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PARYŽIAUS KONFERENCIJA IR KAS
TOLIAU

Lietuvos likimas yra jpintas j tarptauti
nės politikos grandį, dėl to kiekviena tarp
tautinio masto politinė konferencija mūsų
negali būti abejingai sutinkama, nes joje
tiesiogiai ar netiesiogiai, daugiau ar ma
žiau paliečiamas ir Lietuvos likirrfas. Kai
kas iš to fakto daro klaidingą ir žalingą iš
vadą: jei Lietuvos likimas priklauso nuo
svetimų valstybių, tai mums nereikalinga
politinė laisvinamoji veikla. Jokia tauta
be kovos savo laisvės nelaimės. Kad mes
vieni Lietuvos laisvės neatkovosime, tai
yra tiesa. Bet taip pat tiesa, kad be mūsų
dalyvavimo toj kovoj mums niekas kitas
tos laisvės neatkovos. Kovoj už Lietuvos
laisvę lietuviai turi stovėti avangarde. Tos
kovos metodai ir priemonės priklauso nuo
gyvenamojo momento sąlygų ir aplinky
bių. Mūsų politinės veiklos sąlygos kiek
vienam turi būti aiškios. Čia noriu palies
ti tuos klausimus, kurie mums yra labai
svarbūs ir aktualūs, bet kažkodėl viešu
moj nekeliamų
Paryžiaus konferencija savo svarbumu
lygi Genevos konferencijai. Jos planuose
buvo numatyti svarstyti du punktai: įsi
brovusių į Šiaurės Atlanto (NATO) sąjun
gą negalių pašalinimas ir įrengimas vakarų valstybėse žinomų bazių. Bet konferen
cijoj iškilo nauji} klausimų. Jei Eisenho
veris po suhkios ligos vyko pats į tą kon
ferenciją, tai turėjo pramatyti, su kokiais
sunkumais Amerika ten susidurs. Sutiktie
ji ten sunkumai ir rastoji atmosfera turė
jo šaltu vandeniu apipilti prezidentą. Jis
turėjo čia pasijusti taip, kaip buvo pasiju
tęs Vilsonas Versalio konferencijoj. Eisenhoveris, Europos iš Hitlerio pavojų išlais
vintojas, Šiaurės Atlanto sąjungos įkūrė. jas ir vadas, naudojęsis ligi šiol pilnu pa4 sitikėjimu, nes jame vakarų Europos buvo
sudėtos visos viltys, susidūrė čia su šaltu
ir atsargiu priėmimu ir nepasitikėjimu.
Reikia pripažinti, kad konferencijoj Eisen
hoveris pabėrė labai gražių minčių ir pa
demonstravo savo gražias intencijas, bet
visa tai konferencijos nepaveikė. Konferen
cija net tokį aiškų ir visiems suprantamą
bazių klausimą diskutavo, bet galutinai ne
Išsprendė. Bet, nepaisant visa tai, prezi
dentas liko, konferencijoj ir stengėsi gelbė
ti tai, kas galima buvo išgelbėti.
Kas gi supašė konferencijai numatytuo
sius planus ir sudrumstė jos atmosferą?
Liuksemburgo atstovas Bekas konferencl
jos pradžioj savo pasakytoj kalboj prašė
Ameriką ,,parodyti daugiau pagarbos lais
vojo pasaulio problemoms“. Šiuose trum
puose žodžiuose yra nusakytos visos kon
ferencijos nepasisekimo priežastys. JAV
yra NATO narys, o tačiau jos politika daž
nai kirsdavosi su V. Europos politika. Su
eile Š. Atlanto sąjungos narių ji savo sepa
ratinė politika turėjo nesusipratimų. Pa
kanka tik prisiminti Suezo kanalo istoriją.
Amerikos politinių vadovų staigūs, netikė
ti, nesuderinti su savo sąjungininkų reika. , lais sprendimai ir žygiai sukėlė jos sąjun
gininkuose ne tik nepasitenkinimo, bet ir
pepasitikėjimo jais. Po Paryžiaus konfe-

PASAULYJE
— Amerikos komunistų partijos laik
raštis Niujorke „Daily Worker“ nustojo
ėjęs, nes beturėjo tik 5000 skaitytojų.
— Prancūzija nori gauti iš Amerikos
400 mil. dolerių paskolos.
’ — Amerikiečiai išbandė raketą, kuri tu
retų skristi 5000 mylių. Raketa teskrido
608 mylias.
— Olandija gruodžio mėn. turėjo 110.
000 bedarbių.
— Norvegų uoste sudegė laivas. Jame
buvo 200 keleivių. Žuvo 14.
— Netoli Manilos paskendo garlaivis su
32 žmonėmis.
— Irake dėl potvynių žuvo 10 žmonių.
— Audrų metu D. Britanijoje žuvo keli
žmonės.
— Amerikiečiai pasiryžę savaitei užda. ryti vieną lakūną į tokias sąlygas, kokios
lutų reikalingos žmogui skristi į mėnulį.
— Rusija geležinkelių stotyse iš svaigi
namųjų gėrimų leis pardavinėti tik alų.
— Vokietijos viena provincija nuspren
dė mokyklą lankyti pradedantiems vai
kams išduoti po dantų šepetuką ir dantų
pastos. Tokių vaikų bus 75.000.
—r Seras Chruchillis jau yra gavęs 38
miestų garbės titulus.

Pranešu giminėms ir pažįstamiems,
kad po širdies priepuolio 1957 metų,
gruodžio 26 dieną, Lietuvoje staigi
mirė mano tėvas
A.A. PRANAS NAGYS.
Nuliūdęs Stasys Nagys ir šeima

------------- J

M. Krupavičius
rencijos amerikiečių laikraštis Newsweek
šiuo klausimu taip rašė: „Auganti nepasiti
kėjimo krizė griauja Europos pasitikėjimą
Amerikos vadais. Nėra tai nepasitikėjimas
amerikiečių tauta, nes Europa tiki, kad ta
tauta reikalui atėjus sugebės atsispirti bol
ševikų grėsmei, bet tik nepasitikėjimas
Amerikos vadais. Net stiprūs Amerikos ša
lininkai anglų, vokiečių parlamentuose,
pramonės įstaigose, italų universitetuose
pripažįsta, kad Amerikos politikos vadai
nesuskumba eiti su įvykiais ir nustojo bu
vę jų viešpačiais. Trumpai tariant: prezi
dentas Eisenhoveris apvylė lūkesčius“.
(Cit. vertimas paimtas iš Londono Žycia
1957.XII 15). To nepasitikėjimo ir gausiai
sėjamas Amerikos pinigas neįstengia at
statyti. 1954 m. laivu grįžo eilės Azijos
valstybių karininkų iš jiems surengtų kari
nių kursų. Jie štai ką tuo klausimu pasa
kė: mus gausiai finansiškai remia Ameri
ka, bet mes ne proamerikonai. Amerika ma
no, kad pinigas aukščiausia vertybė, o
mums svarbiausia mūsų kraštų laisvė. Tai
laisvei išlaikyti Amerika neduoda jokios
garantijos, ir nėra pagrindo jos laukti.
Taip mus verčia manyti liūdna Amerikos
politika Europoj ir Azijoj. Štai kas sprog
dina Paryžiaus konferenciją ir sprogdins
jos tąsas. Laisvasis pasaulis laukia vado
tik ne Chruščiovo, Gambetos, Clemenseau
ir Churchillio tipo. Baigdamas kloti po sa
vo kojomis Europą, Hitleris ištiesė ranką
Churchilliui. Jis net neatsakė i šį negudrų
Hitlerio gestą ir, savo tautai žadėdamas
tik ašaras, kraują ir prakaitą, tęsė savo
kovą prieš diktatorių, nepasukęs į betkokius suktos politikos zigzagus ir visokius
appeasementus, kurie būtų nuvedę į Hit
lerio laimėjimus.
Paryžiaus konferencija Maskva buvo su
sidomėjusi gal daugiau negu Vakarai. Pa
kirsti jos sėkmingumui ji paleido Į darbą
visas savo bolševikines priemones ir grasi
nimus, ir meilės taiką. Toks Maskvos šan
tažas padarė savo. Išgąsdintos „avys“ pasi
skubino ar visai pasitraukti nuo Vašing
tono pasiūlymų, ar suabejoti jų verte, tuo
pastatydami bolševikiniam smūgiui visą Š.
Atlanto sąjungos apsigynimo organizaciją,
tačiau pačios organizacijos jiems nepavy
ko sugriauti. Bazių klausimas pakibo ant
siūlo, ir palinkta eiti į pasitarimus su
Maskva. Tiesa, kalbama tik apie nusigink
lavimo derybas. Tiems klausimams galuti
nai išspręsti dar numatytos kelios konfe
rencijos kovo ir gegužės mėn. Gal tie keli
šalti mėnesiai atšaldys politikų galvas.
Bet dabar Maskva džiūgauja. Chruščio
vui tai tik reikalinga. Prie jokių politinių
derybų jis ir manyte nemano eiti. Paskuti
nėj Vyr. Tarybos sesijoj Chruščiovas pa
skelbė tokią pasitarimų su Vakarais prog
ramą: „Visų pirma, kalbėjo jis, derybose
abi pusės turi susilaikyti nuo ideologinių
skirtumų svarstymo. Tą klausimą .turi
spręsti suinteresuotų kraštų tautos. Antra,
šalys turi pripažinti status quo ir nesikėsin
ti keisti esamosios padėties“. Spaudos pra
nešimu, ir Vašingtonas nelinkęs leistis į
politinių klausimų svarstymą, jei prie to
kių derybų bus prieita. Tuo būdu status
quo bus tylomis apeitas, ir pavergtosios
tautos be jokių ginčų paliktos Maskvai.
Praeities faktai rodyte rodo, kad status
quo Vašingtonui jau seniai priimtinas, ir
jis tai vykdė be jokių susitarimų su Mask
va, o gal jie ir buvo, tik plačiam pasauliui
nėra žinomi. Žinomo ekonomisto ir politi
ko amerikiečio A. Kostolany pereitais me
tais yra išleista prancūzų kalba knyga
„La Paix de Dolar“ (Pion. Tribune Libre.
Paryžius, su Roberto Šumano įvadu). Au
torius joje duoda daug faktų, kurie rodo,
kad Vašingtonas kietai laikosi status quo
ir jį savo politikoj nuosekliai veda. Kosto
lany nėra tos politikos priešas, atvirkščiai
— ją palaiko ir teisina. Jam tas status quo
yra šventenybė — sacre. Įvado autorius
R. Šumanas tą Vašingtono status quo prin
cipą vadina neįiečiamu — intouchable. Šią
Vašingtono politiką pavergtųjų tautų lais
vinamieji organai seniai turėjo progos pa
tirti ir stebėti. Apie pavergtųjų tautų iš
laisvinimą Eisenhoveris kiek ryškiau pasi
sakė per pirmuosius savo rinkimus. Bet po
rinkimų tie pažadai
pradėjo blukti ir
siaurėti. Antrųjų rinkimų metu jau iš tų
pažadų tik šešėlis pasiliko. Kiek karti! tas
klausimas buvo keliamas Valstybės Depar
tamente, vis buvo gaunamas atsakymas:
savo pažado laikysimės. O tas pažadas bu
vo nepripažinti Lietuvos ir kitų tautų už
grobimo. Taip, tai yra nemaža, bet toli gra
žu ne pažadas tas tautas išlaisvinti ir grą
žinti jas į nepriklausomąjį gyvenimą. Juk
Vašingtonas ir užgrobtojo Vilniaus len
kams nepripažino ligi šios dienos. Gestas
garžus, bet kokia iš to buvo Lietuvai prak
tiška nauda? Suprantama, kad Amerika
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dėl vienos Lietuvos karo nekals, bet reikš
mingas dalykas, kad Lietuva ir eilė kitų
pavergtųjų valstybių neįtrauktos į išlaisvin
VAKARAI ABEJINGAI SUTINKA RUSŲ
tinųjų kraštų programą. Toliau: niekad pa PASIKEITIMAI D. BRITANIJOS
VYRIAUSYBĖJE
PASIŪLYMUS
vergtųjų tautų kova dėl savo laisvės nebu
Nepritardamas vyriausybės vedamajai
Tiek Amerikos, tiek Vakarų Vokietijos
vo Vašingtono kiek rimčiau paremiama.
Amerikos tautos
atstovybės vieną kitą išlaidų politikai, atsistatydino D. Britani vyriausybės yra abejingos dėl marš. Bulkartą mėgino paramos klausimą pravesti jos finansų ministeris P. Thorneycroft. Jo ganino naujo pasiūlymo susitikti „didie
siems“ tartis. Sakoma, kad rusai kartoja
rimtesne forma, bet visi jų mėginimai bai vieton paskirtas H. Amory.
senus
pasiūlymus, kurie neduoda jokių
gėsi niekais, nes nepraėjo pro V. Departa AMERIKOJE NEBUSIĄ KRIZĖS
vilčių.
mento tinklą. Šiandien toji parama jau
Vyriausybės ekonomistai sprendžia, kad
Jei būtų nuspręsta susirinkti ir tartis,
tiek susiaurinama, kad, atrodo, einama Amerikoje 1958 metais nebus ekonominės
tai
tokie pasitarimai negalėtų greit įvykti,
prie jos visiško nutraukimo. Buvo Ameri krizės. Po gerų 1957 metų tarpais tik galįs
nes Vakarai pirma turėtų patys vieni ap
kos Balsas lyg pavergtųjų tribūna, iš ku padidėti nedarbas.
svarstyti ir suderinti savo nusistatymus.
rios galima buvo iš laisvojo pasaulio ret
karčiais su tam tikrais atsargumais pakai MAŽINANTI ARMIJĄ
VENEZUELOJ DAR NEBAIGTI
bėti pavergtajai tautai. Šiandien iš jo pasi
Sovietų Sąjunga, kaip praneša Tassas, NERAMUMAI
liko tik lietuviška forma be turinio. Jis nutarusi sumažinti savo ginkluotąsias paPo numalšinto karinio sukilimo VenezuLietuvai nebetarnauja. Tuo būdu visu jėgas rytų Europoje 300.000.
eloje prezidentui ištikimi kariniai sluoks
frontu jau nuo seniau Vašingtonas kalbė
Prieš porą metų buvo pranešta, kad ar niai ėmė valdyti kraštą. Naujoje vyriausy
tąjį status quo principą veda praktikoje be mija sumažinama 1.840.000. Tassas, be ki bėję dabar iš 14 ministerių 8 yra kariai.
jokio žinomo bent susitarimo su Maskva. ta ko, skelbia, kad rytų Vokietijoje kari
Tuo būdu rimtas pavojus pažvelgė mums niai daliniai sumažinti 41.000, Vengrijoje D. BRITANIJOS MIN. PIRMININKO
į akis. Tą pavojų matau ne tik aš, bet ma 17.000.
KELIONĖ
to ir mūsų politinių veiksnių vadai. Tik
Didž. Britanijos min. pirmininkas Mac
GANDAI APIE ŽMOGŲ SPUTNIKE
apie diplomatų pažiūras nieko nežinau.
millan išvažiavo aplankyti karalijai pri
Vakarus buvo pasiekę gandai, kad rusai klausančių kraštų. Pirmasis jo lankomasis
Kas daroma to pavojaus akivaizdoje?
Apie kanceliarinio darbo veiksnių žygius paleido dar vieną dirbtinį žemės palydovą kraštas — Indija, ir ten jis buvo priimtas
nežinau, bet neteko nieko nugirsti apie jų -sputniką su žmogumi. Rusai paneigė tą ypač iškilmingai.
planus įtraukti į darbą visą lietuviškąją gandą.
išeiviją. Tokiais atvejais maža pačių veiks
JOE LOUIS BĖDOS
nių. Visa laisvoji tautos dalis turi stoti į MALTA NELINKUSI SKIRTIS SU D.
Buvęs sunkaus svorio bokso čempionas
organizuotą kovą už savo tautos ir laisvės BRITANIJA
Joe Louis vra skolingas valstybei 1.250.000
Maltos min. pirm. Mintoff laiške britų dolerių pajamų mokesčio. Dabar sutarta
likimą. Visi lietuviai, turi būti į ją įrikiuo
ti ir darniai garsiai prabilti viena burna ir kolonijų ministeriui pareiškė, kad Maltai su juo, kad jis visus savo nemažus uždar
veikti viena ranka. Tokiam žygiui partiza vis dėlto nėra reikalo skirtis nuo D. Bri bius skirs tiems mokesčiams mažinti, o
ninė kova neleistina. Tai gali padaryti tik tanijos.
pats stengsis išsiversti su 1000 dolerių me
tie organai, kurie yra pastatyti Lietuvos
tams.
TING
LING
IŠMESTA
IŠ
PARTIJOS
nepriklausomybės sargyboje. Eiti kaip avi
nams į skerdyklą negalima, lygiai negali Kinijoje plačiai žinoma rašytoja Ting NUTEISTAS KARD. MINDSZENTY
ma nuolankiai nusiėmus kepures laukti, Ling išmesta iš komunistų partijos už „nu SEKRETORIUS
kol perkūnas trenks į plikas galvas. Pra krypimus į dešinę“. Ji niekad neišpažino
Budapešte nuteistas iki gyvos galvos ku
bilti tada, kai antvožas bus vožiamas ant savo klaidų. Ji yra buvusi geruose santy nigas Egon Turcsanyi, buvęs kardinolo
karsto, bus per vėlu. Artinasi vasario mė kiuose su Mao Tse Tung ir kitomis įžymy Mindszenty sekretorius. Nuteistas už veik
nuo. Per visą lietuviškąjį pasaulį persiris bėmis.
lą sukilimo metu (jis suorganizavęs žmo
Su ja išmesti dar 3 rašytojai. Jiems už nes užimti valstybinę bažnyčių įstaigą ir
vasario 16 d. šventės. Jas išnaudoti kalba
sudeginęs ten dokumentus).
mam tikslui gera proga. Kiekvienoj tokioj drausta vadintis rašytojais.
Su juo drauge nuteista dar 15 kunigų ir
šventėj turi būti priimta atitinkamo turi
nio rezoliucija gyvenamojo krašto vyriau APTEMO PIETŲ AŠIGALIO REIKALAS teologijos studentų ir vienas civilis, visi
Nors serui Hillary pasisekė pasiekti pie iki 10 metų kalėjimo, už atsišaukimų pla
sybei. Juk beveik visos, valstybės turi sa
vo atstovus Jungtinių Tautų Organizaci tų ašigalį, bet mokslininkų grupė, vadovau tinimą ir pasipriešinimą režimui ištiki
joj, kur pavergtųjų tautų klausimas liečia jama Dr. Fuchs, dar toli nuo jo, ir galvoja miems kunigams.
mas. Ypatingo dėmesio reikalinga kreipti ma, kad blogos oro sąlygos gali priversti
PERDAUG LOJA
į Šiaurės Atlanto Sąjungos narius. Juos nutraukti kelionę.
Šąrdlowo taryba (D. Britanija, netoli
turime pastatyti ant kojų. O JAV lietuviai
Derbio) paprašė savo sveikatos inspekto
turi tinkamai užatakuoti valstybės prezi DVIGUBAI PABRANGO LAIKRAŠTIS
Spalio mėn., pabranginus paštą, beveik rių ir medicinos reikalams valdininką iš
dentą. Tad laiko gaišti negalima. O dai
tirti dažnai lojančio šuns reikalą. Tuo šu
rytis į tai, kas ką pasakys ir kokį įspūdį visi britų laikraščiai pakėlė kainas.
Dabar amerikiečių „Washington Post nim „skundžiasi apylinkės gyventojai. Da
padarysime, ar neužsitrauksime kieno ne
malonę, būtų nusikaltimas. Jei ir sudarys and Times Herald“ pabrango net dvigubai bar valdininkai turės klausytis to lojimo ir
pranešti tarybai, kuri, jei bus nuspręsta,
kas tokias sąlygas, kad viešas veikimas iš karto.
Tik „Europos Lietuvio“ kaina vis ta pa- kad lojimas kenkia žmonių sveikatai, tu
bus neįmanomas, trauksimės į pogrindį.
rės padaryti šuniui nemalonias išvadas.
Tad žodis turi būti tartas skubiai ir aiškiai. Žinoma, taktikų yra visokių: vieni bi
--u.
ir"-'.........
jos panikos, kiti triukšmo, treti ramybės
ardymo. Bet visa tai reikia nužerti į šalį—
kai tėvynei gresia pavojus, visi turime sto
ti į žūtbūtinę kovą.
Amerika Lietuvių tautai ir valstybei yra
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios kopijas, nesutvarko jų kaip reikiant. Rei
daug gera padariusi. Mes to neužmiršime
kėtų surinkti visus tokius brokdarius į vie
ir visada būsime dėkingi. Tačiau, jei pa aiškios ir be aiškinimų.
ną krūvą ir rodyti jiems filmas taip, kaip
tvirtins bolševikinį genocidą ir pasirašys
jie rodo žiūrovams. Įdomu, ką jie tada pa
Oi
nelaimė,
ką
aš
matau
—
Lietuvos pavergimo aktą, mes jos negalė
sakytų?
Širdį ver kaip yla:
sime laikyti savo prietelium. Amerika yra
P. Martinkus
Numylėtoj mano vietoj
laisvės kraštas. Ji laisvę teikia ne tik savo
Iš ,.Tiesos“. 1957.X.20.
Gyvena
barzdyla.
piliečiams ir gyventojams, bet laisvės vė
A. Vienažindys
liavą nešė ir visiems kraštams, kurie už
PRANAS JOCIUS
savo kraštų laisvę kovojo. Sunku įtikėti
1
KINO
KOMEDIJOS
kad ji prisidėtų prie pavergtųjų tautų lais
1941 mėtų vasarą Palangos pionierių sto
vės kapo pylimo. Bet skaudūs faktai ką ki
Ne per seniausiai Skaudvilės gyventojai vykioje krykštauja vaikai. Jų būryje ir
ta byloja. Būtumėm laimingi, jei ji mums
susirinko
į filmą „Otelo“. Bet tragedija, ku Pranukas. O juk taip neseniai jis piemena
kitokiais faktais prašnektų.
rią žiūrovai tikėjosi išvysti ekrane, įvyko vo pas buožę Česną. Dabar jis braido smė
Nieks neturi teisės kitų kraštų laisve žymiai anksčiau — filmo visai neatvežė. lio kopomis, klausosi jūros šniokštimo. O
prekiauti ,net tokiais savanaudiškais moty Nesiimam tiksliai tvirtinti, ką galvojo žiū kokios įdomios 'pionierių sueigos, ekskur
vais, kaip savo krašto gerove ir taika. Jo
skirstydamiesi, bet, reikia manyti, sijos!
kia etika tokio žygio neteisina, juo labiau, rovai,
...Birželis, gražus, giedras rytas. Staiga
gero kinofikacijos darbuotojams nelinkėjo.
kad ir tokia kaina Amerika nenusipirks iš
danguje sukaukia lėktuvai su juodais kry
Tai ne vienintelis varij antas erzinti žiū žiais. Sprogimas. Į viršų pakyla žemės
bolševikų taikos. Visas laisvasis pasaulis,
o ypač Amerika, pasiliks bolševikų agresi rovus. Skaudvilės kinomechanikai moka stulpas, suklykia vaikai.
jos grėsmėj. Kiekvienos derybos su Mask tai padaryti ir kitokiais būdais. Štai, praė — Vokiečiai... — šnibžda Pranukas. —
va, kiekviena sutartis — bolševikų stipri jusį sekmadienį skaudviliečiai susirinko Bėgti, bėgti...
nimas ir pagalba jos agresiniams tikslams žiūrėti filmo „Mieloji mano vargšė moti
Namuose jo vėl laukė sunki piemens da
pasiekti. Tai labai gražiai įrodė Čan Kai na“. Rodė šį filmą, kaip sakoma, kur kliu
Ši mano neseniai Drauge nagrinėtoj jo kny vo, kur nekliuvo. Trūkinėjo filmas, geso lia ir buožės laukai...
Praūžė karas. Grįžo seniai svajotoji Ta
goj. Bet dar vis susiranda žmonių, kurie elektra. Taip ir nesuprato žiūrovai, kas bu
dar tiki bolševikų susitarimais, nors jiems vo rodoma filme, nes beveik pusės jo ne rybų valdžia. Pranas ėmė dirbti gimnazi
joje pionierių vadovu. Kartą, parėjęs na
labai įtikinamai tą tiesą skelbia Lietuvos matė.
ir kitų pavergtųjų tautų dar kraujuojan
O Skaudvilės kinofikatoriams į tokius da mo, džiaugsmingai pranešė motinai:
čios turėtosios nepuolimo sutartys su Mask lykus nusispiauti. Svarbu, kad nupirktas
— Mama, aš einu dirbti į komjaunimo
va. Gal ta tiesa jie įtikės tik tada, kai ir bilietas, o nenori — gali visai neit į kiną, komitetą instruktoriumi.
jų kraštus ištiks toks pats likimas, koks jei nepatinka jų krečiami šposai. Jie moka
ištiko Lietuvą. Nepaisydamas viso to, Mac pademonstruoti ir tokį filmą, kuriam 'vi — Ką tu! — išsigando motina. — Ap
millanas sumanė pasiūlyti Maskvai nepuo siškai trūksta dalių. Dar geriau, trumpiau link banditai siaučia...
Prabėgo metai. Valstiečiai ėmė burtis į
limo sutartį. Chruščiovas gavo progos iš reikia dirbti. Štai, atvežė į rajoną filmą
to piktai pasišaipyti. Vašingtonas tą pasiū „Fanfanas-Tulpė“. Prieš parduodant bilie kolūkius. Pranas ištisas savaites praleis
lymą sutiko „be entuziazmo“ ir savo verti tus, kinoteatro direktorius pakabino prie davo kaime.
nimu to pasiūlymo turėjo Macmillanui pra kasos iškalbingą skelbimą: „Filmas „Fan — Įsikūrė „Gintaro“ kolūkis! — kartą,
trinti akis, kad blaiviau pažiūrėtų į savo fanas-Tulpė“ gautas be vienos dalies“, at grįžęs iš Girkalnio valsčiaus, pranešė Pra
pasiūlymo vertę. Žino labai gerai apie pa seit, nėr čia ko pykti, žinokit iš anksto, kad nas linksmą naujieną. Tai nepatiko buržu
vojus iš Maskvos pusės Amerikai ir jos gerai nebus. Ovacijų mes nereikalaujam, aziniams nacionalistams. Pavasarį, kai Pra
valstybės vyrai. Neseniai vienas Amerikos tik duokit pinigus.
nas džiaugėsi pirmaisiais kolektyvinio dar
aukštas pareigūnas pareiškė, kad Ameri
Matyt, tokiu pačiu principu vadovaujasi bo vaisiais, nuo vieno namo stogo sutratė
kai gresia iš Maskvos pusės mirtinas pavo ir Klaipėdos tarprajoninės kinofilmų nuo- jo banditų automatas ir nutraukė komjau
jus. Niksonas viena proga pasakė: „Di- mojimo kontoros darbuotojai, kurie bruka nuolio gyvybę.
į rajonus niekam tikusias, susidėvėjusias
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 17.XI.1957.
(Nukelta i 4 psl.)

Ten, kur Nemunas banguoja
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KAUNO KARO KOMENDANTŪRA
*
1 •-‘-V:Karo policija? Šitą mūsų kariuomenės
vienetą gerai pažinojo ne vien tik artimiau
si jos kaimynai gūsąrai; bet ir visa Kauno
įgula. Drausmingiems kareiviams šitas vie
netas nebuvo baisus, bet tiem, kurie, tei
sėtai ar neteisėtai išvykę iš kareivinių, mė
go truputį nebepaisyti karinės drausmės,
galvojo, jog karo policija yra jų didžiau
sias priešas. O karo policijos vyrai, paste
bėję netvarkingai apsirengusį ar nesilai
kantį karinių taisyklių kareivį, sustabdy
davo, patikrindavo dokumentus, na, ir uz
kelių dienų komendantūros raportas pa
siekdavo sulaikytojo kareivio dalinį. O tą
raportą, panašiai kaip skolininkas protes
tuotą vekselį, kareivis turėdavo „išpirkti“.
Išpirkimo priemonės — valandžiukė su šaū
tuvu arba ‘„poilsis“ daboklėje. Išvykusius
iš kareivinių be asmens ženklo ar leidžia
mojo raštelio ar už kitus žymesnius nusi
kaltimus karo policija areštuodavo ir nu
vesdavo į komendantūros daboklę. Arešta
vimo priežastį pranešdavo to dalinio vaį, kuriam kareivis priklauso, ir atvykęs
^Ūydovas areštuotąjį parsivesdavo į karei
vines. Na, ir vėl pagal nusikaltimą gąuni
pagerintą porciją, kuri kvepia valandžiukė
mis su šautuvu ir dar priedo — plytų ar
smėlio maišelis. Arba kitu atveju — kele
tas parų už grotų, už kurių tenka praktiš
kai susipažinti su sunkaus arešto taisyk
lėmis. Tenka pastebėti, kad kartais per di
delį pareigingumą parodydavo ir karo po
licija, o tai tik pablogindavo santykius tarp
jų ir tarp nusižengusių tvarkai ir draus
mei. Bet apie tai užteks, nes kai kas gali
pagalvoti, kad karo policija sugebėjo tik
išrūpinti kareiviams „šarvuotes“, sunkųjį
areštą ir daugiau nieko.
Komendantūros šventė būdavo švenčia
ma sausio 5 dieną. Tad šventės proga ten
ka prisiminti tuos laikus, kada kūrėsi Lie
ttiva, įr paminėti komendantūros nuveik
tuosius darbus.
Kauno karo komendantūra
įsisteigė
1919 m. sausio 5 dieną. Jos branduolį su
darė atvykusi dalis Vilniaus komendantū
ros karių: 20 karininkų ir 133 kareiviai.
Pirmuoju komendantu buvo paskirtas ka
rininkas J. Mikuckis. Pradėjus rinktis sa
vanoriams, už poros mėnesių prie komen
dantūros jau buvo suformuota keletas pės. tininkų kuopų ir du gusarų eskadronai.
1919 m. sausio 25 d. įsteigta mokomoji
kuopa, kurios vadu paskirtas karininkas
J. Bobelis. O tų pat metų kovo 15 'd. karo
žandarams ruošti prie komendantūros įs
teigta karo milicijos mokykla, kuriai vado
vavo karln. Rudaitis. Vėliau dar kelis kar-'
tūs pakeitęs pavadinimą, pagaliau šitas vie
netas gavo karo policijos mokyklos vardą.
1919 m. sausio 2 d. Lietuvos vyriausybė
Iš Vilniaus persikėlė į Kauną. Sausio 5 d.
bolševikų kariuomenė užėmė Vilnių Ir pra
dėjo brautis J krašto gilumą. Kaune tuo
laiku sauvaliavo vokiečiai — spartakinlnkai ir komunistiniai gaivalai. Be to, gyven
tojus dar terorizavo vagys ir plėšikai. Vo
kiečiai ir komunistai veikė kartu, bet vi®’’
ni ir kiti pretendavo J krašto šeimininkus.
Vokiečiai kaip okupantai laikė save teisė
tais krašto šeimininkais, sauvaliavo, plėši
kavo ir naikino valstybės turtą. Vietos bol
ševlkai save laikė taip pat teisėtąja visos
Lietuvos darbininkų taryba ir tiek buv<
įsidrąsinę, kad viešose vietose Iškabindavo
savo įsakus ir grasinimais baugino stojan
čius į Lietuvos kariuomenę. Pagaliau dar
susidarė slapta lenku, karo organizaciia
(pebviakai), kuri ryžosi Lietuvoje suruošti
ginkluotą sukilimą. Vidaus priešų veikla

Lietuvai buvo labai pavojinga, nes jie ne
tik trukdė darbą, bet norėjo ir besikurian
čią Lietuvos vyriausybę nuversti. Lietuvos
kariuomenė dar tik buvo pradėta organi
zuoti. Formuojamosios rikiuotės dalys tuoj
buvo siunčiamos į frontą kovai prieš bol
ševikus. Vyriausybė be ginkluotos paramos
vietoje negalėjo dirbti. Tai kaip tik kovai
su vidaus priešais buvo ir įsteigta Kauno
karo komendantūra. Ir jai teko gerokai ko
voti, iki Kaune sutvarkė tą visą priešvals
tybinį gaivalą. Be to, komendantūra ėjo
dar įgulos tarnybą, organizavo karo trans
portus, registravo stojančiuosius į kariuo
menę ir skirstė į dalis. Komendantūra iš
augino 5 ir 7 pėstininkų ir 1 gusarų pul
kus. Stiprėjant komendantūrai, stiprėjo
Lietuvos vyriausybės autoritetas, ir įvai
rios valdžios įstaigos pradėjo kurtis visoje
Lietuvoje.
Komendantūrai su' vidaus priešais teko
kovoti ne vien tik Kauno mieste, bet ir už
jo ribų. Vienas svarbesnių ginkluotų susi
rėmimų įvyko 1919 m. birželio mėn. Veliuo
noje. Tuo laiku vokiečių remiamas susitvė
rė Veliuonoje kažkoks komitetas, nugink
lavo lietuvių miliciją ir įkūrė savo „val
džią“. Pasiųstoji karo žandarų kuopa, su
sidūrusi su stipriai ginkluotais vokiečiais,
buvo išsklaidyta. Pasiuntus į pagalbą mo
komąją kuopą, Veliuonoje buvo atstatyta
tvarka, ir riaušių kėlėjai pristatyti į Kau
ną.
Komendantūros mokomosios komandos
eil. Pranas Eimutis yra pavyzdys, kaip rei
kia branginti savo pareigas, nors grėstų
pavojus gyvybei. Jis žuvo 1919 m. kovo 18
d. nuo niekšo vokiečio rankos, saugodamas
Metropolio viešbutyje Amerikos maitinimo
misiją. Jo laidotuvėse dalyvavo Lietuvos
vyriausybė, svetimųjų valstybių atstovai
ir gausi žmonių minia. Ant kapo sudėti 22
vainikai. Apdovanotas Vyties Kryžiaus I
rūšies 3 laipsnio ordinu.
Kaip matome, Kauno Karo Komendan
tūra yra daug pasidarbavusi Lietuvos ne
priklausomybės kūrimosi laikotarpyje, va
lant kraštą nuo vidaus priešų. Tad šian
dien, ruošiantis minėti 40 m. Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo sukaktį, tenka
prisiminti ir Kauno Komendantūros žygius
kovoje dėl tėvynės laisvės. Besikuriančiai
vyriausybei komendantūra viduje suteikė
didžiausią paramą ir garbingai atliko jai
pavestuosius be galo sunkius ir atsakingus uždavinius.
V.V.
GARBINGAI ŽUVO UŽ TĖVYNĘ

Pirmosios mūsų besikuriančios kariuo
menės kruvinosios vidaus aukos yra 2 p.p.
savanoriai Juozas Kalasiūnas ir Antanas
Zambacevičius.
"-- -- - --- Jie žuvo 1919 m. sausio 11
d. Kaune. Tą dieną iš 2 p.p. buvo paskirti
5 kareiviai į sargybą ir ėjo užimti sargybvietės prie Raudonojo Kryžiaus ligoninės.
Jiems einant Vytauto prospektu, iš namo
Nr. 19 vokiečių kareivis paleido du šūvius,
mirtinai nukaudamas J. Kalasiūną ir A.
Zambacevičių. Tuojau prisistatė ir dau
giau vokiečių kareivių, kurie nuginklavo
ir likusius sargybinius.
J. Kalasiūnas, 21 m., kilęs iš Kluoniškių
k., Zapyškio valse. A. Zambacevičius, 23
m., kilęs iš Šakių apskrities.
Jų mirtis tai pirmoji kraujo ir gyvybių
kaina, perkant mūsų tėvynei laisvę. V.V.
Mūs lietuvaitė'
Darbšti mergaitė.
K. Vanagėlis
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Prof. Dr. Antanas Paplauskas - Ramūnas,
Kanada.
— If Europe fAils, all fails.
If Europe's problem can be solved,
there* is hope that the problem can
be solved everywhere.
Sir Walter Layton
*
Vertėjo pastaba

Šis prof. Dr. A. Paplausko-Ramūno
straipsnis, sulaukęs plataus tarptautinio
atgarsio mokslinėje srityje, buvo atspaus
dintas vedamuoju Pedagoginių Mokslų Žur
nale .(,,international Education Review“
1948-49), išeinančiame metų ketvirčiais
anglų, vokiečių- ir prancūzų kalbomis ir ta
pusiu UNESCO leidiniu.
Gavęs autoriaus sutikimą, straipsnį iš
verčiau, kaip galima tiksliau perduoda
mas jo mintis. Tai yra įvadas į autoriaus
’ruošiamąją knygą. Klausimo pastatymas
ir jo universalus sprendimas ne vienam
mūsų duos progos susimąstyti ir pajusti
Vakarų kultūros dabarties problematiką.
Kun. P. Dauknys, MIC

»
-s.

i,.',,

1, Europos pedagoginės misijos
nusakymas

_ Gnothi seauton! Pažink save patį! Šis ži
nomasis antikinės išminties posakis galio
ja ne tik paskiram asmeniui, bet taip pat
ir tautoms, epochoms, žemynams ir paga

liau visai žmonių giminei. Savęs pažinime
Sokratas matė pradinę visų dorybių, visų
teisingų darbų bei teisingo gyvenimo są
lygą.
Be teisingo pažinimo — jokio teisingo
veikimo! Posakis ,,Gnothi seauton“ ypač
tinka Europai — tyrinėjimų ir išradingu
mo dvasios tėvynei ir kartu pasaulio sme
genims. Europos savisąmonė reiškia kartu
visos žmonijos savisąmonę. Dabar, kada
žmonija, N. Berdiajevo žodžiais tariant,
stovi ant naujos epochos slenksčio (N. Ber
diajew: Au seuil de la nouvelle epoųue.
Delachaux et Niestle. Neuchatel — Paris.
1947.) ir apmąsto savo likimo kelius, Eu
ropos klausimas tampa pasaulio taikos
raktu (Žiūrėk, Frances L. Josephy, Euro
pe — the Key to Peace. London, 1944, psi.
1 ir 5-16.). Europa privalo pažinti pačią
save, kad tuo būdu suvoktų savo misiją,
kuri jai tenka arba teks žemės tautų ir že
mynų gyvenime.
Europos mokslas europietiško savęs pa
žinimo prasme (Summa Europaeica), sto
vėdamas šalia Amerikos ir Azijos mokslo,
turėtų nuodugniai supažindinti mus su vi
suotine Vakarų problematika, atskleisti
mums didžiuosius europinio ir užeuropinio gyvenimo santykius, ir pagaliau šian
dieną pamažu iš teorijos jis tampa kerti
niu šių dienų praktinės pedagogikos moks
lų uždaviniu.
Europos mokslas šia praktinės pedagogi

H/

Atvažiuok, pamatyk ir tu pasiliksi
Užteks. Kaip galėjau Tau tiek prirašyti!
gis rašinys laimėjo Vasario 16 gimna
zijos konkurso „Kodėl aš mokaus Vasa Bet dabar gal suprasi, kodėl man gimnazi
joj patinka, kodėl ją lankau ir Tave kvie
rio 16 d. gimnazijoje?“ I premiją.
Red.
čiu.
Šis laiškas toks ilgas. Ogi geriausią pa
saulio laišką sudarė tik 3 žodžiai. Tokiais
Mielas Drauge,
Kviečiu Tave į gimnaziją. Tu nustembi, žodžiais norėčiau ir aš baigti:
Atvažiuok, pamatyk ir Tu — pasiliksi!
Tu nežinai ką daryti? Mesk visas abejones.
Rūta Kiulkaitytė
Atvažiuok! Tikrai nesigailėsi.
Gimnazijoj dabar mokosi per 120 moki
nių. Koks gražus skaičius, netiesa? Buvo
moksleivių ir daugiau. Visi jie buvo ir yra
patenkinti.
Čia tiek jaunimo!
Lietuviško, nepa Bendrosios žinios iš Prancūzijos LB Kr.
Valdybos Pirmininkės pranešimo
miršk! Čia skamba juokas ir dainos, šne
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės na
kama sava, lietuviška kalba. Ar nenorė
rių skaičius jau beveik pastovus. Oficialiai
tum ir tu jų tarpe būti?
priskaitome apie 1.050 asmenų. Yra dar už
Gyvename pily. Turime seną, romantiš sirašiusių
emigruoti (apie 50) į JAV-bes,
ką parką su kūdra ir sala. Tai mūsų maža Kanadą ar kitur, bet jų skaičius praktiškai
karalystė.
žymiai nutrupės. Senelių, pensininkų, prie
Aplinkui laukai ir miškai. Vasarą čia glaudose, ligoninėse esančių lietuvių 1957
gali žaisti ir medžių pavėsy ilsėtis, stebėti metais buvo 35 asmenys.
Dirbančiųjų lietuvių pajamos svyruoja
baltus pūko debesis ir būti laimingu.
tarp 30-70 tūkstančių, bet čia neįskaitomi
Dabar, rudenį, kai rūkas paslaptingai šeimos priedai, kurie Prancūzijoje gyvenan
gaubia pilį, kai spalvoti ir trapūs lapai ty čių šeimų biudžetui yra gana svarbūs, nes
liai šlama — svajoti. Tavęs niekas netruk gausesnėje šeimoje jie sudaro pusę tėvo
uždarbio.
Apskritai, ekonominė padėtis
dys.
gyvenančių lietuvių yra vidu
Kaip čia žiemą gražu! Koks jausmas, kai Prancūzijoje
tinė. Gerai įsikūrusių yra labai mažas skai
prasiveria dangus ir didelės tingios snaigės čius, nes pragyvenimas visą laiką kyla, o
pamažu krenta žemėn! Kur pažvelgi — bal uždarbiai proporcingai nedidėja. Juo la
ta. Atrodo, lyg visa žemė nuklota skaisčiu biau, kad mūsų lietuviškąją koloniją suda
kilimu. Tu sėdi šiltam kambary ir stebi ro daugiausia darbininkija, bet ne laisvų
profesijų žmonės. Auktšesnįjį ir aukš
vaikus, statant sniego senį. Jiems linksma. jų
tąjį mokslą baigusių Prancūzijoje yra apie
Ir tu, jei nori, gali prisidėti prie jų, arba, 40. Prancūzijos pilietybę priėmusių yra
o tai dar smagiau, pačiužinėti ant užšalusio apie 30 proc., visi kiti tvarkosi pagal Pa
bėgėlių Statutą. Kai nuo 1955 metų Prancū
tvenkinio.
įsigalėjo pabėgėlių padėtį tvarkanti
O gal mėgsti labiau pavasarį? Tą metų zijoje
konvencija, — prašymų skaičius įsigyti pi
laiką, kai gyvybė kalasi/ kai gamta kelia lietybę labai sumažėjo.
si naujam gyvenimui? Tu nori sutikti grįž
Tuo tarpu Prancūzijoje gyvenančių lietu
tančius paukščius, stebėti pražystančią gė vių šeimų 50 proc. yra grynai lietuviškos ir
lę, pajusti svaiginantį jazminų kvapą? Mie kita pusė jau mišrios. Grynai lietuviškos
šeimos daugiausia emigrantų, atvykusių
las Drauge, gimnazijoj Tu rasi ir tai.
prieš 1939 metus. Stebint senąją emigraci
Jei mėgsti knygas — visa biblioteka Ta ją, tenka konstatuoti, kad mišriose šeimo
vo. Kiek joje mūsų poetų kūrinių! Jų vei se nutautimo pavojai kyla jau pirmoje kar
kalai Tave tikrai sudomins. Per juos Tu toje, grynai lietuviškose šeimose nutautimas pradeda reikštis tik su antrąja karta,
tik galėsi pažinti ir pamilti savo kraštą.
ir juo lietuvių susigrupavimai gausesni,
Tau patinka sportas. Puiku! Mūsų ge juo nutautimo pavojai mažesni.
ra krepšinio aikštė Tave sužavės. Tinklinį,
Kokybės atžvilgiu Pr. Bendruomenės na
futbolą, stalo tenisą galėsi žaisti, kiek tik rius reikėtų skirti į dvi kategorijas: akty
vius ir pasyvius, arba tikruosius ir netik
norėsi (žinoma, tik laisvalaikiu).
ruosius narius. Tikrieji nariai moka regu
Neabejoju, kad norėsi ir visuomeniškai liariai tautinius įnašus, atsiliepia į kiekvie
pasireikšti. Ir tai galėsi. Dvi organizacijos, ną kreipimąsi, suka ir sukasi bendruome
choras, tautinių šokių grupė ir kitokie bū niniame rate, dalyvauja rinkimuose. Tokių
reliai laukia Tavęs. Juose galėsi pasireikž- narių yra maždaug 55 proc.
Pasyvūs — tie, kurie laiks nuo laiko at
ti, išbandyti savo jėgas ir sugebėjimus.
siliepia, ir tai tik tada, kai jau jiems užmi
Štai saulėtos ir malonios gimnazijos pu narna ant kojos. Tai yra tais atvejais, kai
sės. Svarbiausios dar nepaminėjau: tai išrašomas laikraštis, pasiunčiamas biulete
mokslo. Kvalifikuoti mokytojai duos bega nis, asmeniškai aplankoma, arba kai jo pa
ties asmeniškas reikalas verčia prabilti. Ir
lybę žinių. Priklausys nuo Tavęs, kiek tuo tais
atvejais daroma apatiškai, kartais net
pasinaudosi ir ką įdėsi sau į galvą ir į šir- ieškant priekabių prie tų, kurie dirba, kad
dį. Be to, mūsų auklėtojai geri. Nėra jau tuo būdu pateisintų save ir savo pasyvu
tokie oficialūs ir griežti. Jie stengiasi su mą.
Yra dar ir trečioji kategorija, — kurie
prasti mokinį. Kartais, žinoma, pagraso.
nenori priklausyti jokiai organizacijai ir
Nemalonus jausmas. Bet kur taip nėra?
suteikti apie save žinių. Šito priežastys yra
Dar trumpai apie dėstomuosius dalykus. arba nutautimas, arba perdėtas atsargu
Lietuvos istorijos, geografijos, literatūros mas, arba komunistinės propagandos įta
ir pačios kalbos niekur negalėsi geriau iš ka..., bet tokių nuošimtis yra mažesnis.
Žadinti iš tautinio snaudulio geriausiai
mokti. Tu kirčiuosi kaip „Kalbos vado tiktų
kultūriniai paruošimai, bet jiems pa
vas“, o vokiečių, anglų ir lotynų kalbas Tu ruošti nei centre, nei provincijoje nebe urima pakankamai jėgų. Visi mielai lankosi,
taip pat gerai išmoksi.
džiaugiasi, kai yra minėjimai, šventės su
Tiesa, Tu mėgsti labiau matematiką, fi programa. Tik, deja, nieks nepagalvoja,
ziką; chemiją ir t.t. Užtikrinu, kad ir šioje kaip ir iš ko tą programą besudaryti, nesrityje Tu būsi gerai paruoštas, ir visi paisant kai kurių asmenų geriausios valios ir pastangų.
mokslo reikalavimai bus gerai įvykdyti.
Tuo tarpu reali jungtis tarp apylinkių ir
Tu turėsi užtektinai progos eksperimen
centro yra biuletenis ir apylinkėse įkurti
tuoti. Gal ką nors atrasi ir tapsi garsiu?.. kultūriniai židinėliai. Kiekviena apylinkė
Nejuokauju!
dabar gauna: Europos Lietuvį, Lietuvių
Bet dar turiu Tave įspėti. Tam tikrų po Dienas, Margutį, Moterį,'Darbininką, ku
apylinkės vardu sukoncentruoti pas
pieriukų, vadinamųjų špurgėmis, nepatar rie
apylinkės pirmininką. Be to, gausios ir ižo
tina pas mus naudoti. Mūsų mokytojai turi liuotos šeimos gauna vaikų laikraštį Eglu
tę ir Europos Lietuvį. Visa tai Kr. Valdynuostabiai geras akis.

Prancūzijos lietuviai

DIEVO SŪNAUS ATĖJIMAS ant žemės
regimai parodo tuos intymius santykius,
kurie žmogų riša prie Dievo. Pasaulis ir
žmogus neturėtų'prasmės ir galimybės eg
zistuoti ,jei jie nebūtų amžinosios Dievo
būties dalininkais. Sukurtas pasaulis,_ bū
tinai skriedamas per dieviškosios amžiny
bės okeaną, pildo, taip sakant, nustatytą
kelią ir įstatymus. Šv. Augustinas su dau
geliu senovės ir moderniųjų laikų išmin
čiais teisingai išreiškia, kad pasaulyje,
nors jis sukurtas ir ribotas, yra auksciausias ir amžinasis įstatymas, iš kurio kyla
tolimesnis pasaulio buvimas ir verte, vers
damas apsvarstyti begalybę ir amžinybę.
Tai daro per esminę tvarką visuose daly
kuose, per harmoniją, kuria pasaulis spin
di. Jeigu atmetamas Dievo amžinybės su
pratimas ir galimvbė, kad Dievas kuo nors
dalyvauja kūrinijoje, tada yra tuščia kal
bėti apie pasaulio tvarką ir harmoniją. Ta
čiau tokiais neigimais žmoguje neužgęsta
harmonijos, tvarkos ir laimės troškimas.
Tada žmogus jaučiasi priverstas į aukščiau
siąją vertybę iškelti tai, kas belieka -ysavo laikinąją būtį. Atskirtas nuo išorinės
pasaulio tvarkos ir harmonijos, žmogus be
pasirenka tik nuolatinių rūpesčių gyveni
mą dėl savo paties egzistencijos, gyvenimą
į mirtį, nors ir pridengtą tam tikru jaus
mingu išdidumu. Modernus žmogus, kuris
nebesijaučia esmingai surištas su amžiny.
be, pradeda garbinti kūrinius!
Tai yra klaidingas tikrovės perstatymas,
kuris gali apvilti, bet ne patenkinti tiesos
troškimą. Jei žmogus nori rasti tiesą, ‘
ateina į Betliejų, kur amžinasis Žodis tapo
kūnu ir gyveno tarpe mūsų, kad mus iš
mokintu. jog visi žmogaus darbai tik iš
amžinybės privalo gauti savo kryptį,. veik
lumą ir saugumą. Jei pati žmogaus esmė
yra Dievo paveikslas, tai ir visi jo darbai
turi atitikti šiam Dievo paveikslui. Žmo
gaus veikimas žemėje nėra pasmerktas ne
sutarimams, bet skirtas iškelti Dievo amži
nąją harmonija Tokiu būdu įsikūnijęs am
zinasis Dievo Žodis išgelbstl žmogų iš įsi
painiojimo į save pati ir atstato viltį pa
žangos keliuose! Dieviškoji tvarka ir har
monija pasaulyje privalo būti svarbiausias
veikimo pagrindas ne vien tik krikščionių,
bet ir visu geros valios žmonių dėl bendro
io reikalo!
Iš šv. Tėvo PIJAUS Xn Kalėdinės kalbos

Pamaldos

CORBY — šį sekmadtenĮ — sausio 19 d.
12 vai., Our Lady bažnyčioje, Occupa
tion Road.
Skamba pievose
Žvangučiai.
Tyrų Duktė

bos plane numatyta, kad padėtų mums tvir
tai laikytis lietuvybės dvasioje ir likti ko
vingais šių tremties dienų pavojuose. Lie
tuvybės išlaikymas priklausys nuo to; kiek
dar bus idealistų, kurie visu nuoširdumu
ne tik patys budės, bet žadins beužmlegančius, kurstys jų dvasią, globos silpnesniuo
sius.
šiandien Prancūzijos lietuviai vra daug
geriau susiorganizavę, nei buvo ligi 1944
metu. Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė
apima beveik visus lietuvius, nežiūrint jų
pasaulėžiūrinių nusiteikimų. Lietuvybės ir
------- „ religinių hpapročių
,„t„__ H puoselėjimo
racjllno val
tautinių
var
du visi turi būti organizuoto vieneto_ Pa
. . —
šaulio -.
Lietuvių
Bendruomenės eilėse.
Pati Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė,
nors nėra iš turtingųjų, tvarkosi gražiai ir
ne tik neturi skolų, bet jos santaupos pri
reikus, net tarnauja paskolų bei nartų šal
bos reikalui. Bendruomenė turi savo rašti
ne ir būstinę — 26, ruė de Navarin, Paris,
9e. ligi šiol išlaiko Reikalų Vedėja. Remia
Lietuviu Katalikų Misiją, aprūpindama
butu lietuvį kunigą.
(PLŽ)

. ................................

kos prasme šiandieną tebėra pirmapradystėje. (Pig. Gonzaque de Reynold, Qu'est ce
que 1‘europe? Freiburg, 1941. — Dr. Her
bert A. Stuetzer, Nation, Abendland, Welt.
Bonn, 1946. — Wladimir Solowjev, La Russie et 1‘eglise universelie, Paris. —Franz
Joseph Hylander, Universalismus und Foe
deralismus als Erbe und Aufgabe des chri
stlichen Abendlandes und des deutches
Volkes, Muenchen, 19.46. —- Friedrich
Schneider, Triebkraft der Paedagogik der
Voelker, Salzburg, 1947).
Taigi kas yra Europa? Kas yra Vaka
rai? Kas yra Vakarų kultūra? Šią sąvoką
vargu galima nusakyti vien tik grynai geo
grafiškai, erdviškai, išoriškai, nes Europa
juk yra krikščioniškosios kultūros motina
ir lopšys. Jos dvasia su savo gerosiomis
ir blogosiomis pusėmis persmelkė visą pa
saulį ir pasidarė žemės tautų kultūrų vidi
niu esmės branduoliu.
„Europa yra Homeras, Achilas, Sofoklas, Euripidas, yra Fidias, yra Platonas,
Aristotelis ir Plotinas, yra Vergilijus ir
Horacijus, yra Dantė, Šekspyras, Goethe,
yra Servantes ir Racinas ir Molieras, yra
Leonardo da Vinci, Rafaelis, Michelangelo.
Rembrąndtas, Velazquez, yra Bachas, Mozartas, Beethovenas, yra Augustinas, Anselmas, Tomas Akvinietis. Nicolaus Cusanus, Spinoza, Paskalis, Kantas, Hėgelis,
yra Ciceronas, Erazmas, Volteras. Europa
byloja iš katedrų ir rūmų ir griūvėsiu. Eu.
ropa yra Jeruzalė, Atėnai, Roma, Pary
žius, Oksfo-das, Ženeva, Veimaras. (Kari
Jaspers, Vom europaeischen Geist, Vortrag gehalten bei den Recontres Interna
tionales de Gcnevre, September 1946. Mun
chen, 1947, psi. 9-10.).
Europa žymi ne tik aprėžtąją geografi
nę erdvę, kurią mes tikrąja prasme Euro

pa vadiname; ji yra gyva žemės tautų šir
dyje ir sieloje, jų istorijoje ir pasaulio kul
turų -likime. Šia prasme galima ir reikia
kalbėti apie nemirtingąją Europą.
Dviem žodžiais galima europiškumą sim
boliškai išreikšti, apibūdinti: Europa yra
Senovė ir Krikščionybė. (Čia plg.: Ausfueh
rungen von Sir Richard Livingstone, The
future in Education. Cambridge 1943, psi.
Ill ir sek.). Vienu augustinišku posakiu iš
reiškiama krikščioniškųjų Vakarų bei europiškumo visa esmė: Deum at animam
scire eupio (Dievą ir sielą trokštu pažinti;
vert.). Kas yra Dievas? Kas yra žmogus?
Štai du centriniai punktai, apie kuriuos
sukasi europiškumo problema. Pirmasis
klausimas liečia religijos, tikėjimo esmės
branduolį, antrasis — kultūros ir mokslo.
Mokslas ir tikėjimas yra du priešingi po
liai, tarp kurių lyg švytuoklė svyruoja vi
suotinė Europos dvasinė istorija ir liki
mas. Šių abiejų poliarinių kultūros bei gy
vybės jėgų, išskyrime, arba visiškame vie
na nuo kitos atjungime, slypi Europos ir
vakarietiškosios žmonijos tragiką, jos tra
giškasis kelias, vedąs per kančią, abejones,
vilties netekimą ir niekybės
bedugnes.
Fausto skundas:
Dvi Sielos, ach! yra manoj krūtinėj.
Viena nuo kitos siekia atsiskirt.
Viena, žemiško geismo kupina,
Tvirtai į šį pasaulį įsikibus.
Antra — galingai veržias iš tamsos
Antžemiškos buities beribėn. —
yra viduje sudraskytos ir kenčiančios eu
ropinės dvasios skundas.
Šių dviejų poliarinių gyvenimo jėgų:
mokslo ir tikėjimo suderinime, išlyginime
ir pusiausvyroje slypi Europai dar neiš
semta ir neišsemiama kultūros ir gyveni
mo galimybė, jos dvasinis ir pedagoginis
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didingumas, jos kelias į ateitį, jos pasauli
nė misija žmonijoj ir kitose kultūrose, ku
rios iš europinės kultūros ne tik kad turė
jo teigiamas įtakos, bet drauge ir neigia
mos. Tik šiuo keliu ir šia prasme Europa
gali vėl užkariauti visą pasaulį ne smur
tu ir kumščio teise, bet Gėrio, Tiesos, Gro
žio, šventumo jėga ir turtais. Kultūros ir
gyvenimo išsemtos dar ne visos galimybės.
Iki šiol dar nebuvo einama tuo keliu, ku
ris ne tik vien Europą, bet it visą žmoni
ją galėtų įvesti į dar nežinomą žemę, šio
kelio atradimas atominio amžiaus slenks
tyje Europai gali ne mažiau garbės ir gar
so suteikti, kaip naujųjų amžių pradžioje
viską revoliuciniu būdu vertusieji geogra
fijos ir astronomijos sričių atradimai.
Iki šiol Europa žinojo tik kraštutinumų
kelią. Ji ėjo išimtinai arba transcendenci
jos (už pojūčių pažįstamos tikrovės ribų-vert.), tikėjimo, antgamtybės keliu. J tai
vedė į mokslo ir žmoniškumo nepakanka
mą vertinimą ir išjungimą, ^ba islmtinai
imanencijos (patyrimo ribose, vert.), moks
lo, žmogiškumo, gamtybės keliu, o tai ve
dė į per mažą verb’nimą ir paneigimą tikė
jimo, dieviškumo, Absoliuto. Žymiausias
rusų’ galvotojas Vladimiras Solovjevas sa
vo gilioj disertacijoj „Vakarų filosofinė
krizė“ (Wladimir Solowjev, Krizis zapadnoj filosofij. S. Petersburg, 1911.) štai kaip
apibūdina Europos nueitąjį kraštutinumų
kelią: Viduramžiai tikėjo į Dievą, bet savo
tikėjime į Dievą nėra nuėję iki galutinių
išvadų per tikėjimą į Dievą nebuvo priėję
prie tikėjimo į žmogų; naujieji amžiai tikė
jo atvirkščiai — į žmogų, bet savo tikėji
me į žmogų nenuėjo iki galutinių išvadų
ir todėl per tikėjimą į žmogų nepriėjo prie
tikėjimo į Dievą.
(Bus daugiau)
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kartu laikinai einąs pirm, pareigas P. Du
dėnas. Jis pabrėžė, kad kaip cementas
tvarkingai ir tvirtai laiko pastato plytas,
taip gražūs papročiai visuomenės narius
vienybėje. Vaikų eglutės paprotys dar ir
tuo reikšmingas, kad čia kartu džiaugiasi
ir stiprybę semia dvi kartos — tėvai ir vai
kai. Kun. A. Kazlauskas apsidžiaugė jau
nosios kartos gausumu ir užtikrino, kad
skyrius turės ilgai gyvuoti. Jis pats, kaip
to skyriaus įsikūrimo liudininkas — daly
vis, pažadėjo būti skyriaus
artimiausiu
draugu ir šalininku.
Gaila, kad DBLS pirmininkas dėl rūko
pavėlavo ir aktyviai neturėjo- progos šioje
šventėje pasireikšti.
Kalėdų senelis (J. Rentelis) ir eglutės
vyr. organizatorius V. Karobas pravedė vi
są programą ir dovanų dalijimą. Paskuti
ni paketą Kalėdų senelis įteikė, nors ir pa
vėluotai, kun. A. Kazlauskui jo 50 metų
sukakties proga.
Po programos vaikai su mamytėmis pa
sivaišino gausiai ir gražiai parengta vai
kams arbatėle.
Liko laiko ir linksmai pašokti.
Šią eglutės šventę pagerbė savo atsilan
kymu, be minėtųjų, dar londoniškiai Dau
norai su dukrelėmis, A. Andruškevičiūtė
ir A. Sinkevičiūtė ir dar vienas kitas.
V.A.

Scenos mėgėjų pobūvis
Vasario 1 d., šešt. 6 vai. vak., Liet. Taut.
Šauniausioji — Spaudos Baliaus — die Sąjūdžio klube — Napoleon Inn, St. Anns
Well Rd., LTS Nottinghamo Sk. rengia
na artėja. Dėl to prašom neužmiršti pasi Scenos mėgėjų pobūvį su užkandžiais, gė
imti su savim truputį pinigų, nes įėjimas rimais, programa, liet, muzika ir šokiais.
į Balių apmokamas. , Vyrams teks mokėti Pobūvio metu bus keliama mintis sudaryti
pastovų meno būrelį.
po 5 šilingus, moterims po 2.6 šil.
Visi scenos ir kitokio meno mėgėjai ir
Kas nori turėti pastovią vietelę ir užsi
taip pat tautiečiai, gerbią bet kokius liet,
sako staliuką, tas moka už tą visam vaka parengimus, prašomi dalyvauti, iš anksto
rui įsigytąją priebėgą dar 5 šilingus (už. -užsirašant pas klubo vadovą J. Kiburą.
Dalyvavimo mokestis 10 šil. Moterims
visą 4 vietų staliuką!).
Gauta žinių, kad Spaudos Baliaus sve nemokamai.
Artistams ir visiems prisidėjusiems prie
čius sudarys ne vien tik londoniškiai. At praeitų
metų kariuomenės šventės minėji
važiuoja lietuvių ir iš kitų miestų. Patys mo, įėjimas su pakvietimais.
pirmieji davė žinią sktn. K. Vaitkevičius
Tuo pačiu pranešama,
kad minėtasis
SU Ponia, kad jie Baliuje tikrai bus. Sktn. klubas veikia šeštadieniais ir sekmadie
K. ..Vaitkevičius, kaip žinia, yra „Budėki- niais vakarais, šešt. groja liet, muzika. Pa
autobusu iš miesto centro už 2
. me“ redaktorius, o šįmet Balių rengia visi siekiamas
penus, Nr. 40.
D. Britanijoje išeinantieji laikraščiai ir
LTS Sk. Valdyba
žurnalai sutartinai ir bendrai veikdami.
Šalpos kasos susirinkimas
įėjimo Baliun pelnas taip pat skirsto
Vasario 1 d., 5 vai. p.p., Lietuvių Klube
mas visiems laikraščiams, bet „Darbinin „Romuvoj
“ kviečiamas Nottinghamo Lie
kų Balsas“, ,,Santarvė“ ir „Tėvų Žemė" tuvių Šalpos kasos metinis visuotinis na VOKIETIJA
jau suspėjo pareikšti, kad savąją pelno rių susirinkimas. Jei punktualiai nesusi
dalį skiria Nidos spaustuvės mašinų fon rinks reikiamas skaičius nariu, už valan Vaikų Eglutė Miunchene
dos bus kviečiamas antras susirinkimas,
dui.
Gruodžio 29 d. Miunchene Lietuvių Mote
kuris bus laikomas teisėtu.
rų Atstovybės Valdyba drauge su Balio sky
Nott. Liet. Savišalpos Kasos Valdyba
Vaikų eglutė
rium ir vargo mokykla surengė vaikams
Kalėdų Eglutę. Jon gausiai atsilankė vie
Įvyko ji parapijos salėje 1957 m. gruo Sieninis kalendorius
džio 27 d. Suruošė Mot. D-ja „Dainava“ ir
Kaip jau buvo skelbtą, DBLS Nottingha tos ir iš toliau atvykę lietuviai su vaiku
Parapijos Komitetas.
mo skyrius dešimties metų sukakčiai pažy čiais. Moterų Valdybos pirmininkė, pradė
Programą paruošė p. Baublienė Lietuvių mėti išleido 1958 m. lietuvišką sieninį ka dama šią šventę, pasveikino atvykusius tau
Namuose, išmokydama mažučius šokti tau lendorių, kurį puošia graži trispalvė lente tiečius ir svečius. Nusakiusi Kalėdų Eglu
tinius šokius ir sakyti eilutes,
lė. Jame yra religiniai ir tautiniai vardai. tės šventės prasmę, ji padėkojo Balfui už
. A. Petrauskas šokiams paskambino pia Kalendorius didelio formato ir gerai atro teikiamą pagalbą, o labiausiai už paramą
ninu. V. Zdanavičius buvo tikras Kalėdų do., Anglijos lietuviai kviečiami įsigyti jį šiai eglutei oarengti. Balfo Įgaliotinis Vo
Senelis ir apdovanojo vaikučius dovanom. ir papuošti juo savo namus. Kalendorių ga kietijoje p. Iz. Rugienius^ pasveikinęs susi
LMD „Dainavos“ pirm. J. Kalibatienė rū įima įsigyti kiekvienoje lietuvių kolonijo rinkusius, trumpai apibūdino Balfą ir jo
pinosi visais reikalais..
je. Kreiptis į skyrių valdybas ar spaudos pastangas šalnos darbe. Taip pat sveikino
Visiems kitiems, kurie sutvarkė vaikams platintojus, nes daugumai skyrių pasiųsta eglutės dalyvius Miuncheno lietuvių vargo
dovanas, stalus, vaikų arbatėlę ir patarna tam tikras skaičius egzempliorių. Kurie mokvklos vedėja, p. S. Lankaitienė ir bend
vo, ir visiems, kurie vienu ar kitu darbu skyriai dar nėra gavę, prašom atsiliepti ruomenės pirm. kun. J. Pantkevičius ir pa
prisidėjo, nuoširdžiai dėkoju.
šiuo adresu: K. Bivainis, 39, Woodhouse linkėjo jaunimui 1958 metais gausiau lan
kyti lietuvišką mokykla.
P. Bulaitis
Str., Nottingham.
Gražiai išpuoštoje salėje paskui buvo su
O
kas
yra
gavęs,
tuos
prašom
nedelsiant
Parapijos Komiteto Pirmininkas
vaidintas S. Laukaitienės paruoštas 2 veiks
platinti, o likusius grąžinti.
Kadangi iš mu simbolinis vaizdelis „Kalėdų žvakutė“,
Padėka
spausdinta, palyginti, nedaug, tai jo kaina baigiant „Tylia naktim". Suvaidino vargo
. Mūsų brolį ir švogerį, a.a. Zenoną Poce- 5 šilingai.
mokyklos mokiniai. Po to jaunieji padėklą
Platintojams 10 proc. nuolaidos.
vičių, š m. sausio 4 d. palydėjusiems į am
mavo eilėraščių. Protarpiais buvo duoda
Sk.
Valdyba
žino poilsio vietą — lietuvių kapus Manma lietuviškų plokštelių muzikos ir gies
čhestery, mūsų mielam kapelionui kun. J.
mių. Linksmai nusiteikę vaikučiai kartu
Kalėdų
Eglutė
Kuzmickiui ir kun. Kamaičiui, p.p. D. Ba
su savo tėveliais ir svečiais pažaidė. Atvy
ši
šventė
Nottinghame
mažiesiems
buvo
naičiui ir P. Gugui už rūpestingą pagalbą
kęs Kalėdų Senelis (sakėsi — iš Žemaiti
surengta
gruodžio
28
d.
Lilac
mažojoje
sa

ir. visiems Rochdalės ir apylinkės lietu
jos) su dovanomis sujudino visus. Vaiku
viams. pafėmusiems piniginėmis aukomis lėje. Paprastai šventę rengdavo DBLS sky čiai stengėsi geriausiai pasirodyti su eilė
ir dalyvavusiems laidotuvėse, nuoširdžiai rius.. Šį kartą ją suruošė Moterų Draugija, raščiais prieš Kalėdų Senelį. Senelis visus
talkininkaujant organizacijoms. Vargo mo v.ąikųčins gausiai apdovanojo, kiekvienam
dėkojame.
kyklos mokinukai atliko programėlę, ku vis no 3 paketėlius skanėstų ir žaisliukų.
Vladislovą ir Jokūbas Liaugaudai
rią paruošė E. Vainorienė. Vaikučiai dėklą
Baigiant programa, apylinkės šalpos įga
’ /
SPAUDOS BALIUS
mavo apie Kalėdų Senelį, Tėvynės pasiil liotinis n. J. Laukaitis savo kalboje pareiš
gimą, giedojo giesmes, šoko mažųjų šo kė nuoširdžia
padėka Balfo vadovybei.
„Buropos Lietuvis“, susitaręs su derblš- kius, vis žvelgdami į duris. Po programė Moterų Valdybai, PLB Krašto Valdybai už
Idų „Budėkime", londoniškiu „Darbininkų lės tarpduryje pasirodė Kalėdų Senelis (J. parama ir geraširdžiam užjūrio lietuviams
J.V.
Balsu“, glasgoviškiu ,,Išeivių Draugu“, lon- Viliūnas) su pilnu maišu dovanu.. Buvo iš už jų aukas ir gėrybes.
dalyta 70 vardinių paketėlių. Klegėdami
doniške „Santarve“ ir londoniške „Tėvų vaikučiai viens po kito atidarinėjo pakete Balfo Eglutė Menuningene
žeme“, 1958 metų sausio 25 d. ruošia
liūs ir džiaugėsi gražiomis dovanomis, ku
Š.m. sausio 1 d. Balfo šalpos komisija
linksmą ir trenksmingą tradicini
rias paruošė mot. draug. narės. Po to jie Kultūros Namų didžiojoje salėje suruošė
buvo pavaišinti pyragaičiais ir kavute.
kalėdinę eglutę Memmingeno apyl. lietu
SPAUDOS BALIŲ
Po vaikučių vaišių sekė tėveliams ir sve viu vaikučiams. Prie gražiai papuoštos eg
čiams pasilinksminimas. Grojant liet, mu lutės išpildė programą Vargo mokyklos
su
zikai buvo pasišokta, atsigaivinta alučiu. mokiniai, vadovaujami mokyklos vedėjo
Tuo laiku DBLS Sk. pirm. K. Bivainis pa M, Budriūno ir mok. V.- Bernoto. Kai ku
— turtinga programa,
prašė susirinkusius aukomis paremti ser rie mokiniai, anksčiau mažai mokėję lie
— gera nuotaika,
gantį mūsų kapel. kun. J. Kuzmickį. Tam tuviškai, šiandien gražiai deklamuoja lie
tuviškus eilėraščius ir dainuoja daineles.
tikslui surinko apie 9 svarus.
— skoningais išgėrimais,
Kalėdų Senelis, atvykęs „iš Amerikos",
Vaikų šventės išlaidoms paremti orga
— teise rytojaus dieną atsigaivint nizacijos aukojo: DBLS Sk. — 3 sv„ LRS pažaidė su vaikučiais ir gausiai apdovano
Ir dar su gausybe dalykų, kurie būna tik Sk. — 2 sv., LAS Sk. — 2 sv., LTS Sk. — jo juos dovanėlėmis, ypač tuos, kurie gra
žiai pasirodė programoje. Savo gėrybėmis
kartą metuose ir tik Spaudos Baliuje, ir 4 sv., Bažnytinis Komitetas — 5 sv.
Taip pat šventės metu susirado gerašir Kalėdų Senelis apdovanojo arti šimto vai
' - maloniai kviečia jus atsilankyti.
,
džių, kurie dar atskirai aukojo: K. Devei kučių.
Vieta: Lietuvių Namai (1, Ladbroke kis — 2 sv., J. Žala — 1 sv., K. Taujans
Augsburgo
Eglutė
Gardens, London, W.ll).
kas — 5 šil., J. Matulis — 5 šil., A. Simo
Mūsų tautiečių dosnumu ir Balfo pastan
Pradžia: 1958 m. sausio 25 d., šeštadienį, naitis — 6 šil.
gomis buvo atsiųsta pinigų Augsburgo lie
7.30 vai.
Šia proga pranešame, kad Vargo Mokyk tuvių
vaikučiams suruošti Kalėdų_ Eglutei
la tose pačiose patalpose pradeda dirbti su dovanomis.
Staliukai: užsisakomi iš anksto.
Eglutė buvo suruošta sau
sausio 19 d., šekm., nuo 12 iki 2 vai. p.p. ir sio 5 d., bet be jokios
programėlės. Kalėdų
mokytojaus V. ir D. Fidleriai. Tą pačią die „senis“, kad ir be tradicinių
rūbų, ūsų ir
STALIUKAI SPAUDOS BALIUI
ną tuoj po pamokų 2 vai. kviečiami susi barzdos, prabilo į susirinkusius
vaiku
rinkti ir tėvai pasitarti mokyklos reika čius lietuvių kalba, bet, deja, reikalinga su
Staliukus Spaudos Baliui galima užsisc lais.
J. Kiburas
apgailestavimu pažymėti faktą, kad išsky
kyti' jau šiandien — 1, Ladbroke Gardens,
rus vieną mergytę, visi kiti vaikučiai ne
BRADFORDAS
Loridoh, W.11.
suprato, ką tas „senis“ lietuviškai šneka.
Pati eglutė buvo pakabinta, kaip nie
Londoniškiai gali tai atlikti ir telefonu: Klubo susirinkimas
kur, tur but, kitur: pakarta už viršūnėlės
PAft 2470.
Jorširo Lietuvių Socialinio ir Kultūrinio prie lubų salės su žemyn kybančiu nuta
Klubo Valdyba, 5, Oak Villas, Bradford, šytu kotu, dėl to ne tik akylesni suaugu
8, praneša, jog sausio 26 d., sekmadienį, sieji, bet ir nekurie vaikučiai teiravosi, ar
3 vai. p.p., Klubo patalpose kviečiamas vi ir Lietuvoje, ar tik čia lietuviai Kalėdų eg
DERBY
suotinis metinis Klubo narių susirinkimas lutę karia, bet ne stato 'į tam tikrą stovą.
Vasario 16-jai čia. jau ruošiamasi nepa šia dienotvarke: 1. Klubo Valdybos pirmi
Dalyvis
prastai atsidėjus, šiemet ji bus'čia labai ninko žodis; 2. Susirinkimo pirmininko ir
iškilmingai atšvęsta, nes tą dieną (vasario sekretoriaus rinkimas; 3. Praeito susirinki
15 d.) Derby skyrius minės ir savo įsistei mo protokolo skaitymas; 4. Valdomųjų PRANCŪZIJA
gimo dešimtmetį.
/
Klubo organų rinkimo taisyklių
priėmi
. Kadangi Vasario 16-oji ir skyriaus de mas; 5. Vidaus tvarkos taisyklių priėmi Pr. LB Atstovai į Pasaulio Lietuvių Seimą
šimtmetis bus minima bendrai, todėl sky mas; 6. Rinkimų Komisijos rinkimai;
7.
Pr. LB Kr. Tarybos patvarkymu 1957 m.
riaus valdyba yra užsakiusi vieną gražiau Valdybos pirmininko pranešimas; 8. Valdy gruodžio 20 d. įvyko atstovų rinkimai į Pa
šių Derbio salių — Railway Institute —• bos kasininko pranešimas; 9, Revizijos ko saulio Lietuvių Šeimą.
labai patogioje vietoje, prie pat geležinke misijos pirmininko pranešimas; 10. Disku
Kandidatus į atstovus statė Pr. LB Ta
lio stoties.
sijos dėl visų pranešimų; 11. Šių metų na rybos nariai. Tarybos nutarimu rinkimai
rio
mokesčio
nustatymas;
12.
Šių
metų
vyko
slaptu, korespondencijos būdu. Rinki
. Vietos vaidybos būrelis jau dabar ruo
šiasi ta proga pastatyti veikalėlį. Numa Klubo sąmatos priėmimas; 13. Klubo ko kais buvo Tarybos nariai ir kandidatai į
toma sk. 10-ties metų veiklos apžvalga, ir miteto ir revizijos komisijos rinkimai ir Tarybą, Garbės Teismo nariai ir kandida
kt. Be vietinių tautiečių, bus pakviesti ir 14. Einamieji reikalai..
tai, t.y. asmens, kurie neseniai visuotiniu
apylinkių skyriai, Derby gyvenantieji kita Jorkširo Liet. Soc. ir Kult. Klubo Valdyba balsavimu yra gavę daugiausia balsų. Iš
taučiai ir jų atstovai. Pagaliau žada at
šių kandidatų — balsų dauguma atstovais
vykti ir pati galva — DBLS pirm. p. M.
į Pasaulio Lietuvių Seimą išrinkti — O.
NORTHAMPTONAS
Bačkienė ir kun. J. Petrošius; kandidatu
■Bajorinas.
: ,.s .
L. Juozas
yra pulk. J. Lanskoronskis.
Kalėdų Eglutė
Sausio 5 d. buvo surengta Kalėdų eglutė.
Šį kartą jau dalyvavo vaikučių dvigubai Interparlamentarinės Sąjungos Vykdomojo
MANCHESTERIS
daugiau, kaip praėjusiais metais. Beveik Komiteto posėdis Paryžiuje ir ,.Prancūzija
Dėmesio! Dėmesio!
visos šeimos yra mišrios, bet yra ir gerai — Baltija“ Draugijos Pirmininko protestas
kalbančių lietuviškai. Taip pat ir vaiku prieš J. Paleckio dalyvavimą Vykd. KomiLietuvių Veteranų Sąjunga „Romovė“, čiai yra mokomi tėvelio kalbos.
teto posėdžiuose...
Manchesterio skyrius š.m. sausio 18 dieną,
Vaikučiams buvo paruošta bendra ar
1957 m. gruodžio mėn. 18 d. Paryžiuje
4 vai, vakaro. Lietuvių Sdę. Klube Man- batėlė. Pasisotinę jie žaidė ir buvo paten vyko išvardytosios Sąjungos Vykd. Komite
chesteryje šaukia visuotinį narių susirinki kinti eglute ir dovanėlėmis. P.p. Gineikiai to posėdžiai, kur Sovietų parlamentarams
mą. Nariams dalyvavimas būtinas.
įteikė 6 paketėlius, kurių vienas buvo skir atstovavo J. Paleckis. Vykd. Komitetui
LVS „Ramovė“ Manchesterio Sk. V-ba tas jų sūnui Andriui, o likusieji paskirti Prancūzijos parlamentarų delegacija su
gausios V.K. šeimos vaikučiams. A? Pakal rengė Senato Rūmuose priėmimą. Ryšium
nis pavaišino vaikučius saldainiais. Eilė su šiuo priėmimu p. E. Pezet, „Prancūzi
raščių pasakė Aldona Barančiukytė ir Ry ja - Baltija“ Draugijos Pirmininkas, Pran
tis Barančiukas.
A.B. cūzijos Senato Vicepirmininkas, painfor
Sukūrusiems šeimos židinį ramovėnui
mavo Prancūzijos parlamentarų Delegaci
J. SKINKIUI ir Miss E. STREET,
STOKE-ON-TRENT
jos pirmininką p. Marius Moutet ir Interparl. Saiungos Pirmininką p. Codacci-Pidaug laimės ir geros kloties linki
Vaikų Eglutė
sanelli Giuseppe, kad jis negalės tame pri
Liet. Veteranų S-gos „Ramovės“
Nors ir maža kolonija, nariais užsirašę ėmime dalyvauti, kur dalyvauja J. Palec
Skyriaus Valdyba ir nariai
vos 20 asmenų, bet vaikų sąraše ir dova kis. nurodydamas,.kas yra Paleckis ir kokį
nu maiše buvo buvo 44.
vaidmenį jis Lietuvos atžvilgiu yra suvai
Įžanginį žodį tarė skyr. sekretorius ir dinęs ir dabar vaidina.

OTAN - NATO Konferencija Paryžiuje ir
„Prancūzija-Baltija“ Draugijos laiškas
Prezidentui Eisenhoveriui
1957.XII. 16-18 d.d. Paryžiuje įvyko OTANo konferencija, kurioje dalyvavo šios or
ganizacijos narių — valstybių min. pirmi
ninkai ir jų tarpe JAV prezidentas Eisenhoweris. Tąja proga „Prancūzija-Baltija“
D-jos pirm. p. E. Pezet pasiuntė preziden
tui Eisenhoweriui šios draugijos vardu lai
ką, dėkodamas prezidentui už nuolatinę vi
sokeriopą paramą Lietuvai. Latvijai ir 1
tijai ir viešą pagarbą šių kraštų tautoms
už jų rezistenciją ir ryžtą Laisvę atgauti.
(Pr. L. Ž.)

PASODINKIME OBELI AR KRIAUŠĘ

Kadaise gerokai pagarsėjęs Lietuvių So
dybos vaismedžių sodas iš tikrųjų, pasiroro, esąs beveik bevertis. Paskutinius dve
jus metus jis nėra davęs visiškai jokio der
liaus.
Tos kelios dar likusios obelys ir
kriaušės yra pasenusios ir derliaus duoti
nebegali.
Pradėjus tvarkyti, paaiškėjo,
kad gana žymi medžių dalis yra visai padžiūvę, ir todėl teko juos nukirsti arba iš
rauti. Tuščios vietos nenoromis prašosi už
sodinamos.
Šiais metais dėl daugybės kitų darbų ir
lėšų stokos didesnis sodo planavimas ir so
dinimas negalės būti atliktas. Tačiau, kaip
minėta, bent tuščios vietos turėtų būti už
sodintos. Yra kilęs sumanymas sudaryti
progą kiekvienam lietuviui Sodyboje pasi
sodinti bent po vieną savo vaisinį medelį
(kas norėtų, tai ir daugiau). Tai galėtų
būti obelis, kriaušė, vyšnia arba slyva. Me
dėlių kainos vietos medelynuose yra nuo
15 šil. (bush) iki 21 šil. (standard).
Kas norėtų savo vaismedį pasisodinti,
turėtų prisiųsti ne mažiau kaip 15 šilingų
su pageidavimais dėl medelių rūšies ir,
jei norima, veislės. Sodybos personalas me
delius nupirks, paruoš jiem tinkamas vie
tas, pasodins ir prižiūrės. Faktiškasis me
delio savininkas būtų jo aukotojas. Jis ga
lėtų gautąjį derlių pats valgyti vietoje ar
ba atiduoti Sodybos gyventojams. Tačiau
jis negalėtų vaisių perleisti kitiems, par
duoti arba išsigabenti kitur.
Iš tikrųjų būtų labai gražu turėti sodą,
kuriame beveik kiekvienas medis priklau
so atskiram savininkui. Pagal jų vardus,
lietuvišku papročiu, ir vaisiai greitai pra
dėtų vadintis, pvz., joniniais, vytautiniais
ir pan. Ypačiai šiuo reikalu atrodytų verta
susidomėti tiems, kurie anksčiau ar vėliau
planuoja Sodyboje apsigyventi. Atvažiavę
čia jie atrastų jau ir nuosavą „sodą“.
Dabar kaip tik yra medelių sodinimo
sezonas (šalčiai jį gali laikinai nutrauk
ti), todėl pats laikas būtų juos nusipirkti
ir pasisodinti. Kas šiuo reikalu susidomė
tų ir norėtų prie sodo vajaus prisidėti, bū
tų maloniai prašomas ilgai nebedelsti. Pi
nigus ar pašto perlaidas galima įmokėti
Lietuvių Namų Bendrovei arba pasiųsti
tiesiog L. Sodybos Administracijai — He
adley Park, Near Bordon, Hants.
J. Lūža
„Eglutė“ Anglijoj
Nedažnai mus aplanko lietuviški leidinė
liai vaikams. Nedaug jų ir išleidžiama, nes
leidykloms jie neša vien nuostolius. Maži
tiražai kelia kainas, o aukštos kainos at
baido pirkėjus, ir taip neišeinama iš to
užburto rato.
Negeresnė padėtis ir vienintelio išliku
sio vaikų laikraštėlio „Eglutės“, kuri taip
pat nusiskundžia, jog jos mažųjų skaityto
jų šeima labai, labai negausi.
Artėjame
prie tos dienos, kad ir šis laikraštėlis pra
dės skaičiuoti paskutines savo gyvenimo
valandas.
Norėdamas „Eglutę“ plačiau paskleisti
Anglijoj esančių lietuvių vaikučių tarpe ir
tuo pačiu sustiprinti ją, lietuviškosios spau
dos platinimo Centras Bradforde
(46,
Springcliffe. Bradford 8, York^), susita
ręs su „Eglute“, skelbia laikraštėlio plati
nimo vajų. Norint padaryti ją prieinames
nę ir neturtingesnėms šeimoms, „Eglutės“
prenumeratos kaina sumažinama: tiems,
kurie „Eglutę“ užsisakys ne vėliau kaip
šių metų kovo 1 d„ ji kainuos tik 21 šil. 6
penai metams. Po kovo 1 d. kaina lieka se
na, tai yra 28 šil. Užsisakantieji prašomi
žymėti, ar senas, ar naujas prenumerato
rius.
Į talką kviečiami ir nuolatiniai „Eglu
tės“ prenumeratoriai — kiekvienas jų pra
šomas surasti bent po vieną naują prenu
meratorių. Padvigubinkime „Eglutės“ skai
tytojų šeimą ir užtikrinkime šio laikraštė
lio ateitį.
j.b.
KNYGA — GERIAUSIAS DRAUGAS

M. Katiliškis — „Miškais ateina ruduo“,
kaina 35 šil.
St. Butkus — „Vyrai Gedimino kalne“,
kaina 15 šil.
J. Vaičeliūnas — „Žymieji karo vadai“,
kaina 22 šil.
K. Barėnas — „Giedra visad grįžta“, 10Š.
Vaikams:
S. Tomarienė — „Saulės vestuvės“, pasa
kos, kaina 11 šil. 6 penai.
Rašyti: DAINORA. 49, Thornton Ave.,
London, W.4.

PRANĄ VALIULĮ AMŽINYBĖN

PALYDINT
Nebedaug veiklių lietuvių beliko Vokie
tijoje, ir tos pačios gertos kaskart retėja.
Praeitų metų gruodžio 24 d. Tiubingene pa
simirė teisininkas Pranas Valiulis.
Velionis gimė 1887 m. spalio 22 d. Diržių
km.. Žeimelio valsč., ūkininkų šeimoje. Bai
gęs vietinę pradžios mokyklą, aukštesnius
mokslus išėjo Petrapilyje. Išsikovojus Lie
tuvai nepriklausomybę, Pranas Valiulis įsi
jungė į aktyvų darbą Kaune. 1920 m. jis
pradėjo dirbti Seimo raštinėje ūkvedžio,
komisijų reikalų vedėjo, kanceliarijos di
rektoriaus pareigose. Vėliau jis buvo per
keltas į Teisingumo ministeriją, kur ėjo
skyriaus viršininko ir teismų departamen
to direktoriaus pareigas.
Baigęs aukštuosius teisės mokslus, jis bu
vo ne tik kvalifikuotas teisininkas, bet ir
patyręs administratorius. Per abi okupaci
jas taip pat dirbo Teisingumo ministerijo
je, kaip departamento direktorius. Iš pa
tirties ir stebėjimų jis davė iš bolševikme
čio naudingus Lietuvai parodymus Kersteno Komisijai.
Patyręs bolševikinį „pyragą“ per pirmą
ją bolševikų okupaciją, jis neberizikavo
likti antrąkart ir pasirinko laisvę Vaka
ruose. 1944 m. atvyko Vokietijon. Čia kurį
laiką gyveno Hanau. 1947 m. jis išvyko į
Tunisą. Tragiškai žuvus žmonai, plėšikams
ją nužudžius, jis grįžo vėl Vokietijon ir gy
veno pas sūnų Karolį Tiubingene. Čia jis
labai aktyviai veikė lietuvių bendruomenė
je. Jis buvo ilgametis Tiubingeno seniūni
jos seniūnas. Reikia pažymėti, kad ši se
niūnija yra išsimėčiusi kelių šimtų kilomet
rų apskritime. Kas narys, tai atskira vie
tovė Pranas Valiulis čia parodė puikaus ir
pavyzdingo organizatoriaus savumus. Jis
aplankė savo narius ir laiškais'ir asmeni’kai. Jis buvo ir šalpos komisijos pirminin
kas. Jo nariai nebuvo apleisti nelaimėje.
Jie Raudavo iš jo ir knygų ir laikraščių.
Vokietijos bendruomenė Prano Valiulio as
menyje neteko didžiai pareigingo veikėjo.
Paskutiniu metu Pranas Valiulis sunkiai
sirgo. Bet ir sirgdamas sielojosi lietuviš
kais reikalais. Nenugalima liga galutinai
pakirto jo gyvybę 1957 m. gruodžio 24 d.
Gruodžio 30 d. 15 vai. Tiubingen-Lustnau kapinėse įvyko Velionies laidotuvės.
Jose kalbas pasakė: PLB VK Valdybos pir
mininkas E. Simonaitis, teisininkų vardu J.
Kairys. Kapa puošė*sūnaus Karolio ValiuHo-Drungos ir šeimos. PLB VKV. Lietuvos
Nepriklausomybės Talkos, Df. P. Karvelio
ir kitų vainikai.
Velionies darbštumas, pareigingumas, or
ganizacinis tvarkingumas, taktingumas te
būnie pavyzdžiu visiems bedirbantiems lie
tuvišką darbą.
‘
Stp. Vykintas

PAIEŠKOJIMAI
GENlūNO Albino, kilusio iš Vilkaviškio
apskr., Bartininkų valsč., Veizbūniškiųį k.,
paieško Jeronimas Miliauskas, 11a, Ver
non St., Norwood, Adelaide, S. Austrglia.
M

KAŽAKAUSKAS Juozas, gyv. Anglijoj,
svarbiu reikalu prašomas atsiliepti ,,gur.
Lietuvio“ administracijai.
5
KATKEVIČIŲ Vladą, 'sūnų Juozo, ginu
sį Babtuose, Kaurai apskr., 1950 m. gyve
nusį Anglijoje, ČERNIAUSKĄ Stepąg gi
musį Čekiškėje, Kauno apskr., ir, turbino
mis žiniomis, gyvenusį Australijoje, RIN
KEVIČIŲ Algį, sūnų Jono, gimusį Vilkijo
je, Kauno apskr., LEKAVIČIŲ Kostą iš
Babtų, Kauno apskr., 1944 m. buvusį Lat
vijoje, Salaspilio koncentracijos stovyklo
je, ir MARCINKEVIČIŲ (Marcinkų) Ąlek
Sandrą, Šukytės Juzės sūnų, gimusį Čekiš
kėje, Kauno apskr., pačius ar apie juos ži
nančius, svarbiu reikalu prašom rašyti: Va
cius Venckus, 52, Robinson St., Toronto,
Ont., Canada.
DAMBRAUSKO Vinco, sūnaus Juozd ir
Elzbietos, iš Oškabalių k., Vilkaviškio a.,
DAMBRAUSKIENĖS Marcės iš Jurgiškių
k., ir DAMBRAUSKO Vinco, sūnaus Vin
co ir Marcės (gimusio Anglijoje), gyvenu
sių Londone, prašo atsiliepti „Eur. Lietu
vio“ administracija.
A
ŽEMAITIS Alfonsas, kilęs iš Rasainių,
prašomas svarbiu reikalu parašyti „Eur.
Lietuvio“ administracijai. .
„Aušros“ leidykla leidžia 2 naujas knygas

„Aušra“, išleidusi St. Butkaus „Vyrai Ge
dimino kalne“, atiduoda
spausdinti dvi
naujas knygas: Gheorghiu garsųjį romaną
„25 valanda“ ir St. Būdavo apysaką iš
knygnešių gyvenimo ir kovų „Rūsčią sie
ną“.
Šiuos du „Aušros“ leidinius galima užsi
sakyti iš anksto. Juos užsisakiusieji iki š.
m. balandžio 1 d. bus įrašyti knygose kaip
garbės prenumeratoriai. Jiems knygos kai
nuos 20 proc. pigiau. Anglijoje „25 valan
dos“ garbės pernumerata 17 šil., „Rūsčios
sienos“ — 13 šil.
,
Prenumeratą siųsti: Mr. J. Bružinskas,
46, Springcliffe, Bradford 8, Mrs. Dainora,
49, Thornton Ave, London, W.4 arba Vokie
tijon tartpautiniais pašto kupolais minėtoj sumoj: „Aušra“, 13 b/Memmingęn,
Postfach 201. W. Germany.

SPAUDOS BALIUS
1958 m. sausio 25 d-
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Paryžiaus konferencija ir kas toliau
(Atkelta iš psl. ij

■■

džiausiąs pavojus iš Maskvos pusės ne at
vira agresija, bet agresija ekonominėj, po
litinėj "ir psichologinėj srityse. Man rūpi,
kad besirūpindami ginklavimosi sritimi ae
pąmirštumėm ir anų sričių“. Vandenilio
bombos tėvas prof. Ed. Teleris viena pro
ga yra pasakęs: ,,Daugelis mūsų bijo bol
ševikų agresijos. Ir aš nesu visai laisvas
nuo tos baimės, bet neprileidžiu, kad tas
kelias būtų labiausia galimu metodu, ku
riuo jie norėtų sumušti mus. Sovietai no
ri padaryti tokią didelę pažangą moksle ir
technikoj ir palikti mus toli užpakaly,
kad nieko jiems negalėtume padaryti. Ru
sai gali mus sumušti be karo, jei mus ap
lenks savo mokslu ir technika... Jei nesugebėsim panaudoti savo laisvės sistemos
padaugeriopinti savo pastangų, kai bolše
vikai išnaudoja tam tikslui savo tironišką
sistemą, mus nugalės“. Ir Niksonas ir Tele
ris pasakė šventą tiesą. Amerika jau atsi
liko. Vienas sputnikas, kurį vokiečiai pa
šaipiai vadina kaputniku, daug ką pasako.
Jis nemaža prisidėjo ir prie Paryžiaus kon
ferencijos spardymo. Antra, bolševikai sa
vo suktomis ekonominėmis, politinėmis ir
psichologinėmis priemonėmis žygiuoja per

pasaulį su laimėtojų vėliava. Tik dirstel
kim j faktus. Milijardinė gyventojais Azija
ir Afrika jau baigia ristis į bolševikų mai
šą. Indonezija sparčiai bolševikinas!. Bur
mos min. pirmininkas U Nu pasakė, kad
jos nepriklausomybė kabo ant.plauko. Ji
taps nauja bolševizmo auka. Indija savo
vadinamuoju neutralumu jau yra stiprus
bolševizmo ramstis. Bet ir jos visuomenė
bolševikėja. Vieną jos provinciją su 15 mi
lijonų gyventojų (Keralą) jau laimėjo bol
ševikai ir valdo ją bolševikiniais
meto
dais. Laose po ilgų kovų sudarytos vyriau
sybės su bolševikais. Ceilone Bendaraneikė su savo vyriausybe vesdinasi bolševi
kinę sistemą. Artimieji rytai verda. Eisen
hoverio doktrina ten atsimušė nepasiekusi
laukiamų rezultatų. Kairo konferencija
aiškiai pasuko Maskvos link. Ir visa tai pa
siekta be karo ir be kraujo praliejimo.
Ką gi tuo pat metu laimėjo kovoj su bol
ševizmu vakarų demokratijos? Juokingai
mažai. Nuversta bolševikų diktatūra San
Marino respublikoj nekruvinos revoliuci
jos keliu, krikščionių darbininkų profesi
nės sąjungos laimėjimas bolševikų stiprovėj Torine ir bolševikų pralaimėjimas V.
Vokietijos rinkimų į parlamentą. Tai bene
bus visa. Chruščiovą tokie laimėjimai ma

PIGIAU PASIŲSTI, NEGU ČIA NUPIRKTI

Naujuosius Metus pradėjus, yra šis tas naujo siuntinėlių srityje. Tazab Bendro
vė'surado galimybių žymiai pigiau persiusti 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 amerikonišku 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. ryžiu, 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 centran:
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, k'ta dalis perduota „E. Lietuvio" administra
cijai, kuri persiųs visiems Anglijos ir Vokietijos skaitytojams kitą savaitę
Tie. kurie atskirai norėtų gauti nemokamai šį kalendorių.
prašomi parašyti:
Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, London W.ll.
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! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
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Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
NEMOKAMAI DUODAMOS:

ACTON PHARMACY

:

•

(EXPORT) LTD.

;

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
Savo giminėms ir draugams galite padėti siųsdarni 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, Iskai
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas,
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ
IR REIKALAVIMŲ!
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žiau įskaudina, negu musės įkandimas. Jo
KRYPSTA Į GRENLANDĄ
rankose netrukus gali atsidurti du trečda
liai viso pasaulio gyventojų. Jam kalinė
Pagaliau amerikiečiai taip pat domisi ir
Uranas atominėms jėgainėms.
pajėga reikalinga tik tam, kad atremtų ne
Grenlando geležies rūda, kurios rado beieš
Milžiniški naftos laukai pa ledu.
vilties pagautų Vakarų puolimo žygį. Jei
kodami urano. Apskaičiuota, kad po Gren
Vakarų politika eis vis tuo pačiu keliu,
Ne vien kariniais reikalais JAV veda lando ledu yra daug milijonų tonų gele
kuriuo ėjo lig šiol, Maskva be ginklo, tik slaptas derybas su Danijos vyriausybe. Nū žies rūdos, turinčios 50 proc. geležies.
demokratinių rinkimų ir laisvų susitarimų dienių slaptų derybų dėmesio centre yra
Dėl Grenlando žemės turtų panaudoji
keliu, laimės kovą. Kadangi Maskva be Grenlandas, pati didžiausioji sala pasau mo danai yra ne labai ryžtingi. Iki šiolei
ginklo laimi daugiau,’negu laimėtų ginklu, lyje, turinti didžiulių žemės turtų, paslėp jie jau pradėjo kasti tik švino ir cinko rū
todėl jai neįdomios nepuolimo sutartys, ne tų po kelių šimtų metrų storumo ledu ir das. Šiuos turtus jie atidengė dar prieš 9
bent tik propagandai ir lengvesniam ap laukiančių dienos, kada galės būti iškelti į metus ir labai nepatogioje salos pakran
jungimui dar ligi šiol nepaimtų savo įta viršų. Atrodo, kad Grenlando žemės turtų tėje, kuri ištisas 46 savaites per metus bū
kon kraštų. Maskvai gardžiausias kąsnis panaudojimas domina amerikiečius nema na neprieinama net ledlaužiams. Dėl to jie
JAV-bės. Ji to kąsnio seniai tyko ir ren žiau už jų pastatytąją didžiulę oro laivyno užtruko 4 metus, kol įrengė šachtą, ir dar
gia sąlygas jam stverti su mažiausiais nuos bazę prie Tulės. Šiais žemės turtais jie ga praėjo 2 metai, kol rūda pradėjo plaukti j
toliais iš savo pusės. Jų apsupimas veda lėtų aprūpinti Vakarų Europos energijos
vokiečių ir belgų lydyklas. Danai patys sa
mas nuosekliai ir sėkmingai. Maskvos pa jėgaines kuru kelias dešimtis, o gal ir ke
vo švino ir cinko lydyklų neturi.
rengtosios joms replės siaurėja. Azija ir lis šimtus metų. Reikalas liečia uraną, naf
Žinoma, danai džiaugtųsi, jei jiems pa.
Afrika Maskvos įtakoj. Europą prie tokio tą, geležies rūdą, šviną, cinką,
akmens tiems pasisektų panaudoti Grenlando že
jos susitvarkymo nesunku paimti. Pietų
anglį.
mės turtus ir aprūpinti kraštą nuosava ang
Amerikos apmaurojusio] baloj stipriai vei
Jau prieš keletą metų žymus danų fizi lim ir žibalu. Ne mažiau jiems rūpi ir ura
siasi bolševizmas. Šiomis dienomis vyksta
į Maskvą Argentinos delegacija. Jos pėdo kas Niels Bohr pradėjo tvirtinti, kad Gren nas. Bet yra sunkiai nugalimų kliūčių. La
mis rengiasi pasekti Kolumbija, Brazili landė yra vieni didžiausiųjų pasaulyje ura blausiai varžo finansiniai sunkumai. Tiesa,
ja ir Uragvajus. Jei susitars, tikrai negrįš no rūdos klodų. Kada dabar, jau sulaukęs amerikiečiai sutinka paskolinti reikalingus
Vakarų sąjungininkėmis. Parsiveš, mažiau 72 metų amž., tas mokslininkas pradėjo va milijonus, bet „nuošimčiai“ danams pasiro
šia, neutralumą, kuris tikrai nesustiprins dovauti tyrinėjimams ir žemės gręžimo dar dė per aukšti. Amerika pastatė sąlygą,
Vakarų fronto... Pesimizmas? Ne. Tiktai bams Grenlande, tai įsitikino, kad savo spė kad Grenlandas liktų „visados“ oro laivy
liejimuose nebuvo klydęs. Skovfiordo srity no baze Arktikoje. Šis reikalavimas gadina
faktai, kurie patys už save pasisako.
1949 metais V. Departamente esu pasa je buvo užeiti urano rūdos klodai. Jau pir danams apetitą ir atbaido nuo tų saldumy
kęs: Šiandien yra dvi galybės pasaulyje — mieji pavyzdiniai tyrimai parodė, kad vie nų, kuriuos siūlo Vašingtonas. Kadangi pa
Vašingtonas ir Maskva. Šiandien Vašingto noje rūdos tonoje esama nuo 200 iki 300 sitarimai tęsiami, reikia tikėtis, bus paga
nas Maskvą nurungtų, bet kas bus rytoj, gramų urano. Tęsiant gręžimus, užeita rū liau prieita prie susitarimo, patenkinančio
sunku pasakyti. Tas pačias mintis kartojau dos su 1500 gramų urano tonoj. Toks dide abi šalis.
visose žurnalistų konferencijose. Vašingto lis urano nuošimtis savaime kalba apie di
ne mūsų atstovybėj sušauktoj tokioj kon delės reikšmės reikalą, nors apie tų klodų
ferencijoj man pastebėjo: mes patys taip dydį kol kas tenka vien spėlioti. Gal šioje Nauja „Gairelė“
galvojame, bet garsiai apie tai nekalbam. Srityje amerikiečiai daugiau ką žino ir už
Neperiodinis „Aušros“ tunto (Vasario
Vadinasi, bijosi tiesai į akis pažvelgti. Kai pačius danus, nes šiaip jau jie nebūtų tų 16 gimnazijos) leidinys, redaguojamas P.
kurie Amerikos laikraščiai tas mano min derybų Kopenhagoje supę tokiu paslaptin Cibičio. Dabar pasirodė Nr. 14. Jame pla
čiai aprašomos praeitos vasaros Džiambotis paskelbė ir pagrindė. . Po 8 metų į tą gumo šydu.
rės dienos ir duodama įspūdžių iš kelionės
klausimą aš nesiimčiau atsakyti. Teatsako
Ne mažiau dėmesio amerikiečiai skiria po Škotiją, o taip pat apsčiai skautišku žl
tie, kurie anuo metu bijojo jį garsiai iš ir Grenlando naftai. Rytinėje salos dalyje nių.
tarti.
vis dar nepasiruošta pradėti vykdyti naf
Paryžiaus konferencijoj Eisenhoveris pa tos gręžimo darbus, bet Nugsuako pusiasa
SOVIETŲ ENCIKLOPEDINĖS
sakė: „Mums reikia bendrai susitarti — ar lyje tyrinėjimai buvo tokie sėkmingi, kad
NAUJIENOS
ištirtuosius
naftos
laukus
galima
pavadin

tęsime savo laisvąjį ir vertingąjį gyveni
mą, ar tapsime visagalingosios valstybės ti stačiai milžiniškai dideliais. Ir tie naftos
Lenkų savaitraštis Przekroj rugsėjo 15
vasalais... Mes žinome, kad baimė nepuri ištekliai amerikiečiams neleidžia užmigti, d. numeryje iškėlė aikštėn kai kurias sovie
nei jėgos, nei kilnumo atlikti aukštiems nors jie ir gerai žino danų finansinio pajė tų didžiosios enciklopedijos naujųjų tomų
Atlanto -sąjungos uždaviniams. Sunkiomis gumo laipsnį ir noriai siūlo savo kapitalus įdomybes. Savaitraštis pažymi, kad 46-taja
dienomis gera ne tik galvoti rimtai,. drą pelningam bizniui. Žinoma, ir danai yra gy me tos enciklopedijos tome yra Chruščiovo
siai. bet ir galvoti vyriškai“. Sutikdamas vai susidomėję savo Grenlando „kolonijos" biografija, ir joje pirmą kartą oficialiai mi
naftos šaltiniais, nes jų naftos pramonė Jut nima ta slaptoji kalba, kurią.jis pasakė 20su tais gražiais Eisenhoverio žodžiais..
savo pusės pridėčiau dar: ir teisingai gal landė tiekia vos mažą dalelytę kraštui rei me komunistų partijos kongrese.
voti. Neteisingumu paremta taika — t i kalingo žibalo. Tik danų kapitalai neturi
Tame tome yra biografijos ir fotografi
kos kapas. Kard. Višinskis pasakė: „Lais tų milijonų dolerių, kuriuos reikia įdėti į jos Nikalojaus Čaplino, kuris įkūrė komso
Todėl molo organizaciją, ir Vlaso Čubaro, žy
vės praradimas per didelė auka taikai lai tolimąją šiaurės sričių pramonę.
mėti. Kokios prasmės turi konstitucijos pa sunku bus danams nenusitverti Amerikos maus ukrainiečių komunisto, buvusio ir
keitimas, jei iš žmogaus atimama teisė •’ ištiestosios „pagalbos“ rankos.
politbiure. Abu jie 1939 m. buvo „išvalyti“.
teisingumą ir meilę. Stengiamasi įvesti tei
Amerikiečiai irgi davė suprasti, kad jie
Laikraštis pažymi,
kad enciklopedijos
singumą neteisingomis priemonėmis, įkur nepamiršta ir Grenlando akmens anglies. 47-me tome nebėra Šepilovo biografijos.
dinti meilę pasiremiant neapykanta.
Bet ir britai nemiega. Daugelyje vietų sa Būdinga, kad enciklopedija spausdinta ba
esam visi taikos šalininkai, bet mums rei loje vienas jų tyrinėtojas rado anglies klo landžio mėn., o Šepilovas pašalintas tik bir
kalinga ne vergų taika, bet laisvų D’evo dų 2 ir daugiau metrų storumo. Anglies at želio mėn.
vaikų“. Susitarimas status quo principu sargos čia tokios plačios, kad galėtų aprū
būtų vergų taika.
pinti visą Europą, bent keletą dešimtme
NEAIŠKIOS KILMĖS VORAS
Sunday Times rašė: „Didžiosioms valsty čių. Disko saloje, prie vakarinės Grenlan
do
dalies,
jau
prieš
keletą
metų
pradėta
bėms tenka pasirinkti viena iš dviejų —
Dvi mažos mergaitės banano vidury ra
kasti anglį, bet gan primityviu ir neūkišku
appeasementą ar jėgą“.
do vorą, kurio plotis 2 inčai. Voras dryžas,
būdu. Turtingi anglies klodai rasti Nugsua
Ne mes spręskime, kas pasirinkti, bet ži ko pusiasalyje, greta naftos laukų. Savo ge raudona nugara. Mergaitės parodė moti
nai, o si nieko nelaukdama bananą su voru
nome, kad appeasemento kelias — kebas į rumu tos anglys
neatsilieka nuo angliš
nunešė į policiją. Policija perdavė britų
kųjų.
gėdą, pralaimėjimą ir į vergiją.
muziejui ištirti, kokiu būdu voras galėjo
patekti į banano vidų.

MIELI SKAITYTOJAI,

I

Sedgefield, Co Durham ligoninėje, pslchi
nis ligonis ėmė skųstis, kad jis neturįs ape
tito. Jis buvo peršviestas, o paskui jam pa
daryta skubi operacija. Ligonio pilve rasta
366 puspeniai, 26 šešiapeniai, 17 tripenių,
11 penų, 4 šilingąi ir 27 gabalai vielos. Pi
nigų viso būta 1 sv. 17 šil. 5 penai.
Ligonis kasdien gaudavo po 2/6 smul
kioms išlaidoms. Ligoninės kantinoj gauna
mąją grąžą jis visuomet prarydavo.
Po operacijos ligonis jaučiasi gerai.

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačiu
supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai
yra:'
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Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place,
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.
Ill

DĖMESIO!

LAIMINGAS LIGONIS

Galima taip pat sudaryti siunt inius ir iš mūsų krautuvėse ir san
dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!

...............

DĖMESIO!

n

1 Ji

■

DĖMESIO!

SKYRIUS 3į yds košt, medžiagos, stiprios, bet tinka maisto siuntinį) per minimą laikotarpį, teriškiems Sijonams kaina su muitu 2 sv. nį jūsų artimiesiems pasiuntimui į Lietu
nuo 15.1.58 - 15.2.58. dalyvaus turtingoje 12 šil.
vą. Dovanų negalima atsiimti čia.
mos ir šventadieniui.
savo klijientų ir visų kitų lietuvių dėme 3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniam loterijoje, kurios dovanų traukimas įvyks 6 vilnoniai moteriški sijonai, „zip“ susega Galinčius atvykti traukimo dieną pas mus,
23.2.1958 m. firmos raštinėje, apačioje pa mi, kainos be muito už 1 yra 2 svarai.
maloniai kviečiame visus traukime daly
siui skelbia gerą žinią: nuo 15.1.1958 iki medžiagos.
15.2.1958 duoda papiginta išpardavimo kai 1 švarkelis su 2 kišenėmis, užtraukiamas duodamo adreso.
3 moteriškos „Jersey“ bluskutės. Parduo vauti. Laimėtojų pavardės bus skelbiamos
Loterija sus’dės iš šių vertingų dalykų: damos be muito po 1 sv. 10 šil.
spaudoje.
Taipgi kiekvienam laimėtojui
na pasiųsti į Lietuvą standartinį siuntinį „zipu“.
2 itališko išdirbinio lovatiesės, kurios rin 3 megztiniai, gryna vilna. Kaina po 1 sv. bus pasiųstas atskiras laiškas pranešantis
moterims ir vyrams.
1 pora vilnonių kojinių.
jam apie laimėjimą.
Moterims kaina: Anglijoje — 13 sv. 13 šil. 2| yds stiprios kelnėms medž. (corduroy). koje parduodamos viena po 10 sv. 10 šil.
15 šil.
2 europietiško dydžio pūkų patalai, kurie 1 vyr. Tweed švarkas. Rudas. Kaina be Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių.
Svoris: 8 Ibs. Australija — 17 sv. 1 šil.; 1 vilnonis šalikas.
yra labai gražaus darbo. 1 kaina po 4 sv. muito 3 sv. 15 šil.
Taipgi duokite mūsų firmos adresą kiekvie
JAV ir Kanada — 42 dol.; Vokietija —
10 šil.
nam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėDM 164.
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pridėti
į
tuos
siuntinius
dar
pa

1
mergaitei
vasarinis
paltas.
8-10
metų
be
lus į Lietuvą savo artimiesiems. Mūsų fir
3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai pildomai prekių, pasirinkę pagal kainoraš 1 šveicariškas vyr. rankinis 17 akmenų laik
muito
kaina
4
svarai.
ma duoda tos pat rūšies ar net gerves
rodis, su muitu parduodamas po 12 sv. 10
rioms progoms.
Viso 32 vertingi laimėjimai. Kiekvienas, nrękes už daug žemesnę kainą.
4+ yds medvilninės medž. suknelei, įvairių čius iki pilno 22 svarų svorio, arba suda šil.
ryti
12
galimu
siųsti
atskirų
vardų
daik

raštų ir spalvų.
1 šveicariškas moteriškas rankinis laikro kuris laimės kurią nors iš minimų dovanu, Visais reikalais (ar tai būtų .^meniskas,
mokės tik muitą už jos persiuntimą. M”i- or koks nors kitokis, vengia774 r.as-vtl l Lie1 vilnonė geros rūšies skarelė (vietoj jos tus, neprimokėdami jokių papildomų mo dis. parduodamas po 13 sv. 5 šil.
kesčių,
o
tik
už
prekes
ir
muitą.
galima pasirinkti 4+ yds rayon medž. suk
2 odinės trumpikės, medžiagos ir kailių pa tas imamas bus nuo čia paduotų kainų Do t’ivą) parašykite mums. 71165 3ums padė
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šitą
mūsų
pasiūlymą
savo
drau
nelei, įvairių spalvų).
mušalu, diržu, kišenėmis, „zipu“ užsega vanos bus įdedamos į sekantį jūsų siunti sime.
gams ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems pa mos, vyriškos, po 8 sv. 17 šil.
3 poros rayon mot. kojinių.
sinaudoti
mūsų
patarnavimu!
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus
31 yds medž. vyr. košt. 100 proc. vilnos,
,
Mūsų siūlymas yra tikrai vertas ypatingo tamsiai mėlynos spalvos, su muitu moka Rašykite šiuo adresu:
išdirbinio.
dėmesio, tai jūs įsitikinsite, jei palyginsite ma 8 sv. 8 šil.
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis batų stipraus dar kainas. Mūsų firmos kainos pralenkia vi 31 yds tokios pat medžiagos, tik rudos spal
bo. Juodų arba rudų. Odiniais padais, ge sas kitas savo žemumų. Jos yra nepalygi vos, kaina 8 sv. 8 šil.
namos.
1, NORFOLK PLACE,
3 yds medž. moteriškam košt. Tamsiai mė
ros odos. Tinka šventai dienai.
Nepasitenkindami tuo. mes siūlome jums lynos spalvos, kaina su muitu 7 sv. 17 šil.
LONDON, W.2. ENGLAND.
Vyrams kaina Anglijoje 13 sv. 13 šil. Svo dar daugiau. Kiekvienas lietuvis, kuris už 3 yds medž. moteriškam košt, pilkos spal
ris 7į Ibs. Australija — 17 sv. 1 šil. JAV sakys savo artimiesiems siuntinį, (ar vieną vos, kaina 7 sv. 17 šil.
Tel. PADdington 2797
ir Kanada — 42 dol. Vokietija DM. 164.
iš tų čia paduodamų, ar kitokį, tik ne 6 kartus po lį yd. vilnonės medžiagos mo
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