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NAUJUOSE METUOSE

LIETUVOS JAUNUOLIAI PATYS SAVE AUKLĖJA, PALIKDAMI KOMUNISTINI AUKLĖJIMĄ NUOŠALIAI

(E) Sovietų Sąjungos premjeras Chruš
čiovas dieną po Kalėdų ir vėl prabilo ko
lonializmo klausimu. Ir tai tokiais žodžiais, 
kuriuos mes turėtume įsidėmėti ir pavar
toti kaip įnagį savo kovoje už Lietuvos 
laisvę. Chruščiovas per TASSo agentūrą 
paskleidė tokius tvirtinimus:

,,Jei kolonijinės valstybės, paneigdamos 
Jungtines Tautas (jų rezoliuciją kolonia
lizmo likvidavimo kalusimu), ir toliau prie 
šinsis pavergtųjų tautų pastangoms, tuo
met šitos tautos neboturės kito kelio, kaip 
ryžtingoje kovoje sutriuškinti visas kliū
tis kurios trukdo joms įgyti laisvę. O toje 
kovoje tautos neliks vienišos...“

Tai būtų aukso žodžiai, jei pats Chruš
čiovas jų laikytųsi ir jei, pildydamas Jung. 
Tautų rezoliuciją, grąžintų laisvę lietuvių, 
latvių ir estų tautoms, grąžintų joms tai, 
kas iš jų prievarta atimtą, grąžintų suve
reninę nepriklausomybę. Deja, kalbėdamas 
apie kolonializmą ir reikšdamas simpati
jas nelaisvėje tebesančioms tautoms, jis 
kažkodėl nukreipia savo dėmesį tik į Af
riką ir apsimeta nematąs sovietinio kolo
nializmo prie Baltijos jūros.

Jo ministerial ir delegatai tarptautinėje 
scenoje panašiai elgiasi. Štai užsienio rei
kalų ministeris Gromyko prieš pat Kalė
das aukščiausioje taryboje Maskvoje vėl 
pakeltu tonu trimitavo apie kolonializmo 
amžiaus galą ir būtiną tautų laisvę — tik 
ne Pabaltijo srityje. O pasaulio komunis
tinės viršūnės savo paskelbtame „mani
feste“ irgi griežtai pasisako prieš kolonia
lizmą — vakariečių vykdomą, ne savąjį 
kolonializmą. Dar eilėje kitų progų sovieti 
niai pareigūnai vaidino kovotojų prieš ko
lonializmą vaidmenį.

Mes, lietuviai, ir kiti sovietinio kolonia
lizmo pavergtieji giliu pasitenkinimu gė
rėjomės, kad žymūs vakariečių valstybi
ninkai ir politikai veiksmingai priminė pa 
šauliui sovietinį kolonializmą Pabaltijyje 
ir iškėlė ypač Lietuvos, ir Estijos vardus.

Būtų mūsų didelė klaida, nedovanotinas 
savęs užliūliavimas, jei dabar rankas su
dėję pasitenkintume tuo, kas mūsų nau
dai nuskambėjo per visą pasaulį. Turime 
kalti geležį, kol neataušo.

Mūsų laisvinimo veiksniai darė daug, 
kad Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų lais
vės klausimas iškiltų tarptautinėje sceno
je ir būtų palaikoma gyva byla, laukian
čia išsprendimo. Veiksniai tęs savo pastan 
gas toje srityje ir ateityje. Tuo būkime 
tikri.

Bet to nepakanka. Turi kovoti ne tik at
skiros tvirtovės, atskiri atsparos punktai, 
bet turi į kovą įsijungti visa plačioji vi
suomenė. Ir įsijungti kaip tik dabar, kai 
tiek suaktualėjo kolonializmo klausimas. 
Tad mes ir kreipiamės į įvairių žemynų 
ir kraštų stambiąsias ir mažąsias koloni
jas, į organizacijas ir jų vadovybes, į tau
tiečių kolektyvus ir atskirus tautiečius:

Pakelkite savo balsą atskirai ir kolek
tyviai ir šiandien ir rytoj ir poryt, kiek
viena pasitaikiusia proga! Rašykite kas į 
partijų centrus ar profesinių sąjungų sam

MIN. GIRDVAINIS POPIEŽIAUS 
PRIĖMIME

Jo Šventenybė Popiežius Jonas XXIII 
priėmė Lietuvos ministerį S. Girdvainį 
bendroje akredituotų prie šv. Sosto diplo
matinių misijų šefų audiencijoje, kurioje 
dipl. korpuso dekanas Austrijos ambasado
rius pateikė Šventam Tėvui Naujųjų Me
tų sveikinimo adresą.

Kalėdų švenčių proga Šventasis Tėvas 
teikėsi atsiųsti min. Girdvainiui Apaštališ
kąjį palaiminimą ir dovaną, du —aukso ir 
sidabro — medalius, iškaltus Pontifikato 
metams paminėti.

MIN. S. LOZORAITIS PARYŽIUJE

Min. S, Lozoraitis tarnybos reikalais lan 
kėši Paryžiuje, kur buvo pakartotinai pri
imtas užsienio reikalų ministerijoje bei su
sitiko su Prancūzijos Lietuvių Bendruome
nės valdyba ir Prancūzijos - Baltijos Dr- 
jos vadovybe.

Mylimai motinai ir uošvei

ONAI AUŠURIENEI

mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

P. p. Virkučiams

Girėnai. Bigaūai ir Skibiniauskas 

būrius, kas į bažnytines viršūnes, kas į ki
tokias organizacijas ir laikraščių redakci
jas.

Prisiminkime Lietuvą, tebesančią sovie
tinio kolonializmo režime, pareikškite, kad 
lietuvių tauta nesutiks likti sovietiniame 
režime.

Svarbu, kad būtų trumpai ir ryškiai iš
reikštas Lietuvos laisvės troškimas ir rei
kalavimas likviduoti sovietinį kolonializ
mą mūsų tėvynėje, prie visos Baltijos.

Mes neturime ko nustoti, o galime tik 
laisvę laimėti.

TEBESISKUNDŽIA REZISTENCINE

VEIKLA

„Tiesa“ paskelbė Valentino Strazdelio 
laišką, kuriuo tas Strazdelis rodosi besi
stengiąs nuvaikyti nuo savęs gundytojus, 
teoetraukiančius jį į rezistencinę veiklą. Iš 
laiško matyti, kad Valentinas Strazdelis 
į rezistencinę veiklą buvo įsijungęs visai ne 
seniai, būtent, 1955 metais, būdamas „dar 
visai jaunas, politiškai nesubrendęs“, Buvo 
pagautas ir išsiųstas „Tarybų Sąjungos gi- 
lumon“. Kiek laiko jis ten buvo, ne visai 
aišku, bet sakosi, kad geroji vyriausybė 
jam dovanojo ir jis grįžo iš tos gilumos. Ir 
čia, jau grįžus (reikia manyti, kad bent 
trejetą, jei ne penketą metų „pasimokius“, 
taigi greičiausia visai neseniai) jį vėl pra
dėję gundyti — siūlė parašyti eilėraščių 
slaptai rotatorium spausdinamam leidi
niui, kalbino gauti rotatoriui popieriaus, 
matricų, o gal net ir šovinių... Strazdelis 
atsisakęs bendradarbiauti ir atsisakęs da
lyvauti kalėdiniame „senų šulų“ susitiki
me, kuris turėjęs įvykti Kaune: Ir parašė 
apie tai laišką į „Tiesą“, kad būtų lengviau 
atsispirti gundymams. Skundžiasi, kad dar 
yra tokių veikėjų, ir praneša, kad jie lai
kosi naujos taktikos; net į vadovaujančias 
vietas skverbiasi... (LNA)

LIETUVOS MOTERYS PRIEŠ SUNKIUS

DARBUS

(E) Lietuvoje, kaip ir kituose Sovietų 
valdomuose kraštuose, moterys turi „ly
gias teises“ dirbti pačius sunkiausius fizi
nius darbus kartu su vyrais, prie statybų, 
kelių ir kitur. Bet pastaruoju metu Lietu
vos moterys kelia balsą prieš tokius dar
bus ir reikalauja — nors ir prideramu ,,at 
sargumu“ — moters atpalaidavimo nuo to
kių darbų. Vilniaus savaitraštyje „Literatu 
ra ir menas“ (46 nr.) buvo atspausdintas 
Prienų vid. mokyklos mokytojos G. Andra- 
šiūnienės straipsnis „Ne paminklų skaičius 
lemia“, kuriame rašoma: „Tikrai sunku 
žiūrėti į moteris, dirbančias sunkų fizinį 
darbą prie kelių ir statybose, lietuje, šalty
je. Iš tokio darbo grįžusios ar gali jos būti 
švelnios ir jautrios šeimoje?“ Autorė siūlo 
ir namų ruošą moterims palengvinti, tei
kiant joms daugiau mašinų ir racionaliau 
tvarkant darbus. „Moteris amžiais buvo 
motina ir pasiliks ja“, pastebi autorė ir to
liau siūlo: „Ar negeriau būtų, kad vaikų 
auginimui moterys galėtų pasitraukti iš ga 
mybos 2-3 metams, ir tas laikas joms bū
tų įskaitomas į darbo stažą?“ Ne tiek esąs 
svarbus skaičius pastatytų moterims pa
minklų, svarbiau, kad būtų gerai užau
ginta ir išauklėta naujoji karta.

(E) Iš Vilniaus į Vakarus atvyko Kūčių 
dieną ir įsiregistravo Friedlando pereina
moje stovykloje senesnio amžiaus pora. 
Kartu su jais atvyko viena senutė iš Tali
no. Atvykusių iš Lietuvos ir kitų Pabalti
jo kraštų „repatriantų“ pastaruoju metu 
buvo labai mažai, su šiais trimis per visą 
gruodžio mėn. tik 8. Tačiau per pirmuo
sius 9 šių metų mėn. iš Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų į Vakarus atvyko 2.709 
asmens, jų tarpe vien tik iš Klaipėdos kraš 
to 2.103. Iš Karaliaučiaus srities tuo laiku 
atvyko 42. Vėliau „repatriacija“ sumažė
jo iki kelių dešimčių į mėnesį. Manoma, 
kad pagerėjus Maskvos-Bonos santykiams, 
ypač prekybos srityje, padidės vėl ir „re
patriantų“ į Vakarus skaičius.

(E) Per Kalėdas atbėgo tūkstančiai į 
Vakarus. Iš Vokietijos sovietinės zonos, 
pasinaudodami Kalėdų švenčių judėjimu, 
per kalėdinę savaitę atbėgo į Vakarų Ber
lyną ir Vak- Vokietiją 3.419 vokiečių, ne
benorinčių toliau gyventi komunistiniame 
režime. Šiemet iki Kalėdų iš sovietinės zo 
nos į Vak. Vokietiją atbėgo apie 196.000 
asmenų. Tokiu pat pereitų metų laikotar
piu buvo atbėgę 144.000.

(E) Ir senasis prezidentas Eisenhoweris 
ir naujasis Kennedy Naujųjų Metų proga 
per radiją pasveikino Rytų Europos tautas 
ir palinkėjo joms laisvės troškimo išsipil
dymo.

Įdomus laiškas ir sovietinio laikraščio 
atsakymas

(E) Istorija išėjo į viešumą tuo, kad vie 
nas Panevėžio muzikos mokyklos moks
leivis „Literatūros ir meno“ redakcijai 
Vilniuje parašė laišką žmogaus asmeny
bės, charakterio, valios ugdymo klausimais. 
Laiške buvo parašyta:

„Man teko skaityti keletą senos laidos 
Orison-Svet-Mardeno, prof. T. Totho, Fers
terio knygų. Visos jos parašytos dorovės, • 
jaunimo auklėjimo tikslais. Jų stilius, pa
vyzdžiui, nepaprastai nuteikia jauną žmo
gų, praturtina jo dvasinį pasaulį. Aš galiu 
pasakyti, kad už tai, jog iki šiol išlaikiau 
sveiką savo moralę, nepraradus jos verty
bių, didžiausia dalimi esu dėkingas toms 
knygoms“...

Jaunuolis dar rašąs, kad ir kiti mokslei 
viai tas knygas ir jų vertę auklėjimo klau
simais diskutuoją. Matyt, tos knygos eina 
per rankų rankas.

„Literatūros ir meno“ redakcija dėl to
kio laiško atsidūrė keblioje padėtyje. Juk 
anie jaunimo auklėjimo raštai yra išėję 
dar priešbolševikiniais laikais ir parašyti, 
žinoma, ne komunistinių idėjų pagrindu. 
Bet jų auklėjamosios idėjos yra tiek svar- 
rios, kad jos daro įtaką net komunistiškai 
auklėjamam jaunimui. Ką turi atsakyti į 
tai sovietinis laikraštis? Jis prisipažįsta: 
„Redakcija mano, kad ir laiške aptariami 
faktai, ir pati jaunuolio pažiūra į šią lek
tūrą verčia pagalvoti apie kai kuriuos 
mūsų jaunimo auklėjimo trūkumus“.

Redakcija paprašė Mokyklų mokslinio 
tyrimo instituto pedagogikos sekretoriaus 
vedėją B. Bitiną tuo „nemaloniu“ klausi
mu plačiau pasisakyti. Jo dėstymai išspaus 
dinti „Literatūros ir meno“ 1960 m. Nr. 
50. Kiekvienas pedagogas, ideologinio fron 
to darbuotojas, negalįs nesusimąstyti dėl 
laiške keliamų minčių, rašo jis įžangoje, 
ir toliau nuliūdęs tęsia:

„Jaunuolį ir jo draugus dešimt ir dau
giau metų auklėjo tarybinė mokykla, o jis 
štai mano, kad jo auklėjimui svarbiausią 
poveikį turėjo buržuazinės ideologijos sklei 
dejų, reakcingos dvasininkijos atstovų pa
rašytos kelios knygos“...

Tačiau, nenorėdamas nieku paversti 
gražių jaunuolio pastangų save auklėti, 
Bitinas priduria: „Aišku, reikia įvertinti 
jaunuolio norą ir siekimą išaugti tauriu 
žmogumi, išugdyti puikias asmenybės sa
vybes“. Tačiau nesą galima likti abejingu, 
kad tarybinę mokyklą baigęs, jaunuolis 
sugretinąs pragmatizmo atstovą Mardeną, 
jėzuitų Tothą, buržuazinį krikščioniškąjį 
pedagogą Fersterį, su „žymiaisiais tarybi
niais pedagogais“, kai jis net A. Makaren-

P SejįįjnioS^
PREZ. EISENHOWERIO 
ATSISVEIKINIMAS SU KONGRESU

Prez, Eisenhoweris pasiuntė kongresui 
savo kalbą — savo darbų apžvalgą nuo 
1953 metų.

Joje jis dėkoja demokratų kongresui, su 
kuriuo sutartinai dirbo paskutiniuosius me 
tus, ir gina savo užsienių reikalų politiką.

ALBANAI TOLSTA NUO MASKVOS
Albanų komunistų vadas Hoxha tiek 

anksčiau, tiek ir Maskvos konferencijoje 
palaikė kiniečius prieš rusus.

Chruščiovas pasiryžęs atsikratyti juo.
Kad Albanija atsikratytų Maskvos glo

bos, kaip kadaise Jugoslavija, sunku esą 
tikėtis.

NUTRAUKĖ SANTYKIUS SU KUBA
Kubos Dr. Castro vyriausybė, nebepasi- 

tenkindama piktomis kalbomis ir demons
tracijomis prieš Ameriką ir Amerikos pilie 
čių turto nusavinimais, pareikalavo, kad 
atstovybės personalas būtų sumažintas iki 
11 asmenų.

Dėl to Amerika nutarė nutraukti su Ku
ba diplomatinius santykius.

85 METAI
V. Vokietijos kancleriui Dr. Konradui 

Adenaueriui 85 metai.

UŽDRAUDĖ PARTIJAS
Nepalo karalius, pašalinęs vyriausybę, 

dabar uždraudė visas partijas.
Nepale būsianti tokia demokratija, kaip 

Pakistane: visas valdymas būsiąs tvarko
mas kaimų tarybų pagrindu.

NUOMONĘ PASAKYS PO SAUSIO 20 D
Prezidentu išrinktojo John Kennedy sek 

retorius pareiškė spaudai, kad Laos ar san
tykių su Kuba reikalu jis iki sausio 20 d. 
negalįs pasakyti būsimo prezidento nuo
monės.

Kaip žinia, J. Kennedy perima preziden
to pareigas sausio 20 d. 

ką lyginąs su šiais „nuolankių buržuazijos 
tarnų auklėtiniais“. Nesą vienos, visiems 
laikams ir visiems žmonėms tinkančios 
moralės. Tik komunistinė dorovė esanti 
„tikroji dorovė, nes padedanti griauti se
nąją išnaudotojų visuomenę ir kurti nau
ją, komunistinę.

Bitinas pripažįsta, kad minėtų autorių 
knygose esą ir vertingų patarimų, bet čia 
reikia įžiūrėti, kas slypi po tais patari
mais. Mardeno tikslas esąs išauklėti tipiš
ką „amerikoniškojo gyvenimo būdo“ at
stovą. Tothas visą jaunimo auklėjimą re- 
miąs katalikiška ideologija. O Fersteris 
manąs, kad auklėjant žmones krikščioniš
kosios meilės pagrindu, galima pašalinti 
vidinius imperalizmo prieštaravimus, iš
spręsti socialines, problemas. Bitino nuo
mone, tokios ideologijos atstovai „mums 
ne tik svetimi, bet ir priešiški“.

Anot Bitino, reikią paimti iš buržuazi
nės visuomenės „visa tai, ką gero žmoni
ja yra sukaupusi“. Bet nesą galima taiks
tytis su priešingomis komunizmo idėjomis, 
su jų skleidimu visuomenės ir jaunimo 
tarpe. Problema esanti kiek platesnė, ne
gu kad atskleidžiąs minėto jaunuolio laiš
kas. Tarp kitko, Bitinas stato klausimą, 
kodėl pedagogai nepajėgūs kovoti prieš

NAUJAS PASKYRIMAS SENAM OKUPANTUI
Gruodžio 3 d. paskelbta kad A.T. prezi

diumo (kurio pirmininkas yra J. Palec
kis) įsaku „draugas Borisas Dubasovas 
paskirtas Centrinės statistikos valdybos 
prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vir
šininkų.

Pažymėtina, kad Borisas Dubasovas 
statistikos valdybos viršininku Vilniuje 
yra jau daug metų. Jis yra jau senas oku
pacinės valdžios Lietuvoje aukštas valdi
ninkas, paskirtas iš Maskvos. Tik dabar, 
tur būt, norint pabrėžti tariamą Lietuvos 
„nepriklausomybę“, vilniškiam prezidiu
mui buvo leista pasireikšti ir pasirašyti 
Dubasovo paskyrimo įsaką (Kadangi Pa
leckis šiuo metu darbuojasi Maskvoj, tai 
įsakas bus buvęs pasirašytas J. Matulio 
arba J. Baltušio).

Galimas dalykas, kad Dubasovas jau 
netrukus išeis į pensiją. Tada, gal būt, ga
lės būti paskirtas kas nors iš lietuvių (Du 
basovo auklėtų ir lavintų marksistiškai 
elgtis su statistikos duomenimis). Gali
mas Dubasovo įpėdinis, greičiausia, būtų 
Vytautas Lukoševičius, gyventojų surašy
mo skyriaus viršininkas. Ligi šiol vilniš
kei statistikos valdybai Maskvos statisti-

DIENOS -|
BŪTINAI NORI ŠNEKĖTIS IR TARTIS

Rusija spaudžia Kennedžio administraci
jos narius, kad ko greičiausiai būtų prade
dami pasitarimai, kai tik Kennedy perims 
pareigas.

Kennedžio patarėjų tarpe vyrauja dvi 
viena kitai priešingos nuomonės. Vieni bū
tinai nori pasitarimų, o kiti yra prieš pasi
tarimus.

KINIJAI DAR NESIŪLO PASKOLOS
Vakarų laikraščiai pasigenda žinių, kad 

Rusija būtų pasižadėjusi teikti pagalbą ar 
pasiūliusi ją badaujančiai Kinijai.

Paprastai ji tai daro kiekvienu atveju, 
kai įvyksta tik kokiame nors krašte ne
laimė.

MIRĖ KARDINOLAS WENDEL
Vokietijoje mirė kardinolas Wendel, 60 

metų amžiaus.

PAS^UlLiYJ
— San Francisco, Amerikoje, viešbučio 

gaisro metu žuvo ne mažiau kaip 18 asme
nų.

— Nuo sausio 16 d. didžioji Fordo fabri
kų darbininkų D. Britanijoje (apie 16.000) 
dalis pradėjo dirbti tik po 3 dienas per sa
vaitę.

— Amerika paskolino Turkijai 129.6 mi
lijonus dolerių.

— Pro Tanimbaro salas prasiautęs taifū
nas benamiais pavertė 20.000 žmonių (sa
los yra tarp šiaurės Australijos ir Olandų 
Nauj. Guinėjos).

— Naujų Metų išvakarėse Ugandos Ka- 
ramojos provincijoje buvo užmušti 8 afri
kiečiai, jodinėję galvijais.

— Norvegų karaliaus Olavo duktė As- 
tricla ištekėjo už parduotuvės savininko. 

svetimas ideologijas? Cituojamas Snieč
kaus posakis, kad „buržuaziniai naciona
listai“ permeta savo kovą į ideologinį fron 
tą. Girdi, ir mažiausia nuolaida stiprinan
ti nacionalizmo, revizionizmo pozicijas.

Bitinas apgailestauja, kad dar nemažai 
knygų, persunktų buržuaziniu nacionaliz
mu, turi ir atskiri asmenys ir ypač dvasi
ninkai. . . -

„Jos eina iš rankų į rankas, neretai jau 
nuoliui specialiai pakišamos“. Pamažu, ne
pastebimai, jos žalojančios jaunuolio są
monę.

Bitinas praneša apie panašius atsitiki
mus ir vienoje mergaičių mokykloje, kur 
taip pat „nepageidaujamos“ knygos ėju
sios iš rankų į rankas. Jis atskleidžia mo
kytojų darbo trūkumus. Girdi, reikią jau
nimą auklėti pagal komunistinį šūkį: „Vi
si už vieną, vienas už visus“. (Senas koo
peracijos šūkis.)

Prikiša Bitinas rašytojams ir leidyk
loms, kad tiek mažai išeina knygų auklė
jimo klausimais. Į patį pagrindinį Lietuvos 
jaunuolių klausimą Bitinas neatsakė: Ko
dėl Lietuvos jaunimas nemėgsta komuniz
mo? Kad nemėgsta, rodo ir faktai, kuriuos 
liečia „Literatūra ir menas“ ir Bitinas.

kos centrinė valdyba didelio pasitikėjimo 
dar neparodė: dar neleido paskelbti jo
kių smulkesnių gyventojų surašymo duo
menų. Maskva pati tik trupučiuką tų duo
menų teatskleidė.

Kad statistikos valdyba ilgainiui gali 
likti lietuvio (bet turinčio Maskvos pasiti
kėjimą) rankose, leidžia manyti kai ku
rie kiti pavyzdžiai. Pasitraukus prokuro
rui G. Bacharovui (išbuvusiam Lietuvoj 
daugiau kaip 10 metų), jo vietoj liko jo 
auklėtinis, buvęs pavaduotojas Vytautas 
Galinis. Vietoj pasitraukusio pensijon ge
ležinkelių viršininko Kožuchovskio liko 
buvęs pavaduotojas žemaitis (geležinkeliai 
yra tiesioginėje Maskvos priklausomybėje, 
vilniškė valdžią geležinkelių reikalais ne
turi jokios galios).

Bet kai „decentralizavo“ ryšių (pašto- 
telegrafo-telefono) ministeriją, tai buvęs 
tiesiog iš Maskvos skirtasis ministeris Bie- 
liachinas irgi, panašiai kaip dabar Dubaso
vas, ministeriu buvo „paskirtas“ vilniškio 
prezidiumo, ir taip jis pasidarė „tikras lie 
tuvis“: neseniai reprezentavo Lietuvą Len
kijoj, kur susitarė su Varšuvos valdinin
kais televizijos perdavimo (relay) linijos 
reikalais, kad Lietuvoj būtų galima matyti 
Varšuvos televizijos programą ir Varšu
voj bei apylinkėse — Vilniaus. (LNA)

AR TAUTŲ KALĖJIMAS NAIKINA 
KALĖJIMUS?

„Švyturio“ žurnalas Nr. 17 visą puslapį 
paskyrė kalėjimams. Mes nesistebime, kad 
to puslapio antraštė yra „Reportažas iš ka
lėjimo, kuriame... nėra kalinių“. Prieš pas 
kutiniuosius žodžius net daugtaškis įrašy
tas: štai, stebėkitės jūs, žmonės, kad kalėji 
mai paverčiami kultūros namais! Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, kur tik kadaise buvo 
laikomi uždaryti komunistai, dabar jų gar
bei uždaromi kultūra ir mokslas! Propa
ganda, žinoma, čia nėra gili, nors ir grau
du, kad tokie dalykai, kaip mokslinės įstai
gos ir laboratorijos, jau ir fiziškai įrėmina 
ma kalėjimuose.

„Švyturys“ nesako, kokios ten bus moks
lo įstaigos. Gal tų, kurie rašo prorusišką 
Lietuvos istoriją, o gal akademikams, ku
rie gamins bolševikinę lietuvių literatūros 
istoriją... O gal ten laboratorijose bus tiria 
mi Lietuvos dirvose auginamieji kukurū
zai, kad jie, neduok, Dieve, nepasidarytų 
lietuviški, kad iš jų neišsikvėptų rusišku
mas.

Bet mes netikime ir netikėsime, kad tau 
tų kalėjimas visiškai panaikintų kalėji
mus. Tai tjk propaganda. Kalėjimų, aišku, 
yra ir Lietuvoje. Dėl to būtų įdomu tik, ar 
kalėjimais paverčiami kiti pastatai, ar sta
tomi visiškai nauji, kur visiškai jau nėra 
langų, kur yra tam tyčia įrengti rūsiai im
tiniams tardyti, rankoms ir kojoms sukioti, 
šviesai j akis žiebti ir t.t. Apskritai juk bol 
ševizmas niekada negali išsiversti be kalė
jimų, dėl to jų buvo, yra ir bus.

(E) Karštą kalbą prieš Pabaltijo laisvi
nimo veiksnius Sov. Sąj. aukšč. taryboje 
Maskvoje pasakė Lkp ck narys Niunka. 
Vak. Vokietijoje, JAV-se ir Kanadoje esą 
dar visa eilė asmenų, kurie padarę karo 
nusikaltimus Lietuvoje. Eisenhowerio ad
ministracija atvirai kurstanti „antitarybi
nę veiklą".
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PRANO NAUJOKAIČIO POPZMA
Praną Naujokaiti tremties metais pažino 

jome kaip taiklų kritiką ir literatūros isto
riką (jis davė vienintelis čia mums lietu
vių literatūros istorijos vadovėlį, skirtą, be 
abejo, mokyklai, kurio pasigauti prireikus 
tenka ir išėjusiam iš mokyklos).

Lietuvoje dirbąs pedagoginį darbą, pe
riodikoje reiškęsis straipsniais, platesnės 
visuomenės dėmesio nė neatkreipė pirmuo
ju eilėraščių rinkiniu. Ne mums būtų spręs 
ti, ar dėl to buvo kalta rinkiniu nesusido
mėjusi visuomenė, ar rinkinio poezija ne
patraukė jos.

Ano rinkinio autorius pastaraisiais me
tais, atrodo, grįžo į poeziją" ir prozą ir nau
jais darbais stiprinasi šiose srityse, 1959 m. 
buvo išleistas didžiulis jo romanas „Upe
liai negrįžta į kalnus“, Kiek mums žinoma, 
kitas romanas paruoštas spaudai ar jau ir 
leidžiamas. Neseniai pasirodė jo knygutė 
jaunimui „Maži žingsniai“. Greta to viena 
po kitos išėjo ir dvi jo poezijos knygos: 
„Šviesos mergaitė“ — lyrinė poema 1959 
m. ir „Akmens širdis“ — elegijos 1960 m.

Nors dažnas autorius, ypač jaunystėje, 
metasi į poeziją, bet gerų poetų nėra tiek 
daug, kiek eilėraščius rašančiųjų. Poezija 
nėra toks lengvas dalykas, kad kiekvienu 
užsimojimu nustebintum skaitytoją ir duo
tum ką nors nemirštamai originalaus, tik
ra. Tai ir mes savo literatūroje viena, tik 
teturėjome Maironį, vieną Kiršą, po vieną 
Mykolaitį-Putiną, Sruogą, Binkį, Brazdžio- 
nį, Aistį, Nagį, Nyką-Niliūną. Jeigu būtų 
po du ar dar po kelis, tai blogai būtų. Tik
ras poetas, tur būt, svarbiausia, gali pasi
reikšti tik kaip vienas ir nepakartojamas 
ir tuo prisistatyti visuomenei, kad ji pas
kui jo kūrinius skaitytų ir kartotų. Net ir 
nevienas poetas gali dainuoti viena ir ta pa 
čia tema, bet juos vieną nuo kito privalo 
skirti savitas išreiškimo būdas. Jei tasai 
savitumas neprasiverš visa originaliąja jė 
ga, visu talentu, poeto pastangos išlikti, sa 
vo indėlį palikti bus bergždžios.

Tokiomis mintimis vadovaudamiesi, nu
kreipiame akis į Prano Naujokaičio nau
juosius poezijos rinkinius. Jei jam kadaise 
jaunystėje pirmaisiais bandymais nepasise 
kė patraukti visuomenės dėmesio, tai gal 
yra duomenų, kurie rodytų, jog abu nau
jieji susilauks išskirtinio vertinimo?

„Šviesos mergaitė“, kaip jau minėjome, 
yra pavadinta lyrine poema. Sąvoka bus 
apynaujė dažnam mūsų skaitytojui. Dar 
neseni tie laikai, kai poetai ir Lietuvoje ra 
šė epines poemas (kai kas ir dabar ten ra
šo jas), bet romanas ir apysaka yra daug 
populiaresni ir skaitytojų labiau mėgiami, 
o eiliuota forma rašantįjį stipriai varžo. Ly 
rinių poemų, kurios būtų "minimos ir kar
tojamos, atrodo, neturėjome gerų.

„Šviesos mergaitės“ turinys iš tiesų sun
kokai aptariamas. Iš įžangos atrodytų, lyg 
ta šviesos mergaitė ateina jau iš pat pra
džių su pavasarių žiedais, vasarų žydėji
mais, su rudenio giedros viltimis, ir tasai 
lyrinis herojus išeina su ja per didelį gy
venimą. Galimas dalykas, kad ta įžanga ir 
sumaišo skaitytoją, nes toliau vis jokios 
mergaitės nematyti, herojus pats vienas sė 
di tamsoje ir kenčia, klausydamasis šake
lių šnabždėjimo pabusti, nevirsti akmeniu. 
Paskui jis pabunda, ir seka tos mergaitės 
žingsnius, eidamas pavandeniais, pro pie
menis, pasėdėdamas, pasiklausydamas ir 
vėl sutinka tą mergaitę, kuri priekaištauja 
jam. Apsidalijus priekaištais, viskas pra
šviesėja, bet rudeniop ir vėl dingsta su iš

skrendančiomis gervėmis. Paskui ir vėl 
grįžta. Kaip poemos epiloge sakoma:

Bet mes gyvensime abu,
Vis šviesūs žengsime kartu
Poezijos takuos...

žodžiu, pabaiga laiminga, ir skaitytojui 
dėl to geriau ant širdies, nors jis ir nebūtų 
kaip reikiant supratęs, kas čia per simbo
lis ta šviesos mergaitė ir ko poemos hero
jus taip kankinasi. Tiesa, vienu tarpu ta 
mergaitė pasisako esanti žmogus, teigi iš
eitų, kad visa ši didoka poema yra papieš
ta meilės istorija, tik bandyta labai eupaa- 
tinti. O pakartoti čia laikraščio skaityto
jams tą visą poetinimą tektų persispaus
dinti visą poemą, o ne kurį nors vieną epi 
zodą, nes nežinia, kuris čia epizodas vertes 
nis už kitą ir kuo. Bet išrašysime čia gaba
lą atsitiktinį vien dėl to, kad pats skaityto
jas turėtų šiokio tokio supratimo apie visą 
poemą:

Tylėjo takas.
Stovėjau vienas šviesos lauke,
Prie balto tako,
Nusitiesiančio į nesibaigiančias tolumas..
Sučežo smulkutis žvyras,
Spindėdamas saulės spindulių skaistu

mu,
Ir tylutėliai kalbėjo man:
— Esu tolimas takas
Ir myliu šviesos mergaitės žingsnius,
Bet labai toli ji yra išėjusi,
Ir nesiekia mano baltumas
Jos žingsnių.
Tai, va, šitokia poezija yra perpinta ši 

poema.
Mums atrodo, kad poezijos čia ne kažin 

kas yra.
Apskritai, ilgesnius lyrinius dalykus pa

rašyti sunku, Savo metu Putinas parašyda
vo tokių ciklų, bet iš jų veržėsi jėga:

Iškėlei mane tu virš žemės grožybių, 
Kur siaudžia ir virpa iš žydrio aukštybių 
Pasaulį apglobę aidai amžinybių,

Kaip milžino varpo gaida.
Mėgo ir mėgsta ilgas praradimo simfoni

jas ir elegijas Nyka-Niliūnas, bet jis pa
traukia vaizdingumu arba kuriamuoju vaiz 
du griebia užu širdies;

Gimti laukai pajunta grįžtančio pėdas, 
sena širdis suklinka,

Naktis atmerkia, lyg norėdama pažvelgt 
veidan, akis;

Rudens apleistas beržas glosto galvą jam 
ant vieškelio palinkęs,

Ir žvaigždės, seserys, iš aukštumos jam 
nori kažką pasakyt.

Pr. Naujokaičio poemoje, deja, nejunta
me nei anos galybės, nei to vaizdingumo ar 
jautrumo. Jau mūsų aukščiau išrašytasis 
epizodas apie baltą taką, kurio baltumas 
nesiekia mergaitės žingsnių, neduoda jokių 
duomenų spręsti, kad čia būtų išskirtinai 
kas nors vaizdingai nusakyta, jautriai ar 
originaliai.

Antrasis rinkinys, „Akmens širdis“, yra 
sudarytas iš trumpesnių dalykų, bet ir jų 
daugumos herojai yra tie patys — vis kal
bama apie mergaitę, kuri neateina ar išėjo, 
apie tą pačią šviesos mergaitę. Taigi pats 
rinkinys nėra kokia žavi naujiena, o grei
čiau papildymas pirmosios.

P. Anučion'ts

(E)JAV prezidentas Eisenhoweris užde
gė lietuvišką eglutę, kuri kartu su kitų tau 
tų eglutėmis buvo pastatyta prie Baltųjų 
rūmų.

EUROPOS LIETUVIS

ANGLAI APIE LIETUVIŲ 
PERSEKIOJIMĄ

The Universe sausio 6 d. pirmajame pus 
lapyje ryškesniais rašmenimis mini Mask
vos savaitraščio Ogoniok pranešimą, kad 
Kaune, atrame savo dydžiu komunistų 
okupuotos Lietuvos mieste, surasta du 
slapti moterų vienuolynai. Tarp vienuolių 
rado mokytoją, gailestingąją seserį, dvi 
medicinos laboratorijos asistentes ir dvi 
sodininkystės studentės. Jos visas savo pa
jamas atiduodančios vienuolijai.

Taip pat Ogoniok nusiskundžia, kad lie
tuviai kunigai savo apaštalavime vartoją 
modernias priemones, įsijungdami į fut
bolo komandas ir rengdami joms šokius. 
Su pasipiktinimu prideda, kad maldingoms 
kelionėms j Vilnių panaudojamos valsty
binių įstaigų susisiekimo priemonės.

(E) Kalbininko Jono Jablonskio 100 me 
tų gimimo sukaktis gruodžio 30 d. minima 
Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvoje ta proga 
įvyksta mokslinės konferencijos. Nutarta 
sutvarkyti Jablonskio antkapį Petrašiūnų 
kapinėse.

(E) Mirė dali. Paulius Augis Augustina 
vičiuS. Mirė gruodžio 7 d. Čikagoje po to, 
kai buvo padaryta sunki galvos operacija. 
Ėjo 51 amžiaus metus. Buvo gimęs 1909m. 
rugs. 2 d. Žem. Kalvarijoje. Baigė Telšių 
gimnaziją, Kauno Meno mokyklą ir studi 
javo meną Paryžiuje. Dalyvavo eilėje dai
lės parodų Lietuvoje ir užsienyje. 1938 m. 
už iliustracijas gavo Lietuvos valstybinę 
premiją. Po karo iš Vokietijos emigravo į 
JAV. Savo kūriniais daug prisidėjo prie 
Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje.

NACIONALINIS SAVITUMAS
Kai Sniečkus kalbėjo rašytojams, daili

ninkams ir mokslininkams, jis atkreipė dė
mesį į tariamai neigiamą reiškinį: naciona
linių savitumų ieškojimą. Tai jis palietė ta 
rytum tik tarp kita ko, lyg ir netiesiogiai, 
sakydamas, kad tokiais dalykais gyvi dau
giau svetur gyvenantieji buržuazinių nacio 
nalistų likučiai.

O vilniškėje „Tiesoje“ atpasakojamas Zi 
menko straipsnis, išspausdintas „Soviets- 
kaja kultūra“. Straipsnyje apžvelgiama 
pabaltiečių dailės jubiliejinė paroda. Zi- 
menko kai kuriuos dailininkus, kartu ir 
lietuvę Medutytę, kapoja daug žiauriau, ne 
gu Sniečkus savo kalboje, ir kaip tik už 
tuos pačius nacionalinius savitumus. Be 
abejo, komunistų ideologams lietuvis ir ru
sas, latvis ir estas ir kiekvienas kitas turi 
piešti ar rašyti visi vienodai. Neduok, Die
ve, kas nors aiškiau tautiška, savita, skir
tinga, kitaip negu pagal reikalavimus pri
imta! Tai jau skandalas, už tai reikia bo
tagų. Dėl to Zimenko ir puola dailininkus 
daug smarkiau net negu Sniečkus tai darė 
savo kalboje. Tasai savitumas, be abejo, jų 
akyse yra savotiškas revizionizmas ar na
cionalizmas.

Bet kaip ten atsitiko, kad Sniečkus šį
kart buvo švelnesnis už Zimenko? Ar jisai 
pats būtų jau į senatvę sunacionalistėjęs? 
Tur būt, ne, bet Sniečkui gal nepatogu per 
daug smarkiai pulti. Juk jis prieš porą me 
tų Rambyne turėjo sakyti patriotines pra
kalbas ir iškelti tuos nacionalinius savitu
mus. Nuo to laiko reikalai buvo pasukti ki 
ta kryptimi, bet juk nepatogu po poros me 
tų imti šūkauti prieš patį save. Tai Mask
va, greičiausia, ir bus laidusi jam pasirody 
ti švelniam.

TRYS ŽODŽIAI

Tiesa. — šv. Jonas evangelijos pradžio
je, kurią girdime baigiant Mišių auką, 
kalba apie įsikūnijusį Dievo Žodį — Jė
zų Kristų, pilną malonės ir tiesos. Šv. Tė
vas Jonas XXIII Užgimimo švenčių kal
boje sustojo prie paskutinio tos Mišių 
evangelijos žodžio: tiesos.

Senajame šv. Rašto Testamente tiesa 
buvo ryškiai išaukštinta. Pavyzdžiui, di
dysis poetas Dovydas psalmėse giedojo: 
„Tavo tiesa mane apsupa kaip skydas“ 
(90, 4). „Visi Viešpaties keliai yra tiesa“ 
(118, 151). „Viešpats myli tiesą“ (83,12). 
Ekleziastiko knygose skaitoma: „Tiesa 
grįš tų naudai, kurie ją daro“ (27, 10). 
šventraščio Patarlėse skamba: „Pirk tiesos 
ir neparduok išminties“ (23, 23). Išėjimo 
knygoje randame vieną iš dešimties Die
vo įsakymų: „Nekalbėk netiesos“ (20, 16). 
Naujajame Testamente šį įsakymą savo 
pavyzdžiu kūnyte įkūnijo Jėzus Kristus. 
Jis pats save aptarė: „Aš esu tiesa“ (Šv. 
Jonas, 14, 6). Ir tikram Kristaus pasekėjui 
privalu atsižymėti tiesos meile ir jos vyk
dymu.

Tiesos įsakymas, senajame įstatyme pa
skelbtas ir naujame įkūnytas, yra gyvas, 
tebegalioja visoje pilnumoje: „Nekalbėk 
netiesos“. Tariant suglaustais Popiežiaus 
žodžiais, tiesą reikalinga pažinti — min
tyti ir gerbti, kalbėti ir pagal ją veikti. 
Tai esąs idealas, kuris dabartyje kasdien 
aiškiai ar pridengtai, pavieniai arba bend
ruomeniškai išduodamas. Išdavimo vaisiai 
kartūs. Į atsparą prieš tą pragaištingą iš
davimą vyriausiasis Ganytojas giliame rū 
pestyje kviečia paskirus asmenis ir ypač 
vadovaujančius veiksnius, į tuos, kurie 
per spaudą, radiją, televiziją, kiną, litera
tūrą, meną, teatrą tiesos jausmą gali auk
lėti ar iškreipti, formuoti arba deformuo
ti. Visus kviečia bendradarbiauti, kad kiek 
vienas savo aplinkumoje melu užnuodytą 
dorinę atmosferą grynintume, kad taip 
pagrįstume geresnę, sveikesnę, teisingesnę 
bei saugesnę ateitį.

Kristus šėtoną aptarė: „Jis melagis ir 
melo tėvas“ (Šv. Jonas, 8, 44). Melagio 
karalystės siaubą lietuvis skaudžiai junta. 
Todėl į tiesos apaštalavimo kvieslį jam 
dera jautriau atsiliepti.

Vienybė. — Rytų ir Vakarų pasaulis, 
ypatingai po šio karo griuvėsių, suskato 
ieškoti ūkinės bei karinės vienybės. Sie
kiama tarp dviejų priešingų lygsvaros. 
Dvasinės vienybės visam žemės rutuliui 
jau siekė ir dangiškąjį Tėvą meldė Jėzus 
Kristus. Jo įsteigtos karalijos vienybę žmo 
gaus ydos apardė. Tačiau katalikų Baž
nyčioje visuotinės dvasinės vienybės min
tis ir dabar tolydžio stiprėja. Dabartinis 
Popiežius nuo pat pirmųjų savo valdymo 
dienų tą patį sieki žodžiu ir veikla patvir
tina. Vaisiai jau galima regėti. Viltis stip
rina misijonieriai ir ruošiama visuotinės 
Bažnyčios santaryba. Kasmet sausio 18-25 
dienomis viso pasaulio katalikai tą vieny
bės ilgesį didina malda, žodžiu ir veikla. 
Lietuviai į šį sąjūdį įneša savo dalį. Jis ir 
į tautinę laisvę yra pakeliui.

Taika. — 1958 m. pirmajame savo žody
je per radiją Jonas XXIII tautų valdovus 
klausė, ko gi jų pavaldiniai trokšta? At-
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sakė pats: „Ne tų naujųjų siaubingų gink 
lų..„ kurie gali tapti brolžudystės ir visuo
tinio sunaikinimo priežastimi, bet taikos“. 
Teisingos taikos ieškojimas liko ir lieka 
nuolatinis Apaštalų Sosto siekinys, grin
džiamas tiesa ir vienybe.

Teisinga taika — ir lietuvio neeilinis 
rūpestis. Į ją veda tas pats kelias: tiesa ir 
vienybė. Tiesoje vienybė tarpsta. Vienybė 
je galia ir taika. Neveltui Tautos giesmė
je įrašyta: „tiesa mūs žingsnius telydi.-, 
vienybė težydi!“

Tiesa, vienybė ir taika. Trys lemtingi 
žodžiai. Ir mums ir žmonijai.

S. Matulis, MIC

PAMALDOS
Leicester — sausio 22 d., 12 vai.
Birmingham — sausio 29 d., 11 vai.

VINCO KRĖVĖS KŪČIOS ITALAMS
Šio rašytojo kūrinį Kūčios Vakaras, ku

rį čia skaitėme kalėdiniame numeryje, 
kun. Vincas Mincevičius išvertė į italų 
kalbą ir vardu Kūčios atspausdino itališ
kame Eltos biuletenyje gruodžio mėnesio 
numeryje. Įvade vertėjas apibūdino auto
rių ir lietuviškųjų Kūčių papročius. Be to, 
leido laikraščiams laisvai dalyką per
sispausdinti.

To biuletenio šventinis numeris buvo 
papuoštas dail. Sofijos Pacevičienės lietu
viškų motyvų Užgimimu. Numeris pasižy
mi gausia ir svarbia lituanistine informa
cija, kuri ypač vaizdingai nušviečia komu
nistiškai rusišką priespaudą Lietuvoje ir 
tautos atsparą.

(E) Valstybinė drama Kaune gruodžio 
19 d. šventė 40 metų sukaktį. Dalyvavo 
pirmojo vaidinimo artistai P. Kubertavi- 
čius, A. Vainiūkaitė, J. Staniulis ir T. Vai
čiūnienė, be to senesnės kartos artistai P. 
Bindokaitė, A. Kupstas, J. Petrauskas, N. 
Voseliutė, A. Sutkus ir kt. Teatro istoriją 
referavo raš. J. Grušas.

„Lietuviškas konjakas“ iš obuolių
(E) Anykščių vyno fabrike, — kuris į- 

steigtas dar prieš karą, pradėta gaminti 
„lietuvišką konjaką“ iš obuolių. Naujasis 
gėrimas 2-3 metus laikomas ąžuolinėse 
statinėse ir įgaunąs malonų skonį ir aro
matą. Ateinančiais metais fabrikas paga
minsiąs kelis tūkstančius butelių „lietu
viško konjako“.

Galima vartoti ir „sudie“, rašo sovieiinis 
laikraštis Lietuvoje

(E) „Literatūros ir meno“ 51 laidoje ci
tuojamas vieno skaitytojo laiškas, kuria
me pasisakoma už tai, kad lietuvių senas 
atsisveikinimo būdas „sudiev“ ir „sudieu“ 
ir toliau būtų vartojamas, vietoj „pakaita
lų“ kaip „iki pasimatymo“, „lik sveikas“, 
„viso labo“ ar „viso gero“. Pažymima, 
kad žodis „Dievas“ esąs labai senas, pavel
dėtas iš indoeuropiečių kalbos, žodžių „su
die“ ir „sudieu“ reikšmė, žinoma, esanti 
susijusi su religiniu įvaizdžiu, bet „dabar
tinėje kalboje jis jokios religinės reikšmės 
nebeturi“. Tokių žodžių su nutrupėjusią 
galūne turinti ir rusų kalba. Nuo žodžio 
„spasybo“ (dėkui) nutrupėjęs žodis „bog“ 
(Dievas), šiandien „spasybo“ nebeturįs 
rusų kalboje jokios religinės reikšmės. Pa
stabos baigiamos tokiu sakiniu: „Bet antra 
vertus, jeigu kas savo kalboje išsiverčia 
be žodžių „sudieu“, neturime jokio pagrin 
do prisispyrę reikalauti, kad būtinai juos 
vartotų“.

ALMA MATER
(IŠTRAUKA IŠ APYSAKOS)

4.
Greta ant suoliuko dvi studentės kalba

si apie karo mokyklos laidą.
— Iškilmės daug kuklesnės, ir tos be 

įprastai pakilios nuotaikos.
— Ką brolis galvoja?
— žvaigždutę gavęs, linksmas, pasitiki 

ateitimi. Kad ir maži esame, sako, bet dan 
tuoti. Reikalui ištikus, tai įrodysim, tai ir 
mūsų priešai gerai žino.

Kad tik jie mūsų neliestų, bet, atvi
rai kalbant, bijau ateities.

Paberžytė pasitraukė toliau, kad netruk 
dytų intymaus pasikalbėjimo, ir čia pat 
aštrus varpelis pertraukė tylą. Studentai 
pasipylė iš auditorijų.

— Aš istorikė, jūsų reikalų nežinau, jūs 
seniūno pasiklausit, jis jums išaiškins, fi
lologas, kaip ir jūs. Štai ten stovi, tas su 
akiniais, — dūrė pirštu stambi juodbruvė 
studentė dviem prasižiojėlėm. matyt, iš to 
pat kiemo, kaip ir Paberžytė.

Apie seniūną susidarė ratelis, prie kurio 
prisiplakė ir pastaroji.

šeštą semestrą pradėjęs, seniūnas buvo 
praktiškas, kaip ir pridera būti senam vil
kui. Reguliaminą ir studijų kalendorių jis 
graužė, lyg paprastą abėcėlę. Jau po kelių 
minučių daug kas pradėjo aiškėti. Pavar
tęs vienos kitos mergaitės studijų knygu
tes, jis tik nusišaipė.

— Kas, tik dvidešimt valandų per sa

R. SPALIS

•ii:

vaitę? Juokauji, kolege, ar kas. Privaryk 
keturiasdešimt.

—■' Neįmanoma, kai kurios paskaitos su 
tampa.

— Darykit, kolegės, kaip sakau. Gaudy
kit pirmąjį profesoriaus parašą. Laksty- 
kit iš vienos auditorijos į kitą.

— Bet kaip su užskaitomis?
— Nesirūpinkit dabar dėl jų. Po mėne

sio būsit gudrios, kaip aš. Žinosit, kas da
ryti neklausit jau mano patarimo. Septin
tam, aštuntam semestrui palikit po dvy- 
lika-aštuoniolika valandų. O dabar labai 
svarbu apimti tai, kas tik galima, kad per 
keturis metus būtų viskas išklausyta, kas 
nurodyta reguliamine. Jei tik po dvide
šimt valandų klausysit per savaitę, gali 
atsitikti, kad reikės dar pusę metų pridė
ti, o tai jau nesveika ir išlaidų susidaro. 
Nemanykit,, kad mokau sukčiauti. Gink 
Dieve, bet vėliau, kai perkąsit visą siste
mą, žinosit, kas labiau lankytina, kas ma
žiau, kur pagrindinis, kur šalutins daly
kas, turįs mažiau reikšmės. Vėliau kai ku
rias paskaitas lankysit, ir parašą turėda
mos, vien iš reikalo pagilinti žinias. Semi 
narai, proseminarai padės susiorientuoti. 
Tik, perspėju, prof, Vabalo-Gudaičio pa
skaitas lankykit, jis tikrina. Pagaus vieną 
antrą kartą nebuvus, ir nebėra užskaitos. 
O gali taip pasitaikyti, kad tą dalyką tik 
po metų kitų kartosiąs. Negalima rizikuoti..

Pati nieko neklausdama, per tą penkio
lika minučių Paberžytė pasijui pradžiai 

pakankamai pragudrėjusi, apsiginklavusi 
žiniomis, pilnai apvaldžiusi padėtį, nebi
janti jokių netikėtumų. Liko dabar kibti į 
darbą, semti mokslą.

Prisiglaudė prie lango ir, išėmusi uni
versiteto kalendorių, jau žinovės akimis 
pradėjo tvarkyti savo studijų knygutę. Ir 
tvarkė, rašinėjo taip sėkmingai, kad, su
dėjusi valandas aiktelėjo:

— Keturiasdešimt trys valandos! Tur 
būt, ir miegoti teks čia.

Liko tik perdirbti ir paskaitų tvarkaraš
tį. Derino, braukė, žymėjo ir užbaigusi pa
tenkinta atsikvėpė. Galima jau ir pradėti. 
Sekanti paskaita visuotinė literatūra, prof. 
Vincas Krėvė, antroji auditorija.

Prisiminė lažybas. Tas bernelis Valgy
je daug niekų nukalbėjo, kaip tik būsianti 
proga iš jo pasijuokti. Tyčiomis sėsianti 
į pirmąjį suolą, prieš patį profesorių, kad, 
progai pasitaikius, galėtų sumokėti už 
tuos pietus. Jei tas nepažįstamasis neim
siąs, ji paliksianti pinigus ant palangės, 
kad jis pasimokytų, kad nesityčiotų iš pra 
dedančių ateityje.

Į auditoriją būreliais plaukė studentai, 
užimdami vietas. Paberžytė atvertė storą 
užrašų knygą, paėmė į rankas parkerį ir, 
malonaus įtempimo pilna, laukė ateinan
čio, prabilsiančio. Kokia laimė ištiko ją! 
Galinti būti, galinti gėrėtis tuo protu, ku
ris sukūrė Šarūną ir kitas brangias verty
bes.

Žavesio pilna įlydėjo pro duris žengian
ti ir, vis neatitraukdama žaižaruojančių 
akių, sekė atskleidžiantį pastabas, kai pro
fesorius, gal jos žvilgsnio paveiktas, žvilg 
terėjo į ją, kiek ilgiau sustodamas. Jos 
galva tučtuojau nukrito į užrašus, ji spus
telėjo pluksną, vos jos nesutriuškindama, 
ir visa pražydo, nebepajėgdama susival
dyti: profesorius prabilo stovėdamas.

Savo nugaroje Paberžytė pajuto šimtus 
aštrių žvilgsnių, kurie badė ją, tartum ada 
tėlės. Ji pasilenkė dar giliau ties knyga. 
Raudo ausys, džiūvo gerklė, o čia pat 
skambantis balsas ir žvilgsnis, rodėsi, nu
kreiptas tik i ją, o patikrinti, pakelti akių 
ji nedrįso, tik užsigulusi čirpino parkerį, 
stumdydama jį po popierių, tartum titna
gą. Rašė nebesurišdama sakinių, pames- 
dama turinį, lyg neišmokusi rašyti. Toji 
begalinė kančia pagaliau pasibaigė: kori
doriuje pasigirdo varpelis, beliko tik spruk 
ti iš auditorijos, kol tie užpakaliniai neat
bėgo jos pasižiūrėti, bet likimas vėl nusi
suko nuo jos. Profesorius stabtelėjo pra
nešdamas:

— Pertraukos nedarysime, geriau anks
čiau baigsime.

Studentų akių žaibai vėl susmigo jos 
nugaroje, tik dabar lyg peiliais raižė. Nuo 
įtempimo pusiau gyva, primaišiusi dar ei
lę puslapių, pagaliau sulaukė pabaigos ir 
smuko į koridorių, vos beatgaudama kva
pą, tačiau spėjo pastebėti, kad jau atkrei
pė į save dėmesį, kad viena kita galva pa
sisuka į ją, kad lydi ją akimis, o kai kur 
susimetusios galvos net šnabždasi, rody
damos jos pusėn.

— Pagarsėjau, — sudejavo virpančia 
siela. Paspruko į pirmą aukštą ir, tik su
laukusi pertraukos, patikrinusi, kad arti 
nėra studentų, nuėjo į dešimtą auditoriją, 
pas prof. Sruogą. Tačiau, kartą pamokyta, 
jau nebesėdo j pirmąjį suolą, o užsisiuvo 
pačiam gale, tyliai laukdama pradžios. 
Studentams pradėjus rinktis vidun, nužiū
rėjo dvi stambias vyriškas nugaras, už 
kurių pasislinko, pasijusdama nematoma, 
atskirta nuo gresiančių pavojų.

Iš savo lindynės paslapčiomis sekė gar
sų profesorių, ir jos akys išsiplėtė: jis ne
mato auditorijos, jis prisimerkęs!

Paberžytė ištiesė kaklą į pirmąjį suo
lą — ten dauguma studentės, bet jos taip 
ramiai užrašinėja mintis, tartum niekas 
nerūpi joms. Įtarimo kirminas pradėjo 
graužti mergaitės vidų, jinai norėtų pa
klausti čia pat sėdinčią kolegę, bet nedrį
so. Negi pradėsi šnabždėtis, kaip gimnazis 
tė. Gal po paskaitos, o tuo tarpu reikia su
sikaupti. Jau iš pirmųjų sakinių ji paga
vo profesoriaus erudiciją, mokėjimą per
duoti ne tik turinį, bet ir jo vertę. Jis plė. 
tė akiratį, stūmė siaurutes, jaunuoliškas 
žinių sienas, krovė didelį, veik apčiuopia
mą dvasinį peną.

Paberžytė nebejuto nuovargio, jos užra
šai liejosi į sklandžią visumą, lyg ne ji ra
šytų, lyg pats profesorius vedžiotų jos 
plunksną, darydamas sintezę pateiktų idė
jų, minčių. Pusvalandžiai neslėgė nuobo
dumo našta, bet nuostabiai rišo dėmesį. 
Bijodama sugaišti, praleisti ką nors nuos
tabiai vertingo, jinai skubino sušilusi, di
dindama puslapių skaičių.

Pasibaigus skirtam laikui, visiems pasi
kėlus, Paberžytė kreipėsi į savo kaimynę.

— Kolege, ar visad profesorius skaito 
paskaitas užsimerkęs.

— Greičiau prisimerkęs.
— Kodėl?
— Matyt, jam susikoncentruoti lengviau. 

Skysto vandenėlio nerasi jo sakiniuose, 
pastebėjai tai?

— O profesorius Krėvė, ar jis visad sto
vi, skaitydamas paskaitas?

— Jis? Susimildama, jei jis atsisėstų, 
tai ir plaukų nesimatytų iš po katedros, 
argi, kolege, nepastebėjai jo ūgio? Naujo
kė esi, paėjėkim, aš skubu pietums. Ko 
juokiesi, kolege?

— Iš savęs. Tik dabar supratau, ką reiš 
kia būki iš provincijos, ir kodėl kai kas 
mus vadina fuksėmis.
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ANGLIJOS RAJONO

ATEITIS
ŽMONIŲ KOJŲ IR SNUKIO LIGA

Rašo: K. Valteris

Šis pasisakymas, atrodo, žymiai opesnius 
klausimus kelia, negu vien tik skauitiš- 
kajai šeimai rūpėtų. Dėl to jį persispaus
diname iš naujausiojo „Budėkime“ nume
rio platesnės visuomenės dėmesiui.

Švęsdami pernai Anglijos Rajono de
šimtmetį ir didžiuodamies savo atliktais 
darbais, su pasitikėjimu žvelgėm į ateitį 
ir galvojome apie Rajono veiklos praplė
timą. Vadijos posėdžiuose buvo kalbama 
apie senų vienetų atgaivinimą ir naujų 
steigimą, apie nuosavų palapinių įsigiji
mą, Rajono stovyklų pagyvinimą ir t.t. 
„Budėkime“ su kiekvienu numeriu vis di
dėjo ir gerėjo ir net buvo kalbama apie 
jo leidimą spaustuvėj.

Bet nepraėjus net metams nuo to laiko, 
nenumatytų įvykių pasėkoje, Rajonas at
sidūrė labai sunkioj padėty. Per kelis mė
nesius netekome ne tik Rajono Vado a.a. 
v.s. K. Vaitkevičiaus, bet emigracijos ke
liu ir visos eilės aktyvių vadovų. Vienu 
metu padėtis tiek pablogėjo, jog net atro
dė, kad dėl vadovų stokos teks atsisakyti 
šių metų vasaros stovyklos. Ir tik subūrus 
visas turimas jėgas su pagalba saujelės 
rėmėjų pavyko stovyklą pravesti.

Deja, nuo to laiko padėtis nepagerėjo, 
įvairūs nauji sunkumai užgulė ne tik Ra
joną, bet ir mus iki šiol finansiškai rėmu
sią D. Britanijos Sąjungą. Stovyklos metu 
pasklidusi žinia apie Lietuvių Sodybos 
pardavimą pasiteisino ir jau galutinai pa
aiškėjo, kad kitais metais Lietuvių Sody
boje stovyklauti nebegalėtume.

Iškilo reikalas pagrindinai persvarstyti 
dabartinę Rajono padėtį ir apsispręsti dėl 
ateities veiklos. Susirinkusi tam tikslui 
Rajono Vadija priėjo išvados, kad turimų 
jėgų nepakanka tęsti visiems ligšioliniams 
darbams. Norint išlaikyti skautavimą gyvą 
šiose salose, ateityje teks daug ko atsisa
kyti ir skirti visas turimas jėgas mūsų pa
grindiniam uždaviniui — palaikymui skau 
tiškos veiklos vienetuose.

Patyrusių vadovų skaičius Rajone tiek 
sumažėjo, kad nebepakaktų suorganizuoti 
ir pravesti didesnio mąsto stovyklos. Be 
to, beveik visi vadovai yra' paaukoję sto
vykloms visas savo metines atostogas, ir 
nenuostabu, kad po tiek metų yra reika
lingi poilsio ir pamainos. Rajono Vadija to 
dėl nerado kitos išeities, kaip tik atsisaky
ti ateity nuo organizavimo bendrą sto
vyklą jaunimui ir skautams. Jei padėtis 
staiga nepagerės ir iš kur nors neatsiras 

Sfadtuteju teaugi
KAŽIN AR TIKRAS TAI PAGRINDAS

PRANAS ALŠĖNAS. Kanada

Perskaičiau „Europos Lietuvyje“ (lapkri 
čio 29 d. numeryje) J. Gutausko straipsnį 
„Sov. laikysenos pagrindas“ ir susigalvo
jau. Tiesa, mintis dėsto sklandžiai, išve
džiojimus pateikia gražiai formuluotus ir 
išvadas daro gana drąsias. Todėl, kai 
straipsnyje šitokie elementai vyrauja, ta
rytum jau reikėtų su mintimis ir išvedžio
jimais sutikti. Deja, taip nėra. Kažkodėl 
neatrodo, jog straipsnyje, ypač pirmojoj jo 
daly, nurodyti motyvai būtų Sovietų aro
gantiškosios laikysenos politikoj pagrindu.

Straipsnio autorius jau pirmaisiais ra
šinio žodžiais teigia: „Kremlius yra įsiti
kinęs, kad jis pasaulio viešpats, kad de
mokratinis pasaulis jau negalės jo pavyti 
ir pralenkti karo techniniu pajėgumu, tad 
jis jau pradeda elgtis taip, kaip turi elgtis 
diktatorinis viešpats“.

Iš tikrųjų taip vis dėl to nėra. Jeigu tas 
Kremlius tikrai būtų toks galingas ir tuo 
galingumu taip įsitikinęs, jis nelauktų. 
Laisvasis pasaulis tučtuojau būtų nušluo
tas, ir mes lietuviai laikraštininkai, gyve
ną laisvuose kraštuose, taip lygiai nebe
turėtume progos tokių klausimų spaudoj 
svarstyti ir diskutuoti... Apie sovietinius 
laimėjimus terašytų tik raudonosios „tie
sos“

Toliau J. Gutausko straipsnyje nurodo
ma, jog dabar Chruščiovas Vakarų pasau
liui statąs įvairių formų griežtus reikala
vimus. Taip, tai tiesa. Jis stato tokius reir 
kalavimus, bet anaiptol taip daro ne todėl, 
kad būtų toks stiprus ir nenugalimas, ko
kiu save laiko, arba kokiu iš naivumo jį 
kiti laiko. Tie reikalavimai ir grasinimai 
yra ne kas kita, tik kremlinės propagan
dos dalis. Grasinimo ir gyrimosi politiką 
prieš Vakarus Chruščiovas. išmėgino, pa
matė, kad ji gerai veikia, todėl ją ir nau
doja beveik be perstojimo.

Sov. Sąjungos stiprumas — tik fantazija
Kad ir pats Chruščiovas tikėtų tokiu 

savo stiprumu, kokį jis skelbia, blaiviai 
galvojant, negalima nei prileisti, nei Įsi
vaizduoti. Nežiūrint žūtbūtine kaina pa
siektų laimėjimų „sputnikų“ ir raketų 
srityje, Sovietų Sąjunga kovai su Vakarų 
pasaulio valstybėmis, ypač su Amerika, 
tebėra dar tik vystykluose. Ypač tai ryš
ku ekonominėj srity. Jaigu Sovietijoj daž
nai reikia išvaikščioti pusę didžiulio mies

nauja grupė vadovų, sekančiais (1961) 
metais vasaros stovykla, tokia kaip kad 
iki šiol turėdavome, nebeįvyks.

Nuo stovyklavimosį principo neatsisako
ma, bet ateity jas pravesti paliekama pa
vieniams vienetams pagal savo išgales. 
Numatoma, kad vienetų stovyklose galės 
dalyvauti viso Rajono vyresnio amžiaus 
skautai ir skautės, kurie tam bus tinka
mai pasiruošę. Ta proga vertėtų pastebė
ti, kad ateityje stovyklaujantieji nebega
lės tikėtis finansinės paramos iš lietuviš
kosios bendruomenės, nes, atsisakydami 
pravesti stovyklas visam D. Britanijos lie
tuviškam jaunimui, nustojame teisės į vie
šą aukų rinkimą per D.B.L.S. skyrius.

Apie mūsų sunkią padėtį dar šių metų 
balandžio mėnesį informavome D.B.L.S. 
pirmininką, pranešdami, kad 1960 m. sto
vykla bus paskutinė, kurią mes išgalėsi
me pravesti. Mūsų nutarimą stovyklų 
reikalu taip pat iškėlėme š-m. mokytojų 
konferencijoj Manchesteryje. Iki šiol dar 
neteko patirti, kad DBLS ar kuri kita Ang 
lijos lietuvių organizacija turėtų kokių 
nors konkrečių planų dėl ateities jaunimo 
stovyklų, bet reikia tikėti, kad greičiau ir 
į tai bus atkreiptas tinkamas dėmesys. Ra 
jono vadovybė savo ruožtu yra pasiruošu
si visom išgalėm remti bet kurią organi
zaciją, kuri ateity apsiims tokias stovyk
las pravesti.

Baigdami vieną iš gražiausių savo veik
los periodų ir pereidami į „užkulisius“, 
t.y. apsiribodami grynai skautiška veikla, 
negalime nepaminėti mus ligšiol visoke
riopai rėmusius Anglijos lietuviškosios vi
suomenės ir lietuviškųjų organizacijų. Be 
jų paramos vargu iš viso būtume pajėgę 
surengti platesnio mąsto stovyklas, nekal
bant apie atleidimą nuo stovyklos mokes
čio ir kelionių apmokėjimą nepasiturin
tiems stovyklautojams. Už tai visiems rė
mėjams priklauso širdingiausia padėka.

Paramos būsime reikalingi ir toliau, nes 
ne tik rengiant vasaros stovyklas, bet ir 
dirbant vienetuose reikalingos lėšos. No
rime tikėti, kad Anglijos lietuviškoji vi
suomenė, įvertindama mūsų darbą, ir to
liau mus rems. Savo ruožtu mes galime 
užtikrinti, kad bus dedamos visos pastan
gos išlaikyti skautišką veiklą vienetuose 
ir ugdyti naują kartą vadovų, kuri galėtų 
ne tik perimti, bet ir praplėsti lietuvybės 
palaikymo darbą jaunimo tarpe.

Anglijos Rajono Vadovybė

to geležies krautuvių, norint nusipirkti 
papraščiausią plaktuką, tai ką bekalbėti 
apie kitą kokią nors techniką, o ypač apie 
bendrą ekonominę pažangą? O karo metu 
ekonominis pajėgumas — vienas iš svar
biausių veiksnių.

To dar negana. Kremliaus tironas netu
ri dar ir kito būtinai reikalingo karui ves
ti veiksnio — tai žmonių ryžtingumo ko
voti už sovietinę valdžią. Kitaip sakant, 
Sovietijos masių dvasia nėra palanki au
kotis už tironišką valdžią, ypač kovoj su 
Vakarų pasauliu, kurio sąjungininkė yra 
ir Amerika. O pastaroji juk kaip skambė
jo, taip ir tebeskamba kiekvieno kolchozi- 
ninko ausyse tiesiog legendariškai. Tai ne 
tušti žodžiai, štai prieš akis „Draugo“ 
1960 m. gruodžio 24 d. numeris. Tenai pa
sakoja ką tik atvykusi Amerikon (pro 
Maskvą) iš okupuotos Lietuvos Marija 
Mikeliūnienė. Štai jos pasakojimo maža 
ištraukėlė:

„Kolchozuose gyvenimas sunkus, ir vis 
ko trūksta...

„Maskvoje norėjau nusipirkti šliures, 
bet negavau. Pardavėjas pasiteiravo, iš 
kur esu ir kur važiuoju. Atsisveikinant 
palinkėjo sėkmės ir pasakė, kad jis žinąs, 
jog Amerikoj esąs geras gyvenimas“...

Apie Sovietijos žmonių nuotaikas ir jų 
dvasią, be abejo, žino gana gerai ir pats 
Chruščiovas. Taigi jam tik grasinti drąsu, 
bet karą pradėti prieš Vakarus — toli gra
žu nėra ir nebus drąsu dar gana ilgus me
tus. Ypač sunku Sovietams rizikuoti ka
ru, būnant apsuptiems, tarytum plieniniu 
žiedu, Amerikos bazėmis.

Juk jeigu, pvz., tokia Vengrija, Lenkija 
ir Ryt. Vokietija ne karo metu — s avieti
niais durtuvais apsmaigstytos — drįso su
kilti prieš pavergėjus, tai ką bekalbėti 
apie tokį atvejį, jeigu kiltų karas su Va
karais?..

Toliau J.G. teigia:
„Negalima galvoti, kad Chruščiovo visi 

reikalavimai turi būti atmesti vien tik dėl 
to, kad jie yra keliami Chruščiovo. Kini
jos klausimu jis gal užima poziciją, kuri 
esmėje yra teisinga. Ne tik dėl to, kad ne
galima metais ar dešimtmečiais laikyti už 
J. T. ribų krašto su 650 milijonų žmonių. 
Bet pirmiausia reikia rimtai pagalvoti, kas 
gali įvykti, jeigu J. T. (be Kinijos) pasi
seks priimti kokį nors susitarimą dėl nu
siginklavimo. SSSR ir JAV bus nusigink
lavusios, o už tų ribų esanti Kinija — pa
greitintu tempu apsiginkluos?“

KOMISIJA IŠVAŽIUOJA Į VOKIETIJĄ 

PABĖGĖLIŲ ATRINKTI

British Council Aid to Refugees prane
ša, kad sausio 24 d. Bremene (Vokietijo
je) pradės darbą Britų Komisija, kuri ten
važiuoja atrinkti pabėgėlių, įsileistinųjų į 
D. Britaniją.

„Europos Lietuvyje“ jau buvo rašyta, 
kam bus leidžiama įvažiuoti. Komisija vie
toje nuspręs kiekvieną atvejį atskirai.

Iš Bremeno komisija vyksta į Helmsted 
tą, Colognę ir Miuncheną. Vokietijoje ko
misija tikisi baigti darbą apie vasario 
mėn. pabaigą ar kovo mėn. pradžią.

Parinktieji į D. Britaniją bus atvežti 
apie kovo mėn. vidurį.

DU DIDŽIAUSI LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PRIEŠAI

(E) Lietuvos kp centro komiteto ideolo
ginis žurnalas „Komunistas“ per. metų 9-je 
laidoje svarsto, kas yra didžiausi komuniz 
mo Lietuvoje priešai. Straipsnio autorius, 
filosofijos mokslų kandidatas J. Minkevi
čius, jau pačioje straipsnio pradžioje tvir
tina:

„Mūsų respublikos sąlygomis gali būti 
išskirtos dvi paveldėtos iš kapitalizmo lai 
kų eksploatatoriškos ideologijos formos, 
kuriose parazituoja komunizmo priešai. 
Tai nacionalistinė ideologija ir religinė pa
saulėžiūra“.

Straipsnio autorius pripažįsta, kad isto
rijoje besiformuojančios „lietuviškos nacio 
nalinės buržuazijos“ kai kurie ideologai, 
pvz., V. Kudirka, esą nedviprasmiškai pasi 
sakė prieš katalikybę, bet paskiau naciona 
listinė ir religinė pasaulėžiūros susinėju
sios. Kai kurie bažnytininkai ėmę įrodinė
ti, kad lietuvių tauta esanti grynai katali
kiška. Per paskutinį karą katalikų veikė
jai ėję išvien su nacionalistais. Abi ideolo
gijos, girdi, esančios nusistačiusios prieš 
lietuvių draugystę su rusais. Straipsnio ga 
le raginama pagreitinti žygius, kad religi
ja, kaip visuomeninės sąmonės forma, bū
tų panaikinta.

(E) Pašalino „negabaus“ partijos sekre
torius. Radijo žiniomis, „Pravda“ paskelbė 
kai kurių sričių partsekretorių pakeitimus. 
Atleisti iš pareigų Vologdos, Burjato ir ki
tų sričių partiniai sekretoriai. Tikrosios 
priežastys nepaminėtos.

Policininkas griebė muzikantą, kuris 
grojo be leidimo gatvėje.

— Eikite paskui mane, — pasakė poli-
cininkas.

— Mielu noru, — sušuko muzikantas.— 
Ką, pone policininke, norite sudainuoti?

Šioje ano straipsnio pastraipoj išdėsty
ta galvosena, atrodytų, ar nėra tik iš viso 
pirmoji lietuvio galvosena. Gal niekas lie
tuvių dar nėra samprotavęs, kad raudoną
ją Kiniją reikėtų priimti į Jungtines Tau
tas. Taip lygiai, atrodo, niekas lietuvių 
nėra galvojęs, jog kada nors Amerika ga
lės susitarti su Sovietų Sąjunga dėl nusi
ginklavimo. To tikrai neįvyks. Mes žino
me abiejų partnerių priešingumus, o ypač 
bolševikiškąją klastą. Visos kalbos apie 
nusiginklavimą — tai tik pilstymas iš „tuš 
čio į dyką“. Nei Sovietų Sąjunga nuošir
džiai sutiks nusiginkluoti, nei Amerika 
leisis į apgaulingą nusiginklavimą be efek 
tyvios kontrolės, kurios, anaiptol, Sovieti- 
ja niekad nesutiks įsileisti anapus , gele
žinės uždangos“...

Kas atsitiks raud. Kiniją įsileidus
Žinoma, ir Amerikai nenorint, dar už 

metų kitų raud. Kinija bus nubalsuota į- 
sileisti į Jungtines Tautas. Tačiau žinote, 
kas tuomet atsitiks? Jungtinių Tautų Or
ganizacija visiškai iširs. Ir tai ne tuščias 
samprotavimas.

Kol demokratinis sektorius vyravo toje 
organizacijoj, jis nevarė griaunamojo dar
bo. O raudonasis, pasikvietęs talkon nepri
brendusius juodojo kontinento vad. „neu
traliuosius“ atstovus, padiktuos Vaka
rams tokių dalykų, kokių jie ligi šiol ne
girdėjo, Raudonieji nesivaržys taip, kaip 
ligi šiol — „taikos gėriu“ — varžėsi vaka
riečiai.

Ir kas tuomet beliks? Tik išstoti iš to
kios organizacijos. O tuomet Jungtines 
Tautas ir ištiks Tautų Sąjungos likimas.

' Tad, kas darytina?
šis klausimas nėra lengvas, bet kartu ir 

nesunkus. Tegu laiko mane arba mus rau
donieji kažkokiais „karo kurstytojais“, 
bet tik vieną tiesą reikia pasakyti: norint, 
kad raudonasis demonas pasaulio nesu
naikintų, reikia jį patį sunaikinti. Žinoma, 
kai kas pasakys, jog tai neįmanoma, ypač 
nūdieniam atominės grėsmės amžiuje. Ši
taip protaująs turėtų tiesos, bet tik dalį. 
Vakarai jau praleido eilę progų pasauliui 
nuo komunizmo apvalyt ir išgelbėt. Progos 
buvo dvi: pirmoji Kinijos išvadavimas iš 
raudonųjų vergijos, o antroji — Vengrijos, 
Lenkijos ir Rytų Vokietijos išlaisvinimas 
iš raudonojo smauglio nagų. Šiais abiem 
atvejais nereikėjo naudoti nei atominių 
ginklų, nei rizikuoti didesniu karu, koks 
jis buvo Korėjoj.

Įstojus Kinijos raudoniesiems į karą 
Korėjoje, tereikėjo duoti įsakymą JAV ori-

Dabartiniais laikais jau sunku suskaičiuo
ti, kiek kasmet žmonių serga šia liga.

Žmonės užsikrečia kojų ir snukio liga 
nuo gyvulių: arba prisiliesdami sergančių 
gyvulių (šeriant, melžiant, valant), arba 
gerdami sergančių gyvulių pieną ir valgy
dami jų pieno produktus.

Inkubacinis periodas, kaip ir pas gyvu
lius, paprastai trunka 2-5 dienas, bet kar
tais gali užsitęsti ligi 18 dienų.

Liga pasireiškia galvos skausmais, karš
čiavimu ir sausumu burnoj. Po poros die
nų prasideda seilėtekis ir atsiranda pūs
lelės ant lūpų, liežuvio, ryklės, o kartais 
ir rankų ir kojų odoj, ypač delnuose, pa- 
padėse ir tarpupirščiuose.

Pūslelės paprastai būna mažytės ir pri
pildytos skaidraus skysčio. Po poros die
nų pūslelės pratrūksta ir jų vietoj pasida
ro opelės. Lūpos, burnos gleivinės ir liežu
vis dažnai patinsta ir skauda: būna sunku 
ryti, kramtyti, kalbėti (šia liga būtų labai 
sveika pasirgti gandonešiams, liežuvinin
kams, pletkininkams!..

Liga trunka ligi dviejų savaičių.ir el
giasi kartais pikčiau, kartais Švelniau. 
Kūdikiai paprastai serga sunkiau.Kaip 
taisyklė, visi ligoniai pasveiksta.

Kartais nei iš šio nei iš to išdygsta vie
na kita pūslelė ant lūpų, bet tai ne snukio 
liga. Tai vadinamosios „nubučiuotos lū
pos“, ir ši liga sukeliama visai kitų viru
sų, apie kuriuos, esu rašęs prieš keletą 
metų.

Kaip gyvuliams, taip ir žmonėms gydy
mo nuo snukio ligos nėra. Na, kad opelės 
neužsiterštų piktomis bakterijomis ir grei
čiau sugytų, tai patariama skalauti bumą 
švelniu dezinfekuojančiu skiediniu.

Laimė, kad kojų ir snukio liga susirgu
sių žmonių nereikia skersti...

3'įai:!

įvairumai iš Hollywoodo
RAŠO ALĖ RŪTA

Praeitų metų lapkričio mėnesį varčiau 
knygas bei žurnalus ligoninės bibliotekoj. 
Vienas jaunesniųjų gydytojų pasiteiravo, 
kuo aš čia taip domiuosiu. Kai pasakiau, 
kad kojų ir snukio liga, tai jis bandė ma
ne „patraukti per dantį“:

— Tai gal rengiesi būti veterinorium? 
žmonės juk neserga šia liga!

— Labai klysti, kolega, — ramiai atsa
kiau. — Žiūrėk tik, kad pats neateitum 
kurią dieną pūslėtu liežuviu!

Jis staiga surimtėjo ir sako:
— Iš tikrųjų? Hm! Žinoma, mano pala

toj vienas vaikas turi keistą pūslėtą bur
nos išbėrimą. Ko gero, jis turi snukio li
gą! Reikia patyrinėti.

Nežinau, ar tas vaikas sirgo šia liga, ar 
ne, bet man paaiškėjo, kad net kai kurie 
gydytojai nežino, jog žmogus gali sirgti 
kojų ir snukio liga. Na, o jei jau daktarai 
nežino, tai levitai juo labiau gali nežino
ti!..

Gal tūlas skaitytojas įsižeis, kad, kal
bant apie žmogų, vartoju žodį „snukis“. 
Bet sakoma, kad „iš dainos žodžio neiš
mesi“. Be to, mes esam apsipratę su to
kiais išsireiškimais, kaip: „Sumalsiu tau 
snukį“, „Nekišk savo biauraus snukio prie 
manęs“, „Ji turi nieko sau snukutį“ ir pan. 
Dar prisimenu ir vieno vienuolio misijo- 
nieriaus pasakymą: „Tokiai bobai tai vy
ras turėtų gerai išdirbti kailį“. Na, o jei 
kas kalba apie kailį, tai turi galvoj gyvu
lį... Taigi jei ne tik liaudis, bet ir dvasiš
kąja sutinka, kad žmogus turi gyvuliškas 
kūno dalis, tai be baimės čia galim kalbė
ti apie žmogaus snukio ligą...

Ligi 1872 metų nedaug tebuvo žinoma 
registruotų susirgimų kojų ir snukio liga 
žmonių tarpe. 1897 metais jau buvo užre
gistruota apie 1500 susirgimų. Po to kas
met registruotų susirgimų skaičius augo.

Amerikos, o gal ir pasaulio filmų sosti
nėj, Kalifornijos Hollywoode, veikia apie 
50 įvairių studijų, jų keliolika seniai žino
mų, garsių, didelių ir turtingų. Štai, tokia, 
kaip Universal-International filmų studi
ja, veikia jau 48 metai, yra susukusi dau
gybę geresnių ir menkesnių filmų. Pasku
tinieji Universal-International kūriniai,
esą, turį didelį pasisekimą Amerikoj ir už
sieny, bet moraliniu ir estetiniu atžvil
giais, bent mūsų, lietuvių, pažiūromis ir 

nėms pajėgoms subombarduoti ir sugriau
ti jų maisto ir ginklų tiekimo bazes ana
pus Yalu upės, o iš kitos pusės — reikėjo 
leisti Čiang-Kaišekui su 600-000 karių ar
mija, kad tuo pačiu kartu — oro ir van
dens keliais (desantiniu būdu) pradėtų 
žemyno išlaisvinimo žygį. Šito be galo bi
jojęs Mao Tse-tungas. Deja, Amerika pati 
atėjo Kinijos raudoniesiems į pagalbą, at
šaukdama iš Korėjo genialųjį karo vadą 
gen. McArturą ir griežtai uždrausdama la
kūnams skristi už Yalu upės ir tenai per
sekioti priešą, naikinant jų bazes. (Tokios 
nesąmonės pasaulio strategai dar nėra gir 
dėję istorijos eigoj).

Raudonoji Kinija į Korėjos karą buvo 
įstojusi su milijonu karių. Ar galėjo kas 
nors Peipingui būti malonesnio, kad tos 
armijos tiekimo bazių visiškai nereikėjo 
apsaugoti, o patys kariai bebėgdami ras
davo „eksteritorialumo vietą“ už Yalu 
River. Ta apsauga pasirūpino pati aukš
čiausioji priešo vadovybė — Amerika. Tai 
Trumano laikų milžiniškoji klaida. Kaip 
lengvapėdiškai Kinija buvo atiduota rau
doniesiems, taip nesunku (žinoma, ne be 
pastangų) ją vėl buvo galima išlaisvinti. 
Tuo labiau, kad raud. Kinija tuomet buvo 
dar labai silpna ekonomiškai ir militariš- 
kai.

Arba — kas atsitiko su Vengrija (Eisen 
howerio prezidentavimo laiku)? Juk ji pa
ti jau buvo išsilaisvinusi iš pavergėjo. Rei 
kėjo Amerikai tik jos norus nors žodžiu 
paremti. Kremlius nežinojo, ką daryti. Jis 
laukė, ką pasakys Vašingtonas. Kai Va
šingtone spaudos konferencijoj Eisenho- 
weris pareiškė, kad „Mes nesikišim“, tuo
met Chruščiovas į Vengriją drąsiai pasiun 
tė 4.000 tankų jr taip užgniaužė vengrų 
laisvės viltis.,.

Antroj straipsnio daly J. G. buvo daug 
objektyvesnis, nurodydamas kitą pavyzdį, 
kas atsitiko tuomet, kada viena galinga 
valstybė (Hitlerio Vokietija) grasino su
triuškinti didelę pasaulio dalį. Šia straips 
nio dalimi autorius prieštaravo netgi pats 
sau, bet jau pasakė tiesą. Juk jeigu Hitle
rio rizika nuėjo niekais — juo labiau nu
eis Chruščiovo, nes pirmasis turėjo už sa
vęs vieningą, militariškai stiprią ir be ga
lo kovingą vokiečių tautą. Tuo tarpu 
Chruščiovas šito neturi ir pagalvoti apie 
tai negali. Didelė dalis jo imperijos karo 
atveju eitų prieš jį patį. Tad kur jo stip
rumas? Jeigu jis grasina Vakarams, tai 
dar nereiškia kad jo tokios laikysenos pa
grindas yra stiprybė. Ne, tai tik klaidinti 
propaganda, kuri Vakaruose kai ką ir la
bai smarkiai veikia.

skoniu, — nėra labai aukšto lygio (Imita
tion of life, Pillow talk, Operation Petti
coat, Portrait in black).

Paramount studijoje neseniai garsus ko
mikas Jerry Lewis pagamino net du fil
mu: Cinderfella ir Ladies man (paskuti
nė — su dainininke Helen Traubel ir net 
31 gražuole). Netrukus pasirodys šie Pa
ramount gamybos filmai: Pleasure of his
company (su Fred Astaire, Debbie Rei- 
nolds, Lilli Palmer), On the double (su 
Danny Kaye) ir Breakfast at Tiffany‘s 
(su Audrey Hepburn ir George Peppard).

Robert Cummings, po penkių metų dar
bo tik televizijoje, vėl grįžta į filmus; su 
Paramount jis pasirašė sutartį vaidinti 
romantišką vaidmenį filme My geisha.

Studijos Columbia direktorius Mario 
Zampi, sukdamas Italijoj filmą Five gol
den hours, turėjo 10,000 dolerių nuostolio 
dėl „vienų laidotuvių“. Atsitiko taip. Su
kant laidotuvių sceną vietos kapinėse, at
vyko karsto nešėjai, bet ne filmo direkto
riaus užsakytieji, o vietiniai gyventojai, 
su tikru numirėliu (filminis „karstas“ vie
na valanda buvo pavėlavęs). Vykstant tik 
roms laidotuvėms, negalėjo filmuoti. Taip 
nuėjo niekais visa darbo diena, kuri fil
mo direktoriui kaštavo apie 10,000.

Gary Merrill, Columbia dabar sukamojo 
filmo Mysterious island žvaigždė, pradėjęs 
filmuose nuo 15-kos metų ir niekada kito
kio darbo pragyvenimui neturėjęs (tai pa
vykstą retam aktoriui).

KALĖDOS BUVO ŠVENČIAMOS IR 
LIETUVOJE

(E) Senieji kalėdiniai papročiai tebėra 
gyvi dabartinėje Lietuvoje, nors komunis
tinė ir ateistinė propaganda stengiasi su 
tomis liaudies tradicijomis kovoti, jas kaip 
„religines atgyvenas“ iš žmonių sąmonės 
ir gyvenimo išdildinti. Atvykusiųjų iš Lie
tuvos pasakojimu, visos ikšiolinės Kalėdos 
didelės dalies gyventojų būdavo švenčia
mos senuoju būdu su Kūčių stalais ir šven 
tinėmis vaišėmis. Ne kitaip bus buvę ir 
šiomis Kalėdomis. Iš Lietuvos sovietinės 
spaudos prieš kurį laiką buvo galima' iš
skaityti, kad gyventojai jau ilgai '''prieš 
šventes krautuvėse ieškojo (ir dažhaT'iife- 
gavo) įvairių prieskonių pyragams kepti 
ir pan. Sovietinis režimas negali uždraūšti 
švęsti pirmąją Kalėdų dieną. Daug kas į 
darbą neateina, nors įvyksta įvairių nesu
sipratimų. Daugelis Lietuvos žmonių, kaip 
kasmet, klausėsi lietuviškų transliacijų iš 
laisvojo pasaulio. Daugelis buvo gavę ir 
kalėdinių sveikinimų iš Vakarų ir siunti
nių. Tokiu būdu ryšys tarp šiapus ir'ana
pus gyvennčiųjų artimųjų buvo naujai 
sustiprintas.

KALĖDINIO GALVOSŪKIO 
SPRENDIMAS

Teisingą sprendimą atsiuntė p. Pažėra 
iš Manchesterio.

Atsakymai į klausimus: 1) 30 (pusė kro
nos turi 30 penų), 2) S (septyni), 3) 1 vai., 
4) 2 vai., 5) Ne.
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SPAUDOS BALIAUS PROGRAMA
Matote, Spaudos Balius tikrai bus, nes 

jau ir orkestras užprašytas iš toliau ir tik 
rai atvažiuos.

Sale rūpintis nereikia, nes ji yra sava. 
Kad visi dalyviai turėtų pakankamai vie
tos prisėsti ir viskuo apsirūpinti, užima
mi tam vakarui visi artimiausi kambariai. 
Ypač gražiai išdailintas dabar DBLS kam
barys greta salės, ir į jį galės Baliaus pro
ga susimesti vyresnieji, kuriems mažiau 
rūpi šokiai.

Beje, šiais metais Spaudos Balius žada 
būti su programa.

Pats laikas užsitikrinti ir staliukus.
Pasilikite laisvą sausio 28 d. vakarą!

DBLS CENTRO ŽINIOS
Sausio 11 d. Lietuvių Namuose įvyko 

DBLS Valdybos paskutinis posėdis prieš 
14-tąjį DBLS ir L. Namų B-vės akcininkų 
Suvažiavimą. Buvo pasitarta ir padisku
tuoti reikalai, liečiantieji Suvažiavimą.

Kai kurie DBLS Skyriai jau prisiuntė 
pranešimus apie metinę Skyrių veiklą ir 
apie atstovų dalyvavimą 14-tajame DBLS 
Suvažiavime, kuris įvyks sausio 21 ir 22 
dienomis.

DBLS Valdyba tikisi, kad visi Skyriai 
Suvažiavime bus atstovaujami. Taip pat 
prašome kuo skubiausiai pranešti L. Na
mų raštinei, kam reikia parūpinti nakvy
nes Suvažiavimo metu.

• • •
Teko patirti, kad sausio 14 d. Molineux 

Hotel įvykęs DBLS Wolverhamptono sk. 
visuotinis susirinkimas, pirmininkaujant 
A. Petkevičiui ir sekretoriaujant V. Kel- 
mlstraičiui, išsirinko naują valdybą: sky
riaus pirmininku — D. Narbutą, vicepir
mininku — Dromantą, sekretorium — B. 
Buragą, kasininku — J. Kiaunę. Revizijos 
Komisijon išrinkti — A. Petkevičius, J. 
Čepas, V. Karnilavičius.

I DBLS Suvažiavimą atstovu išrinktas 
J. Ruginis.

Skyrius kasoj turi £33—13—11.

Keliama spaustuvė į Lietuvių Namus. 
Dar šią savaitę tikimasi užbaigti elektros 
tinklo darbus, reikalingus mašinų ratu
kams sukti. Taip pat tikimasi, kad sekan
tis „E.L.“ numeris bus renkamas kitu li- 
notipu, kuris jau pastatytas Lietuvių Na
muose. Apžiūrėtą ir užpirkta kita spaus
dinimo mašina, kuri, gal būt, dar šią sa
vaitę bus pradėta kelti į Lietuvių Namus.

Nauji vandens apšildymo įrengimai Lie 
tuvių Namuose jau užbaigti. Moderniški 
vandens apšildymo įrengimai, be abejo, 
pakelia Lietuvių Namų vertę. .

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTE

Šiais metais Vasario 16-tosios šventės 
minėjimą rengia Londono lietuvių bažny
čios choras. Minėjimas bus š.m. vasario 
18 d. (šeštadienį) Londono Sporto ir So
cialinio Klubo (Parapijos Salės) patalpose, 
345A, Victoria Park Road, E.9.

KNYGŲ PARODA SPAUDOS BALIAUS 
METU

Kaip ir kiekvienais metais, Spaudos Ba
lius ir šįkart turės tradicinę knygų paro
dėlę, kurios metu bus galima įsigyti pa
čių naujausių ir anksčiau išėjusių leidi
nių.

Atsilankiusieji į Balių prašomi neuž
miršti aplankyti tos parodėlės.

GAIVI EGLUTE
Sausio 7 d. Londono lietuvių šeštadie

ninės Mokyklos tėvų komitetas surengė 
vaikams kalėdinį eglutę. Neskaitant tėvų 
ir svečių, sugužėjo 80 atžalyno iki 12 me
tų. Pradžioje pasirodė mokyt. P. Nenor- 
tienės paruoštas gyvasis Užgimimo-Tylio- 
sios Nakties paveikslas, kurį padailino mo 
kyklos mokinio septynmečio Rymanto Na- 
majuškos piano muzika. Dainų, poezijos 
ir tautinių šokių pynėje įsisiūbavo visa 
mokykla. Mokyt, muziko V. Mamaičio pa
ruoštas ir akomponuotas jaunųjų choras 
išpildė dailių dainų. Dirigavo jaunutis R. 
Namajuška. Solistės dalį atliko Aušrelė 
Mamaitytė. I tarpus spraudėsi eilėraščiai, 
kuriuos deklamavo A. Mamaitytė, Aldona 
Pukštytė, Irena Urbonaitė, Regina žemai- 
taitytė, Rūta Demenytė, o iš berniukų Pet 
ras Aleksandravičius, Jonas Grupelionas, 
V. Masteika, J. Dėmenis, R. Namajuška, 
ir K. Zdanavičius. Mokyt. P. Nenortienės 
išmiklinti šokėjai mažųjų ir nemažų dė
mesį pavergė spalvomis ir ritmika. Kalėdų 
senelis, vardu S. Blotnys, pirmiausiai do
vanomis apdalino artistus, ir visus kitus 
vaikučiaus. Mokyklos vedėjas kun. A. Kazį 
lauskas, MIC pabrėžė mokyklos svarbą, 

mokinių tėvų pasiaukojimą, kviesdamas ir 
daugiau tėvų į bendradarbiavimą.

Tėvų komiteto pirm. S. Kasparas pri
minė Eglutės rėmėjus: Liet. Atgimimo Są
jūdžio Londono skyrius aukojo 5 sv„ Spor
to ir Socialinis klubas 5 sv., po tris svarus 
įteikė: Parapija, Moterų Sąjunga Daina
va, Liet. Namų Bendrovė, DBLS Londo
no I skyrius, o DBLS centrinis sk- 1 s v. 
Salėje surinkta 6.11.6 sv. Moterų šv. Onos 
Draugija parėmė daiktais ir darbu V. Pui
dokienė, F. Senkuvienė, K. Urbonienė, pa- 
ruošdamos vaikams vaišes. Patys Tėvų 
komiteto nariai S. Kasparas, A Aleksand
ravičienė, A. Dėmenis ir talkininkas S. 
Puidokas, kad Eglutė dailiai pražaliuotų, 
rūpesčio negailėjo,

Po meninės dalies suūžė prie vaišių sta
lo rastos šimtabaksės birbynės, bandomi 
žaislai ir atžalyno krykštavimai.

žilstelėję ir jiems panašūs vaikai apgai 
lestavo, kad niekas jiems eglutės nesuren
gia. Vaikas Nemažas

GAJA K. MATUKAITĖ
Sausio 8 d. Lietuvių bažnyčioje Edvardo 

ir Živilės Matukų • ketvirtam kūdikiui Ga
jai Kristinai svečias kun. P. Dauknys, MIC 
suteikė krikšto Sakramentą. Krikšto tėvai 
Jaras ir Roma Alkiai.

WOLVERHAMPTONAS
VAIKŲ EGLUTĖ IR N. METAI

Molineux Hotelio Salėje susirinko gau
sus skaičius lietuvių ir svečių.

Mokyklos vaikučiai per trumpą laiką 
pasirodė išmokę eilėraščių, dainų ir šokių.

Ypač gerai išmoko savo vaidmenis ir pa
sirodė net dvejuose vaidinimuose. Sušoko 
dar suktinį.

Kalėdų senelio pareigas ėjo A. Adomai
tis, kuris ir vaidinime prisidėjo ir vaiku
čius puikiai nuteikė.

Padainavo ir deklamavo dvi sesutės Ša- 
kalytės ir trys sesutės Drūtytės.

Taip pat deklamavo Ivanauskaitė, Bud- 
rikaitės, Bondoniai Petkevičiai, Karnala- 
vičiūtė ir jauniausias deklomatorius No- 
vakas.

Įžangą vaidinimui pasakė Gražina Nar
butaitė.

Vakaras praėjo puikioje dvasioje, sutikti 
N. Metai, sugiedota ilgiausių metų ir už
baigta Himnu.

Visiems prie šio vakaro prisidėjusiems 
didelis ačiū. M. Kelmistratlis

NOTTINGHAM AS
KALĖDŲ EGLUTĖ NOTTINGHAME
Antrąją Kalėdų dieną Nottinghamo Mo

terų Draugija suruošė vaikams eglutę. 
Jau nuo pat ryto jos triūsė, puošė salę, 
eglutę, ruošė vaišes; joms talkininkavo 
augesni vaikai.

Popiet iš visų Nottinghamo pakraščių ir 
toliau atskubėjo tėvai su vaikais į papuoš
tą Meadow Community Centre salę. Kad 
laikas laukiantiems praeitų greičiau, sky
riaus pirmininkas K. Bivainis linksmino 
svečius gražia lietuviškų plokštelių muzi
ka. Artėjant ketvirtai valandai, vaikai už
ėmė vietas prie papuoštų stalų, apkrautų 
visokiais skanėstais ir „krakeriais“. Nors 
šalta žiemos diena, bet prigūžėjo apie 50 
ar daugiau vaikų ir jų tėvelių, bei svečių. 
Vyresnieij vaikai susirenka mažoj scenoj 
ir sugieda Kalėdų giesmę, tuo pradedama 
pati vaikų šventė.

Nevienas vaikas kreipia vis laukiantį 
žvilgsnį į duris... Štai telegrama už 5 mi
nučių žada atvykti Kalėdų senelis. Vyres
nieji suploja jam žengiant į salę, bet ma
žyčiai tuojau pas mamas. Kalėdų senis 
nešasi be galo didelį ir sunkų maišą. Kas 
ten viduj? Drąsesni pradžiugina senelį ei
lėraščiais ar dainelėmis, ir vienas trejų 
metų vyrukas turėjo staigmeną: pasakė 
dviejų posmų eilėraštuką. Už tokį gerą 
„delegatų“ elgesį visi vaikai buvo apdo
vanoti saldumynais, obuoliais ir apelsi
nais.

I vaikučius ir mamas jautrų žodį taria 
p. K. Deveikis, ir tuo baigiama gražioji

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!'.

Puiki dovana Šventėm!

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdainuota 11 
rinktinių šokių muzikos plokštelė:

ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI...

Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduo
tuvėse. Kaina 6 doleriai. Išleido: ABC Records, 
P. Jurgaitis, 7403 South Western Ave, Chicago 36, 
Ill., USA.

MUSŲ RĖMĖJAI
Už 1961 m. kalendorių ne nustatytąją 

kainą, bet po 10 šil- atsiuntė K. Ežerinskas, 
A. Kadžionis, A. Biliūnas, 8 šil. R, Ritber- 
geris.

J. Naudžiūnas pridėjo 10 šil. priedo ui 
„E. Lietuvį“, kad „jis nesusmuktų“, ir 10 i 
už kalendorių, kurio laukęs ir kurį nori 
gauti kiekvienais metais.

K. Svinkūnas siunčia 10 šil. už kalendo
rių ir rašo: „Mano likusius prašau skirti 
už tuos, kurie nesusimoka, gaudami 16 sv. 
į savaitę, o aš tik 8 svarus“.

A. Miliūnas 10 šil. prideda prie „E. Lietu 
vio“ prenumeratos ir rašo: „ant alyvos, 
kad turėtumėt kuo patepti mašinas ir rate
liai lengviau suktųsi ir girgždėjimo nebūtų 
girdėti, kai į rūsius sudėsit, jog galėtumėt 
ramiau miegoti“.

Invalidas pensininkas F. Kupsys atsiun
tė „Europos Lietuvio“ prenumeratos už sa 
ve ir už nepajėgiantį mokėti Vokietijos lie
tuvį Vincą Bartusevičių ir už kalendorių 
7 šil.

valanda. Dar pasišnekėję su draugais ir 
pažaidę, vaikai su tėveliais iš lėto ruošia
si namučiui.

Vėliau renkasi vyresniojo amžiaus lie
tuviai ir žada kelias malonias valandas 
praleisti prie alučio ar pašokti, garsiajam 
p. Venckaus orkestrui grojant.

Didelė padėka tenka Nottinghamo Mo
terų Draugijai ir DBLS skyriui ir talki
ninkėms nelietuvėms. Svečias

NOTTINGHAMO IR APYLINKĖS 
LIETUVIŲ ŽINIAI 

SIUNTINIŲ REIKALU
Jau kuris laikas, kai Nottinghamo lietu

viai pasinaudoja ypatingai patogiu siunti
nių persiuntimu į Lietuvą ar Sibirą tiesiog 
iš Nottinghamo.

Šiuo pranešam^ visų lietuvių žiniai, kad 
nuo dabar kiekvienas siuntinys bus pasiųs
tas tik iš Nottinghamo pašto.

Tuo tikslu gaunamos licenzijos ir visi rei 
kalingi dokumentai pasiuntimui siuntinių, 
kurie jau nesiekdami Londono keliauja tie
siog iš Nottinghamo užsakytu adresu.

Tie, kurie pasinaudojo patarnavimu, gali 
visiems patikinti, kad tiesiog iš Nottingha
mo pasiųsti siuntiniai greičiau pasiekia ga
vėjus. Antra, atpuola susirašinėjimas ir ki
ti keblumai.

Be to, kiekvienas užsukęs gali pasirinkti 
reikalingų prekių ir vietoje pamatyti, kaip 
įpakuojami ir pasiunčiami.

Tautiečiai, turį reikalo su siuntiniais, 
kviečiami pasitarti ir įsitikinti — šeštadie
niais po pietų ir sekmadieniais arba pagal 
atskirą susitarimą šiuo adresu:

DAINORA LTD. J. KIBURAS,
52, Maples St., Hyson Green, 

Nottingham.
Apsilankę aiškiai įsitikinsite, kad šiuo 

reikalu tikrai galima apsieiti ir be Lon
dono.

VOKIETIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ MIUNCHENE

Gruodžio 25 d. Miuncheno ir apylinkės 
lietuvių vaikai šventė Kalėdų eglutę, kuri 
buvo surengta Caritas - Jugendheimo pa
talpoje Ludwigsfelde. Į eglutę susirinko 
daug vietinių ir naujai iš okupuotos Lietu 
vos atvykusių lietuvių su vaikais ir svečių.

Kalėdų eglutės iškilmės pradėtos gies
me, „Tyliąją naktį“. Miuncheno Apylin
kės Moterų Valdybos pirmininkė pradėda
ma šią šventę, pasveikino atvykusius tau
tiečius ir svečius. Ji padėkojo tėvams ir 
visuomenės darbuotojams už paramą or
ganizaciniame darbe ir kvietė remti pas
tangas, kad iš visų šeimų mokyklinio am
žiaus vaikučiai lankytų lietuvišką mokyk
lą, kur tokia bebūtų.

PLB Miuncheno Apylinkės Valdybos 
pirmininkas kun. J. Tautkevičius išsamiau 
apibūdino Kalėdų eglutės reikšmę lietu
vių tautai ir priaugančiam jaunimui, pa
brėždamas, jog itin svarbu ji visur sureng
ti ir švęsti, kai gyvenama svetur, plačiai 
išsibarsčius tarp kitataučių. Be to, jis pa
stebėjo, jog tenka pasidžiaugti, kad gali- 

me lietuviškai šią šventę švęsti pagal sa
va šalies tradicijas.

Atvykęs Kalėdų senelis (sakėsi iš šaltojo 
Sibiro atkeliavęs) sujudino vaikučius. Jie 
vienas už kito stengėsi geriau pasirodyti 
su pasakėčia, ar eilėraščiu. O jis apdova
nojo visus, įteikdamas kiekvienam žaislų, 
skanėstų paketėlius ir priedą lietuviškų 
knygų, kurių keliaudamas užtiko Moterų 
Valdyboje,

Linksmai nusiteikę vaikučiai drauge su 
savo tėveliais ir svečiais pažaidė, pašoko 
ratelius ir vaišinosi prie bendro vaišių 
stalo. Vaišių metu eglutės dalyvių grupė 
atliko meninę dalį. Germanienė padaina
vo ir padeklamavo eilėraštį, Germanas pa 
pasakojo apie keliaujantį elgetą, o visi da
lyviai bendrai padainavo. Protarpiais me
ninę dalį paįvairino rinktinės lietuviškos 
liaudies dainos, grojamos iš plokštelių.

Eglutės šventės dalyviai drauge su vai
kučių tėvais reiškia nuoširdžią padėką 
PLB, BALFui ir JAV moterų organizaci
jai už paramą, aukas ir gėrybes J.V.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Gruodžio 8 d. Moksleivių Ateitininkų 

Vysk. M. Valančiaus kuopa šventė savo 
tradicinę metinę šventę. Su savo vėliava, 
tautiniais rūbais apsirengę, jie dalyvavo 
mokinių pamaldose, o Gimnazijos salėje 
buvo suruošta akademija kuopos Globėjos 
Nekaltai Pradėtosios garbei. VI kl- moki
nės Danutė Lukšaitė ir Renata Rauchaitė 
davė vyresniųjų at-kų įžodį, kurį priėmė 
kuopos Dvasios Vadas kun. Dr. J. Navic
kas, tardamas žodį. Po įžodžio kalbą paša 
kė Gimnazijos dir. kun. Dr. L. Gronis. 
Meninės dalies metu Žibutė Povilavičiūtė 
paskambino pianinu, Margarita Kiminai- 
tė (II kl.) pagrojo fleita, Elzbieta Marazo- 
vaitė ir Alfonsas Suoka padeklamavo, kun. 
J. Dėdinas skaitė paskaitą tema „Nekaltai 
Pradėtoji“.

19 vai. buvo jauki nariams ir svečiams 
kavutė. Parengime dalyvavo ir žodį 
tarė ir Sielovados dir. Tėv. A. Bernatonis, 
Krašto Valdybos pirm. kun. Br. Liubinas, 
Dr. G. Valančius, Dr. J. Sakalauskas, bū
relis mokytojų ir kviestų mokinių

J. Arvydas

Lietuvoje įsteigtas bedieviškasis „univer
sitetas“

Vilniaus radijas pasigyrė, kad Šakiuose 
esąs įsteigtas „Bedieviškasis universite
tas“. Jis ruošia bedievybės propagandos 
vedėjus. „Mokslas“ trunka dvejus metus. 
Priimami baigę vidurinę mokyklą. Dabar 
mokosi 50 mokinių, kuriems įsakyta kas
met pasakyti tris viešas bedieviškas pa
skaitas. Baigusieji „universitetą“ mokslin
čiai vadovaus bedieviškoms grupėms mo
kyklose.

Dėl ko nepastatytas Gargždų plytų 
kombinatas

(E) Didžiulis silikatinių dirbinių kombi
natas Gargžduose turėjo būti pastatytas iki 
rugsėjo 1 dienos, bet statyba žymiai susi- 
trukdė. Statybininkai apkaltino projek
tuotojus, kam šie darė pakeitimus projek
tuose, o projektuotojai bėdą vertė ant sta 
tybininkų. Vilniaus „Tiesa“ bara Statybos 
ministeriją, kad šioji nepasirūpino uždelsi 
mus išaiškinti ir išlyginti.

„Draugovininkai“ sulaikė Kaune 2.000 
triukšmadarių

(E) Kaune kaip ir kitose vietovėse yra 
sudarytos „liaudies draugovės“ visokiems 
viešosios tvarkos pažeidėjams sekti ir „su 
tvarkyti“. Vien tik Kaune tie draugovinin
kai sulaikė jau 2.000 triukšmadarių. Vieni 
perduodami „perauklėti“, kiti įspėjami, 
dar kiti perduodami teismui nubausti. Vil
niaus radijas lapkr. 11 d. pastebi, kad su
laikytųjų tarpe beveik nesą „pavojingų 
nusikaltėlių“. Tai esą daugiausia pasigėrę 
piliečiai, keliantieji triukšmą, chuliganai 
arba smulkūs spekuliantai, kurie niekur ne 
dirba. Tačiau priduriama, kad tokių gaiva
lų esą vis dar nemažai.

Gintaras Lukšto ežere
Lukšto ežere prie Varnių jau seniai bū

davo randama nedidukų gintaro gabaliu
kų. Bet šį rudenį po vienos audros žvejo 
tinkle buvo rastas didžiulis gintaro gaba
las, sveriąs 250 gramų. Smulkių gintaro 
gabaliukų yra buvę rasta taip pat Druski
ninkų apylinkėse, prie Nemuno ties Rum
šiškėmis, apie Josvainius, ir Širvintos bei 
Dūsios upių slėniuose. Taigi, gintaras nėra 
vien tik Baltijos jūros turtas. (LNA)

Lietuvoje koncertavo D. Oistrachas
Lapkričio pabaigoj Vilniuje koncertavo 

ir konservatorijoje lankėsi pasaulinio mas 
to smuikininkas Dovydas Oistrakas. Jis 
dažnai koncertuoja Vakarų Europoj ir 
Amerikoj. Pusėtinai pažįsta eilę lietuvių 
muzikų Lietuvoje ir užsieniuose. (LNA)

Teisybė ar neteisybė?
— Aš visą savo gyvenimą valgau jautie

ną ir dėl to esu stiprus, kaip jautis.
— Keistas dalykas! O aš maitinuos žu

vim ir visiškai negaliu plaukti.

PADĖKA
Lietuvos Ministeris B. K. Balutis, nega

lėdamas atsakyti atskirai visiems, svei
kinusiems jį Kalėdų, Naujųjų Metų ir jo 
81 metų sukakties proga, šiuomi širdingai 
visiems dėkoja.

PADĖKĄ
Širdingai dėkoju visiems Huddersfield 

lietuviams ir kun. J. Kuzmickiui už gausų 
dalyvavimą Petro Umbraso laidotuvėse ir 
gyvas gėles bei vainiką, kuriais papuoš
tas jo kapas. S. Racys

PAIEŠKOJIMAI
USVALDAS Mikas iš Šakalinės, prašom 

parašyti M. Bikneris, Schweizingen-Kirsch- 
acher, Mark Platz 10., Germany.

ŠERNAS Petras, gyv. Exeter, ir ŠEPE
TYS Alfonsas, gyv. Oxford, dirbę „Siūlas“ 
fabriko raštinėje 1940-42 metų laikotarpy
je, maloniai prašom susisiekti labai svar
biu reikalu su: Gordon's & Co., Solicitors, 
14, Piccadilly, Bradford 1, arba: K. Vilei
šis, 25, Herbert St., Saltaire, Shipley.

ŠALTKUS JONAS, gyvenęs Eccles, Man
chester, prašomas rašyti: Ant. Laucevi
čius, 3339 W. 64 St.. Chicago 29, Ill., USA.

Paieškomi šie asmenys:
1. Algirdas Goštautas, gim. 1930 m„

2. Vladas Šidlauskas, gimęs 1927 m„
3. Jonas Dzvonkus, gim. 1908 m,

Daugiau informacijų, ryšium su šiais 
paieškojimais, galima gauti Lietuvos 
Pasiuntinybėje: 17 Essex Villas, London, 
W. 8.

GEROS ISTORIJOS NEKOKIA PABAIGA
16 metų amžiaus vaikinas Nino San 

Fratello buvo apkaltintas klaidinančių ži
nių skleidimu ir viešosios tvarkos ardy
mu Alžyre.

O reikalas buvo toks. Pasivėlinęs į dar
bą, jis pasiteisino, kad muzulmonai nužu
dę jo svainį ir tris jos vaikus demonstra
cijos metu. Jis smulkiai papasakojo, kaip 
viskas įvykę.

Bendradarbiai surinko pinigų vaikinui, 
ir tuos pinigus jis priėmė su ašaromis 
akyse. Paryžiaus spauda šitą įvykį aprašė 
pirmuosiuose puslapiuose. Melas paaiškė
jo, kai nužudytosios vyrui per laikraščius 
buvo pradėtos reikšti užuojautos. Pasiro
dė, kad tokių nužudymų nėra buvę.
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TAURAS
(A. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., 
LONDON, W.3.

Tel. ACO 9471

TAURUS TAURO PASIŪLYMAS
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šį

met Tauras ateina į pagalbą savo tautie
čiams, siūlydamas tik geriausios rūšies 
prekes už galimai žemesnę kainą. Avaly
nei 5%, nuo 10% iki 20% už įvairias med 
vilnines, šilkines, rajonines, vilnones 
„worsted" medžiagas. Avia laikrodžiams, 
Hohner akordijonams, taip pat ir visoms 
kitų rūšių prekėms. Nuolaida skaitoma 
nuo kainoraščio kainų. Proga tęsiasi 1961 
metais nuo sausio 19 d. iki kovo 19 d.

Londono ir artimesnių apylinkių tautie
čiams gera proga įsitikinti ir patiems pa
matyti siūlomųjų prekių kokybę. Tik pa
rašykite arba paskambinkite ACO 9471,. 
paprašydami daugiau pageidaujamų pre
kių pasirinkti, ir viskas bus pristatyta į 
jūsų namus jums prieinamiausiu laiku. 
GARANTUOJAME, KAD IR PATYS 
PIRKDAMI NIEKADA NEPASIŲSITE 
PIGIAU GEROS KOKYBĖS PREKIŲ.

Taip pat galime paimti ir jūsų pačių su
pirktas prekes tiesiog iš jūsų namų.

Rašykite prašydami kainoraščių ir pa
vyzdžių.
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Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių pirmi
ninkai.

1961 M. SPAUDOS BALIUS - SAUSIO 28 D.
NEPRALEISKITE PROGOS DALYVAUTI ŠIAME 15 M. JUBILIEJINIAME BALIUJE, KURIAME, BE LINKSMOS PROGRAMOS, BUS IR KITOKIŲ STAIGMENŲ.

GROS GARSIOJI NOTTINGHAMO K. VENCKAUS „DAINOS“ TRIO KAPELA !
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