugsmo lietuvio žmogaus 
geležiniu atsparumu. Tiek mene, tiek gyve 
nime šiapus ir anapus lietuvis tebėra kie
tas. Mūsų dailininkų paveiksluose ir ra
šytojų knygose niekas stipriau nebando 
reikšti trikampių figūrų, pervertų viela. 
Nors mūsų žmogus perdaug iškentėjo, bet 
jis tebėra žmogus be jokių blaškymusi ir 
jis tebekuria žmogų. Tai jau daug, tai vil
tingas ženklas, jeigu pasaulis išliktų ir pa
sibaigtų kančia.

Ačiū už linkėjimus 1958 metams. Tams
tai, Daktare, taip pat linkiu geros sveika
tos ir vilties, kad po tamsių dienų ateitų 
žmogus.

Visados Tamstos
Redaktorius

AUSTRALIJA
Aušros Vartų Marijos Vėliava

Nedidelė savo skaičiumi lietuviu koloni
ja Brisbanėje. kapeliono T. Gaidelio. S.J.. 
iniciatyva, surinko pinigus ir įsigijo bažny 
tinę vėliavą, vaizduojančią Aušros Vartų 
Mariia. su užrašu „Dievo Motina, globok 
mus!“ Per bažnytines procesijas vėliava 
kreipianti visų dėmesį. - rem
Lietuvių Caritas

Prieš metus laiko Adelaidėje, kun Dr. 
P. Jatulio iniciatyva buvo įsteigtas Lietu
viu Caritas. Tai įteisinta organizacija, sie
kianti rūpintis lietuvių katalikų reikalais 
Pietų Australijoje. Per metus laiko Caritas 
įsigijo keturis sklypus netoli Adelaidės 
esančioje Christies vasarvietėje, kur pasi
statė medini 5 kambarių namą. Lietuviai 
dabar čia gali praleisti savo vasaros atostn 
gas. - rem
Antikomunistinis mitingas

Pavergtųjų Tautu Komitetas Melbourne, 
Autralijoje, suruošė masinį mitinga veng
ru tautos sukilimo metinių proga. Mitinge 
dalyvavo per 1500 žmonių. Pagrindines kai 
bas pasakė federalinis darbo ministėris H. 
E Holt ir senatorius F.P. McManus.

Paevrgtųjų Tautų Komitete aktyviai da
lyvauja ir lietuvių bendruomenės atstovas.

- rem

Lietuviu Dienos, 1057 m. lapkričio mėn. 
numeris. Turinvs: Lituanistinė mokykla ir 
ios rėmėjai (V. Kulbokas). Lituanistika 
JAV lietuviuose plinta (pasikalbėjimas su 
Ig. Malėnu). Flensburgo akvarelėje (V. Ra 
mojus), Stasės Praouolenytės eilėraščiu 
pluoštas, Balta-raudona (kaip komunistai 
fabrikuoja Lietuvos istorija). O, skam
bink... vaikams Lietuvos (Toronto „Var
po“ penkmetis). Kur siela kyla dangopi (P. 
Babickas). Angliškoje dalyje: minima Lie
tuvos moterų organizavimosi 50 metu, An
drius Akelaitis, tęsiama Lietuvos istorija 
pašto ženkluose, dar dviejų pasakų, verti
mai (M. Starko) ir B. Sruogos eilėraščio.
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Kalėdų paslapties spinduliuose
Kristaus Gimimo šventės išvakarėse šv. 

Tėvas PIJUS XII savo tradicine radijo kal
ba kreipėsi į viso pasaulio tikinčiuosius ir 
visas tautas, kviesdamas į harmoningą tai 
kos kūrimą. Betliejaus piemenims pasiro
dęs angelas ir Rytų išminčiams — stebuk
linga žvaigždė skelbė Dievo Sūnaus gimi
mą pasaulyje. Gilus nustebimas, užliejęs 
jų dvasią, pasikeitė į neapsakomą ramybę 
ir harmoniją, kurią tik vienas Dievas moka 
suteikti žmogaus dvasiai, ieškančiai, pri
imančiai ir garbinančiai Jį. Šv. Tėvas iš 
naujo nurodo Betliejaus kelius, kad jais ei 
darni visi žmonės atrastų Tą, kurio ieško, 
apie kurį apaštalas sako: „Per Jį sutverta 
visa danguje ir žemėje; visa sutverta per 
Jį ir Jame; Jis yra pirm visų, if visa Juo 
laikosi“. Čia yra ta išganinga tiesa, kuri 
spinduliuoja iš Betliejaus prakartėlės. Gi
męs Kristus ir šiandieniniam pasauliui pa
sirodo ir atsiduoda kaip dejuojančiųjų ir 
pasaulio harmonija nusivylusiųjų stiprinto 
jas, kaip pasaulio harmonijos laidas, kaip 
šviesa ir kelias kiekvienos žmogaus pastan 
gos, kuriant pasaulio harmoniją, derinimą, 
sutarimą, darnumą.

Šv. Tėvas valandą trukusioje kalboje, 
vertindamas pasaulio įvykius ir modernio
sios technikos pažangą, nauja energija iš
kelia, kad išganymas ir laisvė mums atei
na tik iš Kristaus, o ne iš gamtos, kuri ypa 
čiai šiandieną technikos galia patvirtina 
savo retežius. Modernus žmogus iš savo pu 
sės yra labiau išstatytas pasidaryti gamtos 
vergu, skirtingai nuo senovės, kada nepažin 
damas ir būdamas silpnas nuo jos priklau
sė, šiandieną, turėdamas platų pažinimą ir 
gamtos energijos pritaikymą, jai atiduoda 
beveik garbinimo ir dėkingumo kultą. 
Apaštalo sužadinimas išsilaisvinti iš gam
tos uždėtos vergijos, išsirenkant Kristų ir 
Jį garbinant, yra nepaprastai realus, tik
roviškas. Kristus, o ne kas kitas yra jūsų 
Dievas, gamtos Kūrėjas ir Viešpats, Iš
laisvintojas ir Išganytojas. Per Jį esame 
pasidarę Dievo vaikais, o ne šio pasaulio 
elementų vergais. Pašaukti ištobulinti ne 
vieną ar kitą dalinį gabumą, bet visame 
žmoguje atstatyti Dievo paveikslą, nes Jis 
pats yra kosmoso visatos harmonija ir 
kiekvienos tvarkos šaltinis!

Trumpai neįmanoma perduoti visų Po
piežiaus kalbos minčių, kuri dideliame Va
tikano dienraštyje „L‘Osservatore Roma
no“ užima ištisus tris puslanius. Vatikano 
radijas ją pertransliavo 28 kalbom, o taip 
pat daugelis europinių ir užeuropiniu radi 
jo stočių. Didžiosios žinių agentūros Popie 
žiaus kalbą perdavė beveik ištisai. United 
Press — 17.700 žodžių. Associated Press — 
20.000 angliškai, vokiškai, prancūziškai ir 
ispaniškai. Amerikos katalikų NCWC savo 
600 savaitraščių Amerikoje. Filipinuose ir 
Tolimuose Rytuose, Popiežiaus kalbą at
spausdino ištisai. Reuteris’ perdavė 5.000 
kalbos žodžių ir t.t.

Antgamtinė šviesa, kuri sužibo Betlieju
je, nušviečia kelią visai žmonijai. Tai vie
nintelis kelias, kuris veda iš sugedimo ir 
nuodėmės į ramybę ir laimę!

P. Dauknys, MIC

DIPLOMATAI PAS POPIEŽIŲ
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, pri

imdamas Kalėdų švenčių ir naujųjų metų 
proga diplomatinių misijų šefus atskirose 
audiencijose, priėmė taip pat Lietuvos ne
paprastąjį pasiuntinį ir įgaliotąjį ministe- 
rį prie Šv. Sosto S. Girdvainį. Atsakyda
mas į ministerio sveikinimus ir linkėjimus, 
Šventasis Tėvas teikėsi palaiminti Lietuvą 
ir jos diplomatinį atstovą. Po to Jo švente
nybei buvo pristatytas pirmasis pasiunti
nybės sekretorius S. Lozoraitis, junior, ka
riam irgi buvo suteiktas palaiminimas.

r. SPALIS

KULTŪROS ŽIDINIAI

» FELJETONAS

Na, kultūra dabar — tik laikykis. Tik lai 
kykis, brolau, net galva svaigsta. Na, ten 
Mančesteryje lietuviškas rūmas, na, Lon
done net du tokie kultūros židiniai, Brad- 
fordas irgi spraudžiasi į pirmųjų vietas. 
Keturios šventovės, taip sakant, kitur irgi 
kažkas panašaus mezgasi, net graudu šir
dyje darosi, stiprėja išeivija, į gretas sto
ja, idėjoje jungiasi.

Na, ir neatlaikėm su Anupru.
— Važiuojam ,— kviečiu.
— Važiuojam, — sako.
Išplovėmi marškinius ir nuvykom kultū

ros židinį pačiupinėti. Tegu, galvojam, te
gu ir mes, Bonifacas su Anupru, sutrūniju 
šią dvasią atgaivinsim, džiaugsmo ašarą nu 
varvinsim.

Pirma, žinoma, į Londoną nusibastėm. 
Na, dairomės, kur čia ir kas, kuri čia gat
vė ir kuris čia namas. Gal ir ilgai būtume 
klaidžioję, tik girdim — Tu Lietuva tu ma
no. .. iš už trečio kvartalo pasitiko. Tautie
čiai, neklausdami sukorėm nuotolį ir tie
siai į namo vidurį, o kultūra čia jau ir sto 
vi: ir su mažais kakliukais ir su dideliais, 
ir su išsipūtusiais pilveliais ir su tiesiomis 
linijomis, ir žalia spalva ir raudona, ir už 
šilingą stikliukas ir už svarą. Mes su Anup 
ru pasižvalgėm ir į darbą. Tegu, sakom, 
tautos labui gailėti negalima, na, čia ir 
daugiau idėjos brolių prisirinko, žinoma, 
veiksmai gėri patriotiški! ir Už Vliką pakė

lėme ir už antivliką, ir iš didelio ir iš ma
žo, ir už šilingą ir už svarą. Paskui, rodos, 
Baltrus, kad ir bebalsis, nutarė pademons 
truoti lietuviškų dainų grožį, ir aš, žinoma, 
padėjau, traukėm žirgelį, net šviesu darė
si, kad beklaidžiojantieji kelią rastų, kad 
netektų teirautis, kur čia lietuviški na
mai. Paskui geri bičiuliai mane į vonią nu
tempė, tik netilpau visas, vos koją įsprau
dė, matyt, prieš karą čia tik naujagimius 
muilino, tačiau aš nelepus, padėjo ir tai — 
kitą dieną sveikiausias stojau į kovą.

Mums išvažiuojant, tautiečiai visokiau
sių reikalų įkorė: vienas prašė nuvykti į 
West Londoną, kitas į East, trečiam į Sou
th reikėjo, vienam dvasios reikalus sutvar
kyti, kitas dėl kūno jaudinosi, trečiam po 
grindis nemerkė akių, taigi mums su Anup 
ru gaišatis didžiausia, dejavom, kaip čia 
viską ir atliksim, kaip ir sulakstysim nuo 
vieno galo iki kito, o čia reikalai susisuko, 
net miela. Neteko nei kelio klausinėti, nei 
arbatpinigių duoti. Po susirinkimo visi 
kaip vienas prie kultūros židinio susirinko. 
Viši luomai, visi atstovai Liėtuvai grašio 
nesigaili, tautinį fondą stiprina, plytas ėko 
nominiam gerbūviui deda. Tokia demokra
tija, o dar kas tvirtina — vienybės nėra!

Kad kas kreivai nežiūrėtų, kad pirštais 
nebadytų, iš naujųjų namų patekom pas 
senuosius lietuvius J klubą. Kultūros židi
nys toks pat, programa ta pati, kainos tos 
pačios, stikliukai su bokalais tokio pat dy
džio, skonis tas pats, ragaujam toliau, ieš

kom skirtumo, dešreles su kopūstais tašom 
ekonominiam gerbūviui kelius tiesiam. Ir 
toks įnirtimas pagavo gera daryti, kad, ka
da įžengėm, lyg ir atsimenu, bet kada iš
prašė — Dievaž, nežinau, tik esu tikras: 
irgi dainų grožį demonstravom.

Pakeliui, žinoma, ir Mančesterio neaplei 
dom — kultūra irgi ant lentynų stovi, tik 
silkės sūresnės, ir kopūstų nelaiko. Na, čia 
irgi tautos labui likučius palikome, tegu 
stiprėja išeivijoje, tegu idėjoje jungiasi.

Ne, šį kartą nepajėgėm Bradfordo aplan 
kyti: marškiniai susinešiojo, ir smulkių ne 
beliko. Todėl grįžę iš peties tvėrėm viršva 
landžių dirbti, kad ir Bradfordui trupinė
lis, kad ir jam ant sveikatos nabagėliui, 
naujakuriui. Tik skubam, tik laukiam pro
gos, kol halifaksietė Marijona Stiklaitė pra 
dėjo mums nuotaiką gadinti. Girdi, nepa
tinka jai kultūros židiniai, ir baigta, čiau
do jinai į namus ir neremia jų. Ir šiaip ir 
taip jai aiškinu, o ji vis prie savo.

— Marijona, — sakau, — tu man nesuk, 
sakyk, kur šuva pakastas, gal tu koks už
sienio agentas, tautos priešas. — Na, žinot, 
prispyriau prie sienos — ji nė krust, prisi 
pažino egoistė esanti. Bet leiskim jai pa
sakoti.

— Susipažinau vieno pobūvio proga. Ir 
ūgis kareiviškas, ir nosis tiesi, ir sakosi ne 
vedęs Anglijoje. Viltis taip ir tvakstelėjo, 
susitarėm susitikti. Tik jis, mat, iš tolimes
nės provincijos, sukdamas į Halifaxą, būti 
nai turi pro lietuviškus namus važiuoti, 
pro kultūros židinį. Taigi laukiu autobusų 
stotyje, kojomis trlpsiu...

— O jis ir neatvažiavo, — padedu.
— Atvažiavo, bet, išlipęs iš autobuso, pir 

mą pakliuvusią anglę apkabino, manęs ne
pažinęs ir, dėl angliškos kalbos neraudonuo 
damas, čia pat meilė prisipažindamas. Ką 
gi, įgrūdom jį atgal į autobusą, parašiau 
laiškelį, kad lauksiu kitą šeštadienį, prise
giau su bilietu prie kišenės, palinkėjau lai 

mingos kelionės ir pardūlinau namo kito 
šeštadienio laukti.

— Pametė laiškelį šį kartą? — klausiu.
—Kur tau, nepametė. Vėl atvažiavo, tik 

nebepajėgė išlipti iš autobuso, kondukto
rius jį išsodino. Ką gi su tokiu veiksi? Ap
mokėjau kelionę atgal, įdėjau laiškelį, kad 
lauksiu trečią šeštadienį, ir vėl įgrūdau į 
autobusą.

— Na, ir kas trečią šeštadienį atsitiko? 
— teftipiu už liežuvio.

— Visai nesulaukiau. Konduktorius tik 
rankomis pamosikavo, kai paklausiau.

Įlipo toks, patvirtino, bet vidurkely pro 
langą iškrito. Visą kelionę laikė galvą nu
keręs žemyn pro langą, o kartą, matyt, gi
liau pasilenkė, negu fizikos vadovėlyje leis 
ta, ir bac, dingo pakely. Taip ir nutrūko 
santykiai.

Žinoma, Marijona netekėjusi liko, lyg ir 
gaila mergaitės, net abejoti pradėjau, tik 
reikalą Bradfordas pataisė, akis galutinai 
atidarė. Vėl ramia sąžine remiu kultūros 
židinius iš peties.

Taigi, mėnesį dorai pataupę, vėl išplo- 
vėm baltinius ir į tą pagarsėjusį miestą 
nudardėjom. O Bradfordas, tautiečiai, 
Bradfordas, kad ir naujagimis, bet su 
ūsais. Kultūra ant lentynų nemenkesnė ir 
tarptautinė: ir rusiškai ir lenkiškai paskai
tyti galima, ką taut’ėčiąi ir daro: iš eilės 
skaito, kultūringai diskutuodami, kurį čia 
ir kaip, koks amžius ir pajėgumas. Ir po 
truputėlį šyla širdis, taupumo smakas tirps 
ta, matosi, kad namų baldai trapūs, kad 
linoleumo neužtenka, kad dar salės nėra, 
kad vaikučiams mokyklinių suolų reikia, 
kad vaikučiai čia pat be nosinių šmikštinė 
ja, o kas svarbiausia, klubas dar ne nagai 
Bradfordo paprotį ir pajėgumą — kol kas 
vis dar vienas klubas ir vienas pirminin
kas. Aiški netvarka ir apsileidimas, ir toks 
graudulys pačiupo širdį, kad ištiesiau ran
ką į kaklelį su rusiška literatūra, kai, dirs

telėjęs į šoną, prakaitu apsipyliau. Ką, 
galvoju, nelabasis gundo, ar jau tautos la
bui perdaug pasidarbavau, kultūros židinį 
beremdamas. Dar netikiu akim, trinu jas, 
bet vaizdas neišnykstą: Jurgis Kepurėlė 
įsikibęs laikosi bufeto.

— Argi tu? — klausiu dar abejodamas.
— Aš, — dusliai atsako, nekeldamas gal 

vos.
— Savanoriškai? — dar neatsigaunu.
— Kaip matai...

. Tikri stebuklai. Jurgis Kepurėlė užkietė
jęs buvo kaip titnagas. Jokiai lietuviškai 
organizacijai nario mokesčio nemokėjo ir 
kambario nevalė po susirinkimo. Be to, vi
sus veiklos direktorius ir kitus vertingus 
veikėjus rusiškais žodžiais nekukliai minė
jo, tik Paleckį protarpiais paglostydavo. 
Visi kultūrininkai ir Europos Lietuvio pla 
tintojai, aplaužę į jį dantis, numojo ranka, 
nesitikėdami iš tos tamsios avies vilnų, o 
jis, štai, brolau, stovi dabar čia ir neragina 
mas remia lietuvišką veiklą! Kad ir vėlai, 
bet prabilo sąžinė. Ir dar kaip remia! Atsi
stebėti negalėjau besekdamas. Kaip prade 
jo nuo šeštos, tai iki klubas užsidarė- Ir 
taip širdingai rėmė vaikučius ant sveika
tos, kad į mokyklinį suolą salėtų atsisėsti, 
kad Kepurėlė paskui penkiolika mylių pės 
čiomis keliavo namo, bilietui pinigo nesu- 
krapštydamas, viską tautos labui palikęs 
klube kad tik salė būtų šviesesnė, veikla 
darnesnė.

Prisipažįstu. Nežinojau, nevertinau, ko
kia potenciali galybė mumyse glūdi, kokią 
hidrogeninę bombą nešiojam. Dar po me
tų, po kitų bus trys sodybos, tuzinas namų, 
kapa direktorių, tik duokit progos, kur ga
lima, steikit kultūros židinius! Įtikino Jur
gis Kepurėlė, ir baigta. Niekai Marijona, 
laikantieji pinigus banke, niekai šaukian
tieji dangaus keršto — srebiu, kaip arklys, 
dabar ir sąžinė balta — Jurgis Kepurėlė ją 
išplovė.
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Europos Lietuvių Kronika
DĖL PAŠTO ORDERIŲ ŽYMĖJIMO

„Europos Lietuvio" ir Nidos Knygų Klu 
bo administracija retkarčiais būna klau
siama, kaip ir ką įrašyti siunčiamuosiuose 
pašto orderiuose.

Pirmiausia (rašytina, kam pinigai mokė
tini. Tam reikalui pašto orderiuose yra 
skirta visa tuščia eilutė. Joje galima įra
šyti: Lithuanian House Ltd.

Pašto orderiai, kurių viršutinėje dalyje 
brūkštelimos dvi lygiagretės linijos ir tarp 
tų linijų pažymima: & Co, tegali būti re
alizuojami tik per banką (vadinamieji 
„crossed“ orderiai). Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovei jie nesudaro jokio vargo. Gali 
tai būti žymima, ir toks žymėjimas net vi
sokeriopai pageidaujamas.

DBLS SIUNTINIŲ TARNYBOS VEIKLA
DBLS sudarytoji Siuntinių Tarnyba sėk

mingai dirba savo darbą. Nors per tą laiką 
patarnavimų skaičius nebuvo labai didelis, 
bet jos populiarumas didėja, ir asmenys, 
pasinaudoję Tarnybos patarnavimu, yra pa 
tenkinti, o tai parodo gautieji laiškai. Pa
žymėtina, kad Tarnybos patarnavimu pra
dėjo naudotis ir kituose kraštuose gyvenan 
tieji lietuviai.

Visus suinteresuotus prašome kreiptis 
ir prašyti kainoraščių ir pavyzdžių.

DŽIAMBORĖS FONDAS
Džiamborės Fondo geradariams ir rėmė 

jams yra gauti padėkos lapai. Ryšium su 
jų išsiuntinėjimu sekantieji aukotojai pra
šomi pranešti savo tikslius adresus: S. Če- 
reškevičius, Birmingham; S. Karalevi- 
čius, High Wycombe; B. Kmieliauskas, Pyr 
ton; L Laucius, Heckneywyke; V. Ribokas, 
London; K. Kriaučiūnas, Čorby ir P. Iva
nauskas, Nottingham.

J. Bružinskas 
DF įgaliotinis Anglijai

46, Springcliffe, Bradford 8, Yorks.

NOTTINGHAM© KALENDORIUS JAU 
IŠSIUNTINĖJAMAS

DBLS Nottinghamo Skyriaus sieninis ka 
lendorius yra atspausdintas ir užsisakiu
siems siuntinėjamas.

Skyrių Valdybos ir pavieniai asmenys 
kalendorių gali užsisakyti šiuo adresu: K. 
Bivainis, 39, Woodhouse St., off Carlton 
Rd., Nottingham.

Kalendoriaus kaina su persiuntimu 5/-

KLUBŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS

1958 m. sausio 12 d., 3 vai. p.p., Lietu
vių Namuose (1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.11) yra kviečiamas metinis Lietu
vių Klubo ir Headley Park Klubo narių 
sus/rinkimas.
Dienotvarkėje klubų valdybų rinkimai 

ir ateities veikla.
Visi nariai yra kviečiami dalyvauti. Po 

susirinkimo LL Moterų „Dainavos“ Sam
būrio ruošiami šokiai (Tea Dance). Bu
fetas.

SPAUDOS BALIUS
„Europos Lietuvis“, susitaręs su derbiš- 

kiu „Budėkime“, londoniškiu „Darbininkų 
■Btosu“, glasgoviškiu ,,Išeivių Draugu“, lon- 
doniške „Santarve“ ir londoniške „Tėvų 
Žeme", 1958 metų sausio 25 d. ruošia

linksmą ir trenksmingą tradicinį
SPAUDOS BALIŲ'

su
— turtinga programa,
— gera nuotaika,
— skoningais išgėrimais,
— teise rytojaus dieną atsigaivint 

ir dar su gausybe dalykų, kurie būna tik 
kartą metuose ir tik Spaudos Baliuje, ir

maloniai kviečia jus atsilankyti.
Vieta: Lietuvių Namai (1, Ladbroke 

Gardens, London, W.ll).
Pradžia: 1958 m. sausio 25 d., šeštadienį, 

7.30 vai.
Staliukai: užsisakomi iš anksto.

STALIUKAI SPAUDOS BALIUI

Staliukus Spaudos Baliui galima užsisi 
kyti jau šiandien — 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

Londoniškiai gali tai atlikti ir telefonu: 
PAR 2470.

BRADFORDAS
Kalėdų Eglutė

Šventė įvyko gruodžio 28 d. Lietuvių Na
muose. Ją parengė Lietuvių Mokyklos mo
kytojai ir pirm. F. Liktoriaus vadovauja
mas tėvų komitetas, talkininkaujant po
nioms Traškienei, Bavarskienei, Burokie- 
nei, Anužienei ir Bytautienei.

Tai buvo graži mūsų jaunimo šventė, į 
kurią susirinko apie 100 vaikų su savo tė
veliais ir pažįstamais, šokių salė vos sutal-

DBLS Rochdale Skyriaus narį
ANTANĄ VALAITI 

ir panelę A. SANTORO, 
sukūrusiems šeimos židinį, sveikiname 

ir linkime laimingo gyvenimo.
DBLS Rochdale Sk. V-ba ir nariai 

pino vaikučius su mamytėmis, o kiti turė
jo pasilikti koridoriuje ir negalėjo pama
tyti mokyklos mokinių išpildomosios prog
ramos, kuri iš tikrųjų buvo pasigėrėtina.

Šventę pradėjo mokyklos vedėjas J. Va
ranavičius, apibūdindamas Kalėdų reikš
mę ir išdalydamas mokiniams šių mokslo 
metų pirmojo pusmečio pažymėjimus.

Netrukus pasirodė ir Kalėdų Senelis 
(mokyt. A. Balsys) su maišu ir dėžėmis do 
vanų. Jis tada perėmė programos išpildy
mo vadovavimą, papildydamas mokinių pa 
sirodymą pedagoginiais ir tautiniais ko
mentarais. Mokiniai savo giesmėmis, daino 
mis ir deklamacijomis pusantros valandos 
džiugino savo tėvelių širdis ir parodė, kad 
sistemingas, metodiškas ir rūpestingas dar 
bas lietuviškoje mokykloje atgaivina gim
tąją kalbą ir meilę savo tautai.

Programa buvo tokia gausi, kad čia iš 
vardinti ir apibūdinti kiekvieno mokinio 
pasirodymo neįmanoma, nes reikėtų pra
dėti mažiausiąja mokine Traškaite ir iš
vardinti visų mokinių pavardes.

Mokinių choras, kurį sudaro apie 40 mo
kinių, vadovaujamas J. Juškos, pagiedojo 
dvi giesmes ir šešias dainas, kurios buvo 
paįvairintos mokinių gausiomis deklamaci 
jomis.

Programa buvo baigta tautiniais šokiais, 
kuriuos paruošė mokytoja O. Peleckienė. 
Tai pirmą kartą čia, Bradforde, toks gau
sus mūsų mažųjų mergaičių būrelis, kurį 
sudaro 12 puikiais tautiniais drabužiais 
pasipuošusių mokinių, pasirodė viešumoje, 
darniai ir stilingai sušokdamas „Kalvelį“ 
ir „Audėjėlę“.

Už šį mokinių triūsą Senelis atsilygino 
vertingomis dovanomis, nepamiršdamas ir 
tų, kurie dėl amžiaus ar kitų priežasčių 
nelanko mokyklos. Buvo išdalyta 90 vardi
nių registruotų pakietėlių ir dar keletas ne 
registruotiems vaikams.

Po programos visi vaikai ir tėvai buvo 
pavaišinti skania kavute ir kalėdiniais py
ragaičiais.

Kalėdų Eglutės šventės išlaidoms pa
dengti gruodžio 26 ir 28 d.d. buvo pravesta 
labai sėkminga daiktinė loterija, kurią 
žmonės parėmė gausiais fantais ir pinigais.

Mokslas mokykloje po švenčių, kaip pra 
nešė vedėjas, pradedamas sausio 11 d., 2 
vai., Lietuvių Namuose. Pradedant antrą
jį pusmetį, priimami ir nauji mokiniai. Te- 
nelieka nė vieno mokyklinio amžiaus vai
ko, nelankančio lietuviškos mokyklos! Tik 
mokykla išsaugos mūsų vaikus kitataučių 
jūroje! Ygrikas
Padėka

Lietuvių Mokyklos Bradforde vadovybė 
šių mokslo metų pirmojo pusmečio baigi
mo proga širdingai dėkoja už rūpestingą 
auklėjimą ir darbą klasių auklėtojams ir 
mokytojams: A. Balsiui, R. Balsienei, O. 
Peleckienei ir J. Juškai.

Tariame širdingą padėką Kalėdų Eglu
tės šventės proga įvykusios loterijos ir vai 
kų pobūvio talkininkams: Anužienei, Bvtau 
tienei, Burokienei, Elvikiui, Račiui (Hud
dersfield) ir Navikauskui (Keighley).

Ypatingą padėką reiškiame poniai Traš
kienei už rinkliavos Bradforde pravedimą. 
loterijos ir vaikams dovanėlių paruošimą 
ir poniai Bavarskienei už vaikų pobūvio 
parengimą.

Širdingą lietuvišką ačiū tariame nuola
tiniams mokyklos mecenatams kapelionui 
J- Kužmickiui'ir Jorkširo lietuvių soc. klu
bui ir visiems tautiečiams, parėmusiems 
daiktais, pinigais ir talka mūsų pastangas 
surengti Kalėdų Eglute ir padidinti mokyk 
los kasa mokymo išlaidoms padengti 
Mokyklos vedėjas ir tėvu k-to pirmininkas

NOTTTNGHAMAS
Mirė J. Mieliauskas

Gruodžio 28 d. buvo palaidotas Juozas 
Mieliauskas, 62 m. amžiaus. Velionis pasku 
tintais meta.is sirgo ir mažai begalėjo dirb
ti. Kilimo buvo marijamoolietis. Lietuvoje 
yra pasilikusi jo šeima, kuria daug rūpino 
si ir šelpė. Mirdamas sutaupų nepaliko, tad 
kolonijos lietuvių tarpe buvo renkamos au 
kos jo laidotuvių išlaidoms padengti. Į pas 
kutinę poilsio vietą palydėti susirinko ne
mažas būrys lietuviu. Bažnytines laidoji
mo apeigas atliko St. Patricko parapijos 
kunigas kapinėse pasakęs ir atsisveikini
mo žodį. DBLS Nottinghamo Sk. vardu ta- 
rė'žodį K. Bivainis. Palaidotas Wilfordo ka 
pinėse. Laidotuvėmis rūpinosi I. St. Stul
giai ir K. Bivainis.

Tai jau ketvirtas Nottinghamo kolonijos 
lietuvių, 1957 m. išsiskyręs iš gyvųjų tar
po. R.

CORRY
Corbiečių kalėdinė eglutė

Antrąją Kalėdų dieną, kupini geros nuo 
taikos, Corby lietuviškoji visuomenė gau
siai susirinko praleisti mažiesiems skirtojo 
vakaro.

Svečius ir savuosius pasveikino švenčių 
proga skyr. pirmininkas. Toliau vargo mo
kyklos vaikai atliko programa. Na, o Ka
lėdų Senelis išdarinėjo visokių įdomybių 
drauge su vaikais, kiek jo sena galvelė su
gebėjo. Išdalijus dovanas, visi susėdo prie 
bendro stalo pasivaišinti namų gamybos 
pyragaičiais ir sumuštiniais.

Kiek vėliau, pasigirdus plokštelių muzi
kai. sujudo seni ir jauni.

Baigiančiai eiti savo pareigas vargo mo 
kvklos mokytojai buvo įteiktos dvi dova
nos: viena mokyklos vaikų, antra skyriaus 
lietuviu. Už jos darba ir vargą širdingas 
lietuviškas ačiū, o perėmusiai tas pareigas 
p Paulauskienei linkėjimas geru ryžtu 
skinti kelią į ateitį.

Skyriaus Valdyba

WOT, VFR HAMPTON AS
Kalėdų Eglutė

Bausiu 11 d.. 18 vai., George Hotel, 
DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdyba 
ruošia Kalėdų Eglute vaikučiams.

Programoje: Kalėdų Senelio pasirody
mas. eilėraščiai ir dainelės, kurias išpildys 
vaikučiai Kalėdų Seneliui įsiteikti.

Po programėlės bus šokiai ir žaidimai su 
augusiems. Veiks bufetas, loterija ir gros 
džazas.

Visus apylinkėje gyvenančius lietuviu- 
tėvus s" .vaikučiais kviečiame dalyvauti, 
taip nat kviečiame mieluosius bičiulius iš 
Rirminvhamo Stoke-on-Trent ir kitu sky
rių. Pelnas skiriamas spaustuvės mašinų 
fondui. . .....Skyriaus Valdyba

DERBY
Vaikų šventė

Gruodžio 22 d. buvo sukviesti visi Der
byje gyvenantieji vaikučiai ir jų tėveliai. 
Derbyje yra daugiau kaip 20 lietuvių vai
kučių.

Skyriaus ir šalpos komiteto tiek klubas, 
tiek eglutė buvo gražiai papuošta ir darė 
jauku ir malonų lietuvišką kampelį. Vaka
rą atidarė sk. nirm. P. Popika. tardamas 
ta proga keletą žodžių. Vėliau sk. pirm, pa
kvietė tarti žodį šalpos komiteto pirm. F.- 
Čepinskiėnę.

Po to pro duris šu maišu ant pečių ir di
džiausiu glėbiu balionėlių nešinas, pasi-
ramsčiuodamas ilgiausia lazda, atlingavo 
„Kalėdų Senis“ (J. Levinskas), kuris buvo 
sutiktas mažųjų katutėmis. Prasidėjo do
vanų dalijimas. Vieni lietuviškai, kiti ang 
liškai, bet visi vaikai turėjo ką nors ..Sene 
liui“ nasakvti. Gražu buvo, kai mažašis 
Jurgutis Ramonis jautriai padainavo 
..Žveng žirgelis lankoj“. Gražu eilėrašti pa 
deklamavo ir mažoji Alytė Urbonavičiūtė. 
Malonu buvo girdėti mūsų pipiru lietuviš
kas ..ačiū“ už gautąsias dovanėles. Daug 
iiioko sukėlė, kai ..Senelis“ savo maiše ra
do keletą dovanėlių ir suaugusiems. Už dv 
ka neduoda ir jiems ■— prašo eilėraščio .ar
ba nadoinudti. Išdalijęs dovanėles. ..Kalė
dų Senoiis“ naleido mažiesieins atsineštuo
sius balionėlius, kuriuos jie linksmai gau
dė ir žaidė.

Juozulis

VOKIETIJA

AMERIKIEČIŲ KARIAI SURUOŠĖ 
PUIKIĄ EGLUTĘ

Gimnazijos Kalėdų eglutę jau kelinti me 
tai ruošia lietuvių ir amerikiečių daliniai, 
apdovanodami ta proga ne tik mokinius, 
bet ir pačią gimnaziją, šįmet labai atsidėję 
iš anksto pradėjo ruoštis amerikiečių dali
niai. Ypatingai daug darbo tam skyrė se
nas gimnazijos bičiulis, amerikiečių evange 
likų karių kapelionas Holmes, kurio inicia 
tyva buvo sudarytas iš dviejų majorų ir 
kapitono specialus komitetas . >

Jau lapkričio pabaigoje gimnaziją ap
lankė amerikiečių komisija, apie 20 asme
nų, lydima lietuvių dalinių kpt. J. Valiūno 
ir K. Bendoraičįo. Komisija nuodugniai ap 
žiūrėjo rūmus, pasižadėdama pasirūpinti 
būtinais rūmų remontais. Taip pat buvo 
pasitarta Kalėdų eglutės ruošimo reikalais. 
Dalinių vadas pakartotinai lankėsi gimna
zijoje aktyviai prisidėdamas prie visų pla 
navimų.

Kalėdų eglutė buvo amerikiečių suruoš
ta gruodžio 12 d. Tą dieną amerikiečiai pe 
rėmė virtuvę savo žinion, ir virtuvės ser
žantas su trimis virėjais paruošė moki
niams ir svečiams valgius. Trimis autobu
sais ir keliolika mašinų amerikiečių kariai 
suvažiavo parengiman, kuriame ir gimnazi 
jos mokiniai pasirodė su sava programėle.

Po programos svečiai ir mokiniai susi
rinko gimnazijos valgykloje, kur dalyvius 
aptarnavo amerikiečių kariai. Didele eile 
išsirikiavę, kareiviai vienas po kito nešė 
valgius, kariška tvarka diriguojami įspū
dingo Kalėdų Senio. Po valgių visi buvo 
dar apdovanoti krepšiais su riešutais, sal
dumynais ir vaisiais.

Po to kapelionas Holmes ilgesnėje kalbo 
je nupasakojo simpatijos, užuojautos ir 
draugiškumo jausmus, kuriais vadovavosi 
amerikiečių kariai, ruošdami šią eglutę-ir 
rūpindamiesi gimnazija. Gausūs sųvąžiavu 
šių karių skaičius, susipažinęs su gimnazi
ja ir jos mokiniais, toliau skleis minti, kad 
jai reikalinga pagalba, ir ji yra jos verta.

Kapelionas Holmes išsamiai nupasako
jo planus, kaip numatoma pravesti gimna 
zijos rūmų remonto darbus, kuriems suda
ryta tiksli sąmata. Pagal sąmatą vien dažy 
mo plotas sieks apie 50.000 kv. pėdų, o dar 
bo valandų teks įdėti per 1.500. Komisija- 
visa tai apskaičiavusi, bet darbo pravedi- 
mu teks rūpintis kpt. J. Valiūnui.

Kapelionas Holmes pristatė susirinku
siems viso to parengimo komiteto narius ir 
atvažiavusį dalinių vadą pulk. Griffin, ku
ris savo trumpame pasveikinime ypač su
žavėjo mokines, nes pulk. Griffin tarp kit
ko pareiškė, kad jis jau seniai nematęs to
kių gražių mergaičių, kaip čia esančios lie 
tuvaitės. Buvo pristatytas ir virtuvės ser
žantas su virėjais. Baigdamas kapelionas 
Holmes įteikė laikinai e.p. direktoriui T. 
Gailiui karių rinkliavos likutį . —- apie 
2.800 DM. . . ,

T. Gailius nuoširdžiai padėkojo už aukas 
ir pagalbą ir įteikė komiteto nariams ir ka
pelionui Holmes gimnazisčių išaustas tau
tines juostas. Kapelionas, priimdamas 
juostą, pareiškė, kad labai norėtų, jog kiek 
vienas aukojęs kareivis galėtų irgi tokią 
juostą gauti, bet, kadangi tai neįmanoma, 
jis laikysiąs tą juostą-visų karių vardu pa
garboje. ■. “

Dar kurį laiką pasisvečiavę, amerikiečių 
kariai išvyko, bet jų ryšys su gimnazija 
tuo nesibaigė. Keletą dienų po to amerikie
čių sunkvežimis jau atgabeno mokiniams 
amerikiečių šeimose surinktų, rūbų. T. Gai 
liūs pakartotinai tarėsi su ąmerikięčių 
Tomkins kareivinėse esančių dalinių va
dais bei karininkais, ir iš jų pagalba ateis 
ir ateityje.

Vienas iš karininkų ilgesniu straipsniu 
aprašė gimnaziją ir Kalėdų eglutę viena
me San Francisco laikraštyje ir jau gavo 
į ta straipsnį atsiliepimą — pirma vienos 
amerikietės 50 dolerių auką. Pereitais me
tais gimnazijoje buvęs amerikiečių Kalėdų 
Senis, prisimindamas tas Kalėdas, atsiuntė 
dabar iš Amerikos auką — 20 dol. čekį. ..

(VKVĮ)
DŽIAUGSMINGA DIENA GIMNAZIJOJE

Jau kelinti metai prieš Kalėdas netoli 
esančių JAV dalinių kariai aplanko Vasa
rio 16-ios Gimnaziją. Paprastai jų .apsilan
kymas būna labai malonus. Ir gimnaizstai, 
iš anksto apie tai sužinoję, ruošiasi juos 
sutikti ir nemaža apie tą apsilankymą kal
ba.

Dažniausiai atvykdavo tik keli kariai, kų 
rie atveždavo pasveikinimų ir dovanų.

Šiemet Gimnazijos vadovybė buvo įspė
ta, kad atvyks pietų metu keliasdešimt ka
rių. O kai atvyko, pasirodo, būtą apie pus 
antro šimto. Kai visi išlipo iš autobuso, tai 
mūsų gimnazijos kiemas pavirto į tikrą ka 
reivinių kiemą. Jų buvo baltukų, juodukų 
ir japonų. Bet mūsų visų akis patraukė Ka 
ledų Senis. Jis buvo storas, jo nosis visai

J;,. V. • ■ " 
raudona sušalusi. Atrodė, lyg būtų labai 
iš toli atkeliavęs.

Svečiams, kuriuos tyčia atvežė, kad pa
sižiūrėtų, kas mes esame per vieni, labai 
rūpėjo pamatyti, kaip mes gyvename. Mū
sų gimnazistai mielai sutiko juos pavedžio
ti po kambarius, kuriuose lovos buvo ypač 
rūpestingai paklotos, norint parodyti, kad 
ir mes, kaip kariuomenėje, mokame miega 
muosius tvarkyti.

Mes, vargšės mergaitės, -turėjome kam
puose susispausti. Visi iki vieno norėjo mū 
sų kambarius apžiūrėti. Praeidami vieni 
vaišino mus šokoladu, kiti kramtomąja 
guma.

Rūmus apžiūrėjus visi buvo pakviesti į 
Gimnazijos salę. Čia buvo tiek daug publi
kos, kad gimnazistai artistai vos vos pra
ėjo, o vįsi kiti mokiniai liko už durų. Sve
čiams geriausiai patiko mūsų mažyčiai, o 
kai jie pašoko, tai buvo toks plojimas, jog 
atrodė, kad salės langai išbyrės. Visa kita 
programa taip pat labai patiko, spren- 

, džiant iš katučių.
Šokiams ir dainoms pasibaigus, visi su

ėjome į valgyklą. Mūsų mielosios maitinto
jos šeimininkės buvo „atleistos“ iš parei
gų. Jų vietą prie virtuvės katilų užėmė ka
riai virėjai, kurie paruošė su savim atsiga
bentąjį maistą.

Mes visi susėdom, už kiekvieno-nugaros 
atsistojo vienas karys, (buvo kareivių, bet 
buvo kapitonų ir majorų). Jie pradėjo ju
dėti virtuvės link ir netrukus grįžti su pil
nomis lėkštėmis, nešdami mums retų ska
nėstų. Valgėm, valgėm, o jie vis dar ragi
no,- vis dar siūlė. Kaip sakiau, kiekvienas 
mokinys turėjo sau patarnautoją. Jei_ vie
nas nešė savo mokiniui ledų, tai, žiūrėk, 
kitas skubėjo savajam, jau pabaigusiam 
ledus,-atnešti kavos.

Toms nėpaprastėms vaišėms pasibaigus, 
Kalėdų Senis apdovanojo mus. Ko tik ten 
nebuvo jo išdalytuose maišeliuose: ir riešu 
tų, ir apelsinų, ir sr (dainių, ir pyragaičių, 
ir dar- daug ko. Tai ouvo tikrai karališka. 
Atsidėkodami už jų tokį malonų atsilanky 
mą, padainavome jiems lietuviškai ir ang
liškai. • ■

Atsisveikinant visi greit išbėgę sustojo
me prieš vartus, nutarę nieku būdu neišleis 
ti kol neišsipirks. Po gana ilgokų derybų 
jie išsipirko, ir tada juos gražiai praleido
me. -

Visiems svečiams nepaprastai patiko sve
čiavimasis oas mus, o išsipirkimo derybos 
jiems taip pakėlė nuotaiką, kad dar ilgai 
skambėjo jų džiaugsmingi balsai, atskris- 
dami iki mūsų iš tolstančių mašinų.

Išvykdami paliko gimnazijai piniginę >' 
vaną ir pažadą vėl apsilankyti. Gimnazijos 
vardu įteiktos juostos jų vadams.

Reginą Sakalauskaitė
VASARIO 16 GIMNAZIJA
Buvę mokiniai gimnazijos neužmiršta

Buvę Vasario 16 gimnazijos mokiniai A. 
Grintalis ir J. Timpa atsiuntė, drauge su 
švenčių linkėjimais, iš JAV gimnazijos fizi
kos kabineto vedėjui vyr. mokyt. S. Anta
naičiui 10 dolerių naujoms fizikos mokslo 
priemonėms įsigyti. Malonu, kad buvę gim 
nazijos auklėtiniai jos neužmiršta ir teikia 
gerą pavyzdį.
Pręipijos. mokiniams .

Buvęs ^gimnazijos direktorius A. Giedrai 
lis atsiuntė Kalėdų proga iš JAV geriau
siam aukštesniųjų trijų klasių lietuvių kai 
bos mokiniui ir mokinei po 5 dol. dovaną. 
Lietuvių kalbos mokyt. St. Vykintas premi 
ją įteikė geriausiam lietuvių kalbos moki
niui Petrui CibičiUi. Mokinėms tą premiją 
skirti nebuvo lengva, nes buvo trys tos pre 
mijos vertos kandidatės: Tamara Kelerytė, 
Adelė Liudžiavaitytė ir Rūta Kiulkaitytė. 
Burtų keliu premija atiteko 7 klasės moki
nei Rūtai Kiulkaityter.
Skautų leidinys

Šiomis dienomis PLSS „Aušros“ Tunto 
skautai išleido savo neperiodinį hektogra
fuotą laikraštį „Gairelę“. Tenka pasidžiaug 
ti, kad redakcinis štabas su dideliu entu
ziazmu ir gražiai išleidžia Tunto laikraštį.
Rašinių konkursas gimnazijoje

. Gimnazijos mokytojos Dr. J. Deveikės 
iniciatyva suruoštas konkursas parašy- 

• įi temai ,— ..Kodėl aš mokaus Vasario 16 
gimnazijoje?“ Konkurse dalyvavo gausus 
moksleivių skaičius. Atitinkama mokytojų 
komisija geriausius darbus premijavo.

Griįgęlžio 15;d. įvyko premijų įteikimo 
aktas. "Atitinkamas trumpas kalbas pasakė 
l.e.p. direktorius T. Gailius, vyr. mokyt. S. 
Antanaitis ir Dr. J. Deveikė. I-ji premija te 
ko 7 klasės mokinei L. Kiulkaitytei. Jai 
buvo įteiktas „Lietuvių kalbos vadovas“ ir 
25 DM dovana. II-ji premija buvo paskirta 
7 kl. mokiniui R. ČepulevičiuL III-jį -—.6 
kl. mokinei šverinaitei. Pastarieji buvo ap 
dovanoti „Lietuvių kalbos vadovu“. Viso 
buvė išdalinta 6 premijos. Knygas buvo da 
vusi -Krašto Valdyba, pinigus paskyrė PLB 
Huettenfeldo Apylinkės Valdyba.

(VKVI)

PLB Vokietijos Garbės teismo pranešimas
■Garbės teismo pirmininkas J. Kairys pra 

š.o paskelbti, kad į Garbės teismą būtų 
kreipiamasi šiuo adresu:

J. Kairys. Muenchen 54, Smaragdstr. 21.
Šia proga primename, jog Garbės teis

mas turėtų būti paskutinė instancija, į ku
rią tektų kreiptis tik tuo atveju, jei kitos 
išeities tikrai jau nebėra. Šiaip gi pirmiau
sia turėtų būti visos galimybės, ar tai apy
linkėje, ar tai ryšyje su Krašto Valdyba 
prieš tai išnaudotos kylantiems nesusipra 
timams, ginčams ar konfliktams likviduoti.
Lietuvių kalbos pratiminės gramatikos 
reikalu

PLB Vokietijos Krašto Valdyba nuolat 
gauna iš JAV, Kanados, Autralijos ir kitų 
šalių pageidavimų prisiųsti Dr. A. šešplau 
kio .^Lietuvių kalbos pratiminės gramati
kos“,-išleistos prieš 4 metus.

SPAUDOS BAltUS

Krašto Valdyba turi pranešti, kad šios 
vertingos knygos laida yra išsibaigusi. Ta 
čiau nuolatiniai pasiteiravimai liudija, kad 
antros laidos aktualumas nuolat didėja. Ka 
dangi jos atspausdinimas PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai šiuo metu avansavimo 
prasme yra labai sunkus, reikėtų sudaryti 
tokį šios knygos pageidaujančiųjų skaičių, 
kad antros laidos pareikalavimas atrodytų 
pilnai užtikrintas. Todėl PLB Vokietijos 
Kr. Valdyba maloniai prašo visų tautiečių 
pranešti savo pageidavimą iki vasario 1 d. 
Tik tada, susidarius pilnesniam vaizdui, ga 
Įima bus apsispręsti, ar laidos pakartoji
mas yra Įmanomas.
Mūsų mirusieji

Varelio senelių prieglaudos lietuvių se
niūnas P. Vasiliauskas pranešė, kad lapkri 
čio 27 d. mirė Marija Talelkienė, gim. 1886 
m. Šilutėje. Gruodžio 4 d. ten pat mirė 
Barbora Pipirienė, gim. 1868 m. Gargžduo 
se, ir Gertrūda Kiosienė, gim. 1867 m. Kau 
lakiuose.

PRANCŪZIJA
Prancūzijos LB Studentų Sekcija savo 

gruodžio 11 d. susirinkime išrinko 1957-58 
m.m. valdybą, į kurią įeina: P. Klimas, R. 
Bačkis ir M. Macevičiūtė.

A. Narakas, buvęs Laisvosios Europos 
Kolegijos stipendininkas, šiemet baigė me
dicinos mokslus Lozanoje ir buvo pakvies
tas profesoriaus chirurgo asistentu.

Ričardas Bačkis, baigęs Politinių Moks
lų Institute ekonomijos mokslus, įsigijęs 
teisių licenciatą ir Įmonių Administravi
mo Centro diplomą, nuo lapkričio 12 d. yra 
priimtas į tarptautinę Unilever grupę ir pa 
skirtas j Astra personalo direktoriją.

Biologijos studijoms pagilinti viene- 
riems metams Paryžiun, Pasteur'o Institu- 
tan, atvyko p. Tenner iš Montrealio. Ponia 
Tenner yra buvusio Klaipėdos ligoninės 
direktoriaus Dr. Ciplijausko duktė.

* Lietuvių kolonijai jau pažįstamas daili
ninkas E.V. Račkus (iš Kanados) vėl grįžo 
Paryžiun gilinti tapybos studijų.

Meno studijų tęsti Paryžiun atvyko p. 
Juknevičiūtė (iš Čikagos), kuri yra gavu
si Meno Instituto stipendiją, ir p. L. Ere- 
taitė (iš Bazelio), kuri tobulinsis skulptū
roje.

Be jų, muzikos studijuoti atvyko iš Čika 
gos Beata Monstavičiūtė ir prancūzų kal
bos bei literatūros studijuoti V. Skrupske- 
lytė. Pastaroji yra gavusi JAV-ių stipendi
ją ir studijuoja Dijon universitete.

A. Michelcvičius sausio mėn. viduryje iš
vykta į JAV. Pastaruoju laiku ils dirbo 
amerikiečių ligoninėje kaip buhalteris. A. 
Michelevičiui, kaip aktingam Pr. LB na
riui, linkime gražiai įsikurti naujame

Paminklas a.a. Bronei Klimienei
Grasse mieste mirusios Br. Klimienės, 

buvusio Prancūzijoje Lietuvos Nepaprasto 
Pasiuntinio ir Įgalioto Ministerio žmonos, 
gim. Mėginaitės, palaidotos Grasse kapinė
se, sūnus Petras ir duktė Eglė su savo vy
ru Mr. Fourrier-Ruelle gražiai sutvarkė 
motinos kapą ir pastatė paminklą.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas 
įvyks vasario 16 d. 20 vai. 30 min. Debu
ssy salėje, 8 rue Daru, Paris (8).

PAIEŠKOJIMAI

NAMAJŪNAS Vladas, buvęs viršila, pats 
ar žinantieji apie jį, prašom parašyti „Eur. 
Lietuvio“ administracijai.

DUNGILOS Kazio, sūn. Kazio, gimusio 
1921 m. Žeimių k., Salantų valsč., Kretin
gos apskr., ŠUKAIČIOZ Jono, sūn. Juozo, iš 
Dabitų k., Gelgaudiškio v., šakių apskr., ir
BERŪNIENĖS, dukters Juozo, iš Daukan- 
tiškių k., Gelgaudiškio v., šakių apskr., 
svarbiu reikalu paieško: J. Latakas. 26, 
Clarence St., Stockton-on-Tees, Co. Dur
ham.

BAUKAUS P., iš Matulių k., Šakių valsč. 
paieško svarbiu reikalu „Eur. Lietuvio“ ad 
ministracija.

PERNAVAS Leonas, 1948 m. gyvenęs 
Londone, prašomas atsiliepti „Eur. Lietu
vio“ administracijai.

BUTKEVIČIUS Richartas, gyvenęs Ma
rijampolėje, iš profesijos konditorius-kepė- 
jas, pats ar apie jį žinantieji, prašom rašy
ti: Petras Overas, Scarsdale. 1 Prospect 
Rd., Cleckheaton, Yorks., England.

PUODŽIUKAITIS Petras, gyvenęs Ca
nnock Miners Hostel, John St., Wimblebu- 
ry, Hednesford, prašomas atsiliepti „Eur. 
Lietuvio“ administracijai.

KNYGOS
Naujas premijuotas romanas — P. Jur- 

kaus „Smilgaičių akvarelė“ — 35 šil.
V .Andriukaitis — „Audra Žemaičiuose“ 

— 15 šil.
S. Tomarienė — ,,Saulės vestuvės" — 

11 šil.
,A. Sušinskas — .Jaunystės maršas“ — 

14 šil.
B. Sruoga — Kazimieras Sapiega —13/6.
Rašyti: J. Bružinskas, 46, Springcliffe, 

Bradford 8, Yorks.

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 1 (492) 9. 1. 1958.

ATSAKYMAS P. DIPL.
Europos Lietuvio 1957 m. lapkričio 28 d. 

Nr. 47 skiltyse skaitytojų laiškai išspaus
dintas p. Dipl. Inž. L. Prosinskio laiškas, 
kuriame skelbiama daug netiesos ir iškrai
pomi faktai. Į tą laišką duodamas toks pa
aiškinimas.

Priežastys, dėl kurių visa eilė lietuvių 
apylinkių Vokietijoje daiktinėmis gėrybė
mis buvo perduota šelpti vokiečių šalpos 
organizacijoms — Caritui ar Evangeli- 
sches Hilfswerk, jau aiškintos spaudoje 
anksčiau. Jas vėl minėti ir įtikinėti jų rim
tumu ir pagrįstumu tuos, kurie a priori nu
sistatę netikėti ir nesutinka vertinti realių 
galimybių, kokios jos yra, nėra reikalo.

Norėčiau tik atsakyti į p. L. Prosinskio 
BALFui ir man daromus priekaištus.

1. Faktas lieka faktu, kad dar šiais me
tais sausio mėnesį Stuttgarto šalpos komi
sija dalijo BALFo parūpintą maistą. Ar 
tas maistas buvo išrūpintas 1956 m., o Stut 
tgartą pasiekė tik 1957 m., tai neturi reikš 
mės, nes Amerikos vyriausybė, kuri per 
amerikiečių šalpos organizacijas teikia šal 
pai maisto produktų, iš anksto nepatikri
na, kiek, kokių ir per kurį laiką ji teiks 
tų maisto gėrybių.

2. Kai buvo įrodyta, jog Stuttgarto lietu 
viai BALFo šalpos ir šiais metais gavo, tai 
dabar jau p. Prosinskis neneigia, kad iš 
BALFo Miunchene Stuttgarto lietuviams 
šelpti šiais metais yra gavęs pinigais 380 
markių, tik skundžiasi, kad yra permažai 
gavęs, bet nepaaiškina, kodėl š.m. vasarą 
spaudoje neteisingai paskelbė, jog šiais me 
tais iš BALFo Stuttgartas nieko nėra ga
vęs. Tiktai priminus, kad net ir pats p. Pro 
sinskis iš tų pinigų yra šalpos gavęs, dabar 
jau neneigia ir nurodo pagrindą, dėl ko jis 
gavo. Kad p. Prosinskis šalpos gavo ir kad 
tuo metu, kaip jis teigia buvęs šalpos rei
kalingas, jam jokio priekaišto dėl to nebu
vo padaryta, nei jam prisiuntus atsiskaity
mą, nei viešai spaudoje, o tik buvo atitaisy 
tas klaidinimas, kad Stuttgarto šalpos rei
kalingi lietuivai jokios šalpos šiais metais 
iš BALFo negavo. Toliau p. Prosinskis nu
rodo, kad 120 markių gauta pavėluotai 
1956 m. kalėdinė šalpa. Iš kur jis tą pavė
lavimą pagavo, nepaaiškina, nes neturi 
kaip paaiškinti. Tegul būna leista p. Pro- 
sinskį patikslinti ir vėl jam priminti, kad 
iš 1956 m. kalėdinei eglutei skirtų sumų 
BALFas jam persiuntė '1956 m. gruodžio 
20 d. 140 markių, o tos 120 markių buvo 
pasiųstos 1957 m. sausio 23 d., ir BALFo 
rašte buvo nurodyta, kad tie pinigai yra 
skirti „labiausiai pagalbos reikalingiems, 
ypač šeimoms, kuriose yra ligonių“. Šiam 
tikslui pinigai iš BALFo Centro buvo Miun 
chene gauti tik sausio mėnesį. Tad kodėl 
tas 120 markių p. Prosinskis laiko pavėluo

INŽ. L. PROSINSKIUI , 
ta 1956 m. kalėdine šalpa, tik jis vienas ir 
težino. 200 markių, kurias BALFas Stut
tgarto lietuviams pasiuntė 1957 m. balan
džio 9 d., jau negalėjo pritaikyti pavėlavi
mo, bet tai buvusi „velykinė šalpa“, ir tai 
nesudaro nei 20 proc. 1956 m. skirtos šal
pos ir todėl, esą, negali būti laikoma apy
linkės normalios'šalpos tąsa.

Tiesa, reikia sutikti su p. Prosinskiu, 
kad šiais metais ne tik Stuttgarto, bet ir vi 
sų Vokietijos lietuvių piniginė šalpa yra 
žymiai mažesnė, negu 1956 m. ar dar anks
tesniais metais, bet tą piniginės šalpos su
mažinimą pakelia visi Vokietijoje pasilikę 
lietuviai, o ne vien Stuttgarto apylinkė, nes 
nuo balandžio mėnesio nei vienai šalpos ko 
misijai piniginės šalpos iš BALFo nebuvo 
skirta ir siųsta, išskyrus gautąsias nomi
nuotas aukas ir 100 dol. vargingoms moti
noms bei 500 dol. džiovininkams šelpti, ku
rie, BALFo Pirmininkui kan. Dr. J.B. Kon
čiui patvirtinus, buvo paskirti Wehnen, 
Luebeck ir Oberer Eselsberg apylinkėms. 
Ten lietuviai gyvena stovykliniuose bara
kuose, daug džiovininkų ir gausių šeimų. 
Skirta tik toms trims apylinkėms, kad au
kos nebūtų susmulkintos ir kad sušelpta
jam būtų suteikta bent kiek efektingesnė 
pagalba, tikint, kad gavus vėliau tokių au
kų, bus sušelpti kitų apylinkių žmonės. 
Kieno nors nusivylimui, deja, tos sumos ne 
atiteko nei vienai mano ar patarėjų ,,favo- 
rizuojamajai apylinkei“.

Piniginės šalpos sumažėjimo priežastys 
yra visiems žinomos. Atsiradus galimybei 
siųsti pagalbą saviesiems, pasilikusiems už 
geležinės uždangos, kiekvienas laisvajame 
pasaulyje gyvenantis lietuvis iš paskuti
niųjų tą pagalbą teikia, nes Lietuvoje pasi
likusiųjų, ar atsidūrusių Lenkijoje, o ypa
tingai į Sibirą ištremtųjų kančių, ligų ir 
gyvenimo sąlygų, būkime atviri, negalima 
lyginti su Vokietijoje likusiųjų lietuvių gy 
venimo sąlygomis. Dėl to ir aukos BALF- 

• ūi daugiausia dabar duodamos lietuviams 
už geležinės uždangos šelpti. BALFas šią 
pagalbos programą yra smarkiai išplėtęs ir 
panaudoja tam tikslui dideles sumas. Tai 
žino Vokietijos lietuviai, nes daugelis jų 
kreipiasi į BALFą. prašydami gelbėti jų 
artimuosius už geležinės uždangos, ir BAL 
Fas jų prašymus patenkina. Kad BALFas 
gelbsti lietuviams už geležinės uždangos, 
.tam pritaria visi lietuviai ir sutinka tą au
ką mielai pakelti. Tai supranta ir p. Pro
sinskis ir gerai žino, kodėl šiais metais pi
niginė šalpa Vokietijos lietuviams sumažė
jo, bet jis, matomai, rašo kitais sumeti
mais.

3. P. Prosinskis teigia, kad „pasiteiravę 
pas Caritą, sužinojome, kad Stuttgarto Ca
ritas jokių drabužių iš BALFo negavo“. Šis

teigimas, parašytas daugiskaita „pasiteira
vę“, abejotinas, nes nežinia, kas teiiavo- 
si ir ar iš viso Carite buvo teirautasi. Š. 
m. kovo mėn. pradžioje Stuttgarto Caritas 
iš BALFo gavo lietuviams skirtus 27 mai
šus drabužių (drabužiai iš laivo Bremene 
buvo iškrauti kovo 1 d.) Stuttgarto Caritas 
1957 m. rugsėjo 25 d. laišku BALFui prane 
šė lietuvių šeimų ir atskirų asmenų pavar 
dės, kaip katalikų, taip ir evangelikų, ku
rie gyvena Stuttgarto mieste laisvai ir lage 
riuose, Vaihingen, Nellingen, Zuffenhau
sen, Boeblingeno apskrity, Waiblingen aps 
krity., Ludwigsburgo apskr., Schwaebisch 
Gmuend, Lorch, Backnang apskr., Schw. 
Hall, Esslingen ir Malmsheim stovykloje, 
kuriuos Caritas nuolat šelpia ir kuriuos iš 
šalpos išskyrė. Caritas nutraukė šalpą vie
nam girtuokliui, vienam psichiatrinėje kli
nikoje laikomam, vienai šeimai, kurios gal
va turi kantiną, ir vienai asocialiai šeimai, 
iš kurios vaikai yra atimti ir patalpinti 
prieglaudoje. Taipgi Caritas nešelpia Stutt 
gart-Stenhauden siedlunge (naujuose na
muose) gyvenančių 12 asmenų (ten gyvena 
ir p. Prosinskis), nes Caritas teigia, kad 
lietuvių tos vietos atstovas p. Prosinskis, 
paprašytas suteikti žinių apie šalpos reika
linguosius, to prašymo neišpildė. Tad jei 
p. Prosinskis su Caritu nebendradarbiau
ja, tai kas yra tie „pasiteiravę Carite“ ir 
kam Caritas paneigė, kad iš BALFo drabu
žių negavo, ir ar p. Prosinskiui, taip labai 
besisielojančiam Stuttgarto lietuvių gero
ve, šalpos dalykai apeina, ar jis tik nori 
BALFą suniekihti? Be abejo, privačios šal
pos organizacijos savo pagalbą neperša 
tiems, kurie jos neprašo ir net grupės ats
tovas nesuteikia prašytų žinių. Iš to Cari
tas padarė išvadą, kad Stenhalden siedlun
ge gyvenantieji lietuviai šalpos nereikalin
gi. Dėl to mesti kaltę BALFui ar Caritui, 
manau, nedera, ir dėl to negalima tvirtinti, 
kad BALFas Stuttgarto lietuviams daikti
nę pašalpą (drabužiais ir maistu) nutrau
kė. Kaip iš sakyto seka, Stuttgarto ir jo 
apylinkių lietuviai BALFo parūpintą mais
tą ir drabužius gauna, tik jie perteikiami 
ne per BALFo šalpos komisiją, o BALFo 
pavedimu išdalijami Carito. Carito duoda
mi gėrybių kiekiai priklauso nuo šeimos di 
durno, ir kas trys mėnesiai vienam asme
niui Caritas duoda: 0.5 svaro sviesto, 2 sv. 
sūrio, 2 sv. kvietinių miltų, 2 sv. ryžių, 2 
sv. pupelių. Jei p. Prosinskis su Caritu ne
turi ryšio, tai nesistebim, kad jis nežino, 
ką Stuttgarto lietuviai gauna, bet stebimės, 
kai jis tvirtina, jog jiems šalpa nutraukta. 
Todėl grąžinu p. Prosinskiui „komplimen
tą“ — žuvis nuo galvos genda, —- nes Stutt 
garte jis buvo galva, kuri turėjo lietuvių 
šalpos reikalais rūpintis.

, Kaip daiktinės gėrybės, taip ir pinigai 
yra skirstomi vadovaujantis BALFo Pirmi 
ninko ir Centro Valdybos išleistomis šal
pos taisyklėmis. Šalpą skirstant atsižiūri
ma tik į žmonių medžiaginę ir socialinę pa
dėtį, o ne į tai, ar yra Didžiosios, ar Mažo
sios Lietuvos lietuvis, suvalkietis ar žemai-

S&cdtyicjii latakai

BROWNEJONES

Būtinai perskaitykite šią vietą sekančiame laikraščio numeryje! Čia bus pakelbta 

dalykų, kurie išganingi jūsų kišenei.

tis, evangelikas ar katalikas, ir lietuvių 
apylinkės nerūšiuojamos į mažiau ar dau
giau lietuviškas, nes tokį mastą tik p. Pro 
sinskis surado, neigdamas lietuvybę tų, ku 
rie dėl kurių nors priežasčių nepriklauso

RUOŠKIMĖS JUBILIEJUI

Šiais metais pradedame rimčiau galvoti 
apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo jubiliejinę šventę.

Privalome susirūpinti kaip galimai iškil 
mingiau ir pačiai Lietuvos laisvei naudin
giau paminėti 40-tąją Vasario 16-tąją.

O čia jau platūs laukai pasireikšti kiek
vienai lietuvių organizacijai. Būtų labai 
gražu, kad visos patriotinės lietuviškos or
ganizacijos jau šiandieną pradėtų ruoštis 
šiam kilniam ir Lietuvai naudingam dar
bui. Ypač svarbu mūsų jaunimo organiza
cijoms, kad jų nariai geriau pajustų ir tvir 
čiau įsijungtų ne tik į jubiliejinės šventės 
minėjimo sukaktį, bet drauge ir į valsty
bės praeities pažinimą ir visišką aukoji
mąsi atvaduoti Nepriklausomybei.

Minint Nepriklausomybės šventę, teks 
susitikti su kitataučiais, o tokių susitikimų 
privalėtų būti daugiausia. Ir tokia proga 
būtinai reikia iškelti mūsų valstybinio gy
venimo praeitį ne nuo 1918 metų, bet nuo 
mindauginių laikų. Prie atsilankiusių minė 
jimuose kitataučių pasodinkime savus žmo 
nes, kurie jiems aiškintų jų kalba šventės 
reikšmę ir aiškintų vykdomąją programą.

Šiai jubiliejinei šventei nesigailėkime 
kiekvienas laisvėje gyvenąs lietuvis nei sa
vo jėgų, nei pinigų, nes pasėtasis geras grū 
das duos ir gerą vaisių.

Todėl bent jau švenčių proga nepašykštė 
kime paremti Vasario 16 Gimnazijos, Tau
tos ir Nepriklausomybės Fondų ir įvairių 
labdaros organizacijų. Tuo parodysime pa
sauliui savo tvirtą ir nepalaužiamą norą 
nepriklausomai gyventi, o mūsų tautos nai 
kintojui — rusiškajam komunizmui — mū 
sų nenugalimumą.

Mano sanprotavimu, privalėtume jau 
šiandieną kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
sušaukti visų organizacijų valdybas ir vi
suomenininkus ir sudaryti jubiliejaus prog 
ramas. Sudarant programas reikia steng
tis įtraukti daugiausia jaunimą - atžaly
ną programoms išpildyti. Neužtenka šven
tę paminėti vien tik paskaita: joje privalė
tų daugiau atsispindėti lietuviškas menas, 
kaip antai: vaidinimai,-tautiniai šokiai, ei
lėraščiai, dainos ir t.t. Mažesnės lietuvių ko 
lonijos, kurios neišsigali paruošti progra
mos, privalėtų bent užpirkti tai dienai šv. 
mišias už nukankintus lietuvius — raudo
nųjų komunistų aukas.

Žinoma, mes pasiruošime ir juo iškilmin-

ATSAKYMAS SKTN. K. VAITKEVIČIUI

E.L. Nr. 50 sktn. K. Vaitkevičius sako, 
esą, aš išlindęs kaip Pilypas iš kanapių sų 
netiesos žodžiais lūpose.

Ir aš ir dauguma Derbio lietuvių galvo
jame, kad iš tikrųjų yra priešingai. Sktn. 
Vaitkevičius sakosi nerinkęs aukų skautų 
stovyklai, ir iš kitur skautų nebuvo atva
žiavę į Derby aukų rinkti. Tai tiesa. To
liau p. Vaitkevičius rašo, kad tam antra
jam Derbio skautui Rajono vadovybė jokių 
aukų lapų neprisiuntė ir nedavė įgaliojimo 
aukoms rinkti. O tuo tarpu tas antrasis 
Derbio skautas aplankė beveik visus vietos 
lietuvius, neminėdamas, kad jis aukas skau 
tams renka LASo vardu. Gerai, kad p. Vait 
kevičius nesisako šito nežinojęs. Ir tai bu
vo padaryta nepaprastu greičiu, užbėgant 
už akių skyriui. Kadangi tą antrąjį Derbio 
skautą visi vietos lietuviai pažįsta, kaip 
skautą, ir, manau, mažai kas žino, kad jis 
yra LASo narys, o rinkimo metu niekam 
nebuvo minėta, kad aukos renkamos LASo 
vardu, tai dauguma žmonių ir suprato, kad 
aukos skautams buvo renkamos pačių skau 
tų. Man taip pat žinomos šeimos, iš kurių 
aukų prašė antrasis Derbio skautas^ skau
tams, o truputį vėliau tas pačias šeimas 
atlankė LASo narys. rinkdamas aukas 
skautų stovyklai LASo vardu antrą kartą.

Jeigu tada Derbio skautai patys aukų 
nerinko, tai kaip suprasti šita dvilyoišku- 
mą? Juk LASo narių Derbyje yra tik keli 
— ne milijonai. Kodėl vienas (o gal ir dau
giau) rinko atviromis kortomis — LASo 
vardu, o antrasis be jokių paaiškinimų — 
tiktai skautams? Todėl aš ir parašiau, kad 
patys skautai stovyklai rinko aukas, nes ne 
kitaip suprato daugumas vietos lietuvių, 
o todėl ir mano pasakymas, kodėl tos su
rinktosios aukos paskelbtos ne skautų va
dovybės vardu, o kitos organizacijos, ir 
kad aš nežinau ir nenoriu čia spėlioti tai, 
palieka galioti. Jame aš nematau nei ne
rimtumo nei juokingumo. Žinoma, kad to
limesnis sktn. Vaitkevičiaus tvirtinimas iš
eina iš neteisingu prielaidų su moralės pa
mokslais. I tai smulkiau nebesigilinsiu. Tik 
Derbio lietuvius, o ypač skyriaus valdybą 
labai nustebino praeitos vasaros aukų rin
kimo skautams Derbyje nepaprastas grei
tumas. *Be to. skelbiant laikraštyje, kas 
kiek aukoio. man niekuomet neteko maty
ti, kad kur nors būtu buvę paskelbta, jog 
tas ar kitas skyrius meko neaukoio. dar ko 
gero su padėka aoačioie už neaukoūma.

Dėl to man neaišku, kodėl kaip tiktai po 
tu skubiųjų auku rinkimo paskelbtas Der
bio skyrius —- aukoio nieko

Nenoromis man kyla mintis, kad tas sku 
bumas aukas renkant, tas dvilypumas ir 
paskelbimas, kad Derbio skyrius nieko ne
aukojo, yra ne atsitiktiniai dalykai.

Nėra ko tada stebėtis, kad tą reiškinį pa
stebėjo o. J. Ramonis ir pateikė „Proto 
mankštai“. Paprastam mirtingajam tai ne
įmanoma lengvai suprasti.

PIGIAU PASIŲSTI, NEGU ČIA NUPIRKTI
Naujuosius Metus pradėjus, yra šis tas naujo siuntinėlių srityje. Tazab Bendro

vė surado galimybių žymiai pigiau persiųsti standartinius maisto siuntinėlius. Iš viso 
tokių standartinių siuntinėlių sudaryta 23 pasirinktinai. Pigiausias, įskaitant visas 
išlaidas. 3 sv. ir 15 šilingų, brangiausias 11 svarų, 5 šilingai ir 6 penai.

Pavyzdžiui, aukštos rūšies 1000 amerikoniškų cigarečių (atskiras siuntinėlis) su 
visomis išlaidomis — tik 7 sv. 16 šil., arba, pav., 500 amerikoniškų cigarečių ir 224 
g (2 dėžės) Capstan tabako su visomis išlaidomis tik 6 sv. 9 šil., arba, pav., 5 sv. ly
dytų kiaulienos taukų, 5 sv. cukraus. 5 v. ryžių, 5 sv. aukščiausios rūšies miltų tik 
6 sv. 13 šil. Norintiems pasiunčiama visų 23 standartinių maisto siuntinėlių katalo
gai. Prašome rašyti:

Tazab, Lithuanian Dept., 1 .Ladbroke Gardens, London W.ll, arba centram 
Tazab, 22, Roland Gardens. London S.W.7.

VISIEMS NEMOKAMAS SIENINIS KALENDORIUS
Tazab B-vės Lietuvių skyrius šiomis dienomis atspausdino lietuvišką sieninį ka

lendorių. Dalis to kalendoriaus bus pasiųsta visiems tiems, kurie pereitų metų bėgyje 
pasinaudojo šio skyriaus patarnavimais, kita dalis perduota „E. Lietuvio“ administra 
cijai, kuri persiųs visiems Anglijos ir Vokietijos skaitytojams su š.m. „E.L.“ Nr.3.

Tie. kurie atskirai norėtų gauti nemokamai šį kalendorių, prašomi parašyti:
-Tazab, Lietuvių Skyrius, i, Ladbroke Gardens, London W.ll.

kuriai nors lietuviškai organizacijai. Be 
abejo, nepriklausymas bendruomenei liudi
ja lietuvio nesusipratimą, bet kad dėl to 
karitatyvinė organizacija tokiam lietuviui, 
atsidūrusiam varge, neduotų šalpos, tai ši
tai prieštarautų jos karitatyviniams tiks
lams. Kai reikėjo perduoti dalį šelpiamų
jų vokiečių šalpos organizacijoms, nebu
vo klausimas, kuri apylinkė yra lietuviš
kesnė ar kuri mažiau lietuviška ir kokiu 
mastu tai atmatuoti, nes kas gali nustaty
ti. kad, pvz., Augsburgo ar Bonnos apylin
kės mažiau lietuviškos, negu Stuttgarto? 
Lygiai neatėjo kam nors į galvą, išskyrus 
p, Prosinskį, kurias nors lietuvių kolonijas 
favorizuoti. P. Prosinskio suminėtieji kuni
gai, tiesa, pagelbsti BALFui, kaip, pvz., Tė 
vas A. Bernatonis ir kun. V. Šarka, kurie

giau paminėsime jubiliejinę Nepriklauso
mybės šventę.

Mūsų krašto okupantas, be abejonės, tą 
dieną pagriežtins lietuvių Tautos vaikų per 
sekiojimą ir gal ne vieną pervers savo rau 
donuoju durtuvu, bet tuo kartu padidės at- 
simintinų didvyrių skaičius, kurių kraujo 
auka laimės laukiamąją laisvę.

K. Deveikis

P. Popika
Derby Sk. pirmininkas

Padangėse pasirodžius Sputnikui, spau
da pradėjo skųstis, kad Australijos uni
versitetai paruošia per maža mokslininkų. 
Atrodo, kad Sydnėjaus universitetas grie
bėsi skubių priemonių, min. pirm. Men- 
ziui suteikdamas garbės daktaro laipsnį...

Ten, kur Nemunas banguoja

į ! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI! j
s
■ Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti-
2 nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie-
■ žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
■ NEMOKAMAI DUODAMOS:
i 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 PAŠTU
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 t.t.

5 JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas,
S dviračius, mezgimo mašinas.
§ Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka-
„ ralijoje supirktąsias prekes.
„ Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
U MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ
’ IR REIKALAVIMŲ!■ i

duoda BALFo rajoniniams sandėliams ne
mokamas patalpas gėrybėms sukrauti ir 
randa būdų jas į to rajono lietuvių apylin 
kės išvežioti, bet juodu nė vienas tų gėry
bių šelpiamiesiems, neskirsto ir nedalija, 
o tik pagal BALFo planą jas išekspedijuo-' 
ja šalpos komisijoms. Miunchene BALFo 
įgaliotiniais yra p. J. Laukaitis (neįmano 
favorizuojamos grupės) ir p. A. Paskaus- 
kas, tad kuriam tikslui čia palinksniuota 
kun. Dr. J. Avižos pavardė? Memminge- 
ne kun. A. Bunga į šalpos komisiją neįei
na ir į šalpos reikalus neikiša; įgaliotinis 
čia yra p. Cinkus.

P. Prosinskis pyksta ir nebūtus politi
nius ar srovinius siekius nori primesti už
tai, kad buvo įsteigtos atskiros šalpos komi 
sijos Backnange ir Kornwestheime. Ar tos 
šalpos komisijos pakenkė bendruomenei? 
Tai neteigia nė p. Prosinskis. Tų komisijų 
įsteigimo tikslas buvo tik tas, kad Back
nang apylinkės šelpiamiesiems nereikėjo 
vykti 30 km į Stuttgartą gėrybių atsiimti, 
o veikiant atskirai Kornwestheime išnyko 
rietenos, kilusios stuttgartiečių tarpe. 
Miunchene veikia taipgi dvi šalpos komisi 
jos, bet dėl jų grynai karitatyvinio darbo 
bendruomenė nesiskundžia, nes jos, šalpos 
taisyklių tvarka, nesikiša į bendruomenės 
reikalus ir veiklą.

Jei p. Prosinskis nežino, kas vyksta 
Stuttgarto apylinkėje (jis teigia.kad Stutt 
garto lietuviams yra nutraukta šalpa, o iš 
išdėstytojo matoma, kad tai yra netiesa), 
tai ko verti jo kiti įtarinėjimai ir gandai, 
kuriuos jis, matyti, gauna iš tokių rimtų 
šaltinių, kaip „tautietė“! BALFo gėrybių 
dalijimą ir priežiūrą vykdo Amerikos pilie 
čiai ir Amerikos ir vokiečių valdžių atsto
vai, bet iki šiol nebuvo susekta faktų, kad 
maisto gėrybes šelpiamieji neleistiniems 
tikslams sunaudotų.

Baigdamas norėčiau dar pastebėti, kad 
jei p. L. Prosinskiui rūpėtų tik Stuttgarto 
apylinkės lietuvių šalpa ir gerovė, o ne kiti 
politiniai, sroviniai ar dar kokie tikslai, 
tai, rodos, labai paprastas ir tiesus būdas 
būtų dalyką išdėsčius kreiptis į BALFo 
Centro Valdybą.

J. Rugienius
BALFo Įgaliotinis Vokietijoje

Red. pastaba: šis straipsnis gautas 1957 
m. gruodžio mėn.

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 

Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

Laiškai Redakcijai

ĮSTATYMAS GERAS, BET 
NEVYKDOMAS

Rokiškio darbo žmonės nemaža pas'.d r- 
bavo, kol įsirengė skverą. Tačiau naudotis 
jo malonumais negali, nes mieste, komuna 
liniuose namuose, gyvena nemaža čigonų 
šeimų, nedirbančių visuomenei naudingo 
darbo. Jie ir naudojasi skveru. Ant medžių 
pridžiausto įvairių skudurų, medžių pavė
syje įsirengia guolius, o jų vaikai triukš
mauja, žaloja skvero medelius ir panašiai. 
Čigonės neduoda nei sėdintiems, nei vaikš 
čiojantiems ramybės, siūlydamos „pavara- 
žyti, tikrą tiesą pasakyti“. Jeigu nesutinki, 
negražiai koliojasi. O jeigu valkataujan
čioms čigonaitėms pasiūlai duona užsidirb
ti sąžiningu darbu ,tai iš to jos tik pasijuo
kia.

Teko lankytis Panevėžyje, Kaune, tan 
taip pat pilna valkataujančių čigonų. Mies
tų tvarkos prižiūrėtojai nepriverčia jų 
dirbti. Jie, matyt, pamiršo įstatymą apie či 
gonų valkatavimo uždraudimą!

Mes, motinos, reikalaujame griežtai vyk
dyti šį įstatymą, kad čigonės mūsų vaikų 
neklaidintų su savo „pranašystėmis“, o 
darbo žmonės galėtų ramiai ir kultūringai 
ilsėtis parkuose, skveruose.

Rokiškio gyventojos:
Cyrunienė, Vabolienė, Genienė ir kt.

Iš „Tiesos“, 1957.XI.13.

DĖDĖS MUS PAMIRŠO

Brangioji redakcija!
Mes, mažieji piliečiai, nutarėme kreiptis

į jus su klausimu: pasakykite, kuo mes kai 
ti, kad esame maži? O jeigu mes nekalti, 
tai kodėl mus baudžia dėdės?

Šaltis jau ausis gnaibo. Paprašėme savo 
tėvelius, kad mums nupirktų žiemines ke
pures. Jie tik liūdnai atsiduso. Apiaksi
me, sako, daugelį Vilniaus parduotuvių — 
kepurių nėra.

Pirmiausia užsukome į centrinę univer
salinę parduotuvę, žieminių kepurių? Pra
šau, yra 56, 57, 58 ir didesnių numerių. Na, 
o vaikams? Nėra!

Nepraradę vilties, užsukome į Liudo Gi
ros gatvę, kur yra parduotuvė vaikams. Ji 
uždaryta remontui...

Atsiminę, kad Stalino prospekte yra nau 
jai įsteigta parduotuvė vaikams, nuskubė
jome ten. Pardavėjos labai nustebo, išgir- 
dusios, kad mums reikia kepurių. — Mat, 
ten net tokio skyriaus nėra. Yra gatavų 
drabužių, avalynės, bet kepurių — nėra, 
tarytum vaikai be galvų būtų... Mums at
rodo, kad be galvų tie dėdės, kurie turi ap
rūpinti mažuosius šiltomis kepurėmis.

Vytukas ir Algiukas
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1957.XI.17.

I
 Metinis išpardavimas! H

(Tik dvi savaitės) n
3 šilingai nuolaidos iš svaro o 

Rankomis siūti apsiaustai (palMD ir 3 
eilutės (kostiumai) moterim?.ir, .VZ” S 
rams iš puikiausios medžiai05.lr kiek- g 

r; vienam pagal norimąjį stilių ir pnei- 3 
S narnomis kainomis. Pir.b? žemyno ir g 
2 angliškųjų stilių specialistai. gh Pasiruoškite sutikti žiemą pasisiu- 3 
2 dinkite CROMBIE apsiaustą, geriausią h 
{pasaulyje drabužį. g

JOHN GAY, g
25, Manchester Road, Bradford. g 

(šalia Odeono teatro). 3
“į Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos. H
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