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DARBAI LAUKIA TALKOS
VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SUVAŽIAVIMAS SVARSTĖ PADĖTĮ IR NAUJUS SUMANYMUS
(Elta) VLIKo atstovų suvažiavimas, įvy
kęs lapkričio 25-26 dienomis New Yorke,
buvo įdomus Savo pranešimais, gausus
naujais sumanymais ir mintimis. Suvažia
vime dideliu atstovų susikaupimu išklau
syti VLIKo pirmininko Dr. A. Trimako,
Vykd. Tarybos pirmininko J. Glemžos ir
kiti pranešimai. VLIKo ir Vykd. Tarybos
apyskaitos
patvirtintos.
Suvažiavimas
VLIKo institucijų darbuotojams pareiškė
padėką už nuveiktus darbus. Priimti nuta
rimai aktualiais klausimais.
Suvažiavimo dalyvių ir visuomenės su
sidomėjimą iškeltais pranešimuose faktais
liudija tai, kad Vykd. Tarybos pirminin
kas J. Glemža po suvažiavimo buvo pa
kviestas su pranešimais atvykti dar ir į
Čikagą, Detroitą ir kitur, tačiau dėl laiko
Stokos negalės visur būti ir gruodžio 5 d.
išskrido atgal j Europą.
'

Iš VLIKo pirmininko Dr. A. Trimako pa
grindinės kalbos VLIKo suvažiavime lap
kričio 25 d.
Kalba čia patiekiama kiek sutrumpinta,
tačiau paliekant visas esmines jos dalis.
Dr. A. Trimakas pradžioje pabrėžė, kad
sovietų ekspansinė politika ir Vakarų skir
tingi nuo pavergtųjų tautų žygiai stipriai
velkė paskutiniuoju metu Lietuvos laisvės
bylą.
Vakarai, atidėliodami toliau pavergtųjų
tautų reikalus, jų neįtraukė nė j savo po
litikos programą. Išdavoje tarptautinė
konjunktūra, kuri sąlygoja mūsų laisvės
kovos sėkmę, mums pasunkėjo.
Davęs trumpą pasaulio politikos anali
zę, Dr. Trimakas toliau tęsė:
Azijos ir Afrikos naujosios valstybės,
kaip silpnos jos bebūtų ir kaip besisteng
tų nesusipykti su Sovietų Sąjunga, komu
nistinės sistemos pejsivedė. Ilgainiui, kai
sustiprės, jos neabejotinai pasipriešins
Maskvos užmačioms, ir nuo tada prasidės
komunistų ekspansijos atoslūgis ir laisvės
triumfo pradžia. Laisvės kovotojų eilės pa
didės,Tr Lietuvai priartės laisvės rytojus.
Laukdami to momento, neturime pamirš
ti, kad laisvės pavergtajai Lietuvai niekas
neatneš. Ją laimėsime tiktai kovodami ir
tinkamai išnaudodami Vakarų interesus
savo kovos reikalams. Ligi šiol Vakarų po
litika, deja, maža ką davė; pačių vakarie
čių tarpe yra žymių nesutarimų ir ryžto
stokos. Nepaisant sovietų bloko vidujinių
nesklandumų, neatrodo, kad Vakarai būtų
linkę juos išnaudoti sau. Priešingai, pa
sitaiko balsų, kurie siūlo užmiršti paverg
tiesiems duotus įsipareigojimus, pripažin
ti jų dabartinj statusą, nekelti jų laisvės
bylos nei reikalauti, kad jiems būtų grą
žinta jų turėtojo laisvo apsisprendimo tei
sė. Tie balsai siūlo tartis su sovietais dėl
praktiško modus vivendi. Laimei, ne visi
laisvieji kraštai, jų tarpe JAV, pritaria
šiems balsams.
Tie, kurie siūlo laikytis perdėto atsargu
mo santykiuose su Sovietais, tuo pat silp
nina pasitikėjimą Vakarų ryžtu, Vakarų
Berlyno laisvei ginti. Jau šiuo metu yra
stipriai susilpnintas pavergtųjų tautų pa
sitikėjimas Vakarais, šią abejonę didina
dar ir toji aplinkybė, kad Vakarai, besi
vaikydami lankstumo savo politikoje, kar
tais pamiršta principinės reikšmės paverg
tųjų tautų laisvės reikalą. Pavergtųjų by
la dažnai panaudojama kaip priemonė Va
karų politinėms tezėms paremti, o ne pa
vergtųjų tautų laisvei ginti. Vakarai netu
rėtų pamiršti čiurčilio istorinio pareiški
mo: „Jei nekovosime už teises, kada gali
me laimėti be kraujo praliejimo ir kada
laimėjimas yra užtikrintas, sulauksim me
to, kada vis tiek turėsime kovoti daug sun
kesnėse sąlygose Su labai maža vilties iš
likti ir laimėti; dar blogiau, gali tekti ko
voti net beviltiškose sąlygose, nes geriau
žūti, negu gyventi vergais1.
Yra pats laikas, kad Vakarai paskelbtų
tautų laisvės, o pirmon galvon — sovietų
pavergtųjų Europos tautų, — manifestą,
kurį turėtų pasirašyti ir vykdyti visos lais
vos tautos. Jei tai nebus laiku padaryta,
laisvasis pasaulis gali susilaukti naujų
smūgių, kurie atsilieps jo saugumui ir
taikos įgyvendinimui.
Maskvos tarnai ir agentai stengiasi kiek
viena proga diskredituoti mūsų daromus
žygius tautai laisvinti. Jie tam nesigailėjo
nei pastangų nei lėšų. Kiekviena proga bu
vo išnaudota pulti vadinamosius naciona
listinius — buržuazinius sluoksnius, vei
kiančius užsieny prieš tarybų režimą. Ka
dangi sovietinė agitacija vis tiek neturėjo
pasisekimo lietuvių tarpe ir nepalaužė jų
noro laisvai gyventi, buvo sustiprinta ru
sinimo akcija. Tuo pat tikslu vis daugiau
lietuvių buvo viliojama ir net verčiama
keliauti į Sovietų Sąjungą ir ten apsigy
venti trumpesniam ar ilgesnim laikui. Va

dinamieji parazitai ir sociališkai nepagei
daujamieji buvo taip pat vežami tariama
jam perauklėjimui į tolimesnes Sovietų
Sąjungos vietas. Į išvežtųjų ir kaltinamų
jų tarpą buvo įtraukta eilė asmenų, kurie
veikė juodojoje rinkoje arba neatskleidė
šaltinių, kas jiems siuntė iš užsienio siun
tinius. Paskutiniuoju metu buvo apkaltin
ti ir tie, kurie pasistatė namukus, bet ne
nurodė, iš kur gavę statybinės medžiagos
ir lėšų jiems statyti. Neseniai pradėta kel
ti nauji šūkiai jaunimui verbuoti darbams
į Sovietų Sąjungą. Kadangi gyvenimo są
lygos krašte nėra lengvos, vykstančiųjų
atsiranda. Be to, ne vienas, matydamas,
kad tarptautinė politika neaiškėja, ir no
rėdamas pasilikti krašte, bandė prisitaiky
ti prie laiko reikalavimų. Religinis perse
kiojimas tolygiai buvo tęsiamas, nes baž
nyčia ir-šeima pasiliko lietuvybės tvirto
vės. Į jas Maskva ir kreipia savo smūgius.
šią nelemtą padėtį daug kartų teko nu
šviesti Vakarų atstovams per paskutiniuo
sius metus ir pakartotinai pabrėžta, kad
lietuvių tauta laukia nesulaukdama ryž
tingesnių žygių jos laisvei. Žygiai, deja,
lūkesčių nepatenkino. Mažesnieji kraštai
pritarė pačiam reikalui iš esmės, tačiau su
sąlyga, kad ne jie, bet didžiosios valsty
bės imtųsi iniciatyvos laisvės reikalui kel
ti. O šios tuo tarpu vis dar delsia drąsiau
laisvės reikalu pasireikšti. Nepaisant tai.
buvo išnaudota visos progos Lietuvos by
lai judinti. Džiaugtis vien Lietuvos praei
timi ir jos laisvės simbolika negana. Pasy
vi laikysena laisvės vilčių nesustiprins. Ne
pasisekimų gali būti, bet jų neturėtume
bijoti. Jei jų paisytume, tai turėtume išsi
skirstyti ir palikti tautos ateities reikalą
aklam likimui spręsti; kas laisvės jai tik
rai neatneš.
2) Informacijos srity praturtėjome EL
TOS biuleteniais ispanų kalba, ir jau su
darytas redakcinis branduolis
biulete
niams portugalų kalba leisti. Visų biulete
nių turinys buvo nusimanančių žmonių
peržiūrėtas, išanalizuotas ir padarytos
reikiamos išvados jų turiniui labiau priteikyti besikeičiančioms politinėms pasau
lio sąlygoms. Buvo ruošiami ir atskiri lei
diniai. Įvertindami mūsų akademinio jau
nimo leidžiamą informacinį žurnalą „LITUANUS“, jį parėmėme finansiškai. In
formacijai sustiprinti Pietų Amerikos kraš
tuose buvo išleistas K. Čibiro paruoštas
leidinėlis ispanų kalba apie sovietų kolo
nializmą Lietuvoje. Surinkę, be to, šiek
tiek eilėraščių, sukurtų pavergtajame kraš
te, išleidome juos atskiru leidiniu, pavadin
tu „Rūda ir Rauda“. Leidinėlis buvo iš
platintas abiejose geležinės uždangos pu
sėse. Finansiškai tolygiai parėmėme Lie
tuvos Tyrimo Institutą bibliografijai apie
veikalus, išleistus įvairiomis kalbomis ir
tyrinėjančius Lietuvos problemas, išspaus
dinti. Tuo pat informacijos tikslu padėjo
me vietos studentams užmegzt ir palaikyt
santykius su Azijos tautų akademiniu
jaunimu.
3) Radijo programos mūsų broliams pa
vergtajame krašte informuoti buvo tobu
linamos, kreipiant ypatingą dėmesį į Mas
kvos pastangas rusų kalbai, kultūrai ir
knygoms primesti. Atgabentieji naujieji
rusai lietuvių kalbos nesimoko, nes to nebereikalaujama, nors formaliai visi valdi
ninkai turėtų mokėti krašto kalbą.
Šalia grynai tautiškai kultūrinių radijo
pranešimų, nemaža dėmesio buvo kreipia
ma J ideologinę kovą su komunizmu, į jau
nimo problemas, į atominių sprogdinimų
pavojų žmonių sveikatai, į sovietų manev
rus Berlyno klausimu, į jų pastangas
griauti Jungtines Tautas ir pavergti Azi
jos, Afrikos ir net Pietų Amerikos kai ku
rias tautas.
4) BALFo vadovybei sutikus ir jų žmo
nėms Vokietijoje pažadėjus patalkinin
kauti, pradėtas kiek platesnis atvykstan
čiųjų iš Lietuvos asmenų apklausinėjimas.
Tuo būdu norima gauti kiek daugiau ži
nių apie padėtį krašte.
5) Naujų jėgų klausimas pasiliko pirma
eilės svarbos. Nuo planų ir sumanymų bu
vo pereita prie kai kurių praktiškų žygių.
Į atkurtąsias politinę ir informacijos ko
misijas buvo įtraukti naujosios kartos
brandžios minties atstovai. Į juos dedame
nemaža vilčių, ir tikimės, kad jiems talki
ninkaujant pavyks pritraukti dar daugiau
priaugančios kartos šviesuolių, kuriems
galėsime pagaliau perleisti visą Lietuvos
laisvės kovos naštą ir vadovavimą.
Senosios kovotojų gretos sulyso, pasi
traukus iš gyvųjų tarpo buv. Vykdomosios
Tarybos pirmininkui K. Žalkauskui ir
buv. VLIKo nariui J. Jaks-Tyriui.
6) Lietuvos laisvės bylai išlaikyti ir jai
ginti našiai pasidarbavo Lietuvos diploma
tai ir ALT, kuri, be to, finansavo VLIKo
darbus, nors ir Susiaurintu mastu. PLB

padaliniai įvairiuos kraštuos, nuoširdžiai
talkininkavo, kur prašomi, o LLK ir ypač
PET atliko daug žymių darbų, kurie su
stiprino pavergtųjų kovą už savo teises.
Tautos Fondas ir jo organizacija įvariuose kraštuose, ypač Kandoje, darė ką galė
damas reikiamoms lėšoms kaupti, kad lais
vinimo darbas nesustotų. Visi šie talkinin
kai, o taip VLIKo grupių veikėjai, Vykdo
mosios Tarybos ir įvairių komisijų nariai,
radijo programų ir ELTOS biuletenių re
daktoriai, vedėjai ir bendradarbiai nusi
pelno įvertinimo už jų atliktus darbus, o
plačioji išeivija visame pasaulyje padėkos
už medžiaginę ir moralinę paramą.
Nemažiau brangintinos buvo spaudos
pastangos skaitytojus informuoti apie
VLIKo žygius, jo sutiktas kliūtis ir darbo
sunkumus. Ateity būtų pageidautina, kad
spauda skirtų daugiau vietos Lietuvos lais
vinimo problematikai, jos analizei ir kons
truktyviems sumanymas, kaip geriau lais
vės žygius suaktyvinti.

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

Nusikalstamasis
neatsakingumas

Kai Londone nuolat demonstruoja są piami sušaudyti ir prasideda tikras val
jūdis, kuris nori, kad D. Britanija išstotų džios perėmimas“.
iš NATO, atsisakytų atominių ginklų ir
neduotų vietos amerikiečių bazėms, „The SOVIETINIS ŠNYPŠTAS ŽEMĖS ŪKYJE
Ryšium su Chruščiovo pastarąja kelione
Guardian“ rašo:
I Sibirą amerikiečių „The Baltimore Sun"
„Jei Britanija pasitrauktų iš NATO, tai
rašo:
beveik tikras dalykas, kad Sov. Sąjunga
„Chruščiovas vyko j „plėšinines žemes“
pasidarytų išvadą, jog pati Atlanto sąjun
Sibire ne žurnalistų vengdamas ir ne Mas
ga jau byra. Be kita ko, tai sutiktų su
kvon suvažiavusių kokių nors įžymybių ar
marksistine pranašyste, kad kapitalizmas
nenorėdamas viešai rodytis. Jis nukeliavo
yra pasmerktas žūti dėl savo vidinių
prieštaravimų. Sovietų politikos pastarų ten — jau trečią kartą šiais metais, — nes
dar kartą išėjo šnypštas iš tos pretenzin
jų šešių mėnesių kelias niekais paverčia
gos programos išlyginti sovietuose maisto
mintį, kad Kremlius neturi pikto kėsini
ir pluošto audiniams nepriteklius. Jau
mosi pulti likusią Europos dalį. Jei sovie
ketvirti metai iš eilės išeina šnypštas iš
tų vadai susigyventų Su mintim, kad Chruščiovo remiamų projektų atitaisyti tą
NATO jau byra ar kad bent Britanijos pa pastovią silpnybę, kuri susidaro rusų ko
sitraukimas smarkiai susilpnino ją, jiems munistams — jų nepajėgumą išsimaitinti.
kiltų neįveikiama pagunda pasinaudoti to Ta silpnybė yra būdinga kiekvienai ko
kia proga, ir pasaulis atsidurtų prieš dar munistinei visuomenei, ir iš jos nėra jokių
didesnę krizę, negu dabar turimoji. Pasta išimčių. Politinis komisaras pasirodė ne
ruosius dešimt metų pasaulis išvengė ka vietoje pastatytas prie buožės ir valstiečio,
Mūsų uždaviniai
ro, neš dvi didžiosios galybės atsverdavo kurie patys visą savo riziką sudeda i dir
viena
kitą. Taigi Britanija įvykdytų nusi vą ir priverčia ją duoti vaisių. Panašiai
Gyvenamasis įtampos metas iškelia vis
naujų nenumatytų sunkumų mūsų laisvės kalstamo neatsakingumo veiksmą, suar- pasisakė ir Chruščiovas pastarosios kelio
nės metu. Jis nekaltino oro, kuris komunis
kovai. Tai reikalauja sustiprinti laisvini dydama tą pavojingą balansą“.
tams yra mėgstamiausias arkliukas, kai
mo darbą, o svarbiausia:
SENI METODAI
būna blogas derlius. Jis kaltino blogą or
a) Suintensyvinti kovą su sovietiniu iš
ganizaciją. Ko jis dar nepridėjo, tai kad
naudojimu ir kolonializmu Lietuvoje;
„Izvestijose“ paskelbus pasikalbėjimą
b) Atskleisti visus rusifikacijos žygius su prez. Kennedžiu ir Kubos diktatoriui bloga organizacija komunizmo sąlygomis,
ir paskatinti tautinę savigarbą kelti savą Castro pasisakius, kad jis yra marksištas- kiek tai susiję su grūdų gamyba, kaip at
jį kultūrinį pranašumą ir savosios kalbos leninistas, atėjęs į valdžią jėga, „N.Y. He rodo, yra pastovi liga“.
meilę, grožį ir reikšmę, o taip pat lietuviš rald Tribūne“ rašo:
PATOGUS SUSITVARKYMAS
kos šeimos, kaip lietuvybės tvirtovės ir ži
„Chicago Sun-Times“ rašo:
„Sovietų laikraštis „Literatūra ir gyve
dinio, vaidmenį:
„Kadangi trūksta popieriaus, raudonie
nimas“ anądien pasisakė, kad komuniz
c) Sustiprinti ideologinę kovą su komu mas plinta užsieniuose dėl to teisingumo, ji kiniečiai nutarė žurnalus pradėti nuo
nizmu visoSe gyvenimo srityse;
galingumo ir didžiulio patrauklumo ko moti. Už pusę juanos (20 centų) mėnesiui
d) Ne atlaidžiai reikalauti laisvo apsi munistinių idėjų tautoms, kurios tebėra darbininkas gali vietiniame pašte išsinuo
sprendimo teisės Lietuvai grąžinimo;
kolonializmo junge. Bet Castro viešai — moti žurnalą. Jis gali pasirinkti iš 50, bet
e) Stipriau įsijungti į laisvojo pasaulio ir pasididžiuodamas — prisipažino, kad leidžiama numoti tik vieną. Laikyti jis ga
žygius prieš sovietinę karinę, politinę, ūki Kuba yra komunistinama jėga ir melu. Ii iki trijų metų. Treji metai yra ilgas lai
nę ir kultūrinę ofenzyvą;
Abu tie metodai seniai žinomi komunis kas perskaityti žurnalui, ypač komunisti
f) įtraukti daugiau jaunesnių jėgų į tams. „Liaudies frontas“, kai raudonieji niame krašte, kur vyriausybė dažnai kei
Lietuvos laisvinimo darbą, skiriant jiems dirba su „buržuazinėmis“ partijomis, kol čia nuomones, dažniau negu per tokį lai
atsakingas pareigas ir uždavinius;
pasidaro-pajėgūs visą valdžią paimti į sa ką. Ta dogma, kuri yra šiandien, 1964 me
g) Skatinti jaunuosius akademikus stu vo rankas, buvo plačiai naudojamas Rytų tais gali būti išmesta šunims. Mes galvo
dijuoti politines problemas ir tautų bei Europoje. Liaudies frontą sudarius komu jame, kad komunistai atsižvelgė | tai. Ši
žmogaus teisių restauravimo reikalą;
nistai visada tvirtina, kad jie nesavanau tokia sistema leis valdantiesiems žinoti,
h) Sudaryti tyrinėjimų ir dokumentaci diškai siekia socialinio teisingumo, ar de kas ką skaito. Kai reikės oficialiąją liniją
jos centrą, kuris ruoštų ELTOS biulete mokratijos, ar tautinio apsisprendimo, kol keisti, jiems teks tiktai surinkti žurna’us
niams ir radijo programoms medžiagą;
ateina laikas, kada jų apgautieji sąjungi ir išleisti naujus. Daug paprastesnis daly
i) Padaryti ELTOS biuletenius ispanų ninkai atsiduria kalėjimuose arba nutem kas, negu deginti knygas“.
k. mėnesiniais leidiniais;
j) Suintensyvinti Lietuvos reikalų kėli
mą per svetimųjų spaudą, radijo, organi
zacijas, paskirus veikėjus.
Tikėdamasis, kad naujoji VLIKo vado
vybė sugebės tai įgyvendinti ir sudinaminti savo veiklą, noriu jus visus ir plačią PRIEŠTANKINĖS KLIŪTYS
DAR DIDINA KARINES IŠLAIDAS
išeiviją prašyti spiestis apie VLIKą, remti NETEISĖTOS
Sovietų karinis biudžetas rodo, kad ki
jį ir visaip jam talkininkauti. Lietuvos lais
tiems metams išlaidos dar padidinamos.
Amerikiečių
komendantas
Berlyne
pa

vės kova nėra vieno žmogaus reikalas, bet
Tos numatytosios išlaidos yra 13.400 mi
visos tautos. Nuo mūsų visų pastangų pa reiškė protestą dėl tankinių kliūčių, ku lijonų rublių.
rios
buvo
įtaisytos
išilgai
Rytų-Vakarų
reis ir jo sėkmė.
Berlyno sienos. Jos neteisėtos
Taip pat pareikalavo, kad būtų patik KOVOS KATANGOJE
Jungtinių Tautų kariniai daliniai vėl
rinta, jog nebus varžomas karinis ir civi
pradėjo kovas Katangoje. Tikslas — Kalinis susisiekimas.
tangą prijungti prie Kongo (tai turtingiau
— Bavarijoje vyriausybė kaltina Jugo
slavijos konsulą Grabovacą, kaip karo nu SIRIJON GRĄŽINAMA DEMOKRATIJA šia Kongo provincija, kuri nori savarankiŠ
sikaltėlį, nes jis karo metu įsakęs sušau
Prieš porą mėnesių atsiskyrusi nuo Egip kai valdytis).
Kovos kol kas abiems pusėms permai
dyti 400-500 vokiečių ir mirtim nubaudęs to, Sirija jau išsirinko parlamentą (71 kon
keletą kroatų.
•
servatorių partijos, 55 nepriklausomųjų, 9 ningos.
— Nairobi mieste, Kenijoje, įrengta 510 socialistų, 12 kraštutinių dešiniųjų, 8 kraš
DAR KARTĄ PAGRASINO
automatinių automobiliams palikti maši tutinių kairiųjų ir 7 genčių atstovai).
nų, bet aiškėja, kad daugumas piliečių me
Kariuomenės vadas mjr. gen. Zaruddin
Sov. Sąjunga dar kartą pagrasino, kad
ta ne 50 centų, bet 1 centą, kuris yra tokio pareiškė, kad krašto valdymas vėl pereina
ji vėl pradės vykdyti atominių ginklų ban
pat dydžio.
į tautos rankas.
dymus, jei Vakarai vykdys, net ir pože
— Sunkiai susirgo buvęs D. Britanijos
miuose.
darbiečių vyriausybės ministeris pirminin NESUSIPRATIMAS DĖL AFRIKOS
Tai būsią daroma saugumo sumetimais.
kas lordas Attlee.
Tarp Europos Ekonominę Bendruomenę
— Amerikiečių bokso srityje veikęs vy sudarančių 6 kraštų ir D. Britanijos kilo
SUSITIKIMAS BERMŪDOJE
.J
riausiasis gangsteris Frankie Carbo nuteis nesusipratimas dėl Afrikos kraštų.
Britų
min.
pirm.
Macmillanas
gruodžio
tas 25 metams ir sumokėti 10.000 dolerių
EEB kuriant, buvo sutarta daryti tam
21-22 d.d. susitiks Bermūdoje Amerikos
(jo padėjėjai jau anksčiau nubausti).
tikras nuolaidas 26 užjūrių kraštams. Tas
prezidentą Kennedj.
— Kruppas prašo sąjungininkus leisti susitarimas baigiasi 1962 m„ bet EEB no
Susitikę pasikeis nuomonėmis Rytų-Va
jam dar metus laikyti visas savo įmones, rėtų kitokias sąlygas taikyti tiems Afrikos
karų santykių klausimais.
nes jos brangios ir jis nesuranda pirkėjo kraštams, kurie priklausė britams ir da
toms, kurios buvo lieptos parduoti.
bar jau yra nepriklausomi. Britai norėtų,
— Chruščiovas kalbėjosi su Norvegijos kad pagal naują Susitarimą visiems būtų
užsienių reikalų ministeriu Lange.
vienodos sąlygos.
A.A. OSKARUI JURKŠAICIUI
— Dominikos respublikos pakrantėse
mirus,
dar tebestovi amerikiečių laivai, laukda NENORI SUTARPTAUTINTI
mi, kada kraštas aprims.
AUTOSTRADOS
tėvams, broliams ir seserims
— Italas Cannatore traukinyje pareiš
Pasikalbėjime su „Izvestijų“ redakto
reiškiame gilią užuojautą.
kė, kad jis esąs Amerikos prezidentas ir rium prez. Kennedys iškėlė klausimą, kad
norįs gauti policijos apsaugą, ir policija autostrada į Berlyną būtų pavesta tarp
DBLS Stoke-on-Trent Skyrius
prisistatė ir nulydėjo į beprotnamį, iš ku tautinei priežiūrai.
rio jis neseniai buvo paleistas.
„Izvestijos“ dabar pasisakė prieš tokį
— Indijos mokslininkai skelbia, kad iš pasiūlymą. Taip pat laikraštis paneigė
Sibiro ir kitų Rusijos kraštų atskrendan- prezidento pasisakymą, kad sovietai nori
tieji paukščiai yra smarkiai radioaktyvūs. visą pasauli nukariauti.
A.A. Broliui O. JURKŠAICIUI
— Victorijos min. pirmininkas (Austrą
Iijoje) Bolte, kritikuojamas, kad parlamen CASTRO — NE CEZARIS
mirus,
to nariams suruoštame kalėdiniame baliu
Kubos diktatorius Castro pasisakė, kad
tėveliams ir šeimai užuojautą reiškia
je šoko su padavėja, atsakė: „Turėjau gar jis esąs marksistas-leninistas ir toksai mir
bę šokti su karaliene Motina ir princese siąs ir savo kraštą suksiąs | komunizmą.
Anglijos Rajono Vadija, skautai ir skautės
Aleksandra, bet aš lygiai taip pat išdidus
Bet jis nesąs cezaris, nonorjs vienas vai
jaučiuos šokdamas' ir su padavėja Agne“. dyti, pripažjstas kolektyvinę vadovybę.
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EUROPOS LIETUVIS

KNYGOS TEMOMIS
Manydami, kad ir mūsų skaitytojams
gali būti arti širdies tie knygos rūpesčiai
ir reikalai, persispausdiname čia iš „Aldų“
žurnalo šį Prano Naujokaičio straipsni
„Knyga ir lietuviškoji sąžinė“.

ga neformuos lietuviško žmogaus, netru
kus nereikės jūsų laikraščiuose nei šei
myninio gyvenimo aprašymų, nei asmeni
nių nuotraukų. Yra pats laikas mūsų laik
raščių redakcijoms padaryti lietuviškos
sąžinės sąskaitą.

(Z)

Ekskursija į turtingus namus

dės i spintas. Netiktų prie mūsų baldų.
Juk pats matai, kaip šviečia auksuotos nu
garėlės.
— O mūsų enciklopedija taip pat galėtų
čia šviesti.
— Ta galėtų. Bet, žinai, pradžioje neužsisakėm. Lyg nepasitikėjom. O dabar —
tų skolų: morgičiai, nauji baldai, maši
na... Bepigu pačiam: nė namų, nė auto
mobilių Ne mums... Kai išsimokėsim,
tada...
Palieku inžinieriaus namus su graudu
liu širdyje. Auksuotų nugarėlių psicholo
gija yra mūsų didžiosios tragedijos dalis.
Einu ir mąstau: ne visi patys geriausi žmo
nės atbėgo šiapus vandenų... Ten partiza
nų kapai, Sibiras...
Esu buvęs daugelyje namų. Netikęs sve
čias. Vis šniukštinėju pasieniais, pakam
pėmis: o kur tos lietuviškos knygos? Išva
da: inžinieriai nėra patys apatiškiausi.
Greta jų rikiuojasi gydytojai, biznieriai,
buvę karininkai, kunigai, net buvę moky
tojai. Suprantama, kad daugelyje namų
randu bent mažutes lietuviškas bibliote
kėles. Tik jos turėtų būti turtingesnės, pa
pildomos naujomis knygomis.
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PROF. R. SEALEY APIE
LIETUVIŲ KALBOS KILMĘ
Tur būt, jau nedaug yra likę šioje saloje
lietuvių, kurie nebūtų girdėję apie perdėm
demokratišką, visiems lengvai prieinamą
ir labai kuklų lietuvių draugą Rafaelį Sea
ley. Nebereikia minėti, kad jis gražiai kal
ba ir rašo lietuviškai ir palaiko artimus ry
šius tiek su pavieniais lietuviais, tiek su
jų organizacijomis. Ypačiai glaudžiai jis
bendradarbiauja su jaunimu — skautais ir
ateitininkais.
Sealey — tai angliškasis Eretas, įsijun
gęs į lietuvių bendruomenę pirmiau, negu
spėjo pačią Lietuvą aplankyti. Būdamas
mokslininkas (dėsto lotynų ir graikų isto
riją Queen Mary College University of
London), jis nesitenkina vien tik lietuvių
kalbos žinojimu, bet stengiasi prisikasti
iki tos kalbos pradinių versmių.
Šiomis dienomis Amerikoje leidžiamas
neperiodinis istorijos ir gretimųjų sričių
žurnalas „Tautos praeitis“ (tomas I, kny
ga 3) išspausdino R. Sealey lietuviškai pa
rašytą straipsnį „Bendros mintys apie lie
tuvių kalbos kilmę“. Tame straipsnyje jis
sumini tris Skirtingas lietuvių kalbos atsi
radimo teorijas ir jas visas, kaip neturin
čias mokslinio pagrindo, atmeta. Remda
masis kalbos mokslų duomenimis, jis įro
do, kaip ir mūsų rimti kalbininkai, kad lie
tuviai nėra kilę iš senovės romėnų, kad jų
kalba nėra gimininga Slavų kalbai ir kad
Basanavičius klydo, bandydamas išvesti
teoriją, jog aisčiai buvo giminingi senovės
trakų-prygų tautoms.
Kaip nekalbininkui, negalima drįsti ver
tinti R. Sealey pateiktosios mokslinės me
džiagos. Tačiau pats faktas, kad jiš savo
įnašu ryžosi papildyti mūsų kalbininkų ty
rimo darbus, jau yra labai džiuginantis.
Linkėtina, kad R. Sealey nesustotų pradė
tame kelyje, bet, pasinaudodamas savo ži
niomis bei patyrimu, ir toliau varytų
moksliniu atžvilgiu įdomų ir mums labai
reikšmingą kultūrinį darbą.

JONAS KRIKŠTYTOJAS

Net trijų advento sekmadienių šv. Mišio
se yra skaitomi evangelijų tekstai apie šv.
Joną Krikštytoją. Pagal paties Kristaus žo
džius, „tarp gimusiųjų iš moters nėra nė
Ties šita metamorfoze galima būtų sta
vieno didesnio pranašo už Joną Krikšty
tyti taškų. Rašytojams padėti plunksną ir
toją" (Luko 7,28). Jo busimąją didybę pa
atsisėsti kartu su kitais prie televizijos.
rodo jau jo nuostabus gimimas, kuris bu
Jei nejaustume anos literatūrinės tikro
vo apreikštas jo tėvui kunigui, atliekant
vės, atsineštos iš anapus, ir atsakomybės
savo pareigas šventykloje: „Nebijok, Za
prieš tautą, gal ir patogu būtų taip pada
karijau, nes tavo malda išklausyta; tavo
ryti... Bet dabar — ne! Niekados! Mes
žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų; tu pra
kursime! Bet jaučiame, kad yra atėjęs lai
minsi jį vardu Jonas. Iš jo bus tau džiaugs
kas ne tik kurti, bet ir šaukti!
mo ir linksmybės, ir daugelis džiaugsis jo
Nusišypsosit ir pasakysit: verkšlenimas!
gimimu. Nes jis bus didis Viešpaties aki
Jei tik būtų verkšlenimas, nutiltume pa
vaizdoje“ (Luko 1,13-15). Su Jėzumi Jo
verkę, užsimerktume ir nueitume. Bet tai
nas susitiko dar būdamas motinos įsčiose,
yra gyvybės ir mirties klausimas, nes di
kai Marija, pati būdama nėščia, aplankė
džioji tautos jėga, sava literatūros kūryba,
savo giminaitę Elžbietą. „Ir atsitiko, kad
pamėgsta skaityti. Daug Skaito svetimo
kaip tik Elžbieta išgirdo Marijos pasveiki
mis kalbomis. To negalime smerkti, o tik
nimą, kūdikis linksmai šokterėjo jos įsčio
džiaugtis. Tai turtina dvasią. Bet kai na
(Bus daugiau)
se“ (Luko 1,41). Kai kurie teologai mano,
muose nėra bent mažos lietuviškos biblio
kad šio susitikimo metu Jonas buvęs ap
tekėlės, lietuviškoji gelmė atimama iš
valytas nuo gimtosios nuodėmės. Vaikui
jaunimo.
gimus, tėvas Zakarijas pranašavo: „O tu,
Ir mūsų periodinės spaudos laikysena
(E) Dar viena lietuvių literatūrinė pre
vaikeli,
būsi vadinamas Aukščiausiojo
lietuviškos knygos atžvilgiu yra nepateisi
mija paskelbta Amerikoje.
Clevelando
pranašu, nes tu eisi ties Viešpaties veidu
nama. Tik keletas laikraščių ir žurnalų sa
„Dirvos“ laikraštis skiria 1.000 dolerių už
jo kelių taisyti, duoti jo tautai išganymo
vo pareigą knygai atlieka sąžiningai. Yra
romaną. Premijos lėšas paškyrė J. čėsna.
pažinimo jų nuodėmėms atleisti“ (Luko
laikraščių, kurie apie knygas nieko arba
1,76-77). Po tokio nuostabaus gimimo ir po
beveik nieko nerašo. Tuo tarpu aprašinė
kūdikystės tėvų namuose, Jonas išėjo į ty
jami visokį šeimos pobūviai, gegužinės, ei
rus galutinai pasiruošti savo didžiajai mi
liniai susirinkimai, net posėdžiai, recen
Kas nuolat kitiems sakosi, kad jis serga,
sijai, kurią taip aptaria buvęs jo mokinys
zuojami filmai. Apie koncertus, nors jie
tas tikrai serga; kas prieš kitus rodosi
šv. Jonas Evangelistas: „Buvo Dievo sius
būtų tik mėgėjiški, rašomos panegyrikos.
sveikas ir linksmas, tas dažnai nugali ne
tas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo dėl liu
Taigi duodamas iškreiptas, netikras mūsų
vieną ligą, kuri gal būtų jį užklupusi, jei
dijimo apie tą šviesą liudyti, kad visi per
kultūrinio gyvenimo vaizdas. Kai tikros
nebūtų pajėgęs ja nusikratyti. Gyvenime
jį tikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet turėjo liu
vertybės pamirštamos, jaunimui susidaro
retai pasitaiko rasti saulėtos nuotaikos
dyti apie šviesą“ (Jono 1,6-8). Taigi pa
(spūdis, kad mūsų gyvenimas iš viso yra
žmonių. Toks tuojau išsiskiria iš kitų.
grindinis Jono Kr. uždavinys buvo liudyti
labai plokščias, tuštokas, žemo kultūrinio
Nors jis būtų ir neturtingas, bet visuomet
P.S.
apie Dievą — šviesą, Jėzų Kristų. Jis tą
lygio. Ne mano pareiga mokyti redakto
drąsus, ryžtingas, linksmas ir laimingas.
Savo
straipšnio pastabose R. Sealey pra liudijimą atliko savo gyvenimu, savo skel
rius, kuria medžiaga maitinti savo skaity
Kur jis bebūtų, visur skleidžia aplink sa
šo, kas jam galėtų suteikti žinių, ar buvo bimu ir savo mirtimi. Savyje Jonas Kr.
tojus, bet j nusikaltimą lietuviškai knygai
ve giedrią nuotaiką.
kurioje nors Lietuvos dalyje, kaip Basana pirmiausia įgyvendino tai, ką paskui skel
turiu kreipti redaktorių dėmėsi. Kai ne
O. Swett Marden
vičius teigia, nors ir tarmiškai, duona va bė žmonėms. Savyje, ypatingai Dievo ma
kalbėt apie knygas, jūs kertat savo me
dinama „bagas“.
J. Lūža
lonei veikiant, nugalėjo senąjį žmogų ir iš
džio ne šakas, o šaknis. Kai lietuviška kny
taisė taką Viešpačiui ateiti. Priėmęs švie
są į save, apie ją galingai liudijo kitiems.
cas, vos šešeriais metais jaunesnis už nuotaką, dalyvau Jo pamokslų klausytis rinkosi didžiulės
A. MERKELIS
tų vestuvėse, kurių iškilmingoji bei triukšmingoji dalis minios, o jis ragino: „Aš tyruose šaukian
čiojo balsas. Taisykite Viešpaties kelią...
buvo Andziulių namuose.
— Vaikai, parėję iš mokyklos, neikit į vestuves. Čia Aš krikštiju vandenim!, bet tarp jūsų sto
vi tas, kurio jūs nepažįstate. Jis yra tas,
(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PAR? ŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS), parvažiuosim ir jums lauktuvių parvešim, — sako išva kurs po manęs ateis, kurs pirm manęs bu
žiuodamas Motiejus Vincukui ir pas juos gyvenusiam vo; jam aš nesu vertas atrišti kurpių dir
nų), kad jam pranešinėtų apie pas Andžlulius atvažiuo ir draug su Vincuku Paežerių pradžios mokyklą lankiu želio“ (Jono 1,23.26-27). Visas Jono Kr.
(2)
jančius piršlius.
liudijimas sukauptas į tą, kurs turi ateiti.
siam Grigaičių Petruku! iš Budežerių.
Kartą pas Andžiulių Joniešką važiavo šaunūs pirš
Jis
bus „galingesnis už mane“ (Morkaus
Vinco motina Elzbieta, iš prigimties būdama nestip
Vincukas tuos tėvo žodžius nuleido negirdomis. Jis
rios sveikatos ir sunkiai dirbdama, nusilpo: 1868 m. spa liai, dailia brička, žirgais ristūnais. Netoli Andžiulių so smalsus, ir jam knietėjo pamatyti vestuvių linksmybes 1,7), „jis jus krikštys šventąja Dvasia“
(Morkaus 1,8, jis ateina iš dangaus ir už
lio 27 dieną, gimdydama antrąjį kūdikį — dukrelę Kot dybos žirgai, išgąsdinti piemenų kūrenamo laužo, staiga bei įdomybes. Tad vos tik sugrįžęs iš mokyklos, jis sku tai
stovi aukščiau už visus (plg Jono 3,
ryną (Uršulę), mirė. Vincukas tada ėjo dešimtuosius me metės į šalį, sudaužė bričką, sužeidė piršlius, Ir visos bina Petriuką valgyti ir rengtis vestuvėsna.
31). Jis yra „Dievo avinėlis, kurs atima pa
tus ir atsimena liūdnas skausmingas motutės laidotuves. piršlybos baigės niekais. Motiejui apie tą įvykį tuoj bu
— Kaip gi mes eisim, kad tavo tėvas liepė neiti? — šaulio nuodėmes“ (Jono 1, 29): „Aš ma
čiau kaip karvelį nužengiančią iš dangaus
Motutės netekimas buvo didelė žaizda jo širdyje. Bet vo pranešta. Jis pasibalnojo dar iš tėvo paveldėtą aklą sako lėtas ir klusnus Petrukas.
Dvasią, ir ji pasiliko ant jojo... Aš mačiau
kūdikystė Ir vaikystė veikiai gydo visas žaizdas, greit už kumelę, kurią buvo gerai atšėręs, ir ji savo dailia išvaiz
— Ką gi mes blogo padarysim nuėję: pažiūrėsim ir ir liudijau, kad jis Dievo Sūnus“ (Jono 1,
gijo ir ši, jo sieloje palikdama šviesų, niekad nedilstan- da prilygo žirgui ristūnui. Apžiūrėjo Motiejus nelaimės pareisim, kaip niekur nieko. Jei draudžiama ką negero 32.34). Pirmieji Kristaus apaštalai buvo
vietą ir išdidžiai sako Andžiuliui:
tį motutės paveikslą.
daryti, kas kita: reikia klausyti. O dabar, kas gi čia to iš Jono Kr. mokinių tarpo (Andriejui Ir
— Tai tau, boba, ir vyrų būta: dviese arklių nesu kio? Tik greičiau renkis. Negaišk!
Jonas Ev.), supratę savo mokytojo nuro
Gailiai apraudojo ir Motiejus Savo mylimą žmonelę,
lydėdamas į šaltuosius kapelius, iš kurių jau niekas ne valdė.
Vestuvėse svečių daug abiejuose trobos gamose dymą (Jono 1,36) ir nieko nelaukdami nu
— Kai arkliai staiga pasibaido, sunku juos, Motie ūžia, kaip bitės avilyje. Jaunieji Su garbingesniais sve ėję paskui Jėzų. Didžiajam liudytojui Die
begrįžta. Bet kągi jis darys, likęs našlys su dviem naš
vas suteikė malonę apkrikštyti Mesiją.
laičiais! Ūkis juk negali būti be rūpestingų šeimininkės jau, suvaldyti, — teisino piršlius Andziulis.
čiais, kaip ir pridera, vaišinos seklyčioje. Jaunimas dau Tada „Tyruose šaukiančiojo balsas“ pra
— Reikia tik valios ir jėgos, — spyrės Motiejus. — giausia pirkioje. Juodu suka į pirkią: geriau prie pras dėjo tilti, nes jo misija buvo atlikta: jis
rankų, maži vaikai be švelnios moteriškos globos. O be
mylimosios moters nerimo ir pats Motiejus, trykštąs Arklys vyro, ne vyras arklio turi klausyti. Štai, maniškė čiokų, kaip prie ponų. Niekas nekreipia dėmesio, ir juo buvo paskelbęs Jėzaus atėjimą, prirengęs
žmones per atgailą vertai jį sutikti ir iš
sveikata, vyriška jėga ir gyvenimo džiaugsmu. Moteris eina per ugnį ir vandenį. Vieni juokai — negalėti arklio du atsistoja prie pečiaus, kur vaikams tinkamiausia vie kilmingai parodęs žmonėms Kristaus as
ta. Tačiau Vincukas, vos tik vienuoliktus metus baigiąs, menį. Tada atėjo laikas, kuriuo, anot pa
jo gyvenime neišvengiama būtenybė, teikianti džiaugs suvaldyti.
—
Ką
jau
tu
čia,
Motiejau,
pūties.
Geriau
pamė

jaučias kavalierius esąs: jo gyslomis ne vanduo, bet tėvo ties Jono Kr. žodžių, „reikia, kad jis aug
mo, ryžto ir gyvenimo pilnatvės. Dar ankstyboj jaunys
tėj kiek jis yra mindęs mergelių rūtų darželių, kiek ne gink. Pasižiūrėsim, kaip taviškė eis per ugnį, — irzliai kraujas teka, ir jis įdėmiai seka merginas, už stalo be tų, o aš eičiau mažyn“ (Jono 3,30). Tetrū
ko tik paties aukščiausio liudijimo, mirti
rimasties kamuojamas tamsiąją naktelę beldęsis į klė tarė vienas ūkininkų, rodydamas į dar teberūkstantį pie valgančias.
menų ugniakurą, didžiąją buvusių piršlybų nesėkmę.
— Žiūrėkim, Petruk, kuri merga gražiausia. Va, ana už Savo liudijimą. Toji malonė Jonui Kr.
ties dureles, kol išsirinko patinkamą ir mylimą, kurią
— Ir kodėl man nemėginti, jei žinau, kad pasiseks! man labiausiai patinka. Kai pavalgys, vesiu šokti. O tu, taip pat. buvo suteikta. Skelbdamas Dievo
likimai taip negailestingai su juo išskyrė.
šviesą, jis neišsigando nė žemės galingų
— sako išdidus Motiejus, kuris arklius valdyti mokėjo štai, kibk į antrąją.
jų. Galilėjos tetrarkui Erodui sakė tiesą į
Aprimus dėl mylimos žmonos mirties skausmui, Mo
ir savo merginimo laikais, raitas pasileidęs šokdavo per
—■ Ką tu, Vincuk, aš geriau eisiu namo, — sako nu akis: „Tau nedera turėti savo brolio mo
tiejus pradeda dairytis naujos. Jam į akį krinta kaimy
lankomųjų mergelių tėvų ūkio vartus, o jei jie būdavo sigandęs Petrukas.
ters!“ (Morkaus 6,18). Toji tiesa nepatiko
nų Andžiulių Jonleška, iš gretimo Smalinyčios kaimo,
žemės galiūnui, ir Jonas Kr. buvo įmestai
atkili, tai per tvoras.
—
Neik,
jau
neik!
Aš
vienas
merginas
pašokinsiu,
daili, liekna, skaistaveidė mergaitė, neatsiginanti pirš
Ir dabar jis smarkiai vytine sudrožė savo aklai ku o tu galėsi pastovėti pečių apsikabinęs, — ramina Vincas į kalėjimą. Erodas nedrįso didžiojo prana
lių, nors dar vos šešiolikinė. Našlys ir dvigubai už ją vy
šo nužudyti, tačiau įsikišo moteris Erodimelei per šoną, ji striktelėjo iš vietos ir, nes nesimuisty- savo būkštaujantį draugą.
jada. Sulaukusi tinkamos progos, ji per sa
resnis Motiejus atkakliai Siekia jos rankos, nes ko jau
dama, peršoko ugniakurą ir tik po to piestu stojo, bet
Merginoms pakilus iš užustalės, o muzikantams pra vo dukrą Salomę pareikalavo iš Erodo Jo
jis Įsigeidė, tas turi jo būti: tokis jau jo būdas. Jis visur
Motiejus raiteliškai balne išsilaikė. Motiejaus žygis vi dėjus smarkiai trenkti linksmą polkutę, Vincukas drąsiai no Kr. galvos. „Ksralius nuliūdo, bet dėl
nori būti pirmas, iš visų išskirtinas. Siekti pirmumo ir
siems padarė reikiamo įspūdžio. Ar tai dar ne vienas įro eina prie išsirinktosios, grakščiai jai nusilenkia, ties priesaikos ir dėl drauge sėdėjusių už stalo
didžiuotis savo laimėjimais jam buvo smagiausia, ir tas dymas, kad ką Motiejus užsimoja, visuomet padaro. Ir
nenorėjo jos liūdinti. Taigi jis nusiuntė bu
krūtine pakeldamas sulenktą dešiniąją ranką. Vestuvi delį ir liepė atnešti padėkle jo galvą. Tas
ugdė jo atkaklumą, net uvėnuną su pačiais artimiausiais kaip gi tokio įvykio neatžymėti išgertuvėmis! Kviečia
ninkai sužiuro, vieni iš nustebimo prasižiodami, kiti juo nukirto jį kalėjime, atnešė jo galvą padėk
sau žmonėmis, neišskiriant žmonos ir vaikų. Ir jis ne Andziulis Motiejų pas save, pasakoja žmonai ir dukrai,
ku prunkšdami: kas gi dabar čia bus? Mergina, plačiai le ir padavė ją mergaitei, o mergaitė pa
be pagrindo turėjo kuo didžiuotis: jo ūkis geras, žirgai ką savo akimis buvo matęs, o, iš kitų girdėdamas, ne
nusišypsodama, sutinka, ir Vincukas su ja dailiau ir davė savo motinai“ (Morkaus 6, 26-28).
risti, vaikai sveiki ir gražūs. Tai kodėl neturėti ir gra būtų patikėjęs.
trankiau šoka, negu kiti. Ne pagal savo metus ištįsęs,
Kun. Bronius Liublnas
žios jaunos žmonos, ne tik savo džiaugsmui ir laimei, bet
Nesibaido ir Andziulių Joniešką jauno našlio. Mo grakštus, skaistaveidis jis merginoms patinka, ir kitiems
ir prieš kaimynus pasididžiuoti, kurie, matydami jau tiejus buvo dailiai nuaugęs, aukštas, vienu žodžiu, vy
šokiams nebe jis merginas, bet merginos jį kviečia ir tol PAMALDOS
nąją jo žmoną, su nuostaba sakys:
ras iš stuomens ir liemens. Didelė galva, puošiama gels šokina, kol prialsina. Tada sodinąs už stalo ir vaišina.
ROCHDALE — gruodžio 24 d., 11.30 vai.
— Štai, gražioji Kudirkienė.
vų ežiuku šukuojamų plaukų, skaisčiai raudonas, vėjo Jis elgias kaip tikras kavalierius, merginas šnekina, su BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai.
Motiejus buvo smarkuolis, bet ne karštuolis: kiek (gairintas veidas, melsvos gyvos akys. Dabita Motiejus jomis juokauja, į jų kandų žodį dar kandžiau atsikirs COVENTRY — gruodžio 17 d., 11 vai., Sv.
vieno žygio jis imdavos pirma gerai jį apsvarstęs. Kiek mėgo Skoningai ir dailiai puoštis. Ne tik darbe, bet ir damas.
Elzbietos koplyčioje, St. Elizabeth's Rd.
vienas jo šūvis turėjo būti taiklus, nes kitaip nieko ne šnektoje niekam nenusileidžiąs, moterų draugėje savo
— Nagi, Motiejau, tu čia sėdi prie savo jaunos NORTHAMPTON — Kūčiose, gruodžio 24
d., 12 vai., švč. Marijos ir šv. Tomo ka
laimėsi, tik prieš žmones save apjuoksi. Svarbiausia pa sąmojum ir pokštais įdomus, svečiuose išdaigus. Tokie žmonelės prisvilęs ir nematai, kaip tavo sūnus išdaigautedroje, Kingsthorpe Rd.
sitikėti savimi, savo jėgomis, o tuomet ir sunkiausi už kartais jaunoms mergaitėms geriau patinka, negu jau ja. Ir prašmatnaus jo esama. Tik pažiūrėk, kaip jau
WOLVERHAMPTON — Kalėdų I dieną,
daviniai sprendžiami lengvai, pokštaujant.
nikliai geltonsnapiai. Ir Motiejus greit susitarė su moka merginti, — vapnoja kaimynas, iš gryčios atkripi11 vai., vienuolyne, St. John's Square.
Gyvenimas ne pramoga, bet kova, kurią laimi gerai Joniešką.
STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d., 12 v.,
nėjęs J seklyčią.
švč. Širdies bažn., Queen's Ave., Tuns
pažįstą savo priešininką ir moką išnaudoti kiekvieną
Vestuvės buvo šaunios. Tegu žino visa plačioji apylin
— Obuolys netoli nuo obels krenta, — kažkas kan
tall.
tinkamą progą. Tai puikiai žinojo buklaus proto Motie kė, kad našlys turčius Motiejus Kudirka veda jauną ir džiai užustalėj pritaria.
LEICESTER — gruodžio 31 d., 12 vai,
jus ir Andžiulių samdinį paprašė (žinoma, ne be dova- gražią žmoną. Tik nenorėjo Motiejus, kad jo sūnus Vln(Bus daugiau)
Sacred Heart bažn., Mere Street,

Melancholiška nuotaika ir mūsų
laikraščiai

Dabar palikime susimąsčiusius redakto
rius ir padarykime ekskursiją į turtingus
namus. Truputis beletristikos.
Elegantiškų spalvų automobilis, šių me
tų laidos, sustoja ties vilos durimis. Sode
lyje daug saulės ir žalumo. Platus priean
gis su kolonomis. — Tai mano naujoji re
zidencija, — sako inžinierius.
Viduje viskas įrengta pagal naujausią
madą: švelnios spalvos, vilioją baldai, sun
kios užuolaidos, kilimai, išblizgintas par
ketas, jaukus apšvietimas, sklinda iš kažin
kur švelnūs muzikos garsai. Dideli kamba
riai. Jų daug. Ir rūsyje puošnu, patogu.
Visada paruoštas bufetas su kilniais gėri
mais šaldytuvuose.
— Pradedame gyventi, — džiaugiasi
šeimininkai.
— Sveikinu, džiaugiuosi, — pritariu.
Kas galėtų sakyti, kad negera tokiuose na
muose? Bet mano akis tyrinėja visus pa
kraščius, ieško, ko trūksta šitiems na
mams.
Darbo kambaryje stovi stiklinė spinta
su šviečiančiomis knygų nugarėlėmis. Sto
vi ten pora enciklopedijų — speciali ir
bendroji —. beletristinių knygų serija iš
populiariosios bibliotekos anglų kalba ir
dar kai kas.
— Domitės knygomis? — šeimininkės
klausimas padeda man pradėti norimą
temą.
— Ieškau lietuviškų. Tur būt, kitam
kambaryje?
Šeimininkų veidais nubėga nepasitenki
nimo šešėlis:
— Turime, kur neturėsi. Atsivežėm iš
Vokietijos. Tik guli dar neišpakuotos.
Rūsyje.
— Bet juk turite jaunimo. Reikėtų į
spintą sudėti. Kad turėtų po ranka.
— Lietuviškų vadovėlių turi vaikai sa
vo kambaryje. O tą visą šlamštą kas čia
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KASDIENISKOS
SMULKMENOS

EUROPOS LIETUVIS

Sovietiniai nusikaltimai
KAS PASTATYS CHRUŠČIOVUI

„STIKLO RŪMUS“?

Vakarų Vokietijos laikraščiai skelbia jaus rūdos kasyklą, susirgimai anemija žinojo, bet nebuvo kam apie tai pasakyti...
vis labiau neraminančias žinias apie radio prašoko vėžį ir džiovą sudėjus kartu.
O, be to, ir sakyti nebūtinai reikėjo, nes
Mielas Redaktoriau, iš tikro tas Vat 69 ti jūsiškių tų užuolaidų su kukurūzais. aktyviąsias nuosėdas. Iliustruotas žurna Pažinau Rybinskio medicinos mokyklos beveik visi ir patys tai žinojo...
Pasaulinio masto žudikui Eichmanui žy
dar nespėjo išgaruoti, tai nesmagiai jau Toksai simbolis jau geriau namuose laiky las „Quick“ įsidėjo spalvotą diagramą studentą Surikovą. Šis tylus berniukas,
čiuos, sąžinė tebegraužia. Dėl to kol kas ti, negu Maironis didvyriu vadinti. Pra apie radioaktyvumo didėjimą ties Vokieti kad galėtų toliau mokytis, pradėjo parduo dai pastatė „stiklo rūmus“. Ar neverta
ir nekalbėsiu apie literatūros vakarą. Gal keiktas simbolis, bet prasmingas, nuolat ja, Sov. Sąjungai atnaujinus branduolinių ti vietos ligoninei kraują. Jis buvo fiziškai Chruščiovui pastatyti dar gražesnį pasta
kada vėliau.
plačiausia prasme primins Lietuvos kuku sprogdinimų seriją. Diagramos fone rusiš stiprus ir nuo to nenukentėdavo. Bet štai tą? Bet kas ir kada jį pastatys?
Kazys Jurgaitis (ELI)
Šįkart noriu užsiminti apie didvyrį Mai rūzinimo tragediją. Visi jau pamažėli sten komis raidėmis ir rusų kalba įrašyti žo 1956 m. rudenį gydytojas Isakovas, pada
renį. Žinoma, ir Tu, tur būt, nebuvai dar giamės užmiršti viską, kas tik primena ką džiai: „Tai nusikaltimas, pone Chruščio ręs jo kraujo tyrimą, susiėmė už galvos!
girdėjęs, kad Maironis būtų didvyris. Man nors bloga. Tai natūralu ir suprantama. vai!“ Iš tikrųjų tai baisus nusikaltimas. O po dviejų savaičių Surikovas rašė iš
KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIS
tai iki šiol jis buvo tautos atgimimo dai Negi raudodami vaikščiosime metai iš me Tik tokius nusikaltimus Vakarai pastebi Krasnojarsko savo draugams mokykloje:
nius. Bet žiūriu, štai, Pasaulio Lietuvių tų net ir dėl to, kad esame priversti sve tada, kai jau patiems artėja grėsmė nu „Jaučiuosi dar gerai, dar vaikštau, gyven
PABALTIJY
Bendruomenės pranešimą dėl Maironio tur gyventi! Bet visiškai užsnūsti taip pat kentėti. Bet bolševikų užimtuose kraštuo siu dar porą savaičių. Atleiskite, draugai,
se
panašūs
nusikaltimai
jau
seniai
vyksta.
gal
ką
įžeidžiau.
Paprašykite
mokyklos
va

Aprašydamas Keonigsteino (Vokietijo
metų, o ten gi jis pakrikštytas didvyriu. negalima. Jei nepajėgiame visi pasikabin
Neseniai sovietinė spauda pasigavo iš dovybę, kad mano lavoną parvežtų iš je) „Kirche in Not“ šiemetinį suvažiavi
Mane tai tiesiog nugąsdino. Rodos, žinau, ti ant savo langų užuolaidų, kaip jūs, su
prancūzų laikraščių žinutę, kad moteris, Krasnojarsko pas tėvus. Jūsų Saša“. Jis mą, kuriame buvo kalbama apie Katalikų
ką reiškia didvyris. Mokykloje tą žodį liep rudais kukurūzais, tai ką nors kukurūzišdirbusi prie atominio reaktoriaus, apsirgo mirė ligoninėje Su diagnoze: „Piktybinė Bažnyčios persekiojimą Sovietų Sąjungoj,
davo išmokti dorai sukirčiuoti, ypač tais ka privalėtumėm turėti visur ir visada,
atvejais, kai jis taikomas moteriai. Vie kad neužsimirštumėm, neišleptumėm ir, anemija ir dabar iškėlė bylą vyriausybei. kraujo anemija ypatingos formos“. Po jo „Herder-Korrespondenz“ 1961 m. spalio
naip kirčiuojamas tas žodis juk gali reikš kol gyvi, nuolat sąmoningai jaustumėm, Tokiu minėtosios moters „užtarimu“ so paprasta forma susirgo daug vietinių gy mėn. numery duoda žinių apie Bažnyčios
ti moterį, kuri pasižymėjo herojiškumu, o jog mūsų kraštas nėra tas, kuriame dabar vietai patys atkreipia dėmesį taip pat į ventojų, net keli lietuviai. Patyliukais ėjo padėtį Pabaltijo tautose. Lietuvoj šiuo lai
kitais — moterį, kuri turi aukšto ūgio gyvename. Mus išauginęs, tasai kraštas savo didžiuosius nusikaltimus viduje. O kalba, kad tai atidarytojo uranijaus rūdy ku yra keturi vyskupai, bet tik vienam
vyrą.
mano, tavo ir visų mūsų brolių ir Seserų kam gali pasiskųsti Sov. S-goje nukentė no pasekmės, bet garsiai — nė žodžio! O Telšių vyskupijos apaštališkam admini
jusieji nuo atominės reakcijos ir kas jiems rusai, turiu omeny valdžią, tai kuo ramiau stratoriui Petrui Maželiui te’.eidžiamos
Bet Maironio tuo didvyrio žodžiu apibū rankomis prievarta augina kukurūzus!
už tai atlygina? Niekas! Visiškai nelei
Kol stovyklose valgėme kukurūzinę duo džiant kritikuoti partijos vedamosios poli šiai vadina: „Počtovyj jaščik Nr. 17-123“. eiti vyskupiškos pareigos. Kiti trys vysku
dinimas mane ne dėl to išgąsdino. Kaip
Tik tas 17-123 ryja žmones ne blogiau už pai turi gyventi ištremti už savo vyskupi
ną,
deja,
tada
nežinojome
dar,
kiek
tasai
žinai, dabar Lietuvoje tuo žodžiu labai
tikos, viskas vaizduojama taip, tarsi visi Maidaneką, o skirtumas tik toks, kad šie jų sienų. Visoj Lietuvoj bėra 910 kunigų
svaidomasi. Pasisekė kam nors susidoroti augalas turi mums biaurios ironijos.
gyventojai be išimties pritaria Chruščio- patys ir pasilaidoja ir patys savo korikui ir tik 581 dar atdara bažnyčia. Jų skaičiui
su kukurūzais, užauginti geresnių kiaulių,
Ar Tu matai, ką laikraščiai rašo? Kaž vui, lyg tai ir atominio bandymo pasek- po kojų giesmę „už taiką“ sukioja.
sumažinti komunistai bažnyčių mokesčius
kad būtų okupantui mėsytės, ar iš geres kas juk siaubinga. Per trumpą laiką gilti mes pasiryžę nešti klusniai. Pamėgintų
Semipalatinsko rajone vykdomas sprog padidino dvigubai ir trigubai negu buvo
nių karvių primelžti daugiau pieno, tai nė išskyrė visą eilę lietuviškų redaktorių! kas nors Sov. S-goje pareikšti protestą,
dinimas jau 1957 m. taip pat rodė panašias
tau prisegė medalį ar ordiną, ir jau tu esi „Margučio“ Dr. Br. Dirmeikis, „Tėviškės kad jis susirgęs, pavyzdžiui, ta nelemta pasekmes: trys „Karagandaugolj“ šachtos anksčiau (tur būt, prieš valiutos reformą).
Lietuvoj tėra vienintelė kunigų seminari
didvyris. O mes, kaip žinai, tokio didvyrio Žiburių“ Dr. A. Šapoka, „Tėvynės“ M. Va anemija dėl vyriausybės kaltės! Tai jau vyrai susirgo kraujo vėžiu.
ja, kurioj mokosi 41 studentas - klierikas.
nepajėgiame suvirškinti, šiems atvejams siliauškas, o dabar „Vienybės“ J. Tyslia- būtų laikoma baisiu nusikaltimu.
O Lietuvoje 1959 m. jaunutė mokytoja Iš jos kasmet vidutiniškai įšventinama 10
didvyrio vardas tinka, kaip šuneliui bal va. Jei dar pridedama prie to liūdno sąra
Kas vyksta dabar, sovietams įvykdžius šeškutė iš Kauno klinikų savo bendradar kunigų. Žmonėse re'igija yra gyva. Jau
nas, Didvyris mums turi būti didžiais žy šo tragiškai žuvusį A. Škėmą kartu su ki visą seriją bandymų, kas žino? Bet 1956
biams rašė: „Sunku mirti, kai nežinai už
giais pasireiškęs ir tiktai. Maironis yra di tais anos žiaurios nelaimės draugais, rei m. Sibire, Krasnojarsko krašto Perejas- ką. Ir tuo labiau, kai tikrai žinai, kad ji, nuomenė nėra galutinai palenkta sovieti
nei ideologijai. Todėl nauju potvarkiu
delis, prieš jį lenkiam galvas, bet aš nie kalas dar pabaisėja. Kiek išauginame, o lovkos rajone, apie 40 km į pietryčius nuo
mirtis, ateina štai iš lengvo ir tavo dienos
kad negirdėjau, kad jis būtų didžius žy kiek numariname? Svarbiausia, kad iš šios gyvenvietės atidarius slaptąją urani- Suskaitytos“. Už ką miršta, ji, tikriausia, jaunuoliams iki 18 metų uždrausta patar
gius atlikęs. Dėl to spėju, kad tas vardas mūsų eilių traukiasi ypač nemaža tų pajė ...........................................................................................................................................iiiiin-' nauti kunigams per šv. mišias.
Latvijoj Bažnyčios padėtis panaši kaip
jam buvo prisegtas ordinuotų kukurūzi- giųjų, išmokslintųjų, lietuviškajam dar daugiausia paraudonavę, pavargę, nusivy
grįžo atgal į Tėvynę. Brazilijoje darbas Lietuvoj, tik tas skirtumas, kad Latvijoj
ninkų, melžėjų ir šėrikų įtakoje, ir tai ma bui pasiruošusių.
lę, ekonominių sunkumų prispausti. Nors buvo atliktas, dirvonai išplėšti. Vietos lie nebėra nė vieno vyskupo (išskyrus gyve
ne išgąsdino.
daugiau kaip 10.000 lietuvių buvo mieste, tuvių Bažnyčios atidaryme susirinko apie nančius tremty). Vyskupas Kazimieras
Grįžęs namo, vis dar nepajėgiu užmirš
Tavo Jonas
tačiau parapijos narių tebuvę 330, iš ku 6000, naujai atvykę klebonai darbą galėjo Dulbinskis po ilgų kalėjimo metų dabar
rių tik 96 mokėjo nario mokestį. Komunis tęsti jau stiprioje, gerai suorganizuotoje priverstas gyventi Rusijoj ir dirbti miškų
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiin
tinė lietuvių spauda visokiomis priemonė parapijoje.
darbininku.
196O.XI popiežiaus Jono
mis kunigus persekiojo, nesivaržydama
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
O kun. Sugintas, kaip atvažiavo Su kiau XXIII paskirtas apaštališkuoju adminis
RAŠO: A. PUŽAUSKAS
nei su žodžiais, nei su priemonėmis. Dar romis kišenėmis, taip ir atgal grįžo. 1937 tratorium dekanas Julijans Zrcets dėl su
luillllllliuillllllllllliuillllllllllllllllllllliuilllllll
kun. Valaičio dienomis katalikiško laikraš metais grįžęs netruko sušilti kojų, ir jau varžymų praktiškai negali eiti savo parei
tėlio redakcija ir visas turtas buvo komu — karas, bėgimas ir tremtis. Kun. Sugin gų. Latvijoj nėra jokios kunigų seminari
NE SAU VIS, KITIEMS
portfelis. Tuoj kambario ramybė išnyksta, nistų sudegintas, o ir pats kunigas turėjo tas atskubėjo į Ameriką 1949 metais ir jos, bet 7 teologijos studentai laukia sovie
lyg audra būtų įsiveržusi, storas balsas slėptis nuo gaujos, kuri jo ieškojo.
tuoj ėmė rinkti aukas ir darbo bei butų tinės valdžios leidimų, kad galėtų įsišven
Čikagoje yra rašytojų, užsitarnavusių pripildo jį iki lubų. Iš po antakių šviesiai
Į tokią parapiją 1931 metais atvyko garantijas likusiems Vokietijos stovyklo tinti kunigais. Kunigų judėjimas suvaržy
vyriausybių narių, aukšto laipsnio kariš mėlynos akys tik šviečia, tik žaižaruoja. Kun. Sugintas, atsiraitė rankoves ir grie se. Net 400 dypukų atvyko į Ameriką su tas: religines pareigas jie tegali atlikti tik
kių, garsių ir gabių diplomatų. Daugelis Po kelių minučių jau jis vėl gatvėje, į kitą bėsi darbo, O nebuvo nei pinigų, nei baž šito nenuoramos kunigo affidevitais, jo
savo parapijos sienose. Nepaisant komu
įų stumia savo kasdieninį gyvenimą sveti bloką keliauja. Jei dolerį gavo — paten nyčios, nei salės. Teko padėti ir slavams. parūpintais ir suorganizuotais; surinko jis nistų priekabių prie kunigų ir tikinčiųjų,
moje žemėje nepripsžįstami, be įprasto gy kintas, jei ne — sunkiai suvaldo nepasi Pabuvęs kelerius metus, Sugintas nutarė ir apie 10.000 dolerių kelionėms apmokėti, katalikai tėvai stengiasi savo vaikus išmo
venimo lygio, dirbdami ne savo profesijos tenkinimą ir nusivylimą.
pastatyti lietuvišką bažnyčią. Vietiniams čia atvykusioms padėjo įsikurti ir parūpi kyti katalikų religijos tiesų.
darbą. Kai tokie užmerkia akis, tai su
Benediktas Sugintas gimė 1895 m. neto net kvapą užėmė toks,'atrodo, neįmano no darbų ir butų. Bet ir šitas darbas greit
Apie Estiją nepaduota jokių žinių. Ka
krunta spauda, subėga visuomenė kalbų li Skaudvilės, šeimoje buvo žemės 12 ha, mas įvykdyti sumanymas. Sugintas betgi išseko ir pasibaigė. Vėl kun. Sugintas ėmė dangi prieš II pasaulinį karą katalikų bu
sakyti ir gražiai palaidoti.
o vaikų 18. Aišku, balta duonele nemito, atsakė: pažiūrėsim ir išvyko atgal į Lietu si dairytis, kur čia kam pagelbėti. Griebė vo nedaug, galima manyti, kad ten bėra
Šiandien nutariau parašyti apie vieną tačiau — išbujojo į milžiną. Mokykloje vą aukų parinkti, čia, kaip viesulas pasi- si organizuoti šalpos ratelius padėti moks tik pavieniai tikintieji.
ELI
tokį dar gyvą čikagietį, kuris jau nekartą pamiršo savo piemenystės dienų išdaigas švaistęs, visiems savo prašymais įkyrėjęs, leiviams, likusiems Vokietijoje. Vėliau
yra patekęs į spaudos puslapius ir dar ir mokėsi gerai. Seminarijon įstojo 1913 surinko apie 8000 litų ir išdūmė į JAVals- prisidėjo seleziečių vedamoji Caste’.nuovo,
daug kartų pateks. Kiekvieną mėnesį skai m., o 1919 m. jau kunigas. Pirmąją parapi tybes. čionais važinėjo po visas lietuviš- Italijoje, o dar vėliau Lenkijos lietuviško Planai kolchozininkų gyvenvietėms
tome Čikagos dienraščių kronikoje: Kun. ją gavo blogą. Kėdainių labai sulenkėju kas kolonijas, supykino visą eilę senų pa miestelio Punsko moksleiviai. Šiuo metu
(E) Komunistai siekia kolchozininkus
Sugintas už tokį ir tokį mėnesį nusiuntė sioje apylinkėje tuoj griebėsi visuomeni rapijų klebonų. Kai kurie, mat, nenorėjo jis vienas turi suorganizavęs net 43 rate perkelti iš vienkiemių į kolchozines gyven
Vasario 16-tos Gimnazijai tiek ir tiek šim nio darbo su jaunimu; laikraščiai, drau leisti rinkti jokių aukų savo parapijose. lius, visus juos pėsčias ar autobusu apiaks vietes, ir tuo taip pat susirūpinusi ir kom.
tų, saleziečių gimnazijai tiek ir tiek... Ir gijos. Tas pats ir Smilgiuose, kaip aitva Tuoj Suginto karštas kraujas ir neišlaikė, to, surenka po dolerį iš visų, kurie duoda, partijos naujai priimtoji programa. Reikės
tai kartojasi jau daug mėnesių ir daug ras griebėsi šaulių Sąjungos, chorų, įvai paburbėjo kažką. Net Kunigų Vienybė pamokslauja visiems, kurie abejoja duoti pastatyti per 200.000 vienbučių namų, Ir
metų. Kun. Suginto asmenybė yra tiesiog rių būrelių organizavimo. Bažnytinė vy (įtakingas lietuviškas klubas) išleido in ar ne, ir išbara tuos, kurie tikrai neduoda. jau dabar, kaip aiškėja iš Vilniaus radijo
kirpte sukirpta kokiam gabiam dramatur resnybė leido 1924 m. Studijuoti, čia pra strukcijas kunigams neleisti kun. Sugin Kaip ir visada, kun. Sugintas pasiėmė sun pasikalbėjimo, numatoma, kad tokia sta
gui ar rašytojui pasinaudoti. Visą savo gy slinko porą metų. Iš čia į Tauragę, mokyk tui rinkti aukų, nes jis apie Amerikos ku kų darbą, nes lietuviškas dosnumas vis tyba bus Industrializuota. (Pagal rugsėjo
venimą jis sunkiai vertėsi savo pašauki lų kapelionu. Tauragėje tuo metu didelis nigiją negerai pašnekėjęs. Vis dėlto buvo daugiau aplašinėja. Jis turi daug draugų mėn. paskelbtuosius duomenis Lietuvoje
me, visą laiką jėgos ko daugiausia įtemp socialistų centras, materializmo apimtas daug parapijų, kuriose kun. Sugintas bu ir nemaža priešų, vis nevengia stataus žo skeitoma apie 384.000 kiemų. — E.). Sta
tos ir visą laiką — prieš srovę. Jis labai jaunimas. (Atsiminkime 1927 m. Taura vo sutiktas labai mielai, daugiausia Čika džio tarti nusipelniusiems. Parapijos jo tyba kolchozų gyventojams rūpinasi ir
daug primena tą kitą kunigą — Strazdelį, gės sukilimą). Religinė ir visuomeninė gos apylinkėje. Tad ir prieš srovę beplauk kios neturi, pavalgo, kur kas pasiūlo, at Mokslų Akademijos statybos ir architekto
nors • išvaizdos kitos. Sugintas — aukštas, veikla čia pridarė Sugintui nemaža prie damas per 6 mėn. kun. Sugintas suubaga lieka savo kunigo pareigas prie kitų prisi ros institutas, ir pagal jo projektus tokie
plačių pečių, stambus vyras, gausūs, jau šų. Buvo valdžios bartas, įspėtas ir paša vo daugiau kaip 4000 dolerių. Tuoj pat grį glaudęs ir vėl į kojas...
namai būsią statomi iš surenkamųjų stam
žilstelėję plaukai, vėjo išdraikyti. Sugintas lintas iš pareigų. Po šito sekė visa eilė vi žo atgal į Braziliją ir ėmė statyti naują
Darbas vis dėlto eina, kovo mėnesį bus bių gelžbetoninių plokščių-blokų. Kolchozi
kilmės žemaitis, ir būdo to paties. Jei pa karo, kapeliono vietų: Šėta, Papilė, Ukmer didelę bažnyčią.
apvalus skaičius 90,000 dolerių, pasiųstų ninkai, esą, galėsią pasistatyti namus, ku
gal plauką — gerai, jei užrūstinai, tai be gė, pagaliau pasidarė Paupio klebonu, čia
Surinktųjų aukų neužteko, reikėjo vieti lietuviškoms gimnazijoms. Šitas skaičius riuos sudarys virtuvė 12 kv m ploto, gyve
jokių ceremonijų gavai tiesų žodį, nežiū raitas po devynius kaimus plūkdavosi. Bet nius lietuvius suorganizuoti. Čia jis ir pa vienas, be žodžių pasako kun. Suginto dar nsmasis kambarys 20 kv m, du miegamie
rint, kas tu bebūtum. Jei užsimanė ką pa vis žemaitiškai dvasiai lyg ankšta ir siau dėjo didžiausio vargo ir pastangų. Lankė bo svarbumą.
ji (bendro ploto 20 kv m) ir mažytis san
daryti, tai žemaitiškai, tol vargs, tol kru- ra buvo vietos. Gal todėl arkivyskupas si paš visus ir tol neišeidavo, kol negauda
Metų daug, bet stiprus dar Seniokas, že dėliukas. Už pamatus, išorines sienas, vi
tės, kol savo pasieks. Nesvarbu, kad suta Skvireckas pasiūlė Sugintui pačią didžiau vo kelių skatikėlių. Žmonės, pamatę, iš ko maitiška kilmė dar, duok Dieve, ilgai jį daus pertvaras kolchozininkas turės sumo
na nubrizgusiais galais, kad gerų pietų sią ir sunkiausią lietuvišką parapiją — kios medžiagos jų kunigas sulipdytas, ėmė sveiką laikys, ir doleriukų dar daug nu kėti apie 1.500 rublių, ir dar atskirai teks
jau gal seniai neragavęs, o eina, zirzia, Sao Paulo, Brazilijoje, čia jau nuo 1923 noriau duoti. Kai mūras pradėjo vis dau plauks ten, kur jų daugiausia reikia. Jo mokėti už plytinės pristatytas dalis. Per
prašo, ginčijasi, siekia, kol savo padaro. m. lietuvių skaičius didėjo, ypač tarp 1926 giau augti, daugiau ir žmonės prisidėjo. 60 metų sukakties proga Čikagos bičiuliai šių metų 8 mėnesius jau esą pastatyta 88
Kokį ramų vakarą sėdi sau ramus ir šil m. ir 1930 m. lietuviai vyko vis didesniais Padėjo ir skrupulingas ir greitas atskaito surengė didelį balių, kuriame dalyvavo tokie namai, ir statoma 464 standartiniai
tas, staiga kažkas prie durų, atidarai, ogi kiekiais. 1927 m. bandė parapiją įkurti mybės skelbimas. Kiek surinkdąvo, tuoj net 400 žmonių. Jie gimtadienio proga jam surenkamieji namai. Šiais metais Jau pra
— Sugintas. Vienoj rankoj plačiabrylė, ne kun. Valaitis, tačiau po metų ar dviejų nu laikraščiuose kas savaitę skelbė, eidavo į simboliškai padovanojo — batus, žinojo, dėtas detalus kolchozu gyvenviečių plana
pirmo naujumo skrybėlė, kitoj — didžiulis sivylęs pabėgo. Lietuviai Brazilijoje buvo lūšnas ir girtuoklių landynes. Ne vienoj mat, kad jei duos pinigais, tai sukaktuvi vimas. Pirmoje ei’ėje projektuojamos
vietoj buvo iškoliotas ir grasinamas. Daug ninkas išsiųs Vokietijon. Mūsų humoris stambios kolchozų gyvenvietės, esančios
iš tų dienų liko S. Paulo mieste pasakoji tas viename savo eilėrašty taip porina didesniuose miesteliuose. Pvz., Kovarsko
mų ir legendų apie Sugintą. Bet 1936 m. apie sumaterialėjusius tautiečius (Aliūnas rajono keli kolchozai turės bendrą centri
SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ REIKALU
vasario 16 d. vietos vyskupas bažnyčią Trejose Devyneriose):
nę gyvenvietę Taujėnų miestelyje Ir pan.
pašventino, ir ji vis tebestovi ir tarnauja
Norėdami padėti visiems, kurie siunčia siuntinius Į Lietuvą ar
Vaidila, padainuok lyg kunigaikščio rū
tenykščiams lietuviams. Neapsiejo kun.
kitur ir nori patys sudaryti siuntinį, arba dalį siuntinio, kad
muos,
Sugintas be nemalonumų ir čionai. Supy
sutaupyti persiuntimo išlaidas iki Londono, suorganizavome
Apie naujus namus, kaip nuostabias Nauji Lietuvos pramonės rodikliai
kino Lietuvos Konsulą ir po įvairių skun
Siuntinių surinkimo tinklą.
Pilis,
(E) Centrinės statistikos valdyba prie
dų, nemalonių įžeidimų pagaliau Sugintas
Kiekvienas, kuris nori siųsti savo paruoštą siuntinį, nesvarbu
Į kur rinkėjas net Suginto narsumo, Lietuvos TSR ministrų tarybos paskelbė
kur, gali palikti jam arčiausiai esančiame surinkimo punkte
Anei pečiais pro vartus neįlįs.
kai kuriuos pramonės augimo duomenis.
®©®®®©®©©®®®©®© Bet Sugintas vis dar įlenda.
ir tokiu būdu jokių persiuntimo išlaidų iki Londono neturės.
Pagal šiuos duomenis Lietuvos pramonės
įmonių darbo našumas palyginti su pra
BRADFORD: 18, 1 Infirmary St. COVENTRY: 13a Ford St.
Jei saviems padėti nori,
Kažkoks smalsuolis kartą paklausė Os ėjusiais metais padidėjęs iki 12 proc.
DERBY: 39 Abbey St.
LEICESTER: 36a Eyington Rd.
Padarysi tai tikrai.
kar Wilde, ką jis dirbo per visą dieną.
Lietuvos pramonė paskutiniaisiais me
MANCHESTER: 67 Cromwell Rd., Eccles.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą,
— Priešpiet aš pataisiau eilėraštį. Teko tais įgauna vis didesnį svorį. Metalo plo
NOTTINGHAM: 130 Noel St.
Ir neliks kišenėj kiaura.
išbraukti vieną kablelį, — atsakė rašyto vimo staklių gamyba Lietuva užima ket
WOLVERHAMPTON: 3 Peternoster Row.
jas.
virtąją vietą sąjungoje, plytų ir popie
Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi:
Kas nori užsakyti siuntinį pas mus, duodame smulkiausias
— O po pietų?
riaus gamyba — šeštąją vietą, cemento —
informacijas ir prisiunčiame savo prekių pavyzdžius.
— Po pietų apsigalvojau ir nutariau vėl aštuntąją vietą („Švyturys“ nr. 19).
Užtikriname, kad mūsų kainos yra žemiausios.
įrašyti tą kablelį.
Visos šios produkcijos rūšys yra labai
Kiekvieno siuntinio prist atymas garantuotas.
svarbios bendrame sąjungos pramonės ba
(A. Briedis)
Moteriškė gavo raštelį, kuriame buvo lanse, todėl nenuostabu, kad vis daugiau
BALTIC STORES LTD.
MAIL ORDER&PARCEL SERVICE pasakyta, kad ji sutartoje vietoje paliktu tokios produkcijos išvežama į „brolišką
(Z. JURAS)
tūkstantį dolerių. Jei ji nesutiktų, tai sias respublikas“. Suprantamas yra Ir tas
88. GOLDSMITH AVE.,
faktas, kodėl didinami kapitaliniai įdėji
grasinama pavogti jos vyrą.
421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
LONDON, W.3.
mai įmonių ir fabrikų statybai Lietuvoje.
JI parašė toki atsakymą:
„Aš neturiu tūkstanties dolerių, bet aš Statistikos valdybos duomenimis per dvi
Tel. SHO 8734.
Tel. ACO 9471
tikiuos, vaikinai, kad jūs savo žodžio lai dešimt ateinančių metų pramonės produk
cija Lietuvoje padidėsianti 9 kartus,
'
^GGGGGGGGGGGGGG kysitės!“
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika
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MANCHESTERIS

STOKE-ON-TRENT

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Valdybos narys Z. Juras dalyvavo Bri
ŠVENTINIAI PARENGIMAI
Lapkričio 25 d. gražioje Sneyd Arms ho
tų Pagalbos Pabėgėliams Tarybos metinia
MANCHESTERIO LIETUVIŲ
telio
salėje įvyko Kariuomenės šventės mi
KADA ŠIEMETINIS PASKUTINIS
LONDONO LIET. KALĖDŲ me susirinkime, kuriame buvo svarstoma
KLUBE
SOCIALINIAME
nėjimas. Be vietos lietuvių, atsilankė gra
TAUPYMO KLUBAS
apyskaita
ir
pabėgėlių
stovyklų
Vokietijo

LAIKRAŠČIO NUMERIS?
žus būrys latvių ir ukrainiečių, o taip pat
šis klubas jau veikia daugiau kaip 50 je likvidavimo klausimas, perkeliant pa Pasilinksminimas
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu- keletas mančesteriečių ramovėnų.
bėgėlius
j
nuolatines
apsigyvenimo
vietas.
metų
panašiais
principais,
kaip
ir
panašūs
Paskutinis šių metų „Europos Lietuvio“
Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas
Lapkričio 30 dieną S-gos pirmininkas bas Kalėdų antrąją dieną, antradienį, 6
numeris spausdinamas gruodžio 18-19 die anglų klubai, kurie yrą labai populiarūs.
vai. vakare, savo patalpose rengia
J. Rentelis. Trumpą, bet įdomią paskaitą
dalyvavo
PET
Londono
delegatūros
posė

Kiekvienas
klubo
narys
metų
pradžioje
nomis.
TRADICINĮ KALĖDŲ
Skaitė V. Andruškevičius. T. Buroko veda
Visokius pranešimus dėl šventinių po pasižada kiekvieną savaitę sezono metu dyje, kuris išrinko ateinantiems metams
PASILINKSMINIMĄ.
mas trio padainavo šešias dainas, tuo įro
prezidiumą,
išklausė
pranešimą
apie
PETo
įmokėti
atitinkamą
indėlį,
o
jeigu
neįmo

būvių, N. Metų sutikimų, Kalėdų eglutės
Šokiams gros lietuviška kapela.
dydamas, kad ir su mažu skaičium jėgų
ir kita prašytumėm siųsti taip, kad jie pa ka, tai iš jo išreikalaujamas pabaudos sesiją Paryžiuje ir aptarė ateities veiklą.
galima pasiekti puikių rezultatų. Šiai pro
Delegatūros
pirmininku
išrinktas
Dr.
J.
mokestis.
siektų redakciją ne vėliau kaip gruodžio
Naujųjų Metų sutikimas
gai pritaikytą eilėrašti padeklamavo B.
Šiais metais klubas turėjo 85 narius, ku Taul, estas. Sausio mėn. numatyta sušauk
18 d.
Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovė“ Rentelytė. Svečiams menininkams, kaip
ti
posėdį,
kuriame
apie
Rytų
Europos
iš

rie
sumokėjo
3670
sv.
15
šil.
Pabaudos
ir
Pirmasis 1962 metų numeris išeis pirmą
Manchesterio Skyrius gruodžio 31 d., sek
nuošimčiai sudarė 387 sv. ir 2 šil. Tad iš silaisvinimo perspektyvas kalbės du Bri madienį, vakare Klubo patalpose rengia padėkos ženklą, I. Kamarauskaitė įteikė
ją savaitę po N. Metų.
kuklią gėlių puokštę. Rimtoji minėjimo da
tų parlamento atstovai. Gegužės - birželio
viso turėjo 4057 sv. ir 17 šil. pajamų.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
lis buvo baigta himnu.
Gruodžio 2 d. klubo vadovybė išmokėjo mėn. bus suorganizuotas viešas mitingas
Šokiams gros lietuviška kapela. Kadan
Toliau sekė šokiai, loterija ir bufetas.
4057 Sv. ir 17 šil. savo nariams.
vienoje iš didžiųjų Londono salių, kur bus gi barui veikti valandos pratęsiamos su
LONDONAS
Klubas pradeda naują sezoną gruodžio sukviesti visų Rytų Europos tautų pabėgė sąlyga, kad bus ne tik geriama, bet ir val
le d. su nauja vadovybe: sekretorius —A. liai. Bus pasisakyta prieš rusų kolonia- goma, todėl prašome gerbiamąsias mūsų Padėka
KALĖDŲ PAMALDOS
P. V. Andruškevičiui, p.p. Burokams,
Barulis, kasininkas — P. Bulaitis, revizo- lizmą.
ponias atsinešti su savimi užkandžių.
p. Kazakaitienei, svečiams ir vietiniams
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje Ber rius — A. Kusta.
Stengiantis suteikti daugiau informacijų
tautiečiams, vienokiu ar kitokiu būdu prinelių Mišios vyksta Kūčiose — sekmadie
Jeigu kas suinteresuotas šio klubo veik- pabėgėlių spaudai apie PETo veiklą Lon- Vaikų eglutė
Sidėjusiems ruošiant Kariuomenės šventės
nį — gruodžio 24 d., 12 vai. nakties. Kalė la ar norėtų tapti jo nariu, visuomet po dono delegatūra artimiausiu laiku sukvies
Manchesterio Lietuvių Kultūros Koordi minėjimą, nuoširdus ačiū.
dų I d. šv. Mišios 9 vai. ir Suma — 11 vai. pamaldų gali pamatyti sekretorių A. Ba- tos„spaudos ,redaktorių posėdį,
,
nacinis Komitetas, Klubo, Tėvų komiteto
Skyriaus Valdyba
Kalėdų II-d. šv. Mišios 10 vai. Išpažintys rulį klebonijos mažajame kambarėlyje.
DBLS valdybos gruodžio 6 dienos pose- ir Sekmadieninės mokyklos talkininkauja
bus klausomos tik prieš Mišias, nes šven
^L^I0^“?!arla..5rade?i^a.SirU0Š^“S ™aS, 1962 m- sausio 6 d- šeštadienį, 4 vai.
tems liks tik vienas kunigas.
metiniam S-gos skyrių atstovų ir L.N.‘ vakare, Klubo patalpose rengia
LONDONO LIET. BENDRUOMENĖS
B-vėS akcininkų suvažiavimui, kuris nu
VAIKAMS KALĖDŲ EGLUTĖ
BRADFORD AS
Vaikams Eglutę.
ATSILANKYKIME PARAPIJOS
matomas 1962 m. sausio 13-14 dd. SuvažiaProgramą
išpildys
Sekmadieninės
moVAIKŲ ŠVENTĖ
Rengia Londono šeštadieninės mokyklos vimo dienotvarkė bus paskelbta vėliau,
.
kyklos mokiniai. Kalėdų senelis eglutės
1962 m. sausio 6 d. Vyties Klubo patal
BAZARE
tėvų komitetas. Ji bus gruodžio 30 d., šeš- bet jau dabar nusistatyta
, ,
suvažiavimą meįU apdovanos vaikučius dovanėlėmis, pose Mokyklos K-tas ruošia Kalėdų Eglu
' Gruodžio 16 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., tadienį, 4 vai. po pietų, Sporto ir Sociali pradėti šeštadienį 2 vai. p.p. ir baigti se- Po eglutės vaikučiai bus pavaišinti arba tės vaikų šventę.
nio
Klubo
patalpose
—
341A, Victoria kančią dieną vidurdienį. Akcininkų susi- tėle.
Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos) sa
Pradžia 5.30 vai. vak.
rinkime, priešingai praėjusių metų praklės patalpose (345A, Victoria Park Road, Park Road, E.9.
Maloniai, kviečiami visi Manchesterio ir
Programoje: eilėraščiai, dainos, dekla
Visi
tėvai,
kurie
numato,
kad
jų
vaikai
tikai,
pranešimai
ir
diskusijos
bus
vedaE.9) bus bazaras.
apylinkėje
gyvenantieji
tautiečiai
apsilan

macijos
ir t.t. Po programos bus šokių
Parapijos komitetas kviečia visus atsi dalyyaus Eglutėje, prašomi užregistruoti mos lietuVių kalba, kad visi dalyvaujan- kyti i suminėtuosius parengimus.
muzika.
juos
iki
gruodžio
25
d.,
kad
Kalėdų
senelis
tieji
galėtų
suprasti
ir
pasisakyti,
lankyti jame.
Prašome tėvelius, mamytes, vaikučius ir
galėtų žinoti, kiek jam bus reikalinga pa
Rugsėjo mėn. pradžioje Lietuvių Sody
Parapijos komitetas
METINIS KLUBO NARIŲ
visus svečius ko gausiausiai šioje šventėje
rūpinti paketų su žaislais.
boje numatoma suruošti Europos lietuvių
SUSIRINKIMAS
dalyvauti.
Komitetas kreipiasi
tautiečius
jaunimoauvaiiavinią,
suvažiavimą,| įauij
kurįdus
buspdAVicail
pakviesti
“
•į visus
---- .
"----- —ir jaunimu
KLUBŲ SUSIRINKIMAS
Mokyklos Komitetas
organizacijas, prašydamas paremti jį fi- i16-30
6.30 me
tų
amžiaus
jaunuoliai.
Jie
praleis
Manchesterio
Lietuvių
Socialinio
Klubo
metų
Sausio 6 d., šeštadienį. 6 vai. popiet, Lie nansiškai. Londono Moterų „Dainavos“ Sodyboje vieną savaitę, klausydamiesi pa- valdyba 1961 m. gruodžio 17 d., sekmadietuvių Namuose Londone šaukiamas Lietu Sambūris jau atsiuntė savo dalį
3 sv. skaitų, dalyvaudami diskusijose ir pasi- nl* va^- P-P-, šaukia
vių Klubo (1-2, Ladbroke Gardens) ir Be to, Šv. Onos Moterų Draugija nupirko linksminimuose. Vedami pasitarimai su K!ubo narlll metinl visuotinį susirinkimą, NORTHAMPTONAS
KALĖDŲ PAMALDOS IR EGLUTĖ
Headley Park Klubo bendras visuotinis dalį žaislų.
Europos lietuvių bendruomenėmis dėl kurio dienotvarkėje Klubo valdybos prane
DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba
narių susirinkimas. Dienotvarkėje praneši
Komitetas tikisi visų gražaus bendradar smulkmenų.
Šimai ir valdomųjų organų rinkimai.
mai iš Klubų veiklos, naujų valdybų rin biavimo užregistruojant laiku vaikus, o
S-gos
Kvorumui numatytą valandą nesuširin- praneša, kad gruodžio 24 d., 12 vai., bus
S-gos Valdyba
Valdyba nutarė
nutarė kreiptis
kreiptis įj Skyrių
Skyrių
kimai ir t.t.
kartu paremiant pinigais.
Valdybas, prašydama prieš šventes ar kus’ susirinkimas bus atidėtas vienai va- lietuviškos pamaldos R. kat. katedroje,
Registruoti vaikus pas: A. Demenį, A. švenčių metu suorganizuoti lietuvių ligo- landai, o po to pravestas nežiūrint į susi- Kingsthorpe Road.
Jeigu kolonijos tėveliai pritars ir paN. METŲ SUTIKIMAS
Aleksandravičienę, S. Kasparą, V. Puido- nių lankymą ligoninėse. Visi pavieniai lie rinkusių narių skaičių.
gau- rems, tai bus mažiesiems ir Ka'ėdų eglutė
kienę
ir
klebonijoje.
tuviai,
kuriems
žinoma
apie
neturinčius
Visi
Klubo
nariai
kviečiami
kuo
šiais metais Naujųjų Metų sutikimas
su bendra arbatėle ten pat salėje, tuoj po
giminių ligonius, sergančius jau ilgesnį šiaušia! susirinkime dalyvauti.
rengiamas Lietuvių Namuose, 1-2, Ladpamaldų.
1961 M. DERBY ARKLIŲ LOTERIJA laiką ir niekieno nelankomus, prašomi IiK’ubo Valdyba
broke Gardens, London, W.11, gruodžio 31
Maloniai kviečiame visus kolonijoj gyJau išmokėtos visos premijos, kai kurie gonių pavardes ir ligoninių adresus prad. Pradžia 7 vai. vak. Staliukus galima už
ventojus ir svečius iš toliau.
paaukojo
loterijos
pelno
sąskaiton:
inž.
R.
nešti
DBLS
Valdybai.
Taip
pat
prašoma
OFRRY
sisakyti iš anksto telefonu PARk 2470.
Skyriaus Valdyba
Londone, J. Sasnys Rochdalėj, V. paminėti, ar būtų naudinga ligoniui paįėjimo mokestis 5 šil., įskaitant Naujųjų Baublys
PAMINĖTA KARIUOMENĖ
Velička Londone, A. Pranskūnas Londone siųsti knygų ar laikraštį.
Metų šampano stiklą.
Lapkričio 25 d. Telegraph Inn salėje įvy
ir K. Bivainis.Nottinghame.
Tradicinis priėmimas kitataučiams Lieko
Derby Lietuvių Klubo ruošiamas Ka- VOKIETIJA
Loterija turėjo pajamų 83 sv. ir 6 penus, tuvos draugams, kaip ir praėjusiais me
SPAUDOS BALIUS
lš.aidų su premijomis ir kitokių 35 sv. 3 tais, bus suruoštas Lietuvių Namuose Va- riuomenės šventės minėjimas.
Minėjimą atidarė Klubo p-kas B. Gurgž HAMBURGO IR LIUBECKO LIETUVIAI
■Tradicinis spaudos balius Lietuvių Na šil. ir 10 pe.nų. Pe.naš 47 sv. 16 šil. ir 8 p. sario 16 dieną Lietuvos Nepriklausomybės daitis,
trumpai apibrėždamas dienos reikš_ ____ wį
Bažnytinis komitetas dėkoja visiems pla paskelbimo sukakčiai paminėti.
muose numatytas sausio 27 d., šeštadieni.
mę ir paliesdamas apskritai Lietuvos kaPAMINĖJO LIETUVOS KARIUS
tmtojams visose kolonijose, visiems pirku
į Lietuvių Namų Bendrovės Va’dybos
Hamburge buvo atlaikytos pamaldos ui
siems bilietus, paremiant šią loteriją, nes pasiūlymą tarpininkauti investuojant san- rio žiaurų likimą.
LŪŽO KOJA
Paskaitą skaitė A. KostkevičiuS, supa- žuvusius karius ir partizanus, o vėliau bu
be šios loterijos komitetui būtų sunkoka taupas atsiliepė tik du tautiečiai, kurie ža
žindindamas su Lietuvos kariuomenės kū- Vo salėje arbatė ė, kurios metu ka bėjo buMūšų laikraščio prenumeratorius Stasys suvesti bažnytinės kasos galus.
da bendrovės patarnavimais pasinaudoti, rimusi ir kovomis dėl Lietuvos laisvės.
Pu id A's ps 'itą savaitę ne'.aim ngai virsvęs kpt. Jonas Čekauskas ir Leonas Nar
S. Kasparas
įmokėdami £600. Pereitos savaitės E. Lie
Meninėj daly mokyklinio amžiaus Der
dr.m - nusilaužė koją. Ligoninėje kaulai
tuvy buvo minėta, kad šiuo metu dar gali by lietuvių vaikučiai, vadovaujami F. Ra- kevičius. Buvo sudainuota keliolika lietu
jau atstatyti J vietą, ir koja sugipsuota.
KALĖDOS SODYBOJE
ma investuoti atliekamus pinigus geromis monio, sudainavo „Gražių dainelių“, o viškų dainų, pasišokta ir kukliai pasilink,
sąlygomis, gaunant 6% palūkanų. Pasi A. Urbanavičiūtė pasakė eilėraštį „Aud minta. Liubecko lietuviai suorganizavo ,
Norint išlaikyti lietuviškus pa teiravusiems
MIRĖ
pranešta, kad pinigus reikia ros“. Pabaigai F. Ramonis, Vi. Junokas ir šaunų pobūvį, kurio metu vietos komiteto
pročius bei tradicijas, šiais metais
pirmininkas pasveikino savo tautiečius ir
kalP B- Gurgždantis sudainavo dvi kariškas pasidžiaugė, kad lietuvis ir svetur pasi
Gruodžio 8 d. mirė Marija Seredinskie- Lietuvių Sodyboje numatyta Kū
1962
m.
sausio
mėn.
pirmą
savaitę.
ne, 86 m. amžiaus, iš senosios išeivių kar- čjas jr Kalėdas ruošti Vien tiktai
dainas: „Saulė teka“ ir „Palinko liepa“. lieka karys už savo Tėvynę Lietuvą. Palin
Pabrėžiama, kad dabar yra pats laikas
too. Laidojama gruodžio 14 d. iš Lietuvių lietuviams. Todėl visi, kas neturi
šokiams grojo pasimainydami vietos kėjo ištverti nepalūžus, iki galima bus su
bažnyčios. Velionė buvo našlė ir keletas saVo šeimos ar artimųjų, arba kas šia proga pasinaudoti ir gauti už savo in muzikantai. Vakaras praėjo gražiai. Turė grįžti laisvon Lietuvon. Vėliau buvo jauku
metų kai buvo netekusi regėjimo.
nors ir turi Šeimas, bet nori atsi dėlius geresnes palūkanas. Tarptautinė fi ta svečių iš Mansfieldo ir Nottinghamo.
ir linksma. Šoko dainavo, girtų nebuvo.
nansinė padėtis greitu laiku privers Angli
Dalyvis
kvėpti po įtempto sunkaus darbo, jos
Banką
sumažinti
palūkanų
dydį,
o
tuo
kas nori pradžiuginti vienišus So pačiu sumažės ir finansinių įstaigų moka
KŪČIOS VIENGUNGIAMS
KUR NUEITI?
dybos gyventojus ir kas pagaliau mi nuošimčiai. Jeigu atsirastų daugiau as
Lietuviškos Kūčios viengungiams, kaip
_
..
. „
,. n nori Kalėdas praleisti kaime, —
ir kiekvienais metais, numatomos surengti
Gruodžio 16-17 dienomis Parapijos Ba- kviečiami atvyk£ t LietUvių Sody- menų, norinčių pelningiau santaupas in NOTTINGHAMAS
gruodžio 24 d. 17 vai. Pinneberg, LeuschVAIKŲ
EGLUTĖ
zaras Socialinio ir Sporto Klubo patalpose
•'t
vestuoti, prašoma tuoj pat rašyti Lietuvių
Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija nėr Strasse 28-1. Pageidautina, kad norin
Namų
Bendrovės
valdybai.
—
Victoria
Park
Rd.,
E.9.
“Gruodžio °31”'d.
1' ""
"°
Užsirašyti iki gruodžio 10 d.
rengia antrąją Kalėdų dieną Meadows tieji jose dalvauti užsiregistruotų iš anks
— Naujųjų Metų sutiki
Kaina
numatoma už dvi Kalėdų
Community Centre vaikams eglutę. Pra to pas kun. Vacį, šarką, Hamburg-Altona,
mas Lietuvių Namuose, 1-2, Ladbroke dienas ({skaitant Kūčių vakarleLangenfelderstr. 113. Tel. 43 52 85.
džia 4 vai. p.p.
Gardens, W.11.
nę)
5
svarai.
Už
kiekvieną
papilCORBY
Programoje
Nottinghamo
lietuvių
skau
Sausio 6 d., 6 vai. popiet Lietuvių Na
domą dieną po 25 šilingus.
kalėdų eglutė
tai pasirodys Kalėdų seneliui su vaidini
mų ir Headley Park Klubų metinis narių
Corby skyrius rengia Kalėdų eglutę, ku mu Paskutinis sapnas Sibire. Taip pat PAIEŠKOJIMAI
susirinkimas.
ri įvyks gruodžio 25 d. St. John's ambu bus jaunimo duetas ir eilėraščių.
Sausio 13-14 dienomis — DBLS suvažia
MUSŲ RĖMĖJAI
GRUEBNER Salomėja, gimusi Zuikytė,
lance salėje, Steewarts and Lloyds Rd.
Vaikų eglutei pasibaigus, prasidės tėve duktė Petro (gimusi 1931 m. liepos 17 d.
vimas ir LNB akcininkų susirinkimas
Atsiskaitydami už spaudą, aukų yra pri (sename Corby), 5 vai. vakaro.
liams ir visiems suaugusiems bendras pa Daukšių kaime, Marijampo'ės apskr.), pa
Lietuvių Namuose.
dėję L. Nemeika 8 šil., L. Slicius 4 šit, A.
Programoj Kalėdų senelis, bendra arba silinksminimas ir šokiai iki 11 vai. Bus
Sausio 27 d. Spaudos Balius Lietuvių Bencevičius ė'šil.,” P* Jakūbėnas 4 šil.’,’ T
tėlė, loterija ir šokiai prie plokštelių mu lietuviškas baras, šokiams gros K. Vens- ieško Škotijoje gyvenančių savo giminių:
Namuose.
Gestartas 2 šil. ir A. Paukštys 2 šil.
Sinkevičienės Petronės, Sinkevičių Vinco
zikos.
kaus kapela. Kviečiame visus tėvus daly ir Petro ir Sinkevičiūčių Adelės, Ju'ės ir
Maloniai kviečiame corbiečius ir sve vauti su vaikais, nes paskirų kvietimų Anelės. Rašyti: Salome Gruebner, Bruch
čius gausiai atsilankyti.
nebus, ir prašome laikytis punktualumo. koebel neber Hanau, Kirleweg 20, Hessen,
iėė-žHėėH:Corby Skyriaus Valdyba
DBLS Skyriaus Valdyba
Germany.
KOLESNIKOVAITĖS Zinaidos (gimu
:::::::
ii: sios 1928-30 m.?) ir KOLESNIKOVO EdGERIAU KNYGA,
raštis, 2 kart savaitėje
— 2. 6.6 garo-Igorio (gimusio 1926-27 m.?), kilusių
AIDAI — išeina Amerikoje, kultūros žur iš Salako, tėvo vardas Jonas. Rašyti „Euro
NEGU BLIZGUTIS!
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7,
nalas
— 2. 3.0 pos Lietuvio“ Administracijai.
Artėjant Kalėdoms,
LIETUVIŲ DIENOS —gausiai iliustruotas
LIETUVIŲ SKYRIUS
neapsieinama be
mėnesinis žurnalas
— 1.18.6
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
dovanų, ypač
MARGUTIS — Taut, minties mėn. ilius EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.
truotas žurnalas
— 1.15.0
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų
VAIKAMS.
KARYS —karių iliustr. mėn. žurn.—2. 3.0
Printed and Published in Great
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje.
Geriausiai tam
LAIŠKAI LIETUVIAMS — katalikiškos Britain by the Lithuanian House
tikslui tinka
Grynos vilnos medžiagų ža ketai tikro avies kailio
minties žurnalas
— 1. o.o Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London,
knyga, todėl
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški
KRISTAUS KARALIAUS LAIVAS — ka- W.11. Tel. PARk 2470.
prašome rinktis:
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar
talikiškos minties žumaias
— i. 9.4
Redakcijos ir Administracijos
be namušalo. Didelis pasirinkimas grynos
vilnos
ateitis — Ateitininkų žumaias— i. 9.4 adresas: 1, Ladbroke Gardens,
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams,
ARTĖJANT. NAUJIEMS METAMS
SĖJA — Liet. Social, minties žurn.—1. 9.4
London, W.11. Tel. PARk 2470.
suknelėms ir paltams.
Vaikų iliustr. žurn.
i. 9.4. Redakcija rankraščius taiso Ir
Lietuviškos spaudos bičiulius kviečiame eglutė
Odos. Avalynė. Apatiniai.
šveicariškos
kašmiro
Tik naujai gautas Barono premijuotas trumpina savo nuožiūra.
užsiprenumeruoti liet, periodiką, o senuo
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
romėnas „Lieptai į bedugnes“ - 1.2 o.
Prenumeratos kaina: metams
sius
skaitytojus
prenumeratą
pratęsti
Moteriški, vyriški ir vaikiški megz tiniai.
Be čia išvardintų, galima užsakyti vi- 4Q
6 mėn 22 gu atskiras nr. 1
1962 metams.
Hohner akordeonai.
DIRVA — išeina Amerikoje 3 kart, savai same pasaulyje išeinančią liet, periodiką, §įl . dolerio kra§tU0Se — 6 doleriai
tėje, gausiai iliustruota, metams kaina parūpiname bet kuria kalba Jums arba metams
kainoraščiai,
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški
’
‘' c— 3.10.0 Jūsų nurodytiems asmenims knygą, liet.
Leidžia
Lietuvių Namų Ak
plokšteles.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
Bendrovė. Leidimo Taryba sudaro
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA —Kanados
Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave.,
D.B.L.S. Valdyba ir Europos Liet.
lietuvių savaitraštis
— 2.03.0

TAZAB & CO. LTD

DARBININKAS — Amerikos lietuvių laik

London, W.4,

Bendruomenių pirmininkai.

