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H. GAITSKELIUI NEATSAKOMI KLAUSIMAI Eur°pos lrAmerik°s
MIRUS

RAŠO J. VILČINSKAS

Anglų tauta ir Vakarų pasaulis liūdi ne 
tekę H. Gaitskelio, kurį negailestinga mir
tis sausio 18 d. išplėšė iš gyvųjų tarpo. 
Darbo partijos lyderis mirė po sunkios li
gos, sulaukęs vos 56 m. amžiaus, savo po
litinės karjeros pačiame žydėjime, kada 
jo partijai yra daug vilčių laimėti parla
mento rinkimus, o jam tapti D. Britanijos 
ministeriu pirmininku. Darbo partija nu
stojo lyderio, kuris vien tik savo populia
rumu galėjo užtikrinti laimėjimą.

H. Gaitskelis įstojo į Darbo partiją dar 
studijuodamas Oksfordo universitete, bet 
į parlamentą buvo išrinktas tik 1945 m. 
Pasižymėjęs ypatingais gabumais, jis 
smark;ais šuoliais kilo aukštyn. Jau 1946 
m. jis gavo Kuro ir jėgainių ministerio 
pavaduotojo vietą, o po 15 mėn. tapo toje 
pat ministerijoje ministeriu. 1950 m. jis bu 
vo paskirtas Ekonominių reikalų ministe
riu. Tais pat metais darbiečiams pralaimė 
jus rinkimus, H. Gaitskelis liko labai akty
vus opozicijoje.

Senstant buvusiam lyderiui C. Attlee, sa 
vo kolegų tarpe H. Gaitskelis buvo aiškus 
kandidatas į jo vietą. 1955 m. jis buvo iš
rinktas Partijos lyderiu, kuriuo, kasmet 
perrenkamas, išbuvo ligi pat savo mirties.

Šalia darbo savo part’joje, H. Gaitskelis 
buvo gerai žinomas tarptautiniame socia
listų sąjūdyje, kur jis buvo nuolatiniu kon 
ferencijų dalyviu, ir taip pat buvo išrink
tas Soc. Internacionalo vicepirmininku. 
Jis taip pat buvo laikomas didelėje pagar
boje savo oponentų politiniuose sluoks
niuose tiek namie, tiek ir užsienyje. Tai 
matyti iš nesuskaitomų užuojautos telegra 
mų, kurios pasipylė į Londoną, jam mirus. 
Esama nuomonės, kad dėl jo pozityvaus 
nusistatymo politiniais klausimais jis bū 
tų buvęs dar geresniu ministeriu pirminin 
ku. negu opozicijos lyderiu.

H. Gaitskeliui dar jaunam teko susipa
žinti su pavergtųjų tautų gyvenimu, todėl 
jam nesvetima buvo ir dabartinė Rytų Eu
ropos tautų laisvinimo problema. Išsiskir
damas iš kitų politikų, kurie tik kritikavo 
Sovietų politiką Rytų Europoje, jis pirma
sis pasiūlė tai problemai pozityvų spren
dimą. Darbo partijos ir tarptautinėse kon 
ferencijose jis siūlė Vidurio Europos disan 
gažemento planą, kuris vėliau tapo žino
mas kaip Gaitskelio planas. Pagal jį, Rusi
ja ir Vakarų valstybės turėtų atitraukti 
savo karines pajėgas iš Vidurio Europos 
kraštų, suteikiant tiems kraštams nepri
klausomybę su sąlyga, kad jie liktų neutra 
liais. Tas planas tapo vienu iš Darbo parti 
jos užsienio politikos punktų, siektinų 
atėjus valdžion.

H. Gaitskeliui rūpėjo Rytų Europos tau
tų laisvė. Kaip matyti iš Lietuvos social
demokratų partijos korespondencijos su 
juo, jis ketino tą planą dar kartą pasiūlyti 
Chruščiovui, kai šių metų pradžioje ruošė 
si vykti į Maskvą. Ta proga jis žadėjo ne
užmiršti ir Lietuvos bei kitų Pabaltijo 
kraštų, kurie laukia išsilaisvinimo.

Taigi H. Gaitskelio ankstyva mirtis yra 
taip pat didelis nuostolis Rytų Europos pa 
vergtosioms tautoms, jų tarpe Lietuvai.

PRANEŠIMAI PER RFE MIUNCHENE

(E) Sausio 10-11 d.d. „Eltos“ red. V. Al
seika lenkų kalba įkalbėjo pranešimus- 
pasikalbėjimus per Radio Free Europe ga 
lingąjį siųstuvą Miunchene. Viename pasi 
kalbėjimų paliesta pastarojo meto padėtis 
Lietuvoje, kitame — Vakruose (JAV ir Eu 
ropoję) laisvinimo veiksnių bei priv. ini
ciatyvos paskelbti leidiniai iš politinės, in 
formacinės, mokslinės srities. Lenkų k. 
pranešimus, siųstuvo turimais duomeni
mis, Lenkijoje ir kt. srityse (pvz., ir lietu
vių apgyventose) klausosi ne mažiau 
kaip 15 mil. žmonių.

Rajonai Lietuvoje su centrais

(E) Lietuvos Aukšč. Sovieto gruodžio 
8 d. įsaku panaikinus eilę rajonų ir nusta
čius 41 rajoną, šiuo metu Lietuvoje yra to 
kie rajonai: Alytaus, Anykščių, Biržų, Ei
šiškių. Ignalinos, Joniškio, Jurbarko, Kai
šiadorių. Kapsuko, Kauno, Kėdainių, Kel
mės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Laz
dijų, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Panevė
žio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliš
kio. Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, 
Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Švenčionių, Tau
ragės, Telšių, Trakų, Ukmergės. Utenos, 
Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų. 
Panaikintieji rajonai: Akmenės. Arioga
los, Jiezno, Jonavos, Kalvarijos, Nemenči 
nės, Pagėgių, Ramygalos, Rietavo, Skaud
vilės, Šalčininkų, Širvintų, Užvenčio, Var
nių ir Vievio.

ŽMOGUS NEBEPAKELIA NEPRITEKLIŲ
Atėjęs į valdžią, Chruščiovas pirmiau

sia paskelbė Staliną nusikaltėliu savo slap 
toje kalboje partijos suvažiavime. Po to 
jau buvo daug kartų kalbėta ir rašyta ta 
tema, vis žadant geresnį gyvenimą ir dau 
g:au laisvės. Laisvė, kaip matyti, vėl vis la 
biau suvaržoma. Tačiau ir visi ekonomi
nio pagerėjimo pažadai taip pat nuėjo nie 
kais. Juk dar 1957 m. Chruščiovas paža
dėjo, kad 1960 m. visi sovietų gyventojai 
galės jau valgyti po daugiau mėsos, negu 
amerikiečiai. Taip pat buvo pažadėta kas 
metai mažinti pajamų mokesčius. Bet mo
kesčių mažinimo projektai buvo atšaukti. 
O kas atsitiko su mėsa, sviestu ir pienu, 
tai visi susovietintųjų kraštų gyventojai 
puikiai žino. Kadangi uždarbiai nekyla, 
tai tiems maisto dalykams kainų pakėli
mas reiškia, kad sočiai pavalgyti dabar 
gali tik pinigingesnieji. O pinigingi yra 
aukštesnieji partijos ir valdžios pareigū
nai.

Dėl to žmonės ir nerimsta. Reikalai ei
na ne geryn, o blogyn. Dėl to „Pravdoje“ 
moteris iš Jegorijevsko ir iškėlė tuos klau
simus, kuriuos laisvalaikiu gvildena na
muose darbininkai. „Pravda“ tvirtina, 
kad tokių „nesusipratusių“ yra nemaža vi 
sur, ne vien tik Jegorijevske. O Jegorijevs 
ke žmonės mėgsta pasvarstyti, kaip gi čia 
dabar yra, kad sovietai tiek daug pinigų 
duoda kai kuriems ūkiškai atsilikusiems 
kraštams, kai jų labai reikia namie? Ko
dėl gi dabar turėjo būti pakeltos maisto 
kainos, jei gyvenimas šitaip gerėja, kaip 
rašoma ir sakoma? Ar būtina tiek daug 
išleisti ginklavimosi reikalams? Jei, žino
ma, kas nors ruoštųsi pulti Sov. Sąjungą, 
tai kitas dalykas. Tačiau ar Jungt. Ameri 
kos Valstybės tikrai sudaro karo grėsmę? 
Kodėl vis dėlto J. A. Valstybėse žymiai ge
riau, negu Sov. Sąjungoje?

„Pravda“ galvoja, kad su tokiais nesu
sipratėliais turi gerai pasidarbuoti agita
toriai ir išaiškinti jiems, ko jie nesupran
ta. Žinoma, agitatoriai aiškina jau dau

P SeplųnioS DIENOS
SUTARTA DĖL ATLYGINIMŲ

Profesinės sąjungos sutarė su elektros 
taryba dėl atlyginimų D. Britanijos elek 
tros jėgainėse.

Tas sutarimas turėtų galioti trejus me
tus.

Iškylus atlyginimo klausimui, beveik vi
sose krašto elektrinėse buvo prasidėję ne
oficialūs streikai — darbas „pagal taisyk
les“.

NORI PERŽIŪRĖTI SUTARTĮ

J.A. Valstybės turi Ispanijoje karines ba 
zes. Už tas bazes Ispanija yra gavusi 500 
mil. dolerių vertės karinės paramos ir 
1150 mil. ekonominės.

Ispanija nori, kad sutartis būtų iš naujo 
peržiūrėta. Ispanija nori gauti modernių 
ginklų, įskaitant raketas.

O Portugalija už bazes Azoruose nori 
gauti po 80 mil. dolerių nuomos kas metai.

NUŠAUTAS PREZIDENTAS

Sukilėliai Togo respublikoje (Afrikoje) 
suėmė vyriausybės narius ir nušovė prezi 
dentą Olympic, kuris norėjo pasislėpti 
J.A. Valstybių atstovybėje.

Valdžią perėmė Ganoje gyvenę pabėgė- 
liai-opozicijos nariai.

GAITSKELLIS MIRĖ

Britų darbiečių partijos vadas parlamen 
te Hughas Gaitskellis mirė sausio 18 d.

Prieš N. Metus jis buvo peršalęs ir gy
dėsi ligoninėje. Po trumpos pertraukos vėl 
atsigulė ligoninėn su pleurito reiškiniais. 
Vėliau prisidėjo inkstų netvarka, ir ligonio 
organizmas pradėjo nereaguoti į gydymą.

Gydytojai nustatė, kad organizman įsi
metė kažkoks nežinomas virusas.

Mirė jis susilpnėjus širdies veikimui.
H. Gaitskellis buvo perėmęs Darbo parti 

jos vadovybę iš lordo Attllės.

NETINKA EUROPAI

Kalbėdamas Rytų Vokietijos komunistų 
partijos suvažiavime, Chruščiovas pareiš
kė, kad sovietai turi 100 megatonų bombą. 
Tačiau mokslo žmonės apskaičiavę, kad 
Europoje tokią numesti būtų pavojinga. 
Jei 100 megatonų bomba būtų numesta 
ant Prancūzijos ar V. Vokietijos, nukentė
tų taip pat ir R. Vokietija ir kiti kraštai.

Tačiau tokia bomba vis tiek buvo paga
minta.

giau kaip 40 metų. Novočerkasko darbinin 
kai birželio mėn. jau nebelaukė agitatorių 
ir jų aiškinimų, kai tik buvo pakeltos 
maisto kainos. Jie išėjo į gatvę ir pradėjo 
kelti maištą. Tiesa, kad maištas buvo kru
vinai numalšintas. Tačiau jis rodo, kad 
žmonės jau nebepajėgia išlaikyti. Tokie 
maištai yra įvykę dar Rostove, Voroneže, 
Krasnodare, Grozny.

Kai kuriuose uostuose darbininkai atsi
sakė pakrauti į laivus prekes, kurias buvo 
ruošiamasi gabenti j Kubą. Darbininkai 
sako: mes patys negauname tokių gami
nių! Kuboje tokią pat nuomonę susidarė 
užsienių žurnalistai, kuriems teko pasikal 
bėti su ten atvežtaisiais sovietų „specia
listais“. Tie specialistai turėjo progos pa
matyti, kokių prekių atgabena sovietai. O 
kodėl gi Sov. Sąjungoje taip bloga gyven
ti? Kodėl visi pažadai pagerinti gyvenimą 
eina niekais? Kodėl dar dideliais kiekiais 
reikia įsivežti mėsos iš Lenkijos? Kodėl 
pastaraisiais metais dar turėjo sumažėti 
sovietų gyventojo perkamasis pajėgumas? 
Pirmiausia, visi sunkumai kyla dėl to, kad 
valdantieji sluoksniai nori aprėpti dauge
lį sričių, neturėdami pakankamai išteklių. 
Aišku, kad didžiausių išteklių pareikalau
ja ginklavimasis. Gyventojams trūksta 
sviesto ir mėsos, užtat daugėja atominių 
bombų. Be to, septynmečio planas reika
lauja didelių investacijų. Erdvės tyri
mams taip pat reikia didelių išlaidų. So
vietai čia nori pasirodyti pranašesni už 
turtingą Ameriką. Sovietiniai planuotojai 
nepajėgė taip pat tinkamai paskaičiuoti, 
kad šitiek daug pinigų ir prekių reikės su 
kišti į Rytų Vokietiją ir Kubą, norint jose 
išlaikyti komunistinius režimus.

O dar nereikia užmiršti, kad nuo 1958 
m. Sov. Sąjungoje padidėjo apie 10 mil. gy 
ventojų, kuriuos reikia papenėti, aprengti 
ir apgyvendinti. Tuo tarpu, kalbant vien 
tik apie žemės ūkį, grūdų gamyba nuo tų 
pat 1958 m. pamečiui ne didėja, o ma
žėja.

NESUSIPRATIMAI DĖL BRITŲ

Prancūzijos prez. de Gaulle'is pasakė 
kalbą, kurioje pareiškė, kad jis yra prie
šingas Britanijos įstojimui į Europos Ben
drąją Rinką. O jei ji būtinai norėtų įstoti, 
tai galėtų padaryti tik jo nurodomomis są
lygomis.

Jo sąlygos: Britanija turi atsisakyti rei
kalauti savo Bendruomenės kraštams pir
menybių, nereikalauti privilegijų savo že
mės ūkiui ir panaikinti savo susitarimus 
su vadinamaisiais laisvosios prekybos 
kraštais.

Tokios sąlygos britams nepriimtinos. Ta 
čiau kiti Bendrajai Rinkai priklausantieji 
kraštai reikalauja tartis ir britus priimti.

PASAULY
— 18 sugaudytų laukinių arklių, kurie 

buvo vežami 1000 mylių į Melbourną, pa
keliui išdvėsė traukinyje.

— Lėktuve tarp Londono ir Johannes- 
burgo (P. Afrika) dingo pašto maišas su 
pramoniniais deimantais, kurių vertė — 
45.000 svarų.

— Australija pardavė Kinijai 50 mil. 
bušelių kviečių.

1962 M. LIETUVOJE GIMĖ 60.000

(E) 1962 metams baigiantis Vilniaus ra
dijas paskelbė kiek statistinių duomenų. 
Pagal gruodžio 31 d. pranešimą apie 1962 
m. faktus ir skaičius, tais metais Lietuvo
je gimė daugiau kaip 60.000 kūdikių, o šei
mas sukūrė apie 27.000 porų. Pagal radi
ją, praėjusieji metai buvę laimingi 8.000 
Lietuvos šeimų, nes jos turėjo laimės pa
tekti į naujus butus (o kiek tūkstančių dar 
trūksta naujų butų? — E.). Dar pasigirta, 
kad 1962 m. Lietuvoje buvo primelžta be
veik 1.800.000 t pieno (metinio primelži- 
mo iš karvės vidurkis išeitų apie 2.300 kg, 
tačiau tai vargiai patikima — E.), buvę 
pagaminta 215.000 t mėsos (čia agitatoriai 
priminė, kad 1939 m. laisvoje Lietuvoje 
buvo primelžta 1.240.000 t pieno ir paga
minta 180.000 t mėsos (tikrumoje pieno 
1939 m. buvo gauta 1.369.300 t be Klaipė
dos krašto ir skaitant primelžimo iš kar
vės vidurkį 1700 kg— E.).

Paskutinę metų dieną Vilniuje buvo su
tuokta 200 jaunų porų, Kaune — 130. Per 
radiją pasidžiaugta, kad Vilniuje gruodžio 
31 d. susituokusi pedagoginio inst. stud. 
L. Naudžiūnaitė su ukrainiečiu Ivanu Go- 
varniuku.

Britai ir
Prancūzijos prez.. de Gaulle‘is iš pat 

pradžių nerodė didesnio noro, kad Brita
nija įsijungtų į Europos Bendrąją Rinką. 
Dabar jis tą nenorą viešai pareiškė. Ta
čiau didžioji dalis net pačios prancūzų 
spaudos tiek prieš jo kalbą, tiek ir po to 
pasisako už britų įsijungimą. Prancūzų 
„Le Figaro“ rašo:

„Kai norima įgyvendinti svajonę sukur 
ti trečiąją tarptautinę pajėgą ir tuo pat 
metu atstumiama Anglija, tai Europos že
myno bendruomenė anksčiau ar vėliau pa 
smerkta jau susidurti su ko rimčiausia kri 
ze. Galima ir pageidaujama kaip tik kito
kia politika. Reikia visais galimais būdais 
palengvinti D. Britanijai įstoti į Europos 
Ekonominę Bendruomenę. Vienu ir tuo 
pat metu reikia kurti stiprią žemyno ir 
Atlanto Europą, kuri, būdama visiškai 
laisva ir nepriklausoma, glaudžiai bendra
darbiautų su Jungtinėmis Valstybėmis. 
Tai visiškai nereiškia, kad būtinai reikia 
patenkinti visus Anglijos reikalavimus ir 
Bendrojoje Rinkoje sudaryti jai išimtinę 
padėtį“.

Prancūzų „L'Aurore“ rašo:
„Nėra ko nusiminti dėl tų pavojų, ku

riuos Bendrajai Rinkai galėtų iškelti D. 
BriĮanijos žemės ūkio srities reikalavimai. 
Visiškai suprantama, kad žemyno kraštai, 
o pirmoje vietoje Prancūzija gins esmi
nius savo ūkininkų reikalus ir savo drau
gams britams darys kliūčių įstoti, jei šie 
neprisiderins. Svarbiausia — reikia žiūrė
ti, kad dabar vykstančios derybos dėl D. 
Britanijos įstojimo nesunaikintų Romos 
sutarties ir nesudarytų su tuo susijusių 
pavojų“.

EUROPA DĖL BRITŲ
Prez. de Gaulle‘is tarė savo žodį. Bet jo 

nusistatymą pasmerkė 5 kiti Bendrajai 
Rinkai priklausantieji kraštai. Britų „The 
Guardian“ rašo:

„Kokia iš to paguoda? Belgijos užsienių 
reikalų ministeris Spaakas — o kas gi ki-
tas turi didesnės teisės kalbėti naujosios 
Europos vardu? — sako, kad Belgijos vy
riausybė visiškai kitaip į tą reikalą žiūri, 
negu prez. de Gaulle'is. Dr. von Brentano 
Bonnoje sako, kad Britanijos įstojimas į 
Bendrąją Rinką „sustiprintų laisvąjį pa
saulį“ ir kad Vokietijos kancleris turi ban 
dyti įtikinti dėl to generolą de Gaulle'į, 
kai nuvažiuos į Paryžių. Italijos ministeris 
pareiškia, kad de Gaulle'is negali su kitais 
Bendrosios Rinkos kraštais elgtis lyg su 
kokiomis „kolonijomis“. Olandijos užsie
nių reikalų ministeris Dr. Luns sako, kad 
Olandijos vyriausybė „nereiškia pesimiz
mo“ dėl Britų įstojimo nariu. Pagaliau Dr. 
Schroederio vadovaujama Vokietijos dele
gacija Briuselyje oficialiame pareiškime 
eina tiek toli, jog kategoriškai tvirtina,

Akademijos vadovybė

(E) 1962 m. pabaigoje Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidentu vėl perrinktas aka
demikas J. Matulis, viceprezidentu—akad. 
J. Žiugžda, vyr. moksliniu sekr. išrinktas 
akad. K. Meškauskas, prezidiumo nariu— 
akad. J. Kubilius. Tikraisiais Akademijos 
nariais pastaruoju metu išrinkti Vilniaus 
V. Kapsuko vardo univ. rekt. prof. J. Ku
bilius, Alg. Žukauskas, ekon. K. Meškaus
kas, nariais-korespondentais: Ant. Nemu- 
ra. Vyt. Nešukaitis ir „Komunisto“ vyr. 
redakt. doc. V. Niunka.

PUOLA V. SIDZIKAUSKĄ

(E) „Tiesa“ (295 nr.) ir Vilniaus radi
jas gruodžio 18 d. paskelbė K. Petkevi
čiaus ir S. Laurinaičio piktą straipsnį 
„Toks tokį pažino...“ Aštriai pultas Miun
chene leidžiamas mėnesinis, aiškiai antiko 
munistinis žurnalas „Der Europaeische 
Osten“, jam priskirtas revanšistinis, mili- 
tarinis pobūdis, juodašimtiškumas... Pet
kevičiui su Laurinaičiu ypač nepatiko, kad 
tame žurnale su savo straipsniais apie ko 
munistus, jų kolonializmą pasireiškia ir 
Rytų Europos pavergtųjų tautų atstovai, 
pvz., V. Sidzikauskas (jo str. apie 100 mil. 
prieš Kremlių buvo paskelbtas žurnalo 
1962 m. 84-85 nr.). Apie V. Sidzikauską 
„Tiesoje“ ir per radiją paskelbta eibės 
nesąmonių, tariamų „nusikaltimų“, jis, 
drauge su R. Skipičiu ir P. Karveliu, girdi, 
tiekęs „patrankų mėsą hitleriniam ver- 
machtui". Išvadinę Sidzikauską darbuoto
ju A. Dulles „ofise“ ir skubančiu su pa
slaugomis Bonnos „revanšistams“, toliau 
lietuviškieji propagandininkai ir kitus 
vad. buržuazinių nacionalistų veikėjus lai 
ko parsidavusiais Vokietijos militaris- 
tams, nes, esą, jie kanclerį Adenauerį lai
ką „didžiuoju europiečiu“. Labiausiai Vii 
niaus komunistams pikta, kad, pagal Si
dzikauską, Bonnos sluoksniai (jie teigia— 
klika...) domisi Lietuva, jos likimų.

Europa
kad Britanijos įsijungimas į Europą „yra 
būtinas ekonominiais ir politiniais sume
timais“.

NAPOLEONŲ EUROPA
Kai prez. de Gaulle'is pasisakė, tai apie 

jo svajojamąją Europą italų „II Tempo“ 
rašo:

„Europa, apie kokią svajoja de Gaulle1 
is, yra Prancūzijos Europa, abiejų Napoleo 
nų Europa. Nėra reikalo nė pabrėžtinai sa 
kyti, kad toks griežtas nusistatymas nei 
Europos pusiausvyros reikalui nepasi
tarnauja, nei pačiai Prancūzijai“.

Italų „La Voce Rebbublicana“:
„Generolas aiškiai skaldo dvasinę Euro

pos bloko vienybę ir ją keičia europiniu 
nacionalizmu, už kurio iš tiesų slepiasi au- 
toritatinis valdymas. Tai yra ideologinis 
ginčas, kuris pritiktų Albanijos ir Kinijos 
stalinistams, tačiau Europos atsakingos 
vyriausybės negali jam pritarti“.

Amerikiečių „The Washington Post“ 
nurodo:

„Ta sunkioji padėtis, kurioje yra atsidū 
rusi Bendroji Rinka, turi jaudinti ne tik 
anglus, bet ir šešių bendruomenei priklau 
sančius kitus kraštus .kurie bijosi, kad jie 
atsidurs didelės Prancūzijos vadovaujamo 
je mažoje Europoje, naujosios Europos da
lyje.

PRANCŪZIJOS UŽSIMOJIMAI
Norėdama tvarkyti tik dabartinę Euro

pos Bendruomenę, Prancūzija nori apsi
ginkluoti atominiais ginklais. Dėl to užsi
mojimo šveicarų „Journal de Geneve“ 
rašo:

„Kas ypač sunkiai slegia, tai žinojimas, 
kad de Gaulle'is veda Prancūziją į savižu
dybę. Joks realistiškas valstybininkas ne
gali pramatyti taktinio atominio karo ga
limybių. Prancūzų atominės pajėgos gali 
būti skirtos bombarduoti tik lengvai patai 
komiems tikslams, būtent — miestams. 
Tačiau jos ne tik apskritai didelių sunku-
mų sudarytų Europos gynybai, bet būtų
dar mirtinas pavojus Rytų-Vakarų santy
kiuose.

RAŠYTOJO ALB. ŽUKAUSKO 
KELIONĖS

(E) Rašytojas Alb. Žukauskas pastaruo
ju metu daug keliavęs po Lietuvą, matęs 
tvark’ngų trobesių, bet ir daug netvarkos. 
Gruodžio 23 d. jis per Vilniaus radiją pa
sakojo, kad ties Kuršių marėmis Žibirų 
kaime aptikęs daug nešvaros, stogai visur 
apšepę, sienos nebaltytos. Ignalinos rajo
ne Žukauskas vėl susidūrė su kolchozinin- 
kais, kurie apleidę savo trobas, nes juk ne 
tavo kolchozas... O prie Vilniaus Žaliųjų 
ežerų Žukauską dar labiau nustebino vie
na troba prie ežero. Girdi, langai ten ne
buvo varstomi nuo laikų, kada pastatė tro 
bą, ant stalų valgių likučiai, neplauti in
dai, senos kojinės. Dabar radijas kreipėsi 
į klausytojus, ragino daugiau kritikuoti 
savo kaimynus, kurie darą gėdą visam 
kolchozui.

J. Maniušis Italijos komunistų 
suvažiavime

(E) „Tiesoje“ (300 nr.) paskelbtas pasi
kalbėjimas su dalyvavusiu Italijos komu
nistų suvažiavime LKP CK sekr. J. Maniu 
šių. Jis nurodo, kad Italijoje, smerkia! iš
sivysčius pramonei, girdi, darbo žmonių 
sąlygos esančios... sunkios, ir jį piktina, 
kad italai uždirbą dvigubai, trigubai ma
žiau, negu reikia normaliai gyventi (o 
kaip Lietuvoje, Sovietijoje? — E.).

Lietuvos istorikai Maskvoje
(E) Gruodžio antroje pusėje Maskvoje 

įvykusiame visasąjunginiame istorikų su
važiavime dalyvavo ir 25 Lietuvos istori
kai, jų tarpe, žinoma, ne vienas ir agitato 
rius ar pseudoistorikas, kaip Lietuvos
Mokslų Akademijos viceprezidentas J. 
Žiugžda. Iš kitų istorikų, kandidatų, aukš
tųjų mokyklų dėstytojų, dalyvavusių 
Maskvoje, minėtini: J. Jurginis, Aid. Gai
galaitė, Angelė Vyšniauskaitė ir kt.

Lietuvoje šalčiai — prieš Kalėdas
(E) Kai Vak. Europoje dideli šalčiai 

siautėjo pačioms Kalėdoms, tai Lietuvoje 
jie daugiausia reiškėsi apie gruodžio 20-
22 d.d. Tomis dienomis, temperatūrai kri
tus žemiau 20 laipsnių nuliaus, per radiją 
lietuvių kalba ir... rusiškai skelbta, kad 1- 
4 klasių moksleiviai galį neiti į mokyklas. 
Gruodžio 21 d. šaltis Vilniuje siekė 26-27 
žemiau nuliaus, Utenoje — 29, Klaipėdoje 
— 16. Nuo gruodžio 23 d. oras jau atšilo, 
ir Kalėdoms temperatūra laikėsi apie 15- 
17 laipsnių šalčio. N. Metams vėl pakilę.
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2 EUROPOS LIETUVIS

STP. KAIRIUI - 85 METAI LIETUVOJE MIKĖ ST. ŠILINGAS
Adomas G. Tūla

(Elta) 85 m. amžiaus sukako inžinieriui 
technologui, politikui, publicistui, Vasario 
16 Nepr. Paskelbimo Akto signatarui ir 
p’rmajam Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininkui Steponui Kairiui. Jis

rija pasirašė protokolą apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sąlygas. 1918 
m. sukaktuvininkas buvo vienas iš pasira 
šiušiųjų Nepriklausomybės atstatymo 
Aktą.

DIENŲ VAISIUS
Iš lėto bręsta valandos 
ir kaupiasi širdy 
sunkus dienų vaisius.

gimė 1878 m. Užnevėžio kaime, Kurklių 
valsč., Ukmergės apskr. Dar besimokyda
mas Šiaulių gimnazijoje, Stp. Kairys, kar
tu su kitais protestuodamas prieš tikybos 
dėstymą rusų kalba, išėjo iš klasės ir bu
vo pašalintas iš gimnazijos.

1904-7 m. Stp. Kairys buvo įsitraukęs į 
Lietuvos socialdemokratų partijos revoliu 
clnį darbą. Jis yra ir vienas iš tos partijos 
vadų, partijoje pradėjęs dirbti 1900 m. Vii 
niuje. Baigęs Technologijos institutą Pet
rapilyje, Kairys statė tiltus Rusijoje, nuo 
1911 m. pastoviai apsigyveno Vilniuje. 
1912-16 m. dirbęs Vilniaus savivaldybėje, 
Kairys pirmasis pradėjo kanalizacijos dar 
bus Vilniuje. Nuo 1916 m. atsidėjo politi
niam darbui. 1916 m. kartu su A. Smetona 
Ir J. Šauliu dalyvavo Rusijos pavergtųjų 
tautų konferencijoje ir lietuvių veikėjų 
pasitarime Lozanoje, kur buvo nutarta 
siekti politinės nepriklausomybės Lietu
vai. 1917 m. vokleč'ų okupacijos metu Kai 
rys buvo išrinktas i Lietuvos Tarybą. Vė
liau dalyvavo konferencijoje Berne, o 
1917 m. su vokiečių užsn. reikalų ministe-

1918 m. pabaigoje pasitraukęs į Kauną, 
Kairys dirbo politinį darbą, buvo tiekimo

■ ir maitinimo ministeriu IV ministerių ka
binete. 1920 m. išrinktas j Steig. Seimą, vė 
liau ir į visus tris seimus, kuriuose buvo 
soc. dem. frakcijos pirm. Dalyvavo socia
listų internacionalo kongresuose užsieny. 
1923-38 m. būdamas Kauno m. savivaldy
bės kanalizacijos ir vandentiekio skyriaus 
vedėju, Kairys įvykdė reikšmingą darbą— 
vandentiekio ir kanalizacijos Kauno mies 
tui įvedimą. Paruošė ir kt. miestų kanali
zacijos, vandentiekio planus. Nuo 1923 m. 
sukaktuvininkas dėstė Lietuvos Universi
teto techmkos fakultete, 1939 m. buvo pa
keltas o. prof., o 1940 m. už sanitarinių 
įrengimų statybą Lietuvoje jam suteiktas 
garbės daktaro laipsnis. 1941-43 m. univer 

i siteto technikos fakult. dekanas. 1943 m.
vokiečių okupacinės valdžios įsakymu Kai 
rys kartu su kitais Vytauto Didž. U-to se
nato natriais buvo kalintas už pasipriešini 
mą imti studentus į Darbo tarnybą. Lietu
voje, pogrindyje, 1943 m. įsteigus Vyr. Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komitetą, Stp. Kairys 
buvo jo pirmininku. Vokiečiams Kairio 
nepavyko suimti, ir jis žvejų laiveliu ban
dė pasprukti švedijon. Tačiau vokiečių 
karo laivo buvo pastebėtas, suimtas (kita 
— Kaminsko pavarde), o vėliau iš kalėji- buvo apdovanotas Aukšč. Sovieto garbės 
mo paleistas. Nuo 1944 m. Kairys toliau raštu. Prof. Ivanauskas laikytinas pačiu 
dirbo V. Vokietijoje, atgaivinto VLIKo didžiuoju lietuvių zoologu-mokslininku. 
veikloje. Subūręs apie save specialistus, Jis aukštus mokslus ėjo Petrapilyje ir Pa 
paruošė Lietuvos atstatymo projektus. ryžiuje (Sorbonoje). Ligi 1917 m. jis Pet

rapilyje vedė mokslo priemonių dirbtuvę, 
Lietuvon grįžo 1918 m. Nuo 1922 
vos (vėliau Vytauto Didž.) U-to

Suplaukia jan kiekvienas atdūsis 
ir bailiai slėptos ašaros — 
taip noksta skausmo kekė.

O, retos džiaugsmo šypsenos, 
papuoškit ją 
saulėtu spindesiu!

Ir kai širdis silpna 
it vynmedžio šakelė 
po jos našta paluš,

kaip kuklią dovaną 
ir tyliai tartą ačiū 
priimk ją, žeme.

(E) Iš Lietuvos gautomis žiniomis, lap
kričio 16 d. Kelmėje mirė 77 m. amž. eida
mas (gimęs 1885 m. lapkričio 11 d.) teisi
ninkas St. šilingas. Visuomenės darban jis 
buvo įsijungęs nuo studentavimo laikų. 
Plačiai reiškėsi pirmojo karo metu Rusijo 
je lietuvių organizacijose. Neprikl. Lietu
voje velionis buvo Lietuvių Tarybos pir
mininku, du kartu buvo teisingumo minis 
teriu, vėliau Valst. Tarybos pirmininku, 
šilingas su žmona ir dukra buvo ištremtas 
1 Sibirą, 1954 m. jam buvo leista grįžti, ta
čiau po kelių mėnesių jis vėl ištremtas į 
Ukrainą. Tik 1961 m. pabaigoje jis pakirs 
ta sveikata grįžo į Lietuvą.

(E) Sausio 19 d. išleistas 500-sis „Eltos 
Informacijų“ numeris. Jos pradėtos leisti 
1946 m.

(E) Sausio mėn. sukanka lygiai 10 me
tų, kaip VLIKo leidžiamas „Elta Presse- 
dienst“ biuletenis vokiečių kalba.

SUKAKTININKAI LIETUVOJE
PROF. T. IVANAUSKUI—80 M. AMŽ.
(E) Lietuvoje gyvenančiam prof. Tadui 

Ivanauskui gruodžio 16 d. sukako 80 m. 
amžiaus. Jo sukaktį minėdami, ir Lietu
vos komunistaipripažino, kad T. Ivanaus
kas — gilus mokslininkas, talentingas pe
dagogas, puikus gamtininkas ir mokslo po 
puliarizatorius. Už jo veiklą Lietuvoje jis

Sukaktuvininkas plačiai reiškėsi social, 
spaudoje. Raulo Kemeklio slapyvardžiu 
1920 ir 1927 m. parašė ir iš.eido feljetonų matematikos fakulteto zoologijos 
rinkinius. vedėjas, nuo 1940 m. pradžios —

Lietuvai atstovavo daugelyje

m. Lietu 
gamtos- 

katedros 
o. prof.

_  ___  _ ____ užsienio 
dirbo laisvinimo veikloje^ Ligos pasėkoje konferencijų, atliko kelias mokslines eks- 
yra netekęs vienos kojos. Tačiau ir ligos, Pedicijas, užsieniuose, 
amžiaus slegiamas jis nemetė plunksnos, 
aktyviai reiškiasi spaudoje. JAV-bėse pa
sirodė Kairio atsiminimų pirmasis tomas 
„Lietuva budo“, ruošiamas spaudai ir ant
rasis. Dar jis rašo istorinį veikalą apie bol 
ševikmetį su Lenino įvertinimu.

Atvykęs į JAV-bes, Stp. Kairys toliau

Ivanausko iniciatyva Lietuvoje buvo pra 
dėtas paukščių žiedavimas, kailinių žvėrių 
augmimas, daugiausia jo iniciatyva 1938 
m. Kaune įkurtas zoologijos sodas. Sukak- 
t’ninkas parašė visą eilę mokslo veikalų, 
straipsnių spaudoje. Jis labiausiai domė
josi ornitologija, ir didžiausias jo moksli- 

Lietuvoje Steponas Kairys gerai žino- nis įnašas tai 3 tomų veikalas „Lietuvos 
mas, nėra dingusi jo įtaka, ir pavergėjas, paukščiai“ (1938-55). Laisvoje Lietuvoje 
su J. Paleckiu prieky, jį visokiais būdais Ivanauskas plačiai reiškėsi šaulių sąjun- 
niekina. goję.

V. MYKOLAIČIUI-PUTINUI 70 METŲ
(E) Lietuvoje gyvenančiam rašytojui 

Vincui Mykolaičiui-Putinui sausio 6 d- su
kako 70 m. amžiaus. Gimęs 1893 m. Pilo
tiškių km., Gudelių valse., Marijampolės 
apskr., Mykolaitis-Putinas į lietuvių lite
ratūrą įėjo kaip lyrikas, dramaturgas, ro
manistas, literatūros istorikas. Lietuvoje 
V. Mykolaičio 70 m. amž. sukaktis pradėta 
minėti sausio 5 d. per Vilniaus radiją. A. 
Venclova savo kalboje pripažino, kad V. 
Mykolaitis-Putinas esąs vienas populia
riausių rašytojų, turįs gerą skonį, plačią 
erudiciją, įžvalgus ir literatūrai davęs kū
rinių, kuriems lemta labai ilgai gyventi. 
Kitą dieną per radiją kalbėjo jaunųjų ra
šytojų vardu Mozūriūnas, buvo skaitomi 
sveikinimų laiškai, telegramos. Sukaktuvi 
ninko raštų kolekcija yra surinkta Vil
niaus universiteto bibliotekoje —čia ir pir 
mieji rašytojo kūriniai ir naujas „Sukilė
lių“ leidimas. V. Mykolaičio kūryba lei
džiama dideliais tiražais, skaitoma ir už
sienyje, išversta į rusų, latvių, baltarusių, 
moldavų, lenkų, čekų kalbas. Kaip ir kitų 
sukakčių progomis, Lietuvos Aukšč. I_
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Kimčiai 4
C?

DIJAKONATAS BAŽNYČIOJE

pirmuosius dijakonus: Steponą, Pi- 
Prokorą, Nikanorą, Timoną, Parme- 
antijokietį Mikalojų, suteikdami 
sakramentinius šventimus ir paskir 
atitinkamas bažnytines pareigas.

LIETUVA
(19)

XI

Matyt, privadžiojimai buvo ant vėjo, 
Nes Bytautas šaipės stačiai, 
O jogei liežuvį kaip ylą turėjo 
Ir gnybti mokėjo skaudžiai, 
Jau ermaphroditams užkirsti ketino 
(Taip puslenkius jis pravardžiavo), 
Bet Tumas polemiką jiems sugaišino, 
Nes štai po langais pavažiavo. 
Nuduodama skambalo būk negirdėjus 
Ir ginčų nelaukdama galo, 
Juškienė paprašė svečius-geradėjus 
Užkasti prie auštančio stalo.
Tik vienas Juška, nesistiepdamas ponu, 
Išbėgo žentelio sutikti.
Dievuliau! tačiau kaip jam būtų malonu 
Šitoj valandoj apsirikti!
Kaip būtų malonu ką kitą prispausti 
Prie tėviškos savo krūtinės!
Ir apsikabinus bučiuojant beklausti. 
Ar grįžta jau meilę pažinęs?
Ar jau kunigystės sapnai išgaravo, 
Kai tiek tarp žmonių pagyventa? 
Ar senas Juška neakylai sapnavo 
Sau rimtą išlavinsiąs žentą?.. 
Bet veltui, poneli gerasis, svajoji! 
Tu Juozo į žentus nelauk!
O Tumui greičiau tu, Juškyte gražioji, 
Žiedelį ant piršto užmauk!

Pelėsiais drėgnumas išpynė!..
Jau metai, kaip durys čionai geležinės
Prieš Rainį sunkiai užsivėrė,
O sausgėla, kritus jaunam ant krūtinės, 
Sveikatą ir kraują išgėrė.
Nors kūnas nustelbo, bet dvasios negali
Supančioti keturios sienos:
Ji grįžta kasdieną į mylimą šalį;
Jai laisvės sapnuojasi dienos;
Ji lanko ilgėdamos Nemuno krantą, 
Atmindama savo jaunystę;
Jai rodos; šiandieną geriau ji supranta 
Svajotą tada kunigystę.
O, kaipgi norėtų su kunigu Jonu
Dabar, kaip tada, pašnekėti!
Jam žodį, be abejo, duotų malonų
Jau kryžkeliais neklaidinėti.
Rods, tankiai, pabudęs iš miego, Rainys
Vilioki regėjimą mato,
Bet žodžio mainyti daugiau nemainys, 
Perdaugel su juo apsiprato.

XIII

XII

Visoj Lietuvoj ne tik žodis ir raštas, — 
Lietuviškas vardas užginta.
O Vytauto žemė, lyg Rusijos kraštas, 
Šiaurės-vakarų pavadinta!
Tik Vilniuje rūmai, kur lavinas popai
Ir Lietuvą rusint mokinas,
Už tai, kad lietuviams kenksmingi dvejopai, 
Lietuvių sodyba*) vadinas.
Petrapily pučias kairėje Nevos
Kiti dar lietuviški rūmai**);
Taip skelbias dėl to. kad sūnums Lietuvos
Iš tolo jau kartūs jų dūmai.
Lietuvių kalėjimas! Vargšas ne vienas 
Čia nyko už brangią tėvynę;
Ilgėjimo ašaros laistė tas sienas,

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai, 
Į dangų viliodamos kviečia;
Riedėdamas pilnas mėnulis antai 
Išakijo***) bokštą nušviečia.
Vidurnakčio dvyliktą muša iš reto
Bone Petropaulo nušvitus
Ir, skelbdama pradžią užgimusio meto, 
Atliepia į cerkvių granitus.
Kelintą jau kartą pabunda Rainys: 
Tas pats vis regėjimas matos!
Jadvygos dvasia? Ir budrus kalinys 
Nuo mielo pagundimo kratos.
Skaudžiai pasirėmęs į pogalvę kietą,
Lyg buvo pradėjęs sapnuoti, 
Tačiau kai atsiminė atbulą svietą, 
Taip pusbalsiu ėmė dainuoti:

..Ir vėl, kaip viliokė pagundos dvasia 
Suvargusios mano kelionės.
Tu stoji kas valandą man akyse;
Vilioji, ka;p jaunos svajonės.

Nejaugi, mieliausia, ik šiol negana 
Tau mano žaizdų atkartoti?
Ar širdžia manai pasidžiaugt kruvina, 
Kankintoja mano nesoti?

Trečiame sekmadienyje po Trijų Kara
lių katalikų Bažnyčia švenčia daug šven
tų kankinių, kaip šv. Sebastijono, Agnie
tės ir k. Ypač kilnių minčių sukelia mums 
šv. dijakono VincencijauS šventė, švenčia
ma sausio 22 d. Kaip žinome, katalikų 
Bažnyčia ypač švenčia tris didžiuosius di- 
jskonus: šv. Steponą, šv. Laurencijų ir šv. 
Vincencijų, kurie savo jaunystės žydėji
me nuėjo pas Kristų, kaip garbingi kanki
niai. Jie yra pirmieji kraujo liudininkai, 
savo mirtimi paliudiję Kristaus istorišku
mą ir Jo mokslo realumą gyvenime.

Bet kas yra dijakonas? — Tai graikiš
kas žodis, kurį lietuviškai galima išversti: 
„tarnas“. Pats Kristus buvo pirmasis dija 
konas, kuris apie save pasakė: „Žmogaus 
Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats 
tarnauti ir atiduoti savo gyvybės dauge
liui atvaduoti...“ (Mt. 20.28). Tai sekdami 
apaštalai jau pirmaisiais krikščionybės 
amžiais įvedė dijakonatą, išrinkdami sep
tynis 
lypą, 
ną ir 
jiems 
darni
„Netinka, kad mes paliktumėme Dievo žo
dį ir tarnautumėm prie stalų“, sakė jie ti
kinčiųjų miniai ir nustatė tris pagrindi
nes dijakonų pareigas: tarnauti ir rūpintis 
vargšais, skaityti ir skelbti Evangeliją ir 
dalyti tikintiesiems Kristaus Kūną ir 
Kraują. Tos pareigos p:rmaisiais krikščio
nybės amžiais ir buvo ilgai ir garbingai di 
jakonų vykdomos palengvinant ir pade
dant kunigams jų tiesioginėje tarnyboje. 
Dijakonatas buvo žinomas ne tik Palesti
noje, Egipte, bet ir Romoje ir visose krikš 
čionių bendruomenėse. Šv. Vincencijus bu 
vo gimęs kaip tik Ispanijoje ir vyskupo 
Valerijaus vardu, kuris nemokėjo vietinės 
kalbos, skelbė Evangeliją savo tėvynėje, 
kol karaliaus Daciano buvo nukankintas 
Valencijoje.

Laikams bėgant ir krikščionybei išpli 
tus, dijakonato atskiros pareigos vėl susi

sukančių progomis*,* Li’etuvo’s Aukšč? ”so- liei° su kunigystės pareigomis, ir šiandie- 
vieto įsaku už nuopelnus V. Mykolaičiui- n? atskiro dijakonato katalikų Bažnyčioje 
Putinui suteiktas liaudies rašytojo garbės n®ra’ bet jo šventimai ir visas turinys yra 
vardas išlikę kunigystės šventimų apimtyje. To

dėl paskutiniais laikais, kai Bažnyčia pa
saulyje pasiekė tolimiausius kraštus, apim 
dama beveik 20 procentų viso žemės gyven 
tojų skaičiaus, vėl iškyla aktualus reika
las atgaivinti dijakonatą, t.y. darbu per
krautiems kunigams duoti daugiau pagal
bininkų, kurie perimtų seniau dijakonų ei 
tąsias pareigas, kiek galint jas pritaikant 
modernių laikų reikalavimams ir sąly
goms. Visuotinis Bažnyčios Susirinkimas 
Vatikane, atrodo, tą klausimą irgi svars
tys išsamiai.

Bet tam tikra prasme ir šiandieną kiek
vienas katalikas yra dijakonas —Kristaus 
mistinio kūno narys ir tarnas, kuris priva
lo vykdyti dijakonų eitąsias pareigas. 
Ypač plačią dirvą teikia kiekvienam kata
likui dijakonų eita pirmoji pareiga: tar
nauti ir rūpintis vargšais! Kokia tai kilni 
ir aktuali pareiga! Ji apima visą karitaty- 
vinę veiklą, ligonių aptarnavimą ir kitas 
artimo meilės darbų sritis.

Šalia to, kiekvienas katalikas daug gali 
prisidėti ir prie Evangelijos skelbimo. Jis 
privalo gerai pažinti Evangeliją ir šv. Ras 
tą, žiūrėti, kad jo artimieji gautų progos 
skaityti Dievo žodį, tėvai, kaip dijakonai, 
patys privalo kas savaitę skaityti šv. Raš
to žodžius savo vaikams šeimose, ir apskri 
tai visi privalo būti gerų knygų apaštalai 
(čia kiekvienas turėtų pagalvoti, kaip jis 
palaiko ir remia gerą katalikišką spaudą, 
laikraščius, žurnalus ir t.t.). Geros spau
dos apaštalavimas yra kiekvieno pasaulie 
čio-dijakono antroji pareiga!

Trečioji dijakono pareiga — tarnauti al
toriui — tiesiogiai, kad ir ne visiems įvyk
doma, tačiau netiesiogiai kiekvienas priva 
lo tarnauti eucharistiniam Kristui ir rū
pintis. kad Kristus altoriuje nebūtų pa
mirštas, bet sudarytų viso gyvenimo cent
rą, iš kurio plaukia mūsų dvasinio gyveni 
mo jėgos. Nesvarbu, kokias pareigas mes 
vykdysime, bet visą gyvenimą mes turime 
atsiminti, jog esame dijakonai —Kristaus 
mistinio kūno tarnai!

Mons. Cleras

Ar atilsio jau neatras niekados 
Suvargusi mano krūtinė?
Ar vien atsimuš balsas mano maldos 
Į sieną šaltai akmeninę?

Aukščiausias! Tu vienas našlaitį matai, 
Kurio nebepriglaudė žmonės;
O atilsio, atilsio vieno tiktai
Prašau, kaip didžiausios malonės!

Gana nuo žmonių betikėtis širdies.
Juk žemė — pakalnė dejonių!
Tik vien beprotys sausą ranką išties 
Sugauti šešėliui svajonių!

Daug žada nuo anksto žmogaus gyvata 
Krūtinę viliodama jauną;
Bet štai su svajonėmis eina greta 
Ir skausmas ir viltį apgauna!

Tu vienas, Aukščiausias, keleivio žmogaus
Pavargusią širdį atjausi
Ir, atilsio nepavydėdams brangaus, 
Kaip sūnų ant galo priglausi“.

AŠTUNTOJI GIESMĖ

I

Jau mažai Lietuvoj tų beliko senelių, 
Pas kuriuos dar mažučiai, sutūpę ant kelių, 
Beklausydavom pasakų, ausis atvėrę, 
Kaip už Turką Prancūzas ir Anglas užtarę, 
Prieš Maskolį sukėlė smarkiausiąją karę 
Ir jam ties Sevastopoliu kailį išpėrė.

Mums beaugant į metą, galybė Maskvos 
Irgi augo! ir pančius vaikams Lietuvos 
Kalė išsivyravus kaskart baisesnius;
O Prancūzas, anuomet gynėjas liuosybės, 
Ranką laužė dabar autokratų galybės 
Ir jiems pinigus skolino paskutinius.

Aleksandro****) galybę beskelbė Europa 
Ir, tarytum pavirtus į paklusnų popą, 
Jo malonėje savo išganymą matė.
Patį Bismarką griaužė kaimyno galybė;
Bet ir šis tik slapčia kartais draugui įgnybė; 
Vien Bulgarų Stambulovas keterį statė.

Ant Dubysos nutilo tada dainininkės; 
Nebedrįso senelis, į žemę sulinkęs, 
Prieš maskolius nei žodžio ištarti aštraus; 
Tik kad Kražių bažnyčią kazokai uždarė, 
Senis Glinskis sukruvintas, keikdamas tarė: 
„Ar nors kartą velniai tų žalčių neberaus?“

(Bus daugiau)

*) Litovskaja seminarija.
*♦) Litovski zamok.

***) Didžiausia ir gražiausia Petrapily cerkvė.
»***) Aleksandras III, Maskolių caras,

Roma, 1963.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — sausio 27
DERBY — sausio 27 d.. 11 

Gate.
ROCHDALE — sausio 27 d..

d., 10.30 vai. 
vai., Bridge

11.30 vai.

A. Bimba — jau sovietinis „daktaras“
(E) Gruodžio 27 d. Lietuvos laikraščiai 

ir radijas paskelbė nepaprastą, daug kam 
šypseną sukeliančią naujieną — 
gyvenąs komunistinis veikėjas 
Bimba —jau garbės daktaras... 
ningai garbės daktaru išrinko
valst. V. Kapsuko vardo universiteto moks 
line taryba...

JAV-bėse 
Antanas 
Jį vie- 
Vilniaus

2



Nr. 4(745). 1963.1.22 EUROPOS LIETUVIS 3

VIENA IVANO DENISOVIČIAUS DIENA
A. SOLŽENICYNAS j KASDIENIŠKOS 

SMULKMENOS(Tęsinys iš pr. nr.)

Pagal bylą nuteisė šuchovą už tėvynės 
išdavimą. Ir pats jis paliudijo, kad taip 
buvo, kad pats pasidavė į nelaisvę, norė
damas išduoti tėvynę, o grįžo iš nelaisvės 
tik todėl, kad vykdė vokiečių žvalgybos 
užduotį. Kokią užduotį — nei pats šucho- 
vas, nei tardytojas nepajėgė išgalvoti. 
Taip ir paliko — užduotį.

Šuchovo išskaičiavimas buvo paprastas: 
nepasirašysi — kryžius, pasirašysi — nors 
mažumą pagyvensi. Pasirašė.

O iš tikrųjų buvo taip: keturiasdešimt 
antrųjų vasarį Šiaurės-vakaruose apsupo 
visą jų armiją; ir iš lėktuvų jiems jokio 
maisto nenumetė, o ir lėktuvų tų nebuvo. 
Priėjo iki to, kad drožė nuo išputusių ark
lių kanopas, mirkė tą ragieną į vandenį ir 
valgė. Ir šaudyti nebuvo iš ko. Ir taip pa
lengvėle vokiečiai juos rankiojo iš miškų. 
Ir štai su tokia viena grupe Šuchovas išbu 
vo nelaisvėje porą dienų, ten pat, miškuo
se, — ir pabėgo jie penkiese. Ir miškais, 
ir pelkėmis brovėsi — per stebuklą pas sa
vuosius pateko. Tiktai du automatininkai 
vietoj paklojo, o trečias — nuo žaizdų mi
rė, du iš jų saviškius pasiekė. Būtų buvę 
gudresni, būtų sakę, kad klydinėjo miš
kais, ir ką tu jiems. O jie atvirai: iš vokie
čių nelaisvės. Iš nelaisvės? Kad jus kur 
galas... Būtų jų penketas, sutikslintų pa
rodymus, patikėtų gal, o dviems niekaip: 
susikalbėjote, biaurybės, apie pabėgimą.

Senkai Klevšinui progirdom pasirodė, 
kad kalbama apie pabėgimą iš nelaisvės, 
ir jis garsiai tarė:
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BUVAU KOMUNISTŲ „MITINGE“

Gruodžio mėn. vienas jau gerokai nu- 
tautęs lietuvis į darbą atsinešė lapą popie
riaus ir kiša man. Girdi, o gal tu nori į 
lietuvių subuvimą nueiti? Žiūriu, ogi — 
pakvietimas į masinį lietuvių mitingą, 
kuriame „bus pasmerkti hitlerininkų dar
bai Lietuvoje“. Kviečia lietuvių komunis
tų partija Čikagoje.

Jau seniai man rūpėjo pamatyti, kas 
tie lietuviai komunistai, kaip jie atrodo, 
ką jie ten šneka. O čia tokia gera proga. 
Žmona sako: neik, brangiausias, dar, sako, 
primuš tave tie neprieteliai. Nuėjau ir ne
primušė.

„Mildos“ salė, anksčiau buvęs kino teat 
ras, yra senoje lietuvių kolonijoje, jau po 
truputį mažėjančioje, išmirštančioje, ap
leistoje. Pati salė, jos dekoracijos, uždan
gos, paveikslai ir lempos jau senatve ne
ša, naftalinu atsiduoda. Įėjau apsidairiau. 
Keli senukai prie durų kažkokias knyge
les dalija, lietuviškai šnekučiuojasi. Ma
ne apžiūrėjo, akimis pervedžiojo, bet nie
ko nesakė. O aš pro juos ir.— į salę. Po 
kelių minučių kažkoks jaunokas vyras 
aplink apėjo, vis į mane skersuodamas, 
bet jis į mane, o aš į jį. Tegu, sakau, spė
lioja, tegu rūpinasi, gal dar pagalvos, kad 
aš čia koks nors iš Maskvos atvykęs revi
zorius jų darbų patikrinti atėjau.

Nedrąsu, tiesą pasakius, buvo sėdėti. 
Pradėjo senukai ir senelės rinktis. Susėdo 
kas po vieną, kas po du. Niekur grupėmis 
nesėda, visi atskirai, lyg vienas kito bijo
dami. Visi rūstūs, kietomis akimis, su
spaustomis lūpomis. Susirinko apie šim
tą. O aš pats jauniausias visoje salėje.

Pasikėlė gėliuota (daugiausia raudonų 
gėlių) uždanga ir pasirodė scenoj aplūžęs 
pilkas staliukas, apdengtas raudonom gė
lėm išmarginta staldengte ir trys pilkos 
virtuvinės kėdelės. Išėjo senyvas žmogė
nas ir sako: dabar profesorius Kubilius ati 
darys mūsų susirinkimą. Tas profesorius 
aukštokas, liesas, netvarkingais plaukais, 
degančiomis fanatiškomis akimis. Pradėjo 
jis savo šneką iš senų laikų, iš 2000 metų 
prieš Kristaus gimimą. Nurodė įvairius 
įstatymus, kurie draudė žmogui žudyti ki
tą žmogų. Priartėjęs prie Kristaus gimi
mo, jis nurodė, kad, esą, ir „taip vadina
mieji Dievo įstatymai“ draudžią žmogų 
žudyti, o, girdi, vokiečiai ir jų padlaižiai 
žudė... Esą, kur ir kiek išžudė, sužinosime 
iš pagrindinio kalbėtojo. Apie Staliną ir 
kitus burliokus anei žodelio. Po jo ilgoko 
atidarymo išėjo choras: dešimt moterų ir 
dešimt vyrų. Visi jau gerokai paūgėję, ke 
lios mamytės su gerais amerikoniškais 
pilvukais, matyt, sopranai. Dirigentė to
kia sudžiūvusi, vikri, mažytė. Užgiedojo 
Amerikos himną. Visi sustojome. Po jo, 
pranešėja sako, dabar bus lietuvių liau
dies daina. Ir sugiedojo „Kur lygūs lau
kai. snaudžia tamsūs miškai“. Visi ploja, 
ir aš ploju, nes graži ir pažįstama daina. 
Po jos eina į lietuvių kalbą kažkieno iš
versta žinoma, melodinga negrų daina 
„Savanna River“. Refrenas vis išeidavo 
„Plyšta man iš skausmo širdis“. Graži me
lodija, neblogas dainavimas sukėlė pana
šius ir man jausmus. Norėjosi šaukti 
„Amerika, Amerika, ir ką gi tu padarei 
iš mano brolių lietuvių, ką tavo kasyklos 
ir skerdyklos, tavo cemento gatvės ir fab
rikų kaminai padarėte iš lietuviškų ber
nų, kurie naktigonio jodavo, subatvaka-

— Aš iš nelaisvės bėgau tris kartus. Ir 
tris kartus gaudė.

Senka, kantruolis, daugiau vis tyli: 
žmonių negirdi ir į pokalbį nesikiša. Tai 
apie jį maža ir žino; tik tiek, kad jis sėdė
jo Buchenvalde ir ten pogrindinei organi
zacijai priklausė, ginklus sukilimui ruošė. 
Ir kaip jį vokiečiai pakabino ant užlaužtų 
už nugaros rankų ir lazdomis tvojo.

—- Tu, Vania, aštuonerius sėdėjai, ko
kiuose lageriuose? — pertarė Kilgas. — 
Tu tarp kriminalinių sėdėjai, jūs ten su 
bobomis gyvenote. Jūs numerių nenešio
jote. Bet imk ir katorgoj aštuonerius iš
būk! Šitiek dar niekas neištvėrė...

įsistebeilijo Šuchovas į krosnelės lieps
ną, ir prisiminė jam septyneri metai šiau
rėje.

Ir kaip jis trejus metus tempė proskyna 
rąstelius ir pabėgius. Ir kaip laužas ten 
taip pat įsidegdavo ne visada, toj miško 
kirtavietėj, ir dargi ne dieną, o naktį. Te
nykštė vyresnybė įvedė ten tokią tvarką
— brigada, neįvykdžiusi dienos užduoties, 
pasilikdavo nakčiai miške. Tik po vidur
nakčio jie atšliauždavo iki lagerio, o rytą
— vėl į mišką.

— Ne-e, brolyčiai... Čia ramėliau, ma
tyt, — pratarė jis. — Įvykdei, neįvykdei
— drožk namo. Ir duonos čia šimtu gra
mų daugiau. Čia — gyvent galima. Ypa
tingasis — na, tegu ir ypatingasis, nume
riai tau kliudo ar ką? Jie nesveria, tie nu
meriai.

— Ramėliau! — užsiplieskė Fetiukovas 
(artėja pertrauka ir visi prie krosnelės
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RAŠO A. PUŽAUSKAS

riais mergas prieklėčiais gnaibydavo, su
tartines traukdavo!..“

Pagrindinis kalbėtojas Jokubka, tas 
pats apyjaunis, kuris mane salėje apžiū
rinėjo (nesumaišytinas su Bradforde gy
venusiais Jokubkomis). O čia tai jau vy
ras, kokių teko ir pirmais metais Lietuvo
je matyti. Nesuprasi, idealistas ar prisipla 
kelis, kalba iš širdies, ar tik skaito. Jis 
yra ir čikagiškio komunistų laikraščio 
„Vilnies“' vienas redaktorių. Paskaitė jis 
gan ilgą raštą, kur ir kiek „sovietinių žmo 
nių hitlerininkai ir jų padlaižiai išžudė“. 
Vartojo tokius gerai žinomus žodžius 
„Smetonos išperos“, „fašistai“, nacių pa
kalikai ir pan. Jo žodžiais, Lietuvoje iš 
viso vokiečių okupacijos metu buvo išžu
dyta daugiau kaip 700,000 žmonių ir vis 
tų nekaltų, tarybinių... Suminėjo, kaip 
įprasta rusiško stiliaus pranešimuose, 
kiekvieną kaimelį, kiekvieną miestelį. 
Pasirodo, kad apskričių nebėra, o tik ra
jonai. Visas žargonas, visa kalbos kompo
zicija ir pats tonas taip priminė daug kar
tų girdėtuosius rusų kalba rašytus, o vė
liau išverstus pranešimus. Truputį pykau 
sėdėdamas, kai paminėjo ir Rainius ir Pra 
vieniškes, bet ką tu su jais darysi, būda
mas vienas prieš šimtą! Minėjo ir pavar
des tų, kurie, anot jo, čia mūsų kaimynys 
tėję gyvena, nekaltais avinėliais dedasi. 
Matyt iš visko, kad Maskva liepė visam 
pasauly pravesti pabėgėlių diskreditavi-. 
mo akciją. Štai kad ir toks sovietijoj lei
džiamasis „Mokslas ir gyvenimas“ savo 
11 nr. rašo ilgame Baranausko straipsny
je apie visą eilę asmenų ir įstaigų, kaip 
savisaugos daliniai, policija, šauliai, ka
riai; net ir kunigijai ir atskiroms politi
nėms partijoms primetama „masiškų žu
dynių organizavimas“.

Po Jokubkos turėjo dar kalbėti kažkoks 
žydas ir slavas, dar turėjo ir filmą rodyti, 
turėjau intencijų ir ilgėliau pasėdėti, bet 
atsitiko nenumatytas dalykas. Nei iš šen, 
nei iš ten pasirodė dvi moterėlės su skry
bėlėmis rankose ir pranešė, kad rinksian
čios pinigus „mūsų kovai“. Esą, mums si- 
dabrinukų nereikia, bet duokite tų žaliu- 
kų-doleriukų. Na, sakau, broliai tautie
čiai, to tai nebūs. Giedojote — klausiau, 
šnekėjote-melavote, o aš, kaip angelas, ne
siginčijau, bet jau dolerio tai iš Pužausko 
negausite. Taip ir pasišalinau atatupstas 
iš Mildos salės. Prie durų jau linksmiau 
pasidarė, kai pamačiau dvi policijos maši
nas bestovinčias; jau, sakau, dabar tai 
tikrai niekas neprimuš. Komunistų „Vil
nies“ redakcijos namuose visi langai len
tomis apkalti. Nusibodo tautiečiams stik
lus bedėti. Būdavo, vis įdeda, o už kelių 
dienų — vėl skylė. Dabar jie mažiau stik- 
lioriui išleidžia, bet, gandas eina, elektros 
sąskaita labai padidėjusi.

PERMATOMAS FOTOPOPIERIUS

Kanados firma „Kodak“ išleido į rinką 
įdomią fotografinę medžiagą — permato
mą popierių. Jį naudojant, galima didinti 
iš mikrofilmų negatyvų planus bei brėži
nius, naudoti padidintus vaizdus kaip mat 
ricas šviesoraščiams gaminti. Naujasis po
pierius įgalina gauti labai padidintus ryš
kios juodos spalvos vaizdus. Juos galima 
greitai kopijuoti šviesoraščio mašinomis. 
Nuorašai gaunami labai tikslūs, gerai iš
skaitomi.

susistūmė). — Žmones lovose piauna! Ra
mėliau!

— Ne žmones, o skundikus! — Pavlo pa 
kelia pirštą ir tramdo Fetiukovą...

Ir po teisybei, lageryje nauji vėjai pa
pūtė. Du pragarsėjusius skundikus tiesiog 
gulte paplovė, per kėlimąsi. O po jų ir vie
ną visai nekaltą — vietą sumaišė ar ką. 
O vienas skundikas patsai pas vyresnybę 
pabėgo, kur jį ir paslėpė kalėjime iš ak
mens. Keista! šito ir kriminalistų tarpe 
nebuvo. Ir čia iki šiol nebuvo...

Staiga sukaukė energotraukinys. Jis ne 
iš karto sukaukė visa jėga, o iš pradžių 
klerkė, lyg gerklę praplaudamas,

Pusė dienos pragyventa! Pietų per
trauka!

*) BUR — sustiprinto režimo barakas.

DRAUGYSTĖ
Abramavičius, Bikuličius ir Kiseliovas 

per „Komjaunimo tiesą“ siūlo pastatyti 
Vilniuje tautų draugystės paminklą, ku
riuo būtų kartu pagerbtas ir įamžintas 
1863 m. sukilimas.

Kas gi tie siūlytojai?
Pavardės rodytų, kad tarp jų nėra nė 

vieno lietuvio, kuris kartu su tais siūlyto- 
jais bent dėl žmonių akių pasisakytų už 
tokią mintį. Visi jie yra iš rytų, „vyresnio 
jo brolio“ atstovai. Todėl labai supranta
ma, kad lietuviškam Vilniui jie siūlo sve
timą draugystę. Suvažiavo iš svetur, už
ėmė geras vietas, tai ir paminkluose dar 
nori matyti save, įamžinti savo okupacinę 
padėtį. O kadangi ir jie nujaučia, kad lie
tuviui skulptoriui gali imti drebėti rankos
tokį paminklą kuriant, tai jie pasirinko 
šiam drabui vykdyti priimtiniausią išeitį. 
Sako, tegul rusas Bogdanas atlieka darbą.

Gal ir gerai, kad nė vienas lietuvis ne- 
simaišo tokioje istorijoje. Kai paminklą 
reikės nuversti, tada žinosime, kad buvo 
okupanto atliktas, kad lietuvis nesusiter- 
liojo prie jo rankų;

Lietuvoje veisiamos ir rusiškos žuvys
(E) Šiais metais Nemune žvejai sugavo 

nematytą dar Lietuvoje žuvį — sterlę, 
prieš trejus metus atvežtą iš Obės upės. 
Tai eršketinių šeimos žuvis. Specialistai 
jau eilę metų bando šią žuvį veisti Lietu
vos vandenyse, ir bandymai pavykę. 1963 
m. numatyta suleisti dar didelį kiekį ster- 
lės ikrų arba lervų.

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS 

„JAUNIMO PUSLAPIUS“ 
PRISIMENANT

Dažnai mąstau apie atmintį. Tai keista 
žmogaus savybė, apie kurią mokslas dar 
beveik nieko nežino. Įdomiausia, kad mes 
vienus dalykus atsimenam visą savo am
žių, kitus ilgesnį ar trumpesnį laiką, o dar 
kitus — bematant užmirštam. Paprastai 
geriausiai atsimenam malonius ar nemalo 
nius dalykus, bet dažnai neužmirštam ir 
reikšmingų mūsų gyvenime įvykių.

Žinoma, dėl įvykių reikšmingumo svar
bumo galima ginčytis: kas vienam atrodo 
svarbu, gyvybiška, tai kitam atrodo menk 
niekis.

Aš vis kartas nuo karto atsimenu „Jau
nimo Puslapius“ (žr. „Europos Lietuvis“, 
39 nr., 1962.X.2). Gal kas paklaus: „Na, ir 
kas gi čia taip reikšmingo?“ O gi štai kas: 
po keliolikos metų verkšlenimo dėl mūsų 
jaunimo nutautimo — štai 1962 metais tu
rėjom Sodyboj Europos lietuviukų-lietu- 
vaičių suvažiavimą, o po to —jau minėtuo 
sius „Jaunimo Puslapius“, prirašytus PA
TIES JAUNIMO! Mano manymu, tai buvo 
reikšmingas įvykis!

Gedimino Andriušio suvažiavimo apra
šymas buvo puikus; matyt, jis paveldėjo 
rašymo „gyslelę“ iš savo tėvo — genialaus 
žodžio meistro!

Jaunojo inž. A. Vilčinsko straipsnis 
„Lietuviai laisvajame pasaulyje“ buvo tik 
rai įdomus ir naudingas ne tik jaunimui, 
bet ir senimui. Lietuvos istoriniai, politi
niai, geografiniai ir statistiniai duomenys, 
lietuviško meno, kultūros, lietuvių ir jų or 
ganizacijų pasiskirstymo pasaulyje ap
žvalga buvo tikrai puikiai pateikta. Aš iš 
to straipsnio daug sužinojau apie lietu
vius ii- Lietuvą, kurioj pragyvenau dau
giau kaip... 30 metų!

Ona Daunoraitė vaizdžiai ir įtikinamai 
aprašė pergyvenimus lietuviukų ir lietu
vaičių svetimame krašte. Tikiu, kad jos 
straipsnelis sukėlė užuojautos jausmus 
mūsų jaunimui. Tik nesutinku su jos ko
mentarais ir patarimais lietuviškumui iš
laikyti; bet apie tai kitą kartą.

B. Navickaitė įdomiu būdu stengėsi pa
tenkinti jaunimo suvažiavimo dalyvių no
rą šį tą patirti apie Lietuvos praeitį.

Kad nors porą kartų metuose pasirody
tų tokie „Jaunimo Puslapiai“! Tik klausi
mas, kaip galėtume jaunimą paskatinti pri 
rašyti tuos puslapius?

Mielas Redaktoriau,

Girdžiu, kad Nida žada atskira knyga iš 
leisti dabar „Europos Lietuvio“ atkarpoje 
spausdinamąją Maironio „Jaunąją Lietu
vą“.

Man rodos, toks pasiryžimas geras ir pa 
girtinas. Skaitau „Darbininke“, kad Romu 
vos leidyklos pažadas išleisti „Jaunąją 
Lietuvą“ iliustruotu prabangiu leidiniu 
yra atkritęs. Laikraštis ir klausia: kas iš
leis „Jaunąją Lietuvą“, „Pavasario Bal
su“? Laukiame, sako, ir kan. M. Vaitkaus 
atsiminimų apie Maironį.

Nida, žinoma, būtų nesunkiai galėjusi iš 
leisti ir „Pavasario Balsus“. Gal ne tokius 
puošnius, kaip įsivaizduojam, ne praban
gius. Bet jau praeitų metų pradžioj buvo 
pasakyta: bus gražiai, bus prabangiai pa
daryta!

Nei buvo, nei padaryta.
O Nidos tegu ir kuklus išleidimas būtų 

leidęs jau naudotis Maironiu.
Kai dėl kan. M. Vaitkaus atsiminimų 

apie Maironį, tai supratau, kad Nida yra 
pasiryžusi išleisti juos. Ji juk leidžia jau 
pirmuosius du kanauninko atsiminimų to
mus, yra įtraukusi į planą ir trečiąjį. Va
dinas, čia viskas eina planingai ir tvarkin 
gai. Žinoma, galėtų tik. kilti klausimas, ka 
da ateis eilė tomui apie Maironį.

Lietuvoje leidžiamasis sovietinis laikraš 
tis „Literatūra ir menas“ išsispausdino 
keistą reportažą: „Poetas grįžo į gimtąją 
žemę“. Grįžo ir rašytojų, menininkų, kul
tūros darbuotojų ir studentų buvo palydė
tas į Rasų kapines Vilniuje.

PAŠTO ŽENKLŲ ĮVERTINIMAS
Naują 1963 metų Scott katalogą pavar

čius, randame, kad labai daug ženklų ro
do didelį kainos kilimą, bet visų čia ne
įmanoma išvardinti. Mums įdomiausia 
yra Lietuvos pašto ženklai. Palyginę 1961 
metų ir 1963 metų katalogus, matome, 
kad kai kurie Lietuvos pašto ženklai įga
vo savo vertę. Pirmoji kaina yra 1961 me
tų, — antroji 1963 metų:

Nr. 187, 2.00 dol. — 2.50 dol., 188, 2.50 
dol. — 3.00 dol., B43-46 (Tautinė Olimpi- 
jada) 2.70 - 5.75 dol., B47-50 (Tautinė Sto
vykla) 3.25-11.00 dol., B52-54 (Europos 
Krepšinio Pirmenybės) 2.60-7.75 dol.

Čia tenka pastebėti, kad daugelio lai
mei ar nelaimei nebetinka taip plačiai 
prigijusi nuomonė, jog mokama už Lietu
vos ženklus tik 30 proc. katalogo. Tauti
nės Olimpijados katalogo kaina 5.75 dol., 
o rinkoje jau prašoma 9.95 dol. Galime 
tvirtinti, kad šios trys laidos ir toliau ro
dys pastovų ir žymų kainos kilimą. Sup
rantama, kad tai atsilieps ir į kitus Lietu
vos pašto ženklus, kurie naujame katalo
ge rodo nežymų kainos kilimą.

Klaipėdos ženklų kainos taip pat eina 
aukštyn, būtent: Nr. 13-17, 6.70-8.60 dol., 
Cl-7, 7.80-10.70 dol., C20-29, 2.50-3.00 dol, 
C18-19, 17.80-20.30 dol., N28-30, 2.25-2.55 
doll, N31-43, 9.75-11.05 dol. ir t.t.

(Iš Filat. Dr. Lietuva Biuletenio)

ŽMOGUS LAIMĖJO

Neseniai Stokholme buvo surengtas 
šachamatų turnyras tarp žinomo švedų 
šachmatininko Nikolsono ir elektroninio 
roboto. Žmogui teko įtempti visas proto 
pastangas: robotas per vieną sekundę ga
lėjo pasirinkti kaip atsakymą į priešinin
ko ėjimą geriausią sprendimą iš 2400 ga
limų atvejų. Nepaisant to, jis pralaimėjo 
16-ame ėjime.

Kieno kokios akys ?
Gyvūnų regėjimas žymiai skiriasi nuo 

žmogaus regėjimo. Daugeliui vabzdžių, 
žuvų bei žinduolių aplinka atrodo visiškai 
kitaip, negu mums. Gyvūnų regėjimo orga 
nai pritaikyti aplinkai ir sąlygoms, kurio 
se jie gyvena.

Primityviausią „akį“ turi sliekas: visą 
jo paviršių dengia jautrios ląstelės su 
plaukeliais, atsuktais į šviesą.

Gyvūnai, gyvenantieji giliose olose ir 
požeminiuose vandenyse, visiškai neturi 
regėjimo organų, užtat gerai išvystyti jų 
uoslės ir klausos organai. Pavyzdžiui, uo
los žuvis randa maistą specialiomis sko
nio karpelėmis, kurios išsidėsčiusios gal
vos paviršiuje.

Atskiros sraigių rūšys turi vieną akį 
galvoje, o antrą nugaroje. Voro-kryžiuo- 
čio 8 akys yra ant krūtinės, o dvi — šo
nuose. Jūrų žvaigždė turi po akutę kiek
vieno spindulio gale. Keturakė žuvis vienu 
metu seka grobį virš vandens ir po van
deniu. Šios žuvies akis padalyta į dvi da
lis. Viršutinė akies dalis, kuri būną virš

Kas gi tas toksai poetas, kurio palaikai 
iš svetur buvo atgabenti į Vilnių ir palai
doti su Antano Venclovos, Teofilio Tilvy
čio ir L. Kapočiaus skambiom kalbom?

Juozas Tysliava, miręs 1961 metais.
Jau daug amžių kartojamas pagarbus 

romėnų posakis, kad apie mirusius galima 
šnekėti arba gerai, arba nieko. Dėl to mes 
ir norime pasakyti, kad Tysliava buvo ge
ras poetas. Tiesa, dar gerai prieš pastarąjį 
karą atvažiavęs į Ameriką, jis poeziją be
veik užmetė ir didžiąją energijos dalį sky 
rė tautinės minties savaitraščio „Vieny
bės“ leidimo ir redagavimo reikalams. Ba 
rė, mokė ir informavo, o mirdamas pali
kęs pageidavimą, kad jo palaikai būtų pa
laidoti Vilniuje, Rasų kapinėse. Mes nema 
tėme jo testamento ir nežinome, ar jis bū
tinai norėjo, kad jo pelenai būtų ten pro 
Maskvą nugabenti ir pavedami okupanto 
malonei. Mes tik žinome, kad, tur būt, nė
ra tokio lietuvio, kuris nenorėtų savo kau 
lūs paguldyti gimtajame krašte, jei ne Ra 
sų, tai bent savo gimtosios parapijos kapi
nėse. Tegu Lietuvos paukščiai pačiulbėtų, 
tegu pasiklausytum, kaip sušneka kaimy
nai lietuviškai, tegu jaustum vis tą savo 
žemę amžiais ir būtum jos dalis. O miršta 
me, laidojamės svetur, bet tokie vis kieti 
ir atsparūs, nesiryždami bučiuoti masko
liui rankos. Pasitenkiname slaptai ar vie
šai nuriedindami gailesčio ašarą, kad sva 
jone grįžti ir tėvynėje numirti neišsipildo.

Sakytume, kad Juozą Tysliavą ištiko 
tragedija. Juk buvo laikai, kai jis savo 
laikraštyje piktai kovojo prieš Lietuvos 
okupantus maskolius.

Kad jo palaikai Lietuvoje būtų su pusė 
tinu entuziazmu priimti, nemaža juk rei
kėjo nuolaidų. Pirmų pirmiausia, tautinės 
minties savaitraštis „Vienybė“ buvo suka
mas į „susiartinimą“, į lietuvių visuome
nės svetur skaldymą, į ligi tol atsparių 
sielų marinimą sovietiniu chloroformu.

Tokia kaina buvo išpirkta teisė sovieti
niu lėktuvu pro Maskvą nugabenti poeto 
Tysliavos palaikus į Vilnių.

Tačiau ar tiek ir užteks? Ar nereikės ir 
toliau mokėti vis nuomos už sklypelį že
mės Rasų kapinėse jo palaikams?

Gaila Juozo Tysliavos. Labai gaila.
Tavo Jonas

SIJONAI
Ką ir bekalbėti, mada labai įnoringa. 

Kad ir moteriški sijonai. Čia jie pakyla 
aukščiau kelių, čia nusileidžia beveik iki 
kulkšnių, čia neaprėpiamai platūs, čia 
aptempia damas taip, kad jos eidamos su 
vargu kojas dėlioja. Kodėl gi tokia užgai
di mada?

Įdomiai į šį klausimą atsakė danų me
notyrininkas ir kritikas Rudolfas Brobu- 
Juhansenas savo knygoje „Figūra ir dra
bužiai“. Jis susekė, kad svyravimai ilgyje 
beveik tiksliai sutampa su ekonominės 
konjunktūros svyravimais. Gero gyveni
mo laikotarpiu sijonai paprastai būna žy
miai trumpesni, kaip krizių metais.

Pavyzdžiui, 1929 m. pradžioje moterys 
nešiojo trumpiausius sijonus — aukščiau 
kelių. Tačiau rudeniop jie netikėtai pail
gėjo beveik 20 cm. Mat, praslinkus mėne
siui po naujų madų demonstravimo Pary
žiuje, įvyko žymusis Niujorko biržos kra
chas. Greitai ekonominiai reikalai nusiri
to žemyn, ilgesni tapo ir sijonai. 1933 m., 
kai krizė siautė skandinavų šalyse, iš po 
suknelių vos buvo matyti kulkšnys. Danų 
menotyrininkas mano, kad tai nėra atsi
tiktinis reiškinys.

vandens — toliaregė, o apatinė, žiūrinti 
vandenyje — trumparegė.

Pietų jūrose gyvena žuvis, kurios akys 
panašios į periskopus. Plaukiodama negi
liai po vandeniui, arba įsiraususi dumble, 
ši žuvis iškelia ant plonos kojelės akis 
kaip periskopą ir tokiu būdu seka grobį.

Kai kurie vabzdžiai, netekę galvos, gy
vena ir jaučia šviesą kojelėmis. Iš visų 
vabzdžių geriausiai išstudijuoti bitės re
gėjimo organai. Pavyzdžiui, yra žinoma, 
kad bitė, skirtingai nuo žmogaust puikiai 
mato ultravioletinius spindulius, kurių 
nemato žmogus. O kad bitės mato ryškiai 
raudonas aguonas, paaiškinama tuo, kad 
aguonų žiedai gerai atspindi saulės ultra
violetinius spindulius, ir bitės mato juos 
ne raudonos, bet „ultravioletinės spal
vos“.

Skruzdės, kaip ir bitės, taip pat mato 
ultravioletinius spindulius, bet nemato 
raudonos spalvos.

Seniai žinoma, kad visų paukščių akys 
ypatingai jautrios raudonai spalvai. Todėl 
ryškiai raudonas gėles lanko smulkūs 
paukščiukai, kurie jas ir apdulkina.
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je praeitų metų pabaigoje paruošė tris

LONDONAS
SPAUDOS BALIUS MUSŲ RĖMĖJAI

Literetūros vakaras nepasisekė, atrodo, 
dėl to, kad šaltis spaudė, vėjai draskėsi ir 
sniegas dar storiau dengė žemę.

Negali būti, kad šitoks oras išsilaikytų 
iki Spaudos baliaus, kuris rengiamas va
sario 2 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose 
Londone! Tada laukiama atlydžio, trauki
niai ir autobusai žada vaikščioti tvarkin
gai, o jei kam iš Londono būtų noro, tai ir 
pėsčiam pasidairant nebus sunkumų atžy
giuoti. Spaudos balius tik vienas toks me
tuose, ir žygis tą vieną kartą pabaliavoti. 
su drsugais ir pažįstamais susitikti ir vi
siems metams įspūdžių prisirinkti kiekvie 
nam bus malonus.

Baliaus pradžia 7 vai.

Mokėdami daugiausia už kalendorių, au 
kų yra prisiuntė šie tautiečiai: po 14 šilin
gų N. Mockus ir Narbutas, 10 šil. L. Mat
hews, po 4 šil. V. Dank'ls, J. Stundžia. P. 
Leo-Lechzvičius, B. Raslanas, A. Petkevi
čius, A. Valkūnas, V. Ignaitis, A. Grinkevi 
čius, J. Maslaitis, N. Žvirblis, J. Navickas, 
A. Kadžionis, L. Nemeika ir Pr. Burkšai- 
tis, po 2 šil. A. Gaidelis, R. Žudžius, P. Pa 
jaujis ir J. čekavičius.

naujus lietuvius kunigus: Joną Staškevi
čių, Alfonsą Baboną ir Povilą Martuzą. 
Kunigo šventinimus visi trys gavo 1962 
m. gruodžio 22 d. Romoje, Laterano bazi
likoje.

mos ir kun. Alt. Babonas. Progai pritaiky
tą pamokslą, nuostabiai puikų, pasakė

LITERATŪROS VAKARAS IR PARODA

Į literatūros vakarus paprastai susiren
ka daugiau rinktiniai klausytojai, kurie 
sugeba įvertinti tiesioginį ryšį su rašytoju. 
Šiaip ar taip, toks ryšys yra nepalygina
mai panašesnis į šventę, negu stikliukų 
matavimas.

Deja, sausio 19 d., šeštadienį, klimati
nės sąlygos buvo tokios nepalankios, kad 
jos neleido susiburti į literatūros vakarą 
net ir prisiekusiems klausytojams. Taip 
pat ir kai kuriems rašytojams susidarė ne
nugalimų kliūčių dalyvauti. Iš toliau, va, 
tepajėgė visus šalčius, vėjus ir įšalusių 
traukinių atšiaurumą nugalėti tik poetas 
Vladas Šlaitas, ir jis buvo pagrindinis lite
ratūros vakaro programos išpildytojas. 
Danguolės Sadūnaitės-Sealey naujausius 
eilėraščius skaitė Živilė Matukienė ir Ja
ras Alkis, o Laimučio Švalkaus — Petras 
Mašalaitis. K. Barėnas paskaitė porą savo 
novelių.

Jeigu klausytojai pasigedo programoje 
daugiau rašytojų, tai užtat jiems buvo su
daryta progos pabūti žiūrovais. Ponia M. 
Baras labai tylom suruošė Lietuvių Namų 
apatinėje salikėje savo tapybos darbų kuk 
Uą parodėlę. Tai buvo maloni naujiena. 
Parodėlė patraukė tautiečių dėmesį, ir 
tiek prieš literatūros programą pradedant, 
tiek po programos ties šiais paveikslais bu 
vo dalijamasi dėl jų nuomonėmis.

Antanas Žukauskas pasiskubino nupirk 
ti vieną paveikslą.

Parodėlė numatoma dar pakartoti spau
dos baliaus proga.

Rengėjai programos dalyvius ir svečius 
po programos pavaišino kava ir pyragai
čiais. j

Programai vadovavo A. Pranskūnas. Pa s 
baigai žodį tarė DBLS pirmininkas inž. J. 
Vilčinskas.

KALĖDINĖ VAIKŲ EGLUTĖ

Ši va’kų eglutė buvo rengiama Londono 
šeštadieninės Mokyklos tėvų komiteto, pa 
dedant Londono Lietuvių Sporto ir Soc. 
Klubo vadovybei, Londono lietuviškai pa
rapijai, Londono Liet. Moterų Sambūriui 
„Dainavai“, Moterų šv. Onos D-jai ir pa
skiriems asmenims.

Nežiūrint labai blogo oro, dalyvavo 78 
vaikai iš užsirašiusiųjų 93.

Programą atliko lankantieji šeštadieni
nę mokyklą vaikai. Visiems susirinkus ir 
atskridus Kalėdų seneliui (J. Alkis), pa
rapijos klebono pavaduotojas kun. J. Bud- 
zeika pasveik’no susirinkusius.

Uždangai pakylant, parodomas Kristaus 
Užgimimo ir Trijų Karalių paveikslas. R. 
Namajuška paskambino kalėdinę giesmę, 
pritariant balsams užscenyje (įscenizavo 
P. Nenortienė). Su deklamacijonrs pasiro 
dė Nijolė Žemaitaitytė, Rūta Demenytė, 
Irena Urbonaitė, Kristina Dankytė, Regi
na Žemaitaitytė, P. Aleksandravičius, Dan 
kis ir R. Namajuška.

P. Nenortienės vadovaujami mokiniai 
pašoko tris tautinius šokius. N. žemaitai
tytė mokinių vardu įteikė P. Nenortienei 
gėlių, išreikšdama padėką už nuoširdų at
sidavimą mokyklai.

Po programos vaikučiai sėdo prie stalų, 
kuriuos parengė tėvų komitetas, talkinin
kaujant Moterų Šv. Onos D-jos vadovybei 
bei narėms. Kalėdų senelis įteikė dovanė
les. Po vaišių J. Parulis ir šemetienė pra
vedė žaidimus (J. Parulis ir jo sūnus Pet
ras groja tautiniams šokiams), kurie bu
vo premijuojami.

Tėvų komitetas dėkingas visiems, kurie 
talkininkavo ir parėmė aukomis.

Vienas primicijas suruošė vokietės
Kun. J. Staškevičius primicijas atšven

tė Romoje, o kiti du — Vokietijoje, Miun
cheno mieste.

Kun. Alfonsą Baboną primicijoms pasi
kvietė į Miuncheną vokiečių katalikių 
moterų tarnautojų organizacija LYDIA. 
Vokietės moterys tuo būdu norėjo pa
gerbti specialiai lietuvį kunigą. Primicijų 
šv. Mišias kun. A. Babonas atnašavo Miun 
chene, jėzuitų bažnyčioje „Buergersaal“, 
1962 m. gruodžio 30 d. Mišių metu asista
vo tos bažnyčios rektorius Tėvas Killin- 
ger, S.J., primicijanto kolega kun. P. Mar
tuzas ir miuncheniškis kun. J. Tautkevi- 
čius. Labai gražų pamokslą vokiečių kal
ba pasakė Tėvas Kreuser, S.J., priminda
mas dabartinę Lietuvos padėtį ir su tuo 
susijusią tremtį. Pamaldų metu giedojo 
vokiečių choras ir grojo orkestras. Didžiu 
lė bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių. Primi 
ei jų pietūs įvyko užeigoje „Frankenkel- 
ler“, kur dalyvavo per 120 svečių, jų tar
pe 20 lietuvių, visi kiti — vokiečiai.

kun. Antanas Bunga. Jis iškėlė kunigo pa
šaukimą ne kaip naštą, bet kaip Dievo su
teiktą malonę — būti Jo pašauktuoju, vyk 
dyti Žemėje Dievo pavestuosius darbus. 
Ir lietuviškąją tremtį už tėvynės Lietuvos 
ribų kun. Bunga apibūdino ne kaip pra
keikimą, bet taip pat kaip palaimą, kaip 
sudarytą galimybę išsigelbėti nuo tam tik 
rų pavojų, kad tuo būdu galėtų įvykdyti 
specialius tremties uždavinius. Juk ir pats 
Kristus, dar kūdikėliu būdamas, turėjo 
išgyventi tremtį, kad tuo būdu būtų įvyk
dyti Dievo planai. Dar didesnė Dievo pa
laima yra būti tremtinių kunigu, kokiais 
dabar yra ir primicijantai kunigai.

Pamaldų metu bažnyčioje buvo gieda
mos lietuviškos giesmės, daugiausia kalė
dinės. Vargonais grojo kun. Dr. J. Aviža. 
Per pamaldas bažnyčioje dalyvavo beveik 
visi vietos lietuviai, be to, grupė ukrainie 
čių, vokiečių ir kitų. Po Mišių abu primi
cijantai suteikė palaiminimą.

Romoje rektorių prel. Ladą Tulabą, taip 
pat dalyvaujantį šiose iškilmėse.

tartum mažo- 
kunigus lietu- 
būti Lietuvos 
didelį rūpestį

Primicijos lietuvių kolonijoje
Kun. Povilas Martuzas primicijų šv. Mi 

šias atnašavo lietuviams Miuncheno lietu 
vių kolonijos Ludwigsfelde bažnyčioje 
per Naujus Metus. Mišių metu primicijan 
tui asistavo kun. Dr. V. Balčiūnas iš Ro-

STOKE-ON-TRENT
ĮVYKIS PO ĮVYKIO

Lietuviškos primicijų vaiišės
Miuncheno lietuvių kapelionas kun. Dr. 

J. Aviža naujiems kunigams pagerbti tuoj 
po pamaldų suruošė primicijų vaišes, ku
riose dalyvavo per 60 svečių. Jos įvyko 
Ludwigsfelde, Jaunimo Namuose. Vaišes 
pradedant, abu primicijantai visiems da
lyviams išdalijo prieš pat Kalėdų šventes 
gautų iš Lietuvos prėskučių (sližikų), kad 
per tai kiekvienas bent simboliškai pa
jaustų ryšį su Lietuva, su ten pasiliku
siais.

Pobūvio metu primicijantai susilaukė 
eilės gražių sveikinimų. Trumpu žodžiu 
pasveikino kun. Dr. J. Aviža ir abu nau
juosius kunigus apdovanojo Gautingo sa
natorijoje besigydančių lietuvių padary
tais kryželiais. Kun. Aviža kartu pasvei
kino ir Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos

PABALTIECIŲ DRAUGYSTĖS BALIUS

bus sausio 26 d., šeštadienį, nuo 7 iki 
11.30 vai., Majestic Ballroom, 196 Willes- 
den Lane, London, N.W.6 (autobusai 8 ir 
176 arba požeminio geležinkelio Willesden 
Green stotis).

Visą vakarą bus atdaras baras, ir bus 
galima gauti kavos. Bus įvairių kitokių 
pramogų. Šokių salė didelė. Joje bus stalių 
kai.

Bilietai: vienam 7.6 šil., porai 12.6 šil.

LIET. NAMŲ IR HEADLEY PARK

KLUBŲ SUSIRINKIMAI

Lietuvių Namų ir Headley Park klubų 
metinis narių susirinkimas šaukiamas sau 
šio 26 d., 6 vai. vakare, Lietuvių Namuose, 
1-2, Ladbroke Gardens, W.ll.

Dienotvarkėje: l)Valdybų pranešimai, 
2) Pirmininko ir naujos Valdybos rinki
mai, 3) E'namieji reikalai.

Visus Klubo narius, LNB akcininkus ir 
DBLS narius maloniai prašome šiame 
sirinkime dalyvauti. Valdyba

PARAPIJOS BAZARAS

su-

BLIŽNINKŲ ŠEIMA IŠVYKO Į JAV

Sausio 12 d. išvyko į JAV Bližninkų 
šeima. Numato apsigyventi Brooklyne. Jų 
sūnelis Zigmutis išvykdamas užsisakė 
„Šaltini“ 1963 metams, pasižadėdamas 
bendradarbiauti vaikų skyriuje „Šaltinė
lyje".

ATOSTOGOS IR DAR KAI KAS

Vasarodemi nors ir gražiose Anglijos 
vasarvietėse, vis tiek esate tarp svetimų 
žmonių. Bet vasarodami Sodyboje — esate 
namie. Praleidę savaitę ar dvi Sodyboje, 
įsitikinsite, kad tai buvo atostogos ir dar 
kai kas. Nesivėlinkite užsisakyti kamba
rius ateinančiai vasarai.

Rašyti: Headley Park, Holiday Resi
dence, Bordon, Hants. (Tel. Bordon 10).

1962 m. parapijos rengtasis bazaras 
vo labai gausiai paremtas Londono lietu
viškai bažnyčiai priklausančių kolonijų: 
Coventrio per A. Sturoną — 11 sv., Corbio 
per M. Vireiką — 5 sv., Ketteringo per J. 
Bakaičius — 5 sv., Laemingtono per B. Ba 
nį — 2.10 sv. Po 1 sv. parėmė F. Senkuvie 
nė, O. Lickuvienė, O. Liūdžiuvienė, S. Sko 
pas, Bližninkienė, V. Bumbliauskai, K. Ur 
bonienė, V. Šalčiūnas. Po 10 šil. A. Kutka, 
V. Velička, P. Nenortienė. Londono Liet. 
Moterų „Dainavos“ Sambūris — 3 sv.

Bazaras turėjo pajamų 39.13.4 sv.; at
skaičius išlaidas, pelnas 37 sv. 14 šil. 11 p.

Bazaro rengėjai nuoširdžiai dėkoja pa
minėtųjų kolonijų lietuviams, kurie parė
mė bazarą, ir kartu nuoširdus ačiū vi
siems lietuviams, kurie rodo rūpestį Lie
tuvių Bažnyčia Londone.

JAU LAIKAS

bu-

užsisakyti 1963 metams pasaulio lietuvių 
spaudą per spaudos platintoją „Dainorą“.
Adresas: 14. PRIORY RD., KEVV, Surrey.
Telefonas; RIC 6377.

Pradžia 7 vai. vak.

Tris įvykius tenka atžymėti stokiečių 
lietuvių gyvenime.

1962 m. gruodžio 26 d- kun. S. Matulis 
lankėsi, atlaikė šv. Mišias ir pasižmonėjo. 
Padėka priklauso Narbutams, kurie savo 
mašina kunigą atvežė ir išvežė. Tai buvo 
tikrai gero kaimyno mostas.

Antras gražus pažymys tai sudėtinis 
Naujųjų Metų sutikimo pobūvis. Gražioje 
ir jaukioje Tunstalio Sneyd Arms Hotel 
salėje, prie didelio ir skoningai padengto 
stalo susirinko net 46 asmenys. Tai buvo 
labai jaukus susibūrimas. Iki užkąsta ir 
nugerta, prisiartino laikas atsisveikinti 
su senaisiais 1962 ir sutikti 1963. Ta proga 
išsibučiuota ir pasižadėta nebesipykti, ne
šmeižti ir nepavydėti. Su tokiu pasiryži
mu pašokta iki 2 vai. ryto. Po to, sugiedo
ję Tautos himną, pilni gerų įspūdžių ir 
vilčių ateičiai visi išsiskirstė.

Trečias nemažas įvykis tai sausio 12 d. 
vaikų eglutės pravedimas. Keturiolika šei 
mų sugebėjo atsigabenti net 38 vaikus.

Vaikučiai turėjo labai dosnią ir skanią 
arbatėlę, kurios metu vietos laikraščio fo
tografas padarė nuotraukų. Po arbatėlės, 
įžengė įspūdingas Kalėdų senis su dar įs
pūdingesnių maišu. Kalėdų senio pareigas 
atliko visų Stoke on Trent vaikų mėgia
mas Petras Dudėnas.

Dabar Stoke on Trent lietuviai užsimojo 
padėti surengti skautų jubilėjinių metų 
proga sąskrydį. Tam reikalui jau išnuomo 
ta Tunstalio didelė, su scena ir patogi 
miesto salė (Town Hall). Sąskrydis turi 
įvykti 1963 m. vasario 16 d. Tikimasi daug 
svečių. Veiktų du bufetai su minkštais ir 
kietais gėrimais. Vietos lietuviai jubilėji
nių metų proga apmokėtą salę paveda vi
siškai skautų žiniai, kaip to vakaro pil
niems šeimininkams. Tad iki vasario 16 d.

Vic

VASARIO 16-OS MINĖJIMAS
STOKE-ON-TRENTE

Šių Jubiliejinių Skautybės Metų proga 
Anglijos Rajono S.O.T. skautai ir skautės, 
padedant DBLS vietiniam skyriui, vasario 
16 d. Tunstall Town Hall ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės minėjimą.

Programoje numatyta Iškilmingoji suei
ga, laužas, tautiniai šokiai, dainos, loterija 
ir bendri šokiai erdvioje miesto salėje.

Minėjime dalyvaus vjsi Rajono vienetai. 
Ypač kviečiame Anglijos jaunimą ir kitų 
kolonijų visuomenę šioje iškilmingoje 
šventėje gausiai dalyvauti.

Anglijos Rajono Vadovybė

DERBY
VAIKŲ EGLUTĖ

Gruodžio 20 d. Derby šalpos Komitetas 
suruošė savo miesto ir apylinkės vaiku
čiams šaunias vaišes. Vaikučių prigūžėjo 
gerai per 20. Jų laukė papuošta salė, imi
tuota prakartėlė, gražiai papuošta eglutė. 
Vaikų džiaugsmo pas’žiūrėti atėjo tėveliai 
ir kitų tautiečių.

Visų lauktasis senelis (Zinkus), didžiau 
siu maišu nešinas, atšlubavo salėn. Jis pa
reiškė: dovanėlių negausite nepasakę eilė
raščio. Pirmiausia pasirodo savanoriai. 
Elytė, Vytenis, Ženė pasako eilėraščius. 
Sesutės Bugailiškytės padainuoja. Kiti 
gaudami dovanėles taria „Ačiū“.

Senelis neužmiršo ir suaugusių. Čia blo
giau, kai reikia eilėraščio. Prisiminus vai
kystę, ir tai nesunkiai išsprendžiama.

Negalėjusiems ateiti senelis su Valenti
nu dovanėles nuveža į namus.

Didelė padėka tenka komitetui ir visiem 
prisidėjusiems prie šventės paruošimo. Ti
kėkime, kad sekanti eglutė sutrauks visus 
vaikučius.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas Izidorius Rugienius pasveikino Vo
kietijos lietuvių bendruomenės vardu, iš
keldamas lietuvių kunigų reikšmę ne tik 
pastoracijoje, bet ir kovojant su nutauti- 
mu ir vargu.

Dar sveikino inž. J. Augustaitis, V. Her- 
manienė — PLB Miuncheno apylinkės 
valdybos vardu, vokietis kun. Zawadke 
— vietos vokiečių katalikų parapijos var
du, kun. J. Tautkevičius — Vokietijos 
ateitininkų sendraugių vardu.

Prel. L. Tulaba iš savo pusės padėkojo 
kun. Dr. J. Avižai už suruoštas tokias 
nuostabiai gražias iškilmes, už parodytą 
rūpestį ir nuoširdumą. Prel. Tulaba drau
ge pasveikino visus dalyvius Naujųjų Me
tų proga ir kartu prašė neužmiršti Šv. Ka
zimiero Kolegijos, kuri yra 
ji Lietuva. Kolegija auklėja 
viška dvasia ir ruošia juos 
apaštalais. Tačiau iškėlė ir
dėl kolegijos ateities, kad kolegija nepri
trūktų naujų kandidatų į kunigus. Esą, 
būtinai reikia naujų pašaukimų, kurių 
labai laukia ir iš Vokietijos lietuvių jau
nimo. Pabaigoje prel. Tulaba palinkėjo, 
kad naujieji kunigai lengvai neštų savąjį 
kryžių ir kad tas kryžius vestų į šviesą.

Visiems sveikintojams atsakė primici- 
jantas kun. Povilas Martuzas, kartu iš
reikšdamas padėką už tokį šiltą priėmimą 
ir visiems kuo nors prisidėjusiems prie 
šių primicijų pravedimo.

Oficialiąją pobūvio dalį palydėjo daina 
„Du broliukai kunigai“ bei kitos lietuvių 
liaudies dainos. Nuoširdžiai tarpusavy be
sišnekučiuojant, pobūvis dar ilgai užtru
ko. Jame visą laika vyravo jauki lietuviš
ka nuotaika, dvasinis tarpusavio ryšys. 
Tai buvo nuostabiai šauni šventė, kurią 
dalyviai dar ilgai prisimins.

Tuo tarpu visi trys naujieji kunigai iki 
vasaros tęs studijas Romoje, o po to išsi
skirstys po lietuviškas kolonijas: kun. A. 
Babonas vyks į lietuvišką parapiją JA 
Valstybėse; kun. P. Martuzas grįš į Aus
tralijos lietuvių tarpą: kun. J. Staškevi
čius — į Kanadą. M. M. — (ELI)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBY — sausio 27 d., 
Gate.
COVENTRY — vasario 3
Elizabeth. Išpažintys nuo
BIRMINGHAM — vasario 10 d., 11 vai, 
21, Park Rd.

11 vai., Bridge

d., 12.45 vai., St.
12.30 vai.

Tiems, kurie skaitys šias eilutes

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite

BALTIC SAVINGS
& 

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, 

Tel. SHO 8734.

norime priminti, kad šiuo metu jau yra 
1963 metai. Vadinas, pats padoriausias ir 
tikriausias laikas susimokėti „Europos Lie 
tuvio“ prenumeratą, nes laikraštis eina ir 
turi eiti. O kad jis eitų, būtinai reikia pi
nigų.

E.2

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Vali jos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, įskaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.
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