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Šventoji Kalėdų 
paslaptis
Kun. Dr. Jonas Aviža

Anais metais, pradedant olimpinius žai
dimus Melbourne, Australijoje, kai Olim
pe įžiebta ugnis buvo atgabenta j milžiniš
ką sporto stadijoną, žaidimų atidarymo 
kalbėtojai ir viso pasaulio spauda reiškė 
viltis ir linkėjimus, kad „Olimpo ugnis at
neštų pasauliui taiką“. Jei šie žodžiai ir iš
reiškė žmonijos taikos ilgesį, jei olimpi
niai žaidimai ir pasitarnavo didesniam su
sipratimui tarp tautų, tai vienok troškime, 
jei jis buvo ir nuoširdus, buvo per daug 
pasikliauta ugnimi ir per daug iš jos norė
ta. Kaipgi galėjo ugnis atnešti mūsų laikų 
žmonijai išsiilgtąją taiką, jei to nepajėgė 
padaryti Tautų Sąjunga ar Jungtinių Tau
tų Charta?

Tačiau ugnis yra šviesos priežastis. To
dėl žmonijos dėtosios viltys į Olimpo ug
nį, kad ir nesąmoningai, išreiškė žmonijos 
giliausią ilgesį tos dieviškos šviesos, kuri 
nušvietė pasaulį aną tyliąją Kalėdų naktį 
ir „...kuri apšviečia kiekvieną žmogų...“ 
(Jon. 1,9).

Tos šviesos spinduliuose dangaus ange
lai paskelbė didžiąją Dievo naujieną žmo
nijai: .„Garbė Dievui aukštybėse ir žemė
je ramybė geros valios žmonėms“ (Luk. 2, 
14). Tačiau taikai pasiekti neužtenka vien 
žmonių geros valios. Mūsų varganam pa
sauliui, suskaldytam nesantaikos ir savi
meilės, užnuodytam neapykantos, labai rei 
kalinga Betliejaus grotos šviesa, kuri nu
šviestų žmonijos takus, ir Dieviškojo Kū
dikio meilė, kuri išgydytų visas žaizdas. 
Ženevoje ant Tautų Sąjungos rūmų įrašy
ta „Taika žmonėms žemėje“ tvėrė tik 21 
metus, nes buvo paneigta pirmoji Kalėdų 
naujienos dalis „Garbė Dievui aukštybė
se“. Buvęs Anglijos premjeras Attlee kar
tą yra pareiškęs, kad krikščionybė esanti 
vienintelis pasaulio išsigelbėjimas. Taip, 
iš tikrųjų, pasaulio Išganytojo lopšys yra 
visų geros valios žmonių susitikimo punk
tas, nes Kristus yra Dangaus šviesa ir Tė
vo atspindys, nuo kurio nusigręžė savo no
ru apakusi žmonija.

Dostojevskis „Demonų“ romane yra taip 
__ pngBŽęi*? „Visti žmonių, gyvenimo-failinis-----  
ir išsigelbėjimas iš nusiminimo telpa šiuo
se žodžiuose: Žodis tapo kūnu“. Dievas, 
priėmęs žmogaus prigimtį, žmogaus vertę . 
nepaprastai iškėlė ir sukūrė naują bend
ruomenę, pagrįstą tiesa, teisingumu, meile 
ir malone; bendruomenę, kuri apima visas 
tautas ir nacijas, visas gimines ir kalbas. 
Kalėdų naktis iškilmingai skelbia kūne ap 
sireiškusio Dievo Sūnaus šventę, kurioje 

----- DanĮnc-orisilenkė nrie žemės su nepapras
tu gerumu. Šventąją Naktį krikščionyoe 
žmonija, prie prakartėlės bemąstydama 
apie Dievo gerumą ir Jo meilę žmonėms, 
tikrai labiau įsisąmonins tą vieningumą, 
kuriuo Dievas juos sujungė. Betliejaus pra
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SVEIKI SULAUKĖ ŠV. KALĖDŲ
KADA SEROVAS PERĖMĖ — ŽMONES 

VEŽĖ MIRČIAI
Šia antrašte „The Daily Telegraph“ (mi

lijoninio tiražo Britų konservatorių oficio
zas) gruodžio 12 d. savo vedamųjų straips
nių puslapyje išspausdino šį laišką:

— Sir, kaip Britų ministeris Lietuvos 
Respublikoje Kaune, buvau akivaizdus liu 
dininkasi kai 1940 m. gen. Serovas ir p. De 
kanazovas organizavo tūkstančių lietuvių 
trėmimus į Sibirą ir Arktikos sritis.

— Kaip tik 1939 m., kada rusų kariuo
menės daliniai apsistojo Pabaltijo valstybė 
se, Stalinas asmeniškai garantavo nesikiši 
mą į Lietuvos vidaus reikalus, šis nesiki
šimas buvo įrašytas į sutartį, panašią į Le 
nino pasirašytąją Rygos sutartį.

— Serovas ir Dekanazovas, atvykę į 
Kauną, tuojau pradėjo suiminėti be jokio 
skirtumo politinius partijų vadus, Kabine
to ministerius, valstybės valdininkus, dak
tarus, teisėjus, Romos Katalikų kunigus/ 
darbininkus ir ūkininkus. Tie suiminėji- 
mai vyko pagal įprastą rusų pavyzdį: au
kos būdavo anksti rytą užklumpamos tebe 
miegant, ir įsakydavo jiems per pusvalan
dį pasiruošti, leisdami pasiimti tik mažiau 
šią dalį daiktų. Vyrai, moterys ir vaikai bū 
davo atskiriami. Išvežti naudodavo užkai
tus gyvulinius vagonus. Aš dažnai ėjau į 
Kauno stotį ir buvau tų pakrautų mirčiai 
žmonių išvežimo liudininkas.

— Aš nesu neapykantos palaikytojas, 
bet šio krašto komunistų simpatikams ver
ta ir teisinga priminti, kas atsitinka, kada 
komunistai paima valdžią. — Jums ištiki
mas — TOM PRESTON

London, W.l.

PRIEŠ 15 METŲ
(E) 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune buvo 

pradėti Lietuvos partijų ir grupių atstovų 
konspiratyvūs pasitarimai vyriausiam Lie 
tuvos rezistencijos organui įkurti. Iš tų pa 
sitarimų vėliau susidarė VLIKas, J. Audė- 
mą. Po bolševikų revoliucijos jis pasitrau- 
lyvių, Kanados „Nepriklausomoje Lietuyp 
je“ (47 nr.) pateikė įdomius atsiminimus 
apie tą pirmąjį slaptąjį posėdį, įvykusį Br. 
Gaidžiūno (dabartinio „Dirvos“ redakto
riaus) bute. VLIKo pagrindinė deklaracija 
buvo priimta 1944 m. vasario 16 dienos iš
vakarėse J. Audėno bute. Tad kitais me
tais, vasario 16 d. bus netik Lietuvos ne
priklausomybės 41 metų, bet ir VLIKo 
veiklos 15 metų sukaktis.

VIENAS TIKSLAS - KOVA
LAISVŲJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ CENTRO EGZILĖJE DEŠIMTMETIS

Rašo: Eduardas Turauskas
Prieš 10 metų Paryžiuje susikūrė Sovie

tų Sąjungos pavergtų kraštų profesinių są 
jungų atstovų tarptautinis centras, kuris 
išaugo į didelę ir pajėgią organizaciją su 
savo skyriais ir leidiniais įvairiomis kalbo 
mis. Tą, tremtyje atsidūrusių įvairių tau
tų profesinių sąjungų veikėjų, Centrą pri 
glaudė veikli ir ryžtinga Prancūzijos profe

kartėlė masina į save neapsakomai patrau 
kiančia galia visų tikinčiųjų protus, visas 
tautas, visą žmoniją susiburti aplink ir gi
liai suprasti Kalėdų didžiąją Dangaus nau 
jieną. Tačiau, jei žmonija ir toliau liks nu
sigręžusi nuo Betliejaus, o savo tikėjimą ir 
viltis koncentruos į kobalto ar vandenilio 
bombų laboratorijas, į balistinių raketų 
bandymų laukus, labai galima, kad vieną 
dieną mūsų planeta gali pavirsti į didelį 
krematorijumą, kurio ugnys prarys visa.

Pasaulio išganymas tapo pagrįstas Bet
liejuje, todėl Kalėdos yra žmonijos išga
nymo šventė. Tas Betliejaus istorinis įvy
kis nėra vien praeitis, bet ir gyva dabar
tis, nes Kristus gimė Betliejuje ne vien tai 
epochai, tam šimtmečiui ar vienai žmonių
generacijai. Jis atnešė išganymą visiems sinių sąjungų konfederacija (CGT Force 
amžiams ir visiems žmonėms: „Dievas da- Ouvriere), kuri vos tik buvo atsiskyrusi 
vė mums pažinti savo valios paslaptį. Lai- nuo i komunistų išimtiną įtaką patekusios 
ko pilnybei įvykus, jis buvo savyje nuta- bendrosios CGT. Prancūzų minėtoji konfe- 
ręs atnaujinti Kristuje visa, kas yra dan- deracija ir ligi šiol tebegloboja ir remia sa 
guje ir žemėje“ (Efez. 1,9-10). Ir nuo to lytąjį tremties Centrą.
laiko kiekvienas žmogus yra pašauktas at Dešimties metų sukakčiai nuo įsisteigi- 
sinaujinti Kristuje, atgimti Jame ir Dievo mo paminėti gruodžio 6 d. Paryžiuje buvo 
paveikslą bei panašumą nešioti savyje, susirinkusi Centro Taryba, o gruodžio 7 d. 
Tai nėra dievota fantazija ar išpūsta poezi CGT-FO patalpose įvyko iškilmingas posė 
ja, tai tikrovė, paties Dievo sukurta. dis su prancūzų ir kitų tautų profesinių

mą, kad netrukus išauš diena, kada mes 
visi švęsime mūsų bendros programos įgy
vendinimą, programos, kuri apibūdinama 
trimis žodžais: Taika, Duona, Laisvė.

F. Laurent — tarptautinės transportų 
federacijos atstovas ir prancūzų CGT-FO 
geležinkeliečių federacijos gen. sek. pareiš 
kė, kad jo atstovaujamos organizacijos vi
sada atsisakė bendrauti su komunisais, net 
grynai medžiaginio būvio pagerinimo rei
kalavimų plotmėje ir jos toliau tęs ryžtin
gą kovą prieš totalitarizmą už visų paverg 
tų tautų išlaisvinimą.

Albert Preuss — Vokietijos galingos 
profsąjungų org. atstovas išreiškė taip 
pat visiško solidarumo ir kovingumo su ko 
munizmo užmačiomis ryžtą, primindamas, 
kad Rytų Vokietijos gyventojai yra politiš 
kai pavergti, ūkiškai išnaudojami komu- 

Angelus Silesius sako: „Jei Kristus būtų organizacijų atstovais, kuris sutraukė pil- nĮstines biurokratijos sovietinio okupanto 
gimęs Betliejuje ir tūkstantį kartų, bet mu nutėlę didelę salę dalyvių. ginkluotų jėgų seselyje.
myse negimęs, mes esame žuvę“. Štai Ka- Centro pirmininkas F. Bialas (lenkas) ^ar sveikino susirinkimą ir Centrą Vieš 
ledų paslapties esmė — Kristaus gimimas trumpu ir kukliu žodžiu atidarė iškilmin- bučių ir restoranų darbininkų tarpt, prof- 
žmoguje! Betliejaus Kūdikis įvykdė tai, ką gą minėjimą, pabrėžęs, kad Centro uždavi sąjungos atstovas Vansina, Kadrų konfede 
šv. Jonas savo Evangelijoje pasakė: „O nys yra budėti sovietinio režimo pavergtos racljį°s vicepirmininkas Bicheron, tarpt, 
kas jį priėmė, tiems jis davė galios tapti visų tautų darbininkijos ir jos teisių sargy 8rafikų konfederacijos atstovas ir Prancu- 
Dievo vaikais“ (Jo. 1,12). Todėl kiekvie- boję, demaskuojant visas to režimo klastas z'j°s Knygos darbininkų gen. sek. Berge
nas, kuris tiki į Dieviškąjį Kūdikį, kuris bei apgaules darbo žmonių ir tautų at- lon'
Jam tarnauja, kuris Jį priima, tampa Die- žvilgiu. Labai karštus sveikinimus pareiškė taip
vo vaiku. Kiekvienas, kuris gyvu tikėjimu Albert Heyer, Laisvųjų profsąjungų Pat Baskų darbininkų federacijos atstovas 
ir sakramentų malone kuria savyje Kris- tarptautinės konfederacijos, kurios centras tremtyje Agesta ir ispanų — Jimeno, ku- 
taus paveikslą ir panašumą; kuria savyje yra Briuselyje, atstovas perdavė nuošir- riedu pasisakė prieš bet kurį totalitarizmą, 
dvasinį gyvenimą, išplaukiantį iš Kristaus džius sveikinimus konfederacijos gen. sek. iš kur jis bekiltų.
ir tęsiamą Jo Bažnyčios, to dvasioje apsi- Oldenbroeko ir pirmininko, kuriedu buvo Vienas iš CGT-FO vadų, didelis paverg- 
reiškia Betliejaus naktis, ten Dievo Sūnus sutrukdyti atvykti. Kalbėtojas pabrėžė vi- tųjų tautų draugas Raymond Le Bourre, 
naujai užgimsta. sišką solidarumą savo konfederacijos su labai energingai pažymėjo kovos su Mask

Tylioji, šventoji Kalėdų naktis tepažadi- Laisvųjų profsąjungininkų Centru tremty vos užmačiomis būtinumą ir pareiškė įsiti 
na naujų jėgų mūsų laikų suvargusiam ir je ir su visų pavergtųjų tautų prislėgtais kinimą, kad ta kova atneš laisvę ir nepri- 
iškankintam žmogui, o Betliejaus dvasia ir skriaudžiamais darbo žmonėmis. Jis pa klausomybę demokratijoje visiems šian- 
ir pažadai tetampa mūsų laikų pasauliui tikino ir ateičiai veiksmingą savo Organiza 
išganinga tikrove. čijos paramą ir išreiškė viltį bei įsitikini-

SEROVO ĮPĖDINIS
Oficialios žinios iš Maskvos skelbia, kad 

gen. Ivan Serov, valstybės saugumo komi
sijos pirmininkas, garsus už daugelio tau
tų trėmimus ir perkilnojimus, atleistas iš 
tų pareigų.

Jo vieton paskirtas partijos pareigūnas 
Ustinov.

Vakarų spauda spėlioja, ar Serovas iš
vengs Jagodos, Ježovo, Berijos ir kitų di
džiųjų saugumiečių likimo, ar ne (jie visi 
buvo nuteisti mirti).

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems geros valios lietuviams 

Nuoširdžiai linki
BRONIUS K. BALUTIS

Lietuvos Ministeris

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE 
sveikiname visus Londono Lietuvių švento 
Kazimiero bažnyčios narius, mūsų religiškai 
aptarnaujamų kolonijų tautiečius ir ligonius, 
linkėdami linksmų šv. Kalėdų švenčių ir 
Laimingų N. Metų gausioje Dievo palaimoje!

Kun. A. Kazlauskas
Kun. P. Dauknys

DBLS SKYRIŲ VALDYBAS IR NARIUS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA IR LINKI 

SĖKMINGŲ 1959 METŲ

DBLS VALDYBA

VISIEMS AKCININKAMS IR RĖMĖJAMS BEI 
TALKININKAMS

GRAŽIŲ KALĖDŲ IR SĖKMINGŲ 1959 METŲ 
LINKI

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VĖS VALDYBA

Savo buvusius vasarotojus ir svečius ir visus lietuvius 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA 

sveikina 
LIETUVIŲ SODYBA

at-

(Nukelta į 8 psl.)
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Romoje ruošiami apaštalai Lietuvai
PASIKALBĖJIMAS SU J.E. VYSK. V. PADOLSKIU . k

Pietų Amerikos Kolegijoje, kardinolo Pi- 
zzardo globoje. Kun. A. Briškos finansinės 
paramos dėka po metų buvo įsigyti dabar 
turimieji namai, kuriuose lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegija ir įsikūrė. Joje studijuo
ja lietuviai klierikai ię kunigai.
Koks kolegijos tikslas? 1

Ruošti kunigus Lietuvai. giją?
Kokiu būdu jie ruošiami? ... . . , ; Turime dar nuosavą biblioteką, kurioje

Kolegija ■ yrą bendtabučib pobūdžio. Jos yrą kėli tūkstančiai gražiai įrištų vertingų.
auklėtiniai.lanko įvairius ūnįversifetųš>Ro knygų. ...

Ne be‘reikalo didžiuojamės tremtyje tu
rėdami tokias mokslo įstaigas, kaip Vasa
rio 16 gimnazija Vokietijoje, vienuolių sa 
leziečių vedama Italijoje ir pranciškonų 
JAV-ėse. Net tris savas gimnazijas pajė
giame išlaikyti lietuvių geradarių aukomis 
ir darbščių idealistų pasišventimu. Yra ir 
dar viena lietuvių mokslo įstaiga, aukšto
jo mokslo, apie kurią labai' retai kas ra
šo, tačiau kuri taip pat egzistuoja tik pa-' 
našių aplinkybių dėka. Šios įstaigos 10 me 
tų gyvavimo sukaktis šiemet praėjo’ 'be-’ inoje, bet daugiausia Popiežiškąjį Gregori Kokiu būdu kolegija pajėgia išsilaikyti? 
veik nepaminėta, nors jos nuopelnai Liėtu:'janumo Universitetą. ' Tačiau kolegijoje Labiausiai Amerikos lietuvių katalikų 
vai yra nepaprastos reikšmės. Toji įstaiga vyksta ir papildomo pobūdžio .paskaitos,; '.aukomis, tačiau paremia ir kitų šalių pa- 
— tai Šv. Kazimiero'Kolegija Romoje,ku-; „.-„aau-aa ■ a a
rios prezidentu yra J .-E. vyskupas"! Vincen
tas Padolskis. Norėdamas šį tą plačiau pa
tirti apie šią lietuvių kolegiją, pasitaikius 
gerai progai (Jo Ekscelencijai besilankant 
Memmingene lapkričio 22-23 d.d-),- krei- _
piausi į Jo Ekscelenciją žodžiu, patėikda- Kiek auklėtinių kolegija turi šiuo metu? 
mas keletą klausimų, į buriuos Ekšcėlenci -a

ja teikėsi maloniai atsakyti.
Jašą Ekscelencija, kaip seniai veikia lietu 
vių Šv. Kazimiero Kolegija Romoje? n

Kolegija pradėjo veikti nuo 1946 mėtų, 
tačiau oficialusis Šv. Kazimiero Kolegijos 
įkūrimo aktas yra 1948 m. gegužės 1 d', 
data. ■' : ‘ ■

Kaip atrodo pati kolegija?
Kolegijos namas yra keturių aukštų ir 

sutalpina apie 40 gyventojų. Visur įvestas 
centralinis šildymas ir kiti patogumai. 
Prie kolegijos yra kiemas ir gražus sode
lis.

: Kokį dar vertą paminėti turtą turi kole-

Kaip buvo kolegija įkurta?
Baigiantis karui (1945 m), Vokietijoje, 

Eichstaette, buvo’89 klierikai lietuviai. Bū 
vo ir jaunų kunigų. Mes', lietuviai vysku
pai, kreipėmės į Vatikano valstybės sekre- 

i torių kardinolą Maglione, atšikiausdami’, 
ar galima būtų atsiųsti į Romą studijuoti 
lietuvių klierikų ir kunigų ir ar Šv.- Sos
tas juos paremtų. Kardinolas'davė teigia
mą atsakymą. “ Tuomet fries pasiuntėme į 
Romą 20 klierikų ir 20 kunigų, jie išvyko 
per Mittenwaldą kartu su grįžtančiais ita
lų belaisviais. Romoje jie buvo priglausti

*■ Nr. 49. (540) 1958. XII. 18

BALTIMORĖS LIETUVIŲ TAUTIŠKO
KNYGYNO AUKSINIS JUBILIEJUS

Baltimorės Lietuvių Tautiškas Knygy
nas savo auksiniam jubiliejui paminėti iš
leido leidinuką, kuriame išspausdinta įdo
mi to knygyno istorijėlė. Knygų tas knygy 
nas - biblioteka turi ne taip jau daug, bet 
už tat turtingą istoriją. 1889 m. archyvi
niai dokumentai rodo, kad jau būta susibū 
Hmo - draugijos ne tiek gal knygoms į krū 
vą suburti, kiek raštams leisti. Tada buvo 
įsteigta Lietuvių Mokslo Draugystė, ku
rios pirmasis pirmininkas buvo Dr. J. šliū 
pas. Pirmasis tos Draugystės .leidinys buvo 
to paties Šliūpo parašyta knygai,Lietuvisz 

.kieji rasztaį ir rasztiniųkai“,X'Įspausdinta 
Prūsuose, ir spaudos.darhusįMiįko M. Jan 
kus ir O. Mauderodė.

Įvairių vietos organizacijų -pinigais 
miamaš, pats knygynas/ oficialiai įsisteigė 
tik 1908. metais.

kaip liturgikos,, giedojimo ir ’eilė įritu,''Ap- vieniai lietuviai katalikai.
lamai, auklėtiniai ’ yrą/auklėjami 'krikščiO-' Kuo galite pasidžiaugti per .kolegijos pir

mąjį dešimtmetį?
Kad kolegija įsigijo nuosavybę, kaip pa 

grindą kolegijos ėgzistencijai ir tolimesnei 
plėtotei, ir kad mūsų pastangos davė gerų 
vaisių: per pirmąjį dešimtmetį kolegiją 
baigė daugiau kaip 40 lietuvių klierikų,’ 
tapdami kunigais, ir taip pat apie 40 lie
tuvių kunigų gavo daktaratus. Jie visi 
šiuo metu dirba, pastoracinį darbą įvairiuo 
sė kraštupše. : » ' ■

Jūsų Ekscelenciją, nuoširdžiai dėkoju už pranešimą apie pastangas’itrėįįįkti į VLIK- 
Kolegijoj .prezidentu esu', ąš pdts;? prell.' Jūsų paaukotą: ląiką šiam pokalbiui ir už

L. Tulaba-^yą kolegijos-rektorius, kūriJ-V! suteiktus .atsakymus'. Drauge išreikšda- 
Balčiūnasdvasios tėvas, kūn. V. Biti- mas sayo geriausius linkėjimus,' norėčiau 
nas — prefektas, kun. Ą-. Jonušas'—tūkve-"dar paklausti:
dys-ekonoftiąs, kuh. K. DabroyplskiS’-^ko- Kaip žiūrite.į kolegijos ateitį ir ko pagelu 
legijos vilbį administratorius. , .i.dautumėte?
Kur yra kolegijos' vila? Jį • . ' f Tolimesnė kolegijos ateitis priklauso

Nuosavą .vilą ir ūkį kolegija turi 26 km nuo naujų kandidatų. Jų stengiamės suras 
atstu nuo-Romos, prie Tivolio. z * j jįi'tarp tremtinių. Iš Lietuvos dar niekas 
Kaip tas ūkis atrodo ir kokią naudą iš jo -atvykti negali. Tikimės kandidatų gauti iš 
turi kolegija.? • čia,’ o ateityje ir iš Lietuvos. Mano pagei-

Ūkis turi apie 11-ha žemės. Jame, yra davimas, kad visų kraštų lietuviai kreiptų
nuosavų kąrvlų, kiaulių, vištų, sodas, vy- didesnį dėmesį į šv. Kazimiero Kolegija ir v.eland 8, Ohio.
nuogynas.;-Gaunamomis iš .ūkio gėrybėmis ’ siųstų į ją savo sūnus kandidatais; jie bus 
naudojasi ; kėlegijal? Bę -to,. yaš.arOš. fnetu .’paruošti apaštalais Lietuvai, kurių taip la- 
studentai ūkyje leidžia atostogas.. ' ;; A* bai ir reikės. Mečys Musteikis (ELI) . džiaga. .. , .... .-L-. ........A-. .. . .. ....

niškai tautinę dvasia,, i A * - •
Kokia drausmė yra kolegijoje? . ; ’ .

Kunigų seminarijos, pobūdžio; draušrnė.
Žinoma, kunigai yra laisvesni.

Šiuo metujyra. ’ apie 20. studijuojančių 
klierikų ir kunigų. - 1V įf,;
Kaip kolegiją; vertiną Vatikanas?'

Vertina gerai. ; ;’y'. į
Kas sudaro Šv, Kazimiero Kolegijos vado
vybę? '■'.■.y’v

Skelbiu didelį Džiaugsmą!
Kalėdos — iškilmingiausia ir brangiau

sia ‘šventė kiekvienam krikščioniui, pilna 
paslapties, šventos poezijos, gražių prisimi 
nimų. Šią Jėzaus4 Kristaus Gimimo šventę 
Bažnyčia savo liturgijoje mini didžiausiom 
iškilmėm ir puošnumu. Norėdama juo la
biau iškelti Kalėdų paslapties didingumą, 
kunigams įsako aukoti po trejas Šv. Mi
šias: vidurnaktį, aušros metu ir dieną. 
Šiuo-ypatingu retumu, sako Bažnyčios Dak 
taras Šv. Tomas, Bažnyčia kviečia apmąs 
tyti trejopą Jėzaus Gimimą — kūnišką ir 
matomą . gimimą žemėje, dvasinį gimimą 
par . savo ’malonę žmonių sielose ir amžiną
jį gimimą savo draugiškojo levo prie
s' obstyje; Kitais žodžiais, Bažnyčia kvie
čia pagarbinti .Jėzų, kaip gimusi žmogaus 
Sūnų, pasaulio Išganytoją ir Dievo Sūnų.

pių Prezidiumas išleido atskiru- spaudos ' „Dievas taip mylėjo, pasaulį,, kad davė 
leidiniu (80 psl.) VLIKo Grupių Komisijos

re-

LEIDINYS APIE POLITINIŲ GRUPIŲ 
PASITARIMUS'

Clevelando Lietuvių Demokratinių Gru-

ą bendram Lietuvos laisvinimu©; darbui ja
me nedalyvaujančiaš- grupes.
' .Pranešime plačiai aprąšy|ąįderybų eiga. 
Jo priede -—visas, šalių šuslrąšinėj imas ir 
kiti pranešimo tekste paminėti dokumen
tai. Knygelės kaina —; 1 dol.. ,

Ji gaudama pas lietuviškos spaudos pla 
tintojus. Kas gi norį įsigyti ją tiesiog iš 
leidėjo, užsakymus- ir pinigus siunčia Cle- 
velando LDG Prezidiumo nariui' inž. Ant. 
Gargasui šiuo adresų: '

Mr. Ant, Gargasaš, 734 Thornhill Dr., Cle

. Besidomintiems: .laisvinimo ', klausimais 
verta susipažinti su šia dokumentine me-

' GEIDĖJAS

40 METŲ LIETUVIŠKAI SKALI Y BEI
Rašo K. Vaitkevičius

Lapkričio 1 d. sukako 40 metų nuo to džiausiąs r'ėmėjas if .patarėjas. Vilniaus lie si dvikovoj su lenkų karininku dėl įžeis- 
laiko, kai pirmieji lietuviai , sk.aųtai .ir ' ■ ■ • ‘ * - • ' • • ........................ ......................
skautės Lietuvoje rikiavosi savo pirmajai 
skautiškai sueigai. Šis palyginti neilgas lai 
kotarpis Lietuvos Skautų Sąjungos istorijo 
je yra pilnas gražių laimėjimų, pasiauko
jimo, energingos veiklos ir tragizmo. Lie
tuvos Skautų Sąjunga šiuos metus pavądįt 
no Jubiliejiniais Metais, o jtemą,atžymėti 
visuose Sąjungos rajonuose buvo pravesta 
įvairios skautiškos varžybos, minėjimai ir 
net trys Taktinės Stovyklos.’. ..... r

Žvilgterkim į praeitį, į tas pirmąsias sun 
kiąsias dienas., 1918 metai. Lietuva kilo jš 
priespaudos laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui. Apsupta priešų ir viduje, jių ne 
mažai turėdama, savo laisvei, atkovoti .ve
dė sunkią ir kruviną kovą. z Ir štai, kartu 
su atbundančia Lietuva joję užsimezgė ir 
gražus skautybės pumpurėlis, kuris vėliau saugos ministerio. adjutantu kar. A. Juozą 
pražydo puikiu žiedu. Lietuvos Skautų Są 
junga Nepriklausomos Lietuvos jaunimo 
auklėjime suvaidino žymų vaidmenį ir iš
augino žymių asmenybių ir gerų patriotų. 

Lietuviškos Skautybės įkūrimo data — 
1918 m. lapkričio 1 d., o įkūrėjas v. s. Pet
ras Jurgėla (Jurgelevičius). Petras Jiirgė- ’jū.’Pirmieji lietuviai skautai drąsiai įvyk
ta pirmojo pasaulinio karo metu dar bū-,, dydavo daugelį karinio pobūdžio svarbių, 
damas gimnazistas Rusijoj,-1915x-m. įstojo-gyvybei, pavojingų uždavinių, už kuriuos 
į rusų skautų eiles ir po dviejų metų buvo paprastai' bausdavo tik karo lauko teis- 
pakeltas į skautininkus. Pamilęs skaufiš-'maš. Žinoma, tos rūšies darbus atlikdavo 
ką darbą, 1917 m. Voroneže lietuvių: M. itik vyresniojo amžiaus skautai-tės, visi sa 
Yčo gimnazijoje įsteigė pirmąją lietuvių vanoriai. Ne be reikalo mes vadiname tuos

tuviai ska'utai..iššįrinko jį'net Garbės Skau tos Lietuvos garbės ir nugalėjo jį) suaiga- 
tu. Lietuviškos.; skautybės Įkūrėjas Petras Inizavo Gedimino Vilkų skiltį, kuri veikė 
Jurgėla savo nepaprasta energija, nuošir- slaptai. Savo sueigas jie darydavo Gedimi 
džiu darbu ir rūpesčiu davė pradžią skau- no' kalne ar Panerių kalnuose ir ruošėsi 
tybei plisti Lietuvoje. Jis skautų įstatus ir viešai pasirodyti. Bet tai įvyko negreit, 
programas pritaikė Lietuvos reikalams ir 1927 m. vasario 16 d. mirus Lietuvos pa- 
surengė pirmuosius skautų vadų kursus, triarchui Dr. J. Basanavičiui, Gedimino 
Nors pirmieji skautai ir nesiskelbė spąu- Vilkai neišlaikė ir prieš lenkų norą, apsi

rengę gražiom lietuviškom 
tvarkingi ir žvalūs pasirodė Vilniaus gat
vėse, eidami sargybą prie savo Garbės 
Skauto karsto. Jų laikysena, rimtis ir su
sikaupimas, net ir tų pačių mažiausiųjų, 
padarė tokį didelį įspūdį net ir lenkų poli
cijai, ir po to lenkai, matyti, supratę, jog 
lietuviškos skautiškos dvasios nepajėgs il- 

> skau
tams veikti viešai ir įregistravo juos lenkų 
štabe, kaip II Vilniaus lietuvių skautu Ge
dimino draugovę.

Tokia yra trumpa pirmųjų Lietuvos 
skautų istorija.

doje it nedarė jokios propagandos, bet pey 
laikraščių redakcijas P. Jurgėla gaudavo 
daugybę laiškų iš įvairių, nepažįstamų ku
nigų ir mokytojų, kuriuose būdavo prašo
ma įvairiausių patarimų ir nurodymų 
skautiškojo dafbo reikalu.

Pirmieji Lietuvos skautai Vilniuje, kraš
tui sunkiai kovojant dėl laisvės, savo pa
reigą Tėvynei atliko puikiai. P. Jurgėla tu 8iau slopinti, leido jau lietuviams 
rėjo tamprius ryšius su pirmojo krašto ap ..........

pavičium (vėliau žuvusiu kautynėse ties 
Alytum). Karininkas Juozapavičius ypač 
nųoširdžiąi rėmė skautų veiklą ir, kad ir 
nėpiriigingaš būdamaš, paaukojo jiems 100’ Iš Vilniaus lietuviška skąutybė tn eltai 
anuometinių ostmarkių. Jį galima būtų pa 
vadinti ir pirmuoju Lietuvos skautų rėmė-

persimetė į Kauną, kuriamo 1019 m. sktn. 
Vaitkus suorganizavo, dvi skiltis: berniuku. 
.Lapinų“ ir mergaičių „Karvelių“,' iš ' ku
rių greitai išaugo draugovės ir. nebąvisąs. 
Kauno Tuntas. 1920 m. skautų draugovių 
ar skilčių yra jau ir kituose Lietuvos miės 
tuose: Panevėžy, Šiauliuose, Marijampolė
je, kiek vėliau Vilkaviškyje, Rokiškyje, 

=_____ x_______ _______ _ ___ . Naumiestyje, Biržuose ir kitur. Skąutybė
skautų ir skaučių draugovę fr jai1 vadtiva-^ pirmuosius lietuvius skautus lietuviško Lietuvoje plito nepaprastu greičiu. Kai be- 
vo. Grįžęs mokytis į Taganrogą (Rusijoj);’ Mėfąkingo skautais. Jie paliko pasigėrėti- veik visuose Lietuvos miestuose buvo skau 
1918 m. pradžioje įsteigė atskirą lietuvių ną pavyzdį, kaip reikia tarnauti savajam 
skautų skiltį. Bet šių lietuviškų vienetų kraštui, aukotis jam, o prireikus ir mirti, 
steigimo datų mes nelaikome. lietuviškos Vilniaus okupantai, iškart bolševikai, pas-

tiškų vienetų, iškilo reikalas sujungti juos 
į vieną Sąjungą, ir tai padaryta 1922 m. 

_______ ___ .. . . ....... .. pirmajame Lietuvos skautų vadų suvažia 
skautybės gimtadieniu, nes tie Vienetai bu 'kui lenkiu, puikiai žinojo, kad šie jaunuo- vime. Buvo sudarytas Skautų Štabas, pa-

1 vo įsteigti ne Lietuvoje. 1918 m. Petras; liai gali: būti -jiems pavojingi, todėl viešas 
Jurgėla su tėvais ir broliais, grįžo Lietiir: lietuvių skąutų. v.eikimas puvo uždraustas, 
von i’, apsigyveno Vilniuje, Įstojęs į lietu-. Tada pradėta vęiktį slaptai. Iš to laikotar- 
vių gimnaziją, ilgai negaišdamas, tuojau pio reikėtų pažymėti šiuos skautus, ilgai- 
pat įsteigė dvi skiltis, berniukų ir mergai- niui • tapusius žymiomis asmenybėmis: J. 
čių, kurioms pats it vadovavo. ‘ Tbs dvi"Kriaūnaitis (pulkininkas, rusų ištremtas į 
skiltys taip gražiai užsirekomendavo, kad, Sibirą), Mačiuika (pulkininkas), A. ValU- 
už pusmečio iš kiekvienos jų susidarė'po' šis (pulkininkas), Jakučiūnas (v. Itn., žu-, 
didelę draugovę: berniukų „Vytauto“'su' 80z'vęs kautynėse), Kukutis (kapitonas, mi- 
skautų ir mergaičių „Birutės“ su 40 skau- ręs), Umbrasas (lenkų ilgai kalintas), V. 
čių. Šie pirmieji mūsų skautai ir skautės čečeta (rusų ištremtas į Sibirą), Aleksan- 
savo elgesiu, darbais ir patriotizmų tiesiog dravičius, Valteris, Kuprionis, Penkaitis, 
žavėjo ne tik gimnazijos mokytojus, bet ir V. Uždavinys, Ropė ir daugelis kitų.
tėvus ir lietuvišką Vilniaus' visuomenę.' ’’ tlgėiniūi' lietuviškai- skautiškas darbas 
Mokytojai klasėse iškeldavo skautus Aki- Villiiuje okupantų buvo pradėtas labai 
tiems mokiniams kaip pavyzdį. smarkiai sekti, ir-lietuvių skautų vadams

Lietuviškos skautybės pradžia buvo la- grėsė areštai jr kalėjimas. Pačiu kritiškiau 
bai sunki. Neturėta nei reikiamos, literatu- siu momentu, kai nebebuvo kitos išeities, 
ros savo kalba, nei prityrusių vadovų, nei lietuviškos skautybės įkūrėjas sktn. P. Jur 
skautiškų'pavadinimų,'nei uniformos, nei , gėla , su psktn. Kriaunaičiu, psktn. Valučiu 
pagaliau tinkamos lietuviškos komandos.- ir. skautu Ruzgiu slapta paliko Vilnių ir, 
Skiltis buvo vadinama- dešimtim, skiltinin atvykę į Kauną, stojo Nepriklausomos Lie 
kas — dešimtininkas, komanduojant- ra- tuvos kariuomenėn ir kaip savanoriai iš-tuvos kariuomenėn ir kaip savanoriai iš- 
miai, buvo sakoma — dabok, žengte niarš ėjo ginklu rankose kovoti už tėvynės
— žingine ženk ir t.t. Bet čia pat atskubČ vę:--’ ' • <’

lais-

jo skautams į pagalbą mūsų žymiosios vi
suomenės asmenybės. Didysis mūsų kalbi
ninkas Jablonskis, susitaręs su P. Jurgėla, 
nukalė skautiškus terminus, kaip tai: skil
tis, skiltininkas, paskiltlninkas, draugovė,

Jiems išvykus ir lenkams smarkiai per
sekiojant lietuvišką skautišką veiklą jau 
atrodė, kad skautai išnyks, nes ir lietuvių 
gimnazijos vadovybė bijojo, jog lenkai dėl 
to neuždarytų ir pačios gimnazijos, dėlto

draugininkas ir t.t. Gimnazijos direktorius 
Mykolas Biržiška taip pat daug padėjo sa
vo globa ir patarimais. Didysis mūsų tau- 
tos~patriarchas Dr. Jonas Basanavičius tie 
siog žavėjosi skautų veikla ir buvo jų di-

neleido skautams veikti. Bet skautiškoji 
ugnelė lietuvių moksleivių tarpe niekuo
met nebuvo užgesusi. Prityręs skautų va
dovas Pranas žižmaras (manau, visi esa
me apie jį girdėję, kai jis savo metu kovė

savo viengimusįjį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuršį jį tiki, nežūtų, bet turėtų-amžinąjį 
gyvenimą! Šiais įkvėptais evangelisto Jo
no žodžiais galima suprasti giliąją Dievo 
žodžio įsikūnijimo paslaptį. Dievas atėjo 
pas mus; priėmė mūsų-prigimtį su visais 
jos silpnumais, išskyrus nuodėmę, kad pa
rodytų,-jog jo meilė , nori- apimti visus,-di
delius ir mažus,- mokytus it bemokslius, 
turtingus ir vargšus, kaip sako Šv. Povi
las: „Todėl jis turėjo pasįdaryti visu kuo 
panašus į brolius,, kad ’būtų gailestingas ir 
ištikimas vyriausias kunigas Dievui, kad 
permaldautų už tautos nuodėmes','. .

-Kurių, tikėjimas silppesnis ar kurie yra 
apleidę religijos praktikavimą,, dar .tebe
jaučia Kalėdų šilumą, ir. juos sųfiksi vidur 
nakčio, Bernelių Mišiose., Kuriems Kristus 
yra Kalėdų centre, tiems .šios-šventės turi 
paslaptingą, jėgą, kaip galingo magneto jė
gą, kuri traukia prie Jėzaus ir atnaujina 
Jam gavo ištikimybę, Ši tikėjimo jėga per 
šimtmečius traukia žmonių sielas džiaugtis 
Jėzaus Gimimo švente — gimęs Betliejaus 
Kūdikėlis nėra kaip milijoną! kitų gimstąn 
šiųjų, bet tikras Dievas — Gyvybės ir Mir 
ties Viešpats, atėjęs išganyti pasaulio, 
kiekvieno, paskiro- žmogaus.

. Yra šimtmečių paprotys kiekvienoje ka
talikų bažnyčioje įruošti prakartėlę, kad 
ypač’vaikai turėtų prieš akis Betliejaus 
dieviškąjį-Kūdikėlį, Mariją, Juozapą, su
klaupusius piemenis, angelus. Prakartėlė 
kalba ir suaugusiems: čia yra vienintelis 
džiaugsmas, kurį galimą • rąsti žemėj,, kurį 
mums Die,vo angelas paskelbė pirmąją Ka 
ledų naktį: „Nebijokite!,Nes štai aš skel
biu jumš.-didelį džiaugsmą, , kur; biis visai 
tautai, kad šiandien .jums gimė Dovydo 
mieste Išganytojas,.kurs yra Kristus, Vieš
pats“! Prie prakąrtėlės, jungsimos lietuviš
kom giesmėm ir maldom su pavergtaisiais 
Broliais, nes-tik vienas mūsų Viešpats Kris 
■tus gali duoti tos taikos ir tęs ramybės, ku 
rios pasaulis negali suteikti geros , valios 
žmonėms!;. , Ę. Dauknys, MIC

pantų likviduota ir Lietuvos Skautų Sąjun 
ga. Kartu su jos likvidacija buvo areštuo
ti ir žymesnieji skautų vadai. Tada dauge 
lis vyresniųjų skautų-vienetų perėjo dirb
ti į pogrindį. Todėl hęnuostabu, kad oku
pantai, pradėję masinius žmonių išveži
mus, į sąrašus įrašė fr daugybę skautų ir 
jų vadovų. Prigrūstuose kalėjimuose ir 
kankinimo kamerose buvo daugybė ir jau 

uniformom, .nų skautų vadų. Daugelio likirįĮ'as buvo pa 
sibaisėtinas. Gana trumpu .laiku apie 150 
skautininkų .ir skautų vyčių buvo žiauriai 
nukankinti ir nužudyti. Bet ir šunkiausiuo 
se savo gyvenimo akimirksniuose jie neuž 
miršo esą skautais. Vyr. skautininkas Ša- 
rauskas, 11 mėnesių žiauriai tardytas ir 
kankintas, pėsčias varomas šimtus kilomet 
rų tiesiai į mirtį, nepasiduoda baimei ir 
nepraranda, skautiškų bruožų:,jau išseku
siomis jėgomis padeda savo likimo drau
gams duoną atiduoda silpniesiems.
nės kalėjimo kieme stjyaiusi padėti nusil- papaldoę;. Bernelių . Š'y. Mišios.,'vidurnak 
pusiems draugams, suradęs keletą butelių, tį 12 yąį., dieną — 9 ir 11 vai. Kalėdų II 
nedidelį cukraus ir druskos davmį užpila dieną vienerios Šv. Mišios 11 vąl.

a ęoyENTRY — šį sekmadienį — gruodžio
, 21d. 11.45 vai., St. Elizabeth bažn„ , St.

■ ■ E.lizapeth Rd.
linių turime 18 skautų.;Likę gyvi liudinin WOLVERHAMPTON — Kalėdų I dieną 

’ r ’ - ■ , 11.yąl. ryto, naujoje vietoje: Sisters of
tus ir jų skautišką elgesį iki pat mirties. Mercy koplyčioje, St. John's Square,
Štai, pav„ Zenonas Tarvainis, 18m„ Rainių 
miškelyje nukankintas, Telšių kalėjime’ bu 
vo visos kameros mylimas už linksmą bū
dą, teikiamą pagalbą ir sumanumą naudo
tis morzės abėcėle. Skautas vytis Antanas 
Čiužas, 18 m., taip pat nukankintas, kan
čios valandose daugiau rūpinęsis savo: ar
timu, negu savimi. Skautas vytis Henrikas 
Glazauskas, draugininkas žvirgždinis, sk.
vytis Kazys Puškoriūs — visi,jie gyveno ir , 
mirė vadovaudamiesi kilniais skautiškais 
principais.

Kilus vokiečių rusų karui ir lietuvių 
tautai ėmus priešintis, Sukilėlių eilėse mir 
ga skautai. Ir čia turime' gražių pavyz
džių — jūrų skautininkas Viktoras Lapas, 
skautininkas Juozas Milvydas ir daugelis 
kitų, kurie karžygiškai žuvo partizanų ei
lėse, vykdydami savo antrąją įžodžio dalį 
— Tėvynei.

Vokiečių okupacijos metu judrusis'skau 
tiškasis elementas visu nuoširdumu, mėtėsi

Panirildf"-- , , , „
LONDQN — Lietuvių, bažnyčioje Kalėclų 

pamaldos: Bernelių Šy, Mišios vidurnak
— .9 ir 11 vai. kalėdų II

vandeniu, kad kelyje galėtų šuv’ilgiriti sa
vo likimo, brolių, lūpas.

‘ “Rainių miškelyje tarp nukankintų 73 ka

kai gražiai atsiliepia apie žuvusius' skau-

., prie Snow Hill. .
CORBY —. gruodžio. 28 d, 12 vai. Occupa

tion Road bažnyčioje.
Pus j. valandos prieš pamaldas visur 

klausomos išpažintys.

skirti pareigūnai ir nutiestos tolimesnės 
Sąjungos darbo gairės.

Pradžioje skąutybė leido šaknis tik gim 
nazijose ar kitose aukštesnėse mokyklose, 
bet vėliau ji plito ir negimnazistiško jauni 
mo tarpe, persimesdama ir į bažnytkai
mius ir net kaimus. Netrukus skąutybė iš
sišakojo. Susibūrė vilkiukai, paukštytės, 
skautai vyčiai, jūrų ir oro skautai ir aka
demikų skautų Korporacija Vytis. Są
junga stiprėjo, apimdama vis daugiau ir 
daugiau lietuviško jaunimo, ir tobulėjo. 
Kiekvieną kartą Lietuvos Skautų Sąjunga 
buvo gražiai ir įspūdingai atstovaujama į pogrindinę .veiklą, pristatinėdamas: gink - 
įvairiose tarptautinėse jamborėse, skautų 
vyčių sąskrydžiuose ir suvažiavimuose. 
Kai .1933 m. skautybės įkūrėjas lordas Ba 
den Powel su lady O. Baden Powel ir 659 
Anglijos skautininkų aplankė Lietuvą ir 
buvo iškilmingai sutikti didžiulėje Palan
gos stovykloje, Lietuvos Sk. S-ga aukštie
siems svečiams padarė nepaprastai stiprų 
įspūdį. Dar ir šiandien tenka susitikti vie 
ną ar kitą iš tos grupės anglų skautininkų, 
kurie nepaprastai gražiais žodžiais mini

lūs ar platindamas pogrindžio spaudą.
Raudonajai bangai ritantis atgal į mūsų 

kraštą, su tūkstančiais kitų tautiečių trau 
kėši į Vakarus nemažai ir skautų. Vos tik 
Vokietijai kapituliavus, atgimsta ir Lietu
vos Skautų Sąjunga. Dirbant sunkiomis są 
lygomis, pasirodo savo kalba ir naujos 
skautiškos literatūros, atgimsta Skautų 
Aidas, Mūsų Vytis, svetimuose miškuose 
skamba liet.uviškos dainos ir žygiuoja 
tvarkingos lietuvių skautų gretos. Dėl.sto-

KUN. SENJ. KELERIS PERRINKTAS 
PIRMININKU

Esslingehe, prie Stuttgartp, įvyko Evan
gelikų liuteronų bažnyčių tremtyje kon
vento Vakarų Vokietijoje posėdis. Konven 
tą sudaro lietuvių, latvių, estų, lenkų ir 
vengrų evangelikų bažnyčių vadovybių ats 
tovai. Konventas susikūrė prieš dVejis me 
tus. Jo ligšiolinį prezidiumą sudarė Švedi
joje gyvenąs latvių-'arkivysk. Dr; T. Grin
bergs ir Pasaulio Liuteronų sąjungos-ats
tovas L. Pavūls. Konventas, kaip plates
nis-bažnyčių junginys, turi didesnį svorį 
Vakarų Vokietijoje ir tarptautinėje plot
mėje. Minimajame posėdyje perrinktas 
prezidiumas sekantiems dviem metams. Į 
jį vienbalsiai išrinkti: pirm. — kun. senj. 
Keleris ir reikalų vedėju — Pavuls. Kon
ventas svarstė tremties bažnyčių finansinę 
padėtį,-bendradarbiavimą su Vokietijos 
kraštų bažnyčiomis, metrikų registraciją, 
santykius su tėvynių bažnyčiomis, trem
ties bažnyčių atstovavimą tarptautiniuose 
bažnytiniuose Suvažiavimuose ir kitus rei
kalus. (VKVI)

tai savo prisiminimuose.
Kartu su mūsų Tėvynės didžiąja nelai

me — bolševikų okupacija atėjo ir tragiš
kasis Lietuvos Skautų Sąjungai laikotar
pis. Raudonieji puikiai suprato kad lietu-

vyklinių nepriteklių — iš senų milinių pa 
siūtomis tvarkingomis lietuviškomis ■ uni
formomis mūsų skautai dalyvauja kiek
vienoj tarptautinėj džiamborėj, atkreipda
mi visų dėmesį tikru skautiškumu, patrio

tuvos Skautų Sąjungos išlaikymas nekėlė 
abejonių,- ir naujuose kraštuose, pradėta 
steigti rajonai, skiriami, vadai, vadeivos 
ir vadeivės, ir vėl pradėtas lietuviškas sk. 
darbas. Šiandien turime Sąjungos apimty-

viai skautai, įsirašę savo širdyse tris kil
nius tikslus: Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
niekuomet nebus ■ jiems paklusnūs.. Dar 
daugiau: jie bus jų amžini priešai. Todėl 
tarp pirmųjų lietuviškų organizacijų oku-

tiškumu ir tėvynės nelaimėj skelbimu. Įgy 
jami šimtai įtakingų ir nuoširdžių draugų 
mūsų kraštui, ir atveriamos tūkstančiams 
akys dėl raudonųjų ir jų darbų.

Prasidėjus iš Vokietijos emigracijai, Lie

je šiuos rajonus: Anglijos, Australijos, Ka
nados, Vokietijos, Venecuelos ir keturis 
JAV. Šiuo metu Sąjungoje yra apie 4000 
skautų ir skaučių. Leidžiami du laikraš
čiai: Skautų Aidas ir Mūsų Vytis.
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MORENŲ UQNYS
Kazys Bradūnas — viena stambiausiųjų 

mūsų poezijos figūrų. Svarbiausia, ką jis į 
tremtį išsinešė, tai savo gimtąją žemę, al
suojančią visais stipriausiais ir gaivalin- 
giausiais tvinksniais. Ji, ta žemė, gyveno 
jo poezijoje dar Lietuvoje ir atkreipė dė
mesį.

Tremties pirmaisiais metais, kaip beveik 
visi be išimties mūsų poetai, skubėjo trem 
tinio dalią išdainuoti ir K. Bradūnas. Tose 
tremtiniui skirtose dainose jis vis dėlto ne 
atsijo nuo gimtosios žemės, nevaikščiojo 
svetimais kalnais, o pro tremtinių gyveni
mo paveikslus žiūrėjo namo.

Dabar jau išeina antras Bradūno poezi
jos rinkinys, kuriame poetas vėl visiškai 
grįžo savo poezijoje į lietuvišką poetinę

ANTSPAUDAS
Kai skaičiau pirmąkart 
Valstybės įkūrimą, 
Mano beraščiai tėvai 
Varstė rožančių, 
Rudais riešutiniais karoliais, 
Žalvario kryželiu.

Jis man buvo tada
Senas Mindaugo antspaudas, 
Plėšrių genčių kaktoje 
Atmuštas krauju.

VIENATINIS
Girdžiu tėvų intenciją:
Už visą giminę...

Už ką meldeisi tu 
Vainikavimo valandą?
Kurie dievai
Laikė tave sūnum, 
Vienatiniu šiaurėje?

Girdžiu varpų skambėjimą 
Už visą kraštą...

Ko gi klauseisi tu, 
Galvą nulenkęs?
Ar iškilmingo Te Deum, 
Ar kapų koplytėlės 
Viešpaties Angelo?

APLANKYMAS 
Džiaugsmingą Aplankymo paslaptį 
Motina kalba klūpodama...

Skubėk, žygūne!
Skubėk, nešdamas vyskupui 
Donacijų raštą —
Mano tėviškės vardą,
Dgoj gavėnioj
Užpustytą parapiją, 
Kurią išganymas 
Pamiršo...

, •—"iirirT'jiiirrrnihii

Atjojai pervėlai, valdove...
Priešais milžinkapių grandinė — 
Gentis užkasta.

Bet žemei nebekeršyk —
Tegu ji graužia
Kietus natangų kaulus, 
Palikdama tave.

— Tegu Ilsis ramybėje, — 
Prašo tėvai. 

tikrovę. Kai kas buvo linkęs tvirtinti, kad 
Bradūnas maždaug neieškąs nieko nauja 
ir nerandąs. Tie pastarieji du jo rinkiniai 
visiškai paneigia tokius tvirtinimus. Tie
sa, kad Bradūnas nenuėjo tuo svetimybių 
keliu, kuriuo pasuko, gal ir nenorom, da
lis jaunesnių už jį, bet jis rado tai, ko 
kiti net neieškojo.

„Morenų ugnys“,, pats naujausiasis Bra 
dūno rinkinys (išleido Literatūros Lan
kai), gal ne tiek pagilinimas, o naujas sa
vitas ir pasisekęs bandymas sulydyti toli
mą Lietuvos praeitį su dabartine, ypač su 
krikščioniškuoju požiūriu. Istorinė pago
niškoji Lietuva atgyja krikščioniškųjų pa
veikslų rėmuose.

Čia spausdinamės iš tos knygos ciklą 
„Mindaugas“.

Kazys Bradūnas
MINDAUGAS

VORUTA
Vėjuoti vakaro debesys 
Lekia prigulę pažemiu — 
Tai antpuolis totorių 
Pietų Lietuvoje.

Plikos pakelio šakos
Švilpia lyg spiečiai strėlių, 
Paleistų į Vorutą.
Mano tėvai eina poilsio, 
Tvirtai tikėdami, 
Kad sienos atlaikys.

DURKLAS
Karaliau!
Kam nusiėmei .šarvus?
Kam sustojai nakvynės 
Žemaičių girioje, 
Kur senieji dievai krauju grūdina 
Treniotos durklą,
Kur tėvai raudodami baigia 
Sopulingąją dalį...

KARALIAUS KAPAS 
Atpažinau tave iš tunikos 
Ir iš vainiko, 
Papuošto gintarais, 
Atidengtam kape — 
Širdy.

— Per amžių amžius, — 
Atsidūsta tėvai.

Didžiosios asmenybės „Lietuvių Dienose“
„Lietuvių Dienos“, lapkr. mėn. Nr. 9. 

Lietuvių kultūros ir visuomenės gyvenimo 
lietuvių-anglų kalbomis žurnalas. Jame pa 
minėtas Popiežius Pijus XII, prof. Jono Ši 
moliūno 80 metų sukaktis ir Vaižganto 25 
metų mirties sukaktis. 2 psl. pavergt. Lie
tuvos meno darbų. Vyr. Red. Bernardas 
Brazdžionis, leidėjas Antanas F. Skirius. 
Leidyklos adr.: 9204 S. Broadway, Los An 
gėlės 3, Calif. Nr. kaina 65 et., prenumera
ta 6 dol.
Anglų literatūros didžiūnas lietuviškai

Somerset W. Maugham, DAŽYTAS VU
ALIS. Romanas. Iš anglų kalbos, autoriui 

.. vertė Stepas Zobarskas. Išleido 
„Lietuvių LUenoc“ Dail. P. Lapės viršelis. 
312 psl. Kaina 3 dol. ’ - - .. .

Romane sprendžiama gydytojo šeimos 
problema. Veikalas parašytas stipria lite
ratūrine forma ir taip intriguojančiai, kad 
skaitytoją pririša iki paskutinio knygos 
puslapio. Holywoodo bendrovė, pastačiusi 
pagal šį veikalą filmą, pavadino Septintą
ja nuodėme, tai Yeiškia „Svetimos žmonos 
nevok!“

Lietuviškas stebuklas
(LIETUVA PRALENKĖ AMERIKĄ) Kai tik sužinojau apie giminaičio mirtį, Ką darysi — reikėjo apsigyventi. Mano 

Dar nepriklausomybės laikais teko skai tuojau užvedžiau bylą šioms pievoms at- advokatui paprašius, teismas atidėjo bylos 
tyti lietuviškoje spaudoje žinutę, kad JAV- gauti. Bet kur tau! Rusų valdžia ir jų teis- svarstymą kitam kartui ir paskyrė datą 
ėse statybinės firmos ėjo lenktynių, kuri mas nė klausyti nenori. Byla tęsėsi keletą vietai apžiūrėti.
iš jų greičiau naujoje vietoje pastatys gy
venamąjį namą ir atiduos savininkui rak
tus, kad tas jau galėtų tame naujame na
me gyventi. Pagal tą pačią žinutę, viena iš 
besivaržiusių firmų tatai įvykdė per ketu
rias valandas ir laimėjo varžybas. Laiko 
atžvilgiu nedaug nuo jos atsiliko ir kitos 
firmos. Aišku, kad tos firmos atsivežė ga
tavai iš anksto pagamintas visas atskiras 
dalis, kurias, atlikus vietos darbus, reikėjo 
tik sustatyti ir sukabinti. Be to, dirbo ma
šinomis, dienos metu, na, ir specialistų dar 
bininkų tai jau joms tikrai netrūko.

Bet ar galima tatai lyginti su tuo lietu
višku stebuklu, kuris įvyko Lietuvoje, P. 
valsčiuje. Ten irgi per vieną trumputę va
saros naktį, gal dar trumpesnę ir už ketu
rias valandas, vieno ūkininko pastangomis 
išdygo gyvenamas namukas, net su sudė
tingesniais gyvenimui reikalingais užbai
gimais. Ten ne tik šeimininkas turėjo ki
šenėje savo naujų namų raktą, bet ir pats 
su šeima jau jame gyveno!

Kaip apie tai patirta?
Vykdant žemės reformos įstatymą ir 

skirstant kaimų žemes vienasėdžiais, vieną 
gražų sekmadienio popietį atvyko pas ma
nę netolimo kaimyninio kaimo žvalus ūki
ninkas, kuris paprašė apžiūrėti jo neseniai 
atsibylinėtą geros pievos sklypą ir pasaky
ti, ar ties to sklypo kampu tekančios vin
giuotos upės sudarytas pusiasaliukas jam 
priklauso, ar jo kaimynui. Jis turėjo atsi
vežęs ir savos pievos planą, bet negalėjo 
pasakyti, ar tas rūpimasis pusiasaliukas 
plane pažymėtas, ar ne, kadangi tokių pu- 
siasaliukų buvo ir daugiau. Tiksliau reika 
lui išaiškinti teko klausimą tirti vietoje. 
Susitarėme tatai padaryti kitą sekmadienį.

Sutartu laiku šis ūkininkas vėl atvažia
vo, ir mudu išvykome. Dar mudviem be
einant reikiamos vietos apžiūrėti, pastebė
jau tame pačiame pievos sklype mažą tro- 
besėlį, kurį greitomis palaikiau daržinėle 
sausam šienui ligi žiemos sukrauti. Tokių 
daržinėlių teko matyti didžiulių pievų plo 
tuose kitose vietose, kur dėl kelių klampu 
mo nepatogu ar ir visai negalima vasaros 
metu šieną namo parvežti. Taipgi ant eže
rų ir upių krantų tekdavo matyti mažų 
trobesėlių ir kitai paskirčiai pastatytų. Tai 
kaimų pirtelės žmonėms praustis.

Bet, grįžtant atgal, prisižiūrėjau, kad 
matomas trobesėlis nė vienai iš minėtų 
paskirčių netinka. Pirčiai jis netinka dėl 
to, kad per toli nuo gyvenviečių ir upės 
kranto, o šienui sukrauti daržinėlei — ir 
per mažas, ir turi nereikalingus priedus: 
rąstų sienas, siauras storų lentų duris, 
stiklo langelius ir kraige iškištą storoką 
drenažo vamzdį, atstovaujantį dūmtrau
kiui, o daržinėlei tai visai nereikia. Smal
sumo pagautas, paklausiau patį savininką, 
ir jis, pasididžiuodamas, man papasakojo:

Trobesėlio istorija
Šita pieva ir kaime esantis pagrindinis 

ūkis kadaise priklausė artimiausiam mano 
giminaičiui, kurį dar rusų caro valdžia iš
trėmė Sibiran, ir jis ten mirė. Visas jo tur 
tas buvo konfiskuotas ir atiduotas iš Rusi
jos atgabentiems burliokams. Pats pagrin
dinis mano giminaičio žemės ūkis su tro
besiais nuo atėmimo ir ištrėmimo laiko 
jau buvo valdomas trečiojo valdytojo, to
dėl pagal galiojusius rūstį įstatymus aš jo 
negalėjau atgauti. Bet šitas pievų sklypas, 
kaip atskiras plotas, kažkodėl buvo palik
tas valdžiai valdyti, taigi dar nebuvo tre
čiojo savininko rankose.

metų, kol užklupo karas. Karo ir vokiečių 
okupacijos metu teismai neveikė, ir mano 
byla buvo pristabdyta.

Po karo mano pievos drauge su kitom 
panašiom žemėm pateko Lietuvos valstybi 
nių žemių fondan ir buvo pavestos vietinės 
apskrities žemės tvarkytojo žiniai. Teko 
dabar man jau Lietuvos teisme bylą vėl 
atnaujinti. Lietuvos vyriausybė ir teismas 
į mano teises pažiūrėjo teisingumo akimis 
ir man pievų neginčijo. Bet, valdymosi pra 
džioje savų įstatymų dar neturint, ypač 
teisme, vadovautasi senais, rusų paliktais 
įstatymais, kuriuose reikėjo surasti forma 
lų man pievų pripažinimo pateisinimą.

Rusai apie savus įstatymus visuomet tu
rėdavo susidarę savotišką nuomonę ir tu
rėdavo net priežodį: „Zakon čto dyšlo, ku- 
da povernūl, tuda į vyšlo“ — įstatymas lyg 
vežimo rodiklis, kur pasukai, ten ir išėjo... 
Taigi mano advokatas ir surado tuose pa
čiuose rusų įstatymuose paragrafą, kad pa 
našūs ginčijami plotai gali būti giminai
čiams grąžinami, jeigu tie giminaičiai gy
vena į nuosavybę pretenduojamuose plo
tuose.

NESIEKIA SENOSIOS TĖVYNĖS

Iš Lietuvos kilę vokiečiai yra susitelkę 
organizacijoje, vadinamoje „Die Land- 
mannschaft der Deutchen aus Litauen, e. 
V.“. Organizacija turi apie kelioliką tūks
tančių narių. Atitinkamai Vokietijos fede- 
ralinei struktūrai, ši organizacija yra pa
siskirsčiusi Landsverbandais.

Šių metų rugsėjo 21 d. Bochume įvyko 
V-sis Nordrhein-Vesftalijos junginio suva
žiavimas, kurio metu dalyviai išklausė iš
kilmingų pamaldų ir dalyvavo akte pa
įvairintame programiniais pasirodymais. 
Kvietimus dalyvauti suvažiavime buvo ga
vę ir toje srityje gyveną lietuvių bendruo
menės atstovai. Kalbamos vokiečių organi 
zacijos padalinio pirmininkas yra A. Un
ger.

Taip pat spalio pradžioje metiniam susi 
rinkimui buvo susirinkę Schleswig-Hol- 
steine gyveną Lietuvos vokiečiai. Šio pada 
linio pirmininkas A. Hoffmannas. Šį susi
rinkimą ir jo metu įvykusį iškilmingą ak
tą aprašė Rendsburge leidžiamas „Schles- 
wig-Holsteinische Landeszeitung“. Repor
taže tarp kita ko sakoma:

„Priešingai negu, pvz., Rytprūsių Land- 
smannschaftas, šisai Landsmannschaftas 
nesiekia atgauti savo senosios tėvynės. Lie 
tuvos vokiečiai susirado sau naują tėvynę 
ir yra ja patenkinti. Šimtmečiais savo li
kimui palikti vokiečiai Lietuvoje davė pa
vyzdį, kad taikus įsikurdinimas nevokiš
kose srityse ir be kardo įmanomas. Jie 
įrodė, kad vokiečiai ir su kitom tautybėm 
gali gyventi geruose kaimyniniuose santy
kiuose. Kaip tik būsimos, tapsimos „Naujo

(E) „Naujienų“ redaktoriaus Dr. Pijaus 
Grigaičio 75 m. sukaktį plačiai paminėjo 
Bostono „Keleivis“ ir kiti lietuvių laikraš
čiai. Sukaktuvininkas ir dabar dar pasi
reiškia kaip gyvas laikraštininkas ir poli
tikas. Visą laiką eina ALT Vyk. komiteto 
sekretoriaus pareigas ir sėkmingai daly
vauja lietuvių veiksnių žygiuose tiek Va
šingtone, tiek kitais atvejais. Be to, daug 
metų aktyviai dalyvauja ir kitoje lietuvių 
visuomeninėje veikloje. Linkime dar daug 
sėkmingų metų.

Dabar jau būtinai reikėjo, kad atvažia
vęs teismas rastų mane Čia gyvenantį. Na, 
ir rado. Rado ne tik šitą, kad ir mažą, bet 
pilnai gyvenamojo namo išvaizdą turintį 
trobesėlį, bet ir mane patį, jo pasienyje 
sau žabus kirviu kapojantį. O įėjęs vidun 
teismas vėl rado: moterį linus beverpian
čią, paklotą lovą pasienyje bestovinčią, už 
tiestą stalą, įrengtus suolus, visą kitą smul 
kią namų apyvoką atitinkamai išdėstytą, 
kibirą su vandeniu ir puodelį atsigerti pa
statytą, išmūrytą plytų krosnį ir joje duo
ną įkeptą...

Teismas nemeluotinai galėjo konstatuoti 
faktą, kad pretendentas į pievos savinin
kus tikrai vietoje gyvena, nors iš vakaro 
toje vietoje dar dirvonėlis žaliavo...

Ši statybinio greitumo pirmenybė Lietu
vai tenka pripažinti dėl to, kad statybinė 
medžiaga čia atvežta ne greit riedančiomis 
mašinomis, o arkliais ir prastais keliais, 
dirbta ne mašinomis ir naktį, be elektros 
šviesos ir be tiek daug specialistų darbi
ninkų, kiek jų gali turėti ir turį turtingos 
statybinės firmos. K. Jonelynas 

sios Europos“ akivaizdoje^ šis faktas turi 
didelės reikšmės. Todėl Lietuvos vokiečiai 
skaito savo pareiga buvusios tėvynės at
žvilgiu veikti ir naujoje tėvynėje tokių ge
rų santykių kūrimo linkme“...

Taip pat ir Stuttgarte vietinė bendruo
menės apylinkė palaiko gerus santykius 
su iš. Lietuvos kilusių vokiečių junginiu 
Baden-Wuertemberge. Abipusiškai lanko
masi parengimuose ir asmeniškai bendrau 
jama. Vokietijos Kr. Valdyba kviečia ben
druomenės apylinkes palaikyti gerus san
tykius su minėta buvusių Lietuvos pilie
čių vokiečių organizacija ir siekti, esant 
reikalui, jos talkos 'Lietuvos reikalui vo
kiečių visuomenėje skleisti ir Lietuvos 
laisvės atstatymui draugų laimėti. (VKVI)

LITUANISTINIS KALENDORIUS

Sudarė: R.E. Maziliauskas

SAUSIS
1— 1714 m. gimė poetas K. Donelaitis.
2— 1879 m. gimė dail. prof. Ad. Varnas.
3— 1944 m. mirė poetas J. Baltrušaitis.
5— 1916 m. mirė kompozit. Č. Sasnauskas
6— 1905 m. gimė rašyt. Kazys Boruta.
8— 1863 m. rusų valdžia sušaudė kun. A.

Mackevičių — sukilėlių vadą.
9— 1943 m. mirė Antanas Smetona. '

10—1909 m. gimė dail. Petras Kiaulėnas.
15—1923 m. lietuviai sukilėliai užėmė 

Klaipėdą.
17— 1835 m. gimė „Anykščių šilelio“ auto

rius Antanas Baranauskas.
18— 1918 m. mirė knygnešys Jurgis Bieli

nis — Baltasis Erelis.
20— 1889 m. išėjo pirmasis „Varpo“ nr.
21— 1896 m. gimė Balys Sruoga.
22— 1921 m. įsteigtas Karo Muziejus Kau

ne.
23— 1903 m. gimė aktorius H. Kačinskas.
24— 1894 m. gimė poetas V. Mykolaitis -

Putinas.
25— 1890 m. gimė Paulius Galaunė.
26— 1914 m. gimė rašyt. J. Kruminas.
29— 1946 m. Hannau (Vokietijoje) įsteig

tas teatras „Atžalynas“.
30— 1919 m. įkurta Lietuvos Karo aviacija.

VINCAS KUDIRKA

ŽAGARAS
Minėdami didžiojo savo rašytojo, pub

licisto ir visuomenininko šimto metų gi
mimo sukaktį, pateikiame čia skaityto
jams jo satyrą iš anuometinės okupuotos 
Lietuvos gyvenimo.

Iš vaitų, su kuriais Piernikovskis 
skriausdavo žmones, tik Raudonių vals
čiaus Žagaras pateko į kronikas. Tiesa, 
juk jis ir žymus buvo. Daug viršininkui 
darė gera, už tai ir viršininkas laikė jį ypa 
tingoje globoje. Ko tik Piernikovskiui pri
reiks, Žagaras tuoj pristato. Veždavo vir
šininkui ne tik nuo savęs, bet dar kasmet 
du kartu kalėdodavo po valsčių; vieną
kart su pusvežimiu, kitąkart su pilnaveži- 
miu — vis viršininkui. Prieš kiekvienus 
rinkimus duodavo jam šimtinę. Pagaliau 
sunku net išvardyti visus atsitikimus, ka
da Žagaras buvo tarpininku arba viršinin 
ko uždarbio šaltiniu. Dėl to toks Žagaras 
valsčiuje buvo nepaliečiamas viešpats: su 
valsčium darė, ką norėjo, o valsčius jam 
negalėjo nieko padaryti. Žinojo tikrai, kad 
ne kas kitas, tik jis bus vaitu, kol Pierni
kovskis Vilkpilėje. Žinojo, kad gali savin
tis valsčiaus pinigus, rinkti neteisingus mo 
kesčius, perdirbinėti kvitus, klaidingai 
įtraukinėti į knygas — už- tai nereikės at
sakyti, nes užstos viršininkas, kuris iš tų 
pat šunysčių traukia išvien su vaitu sau 
pelną. O jeigu kas bandė pasiskųsti, tai 
tam mokėjo skaudžiai atkeršyti arba pats, 
arba su Piernikovskio pagalba. Per dienų 
dienas sėdėdavo girtas smuklėje, ir kas tu

rėjo su vaitu reikalą, atlikdavo jį ne raš
tinėje, o tik pas Maūškų. Vieną valsčiaus 
susirinkimą reikėjo perkelti į kitą dieną, 
nes negalėjo ištraukti vaito iš smuklės. 
Raštininkas pažadėjo kitą dieną vaitą pri 
statyti. Susirinkimo dieną, anksti, susita
ręs su Mauškum, pakabino raštinės iškabą 
prie smuklės, o smuklinę prie raštinės. At 
eina vaitas, dar neišsipagiriojęs nuo vaka
rykščios, ir suka į smuklę. Bet, išvydęs ten 
raštinės iškabą, sumurmėjęs: „Kad tave, 
ne čia!“ nuėjo į raštinę. Tik dabar pama
tė, kad įkliuvo į sląstus, bet turėjo išbūti 
iki galo ir atlikti susirinkimo reikalus.

Juokų dėl tos priežasties užteko ilgam 
laikui Žagaras siuto iš piktumo. Kažin 
kas jam pasakė, jog iškabas buvo sukeitęs 
jo raštininkas. Vieną dieną vaitas surišo 
jį, įdėjo į vežimą ir, nuvežęs pas Pierni- 
kovskį, prašė duoti daktarui apžiūrėti, nes 
raštininkas turįs piktąją ligą ir užkrėsiąs 
visą valsčių. Dargi papirko dvi miesto mer 
gas, kad paliudytų, žinoma, vaitas tik ty
čia taip darė raštininkui už iškabų permai 
nymą. Raštininkas pats iš gėdos paliko 
Raudonių valsčių.

Kitas atsitikimas dar labiau įpykino Ža
garą. Nuėjo vieną vakarą su kažkokiu rei 
kalu į Padaržių dvarą. Atsisėdęs.virtuvėje, 
šnekučiavo su mergina, kuri lakino šunis. 
Jauni šuniukai prilakę šokinėjo apie vaitą. 
Jis, išėmęs iš kišeniaus savo blekę, erzino
si su šuniukais, kabinėdamas ją ant kaklo 
čia vienam, čia kitam. Razba, didelis kud- 
lotas šuo, geriausias namų sargas, pabai

gęs vakarienę, taipgi prisiartino prie vai
to, atsitūpė priešais ir žiūrėjo čia vaitui į 
akis, čia į blekę, tartum malonėdamas, kad 
ir jam užkabintų. Vaitas užkabino blekę ir 
Razbai, bet tub tarpu užsišnekėjo su atėju 
šia virėja ir Razbą pamiršo. Šuniui nusi
bodo laukti, taigi atsistojo, lyžtelėjo dar 
porą kartų tuščią geldą ir iškiūtino su ble- 
ke į savo būdelę. Vaitas, atlikęs reikalą, 
taipgi išėjo namo. Tik rytojaus dieną pasi
gedo blekės ir, neradęs jos tikriausioje vie 
toje, smuklėje, nusiminė.

Dvaro šeimyna tuojau pastebėjo blekę 
ant Razbos kaklo, bet jos nenuėmė, tik 
praminė šunį „vaitu“; iš to turėjo visi 
daug juoko, o ypač maži vaikai, kurie, nu
siėmę kepures, ėjo pas poną „vaitą“ su vi
sokiais reikalais ir nešė dovanas. Trečią 
dieną vaikai sumanė atimti blekę sau ir 
patys pavaitauti, bet nė vienas neišdrįso, 
nes Razba prie būdelės nelabai prisileisda
vo. Akamono vaikas, visų gudriausias, su
manė parinkti, kam teks eiti prie Razbos. 
Sustatęs aplinkui visus vaikus į ratą, ėmė 
skaityti: vienaicė, dvaicė, traicė, gerulė, 
pėdė, lodė, sukmen, dukmen, deven, driks! 
„Driks“ kliuvo 7 metų vaikiščiui, Grigo, ar 
timiausio dvaro kaimyno, sūnui. Vaikiš
čias pradėjo verkti. Vieni gąsdino įstumsią 
jį tiesiog į būdelę, jeigu pats neis, o kiti 
drąsino, kad nesibijotų ir eitų. Nėr ką da
ryti: pasikreipęs šonu, kairiąja ranka pri
dengęs užpakalį, lyg gindamas jį nuo ne
laimės, o tiesiąją atkišęs, artinosi pamažėl 
prie būdelės, drebančiu balsu atkartoda
mas: „Šuniukas, šuniukas, šuniukas“. Raz 
ba gulėjo būdelėje, padėjęs galvą ant 
slenksčio. Pamatęs prisiartinantį vaikiščią, 
tuoj susiprato: jeigu jis sėlina prie manęs 
su tokia baime, tai, tur būt, nori man ką 
pikta padaryti — reikia būti atsargiam.

Pakėlė galvą ir stebėjo atkištą ranką. Vos 
tik ranka palytėjo blekę, būdelėje suburz
dėjo, ir vos vaikas spėjo atsisukti, kai Raz 
ba įleido dantis į jo užpakalį, į patį minkš 
tumą. Vargšas sukliko ir ėmė bėgti namo, 
visu balsu šaukdamas:

— Va Jėzau! Mamyte! Va Jėzau!
Motina ravėjo daržą. Išgirdusi vaiko 

balsą, skubino į pagalbą. Atbėgo iš malki
nės ir tėvas, laikydamas rankoje striūgą, 
o kitoje nebaigtą dalgiakotį.

— Kas tau? — klausia tėvas.
— Ugi vaitas įkando...
— Kas, vaitas?
Vaikiščias nustojo verkęs, bet dirstelėjo 

į užpakalį ir, pamatęs kraują, vėl ėmė 
klykti.

— Va Jėzau! Mamyte! Va Jėzau!
Tėvas metė striūgą ir dalgiakotį ir nu

ėjo tiesiog pas vaitą. Žagaras tuo tarpu 
buvo smuklėje ir dantimis kilnojo stalą: 
tuo visuomet mėgdavo pasirodyti. Įeinant 
Grigui, jisai laikė dantyse iškėlęs vieną 
stalo galą, o ant kito galo buvo sustatyti 
buteliai su alumi. Mat, kiek atkels, tiek ir 
išgers. Grigas stačiai suriko vaitui į akis:

— Tai tik šunimi būti tau, o ne vaitu! 
Už ką tu mano vaiką įkandai?

Žagaras, negalėdamas pakreipti visos 
galvos, pakreipė į Grigą tik akis lyg bulius 
ir, tur būt, norėjo ką greit pasakyti, nes 
paleido stalą, kuris su trenksmu krito ant 
žemės, buteliai nulėkė, susikūlė, ir alus iš
siliejo. Aplinkui pakilo didelis juokas. Vai 
tui, taip iš netyčių ištiktam, dargi kilus to 
kiam triukšmui, tarytum žadą atėmė. Dai
rėsi tik po stalu, lyg norėdamas išlieto 
alaus baloje surasti atsakymą. Grigas, 
nelaukdamas, kada vaitas prakalbės, pa
ėmė du kaimynu liudininkais ir nusivedė 
parodyti savo vaiką. Žagaras, dar neatsi-
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peikėjęs, nuėjo paskui juos. Vaikiščias jau 
gulėjo lovoje apmazgotas ir apraišiotas.

— Pasakyki, kas tave įkando? — klau
sia tėvas.

— Ugi vai... — pradėjo, tik pamatęs pa 
tj vaitą, susiprato ir baigė: — ugi dvaro 
Razba.

— Tai kam tu sakei, kad vaitas? — ta
rė tėvas rūsčiai.

— Ugi ką aš kaltas, kad Razbą vadina 
vaitu, ir jis turi užsikabinęs blekę...

Grigas išvertė akis, kaimynai leidosi 
juokais, o vaitas tuojau išsprūdo į dvarą, 
nudžiugęs, kad atrado blekę.

— Antan, — prašo pasisukusį pusbernį, 
— nukabink štai blekę.

— Nusikabink pats. Ne aš užkabinau, 
ne aš ir nukabinsiu.

— Snargliau! Ar nežinai, kad aš vaitas?
— Kas tu per vaitas! Štai mūsų ponas 

Razba dabar vaitas, o tu, kažin, ar tiktum 
jam į seniūnus.

— Na, na, tik nebūk paikas, nukabink, 
jeigu prašau, — sušvelnėjo vaitas, nes ma 
tė piktumu nelaimėsiąs.

Jiedviem besiderant, prisirinko apie Raz 
bos būdelę ir daugiau žmonių.

— Taigi, — atsiliepė panaktinis, — ro
dos, buvo, geras šuo, niekam nieko nedarė, 
o kai tik tris dienas pavaitavo, jau ir pra
dėjo kandžioti žmones.

Čia vienas, čia kitas primetė smagų žo
delį, o Žagaras tylėjo ir kentė. Gavęs pa
galiau blekę, kiūtino pas Mauškų susira
minti. Neilgai žmogus potam nė vaitavo. 
Kada buyo išmestas jo globėjas Pierni
kovskis, tai ir pats negalėjo išlikti vaitu. 
Buvo jau pravaitavęs namus, iš valsčiaus 
dabar neturėjo nė skatiko, o kad buvo vi
siems įsipykęs, tai ir duonos kąsnio teko 
ieškoti kitur, o ne savo valsčiuje.
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ANGLU
kalėdiniai

papročiai
Nesistengsiu čia apžvelgti visą šio mūsų 

gyvenamojo krašto kalėdinių papročių is
toriją, o paliesiu tik tuos, kurie nusistovė
jo maždaug per paskutinį šimtmetį.

Tobulas susisiekimas suartino net ir to
limus kraštus. Tad ir tam tikra dalis pa
pročių suvienodėjo. Bet vis dar tautas ski
ria ne tik kalba, bet ir vienas kitas tauti
nis papročių bruožas. t

Visiems bendri dalykai yra laikymas Ka 
ledų geros valios žmonių reiškimosi, tai
kos, ramybės ir džiaugsmo laiku. Bendras 
bruožas yra ir kalėdinės eglutės, "’dovanos, 
sveikinimai, bažnyčių lankymas ir giesmių 
giedojimas. Anglai ypač mėgsta bažnyčių 
varpų skambinimą. Kaimuose yra net susi 
būrę tam tikri vienetai, kurie metai iš me

kius pietus bendrai įstaigose, įmonėse, klu 
buose ir t.t. Kartais pietus ruošia įmonės 
savininkai, o kartais apsimoka už juos pa
tys dalyviai.

16 amž. normalius Kalėdų pietus suda
rydavo 17 pagrindinių patiekalų. Svarbiau 
si jų: keptas šernas, virtas gaidys, virtas 
jautienos kumpis, keptas jautienos liežu
vis, kepta kiaulė, kepti kalakutas, žąsis, 
gulbė, žvėriena ir t.t. 18 amž. vienas Lon
dono lordas — Henry Grey — sumanė kar 
tą pralenkti visus. Jis įsakė iškepti pyragą 
— Pie, į kurį suėjo centneris miltų, 20 sva 
rų sviesto, 4 žąsys, 2 kalakutai, 2 triušiai, 
4 laukinės antys, 2 tetervinai, 10 kurapkų, 
2 jautienos liežuviai, 7 juodieji strazdai ir 
pagaliau 6 karveliai. Tas kepinys (Pie) bu

ne tik eglutei. Spalvoti popieriniai vaini
kai, popierinės liktarnos, įvairūs blizgu
čiai — visa tai kabinama prie lubų ir sie
nose. Be to, ypatingoje vietoje, kurios ne
galima išvengti nepraėjus, pakabinama 
krūmo Mistletoe šaka. Pagonybės laikais 
žmonės tikėjo, kad tas augalas turi gydo
mosios galios, saugoja nuo apraganavimo 
ir apskritai neša laimę ir saugumą. Tas 
augalas buvo laikomas tokiu galingu, kad 
jei dvi kovojančios armijos atsidurdavo po 
Mistletoe krūmu, tai sustabdydavo mūšį 
iki kitos dienos. Susidarė paprotys kabin
ti, tą augalą virš durų, kaip ramybės ir bi
čiulystės simbolį. Nors senoji reikšmė gal 
ir užmiršta, bet šiais laikais kiekviena po
ra, Kalėdų metu staiga atsidūrusi po to
kia šakele, turi teisę viešai pasibučiuoti, 
nors tai būtų net tik pirmasis jų susitiki
mas. Senovės laikais Mistletoe augalas bu 
vo siejamas su vedybų apeigomis, kaip, pa 
vyzdžiui, mūsų rūta.

Botanikoje tas augalas vadinamas Vis- 
cum Album. Tai yra pusiau parazitinis ža
lias baltomis uogomis augalas. Jis minta 
ne tik savo lapais, bet yra dar tvirtai apsi 
painiojęs apie kitą augalą, iš kurio čiulpia 
syvus. Labiausiai to augalo mėgiami, me
džiai yra obelys, jovarai, šermukšniai lie
pos ir kiti. Labai retai ąžuolas. Viscum yra 
dvinamis augalas. Uogos auga tik ant mo
teriškojo medžio.

Anglai, kaip ir kiti kraštai, turi eibes 
prietarų. Kai kurie jų siejami ir.su Kalė

tų eina vakarais skambinti varpais. « 
Anglų kraštai'Kalėdas vadina Christ

mas, bet yra išlikęs ir senasis pagoniškas 
Kalėdų laiko pavadinimas: Yule-tide, o tai 
reiškia: šventės arba linksmybės laikas.

Kalėdinės sveikinimo kortelės, pasikeiti
mai dovanomis yra žinomi ir kituose kraš
tuose, bet yra ir tokių kraštų, kur pasikei
timas dovanomis ribojasi tiktai artimųjų 
tarpe. O Anglijoje dovanomis keičiasi, kad 
ir vos pažįstami. Sveikinimo kortelėmis, 
nuo paprasčiausių iki meniškai atliktų, 
per dvi prieškalėdines savaites būna už
tvindyti visi paštai. Susidaro tokios krū
vos siuntinių, kad savo jėgomis joks paš
tas neįstengtų net ir per mėnesį pristatyti 
į vietas. Todėl kviečiami į talką savano
riai, daugiausia studentai ir vyresniųjų 
klasių gimnazistai, padėti skirstyti ir išne
šioti. Sveikinimo korteles gavusieji nededa 
jų į krūvą, bet išstato, kad kiekvienas at
silankęs svečias galėtų pamatyti ir pasi
skaityti. Užeinama tokių butų, kuriuose 
apstatyti visi baldai arba kambarys išva- 
vadžiotas šniūrais, ir kortelės kabo lyg 
skalbiniai. Kabo jos iki Trijų Karalių.

Didžiausias dovanų skaičius, ypač ‘vai
kams, eina Kalėdų Senelio vardu, t.y. Fa
ther Christmas, arba Santa Klaus. Santa 
Klaus vardas kilęs iš St. Nicholas. Šventa
sis Nikalojus yra vienas populiariausių 
šventųjų? Jo diena išpuola gruodžio 6, bet 
ta tikroji diena ilgainiui užmiršta, ir San
ta Klaus dabar suplakamas su Kalėdų iš
vakarėmis. Apie Šv. Nikalojaus gerus dar
bus yra susidariusių daug legendų. Ypač 
jų daug apie šventojo dovanas, apie vaikų 
iš visokių priepuolių gelbėjimą ir t.t. Iki 
šiol vaikai tiki, kad užtenka einant gulti 
užkabinti ant lovos galo tuščią kojinę, o ry 
tą ta kojinė bus pilna dovanų, kurias pro 
kaminą nusileidęs bus sudėjęs Santa 
Klaus.

Kitas būtinas Kalėdų ženklas yra tam 
tikras pyragas:- Christmas Puding. Jo re
ceptas metai iš metų niekada nesikeičia. 
Jo paruošimas ir užmaišymas susietas su 
tam tikrais prietarais. Maišyme turi daly
vauti visa šeima, kitaip visus metus nebus 
šeimoje sutarimo. Jį galima pagaminti net 
prieš keletą mėnesių, jis gerai išsilaiko, ne 
lyginant mūsų Raguotis. Kitas būtinas Ka 
ledų patiekalas — tai keptas kalakutas, žą 
sis čia jau antroje vietoje. Kalakutas su 
visa eile įvairių mėsiškų priedų valgomas 
vadinamųjų Christmas Dinner — Kalėdų 
pietų metu. Anglams tie pietūs tai lyg bū
tų mūsų Kūčios. Kūčias mes valgome Ka
lėdų išvakarės^, o anglai Kalėdų pietus 
praktikuoja jau nuo pusės gruodžio mėn. 
Yra labai įsisenėjęs paprotys valgyti to-

vo 3 jardų apimties, jį dėžėje ant tekinių 
du vyrai įvežė į pietų salę. Aišku, svečiai 
sukėlė šeimininkui ovacijas.

Kitas, galima sakyti, anglams būdingas 
paprotys — tai vartoti neišpasakytas ma
ses popierinių papuošalų. Jie naudojami

domis. Pvz., Kalėdų naktį reikia padėti už 
durų indą su maistu „nykštukams“; kitas 
— tą naktį gimusiam kūdikiui būtinai 
įspausti į kumštelę sidabrinį pinigą, kad 
tokiu būdu kūdikiui būtų užtikrinta tur
tinga ateitis. O. Kairiūkštienė
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NAUJASIS PLANAS
AUKŠTESNIS MOKSLAS BUS TIK UŽSISPYRĖLIAMS IR 

PRIVILEGIJUOTIEMS
Pagal Chruščiovo pasiūlytą ir dabar ofi

cialiai paskelbtą planą, — kuris bus vykdo 
mas ir Lietuvoj, kol ten bus Maskvos val
džia — mokyklos bus visiems prieinamos 
ir maždaug privalomos tik aštuonmetės 
vaikams - jaunuoliams nuo 7 iki 15 metų.

Po aštuonerių metų mokyklos, baigę ją 
ar nebaigę, maždaug 15 metų jaunuoliai 
visi turės eiti dirbti į fabrikus ar kolcho
zus.

Toliau mokytis, jeigu norės, galės tik 
laisvu nuo darbo laiku, vakarais, naktimis, 
ir tai tik po to, kai jau bus įgijęs „profe
sinį parengimą“, tai yra, kurį laiką padir
bėjęs pramokęs to darbo, į kurį pagal ap
linkybes bus patekęs. Kitaip sakant, nuo 
17-18 metų amžiaus jaunuoliai (kurie ne
bus, 18 ar 19 metų sulaukę, paimti kariuo
menėn), galės tęsti mokslą vadinamose 
darbo jaunimo vidurinėse mokyklose, vei
kiančiose vakarais, arba pamainomis (kur 
yra daugiau dirbančių dviem ar trim pa
mainom fabrikuose), arba neakivaizdiniu 
(korespondenciniu) būdu.

Šios aukštesnėsės mokyklų klasės bus 
tolesnis bendrojo lavinimo ir drauge vadi
namojo politechninio mokymo tęsinys, nes 
šalia ligi šiol vidurinėse mokyklose dėsto
mų dalykų, bus dėstomi ir praktinio garny 
bos darbo dalykai.

Kai kurie, gabesnieji (ar ištikimesnieji, 
turį geresnes partijos rekomendacijas) ga
lės lankyti ir normaliai veikiančias viduri
nes mokyklas (aukšteshiąsias klases), bet 
irgi tik dirbdami tuo pačiu metu ir gamy
boje. Jie galėsią būti atleidžiami nuo dar
bo 2 ar net 3 dienas kas savaitę (dirbs 4 
ar 3 dienas).

Dar labiau atrinktiems bus galimybė mo 
kytis be pertraukos ligi vidurinio mokslo 
baigimo mokyklose - internatuose, tai yra, 
mokyklose, kurių mokiniai ir gyvens prie 
mokyklų laikomuose bendrabučiuose, at
skirti nuo šeimos ir kitokios „pašalinės“ 
įtakos. Tokių mokyklų-internatų būsią ne 
tik bendro lavinimo programa, bet taip pat 
ir specialių — muzikos, dailės ir kt., į ku
riai mokiniai būsią atrenkami pagal paste
bėtus jų ypatingus gabumus.

kur dėstomoji kalba rusų, ten to krašto 
gimtoji kalba liktų tik neprivalomo dalyko 
padėty). Vak. Europos kalba, pagal sąly
gas, taip pat galėtų būti pripažinta nepri
valomu dalyku (dabar viena tokia kalba 
privaloma). Tėvai turėtų patys spręsti, į 
kokią mokyklą leisti vaikus — rusišką, ar 
į savąja kalba dėstančią.

Šiame plane yra tendencija išplėsti ru
siškų mokyklų tinklą nerusiškuose kraš
tuose labai nekaltu būdu. Pavyzdžiui, lietu 
vių kalbai okupacinė valdžia Lietuvoje ir 
toliau pripažins visas teises, netgi nevers 
vaikų mokytis rusų kalbos !?Bet iš kitos pti 
sės padėtis jau yra sudaryta ir be abejo 
bus palaikoma tokia, kad be rusų kalbos 
toliau'kolchozo ar nekvalifikuoto, menkiau 
šiai atlyginamo darbininko padėties nenu
eisi. Tėvai, kurie nuspręs vaikus leisti į lie 
tuviškas, tai yra, lietuviškai dėstančias mo 
kyklas, žinos, kad jų vaikai neišmoks, ar
ba tik silpnai tegalės pramokti rusų kal
bos ir todėl bus pasmerkti likti šimtanuo- 
šimtiniais proletarais. O rusiškos mokyk
los bus jau tikra to žodžio prasme rusiš
kos, kur lietuvių kalbos galės būti tik šiek 
tiek mokoma, kaip neprivalomo, nelabai 
reikalingo dalyko. Visi okupuoti nerusiški 
kraštai bus pastatyti prieš sunkų ir svar
bų apsisprendimą. Planuotojai, be abejo, 
tikisi, kad mokinių tėvai bus „protinsi' ir 
apsispręs už rusiškas mokyklas... Kaip 
bus iš tikrųjų, gal jau pradės aiškėti atei
nančiais metais, nes dabar paskelbtasis 
projektas, be abejo, bus ateinančiame par
tijos suvažiavime priimtas, ir ateinančiais 
metais pradės jį vykdyti.

Lietuvoje ligi šiol niekas nei vienu žo
džiu šiems naujiems planams dar nepareiš 
kė pritarimo, bet dabar, kai planas oficia
liai paskelbtas ir rengiamas priimti, tur 
būt, turės kas nors pradėti jį garbinti ir 
už jį dėkoti... (LNA)
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UŽ PUSĘ MINUTĖS 4000 svarų
Britų parlamentas svarstė reklamos 

klausimą.

MOTERŲ

kampelis
Veda V. Grinkevičiūtė -

SUGYVENIMAS ŠEIMOJE
Kai vyras ir žmona blogai .susigyvena 

ar net ruošiasi skirtis, tai visuomenė vi
sas bėdas daugiausia įžiūri per smarkiam 
neblaivume, neištikimybėj, pinigų trūku
me. Bet visa tai yra jau paskutinės, žmo
nėms matomos priežastys. Psichiatrai, ku
rie tyrė šį klausimą, tvirtina, kad santuo
ka kenčia nuo 6 visiškai netragiškų prie
žasčių. Tos priežastys:

1. Baimė išsikalbėti. Vyras ir žmona, ku
rie kada nekada ir smarkiau pasako vie
nas kitam savo nuomonę, geriau gali su
gyventi, negu tie, kurie nuolat slepia savo 
rūpesčius ar nepasitenkinimą, o tuo tarpu 
bando „netyčia“ atkeršyti už tai savo ant
rajai pusei.

2. Nepasitikėjimas. Beveik kiekvienas 
mūsų kada nors gyvenime patyrė nusivy
limo, bet sugebėjo nugalėti tai. Bet yra 
žmonių, kuriems smarkūs nusivylimai pa 
lieka sieloje didelių pėdsakų, ir toks žmo
gus jau niekam daugiau nebetiki, net sa
vo žmonai ar vyrui. Jis ar ji tuomet jau vi 
sur mes įtarimo šešėlį ir su tokiu žmogum 
sunku arba net neįmanoma rasti bendrą 
kalbą ar pasitikėjimą.

3. šykštumas. Tokie žmonės šykštūs ne 
tik pinigų ir materialinių gėrybių atveju, 
bet taip pat ir gerų, draugiškų žodžių, mei 
lės, simpatijos. Su tokiais žmonėmis san
tuoka yra ypač sunki, ir jeigu jie nesuge
bės pasitaisyti, tai niekas su jais ir jie su 
niekuo negalės būti laimingi.

4. Tuštybė. Santuokoje, kur vienas ar 
abu partneriai per daug vertina savo iš
vaizdą, daugiausia kenčia nuo vidujinės 
tuštumos. Mergaitė, kuri ieško sau tik 
„gražaus“ vyro, ilgainiui nusivilia juo, o 
graži mergaitė kartais mano, kad jos gro
žio gerbimas ir yra meilė. Tokie' žmonės 
nemoka „duoti“, jie dažniausia būna egois 
tai ir laukia tik, kad būtų garbinami, ir 
todėl nesuranda laimės.

5. Noras valdyti. Tokie žmonės nori vi
suomet ir visur rodyti savo valią. Ką jie 
sako ar galvoja, tai tik tai yra teisinga. 
Nereikia ir sakyti, kad su tokiais žmonė
mis labai sunku sugyventi.

6. Nekantrumas. Toks žmogus dažniau
siai neturi gyvenime jokio tvirto plano, 
bet daro, kas jam tik ateina į galvą. Po 
akimirkos jis gali jau ko kita norėti. Taip 
darydamas, jis sujaukia visus savo šei
mos planus, o tai, žinoma, labai nemalonu 
partneriui.

žinodamas savo silpnąsias puses, kiek
vienas gali pasistengti nugalėti save, su
švelninti savo ydas ir tuo padaryti santuo
ką laimingesnę ir pastovesnę. V.F.

Jazminas — ,aš negaliu būti ištikima 
(matai, ką aš jam padaviau...).

Birutė nespėjo baigti kalbėti, kai su
skambėjo įeinamųjų durų skambutis. Pa
siuntinys atnešė jai nedidelę puokštę gė
lių: irisų ir baltų gvazdikų. Ji paraudo ir 
laimingai nusišypsojo, sakydama man: 
„Dabar vėl viskas tvarkoje su mano Ka
ziuku!“

„Tvarkoje? Aš džiaugiuosi, bet ką reiš
kia dabar tos gėlės?“

„Balti gvazdikai. — aš atsiprašau, o
Irisai — jau vienas jūsų žvilgsnis daro 

mane laimingą!“
„O ką tu jam dabar atsakysi?“ — „Kai 

pamatysiu jį, duosiu jam tokią gėlytę...“
Kaip jūs manote, mano mielos draugės, 

kokią gėlę Birutė jam duos?
Kas atspės teisingai — gaus mažą dova

nėlę. Jeigu teisingai atspės daugiau asme
nų, negu yra dovanėlių, tai išspręsim bur
tų keliu.

Rašykite šiuo adresu: Mrs. V. Funkas, 
Dr. C. Goerdelerstr. 15, Pinneberg b/Ham 
burg, W. Germany. Neužmirškite aiškiai 
parašyti savo pavardę ir adresą ir pridėki 
te tarptn. pašto kuponą atsakymui. V.F.

BE ŠEPEČIO NEIŠSIVERSI
Tu jau žinai, kad šepečiu gera valyti 

kūną. Neabejoju, kad taip pat žinai, jog 
plaukus reikia kasdien šepečiu šukuoti.' 
Nors sakoma, kad užtenka loo sykių pa
traukti šepečiu, bet man atrodo, kad tai 
per maža, geriau daugiau. Bet ar tu darai 
tai, mano miela drauge? Tiktai jeigu nuo
lat ir kasdien tu taip darysi, tai tavo plau
kai ilgainiui bus gražūs ir švelnūs ir bliz
gės kaip šilkas. Be to, nereikia užmiršti ir 
tai, kaip tuo šepečiu šukuoti plaukus: ne 
ties galva, bet nuo galvos. Geriausiai būtų 
tuo atveju atsisėsti, palenkti galvą, pasiim 
ti į abi rankas po šepetuką ir šukuoti taip, 
kad plaukai lėktų pirmyn. Tada tavo plau
kai gaus oro, o visi nešvarumai ir dulkės 
išlakstys. Jeigu tu priešingai pasielgsi, tai 
tik į plaukus ir į galvos odą įtrinsi tuos 
visus nešvarumus. ' „

Šitaip šepečiu išsišukavusi; geriau sa
kant — išsivaliusi, pasiimk šukas ir pasi
daryk šukuoseną, kuri tau geriau tinka 
prie veido'. Gražina

(E) Dėl nesutvarkytų krosnių, langų, lie 
tui ir siegui atvirų stogų skundžiasi Vil
niaus miesto kai kurių rajonų gyventojai. 
Kai kuriuose namuose įrengiamas centra- 
linis šildymas, bet jis negali pradėti veik
ti, nes įrengimo darbai eina labai lėtai. 
Žiema gali užklupti kai kuriuos gyvento
jus neapšildjduose butuose, rašoma Vil
niaus „Tiesoje“. Esą signalizuojama apie 
stambias negeroves ir Panevėžyje. Nebe 
pirmi metai blogai veikiąs centralinis šil
dymas, kanalizacija. Blogai esą ir su kuro 
parūpinimu. Praėjusiais metais Kapsuke 
(Marijampolėje) kai kurios įstaigos nega
lėjusios gerai veikti vien dėl kuro stokos. 
Netvarka esą ir su Vilniaus gyventojų ap
rūpinimu kuru. „Blogiausia tai, kad toji 
netvarka kartojasi kasmet“, rašo laikraš
tis.

(E) Gėlininkystei išvystyti ministerių 
taryba išleido atskirą nutarimą. Kaune 
esąs statomas gėlininkystės kombinatas, 
kurio plotas 5.000 kvm. Ateinančiais me
tais toks pat kombinatas bus pradėtas sta
tyti ir Vilniuje. Plečiami šiltnamiai Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Palangoje, 
Druskininkuose. Sekančiais keliais metais 
numatomos statyti oranžerijos ir kituose 
rajonuose. *

Specialiosios mokyklos — technikumai, 
kuriose šalia bendrojo lavinimo programos 
mokoma ir tam tikros specialybės, irgi ga
lės būti lankomi tik šalia darbo — vaka
rais, pamainomis, sezonais (kaimų rajo
nuose) arba neakivaizdiniu būdu.

Lietuviškos ar rusiškos mokyklos?
Dabar daugumoje Lietuvos mokyklų dės 

tomoji kalba yra lietuvių, bet jau antrųjų 
metų vidury pradedama mokyti ir rusų 
kalbos, kuriai skiriama kasmet vis dau
giau pamokų ir vyresnėse klasėse tų pamo 
kų būna net daugiau kaip lietuvių kalbos. 
Yra miestuose, (net ir tokiuose, kaip Ku
piškis ar-Kuršėnai) ir rusų dėstomąja kai 
ba vidurinių mokyklų. Jose tačiau moki
niai (daugiausia rusų kolonistų ar karių 
vaikai) pamokomi ir lietuvių kalbos (kad 
galėtų čia paskui patogiau likti okupacinės 
valdžios pareigose).

Naujasis planas reiškia susirūpinimo, 
kad dvi kalbos ir dar viena vakarų Euro
pos kalba (anglų, prancūzų ar vokiečių) 
pareikalauja daug laiko, nebėra kur be- 
įsprausti vadinamąjį politechninį moky
mą. Numatoma pertvarkyti taip, kad neru
siškuose kraštuose visur galėtų būti mo
kyklos arba gimtąja, arba rusų dėstomąja 
kalbai ir gimtąja kalba dėstomoj mokyk
loj rusų kalba būtų dėstoma tik kaip ne
privalomas dalykas, tiems, kurie nori, o

Ta proga pažymima, kad išlaidos rekla-
mai D. Britanijoje vis didėja, bet kartu su 
tuo įsigali ir nesąžiningumas prekių ga
myboje.

Parlamento narys F. Noel - Baker pažy
mėjo, kad, pvz., už pusę minutės reklamos 
televizijoje šiokiadieniais mokama iki 
2.500 svarų, sekmadienio vakare — iki 4. 
000 svarų. Bet daugeliu atvejų reklama be 
prasmiška, kitais melaginga, o kai kuriais 
yra net nusikalstamojo pobūdžio. Dideli 
pinigai, pvz., lupami už dažytą vandenį, ku 
ris skelbiamas kaip gliukozinis. „Ryvita“ 
peršama suliesėti trokštančioms moterims, 
o iš tiesų jau geriau tam reikalui pasirink 
ti tikrą duoną. Dantis, esą geriausia valy
ti ne reklamuojamaisiais gaminiais, bet pa 
prasta druska. „Persomnia“, , Relaxo 
Tabs“ ir „P.R.“ tabletės nuo nemigos tu
rėtų būti leistos tik pagal receptus. „Per
sil“, „Tide“ skalbimo milteliai turi dažų, 
kurie išskalbus ką nors sudaro baltumo 
įspūdį, bet vėliau įsigeria į medžiagą ir 
nebeišplaunamai sujuodina ją.

Siūlymas paskirti karališkąją komisiją 
reikalui ištirti nepraėjo, nes parlamento 
pozicija pasisakė už reklamines varžybas.

GĖLĖS IR MEILĖ
Birutė karštai kalbėjo mnx>.- „uk pagal

vok, kaip viskno atsitiko! Na, ja šįsyk 
aš, tiesa, su Jonu atėjau į balių, bet tik to 
dėl, kad mes prieš tai buvome kartu kine. 
Su Kaziu aš buvau susitarusi susitikti jau 
baliuje ir galvojau, kad šoksiu su juo, 
kaip visada. O kas išėjo?! Aš įeinu į salę, 
laikau rankose tik vieną chrizantemą, ku
rią man davė Jonas, noriu kaip tik Kaziui 
gražiai „labą dieną“ pasakyti, o jis tik šal 
tai pažvelgė į mane ir paduoda man dvi 
geltonas rožes... Geltonos!!! Aš nusisukau, 
pamačiau vienoje vazoje jazminus, čiupt 
vieną šaką ir jam su maloniausia šypsena 
įteikiu... Jis supyko, o aš...“

„Palauk, palauk“, sakau, „aš nieko ne
suprantu, kas čia yra: rožės, jazminai ir 
t.t.“.

„Ak, tai tu nesupranti gėlių kalbos? Tai 
klausykis, kas ką reiškia:

Raudonos rožės — aš myliu jus aistrin
gai;

Baltos rožės — aš myliu jus su tylin
čiom lūpom;

Geltonos rožės — aš žinau, kad jūs man 
buvote neištikima (ar supranti dabar, ką 
jis norėjo man pasakyti?);

Raudonas gvazdikas — aš myliu ir ger
biu jus;

Tulpės — mano mintys su jumis net

APELSINU DUBENĖLIAI
Gražiai ir nraV+ičb-nl

stalą patiekalais, sudėtais į apelsinų luo
bus. Tam tikslui reikia perplauti per pusę 
apelsiną ir aštriu peiliuku atsargiai išimti 
masę ir išvalyti, kad vidurys būtų visai 
sausas. Į' tokią apelsino luobo pusę galima 
dėti visokius užkandžius ar skanėstus.’Pa
vyzdžiui, krabai su kapotais kiaušiniais ir 
majonezu, arba smulkiai piautos mėsos ga 
baliukai su raugintais agurkais ir majone
zu. Taip pat dedama smulkiai supiaustyta 
virta žuvis su ryžiais. Į tokius apelsinų luo 
bo dubenėlius galima pilti ir saldžią dre
bučių masę, duoti sukietėti ir prieš duo
dant į stalą papuošti plakta grietinėle. Sal 
džias obuolių, kriaušių, bananų ir apelsi
nų košeles taip pat galima pilti į juos ir 
apibarstyti tarkuotais riešutais. Kiekviena 
šeimininkė gali dar surasti daug įvairių 
galimybių pasinaudoti šiais apelsino dube
nėliais. šeimininkė

Vyras įeina į kambarį ir mato savo žmo 
ną sėdint prieš veidrodį.

— Kaip tu gali ištisas valandas sėdėti 
prie veidrodžio?

Žmona atsigręžus atsako:
— Tai nejaugi man visą laiką stovėti!

ARGENTINA
sapne;

Alyva — jūs esate mano pirmoji didelė
meilė;

Neužmirštuolės — neužmiršk manęs;
Chrizantemos — jūs turite gražiausias 

pasaulyje akis (tai Jonas man davė chri
zantemą, na, ir kas iš to?);

Narcizai — jūs esate tuščia ir egoistė;
Žibutės — aš esu prie jūsų kojų;
Anemonai — aš būsiu jums visada išti

kima;
Mimozos — kodėl jūs tokia jautri?
Calla — aš nugalėsiu jus;
Immorteliai — mano meilė bus amžina;
Raudonos aguonos — manyje dega ug

nis;

(E) „Argentinos Lietuvių Balsas“, telk
damas savo laikraščiui skaitytojus, išlei-
do romaną „Sidabras prie Sandavako“, ku 
rį gaus dovanai to laikraščio prenumerato 
riai. Laikraštis dabar pradeda 40-tuosius 
metus.

JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖS
(E) 1000 dolerių premiją lietuviškam 

muzikos kūriniui paskyrė Kultūros Fondo 
Lietuvių muzikos komisija. Muzikos kūri
nys pageidaujamas patriotinio turinio. Pre 
miją skyrė Pirmosios Dainų šventės komi
tetas.

(E) Vilniaus įgulos viršininkas dabar 
yra gvardijos pulk. Martynovičius, Vil
niaus įgulos komendantas papulk. V. Sidel 
nikovas. Lapkričio 7 dienos paradą pri
ėmė gen. maj. J. Macijauskas.

Margaritos — jūs mano vienintelė sva
jonė;

Slibino nasrai — aš norėčiau su jumis 
paflirtuoti;

Rugiagėlė — mano meilė gili, kaip jūra;
Pakalnutė — glūdišius •—■ jūs geras 

draugas;
Heliotropas — jūs gražuolė;

(E) Gudų dalių sukaktis. Gruodžio 1 d. 
sukako 40 metų, kai prie Lietuvos Krašto 
Apsaugos ministerijos buvo įsteigta gudų 
dalis, kuri vėliau rūpinosi gudų karinių 
dalinių steigimu Gardine ir Kaune. Čika
goje gyvena ir vienas pirmųjų gudų sava
norių, paporučikas (dabar Gudijos Taut.
resp. gen. maj.) Mykolas Demidovas.
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Rašo K. Valteris

SUORGANIZUOKIME VOKIETIJOJE 
LIKUSIEMS TREMTINIAMS DVASINIUS 

PAKETĖLIUSVokietijoje lietuviams daug ko trūksta, bet jie nedrįsta visų vargų kitiems atvirai pasipasakoti. Tik jautresnės širdies tautiečiai supranta jų vargus ir, kiek galėdami, palaiko juos savo aukomis. Aukos maistu ir rūbais per Balto rankas pasiekia kiekvieną Vokietijoje gyvenantį tremti nį lietuvį. Už tą didelę paramą visi tremtiniai yra be galo dėkingi. Bet tai medžiaginė parama išlaikyti kūno sveikatingumui, o apie jų dvasinį skurdą mažai kas pagalvoja, kad jie neturi spaudos ir kad jie ją norėtų turėti, kaip ir visi kiti, niekam neateina į galvą, nei knygų leidėjai, nei redaktoriai spauda jų neaprūpina, nes dėl didelių išlaidų visai neįmanoma tokiai masei žmonių nemokamai siuntinėti laikraščius ir knygas. Šiuo reikalu turi patys tremtiniai pasirūpinti. Bet kokiu būdu jie šį svarbų reikalą sutvarkys be lėšų? Reikia ieškoti išeities. O išeitis yra, tik reikia iniciatorių ir organizuotumo. Išeitis yra tokia: suorganizuokime skrajojančius 
knygynėlius.Skrajojančius knygynėlius galėtų organizuoti tik PLVKV. Ji pasirūpintų surinkti iš visur knygas ir periodinę spaudą, sukataloguotų ir surūšiuotų nedideliais kiekiais ir išsiuntinėtų į stovyklas apylinkių valdyboms ir seniūnijoms, o iš ten spaudą gautų kiekvienas tos apylinkės tremtinys. Tik reikėtų nustatyti laikas ir tvarka, kada ir kam spauda turi būti grąžinta.Iš kur gautume spaudos? Man atrodo, kad šį klausimą galėtų Krašto Valdyba lengvai išspręsti paskelbusi knygų ir laikraščių vajų. Manau, kad iš visos Vokietijos į centrą — Kr. Valdybos namus suplauktų nemažas kiekis literatūros. Netikė tina, kad lietuvis - tremtinys Vokietijoje neturėtų vienos kitos knygos. O kiti turi po keliolika ar daugiau. Be to, pavyzdžiui, Varelio senelių prieglaudoje lietuviai turi apie 300 knygų. Seneliai jas seniai yra per skaitę, jos guli ir pelija. Toks pat reikalas yra ir su pavienių asmenų knygomis, o laikraščius perskaitę sunaikina, kad nebūtų bereikalingo balasto. Šį brangų turtą būtinai reikia ištraukti iš pelėsių ir duoti juo naudotis kitiems. Tikėtina, kad dauguma perskaitytas knygas mielai pavestų Kr. Valdybos kompetencijai, jei ne amžinai, tai bent laikinai.Tai būtų dvasinių paketėlių užuomazga. Vėliau susiras ir naujų knygų. Susiras kilnių autorių, leidėjų ir redaktorių, kurie nepašykštės Vokietijoje pasilikusiems bro liams- tremtiniams prisiųsti viena egzempliorių dykai. Tokiu būdu knygų skaičius didės, niekados nepasens, nes knyga tik iš paviršiaus pasensta, bet jos turinys, kaip avily medus, vis būna kvapus ir saldus.Klausimas, kaip į šį reikalą pažiūrės PLBKV. Reikalas gali užkliūti dėl lėšų. Pa klaus: „O kas padengs išlaidas?“ Šiam dar bui reikia turėti atskirą tarnautoją, o išsiuntinėjimas paketėlių irgi pareikalaus pi .. ir-ma.-visa nelaimė, kad gyveni mas visur reikalauja pinigo, pimgū'T*-♦!>, pinigo... Bet ir čia galima būtų surasti išeitis. Galvoju, kad tik pradžioje bus reika lingas nuolatinis darbininkas knygoms suregistruoti, sukataloguoti, sudaryti paketėliams ir išsiųsti. Kiek laiko užtruktų darbas, priklausytų nuo knygų kiekio. O atlikus tą darbą, toliau automatiškai viskas eitų nustatyta tvarka, jei Krašto Valdyba pavestų pačioms apylinkėms pasikeisti knygomis, žinoma, pagal Krašto Valdybos planą. Kad Krašto Valdybai nebūtų didelių išlaidų, galėtų suregistravimui, suka- talogavimui ir kitiems darbams pasitelkti pašalinius žmones iš artimesnių stovyklų. Juos tektų aprūpinti tik maistu ir butu. Tokiam darbui iš kelių tūkstančių lietuvių atsiras nusimanančių ir idealistų, kurie su malonumu pasiaukotų. Keturi penki žmonės galėtų per savaitę atlikti visus pradinius darbus. Jei bus gerų norų, lėšų susiras. Krašto Valdybai iš kasos nereikės nė vieno pfenigio išmesti. Pirmiausia, pajamas galima sudaryti iš pačių skaitytojų už knygas, apdedant nors po kelis pfeni- gius už knygą; antra — aukos; trečia — ga Ii pačios apylinkės padengti išlaidas, pa- skirdamos šiam reikalui nuolatinį procentą iš solidarumo mokesčio. Bet reikia tikėtis, kad šiam reikalui lėšų susiras ir iš kitų šaltinių, kurių dabar iš anksto ir nevar dijame.Labai norėčiau, kad mano mintys neliktų tik popieriuj, bet anksčiau ar vėliau bū tą įgyvendintos, juo labiau, kad tremtiniai knygynų neturi, o be dvasinio peno visą laiką negalėsime gyventi.

J. Janonis

GARSUS LIETUVIAISkaitant kai kuriuos laikraščius kyla mintis, kad nemaža dedama energijos tam, jog mūsų palikuonys suprastų lietuvių pa likimą. Visus mūsų tautiečius sudėjus j krūvą, nebūtų pusės Londono gyventojų, o, žiūrėk, ką jie duoda pasauliui! Kartą bu vo minėta, kad Čili salietros išradėjas buvo lietuvis. Peniciliną praeitame pasauliniame kare išgarsino kiti, bet pasirodo, kad lietuviai naudoja jį nuo žilos senovės. Kiek Gelgudų, Rūtų Lee ir kitų žvaigždžių! Reikia didelio žinovo, kad galėtum iš vardinti visus lietuvių nuveiktus darbus. Sakoma, kad kažkoks Viktoras Domas Ba

ranauskas-Brenner yra Amerikos cento kū rėjas. Žinoma, toks jau niekada neišdils iš istorijos. Brenner buvęs žydų tautybės ir Baranausku niekuomet nesivadinęs, tik lie tuviai kaip saviškį jį vadino taip. Bet yra tokių dalykų, kurie nebuvo registruoti, o turėtų būti žinomi. 1943 m. vienas lietuvis, norėdamas pasigaminti deguonies, ne tyčia susprogdino vandenilį! Kraštas buvo vokiečių okupuotas, tai viskas taip ir liko.Kaip praneša spauda, Rusijoje yra lietu vių visokių išradėjų. Rusijoje daug kas fal sifikuojama, kartais svetimi išradimai pa sisavinami, ir dėl to daug kuo tiesiog sunku patikėti. J. šateikis
DĖL KLAUSIMŲ KAMPELIOŠitas skyrius visiems pasidarytų įdomus, jei jis kitoje formoje būtų vedamas. Todėl p. V. Andruškevičiui aš siūlyčiau pa bandyti tą skyrių galvosūkių formoje reda guoti. Sakysime, už tokį ir tokį kl. tiek ir tiek taškų, o kurie daugiausia taškų surinks — dovaną paskirti. Tdčiau teisingus atsakymus tik pats redaktorius turėtų spaudinti. Mat, jeigu kiekvienas skaitytojas pradės savo nuomonę reikšti, tai ir vie tos nebeliks, ir dar didesnis kritikavimas susidarys, o iš to nieko gera neišeis. Todėl reikia manyti, jog daugelis tautiečių tai nujaučia ir išjudinti neleidžia.

DĖL BARAVYKININKŲ KAMPELIOŠis kampelis irgi nevykusiai pavadintas. Mat, kiekvienas grybas greitai supūva, tai baravykai neatsilieka. Esu girdėjęs, jog ge riau būtų tą skyrių pavadinti: nieko nauja mūsų sąžinėje, arba sąžinės kvotimas, nes sąžinę visi turi, ir ji niekados supūti negali.
DĖL LAIKRAŠČIO TURINIO„E.L.“ skaitau neseniai, bet jis mano namuose labai laukiamas. Tiesa, truputį per brangus, palyginti su vokiška spauda ir ne tiek įdomus, tačiau jis manyje žadina lietuviškumą. Jeigu kas lietuviško žodžio nenori girdėti, tai jis jau ne lietuvis, o tokių daug yra. Geriau išgerti, bet laikraščio neskaityti. Todėl siūlyčiau daugiau apsakymėlių, daugiau novelių, o mažiau politikos. Tai ir įdomesnis pasidarys.

Ig. Šmigelskis

TVOJO BASLIU PER GALVĄVis dėlto noriu p. šateikiui atsakyti. Svarbiausia dėl to, kad jo laiškas liūdnai nuteikia ir jame daug keistumų.P. Šateikis rašo: ...... nesvarbu kas tamsta būtumei, esi „E.L.“ skaitytojas, tai gana suprantama,, kad nesi joks šnipas, bet toks pat vargšas skaitytojas kaip ir aš“. Taigi, kas skaito „E.L“. — tas ne šnipas.Po kelių eilučių skaitau: „Šnipais reikia laikyti visus neviešo pobūdžio pranešėjus, seklius, taip gi ir baravykininkus“.O baravykininkus sudaro vien „Europos Lietuvio“ skaitytojai! Tai kaip dabar, p. Šateiki, su tais skaitytojais, šnipais ir ba- ravykininkais? Užtenka būti skaitytoju, ir. jgu nesi šnipas. Ar, jei esi baravykinin- kas pačiu šnipas), negali būti skaitytoju? O gal uždrausit tiems neraliuotiems šnipams - baravykininkams „Ė’.t'..“ skaityti, kad neterštų „vargšų“ skaitytojų vardo? Pagaliau kodėl skaitytojas turi būti „vargšas“? Ar tai bausmė skaityti „Eur. Lietuvį“ ir dėl to jį reikia apgailestauti ir užjaus.ti?P. Šateikis visai neskiria šnipo ir seklio sąvokų. Seklys — tai amatas, kurio reikia mokytis. Sekliai dažniausia tarnautojai ar valdininkai, viešai žinomi. Jų darbo metodai įstatymų ribose. Prireikus jie būna liu dininkais teismuose ir pan. Jie kovoja su įstatymų laužytojais ir atlyginami už darbo laiką. Surinktas žinias perduoda įstaigai, kurioje dirba.Šnipai veikia savo asmenine atsakomybe. Jie, kaip ir vagys, stengiasi pavogti - išgauti žinias, nesiskaitydami su priemonė mis. Išvogtas (bet kuria prasme) žinias parduoda pagal jų vertę dažniausia tam, kas brangiau užmoka. Šnipas ne tarnautojas, jokios įstaigos nedengiamas. Todėl, su ėmus svetimos valstybės šnipą, ši niekad neprotestuoja ir tik labai gabius ir nusipelniusius iškeičia, kaip šunis, už tokį tokiu pat atsilygindami:P. Šateikis rašo: „Žinios gautos neoficialiai — yra gautos per šnipus“. Toli gražu — tai ne visuomet teisybė. Jei kuri organizacija išsiuntinėjo neoficialų raštą, tai dar nereiškia, kad tai ką bendra turi su šnipinėjimu. Tokio rašto nei gavėjas nei siuntėjas nėra šnipai, nors žinios kelias neoficialus. Jei, pvz., jūsų žmonelė prieš jūsų norą neoficialiai — slapta papasakos savo draugei, jog jūs pereitą šeštadienį grįžote namo „linksmas“, ar bus kuri iš jų jau šnipė?Nemanau, kad būsiu p. šateikį įtikinęs, nes jis rašo: „Aš esu už savo nuomonę, kaip Dr. Valteris už „ginčą“. Garbingą daktaro vardą minėti nebuvo reikalo, ir p. Šateikis gali savo įsitikinimų nekeisti, tik norėčiau duoti vieną patarimą: nepavadinkite viešai šnipu nei seklio, nei baravyki- ninko. nes jei taip „pagarbintas“ paduos jus teisman, būsite nubaustas už kolioji- mąsi. Mat, įstatymai ir teisėjai skiria šnipą nuo seklio, nežiūrint tai, jog kai kas juos laiko vienu ir tuo pačiu.P. Šateikis tvirtina, jog pasislėpęs —ano niminis šnipas gali viešai iškelti tikrovę—

PARODYMAI IR PASIRODYMAIJau nuo mažens girdėjau moterų skundus, kaip, pavyzdžiui:— Vai nedėkingas šeimininkės darbas: visą dieną dirbi, pluši, o vakare nėra ko parodyti!Šią giesmelę girdėjau Lietuvoj, Vokietijoj ir dabar Anglijoj. Mano smegenys, taip „plaunamos“ nuo pat vaikystės, nė nebandė priešinais šiai „neginčijamai tiesai“. Bet šiemet rudeniop mano tikėjimas staiga sušlubavo... Mat, mano „geroji pusė“ gydymosi tikslais keliom savaitėm buvo pasitraukusi iš namų, ir aš buvau pa sidaręs visagaliu namų šeimininku, virėju, vaikų aukle. Aišku,' namai dažniausiai būdavo sujaukti, ir kartais kambary nelik davo nė siauro takelio praeiti... Bet kartais susitvarkydavau ir tada pasigrožėdavau pasikeitusia aplinka. Ir vieną dieną pajutau švieselę smegenyse ir žinojau, kad jose pranyko dar viena uždanga. Staiga įsitikinau, kad jei jau kas gali parodyti savo darbo vaisius, tai tik šeimininkė! Štai tik keli pavyzdžiai.1) Vyras ir vaikai sujaukia, prišiukšlina kambarius. Vaizdas slegiantis. Šeimininkė sutvarko, išvalo namus, ir — miela, malonu pažiūrėti jai pačiai ir yra kas kitam 
parodyti.2) Štai krūva suterštų, priprakaituotų rūbų. Išskalbi juos, ir jie švarūs, o kai iš prosini — smagu žiūrėti ir kitam parodyti.3) Užadei kojines ar užlopijai kokį dra bužį — jau yra ką parodyti.4) Nusipirkai žemėtų daržovių, purvinų bulvių, kruvinos rrfėsos gabalą (fui, kokia proza!..), o už poros valandų jau turi ska nius, kvapius, seilę varvinančius valgius. Štai ir turi ne tik ką parodyti, bet ir kuo pavaišinti!5) Po valgia matai krūvą priterštų indų. Išplovei juos, sudėjai gražiai — ir vėl turi parodą!„Parodų“ skaičių galima būtų tęsti. Bet ką nors apkaltinti. Kur gi čia viešuma, jei pranešėjas pasislėpęs? O jei jau tikrovė, tai kam slapstytis, ko bijotis? Slapstosi tik tie, kurių sąžinės neramios, arba kurie nėra tikri, jog jų tvirtinimai atitinka teisybę, arba... šmeižikai.Pvz., jūs laimėjote arklių lenktynėse loo svarų. Pasisakėte tai vienam kitam. Po kelių dienų randate darbovietėje ar klube „viešą“ skelbimą: „...p. Šateikis loo svarų ne pats laimėjo, bet kartu su pinigine ištraukė iš kito kišenės. Pasirašė —Šnipas“. Kur čia tikrovė? Ką turi galvoti, kam tikė ti pašalinis skaitytojas? Ką galite jūs padaryti? Na, rimti žmonės į anoniminius laiškus ir panašius slaptus pranešimus nekreipia dėmesio, —- tai būtų jūsų vieninte lis nusiraminimas, nors jūs irz įsitikinęs panašaus slaptumo reikalingumu.Ir pabaigai, kodėl jūsų laiškas liūdnai nuteikia. Jūsų paduotame pavyzdyje lietuvis kaip kvailiukas eina pirma, o belaisvis gudas iš paskos. Pakeliui gudas tvoja basliu lietuviui per galvą. — Laimė, jog tas baslys sutrešęs buvo, tai makaulė atlaikė. Antraip istorija būtų' kitaip pasibaigusi. O didžiuotis galvos kaulų stiprumu irgi nėra ko, nes arklio, jaučio ar asilo makau lės stipresnės už žmogaus. Tas kaulų stiprumas eina smegenų sąskaiton: juo galvos kiaušas storesnis, juo ten mažiau smegenų. Mažai smegenų turėti didelės garbės nesudaro. S.L.

KODĖL TAIP YRA?Anglijoje lietuvių skaičiuojama tūkstančiais. Iš pašalies žiūrint atrodo, kad lietuviai geriau tarp savęs sugyvena, negu kitos tautos, o galėtų dar geriau sugyventi. Ar nebūtų gražiau, ar nelaikytum sau tai už garbę. Kažin kodėl yra tam tikra siena. Ypač inteligentija ir darbininkija nesųgy- vena. Nejaugi mums nėra išgaravusios dar šlėktiškos pažiūros? Juk gyvename demokratiniame krašte, kur inteligentas darbininką sveikina be pirštinės.Teko daug kartų lankytis anglų klubuose ir sueigose. Padėtis visiškai kitokia. Drausmė gal didesnė, negu pas mus, bet šiaip valdomieji organai su nariais sugyve na daug gražiau. Jeigu susitiksi pirmininką ar sekretorių, jis visuomet skubės tau pasakyti gerą dieną ar vakarą. Pas mus kuris pakliuvo į klubo ar kokių organizaci jų pirmininkus, reikalauja pagerbti ne tik jį patį, bet ir žmonelę. Daug kartų girdėjau sakant: juk jis tik eilinis narys! Nėra į jį reikalo didelio dėmesio kreipti. Tai yra negerai.Kita vertus, kai nueiname kur nors pas anglus į restoranus ar klubus, tai stengiamės elgtis ko mandagiausiai, kartais' gal net ir perdaug. Jeigu paprašom stikliuką atnešti,' tai mandagiausiai nusilenkiame ir gražiausiai padėkojame. Neseniai susitikau seną pažįstamą. Užsukom numalšinti troškulio. Radom ir daugiau tokių, tai nutarėm sulošti kortom. Paklausę, ar galim gauti kortų, gavom neigiamą atsakymą, nes lošdami mažai geria. Stebėjau savo ko legas, kaip jie į tai žiūrės. Tikrai nustebau: pasielgė, kaip didžiausi inteligentai. Pasikėlėm, pasakėm angliškai ačiū ir išėjom nei veidų nesuraukę. Neduok, Dieve, jeigu taip būtų atsitikę kur nors lietuvių klube.’ Tur būt, daug gražių žodelių būtų išspiauta, ir ilgesnį laiką neužeita, o šmeiž tų keli maišai išpilta. Jei mokam mandagiai elgtis tarp svetimųjų, tai turėtume mandagiai elgtis ir savųjų tarpe. Tikrai bū tų labai gražu. V.L. Juodvarnis

ir to užtenka suprasti, kad šeimininkė turi galimybių parodyti savo darbo vaisius net keletą kartų per dieną.Manau, kad šia proga tinka paklausti: o kuo gi mes, vyrai, galėtume pasirodyti? Esu tarnyboj jau 24 metus, o neturiu ką parodyti iš savo veiklos. Jei kas ir yra parodymui, tai tas atlikta ne tarnybos metu.Kodėl moterys taip trokšta pasirodyti? Vargu ar kas pajėgs atsakyti į šį klausimą. Viena tik aišku, kad tas „pasirodymo“ noras yra nesąmoningas, neapgalvotas. Gal toks jau gamtos įstatymas: noras atkreipti į save vyrų dėmesį ir, aišku, sukelti motetų pavydą... Moterys, ypač vadinamos .lengvabūdės“, mėgsta būti liaupsinamos, rungtyniauja apsirengime (arba apsinuogi
PABANDYKIME ATSAKYTIKlausimai, kurie pasirodė „E.L.“, yra kilę iš pasikalbėjimų, susirinkus būreliui lietuvių. Jie būna neišsprendžiami, kol kas nors nepaaiškina spaudoj. Aš turiu į šiuos klausimus atsakymus, bet netvirtinu, kad jie yra tikslūs ir teisingi.A.P. klausimas „E.L.“ Nr. 41 yra labai teisingas. Ne visi klausimai pavyksta išreikšti lakoniškai ir kartu suprantamai. Mielu noru bandysiu paaiškinti tas sąvokas taip, kaip aš jas norėjau pateikti.Hitlerinė Vokietija buvo savo laiku pasmerkta, ir kiekvienas vokietis buvo laiko mas priešu. Dar ir dabar nevisi anglų piliečiai buvo patenkinti Vokietijos preziden to vizitu į D. Britaniją. Tačiau Vokietija jau priimta į Vakarų pasaulio bloką, padėta jai atsistatyti, ji traktuojama kaip lygi. Stalinas buvo žiaurus sadistas, budelis be saiko ir pasigailėjimo. Rusų tauta buvo ir liko nekalta. Besikeičiant vadovams, kinta po truputį ir atmosfera. Vakarų pasaulis bando rasti su Rusija bendrą kalbą, ir aišku, kad pažengta žymiai toliau, negu prie Stalino. Ar nevertėtų ir mums atsisakyti kraštutinio šovinizmo? Juk tuo mes nepadėsime tiems, kuriuos Beria nužudė ar ištrėmė i Sibirą. Ar negalima ir ar nebūtų gudresnė politika pabandyti pradėti kalbėtis? Tuo galima būtų daug ko pasiek ti. Ar nebūtų šį kartą naudingesnė Vytauto Didžiojo politika, kurią jis taikė santykiuose su kryžiuočiais?Žodis „prekyba“ pavartotas perkelta prasme. Anglai su amerikiečiais jau nuo senų laikų varžosi dėl vadovaujamo vaidmens. Ar paimsime Suezo įvykį, ar Formo zos, tai aiškiai matyti, kad viena kitai ne nori leisti įsigyti daugiau autoriteto. Svarbiausias veiksny.^ kuris pakelia valstybės ekonominį pajėgumą ir suteikia pranašumo, yra prekyba ir pramonė, čia ir vyksta visas rungtyniavimas tarp šių abiejų valstybių.

Dar keletas naujų klausimų.1. Bazaras. a) Ar tai rusų, persų ar ang lų kalbos žodis? b) Ką jis reiškia: turgų, jomarką ar labdarybės vakarą? c) Ar tinka žodis vartoti lietuvių kalboje?2. Pirmajame didž. kare rusų daliniai, eidami atakon, turėjo savo šūkį: ura!Lietuviai irgi turi: valio!Kokį šūkį vartodavo vokiečiai ir anglai?3. a) Ar buvo kada nors popiežium lenkų tautybės žmogus? b) Ar kardinolas S. Wyszinsky yra pirmasis lenkų kardinolas?
Vyt. Andruškevičius

KLAUSIMŲ SKYRIUINorėčiau pareikšti savo nuomonę E. L. Nr. 36 paduotais klausimais.
Kodėl išeivijoje lietuviai turi tiek daug 

partijų? Mes turime per daug žmonių, kurie būtinai nori būti „valdžia“. O partijos vado titulas viliojantis. Išeivijoje jokių rinkimų nedaryta, tad kiek kuri partija turi narių, niekas nežino. Remiamasi prieš keliasdešimt metų buvusiomis sąlygomis, įstatais ir t.t„ tartum gyvenimas visą tą laiką būtų vietoje stovėjęs. Valstybėse su senomis demokratinėmis tradicijomis partijų skaičius mažas: 2-3. Jei jų daugiau būna, tai tik smulkios partijėlės, neturinčios įtakos į politinį gyvenimą.Ką duoda didelis partinis susiskaldymas, matėme priešhitlerinėje Vokietijoje, o šiandien Prancūzijoje. Tikras esu, kad jei būtų rinkimai, tai iš mūsų apie dešimt partijų teliktų 3-4. Įdomumo dėlei paprašiau apie 2o mūsų tautiečių, kad jie išvardintų Vlike dalyvaujančias partijas. Nė vienas nesugebėjo, nors visi domisi ir seka lietuvišką spaudą. Tai tiek tos partijos turi atgarsio mūsų visuomenėje.
Ar streikuojančios srities darbininkai 

padeda sau? Kartais taip, kartais ne. Priklauso nuo to, koks streiko tikslas. Pereitais metais Vokietijoje keli tūkstančiai darbininkų streikavo dėl atlyginimo pakėlimo vienu penktadaliu peno valandai. Po kelių savaičių jų noras buvo patenkintas. Bet kiek laiko praeis, kol .tas penktadalis peno išlygins netektąją uždarbio dalį.
Kas pradeda streikus — darbininkai ar 

darbininkų prof, sąjunga? Būna įvairiai. Dažniausia prof, sąjunga, bet kartais darbininkai streikuoja ir prieš tos sąjungos norą. Vokiečiai tai vadina „laukiniu streiku“.
Sujungti visos lietuvių išeivijos spaudą 

į vieną dienraštį ir vieną savaitinį žurna
lą nėra įmanoma, ir tai nebūtų naudinga. Išeivijoje turime apie loo perijodinių leidi nių, įvairių pakraipų ir įvairios paskirties. Nejaugi galima tikėtis, kad jie surastų 

nime!..), pasipuošime, bet kuria kaina stengiasi kuo nors (išore!) išsiskirti. Kad tai sudrumsčia taikų žmonių sugyvenimą, sutrikdomi ir net nutraukiami žmonių socialiniai ryšiai, beprasmiškai švaistomi pinigai ir tuo turtinami, tukinami madų ir kosmetikos karaliukai — tai, atrodo, nesvarbu! Jei pridėsim, kad „pasirodymai“ nesiderina su reklamuojamu moterų kuklumu (bet ar kuklumas yra dorybė — pa- svarstysim kitą kartą), tai turėsim sutikti, kad „pasirodymai“ yra tik lytinio instinkto išraiška. Žinoma, vyrai taip pat nėra laisvi nuo noro „pasirodyti“ moterims, bet vyrų „pasirodymai“ yra daugiau kontroliuojami proto. O gal moterims šis reikalas kitaip šviečia?
bendrą kalbą ir taikiai pasidalintų laikraš čio puslapiais? O kada spauda pasiektų gy venančius. kituose žemynuose? Ar bebūtų ji aktuali? Geriau palikime taip, kaip yra, tik daugiau remkime ją.P. Vyt. Andruškevičius duoda paaiški nimus - atsakymus į anksčiau paskelbtus klausimus. Bet vienas jų yra vis dėlto klaidingas. V A. tvirtina, kad loo metrų bėgikas greičiausią greitį parodo pirmąją sekundę, kai pasispirta į starto atramą.Nežinau, kokiais šaltiniais p. V.A. pasinaudojo toms žinioms gauti, bet geri jie tikrai nebuvo. Prisipažinsiu, kad aš, atsiliepdamas į tą klausimą, parinkau blogą pavyzdį, tad, matyt, p. V.A. laiku neįtikinau. Kad „visuomenė“ nebūtų klaidinama ir mūsų vaikai paklausti per egzaminus teisingai atsakytų, verta visą reikalą plačiau panagrinėti.Lyginti bėgiko pradinį greitį su kulkos pradiniu greičiu negalima, nes čia veikia visai skirtingi fizikos dėsniai.Sakysime, jog V.A. tvirtinimas yra teisingas ir bėgikas pirmąją sekundę, kai pa- sispiria į-starto atramą, išvysto didžiausią greitį, loo metrų bėgime pasaulinis rekordas yra lo,l sek., Vokietijos rekordas lo,2 sek. Sakykime, kad štai turime net keturis bėgikus, kurie gali tą atstumą nubėgti tuo rekordiniu laiku. Tai 4Xloo metrų estafetė. Pirmasis, pasispyręs į starto atramą, nubėgs savo atstumą per lo,l sek. (Vokietijoj per lo,2). Kiti trys bėgikai, negalėdami atsispirti į atramą, negalėtų pasiekti ir to pirmosios sekundės „greičiausio greičio“. Tad jų bėgimo laikas bū tų blogesnis. Bet sakykime, kad ir jie savo loc metrų atstumą nubėgo kiekvienas rekordiniu laiku. Visų bendras laikas būtų 4o,4 sek. (Vokietijoje 4o,8). O 4Xloo metrų estafetės tiek pasaulinis, tiek Vokie tijos rekordai yra žemiau keturiasdešimt sekundžių. Išaiškinkite, p. V.A., kaip tai įmanoma.Įdomumo sumetimais dar pavyzdžių. Prieš porą savaičių įvykusiose lengvosios atletikos rungtynėse Vokietija — Sov. Sąjunga loo metrų bėgime geriausias vokietis pasiekė lo,3 sek., antrasis lo,4. 4Xloo metrų estafetėje, kur bėgo dar du blogesni bėgikai, pasiektas laikas 4o,2 sek. Greičiausias rusas — lo,6 sek., sekantis — lo,7 sek. Estafetėje — 4o,4 sek. Tie rezultatai ne kokios išimtys, bet normalus reiškinys. Rungtynėse prieš vengrus: geriausias vokietis lo,4. Antrasis — lo,6. Estafetėje — 4o,3 sek. Vokietijos — Lenkijos varžybose rezultatai dar ryškesni (skliausteliuose lenkų laikas): lo,7 ir lo,8 (lo,9 ir 11), estafetėje — 4o,5 (4o,8) sek.Aiškiai matyti, kad estafetės laikas yra daug geresnis, nei geriausio bėgiko laikas paimtas 4 kart. Kodėl taip yra? Čia ne bur tai, bet normalus reiškinys, nes viskas pri klauso nuo pagreitėjimo, t.y. nuo pirmosios sekundės greičio.Jei bėgikas būtų į bėgimo taką išmetamas kokio aparato - katapulto, tuomet butų galima jo pirmosios sekundės greitį lyginti su pradiniu kulkos greičiu ir, gal būt, tvirtinti, kad tas pradinis greitis yra didžiausias.loo metrų bėgikas išvysto maždaug 38- 4o km į valandą. Vidutiniškai 15o svarų sveriantį kūną neįmanoma vienu kartu be pašalinės pagalbos pagreitinti nuo 0 iki 40 km. O tos pašalinės pagalbos bėgikas neturi. Stengdamasis kuo greičiau įgyti reikalingą greitį, pirmuosius žingsnius jis daro trumpesnius, dažniau atsispirdamas į žemę. Tai tartum trepsenimas. Kol pasiekiamas normalus greitis, praeina laiko, ir todėl pirmoji sekundė loo metrų bėgime 

yra lėčiausia!Estafetėje, kur antras, trečias ir ketvirtas bėgikas, prieš pradėdamas bėgti jam skirtą atstumą ir perimdamas lazdelę, jau juda - bėga pilnu greičiu pirmyn, — atkrinta pagreitėjimui reikalingas trukdoma sis laikas. Tuo būdu gaunami pašaliniam ne visada suprantami rezultatų skirtumai. JeUbūtų kitaip, tektų fizikos vadovėlius naujai rašyti ir senuosius, fizikos dėsnius paskelbti negaliojančiais.Pabaigai pora žodžių kita tema. Jei klausimų skyrius ir nesusilauktų daug laiškų, nereikėtų iš to daryti liūdnų išvadų. Mūsų tautiečiai rašyti tingi’— tai faktas. Bgt, rasdami laikraštyje įvairių klausimų, jie apie juos galvoja, dažnai savo tarpe ir diskutuoja, svarsto. Taigi nauda neabejotina. Todėl linkiu to skyriaus vadovams neprarasti geros nuotaikos, o ir toliau rūpintis, kad klausimų netrūktų.
L. Stelmokas
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TRYS BROLIUKAI URĖDAI... „Darbininkų Balso“ klišė

VILNIAUS MINISTERIJOJE ŠIANDIEN
VALDININKŲ IR GYVENTOJŲ NUOTAIKOS

Niunka nesutinka su Chruščiovu

(E) Neseniai iš Lietuvos į Vokietiją su 
šeima persikėlė buv. Lietuvos gyventojas, 
aukštas valdininkas. Dėl savo neeilinės pa 
dėties jis turėjo progos susipažinti su da
bartinės okupacinės Lietuvon vyriausybės 
ministerijų ir kitų įstaigų veikimu. Čia kai 
ką apie tai ir paduodame.

Lietuvių ir rusų kalbos ministerijose
Lietuvos ministerijose ir kitose centrinė

se įstaigose susirašinėjamą lietuvių ir ru
sų kalbomis. Kur nėrą didesnis skaičius 
pareigūnų rusų, ten vyrauja lietuvių kal
ba. Buvo jau anksčiau parėdymas, kad vi
si atkelti į Lietuvą pareigūnai rusai per 
tam tikrą laiką išmoktų lietuvių kalbą. Ta 
čiau gyvenime tai sunkiai vyko. Rusai ne 
labai uoliai lietuvių kalbos mokėsi — juo 
aukštesnio laipsnio pareigūnas, juo ma
žiau. Lietuviai valdininkai tad ir priversti 
dėl tarnybinio labo taip pat naudotis rusų 
kalba. Vis dėlto, atvykėlio tvirtinimu, rusų 
kalbos vartojimas ministerijose ir šiaip įs
taigose neplintąs, o, gal būt, kiek siaurė- 
jąs. Net jau ir į ministerių kabinetą esą 
„pradedama rašyti lietuviškai“ (matyti, 
iki šiol būta kitaip), tad esą vilčių, kad ir 
į kompartijos centro komitetą ateityje bū
sią galima „pradėti lietuviškai rašyti“.

Lietuvių valdininkų laikysena
Lietuvių tautybės pareigūnai ministeri

jose ir kitose centrinėse įstaigose, ir komu 
nistai būdami, laiko save lietuviais ir sten 
giasi ir savo pareigas eiti kaip lietuviai, 
nors ir žino, kad jie negali spręsti reika
lus savarankiai, kad jie daugeliu atvejų 
yra priklausomi nuo Maskvos.

Lietuviai ir įstaigose ir šiaip krašte ge
rai tarp savęs sugyvena, vienas kito pade 
tį ir bendrąją krašto situaciją supranta. 
Visai normalu, kad pasireiškia tam tikras 
žvairavimas, tam tikro laipsnio šaltesnis 
atsinešimas prieš atsikėlusiuosius ir atkel
tuosius iš Sov. Sąjungos asmenis. Lietu
viai stengiasi būti korektiški.

Skaitoma, kad Vilniuje dabar arti 50% 
gyventojų kalba lietuviškai, kiti rusiškai 
ir lenkiškai. Lenkų inteligentų sluoks
niams emigravus į Lenkiją, likę Vilniuje 
lenkai ypatingos visuomeninės reikšmės 
neturi.

Algos
Algos ministerijose ir šiaip centrinėse 

įstaigose labai įvairios. Ministerio rango 
pareigūnai gauna 3.000 rublių ir daugiau į 
mėnesį, jų pavaduotojai 2.500 ir daugiau. 
Bet čia prisideda dar įvairaus pavidalo 
priedai, nekalbant apie tai, kad žymesni 
valdininkai partiečiai iš viso gyvena privi 

legijuotą gyvenimą ir naudojasi visokio
mis lengvatomis.

Ministerijinio laipsnio skyrių viršininkai 
gauna mėnesiui pagrindinės algos 1.150 - 
1.200 rublių, bet įvairūs specialistai (o jų 
būna visose įstaigose) dar gauna priedų 
500-600 rublių. Vyr. inžinierių pagrindinė 
alga 1.000 rublių, buhalterių 700-750 rb., 
panašiai ir „ekonomistų“. Mažai teuždirba 
eilinės mašininkės — 350 iki 425 rb. Vertė
jos gauna apie 500 rublių. Žymesni valdi
ninkai prisiduria tam tikras pajamas dar 
iš dažnų komandiruočių, dienpinigių ir p.

Nedaug teuždirba gydytojai. Jų mėnesi
nė alga apie 600 rublių. Tik ligoninių sky
rių viršininkai gauna 1.000 — 1.200 rub. 
Duodami leidimai privačiai praktikai. Ta 
da reikia mokėti aukštus pajamų mokes
čius.

Patalpų tvarkytoja gauna 300 rublių. 
Mokesčių — apie 20 proc. gaunamos algos.

Skaitoma, kad rublio perkamoji galia 
(žiūrint, kuri prekė lyginama) yra maž
daug 10 rub. prieš buvusį Lietuvos litą.

Kol versdavo pirkti valstybinės pasko
los lakštus, darbininkai ir tarnautojai jų 
prisipirko tiek, kad atskiram asmeniui su
darė maždaug vienų metų uždarbį.

Tačiau, palyginus gyvenimą dabartinėje 
Lietuvoje su ūkine padėtimi Rusijoje ar 
net ir Lenkijoje, žmonės Lietuvoje vis dar 
kažkaip truputį geriau pragyvena, ypač 
maisto atžvilgiu, sako atvykėlis. Juodoji 
rinka visur tebeklesti.

Vilniuje, Kaune neįmanoma nei buto, nei 
kambario gauti

Nepaprastai sunki padėtis su butais ir 
apskritai su „gyvenamuoju plotu“ Vilniu
je ir Kaune. Net įstaigų pareigūnas, atkel 
tas į tuos miestus tarnybiniais tikslais, ga
li atsidurti tokioje padėtyje, kad neras nei 
mažiausios kertelės apsigyventi. nebent 
pas kokius pažįstamus. Atvykusių (kad ir 
grįžusių iš Sibiro ar kitur) Vilniuje ir 
Kaune butų skyrius visai neregistruoja bu 
tų dalinimo sąrašuose jei tas asmuo nėra 
tuose miestuose gimęs. Bet ir įregistruotas 
nežinia kada gali tikėtis gauti butą, nes 
eilės labai didelės. Gauti pakenčiamą butą 
didelė retenybė. Žmonės paprastai gyvena 
labai susispaudę.

Oficialinės butų nuomos nėra didelės: 
1,50 rb. už kvadratinį metrą. Asmeniui 
norma —• 9 kv metrai, tačiau retas ir tiek 
turi. Dar rečiau, jei kam tenka šiek tiek 
didesnis plotas, tuomet už kv. metrą reikia 
mokėti 4,50 rbl. Būna, kad kuri nors šei
ma laisva valia susispaudžia ir išnuomoja 
kambarį ar šiek tiek ploto privačiai suta

riamomis, žinoma, aukštomis kainomis. 
Dažnas reiškinys, kad viename bute kelios 
šeimos gyvena. Senesniuose namuose su ke 
lių kambarių butais gyvena paprastai ke
lios šeimos.

Atostogos Palangoje, bet ne visiems
Geresnės padėties tarnautojai susidaro 

sau galimybę vasarą ir į Palangą ar kitą 
kurią vasarvietę išvykti. Jei yra laimė gau 
ti profesinės sąjungos dalinamus vasarvie 
čių kuponus, kurie duodami 24 dięnom, tai 
ir tuomet prof, sąjunga tik du trečdalius 
pagrindinių išlaidų apmoka, o vieną treč
dalį reikia pačiam apmokėti. Kas savo lė
šomis nori Palangoje vasaroti, turi išleisti 
ne mažiau kaip 25 - 30 rublių į dieną. Vie
tos išnuomojamos lovomis, ne kambariais. 
Viena lova mažiausiai 7 rubliai parai. 
Kambariuose būna 2, 3 ar 4 lovos. Pietūs 
8-10 rublių, bet tai jau labai kuklūs, ge
resni 12-14 rublių. Vis tai kainos, kurių ei
linis uždarbiautojas negali sudaryti. Pa
kliūti į vasarvietes esą ne labai sunku — 
kas turi pinigo.

Dar kelios būdingos smulkmenos
šeimyniškų subuvimų yra ir dabar, gy

venimas eina savo keliu. Yra vardadienių 
ir kitokių švenčių, kada geriau pavalgoma, 
išgeriama, dainelė padainuojama.

Gyvenimas tačiau, apskritai ėmus, yra 
pilkas. Tai atsispindi net ir aprėdė. Saky
sim, mėlynos spalvos kostiumai nebe ma
doje.

Pamaldos bažnyčiose vyksta. Tačiau pa
reigūnui, ypač aukštesniam eiti į bažnyčią 
„nedera“.

Tokie įvykiai, kaip Vengrijoje, net Lie
tuvos komunistuose iššaukė simpatijų su
kilėliams. Eiliniai Lietuvos komunistai no
rėtų likti lietuviais, norėtų kaip nors atsi
spirti prieš Maskvos rusų dominuojančią 
padėtį.

Kiek dabar Lietuvoje rusų, lenkų — tik
rų žinių nėra. Žydų Lietuvoje nebedaug. 
Visoje Lietuvoje tik viena sinagoga. Žydai 
ir Rusijoje dabar esą gerokai beteisiai, ne
turi nė vieno laikraščio, nė vienos draugi
jos.

Mokyklose svetimomis kalbomis, ypač 
rusų, lietuvių kalba labai paviršutiniškai 
išeinama.

Laisvojo pasaulio radijo transliacijų 
klausomasi tiek Lietuvos miestuose, tiek 
kaimuose. Klausytis reikia kantrybės, nes 
trukdymai dideli.

Lietuvos gyventojuose tebėra gyvas ben
dras jausmas ir supratimas, kad kraštas 
yra okupuotas.

Lapkričio 19 d. „Tiesa“ pirmą kartą Lie 
tuvoje davė ženklą, kad jau laikas pradėti 
girti Chruščiovo sumanytąjį mokyklų re
formos planą.

Po to pirmas žodį ėmė V. Niunka, tre
čiasis kompartijos sekretorius Lietuvoje. 
Jis pradėjo nuo pareiškimo, kad planui 
, vieningai pritarė ne tik Lietuvos pedago
ginė visuomenė bet ir plačiausi respubli
kos darbo žmonių sluoksniai“, nors ir nie
kas apie tai dar nebuvo išdrįsęs pasisakyt.

Bet toliau Niunka pasisako štai kaip:
„Tačiau dauguma respublikos liaudies 

švietimo darbuotojų laikosi nuomonės, 
kad pagrindinėje, visiems privalomoje dar 
bo mokykloje reikėtų nustatyti devynerių 
metų apmokymo laiką, ši nuomonė pare
miama eile rimtų argumentų“.

Chruščiovas pradžioj buvo siūlęs tik sep 
tynerius metus, paskui sutiko su aštuone- 
riais.

Chruščiovas siūlo alternatyvą •—lietuvis 
kos ar rusiškos mokyklos, pagal tėvų pasi 
rinkimą, iš anksto žinant, kad lietuviškoj 
(lietuvių dėstomąja kalba) mokykloj rusų 
kalba jei ir bus dėstoma, tai tik nepriva
lomai, ir ten mokiniai jos neišmoks tiek, 
kad paskui jiems būtų leista aukštesnio 
mokslo siekti ar geresnį darbą gauti, — ir 
taip pat iš anksto žinant, kad rusiškoj mo
kykloj nebus dėstoma lietuvių kalba, arba 
dėstoma silpnai, kaip neprivalomas daly
kas.

Pedagogams ir visiems Lietuvoje tokia

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.
Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

BLOGA NUOTAIKA

Išsprendęs sudėtingą rebusą ir kruopš
čiai nupiešęs popieriaus lape tris „Zirnus“ 
ir vieną „Volgą“, „Neries“ gamyklos direk 
torius Jasiūnas pajuto, kad jam kažko 
trūksta.

— Asauskai! — suriko jis.
Katilų - radiatorių montavimo cecho vir 

šininkas išsitempė.
— Nepatinki man šiandien, —-paaiškino 

direktorius susiraukęs.
— Nuotaikos nėra, —teisinosi Asauskas.
— Palikt kalbas! Kokia čia nuotaika?— 

supyko direktorius. — Mūsų gamykla pa
vyzdinga, ekskursijos ateina. Pamatys to
kią neskustą fizionomiją... Visą vaizdą su
gadinsi.

Ir patylėjęs paaiškino moralę:
— Jeigu nuotaika bloga reikia ją taisy

ti! Einam.
Gamyklos kieme Jasiūnas balansavo 

klaidžiais takeliais tarp krosnelių ir radia 
torių rietuvių. Prie vartų tiesiog į purvyną 
vaikinas iš karučių vertė ketines dalis. Da 
lys šnypštė.

— Šunskumpiai! Vėl musą dirba! Aš 
jiems parodymu. •

.pajutęs nuotaiką dar labiau gendant, Ja 
siūnas paspartino žingsnį.

Eiti buvo netoli — pačioje gamyklos pa
šonėje atsidarė nauja valgykla.

Jasiūnas pamojo padavėjai:
— Du po šimtą.
— Degtinės nėra.
— Tai duokit, ko yra.
Paaiškėjo, kad vynelis irgi nebloga prie

monė. Direktorius ir pavaldinys grįžo apsi 
kabinę.

— Na, matai. Nuotaika tvarkoje, — su
sigraudinęs sakė Jasiūnas. — Šypseną 
nors vitrinon dėk...

Šnairiai nužvelgė „bičiulius“ bendradar
biai, bet nieko nesakė.

Kitą rytą direktoriaus kabinete reikš
mingai krenkšėjo vyriausiasis mechanikas 
Urmolevičius, rodydamas rūpestingai su
rauktą veidą.

— Nuotaikos nėra, — užsiminė jis.
— Taip, taip, — suprato direktorius. — 

Bloga nuotaika.
Ir pasuko į valgyklą.
Trečią rytą nuotaikos taisytojai dar grei 

čiau vienas kitą suprato. O ketvirtąjį jau 
buvo susiformavusi ištisa „svita“, kurios 
lydimas Jasiūnas be kalbų nužingsniavo 
įsigyti ekskursijoms parodyti pakilią nuo
taiką.

Tai buvo sėkminga pradžia.
Ūžia gamyklos cechai, liejasi ištirpusios 

metalo srovės, o Jasiūnas su „svita“ vyne
liu savo nuotaiką remontuoja.

Grįžtant iš valgyklos galima į klaną pa
taikyti ar alkūnę nusibrozdyti. Jasiūnas 
susiorganizavo patobulinimą — „Pobiedą“. 
Už jos vairo pasodino gamyklos autopakro 
vėjo šoferį. Visai kitas dalykas pasidarė: 
nuvažiuoja trisdešimt metrų iki valgyklos 
ir atgal ir išlipa su visa nenukentėjusią di 
dybe.

Įvairių nuotykių turėjo Jasiūnas. Kartą 
užmigo gamyklos kieme skersai tako, o dar 
bininkai atsargiai peržengdavo gulintį pur 
vyne vadovą. Kartą pats velnias nunešė 
Jasiūną išblaivinimo įstaigon ir taip su
niurkė, kad tik po savaitės, atgavęs dva
sinę pusiausvyrą, jis vėl kabinete pasiro
dė. O jau apie kasdieninius nuotaikos pa
taisymus nė kalbėti neįdomu. Užsivedė jis 
valgyklos bufete asmeninę einamąją są

pasirinkimo perspektyva, matyt, nepatiko. 
Ir Niunka, priešingai Chruščiovui, sampro 
tauja, kad (esamose sąlygose) būtinai vi
sus vaikus mokyti rusų kalbos visose mo
kyklose, taigi ir tose, kuriose dėstomoji 
kalba liks lietuvių. Be to, Niunka — irgi 
priešingai Chruščiovui — sako, kad „Lietu 
voje yra tradicijos pagrindinai mokytis 
vienos iš užsienio kalbų. Ir vargu ar bus 
tikslingiau šių tradicijų atsisakyti“, kaip 
tą siūlo Chruščiovas. Dar Niunka prime
na, kad pastaruoju laiku Lietuvoje prade 
ta „mokyti Lietuvos TSR istorijos ir geo
grafijos“. Mokoma, žinoma, „marksistiš
kai“, bet vistiek tai pamokos, kurių nėra 
Rusijoj.
Visi tie motyvai kalba už tai, kad Lietu
voje būtinai reikia vienerių metų daugiau 
pagrindinei mokyklai, negu Rusijoj.

Po kelių dienų prabilo M. Bagdonaitė, 
vienos iš didžiausių Vilniaus mokyklų di
rektorė, kuri devynerių metų privalomos 
mokyklos reikalingumą įrodinėjo dar ir ki 
tais motyvais, svarbiausia — kad mokslei 
viai ne per daug jauni būtų nuvaryti į fa
brikus, kur per jauniems būtų žala ir svei 
katai ir moralei — per greit išmoks rūky
ti, gerti, nekultūringai kalbėti bedirbdami 
tarp suaugusiųjų.

Bet kad pilną vidurinės mokyklos kursą 
(iki brandos atestato) ateityje bebus gali
ma baigti tiktai nuo fabrikinio (ar laukų) 
darbo laisvu laiku, su tuo, atrodo, ginčytis 
nedrįstama ir tam rengiamasi... (LNA)

skaitą ir reguliariai ja naudojosi. Net į 
partinės organizacijos ataskaitinį susirinki 
mą atėjo įtartinai raudonomis akimis.

Direktoriui sąžiningai tūravojo kiti ga
myklos vadovai. Partinės organizacijos sek 
retorius Radzevičius iš linksmumo gamyk
los kieme sukėlė muštynes, vieną susisirin 
kimą išvaikė, o kitą kartą atsidūrė pros
pekte su šluota rankoje, milicininko saugo 
mas. Su pastoviai taisoma nuotaika vaikš
tinėjo visa eilė inžinerijos - technikos dar
buotojų. Ypatingai pasižymėjo liejimo ce
cho viršininkas Kobzarius, kuris, kreditan 
nebegaudamas, su draugu įkišo ranką į 
valgyklos bufeto kasą ir ištraukė bankno
tų kiek tik apgniaužti pajėgė.

Neišlaikė ir kai kurie darbininkai — sek 
darni vadovų pavyzdžiu, įjunko lankytis į 
valgyklą. „Neries“ gamykla pagal darbuo
tojų apsilankymų išblaivinimo įstaigoje 
skaičių pasiekė Kauno rekordą.

Jasiūnas, užkliuvęs koja už gulinčio pi
liečio, susimąstęs krapšto smilkinį:

—• Minkštakinkllai... Pauosto kamštį ir 
virsta iš klumpių. Kas būtų, jeigu mano 
normą paimtų...

Jo balse girdėti ir begalinė panieka ir ty 
lūs pasididžiavimas savimi. Jis atsuka nu
garą.

O už jo nugaros dedasi įdomūs dalykai. 
Cechuose pagaminama daugybė broko, per 
eikvojamas metalas. Nežinomi vagys išga
bena ištisus sunkvežimius radiatorių pro 

vartus taip mikliai, kad nė šuo ..... .
neamteli. Cechuose atsiranda nepažįstami 
žmonės, remontuoja sau motociklus, maši
nas. Darbininkai, patys užimti skubiu di
rektoriaus mašinos remontu, tik palinguo
ja galvomis. Nežinia kur dingsta gamyk
los kuras.

* Jasiūnas ramus. Juk „Neris“ įrašyta 
miesto garbės lentoje, ten figūruoja ir jo, 
direktoriaus, pavardė. Ramus jis, nes yra 
mieste žmonių, kurie per procentus (o jie 
„Neryje“ neblogi — žmonės juk dirba) nie 
ko daugiau nebemato.

Tikrai, bloga nuotaika...
A. Kadžiulis

Kaunas. *
„Tiesos“ Redakcijos pastaba:

Šis feljetonas buvo jau gautas, kai atėjo 
žinia, kad už produkcijos realizavimo tvar 
kos pažeidimą Jasiūnas iš direktoriaus pa 
reigų atleidžiamas. Vis dėlto redakcija lai
ko reikalingu jį spausdinti, skirdama jį jo 
bendražygiams.

Iš „Tiesos“, 1958.10.17.

AR BUTO REMONTUI UŽTENKA
5 METŲ?

Brangus dėde Tamošiau! Iš savo bobu
tės sužinojau, kad esate mūsų giminė. Toli 
nuo savų gyvenu ir labai liūdna. Kad nors 
kiek pralinksminčiau save, kad nelikčiau 
visai vieniša, nutariau Jus, geras dėde Ta
mošiau, pasikviesti į svečius. Manau, ne- 
apvilsit savo giminaitės. Štai mano adre
sas: Vilnius, Gorkio g-vė 84, bt. 2. Taigi, 
brangus dėde, mane rast labai lengva, pir
miausia užeisite į kiemą ir pamatysite lan 
gą su grotelėmis (jos ten yra nuo neatme
namų laikų). Lango rėmai nauji, tik ne 
su visais stiklais, o po pat langu auga gra
žus aukštas beržas. Greta mano buto du
rys, į jas ilgai belstis nereikės, nes pro du 
ris galima įkišti galvą, jos dar neįstiklin
tos. Taip atrodo mano butas iš kiemo o vi 
dų pamatysite užėjęs. Tada pasikalbėsime 
ir, manau, atsakysite man į klausimą, ar 
galima butą suremontuoti per penkerius 
metus. Tarybų rajono vykdomojo komite
to darbuotojai sako, kad ne. Įdomu, ką jūs 
pasakysite? Brilvičiūtė

Iš „Tiesos“, 1958. XI. L
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„EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATORIAMS RYT. LONDONE

Artėjant Naujiems Metams, laikas atnau 
jinti „Europos Lietuvio“ prenumeratą. 
Kad nereikėtų rašinėti laiškus, prašome 
kreiptis į S. Kasparą, sumokant prenume
ratos mokesčio 2 sv. metams ir kartu duo
ti tikslų adresą.

VAIKŲ REGISTRACIJA KALĖDINEI 
EGLUTEI

Visi tėvai, kurie numato, kad jų vaikai 
dalyvaus eglutės šventėje, prašomi juos už 
registruoti iki gruodžio 22 d. Iki tos dienos 
neužregistruotiems vaikams, nors jie ir da 
lyvaus eglutėje, Kalėdų senelis negalės at
nešti dovanėlių. Tėvai ypač prašomi atlik
ti savo pareigas, kad nebūtų nuliūdusių 
vaikų ir vargo seneliui, ir užregistruoti 
juos laiku pas A. Demenį ar S. Kasparą, 
be to, galima ir klebonijoje.

Tėvai, užregistruodami vaikus, prašomi 
įmokėti 5 šil. auka, vis tiek, kiek jų vaikų 
dalyvautų eglutėje.

Vaikų vakaras Wolverhamptone
Lietuviška mokyklėlė 1959 m. sausio 3 

d., punktualiai 6 v.v., ruošia Golden Lion 
klubo patalpose (Cannock Rd.) pirmąjį pa 
sirodymą. Bus vaidinama, deklamuojama 
ir dainuojama.

Važiuojant Peartree autobusu į Golden 
Lion, išlipti prie Clifton kino (klubas toje 
pat pusėje, kaip ir stotis).

Po programos šokiai ir loterija.
Kviečiame atsilankyti ir moraliai ir ma 

terialiai paremti jaunimą.
Sporto Klubo Valdyba

ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS KALĖDINĖ 
EGLUTĖ

Bus gruodžio 27 d , šeštadienį, 5 vai. p.p. 
Parapijos salėje — 345 A, Victoria Park 
Rd., E.9.

Eglutės programą atliks mokyklos moki 
niai, vadovaujami chorvedžio V. Mamai- 
čio, P. Nenortienės ir J. Parulio.

Mokyklos vadovybė kviečia visus suau
gusius atsilankyti ir pasidžiaugti ir paben 
drauti su savo mažaisiais kolonijos na
riais.

Eglutės parengimui gauta paramos iš fni 
nėtų organizacijų: Šv. Onos D-jos — 5 sv., 
DBLS Londono I skytiaus —■ 5 sv., Lietu
vių Šv. Kazimiero Parapijos — 5 sv., L AS 
Londono skyriaus — 3 sv., LLM Dainavos

Sporto Klubas VILTIS sveikina visus 
narius ir linki linksmų Šv. Kalėdų ir 
geros kloties ateinančiais metais.

Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
Šventiniai parengimai

Manchesterio ir apylinkės lietuviams, 
kaip kiekvienais metais, tarp Kalėdų ir 
Trijų Karalių bus visa eilė parengimų, ku 
riuos prašome įsidėmėti:

1. Kalėdų pirmąją dieną visus, kurie 
mėgsta smagiai praleisti laiką tarp savųjų 
ar pasišokti, kviečiame su savo draugais, 
pažįstamais ir kalėdiniais svečiais neap
lenkti Klubo.

2. Sekmadienį po Kalėdų, gruodžio 28 d. 
3 vai. po pietų, įvyks metinis Klubo narių 
susirinkimas ir naujos Klubo Valdybos rin 
kimai. Nariai prašomi pasiimti su savim 
nario knygutes, kad tuo užsitikrintų sau 
balsavimo teisę, taip pat prašomi susimo
kėti nario mokestį už praėjusius metus.

3. Naujų Metų sutikimas. Palikę senų 
metų rūpesčius ir nepasisekimus praeičiai, 
trečiadienio vakare, gruodžio 31 d., visi 
kas tik gali renkamės sulaukti Naujųjų 
Metų. Patartina visiems atsinešti su savim

NOTTINGHAMAS
Kalėdinė eglutė

Eglutė ruošiama sausio 3 d., šeštadienį, 
4 vai. p.p. Meadows Community Centre sa 
Įėję, Queen's Drive gatvėje (ta pati salė, 
kur buvo kariuomenės šventės minėjimas).

Pr&gramėlę atliks lietuviškos mokyklos 
mokiniai. Kalėdų senelis aplankys su dova 
nėlėmis. Po to mažiesiems bus arbatėlė, o 
suaugusiems šokiai.

Tėvai su vaikais ir šiaip visuomenė kvie 
čiama atsilankyti. DBLS Sk, Valdyba

BRADFORDAS
LIETUVŲ MOKYKLA Lietuvių Na

muose, 5, Oak Villas, Bradford, rengia ver 
tingą daiktinę LOTERIJĄ.

Jai fantus suaukojo Bradfordo ir apylin
kės lietuviai vietos šeštadieninei mokyklai 
remti ir palaikyti. Fantų yra daug ir labai 
vertingų! Tautietis, pirkdamas loterijos bi 
lietus — bilieto kaina vienas šilingas, — 
nieko nepraras, o tik parems didelį lietu
višką reikalą — lietuvių šeštadieninę mo
kyklą.

Loterijos pradžia gruodžio 27 d., šešta
dienį (trečiąją Kalėdų dieną), 3 vai. po pie 
tų, ir veiks visą vakarą KALĖDŲ EGLU
TĖS metu. Į Kalėdų eglutę atvyks ir Kalė
dų senelis su dovanomis visiems vaikams, 
nežiūrint ar jie lanko mokyklą, ar ne.

Po Kalėdų eglutės programos vaikai bus 
pavaišinti arbatėle su kalėdiniais pyragai
čiais, o suaugusieji galės gražiai laiką pra 
leisti turtingame klubo bare ir salėje prie 
šokių muzikos.

Pageidaujama, kad vietoje gyvenantieji 
tėvai ateidami atsineštų savo vaikams puo 
dūkūs ir lėkšteles.

Maloniai kviečiame vietos ir apylinkės 
lietuvius gausiai dalyvauti LOTERIJOJE, 
o ypač šeimas su vaikais KALĖDŲ EGLU
TĖJE. Mokyklos Vadovybė

NORTHAMPTONAS

Mažieji „ambasadoriai”
Yra jau nusistovėjusi Pabaltiečlų Mote

rų Bazarų Londone tradicija, kad jų metu 
kiekviena dalyvaujanti 
su menine programa.

šeštadienį paprastai 
suaugusieji menininkai, 
karas skiriamas vaikų pasirodymui.

Visuomet yra labai sunku vietoje suras
ti menines pajėgas, kurios galėtų atlikti lie 
tuviškąją programos dalį. Panašius sunku
mus, pasirodo, turi ir estai. Šiais metais 
šeštadienio programą atliko vien tik latvių 
dainininkė. Sekmadienio programoje pasi 
rodė lietuvių vaikų šokių grupė (4 poros), 
latvių pianistai, mergaitė ir berniukas, bei 
2 šokėjų poros ir estų mergaitė pianistė.

Lietuviukai pasirodė tikras visų gausiai 
susirinkusių žiūrovų pasigėrėjimas. Ketu
rios mažiukų poros (vyriausieji bene bus 
6-7 metų amžiaus) sušoko daug geriau, ne
gu dažna suaugusiųjų šokėjų grupė. Jie šo 
ko tikrai grakščiai, visiškai nesivaržyda
mi, nepaisydami glaudžiai juos apsupusio 
žiūrovų rato.

tautybė pasirodo

programą atlieka 
gi sekmadienio va

Mergaitės: Irutė Virkutytė, Irutė Urbo
naitė, Loreta Tamošiūnaitė, ir Rūta Deme- 
nytė su berniukais: Jonuku Grupiljonu, Ri 
mu Nemajuška, Vytuku Musteikiu ir Jonu 
ku Demeniu sušoko du šokius — „Sukti
nį“ ir „Kalvelį“. Tai nebuvo vaikams at
likti lengvi šokiai, nes sudėtingų figūrų su 
pabrėžtinais choreografiniais efektais. Šo
kėjai nesuklydo nei karto, parodė labai ge
rą takto pajutimą bei orientaciją, kas ne- 
visuomet pasiseka suaugusiems. Buvo ma
tyti, kad veda Irutė Virkutytė, bene labiau 
šiai prityrusi grakšti šokėja, gi mažiausio 
ji Rūtelė Demenytė kuri šokių metu domė 
josi taipgi ir žiūrovais, gražiai globojama 
savo partnerio, taipgi nepasimetė, savo ro
lę atliko puikiausia ir net pati sau links
mai paplojo, kai po šokio pasipylė žiūrovų 
plojimas. Visi berniukai, kaip vienas, suso

ko su vyriška fantazija bei temperamentu. 
Ypač efektingas ir gražus buvo berniukų 
suėjimas į ratą „Kalvelyje“.

Mažieji artistai po atliktos programos 
buvo apdovanoti saldainiais ir pavaišinti.

Malonu konstatuoti, kad lietuviškoji pa
sirodymo dalis buvo pati efektingiausią. 
Lietuviškojo Bazaro skyriaus rengėjoms te 
ko priimti daug gražių komplimentų, skir
tų šiam vaikų pasirodymui, nuo Estijos ir 
Latvijos Ministerių ir jų žmonų, p. A. Tor- 
ma ir p. H. Zarine, kurios buvo Bazaro es
tų ir latvių skyrių organizatorės, o taipgi 
iš daugelio žymesniųjų Bazaro lankytojų. 
Visos tos padėkos ir pagyrimai atitenka 
tik vienai p. Petrutei Nenortienei, vaikų 
šokių grupės mokytojai ir rengėjai. Savo 
asmeniniu švelnumu ir ypatingu sugebėji
mu elgtis su mažiukais ji pasiekė nuosta
bių rezultatų. Reikia tikrai mylėti vaikus, 
juos suprasti ii- turėti nepaprastą kantry
bę, kad galima būtų pasiekti to, ką ji yra 
pasiekusi. Pati būdama puiki tautinių šo
kių šokėja ir vadovė, p. P. Nenortienė nie
kad neatsisako dėtis prie lietuviško visuo
meninio darbo.

šokiams skambino fortepionu p. Parulis.
Padėkos pelnė taipgi pasirodymą atliku

sių vaikų tėvai. Jie įgalino parodyti lietu
višką šokį ir lietuviukų sugebėjimą pla
čiau, negu siaurame savame ratelyje, nepa 
gailėję laiko lydėdami vaikus į repeticijas 
ir pasirodymą.

Žinoma, šis pasirodymas, tai ne Albert 
Hall'o tarptautinių šokių festivalis, bet 
visgi daugiau, negu Parapijos Salė ar Lie
tuvių Namai, kur žiūrovus sudaro tik tė
vai bei artimieji.

Jau eilei metų „nesusilipdant“ Londone 
lietuviškų šokių grupei, kuri galėtų paro
dyti lietuviškąjį liaudies meną platesniu 
mastu tenka, gal, tikėtis ir laukti, kad šie 
mažieji „ambasa'doriai“ kada nors užpil
dys esamą tuštumą. I. N-ė

Sambūrio — 2 sv. ir Londono Meno Sam
būrio Vaidilos — 1 s v.

Tėvų komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
soms minėtoms organizacijoms už gausią 
paramą.

LITERATŪRINIS KUDIRKOS 
MINĖJIMAS

Gruodžio 20 d. (šeštadienį prieš Kalė
das) ruošiamasis Lietuvių Namuose Lon
done (1, Ladbroke Gardens, W.11) Vinco 
Kudirkos gimimo šimtmečio minėjimas ža 
da būti ne toks, kaip paprastai. Jame ne
bus jokių paskaitų ir prakalbų, o artistų 
lūpomis kalbės savo raštais pats daktaras.

Ar nenorėtumėte išgirsti?
"“ Tikriausia, kad norėtumėte, nes toks lei 
dimas pačiam minimajam prabilti nėra 
dažna naujiena.

Pradžia 7 vai. .

lietuviškų užkandžių, nes atrodo, kad šiais 
metais pasiseks 'gauti leidimą švęsti iki 2 
vai. ryto. Neatsinešusieji užkandžių galės 
jų užsisakyti bare vos tik atvykę.

4. Dėl Kalėdų eglutės visiems apylinkės , 
lietuvių vaikams. Sąlygoms taip susidėjus, 
eglutė bus rengiama šeštadienį, sausio 10 
d., 5 vai. po pietų. Visi tėvai prašomi su
vežti savo mažamečius, nes Kalėdų Senelis 
žada visus apdovanoti skanėstais. Lietu
viškos mokyklos mokiniams, sėkmingai 
baigusiems ar perėjusiems į aukštesnius 
skyrius, bus išduoti atitinkami ’pažymėji
mai. Po mokinių ir skaučių - voveraičių 
pasirodymo su programėle, visiems vaiku
čiams Tėvų Komitetas ruošia arbatėlę.

Rengėjai
Nežinantiems dar primename, kad ir 

šiais metais Kalėdų pirmąją dieną, 11 vai. 
ryto, Sister of Notre Dame koplyčioje bus 
lietuviams pamaldos.

KALĖDŲ ŠVENTĖS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Kalėdų pirmąją dieną — gruodžio 25 d.
— bus šokiai.

Pokalėdinįšeštadienį — gruodžio 27 d. 
^šokiai su puikiu orkestru.’Tts7'SWw-^»vs

Kalėdų antrąją dieną — gruodžio 26 d.
— šokius rengia Flamenco Club šokių mo
kykla.

Tradicinis Naujųjų Metų sutikimas - ba 
liūs gruodžio 31 d. bus kaip ir kiekvienais 
metais. Jo pradžia 7.30 vai!

Susirinkimas
DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba 

maloniai kviečia Skyriaus narius, tėvus, 
akcininkus ir visus kolonijos gyventojus į 
svarbų susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 
21 d., 3 vai. po pietų Airių klube, Kings- 
thorpe Rd.

Aptarsime visus reikalus, liečiančius 
Skyrių ir akcininkus. Be to, aptarsime Ka
lėdų eglutės vaikučiams reikalą. Kas no
rės, susirinkimo metu galės gauti plot- 
kelių, nes šiais metais nebus nešiojimo į 
namus. Skyriaus Valdyba
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Visus savo bičiulius ir lietuvius
Šv. Kalėdų ir Naujų 1959 Metų proga 

sveikina
TAURAS
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Bradfordo Atžalynas Londone
Drumzlinas šeštadienio rytas. Rytas 

kaip ir daugelis. Lynoja, oras prisisunkęs 
drėgmės, kuri geriasi į kaulus. O vis tik 
šis šeštadienis skiriasi iš' kitų — į Londoną 
atvykta „Atžalynas“. Su nekantrumu lau
kiu atvykstant, nes „Europos Lietuvyje“ 
buvo tekę dažnai matyti „Atžalyno“ var
dą: čia jis pasirodė vienoje, čia kitoje lie
tuvių kolonijoje.

Apie 3 vai. prie Lietuvių Namų sustoja 
keleivinė mašina ir iš jos pasipila atžaly- 
niečiai. Kai jie „okupuoja“ sau skirtąjį 
kambarį, Lietuvių Namai atgyja: girdėti 
jų balsai, judėjimas laiptais.

Vakare erdvioje „XX Amžiaus Teatro“ 
salėje susirenka Londono ir apylinkių lie
tuviai pasiklausyti „Atžalyno“ koncerto, 
pasigrožėti tautiniais šokiais. Pakyla už
danga ir scenoje matome mišrų chorą, pa

AUKA KALĖDŲ EGLUTĖMS
„Lietuvių Prekybos Bendrovė“ vieton 

šventinių sveikinimų ir skelbimo paaukojo 
DBLS 10 svarų. Pusė šios sumos skiriama 
Bradfordo, kita — Londono Kalėdų eglai
čių organizavimo reikalams.

KAUKIŲ BALIUS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis rengia tra

dicinį Kaukių Balių sausio 3 d., 7.30 vai., 
Parapijos salėje, Victoria Park Rd.

Šokiams gros geras orkestras.
Visus tautiečius prašome atsilankyti ir 

jaukioj nuotaikoj praleisti vakarą.
Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mieliems tautie

čiams, parėmusiems piniginėmis aukomis 
ir daiktais mūsų kalėdinį bazarą.

L.L.M. „Dainavos“ Sambūrio Valdyba

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
KALĖDINIS POBŪVIS

Antrąją Kalėdų dieną — gruodžio 26, 7 
vai. vakare savo patalpose rengia Kalėdinį 
Šokių Vakarą su tam vakarui pritaikinta 
programa.

Klubas bus atdaras abi Kalėdų dienas 
nuo 12 vai. ryto.

PAIEŠKOJIMAI
Mrs. Gabrielė CHAPMAN (buv. G. 

Liustikaitė) ieško Česlovo SUGINTO iš 
Šiaulių, apie kurį norėtų gauti žinių jo 
žmona (Liustikaitės pusseserė) ir dukte
rys Stasė ir Irena. Rašyti: Mrs. G. Chap
man, 9, Nythe Rd...Lower Stratton, Nr. 
Swindon, Wilts.

Susirinkimas
1958 m. gruodžio 21 d., 4 vai., Lietuvių 

Soc. Klubo patalpose Lietuvių Veteranų 
S-gos „Ramovė“ Manchesterio skyriaus v- 
ba šaukia Visuotinį narių susirinkimą, ku- 
riame bus renkama nauja valdyba ir apta
riami visi kiti einamieji reikalai. Nariams 
dalyvavimas būtinas.Valdyba

CORBY
Kalėdų eglutė

DBLS Corby skyriaus valdyba pirmąją 
Kalėdų dieną — gruodžio 25, 4 vai. p.p., 
rengia Kalėdų eglutę St. John Ambulance 
Hall.

Corby lietuviškos mokyklos vedėjas p. 
I. Paulauskienės paruošti mokiniai prie eg 
lutės atliks turtingą programą. Kalėdų se
neliui išdalijus mažiesiems dovanėles, bus 
bendra šeimyninė arbatėlė, turtinga lote
rija. Griežiant patefono muzikai — šo
kiai.

Prašome visus corbiečius ir apylinkės 
lietuvius gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba
COVENTRY
Padėka

DBLS Coventry Skyriaus Valdybai ir vi 
siems lietuviams, parėmusiems mane nelai 
mėje, reiškiu tikrą brolišką lietuvišką 
ačiū! Visada jūsų Albinas Žvinys

STOKE-ON-TRENT
1959 m. sausio 3 d. 6 vai. vakare, punk

tualiai, DBLS skyriaus ruošia tradicinę
KALĖDŲ EGLUTĘ.

Bus įdomi programa, kurią išpildys ma
žieji, bus ir tikras Kalėdų Senis. Po progra 
mos vaikams arbatėlė, o svečiams ir tė
vams — šokiai ir alutis iki 11 vai. Malo
niai kviečiame atsilankyti iš toli ir arti. 
Vakaras įvyks Embassy Hall, Bursleme.

Lietuviškos pamaldos bus sekmadienį, 
sausio 4 d., 12 vai., Sacred Heart bažn.,
Tunstalle.

Skyriaus Valdyba

Sveikinu Mielus Klijentūs su 
Šv. Kalėdomis ir N. Metais, 

linkėdamas geriausios kloties.
Z. DULINSKAS,

31, Trelawn Rd., London. S.W.9 
Tel. BRI 2275

Savo klijentūs sveikiname su Kalėdų linksma Švente 
ir 

linkime Laimingų Naujų 1959 Metų!
BULAITIS PETER & SONS TAYLORS 

80, Highbury Park, London, N,5. 
CAN 5164

SAVO MIELUOSUS KLIJENTŪS IR TARNAU 
TOJUS

SVEIKINA SU ŠV. KALĖDOMIS IR LINKI
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Rd., London, E.2

Tel. SHO 8734

GERBIAMIESIEMS KLIJENTAMS LINKIME 
JAUKIAI PRALEISTI KALĖDAS IR DAUG 

LAIMĖS NAUJAIS METAIS.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MUS 

SVEIKINUSIEMS.
P & B SUPPLY CENTRE LTD.

8a, Thurloe Place, London. S.W.7

1959 M. SUTIKIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE 
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Trečiadienį, gruodžio 31 d., 8 vai. vakaro, 
rengiamas

Linksmas Naujų Metų sutikimas.
* Turtingas bufetas * Programa - žaidimai 

Rezervuoti staliukai.
Naujų Metų sutikimas įvyks 12 vai. Įėjimas 5/- 

Staliukus užsakyti Tel.: PAR 2470

sirengusį pradėti. Nedaug jų — vos penkio 
lika asmenų su dirigentu. P. Bučys „Atža
lyno“ vardu pasveikina Londono lietuvius 
ir supažindina su programa. Programos 
dvi dalys: originali ir verstinė linksmoji ir 
koncertinė.

Nors, palyginti, choras nedidelis, bet jų 
pasirinktosios dainos nesudaro jiems sun
kumų. Matyti, kad grupė dirba ir gyvena 
tuo.'Programa ląbai įvairi, čia mišrus cho 
ras, čia tuoj pat moterų duetas padainuo
ja keletą dainelių, ir nejučiomis perslkeli 
ten, kur kadaise skambėjo sesučių dainos, 
tokios mielos malonios. Arba vėl pasirodo 
vyrų trio ir labai linksmai nuteikia kiaušy 
tojus, pavaizduodami Kanados, Amerikos 
ir Anglijos lietuvius. Vėl skamba moterų 
sekstetas, vyrų duetas, kupletai. Pirmoji 
programos dalis labai linksmai nuteikia 
publiką.

Antroji programos dalis pradedama „Ke 
purine“. Po to vyrų oktetas, vėl mišrus 
trio, moterų sekstetas, ir vėl girdime „Bijū 
nelis žalias“ ir kitas širdžiai malonias liau 
dies dainas. Taip ir toliau bėga kiti progra 
mos punktai čia su mišriu choru, čia su 
tautiniais šokiais, čia vėl su mišriu choru. 
Antroji programos dalis, atrodo; prabėga 
vėl labai, greit, nes programa mišri ir įdo
mi. Tenka tik stebėtis dirigento p. Buroko 
energija, nes jis dalyvauja visoje progra
moje: jis pats diriguoja, oktete dainuoja, 
pats groja tautiniams šokiams ir akompo- 
nuoja solistui. Jis yra „Atžalyno“ širdis.

Programoje pasirodė su solo dainomis 
ir solistas Kasparavičius, gražiu balsu ir 
laikysena scenoje padąręs malonų įspūdį.

Iš viso atžalyniečiai sveikintini už kūry
binę savo iniciatyvą ir programos įvairu
mą.

Programai pasibaigus rengėjų vardu 
DBLS Centrinio Skyriaus pirm. pik. T. Vi
dugiris dėkodamas išreiškė džiaugsmą dėl 
gražaus pasirodymo, už atsidėjimą dirbant 
kultūrinį darbą, aukojant jam laisvalaiki 
ir palinkėjo, kad „Atžalynas“ išaugtų į tik 
rą „Mišką“. Po to Londono lietuvaitės 
įteikė atžalyniečiams gėlių. „Atžalyno“ 
vardu p. Bučys padėkoja visiems už at
silankymą, ir Tautos Himnu baigtas 
džiaugsmas.

„Atžalyno“ lankymasis Londone verčia 
susimąstyti. Vis dėlto, dar yra lietuvių, ku 
rie nenuilsdami ir pasiaukoję dirba didelį 
kultūrinį darbą. Pasikalbėjus su atžalynie- 
čiais matyti, kad ne viskas taip gražiai klo 
jasi, kaip jų pasirodymas scenoje nes enii 
gracija tirpdo ir jų jėgas. Bet jie vis dar 
pajėgia išlikti, pasipildydami naujomis jė
gomis, ir nemano kapituliuoti prieš sunku
mus. Tenka jierris palinkėti sėkmės ir pa
sidžiaugti, kad dar ne visos lietuvių kolo
nijos merdi.

Ačiū „Atžalynui“ už atvykimą, o DBLS 
Centrinio Skyriaus Valdybai Už iniciatyvą
ruošiant šį koncertą!

Lietuvių Namų gyventojas

Visiems savo bičiuliams ir klijentams 
gražiausių Kalėdų 

ir
sėkmingų Naujųjų 1959 Metų 

linki
ACTON PHARMACY (export) ltd.,
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England.

Visiems lietuviams, ypač Mūsų KLIJŲNTAMS, 
geriausi linkėjimai ir sveikinimai šv. Kalėdų 

proga.
Naujieji 1959 Metai tebūnie visų troškimų 

atsiekimo metai.
BROWNEJONES LTD.,

1, NORFOLK PLACE, LONDON, W.2. 
ENGLAND.
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ŠAULYS (gimusiems tarp lapkričio 24 d. 
ir gruodžio 22 d ):

Laikinas finansinis įtempimas. Būk at
sargus su draugais — pirma apsižiūrėk ir 
tada tik šok. Būk nuolaidus žmonėms, ku
rie stovi žemiau jūsų. — Laimingi skaitme 
nys: 5 23.
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20):

Palankus laikas vykdyti ambicingiems 
planams. Sėkminga piniginė savaitė. Narni 
nis sugyvenimas sušvelnės, jei daugiau 
kreipsi dėmesio į namiškius. — Laimingi 
skaitmenys: 14, 28. 
VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19):

Būk atsargus su savo planais ir sumany
mais. Nepasiduok pagundai apkalbėti 
tus žmones — jūsų žodžiai atsimuš į 
patį. — Laimingi skaitmenys: 1, 19. 
ŽUVYS (vasario 26 — kovo 20):

Gera savaitė paskolai gauti. Palankus 
laikas širdies reikalams. Nepasiduok pa
gundai užmegzti romantiškus santykius 
su naujai susipažintu asmenim. — Laimin
gi skaitmenys: 4, 10.
AVINAS (kovo 21 — balandžio 20):

Gera savaitė biznio reikalams. Gausi ži
nių, kurios padės išspręsti ilgai neišspręs
tą dalyką. Laikykis nustatytos programos 
ir nesistenk keisti jos — nukentėsi. —Lai
mingi skaitmenys: 13, 31.
BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):

Atidėk ilgą kelionę tolimesniam laikui. 
Veikli savaitė ir daug derybų dėl piniginių 
projektų. Pašlijusieji naminiai reikalai 
linksta geron pusėn. — Laimingi skaitme
nys: 5, 22.

VIENAS TIKSLAS — KOVA 
(Atkelta 

dien pavergtiems kraštams, o pirmoje eilė 
je darbininkams.

Paskutinis kalbėtojas — CGT-FO gen. 
sek. Robert Bothereau, atžymėjęs, kad jo 
atstovaujamoji konfederacija, kuri nese
niai atšventė savo gyvavimo dešimtmetį. 
Tarptautinė Laisvų Profsąjungų Konfede
racija, kuri netrukus švęs savo sukaktį, ir 
Laisvų Profsąjungų Centras, kurio sukaktį 
minime, yra visos trys gimusios iš vienos 
minties ir to paties ryžto pastoti kelią ko
munistiniam totalitarizmui įsivyrauti dar
bininkų klasėje. Liesdamas tarptautinę pa 
dėtį, kalbėtojas pabrėžė, kad viltys, kurios 
buvo gimusios po Stalino mirties, sunyko 
ir kad Maskvoje vienas diktatorius pakei
tė kitą. Tačiau kartu kalbėtojas pareiškė 
viltį, kad socialinė, ūkinė ir politinė pašau 
lio raida priveiks visus totalitarizmus ir 
kad laimėtojas bus demokratija ir laisvė.

Minėjime laisvosioms liet, profs, ats
tovavo J. Glemža ir J. Vilčinskas — pirma 
sis :š Reutlingeno, antrasis iš Londono.

Salėje, kuri gali sutalpinti 700 
nebeliko vietos, todėl daug kas 
jon bepatekti.

Pravartu priminti, kad Laisvų 
jungų Tremtyje Centras apjungia
profsąjungininkus: Bulgarijos, Estijos, Ven 
grijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu 
nijos, Čekoslovakijos, Ukrainos ir Jugosla 
vijos.

Po iškilmingo akto įvyko įvairių tauti
nių grupių liaudies šokių bei dainų de
monstravimas.

Po iškilmingo 10 -osios gyvavimo sukak 
ties minėjimo kitą dieną — gruodžio 8 — 
buvo surengta Centre Republicain patalpo 
se spaudos konferencija, kurioje dalyvavo 
visų tautų laisvųjų profsąjungininkų atsto 
vai ir kelios dešimtys laikraštininkų. Kon
ferencijai pirmininkavo CGT-FO konfede- 
ralinis sekretorius Raymond Le Bourre.

Pradėdamas konferenciją Le Bourre at
žymėjo, kad spaudos atstovai turi reikalo, 
kiek iš tremtinių šalies, tiek ir iš prancūzų 
su aiškiai nusistačiusiais ir apsisprendu- 
šlais žmonėmis. Kaip prieš daugiau negu 
10 metų Fource-Ouvriere konfederacija su

birželio 21): 
Netikėtas 
Būk švel- 
su kitais.

ki- 
jus

VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖS 
NUSISTATYMAS DĖL SIENŲ

Pokalbiuose tarp lietuvių ar su vokie
čiais būna kartais neaiškumų dėl Fed. Vo
kietijos vyriausybės nusistatymo Vokieti
jos sienų klausimu. Šiuo reikalu tiek vo
kiečių. tiek lietuvių spaudoje yra buvę ei
lė paaiškinimų. Neaiškumams pašalinti pa 
kartotinai primename, kad, pvz., ir Vokie
tijoje leidžiamas „Pressedienst der Heimat 
vertriebenen“, 1958.IX.18, cituoja Vokie
tijos užsienio reikalų ministerio Bundesta
ge 1957.1.31 padarytą pareiškimą, kuriame 
pakartojama, kad Federalinės Vokietijos 
vyriausybė teritorijos klausimu laikosi 
Reicho 1937.XII.31 sienų pagrindo. Pareiš
kimo teksto vertimas yra toks:

„...Federalinė vyriausybė yra pakartoti
nai savo nusistatymą dėl šių klausimų iš
reiškusi. Ji yj-a su savo sąjungininkais vie 
ningos nuomonės, kad galutinis Vokietijos 
sienų“ nustatymas turi būti atidėtas visai 
Vokietijai pritaikyto sutvarkymo laisvai 
sudarytoje taikos sutartyje. Tik apjungtos 
Vokietijos vyriausybė ir visos tautos iš
rinkta tautos atstovybė yra legimituota pa 
daryti sprendimą dėl Vokietijos rytinių 
sienų ateityje. Federalinė vyriausybė laiko 
si nusistatymo, kad derybos tais klausi
mais neprivalo palikti jokių abejonių, jog 
tarptautinės teisės rėmuose Vokietijos te
ritorijos stoviui pagrindą sudaro Vokiečių 
Reicho sienos 1937 m. gruodžio 31 d. ir 
kad vokiečių tauta Oder-Neissės linijos ne 
.gali pripažinti kaip dabartinės ar būsimos 
Vokietijos sienos“... (VKVI)

Po kanadišku
dangumi

PRANVS ALŠĖNAS, Kanada.

DVYNIAI (gegužės 22
Numatomi smulkūs pinigai, 

svečias suteiks daug malonumo, 
nesnis socialiniuose santykiuose 
— Laimingi skaitmenys: 1, 23.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Neįvykęs pasimatymas pastūmės į nusi
vylimą. Kantrybė ir užsispyrimas išsklai
dys juodas mintis. — Laimingi skaitme
nys: 7, 17.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpjūčio 23):

Stiprūs veiksmai pastūmės vykdyti pla
nų. Būk atsargus ir žiūrėk, kur dedi savo 
parašus, ir gerai išnagrinėk kiekvieną do
kumentą. — Laimingi skaitmenys: 8, 16.
MERGELĖ (rugpjūčio 24 — rugsėjo 23):

Sėkminga savaitė bizniui. Nesiginčyk už 
sispyręs su opozicija. Numatoma nauja 
naudinga pažintis. — Laimingi skaitme
nys: 6, 24.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 — spalio 23):

Nekerštauk tam, kas sudaro apmaudą— 
buk kilnesnis. Gera proga užmiršti senus 
kivirčus ir žengti pirmyn naujais pagrin
dais. — Laimingi skaitmenys: 15, 17.
SKORPIJONAS (Spalio 24—lapkričio 23):

Sunki savaitė pareikalaus šalto galvo
jimo ir rimto dėmesio sentimentams ir ki
tų žmonių nuomonėms. — Laimingi skait
menys: 8, 26.
Lietuvoje naujasis Chruščiovo septynerių f'iHįaI”čiga“retėmšJ ““apvalo“ tabako“'dūmus 

nuo nikotino ir kitų organizmą nuodijan- 
čių medžiagų“. Toks klaidinantis tyirtini-

P.S. Turime garbę painformuoti, kad po N. mas draudžiamas net Amerikoj, kur vyks- kaip 2000 parodoje išstatytų kūriniu 
Metų Laumė išvyksta ilgesnių atostogų, ta didžiausios lenktynės filtru tobulinimo 
dėl to spėjimų, deja, nebeturėsime. srity. Q Grigiškių fabrikas gamina pačius 

primityviausius filtrus, iš savos gamybos 
alignino ir krepo popierio.

Pačias cigaretes su filtrais visoj Sovie- 
laikraštininkų pa- tijoj gamina dar tik vienas „Dukato“ fa- 

profsąjungininkų brikas Maskvoj, bet nespėja pasivyti tos 
kadangi 
malonės

(LNA)

NESUSIPRATIMAS SU FILTRAIS
Grigiškių kartono fabrikas (netoli nuo 

Vilniaus) didžiuojasi, kad jo gaminami

TORONTAS MENO ŽENKLE
Paskutiniuoju metu Toronto lietuvių 

lonijoi ypač netrūksta įvairių meninių pa
sireiškimų. Taigi 1958 m. baigmė torontie- 
čiams lietuviams, galima sakyti, buvo ,me 
niška“.

Čia nors trumpai tuos meniškus nusida
vimus noriu suminėti. Nuo lapkričio 22 iki 
30 d.d. Toronte, Tėviškės Žiburių namuose, 
vyko dail. J. Pautieniaus dailės darbų pa
roda. Dailininkas išstatė gerą puskapį sa
vo tapybos darbų, kurių daugumą buvo nu 
tapęs vėliausiais laikais, o kai kuriuos čia 
pat, Kanadoj, nors pats tapytojas gyvena 
Amerikos Ciceroj.

Dail. J. Pautienius meno studijas baigė 
Kaune, tačiau, įsitraukęs į pedagoginį dar 
bą, buvo atitrūkęs nuo gyvojo dailės gyve
nimo. Tik atsidūręs tremty, Vokietijoj, be
veik po 25 m. pertraukos, galima sakyti, 
naujai atgimė dailininku ir pradėjo akty
viai domėtis ir gyventi meno ir menininko 
gyvenimu. O per tą, palyginti, neilgą laiką 
dail. J. Pautienius daug pasiekė. Tapybi
niam mene, ypač špachtelio darbuose, jo 
padaryta didžiulė pažanga. Viešo pripažini 
mo susilaukė Čikagoje, kur iš daugiau 

jo
darbas „Sodas“ laimėjo pupuliariausio kū 
rinio premiją.

Toronte jo paroda turėjo itin gražų pasi 
sekimą. Ją aplankė keli šimtai lankytojų 
ir penketas iš jų įsigijo dailininko kūrinių. 
Pirmasis J. Pautieniaus darbą įsigijo PLB 
Centro V-bos pirm. J. Matulionis, kiti — 
teisn. Skrinskas, p. Jankaitis ir Br. Arckis 
— net du paveikslus. šeštąjį dailininko 
darbą laimėjo loterijos keliu parodos lan
kytoja A. Burdulienė.

Iš Toronto paroda perkelta Montrealin. 
Torontiečiai linkime dailininkui ir anoj 
lietuvių kolonijoj panašios sėkmės.

ko

ir modernioj salėj įvyko kitas kul- 
pasireiškimas, sutraukęs pilnutėlę

įdomu,

šokio
Baleto

iš 1 psl.)
Toliau sekė įvairūs 

klausimai ir laisvųjų 
tremtyje atsakymai į tuos paklausimus, amerikinės mados plitimo tempo,

Vienas iš pirmųjų paklausimų buvo šis: tik dabar, esą, „ir be užsieniečių 
kaip atsilieps į darbininkų padėtį, pvz., rūkysim cigaretes su filtrais“, 
metų planas?

Lietuvos profsąjungų tremtyje atstovas 
J. Vilčinskas paaiškino, kad to plano vyk
dymas sunkia našta užguls Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo kraštų darbininkus, nes 1) pa 
lįal planą reikalaujama darbo našumas pa 
kelti 45-50 procentų; 2) darbo normos tu
rės būti prilygintos sovietinėms ir tuo bū
du pakeltos 10 procentų. J. Vilčinskas pri
minė dar, kad Chruščiovo pasigyrimas 
apie įvedimą penkių dienų savaitės jo pla
no vykdymo pasėkoje yra grynas blefas, 
nes jis pats jau 10 metų Londone tedirba 
tik 5 dienas savaitėje.

Gana daug klausimų laikraštininkai pa
teikė lenkų profsąjungų atstovams apie da 
bartinę padėtį jų krašte. Pastarieji pripa
žino, kad kai kurių turėtosios viltys, jog 
Gomulka pajėgs išsivaduoti iš Maskvos 
pančių, — nepasiteisino. Lenkijos, kaip ir 
visų kitų pavergtųjų kraštų, darbininkijos 
didžiausia dauguma yra priešinga komu
nizmui, nes jis reiškia medžiaginį ir dvasi
nį pavergimą. Vienas iš įvykusio Lenkijo
je šiokių tokių pakitėjimo pliusų yra gali 
mumas laisviau susižinoti ir privačiuose 
pokalbiuose kritikuoti esamąją santvarką. 
Tačiau nei spaudoje, nei susirinkimuose 
tokia kritika neįmanoma.

Rumunijos profsąjungų tremtyje atsto
vas nurodė, kad, jei Sovietai savo kariuo
menę iš Rumunijos ir ištraukė, tai visas 
saugumo aparatas liko išimtinai jų ranko
se ir rusiškoji saugumo kariuomenė yra 
aprūpinta moderniaisiais ginklais, tuo tar
pu rumunų „liaudies kariuomenė“ tegali 
naudotis senomis „berdankomis“, O tai to
dėl, kad Maskva nepasitiki nei rumunų 
tauta, nei jos darbininkija. Rumunijoje š. 
metais dar pravesta Baudžiamojo kodekso 
reforma, pagal kurią nepaprastai sustiprin 
tos bausmės už opozicingumą režimui. 
Pvz., kiekvienas žygis, siekiantis krašto 

traukė komunizmo užmestus Prancūzijos neutralizavimo, baudžiamas mirties baus- 
darbininkijai pančius, taip ir laisvieji prof me’ kiekviena komunistų partijos kritika 
sąjungų veikėjai tremtyje, kilę iš šiandien tnip Pat mirties bausmė. Už draudžia- 
komunizmo pavergtų kraštų, to paties šie- mosios literatūros platinimą baudžiama 
kia savo tautoms ir darbininkų klasei pit- nuo 2 ligi ? metų laisvės atėmimo, o už 
moję eilėje. „Nuo 1947 m. mes pilnai su- antikomunistinės — 12 metų. Be to, įves- 
pratome", sakė Le Bourre, „laisvės pras- l°s atgal veikiančios bausmės, atseit, bau- 
mę ir kainą“. Toliau pirmininkaujantis pri džiama už nusikaltimus, kurie nebuvo įsta 
statė spaudai įvairių tautų laisvųjų profsą tymų anksčiau numatyti, kaip baustini, 
jungų tremtyje atstovus ir pareiškė viltį, I paklausimą: kaip reaguoja komunisti- 
kad ir jų tautoms netrukus prašvis laisvės n*a* režimai ir Maskva į laisvųjų profsą- 
au§ra jungininkų tremtyje veiklą, Latvijos prof

Le Bourre dar pareiškė savo pasipiktini- sąjungų atstovas Kalninš paaiškino, kad 
mą vadinamuoju „broliavimusi“ su Sovie- komunistiniai Maskvos tarnai pavergtuo- 
tais ir komunistais ypačiai kultūros srity- šiuose kraštuose ir Maskva dažnai žiauriai 
je. Jis reiškia pasipiktinimą prancūzų vy- Puo'a visus laisvųjų profsąjungų veikėjus, 
riausybės sudarytomis vadinamomis „kul- koliodami juos pikčiausiais žodžiais, vadin 
tūrinėmis“ sutartimis dėl pasikeitimų fil- darni išdavikais, parsidavėliais, ameriko- 
mais ir JAV vyriausybės sutartimi su Sov. niško imperializmo tarnais ir t.t.
Sąjunga dėl pasikeitimų kultūros srityje. Apskritai spaudos konferencija praėjo 
Jei jis dar prileido minimalinius ir ribotus labai draugiškoje ir nuoširdžioje nuotaiko 
prekybos santykius su Sovietais, tai visiš- je, o pasikalbėjimai tarp laikraštininkų ir 
kai ir griežtai atmetė bet kurį vadinamąjį profsąjungų atstovų tremtyje buvo toliau 
kultūrini bendravimą. Jis kvietė visus tęsiami prie kuklaus vaišiu stalo geros pus 
spaudos žmonės vesti be atvangos kovą su antros valandos. Iš viso Laisvųjų Profsą- 
komunizmu, kaip tautų ir darbo žmonių jungų Centro tremtyje dešimtmečio minė- 
pavergėju. jimą tenka laikyti visapusiškai pavykusiu.

asmenų, 
negalėjo

Profsą-
10 tautų

adresas
Assembley

MARAČINSKAS Povilas, kurio 
buvo 1225 F Camp 1115 DD 
Centre BAOR via Great Britain, prašomas 
rašyti! Mrs. L. Kasilevičienė, 50, Tenney 
Str., Methuen, Mass., USA.

Jaunieji talentai šoky ir muzikoj
Lapkričio 30 d. Prisikėlimo parapijos di

R SeįitųmoS DIENOS "Į
BERLYNO RINKIMAI

Berlyno senato 
kratai gavo 52.65 
demokratai 37.54 
tai 3.81, vokiečių
1.96 ir laisvoji vokiečių liaudis 0.80.

rinkimuose socialdemo- 
proc. balsų, krikščionys 
proc., laisvieji demokra- 
partija 3.24, komunistai

AIŠKIAI PASAKYTA
Oficialiame pareiškime Rusija pasisakė, 

kad ji yra pasiryžusi dalyvauti keturių di
džiųjų pasitarimuose dėl taikos sutarties 
su Vokietija pasirašymo, bet nesutiks daly 
vauti tokiuose pasitarimuose, kuriuose bus 
kalbama apie Vokietijos sujungimo lais
vais rinkimais.

TEISIAMAS DR. WOLGEMUETH
Savo metu nuvežęs į R. Berlyną V. Vo

kietijos saugumo viršininką Dr. John ar 
padėjęs jam nuvažiuoti ten dabar pakliu
vo į vokiečių policijos rankas Dr. Wolge- 
nueth ir yra teisiamas. Kaip liudininkas 
byloje dalyvauja ir Dr. John, neseniai at- 
kalėjęs savo bausmę už žygdarbius R. Vo
kietijoje ir atbėgęs atgal.

TELEVIZIJA KENIJAI
Planuojama Kenijoje, britų kolonijoje 

Afrikoje (krašte, kur neseniai veikė Mau 
Mau), įrengti komercinę televiziją.

DR. ADENAUERIS Į LONDONĄ
Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris ne

trukus vyks į Londoną. Kaip spėjama, jo 
tikslas — tartis prekybos reikalais ir pain
formuoti min. pirm. Macmillaną apie savo 
pastangas suvesti D. Britaniją ir Prancūzi 
ją rasti kalbai dėl laisvos prekybos.

TRYS LAIKRAŠČIAI BAIGĖ GYVENIMĄ
Sustojo trys prancūzų komunistų laikraš 

čiai, kurių vienas tuoj po karo turėjo 300. 
000 skaitytojų, o 1956 m. vidury jau visi 
trys tik 50.000, o š.m. balandžio mėn. tik 
30.000.

Komunistų partija tvirtina, kad tie laik 
raščiai nebepajėgė pakelti dažnų baudų.

AFRIKOS IR AZIJOS NUOTAIKOS
Kaire vykstančioje Azijos ir Afrikos 

kraštų ekonominėje konferencijoje rusų 
atstovui Nesterovui nepasisekė prastumti 
į pakomitetį svarstyti savo pranešimą (12 
balsų buvo prieš ir tik 4 už).

Siūlydamas savo pranešimą, jis pradėjo 
pulti Vakarus už kišimąsi į Vid. Rytų rei
kalus, ir konferencijai pirmininkavęs Indo 
nezijos atstovas jam atėmė balsą.

AREŠTAI IRAKE
Irako vyriausybė areštavo visą eilę savo 

nacionalistų. Kai kurie jų buvo net minis- 
teriais.

Areštuotieji ląikomi suokalbininkais vai 
džiai nuversti.

PREMIJOS PINIGAI — KAIMAMS
STATYTI

Nobelio taikos premiją laimėjęs belgų 
kun. Georges Pirc pareiškė, kad jis tuos 
pinigus panaudosiąs šeštam jau pabėgėlių 
kaimui statyti, šįkart Norvegijoje.

PASAULYJE

džiulėj 
tūrinis 
salę žiūrovų ir klausytojų. Tai buvo Jonės 
Kvietytės išraiškos šokio ir Danutės Rau- 
tinš fortepijono klasės studijų auklėtinių 
koncertas. Minimasis koncertas buvo tikra 
jaunimo žygiuotė į meną, į grožį. Progra
ma truko 2 su puse valandos, tačiau daly
viams nė kiek nepabodo, nes buvo 
gražu, meniška.

Jonės Kvietytės išraiškos meno 
studijos vyksta Toronte, B. Volkoff
studijos patalpose. Jose mokosi ir studijuo 
ja gražus būrelis lietuvaičių, kurios jau ga 
na toli pažengusios tos srities mene.

Dabar kas gi yra tas išraiškos šokis? O 
gi tai visiškai jauna meno rūšis. Todėl 
verskime Lietuvių Enciklopediją ir trum
pai žvilgterėkime, kaip jis aptariamas:

Išraiška — tai vidinės psichinės būsenos 
perdavimas kitiems daugiau ar mažiau su
prantamais būdais, kaip: žvilgsniu, mimi
ka, balso tonu, raštu, eisena, kūno laikyse
na ir įvairiais, kartais lengvai pastebi
mais, o kartais labai subtiliais, gestais ir 
veiksmais.

Išraiškos šokis — tai teatrinio šokio 
kryptis, iškilusi XX a. pradžioje. Europoje 
ji vadinama išraiškos ir meniškojo šokio 
vardais, Amerikoj — moderniu, dabarties 
ir kt. Tie visi vardai ir nurodo naujus šo
kio principus, griežtai skirtingus nuo klasi 
kinio meno principų.

Danutė Rautinš savo fortepijono studi
joj taip pat moko ir lavina gražų būrį bu
simųjų pianistų, gal ir ateities garsenybių.

Jos studentai paskambino visos eilės di
džiųjų kompozitorių kūrinių, 
jau su nemažu įgudimu.

Baigus koncertą minimųjų 
lėtinių tėvų vardu žodį tarė
kas, o lektorės buvo apdovantos gėlių 
puokštėmis. Po to dar kalbėjo Prisikėlimo 
parapijos klebonas Tėv. Placidas Barius, 
kuris įteikė studijų vedėjoms ir po kuklų 
čekį, kaip parapijos dovaną, finansuoti ne 
išsigalintiems apsimokėti mokiniams.
'ea '
,inspektorius atvyksta“

kai kuriuos

studijų auk- 
B. Sakalaus-

Skaitant latką nuo rašymO' šių eilučių, 
ateinantį šeštadienį, gruodžio 6 d. į Toron
tą atvyksta Hamiltono liet, teatras „Auku
ras“. vadovaujamas aktorės E. Dauguvie
tytės, ir suvaidins 3 veiksmų John Priest
ley veikalą „Inspektorius atvyksta“. Taigi 
gyvename meniškai...

PRADĖJO GAMINTI RADIJO IMTUVUS
Ligi šiol Lietuvoje buvo populiariausi 

Rygos gamybos (VEF) radijo imtuvai, nes 
jie esą geresni už Rusijos fabrikų gami
nius. Lapkričio pabaigoj Vilniuje pradėjo 
irgi gaminti radijo imtuvus, vadinamus 
„Daina“.

„Dainos“ “modelis labai panašus į 1956 
metų „Telefunken“ ar „Grunding“ mode
lius, tik dėžutė iš viršaus atidaroma ir vie 
toj kelių garsiakalbių, yra įmontuotas ša
lia garsiakalbio ir plokštelėms sukti skri
tulys. Dydis maždaug kaip „Telefunken 
Opus 6“. Imtuvas turi ilgų, vidutinių, trum 
pų ir ultra trumpų (FM) bangų skales.

— D. Britanijoje Liverpoolio - Manches 
terio traukinys užvažiavo ant keltuvo; 1 
asmuo užmuštas, 6 smarkiai sužeisti.

— Naują parlamentą išrinkus, Menzies
sudarė truputį kitos sudėties ministerių Tinkamas “ten? kūT yra elektros" tinklas.' 
kabinetą. (LNA)

— Lenkijoje nuo 1957 m. lapkričio 30 d. _________ .
išgerta 1.760.000 galionų degtinės mažiau 
negu per ankstyvesnius metus.

— Paryžiuje areštuoti 52 alžyriečiai.
— Škotijoje jau buvo sniego. Antrosios daiktinės - piniginės loterijos
— Iš Libano iškeliavo paskutinieji J. T. bilietų Lietuvoje negrobsto. Iki lošimo be-

stebėtojai — 23 danai. likus mėnesiui laiko (lošimas gruodžio 28-
— Suomijoje komunistai buvo suorga- 30 d.d.) laikraščiuose buvo dedami skelbi

nizavę apie 6.000 bedarbių demonstraciją į mai: Įsigykite bilietų, galima laimėti „Vol 
parlamentą.“ ga“... (LNA)

LOTERIJOS BILIETŲ NEGROBSTO
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Į T.S.R.S.

Apmokestinimo licenzijas duoda

L DINERMAN & Co. Ltd
93/7, REGENT STREET, LONDON, W.l

Tel.: REGent 0850

Maskvos Inturisto įgaliota nuo 1948 metų.
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