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DALYVAUKIME LOTERIJOJE, 0 TAIP PAT IR SKOLINKIME

matomas laimėjimas
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozo
raitis yra padaręs per radiją šitokį pa
reiškimą.
Sovietų sukonstruotas ir paleistas erd
vės sviedinys, vadinamas dirbtinis sateli
tas, kuris tam tikrą laiką suksis aplink že
mę, tuojau tapo akstinu sovietų propagan
dai stiprinti. Komunistinis radijas ir spau
da stengiasi pristatyti tą dalyką pasauliui
ne tik kaip sovietų mokslo pažangos įrody
mą, bet taip pat kaip iš viso sovietinės san
tvarkos laimėjimą ir jos pranašumo ženk
lą.
Tikrumoje tačiau ir šį kartą bolševikų
.propaganda yra tiek pat tolima nuo teisy
bės, kiek jų paleistas sviedinys nuo mė
nulio.
Pirmiausia, tai, kas įvyko, nėra sovie
tą mokslininkų darbo rezultatai. Kaip žino
ma, raketinių sviedinių tyrinėjimas ir ga
myba JAV-se jau nuo seniau yra pasiekę
■ didelio tobulumo. Bolševikai yra tiktai patinaudoję amerikiečių patyrimu, nes dau
gely atsitikimų Vakarų mokslininkai skelM» savo darbus viešai, nedarydami iš jų
tokios paslapties, kuria Sovietų Sąjungoje
yra apsupti paprasčiausi kasdieniniai gy
venimo dalykai. Be to, tam tikrų duomenų
sovietai bus gavę per savo šnipus.
Yra
' taip pat žinoma, kad karo gale sovietai de
portavo iš Vokietijos nemažą mokslininkų
skaičių, kurių tarpe buvo taip pat gabių
; aviacijos konstruktorių ir raketinių sviedi
nių specialistų, ir privertė juos dirbti So
vietų Sąjungai. Tokiu būdu sovietiškas sa
telitas tėra svetimo darbo, svetimų gabu
mų, svetimo mokslo rezultatas ir, svarbiau
šia, svetimos minties padarinys, tos lais
vos minties, kurią bolševikai engia ir nai
kiną, kurios Sovietų Sąjungoje nėra.
Antra, civilizuotame pasaulyje moksli
niai atidengimai ir techniški išradimai tar
nauja"žmogui, žmogaus gerovei padidinti,
trumpai tariant, žmogaus laimei. Yra fak
tas, kad Vakaruose mokslo, technikos pa
žanga eina lygiagrečiai tiek su kasdieninio
gyvenimo gerinimu, tiek su socialinės ap
saugos ir politinių laisvės garantijų tobu
linimu. Visi tie pasireiškimai yra savitar
pės priklausomybės ryšyje. Jeigu, pavyz
džiui, Amerikos darbininkai yra pasiekę
didelės gerovės ir yra tikrai laisvi savo
krašto piliečiai, tai į jų padėtį turi labai
žymios įtakos Amerikos mokslo, technikos
pažanga. O, antra vertus, toji pažanga tė
ra galima taip pat dėl to, kad JAV yra lais
vės kraštas.
O ką gi to sovietiško satelito paleidi
mas suteiks Sovietų Sąjungos žmonėms ar
Lietuvos arba kitų Sov. Sąjungos paverg
tų kraštų piliečiams? Ar ūkininkai bus pa
leisti iš katorginio darbo kolchozų? Ar dar
bininkai įgys teisę į teisingą uždarbį ir
žmonišką darbo apsaugą, ar sumažės žmo
nių vargas? Ar deportuotieji grįš iš Sibi
ro? Ar dėl to tariamo sovietų mokslo pa
sisekimo sovietų vyriausybė pradės gerbti
žmogų ir jo minties laisvę, įves politines
laisves? Ar ji pasitrauks iš okupuotos Lie
tuvos? Ne. I kiekvieną tų klausimų atsaky
mas tegali būti neigiamas. Viskas paliks
po senovei, ir ypač paliks kaip buvusi bol
ševikų vykdomoji tiek tautų, tiek atskirų
žmonių priespauda.
Štai kodėl, šaltai ir objektyviai svars
tant dalykus, tenka prieiti išvados, kad so
vietinio satelito paleidimas nereiškia jo
kios pažangos, nei sovietų mokslo, nei jų
socialiniame ar politiniame gyvenime, nei
jų engiamųjų žmonių gyvenime. Sov. Są
junga paliks kaip buvusi daugiausia pašau
lyje atsilikęs kraštas.
Sovietų paleistojo satelito nematyti-pa
prasta akimi. Bet jeigu jis būtų matomas
ir jeigu jis žibėtų visais saulės spindu
liais, tai toji šviesa negalėtų išsklaidyti
tamsumos, kuri viešpatauja visur, kur tik
yra komunistinė santvarka.

REIKALAS RIMTAS IR NEATIDĖTINAS
Jau dešimt metų, kaip gyvename šioje
saloje. O šių dešimties metų bėgyje kiek
vieną lietuviškai tebegyvą tautietį, kuris
myli savo lietuvišką spausdintąjį žodį, kas
savaitę lanko vienintelis Europoje lietu
viškas savaitraštis ,,Europos Lietuvis“.
Taip pat laikas nuo laiko iš to paties Lon
dono aplanko nauja atspausta Nidos Kny
gų Klubo knyga ar vienas kitas lietuviš
kas žurnalas, spausdintas lietuviškoje Ni
dos spaustuvėje.
Per šį dešimties metų laikotarpį tamp
riai suaugome su savąja spauda. Tai kiek
vienam puikiai suprantama: šitas kuklus
ir vis judąs krutas, vis pašokėti aukštyn
besistengiąs „Europos Lietuvis“ padeda
mums bent savaitgaliais pasidžiaugti savu

lietuvišku spausdintuoju žodžiu, ramina
mus svetur, teikia džiaugsmo ir vilties ry
tojui. Šis mūsų laikraštis daug mums pa
dėjo burtis ir kurtis, stiprėti ir nepalūžti,
palaikyti ryšį ir neužgęsti.
Ar mes norėtume dabar, kad jis pats užgęstų?
Taip galėtų atsitikti, be kita ko, jei vie
ną dieną imtų ir atsisakytų dirbti iškleru
sios mašinos, kuriomis spausdinamas jis.
Dėl to sakytume, kad savąją spaudą my
lintiems verta truputį susimąstyti. O jei
gu...
Išeitis aiški: mūsiškei Nidos spaustuvei
reikalingas pamatų tvirtumas, kuris tuo
pačiu pagrindžia ir „Europos Lietuvio“ ir
kitų lietuviškųjų spaudos darbų ateitį.
Dėl emigracijos ir kitų emigrantiškų

fSefitųnioS DIENOS -Į
PRANCŪZIJA DAR BE VYRIAUSYBĖS
Po kelių nepasisekusių bandymų Pran
cūzijos vyriausybę ryžtasi sudaryti Pinay,
jei parlamentas priims jo pasiūlymus eko
nominiams ir finansiniams krašto reika
— Valencijos srityje Ispanijoje dideli
lams tvarkyti.
potvyniai. Jų metu žuvo apie 40 žmonių.
— Kipro saloje buvo nužudytas graikas,
BURMA VERTINA BRITUS
kuris išdavęs teroristus.
Švęsdami savo krašto nepriklausomybės
— Sirijos jaunimui dalijami ginklai, kad
dešimtmetį, Burmos vadovai įvertino bri galėtų pasipriešinti užpuolikui...
tų išmintį, kuri leidusi jiems suteikti tam
— Prancūzijoje gimusio penketuko mi
kraštui nepriklausomybę.
rė jau paskutinis.

RAjS'AjULiYTE

— Sovietų krašto gynybos ministeris
SUOMIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
marš. Žukovas iš Jugoslavijos nuskrido
Nepajėgdama gauti parlamento pasitikė
dar į Albaniją.
. jimo dėl savo vedamosios ekonominės po
— Japonai ne tik protestuoja, kad bri
litikos, buvo priversta atsistatydinti Suo
tai Christmas saloje bando savo atomines
mijos vyriausybė.
bombas, bet pateiks dar ir ieškinį (50.000
svarų) už padarytuosius jų žvejybos laivy
NOBELIO PREMIJA ALBERT CAMUS
Nobelio literatūros premija už šiuos me nui nuostolius.
— Atsistatydino ilgametis (nuo 1945
tus paskirta prancūzų romanistui ir filoso
m.) Šveicarijos generalinio štabo viršinin
fui Albert Camus.
Jo varžovais buvę prancūzas Andre Mal kas.
— Rytų Vokietija mažina savo ministeraux ir italas Alberto Moravia.
A. Camus yra 44 metų amžiaus. Lietu rių skaičių.
— Egiptas nuteisė kelis savo pilečius di
viškai ištisinės jo knygos nesame turėję,
dėlėmis bausmėmis už suokalbį prieš Natik ištraukų periodikoje.
sserą. Tarp nuteistųjų yra du buvę minis
IZRAELIS NORI GINKLŲ
terial.
— Rumunijoje pradėtos viešos išpažin
Matydamas, kaip sovietai Egiptą ir Si
riją vis labiau paverčia savo ginklų sande tys tų, kurie užjautė vengrus.
— Per savaitę iki spalio 12 d. Didž. Bri
liais, Izraelio ministeris pirmininkas BenGurion kelia balsą, kad ir Izraelis turi bū tanijoje gripu mirė 591, o iš viso šiais me
tais 1787.
ti apginkluotas.
— Argentinoje dar kartojasi streikų ban
RADIOAKTYVI SRITIS
gos.
— Prahoje suimta 18 vadinamųjų ame
Dėl kažkurių gedimų atomo įrengimuo
se Didž. Britanijoje, Cumberland srityje, rikiečių šnipų.
ištisas 200 kvadratinių mylių plotas pasi
darė radioaktyvus. Uždrausta pardavinėti
tos srities karvių pieną, nes jis pavojingas
sveikatai (pienas pilamas į jūrą).

priežasčių mažėja „Europos Lietuvio“ pre
numeratoriai, o mums svarbu, kad tas
laikraštis net tik lankytų mus, ne tik nesmuktų turiniu, bet dar bent į kelintą sa
vaitę ar didesnių progų metu net padidin
tas.
Ko mums reikia?
Jei turėsime tvirtą žmoniškesnę spaus
tuvę, atkris visi tie būkštavimą keliantieji
klausimai.
Mūsų spaustuvės mašinos buvo pirktos
už suaukotus pinigus. Pinigų atsargos bu
vo ribotos, dėl to mašinos pirktos labai se
nos, kurios per šešerius darbo metus pa
baigė savo žemės amžių ir nebepajėgia
tarnauti mūsų reikalui.
Todėl Lietuvių Namų Akc. B-vė, maty
dama šią padėtį, susirūpino ieškoti išei
ties, kad mašinų suirimas nepakenktų pir
moję eilėje tam būtiniausiajam lietuvybės
palaikymo ryšininkui Europoje — „Euro
pos Lietuviui“, o taip pat ir kitiems Nidos
spaustuvėje atliekamiesiems lietuviškiems
darbams. Dėl to pirmoje eilėje skelbiama

KIEK MASKVA PASIPELNO IŠ
SIUNTINĖLIŲ
Per vienerius metus Kremliaus
„patarnavimas“ suteikė rusams 3.5
milijonų dolerių
Pagalbos siuntinėlių, kurie giminių ir pa
žįstamų
siunčiami iš JAV-bių
vargs
tantiems tėvynėje ir ištremtiesiems į Si
biro ir kitas Sov. Sąjungos sritis, sąskaiton
Maskva tik per vienerius praeitus metus
surinko daugiau kaip 3.5 milijonų dolerių,
kaip rašo New York Herald Tribune.
Kaip pažymi šis laikraštis, rinkti pinigus
už tuos į anapus geležinės uždangos siun
čiamuosius siuntinėlius yra įpareigotos 3
„amerikoniškos“ firmos, kurios yra sovietų
'■“ilionių biuro „Inturist“ agentūros.
Šis biznis suprojektuojamas šitaip. Iš So
vietų užimtųjų kraštų pabėgęs ar emigra
vęs žmogus, kuris nori pasiųsti savo liku
siems tėvynėje ar į Sibirą ištremtiesiems
giminėms ar pažįstamiems siuntinėlį, suži
no, kad bendra tvarka paštu pasiųstieji
siuntiniai nepasiekia adresatų. Bet JAV
išeinančiuose įvairiomis kalbomis laikraš
čiuose būna skelbimų, kad tam tikra fir
ma — siuntinių bendrovė tvarko siunti
nius, net garantuoja jų pristatymą adre
satams. Suinteresuotasis siuntėjas užsuka
į nurodytąją firmą. Ten jo siuntinys patik
rinamas ir sumokamos visos persiuntimo,
muito, leidimo, draudimo ir dar kitokios
išlaidos, kurios dažnai prašoka siuntinio
vertę.
Tam pailiustruoti New York Herald Tri
bune nurodo, kad 22 dol. ir 10 centų kaštuo

Ten, kur Nemunas banguoja

ANGLOSAKSIŠKŲJŲ KRAŠTŲ RYŠIAI
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios
Britų karalienės vizitas Kanadoje ir
Amerikoje yra dar vienas žingsnis anglo aiškios ir be aiškinimų.
saksiškųjų kraštų glaudėjimo.
Oi nelaimė, ką aš matau —
Į Ameriką tartis abu kraštus liečian
Širdį ver kaip yla:
čiais klausimais vyksta taip pat Didž. Bri
Numylėtoj mano vietoj
tanijos ministeris pirmininkas Harold
Gyvena barzdyla.
Macmillan.
A. Vienažindys
ISPANIJA NORI GIBRALTARO
„PARDUOTUVĖ“ PO SKVERNU
Ispanija kreipėsi į Jungtinių Tautų pa
tikėtinių komitetą, pareikšdama savo tei
Pilietis N. iš Garliavos atvažiavo į Kau
ses į Gibraltarą. Britų atstovas tuojau pat ną kai ko nusipirkti.
Stovėdamas prie
pareiškė, kad Gibraltaras yra Didž. Brita audinių parduotuvės vitrinos, jis įtemptai
nijos.
nagrinėjo kainas.
— Ką jūs norite pirkti? — išgirdęs ša
SIRIJOS KLAUSIMĄ SVARSTYS
lia tyliai kuždant, pilietis nustebęs apsi
SOVIETŲ ŽYGIAI DĖL SIRIJOS
Jungtinių Tautų visuotinis susirinkimas dairė.
Sirija, vienas arabų kraštų, pastaruoju nutarė svarstyti Sirijos skundą, kad Tur
Kuždėjo apskritutė, madingai apsirengu
metu darosi vis labiau prosovietiškas. Ten kija traukia jos pasienin kariuomenę ir si mergina.
sovietai gabena savo ginklus, o krašto vy ruošiasi pulti.
— Tai čia... vasariniam kostiumui me
riausybė yra nusiteikusi prieš Vakarus.
džiagos dairausi, — nesusivokdamas iš
SOVIETAI SKRIS MĖNULIN
Dabar sovietai stengiasi iš Sirijos suda
spaudė garliaviškis.
Rusų mokslininkai skelbia, kad jų toli
ryti naują propagandinį ėjimą. Kelis kar
— Eikite su manimi, — įsakmiai tarė
tus įspėjusi Turkiją, įtardama ją vieną ar mesnis tikslas erdvėje bus pasiekti mėnu mergina ir pasuko į šoninę gatvę.
lį
ir
ten
įsteigti
„taikos
“
bazę.
su amerikiečių pagalba pulsiant Siriją, da
Pilietis pačiupinėjo vidinėje švarko ki
bar Sov. Sąjunga išsiuntinėjo Vakarų fcraš ŠUMANAS BANDYS GELBĖTI PADĖTĮ šenėje pūpsančią piniginę, pasitaisė kakla
tų socialdemokratų partijoms laišką, pasi
Nepasisekus iki šiol sudaryti naujos vy raištį ir neryžtingai nutrepsėjo paskui ją.
rašytą partijos sekretoriaus Chruščiovo,
Mergina sulėtino žingsnį.
riausybės,
Prancūzijos prezidentas pavedė
kuriame akinama daryti viską, kad Sirija
— Pas mus kaip tik yra atraiža medžia
Robertui Šuman išaiškinti ekonominių ir
neišvirstų į karo židinį.
gos kostiumui. Brolis buvo sau pirkęs, bet
Bene gražiausiai bus atsakę į tą laišką finansinių krašto reikalų padėtį, kad būtų dabar susirgo, o mums reikia pinigų...
galima
baigti
vyriausybės
krizę.
danų socialdemokratai: mes vienodai smer
Atsargiai apsidairydama, mergina vedė
kiame užpuolikiškus žygius, vis tiek, kur VAKARŲ VOKIETIJA IR JUGOSLAVIJA pilietį kreivomis senamiesčio gatvelėmis,
jie vyktų
Sirijoje, Korėjoje ar Vengri
Darydamas! išvadas iš to, kad Tito už pagaliau prie vieno kampo sustojo:
joje.
— Jūs čia palaukite.
mezga normalius diplomatinius santykius
Ir dingo tamsiame kieme. Netrukus ji
su Rytų Vokietija, Vakarų Vokietija žada
— Pravda praneša, kad sovietuose esą nutraukti diplomatinius santykius su Ju pasirodė jau iš už kito kampo, pamojo
240.000 mokslininkų.
pirštu:
goslavija.

— Ateikite.
Ten tarpuvartėje laukė dar viena mo
teris, jau nebejauna — matyt, motina ar
teta. Ji iš po skverno ištraukė pilką, mė
lynais dryželiais medžiagą.
— Žiūrėkite. Kaip ledas. Gryniausia
vilna.
Pilietis žiūrėjo. Iš kiemo gilumos išlin
do dar dvi būtybės, susidomėję sustojo ir
taip pat pradėjo apžiūrėti medžiagą:
— Siūlo stiprumas!..
— Spalvos dailumas... — gėrėjosi jos.
Jaunoji tuo tarpu dairėsi į gatvę — ar
nesimato milicijos.
Pilietis iš Garliavos medžiagą nupirko.
Ir jam atrodė, kad nebrangiai. Už aštuo
nis šimtus.
O parvažiavęs į namus, pamatė esąs ap
gautas. Žmona, uošvė ir, pagaliau, siuvė
jas tvirtai nustatė: medžiaga verta ne dau
giau kaip 250 rublių.
...Šis pilietis — nebe pirmoji spekulian
tės Gužonienės auka. Rapolo Čarno Nr. 15
namo tarpvartės „parduotuvėje“ paliko
savo pinigėlius jau ne vienas lengvatikis.
Spekuliantų „parduotuvė“ — solidi spe
kuliantų organizacija, turinti plačius ry
šius Kauno prekybos bazėse, Rygoje, net
Leningrade ir Maskvoje. „Parduotuvės“
nariai gaudo pirkėjus, įbruka jiems men
kavertes prekes ir... ištuština jų pinigines.
Šiai spekuliantų grupei vadovauja jos at
skirų narių veiklą derina Gužonienė, kaip
labiausiai prityrusi, todėl ji ir vadinama
„parduotuvės direktorium“.
Irena Gužonienė — plačios Kauno spe
kuliantų „dinastijos' ‘atžala. Du jos bro
liai neseniai paliko kalėjimą, kur atliko

LOTERIJA
Šiam sunkiam uždaviniui ieškant spren
dimo, nusistatyta pirmiausia pravesti lo
teriją. Tai būtų pats pirmasis žingsnis pa
dėčiai gerinti. Loterija pasiseks, jei mes
visi paremsime ją. Todėl prašomi visi atei
ti į talką platinti bilietų, tiek organizacijų
vadovybės, tiek ir atskiri lietuviai.
Fantus paskelbsime kitame „Europos Lie
tuvio“ numeryje.
Ištraukęs laimingąjį bilietą, gali reika
lauti išmokėti daikto vertę pinigais.
Mašinoms įsigyti reikalinga apie 1500
svarų. Loterijos pinigų neužteks. LN B-vė
daug pridėti negali, todėl būtų pageidau
tinos paskolos iš lietuvių, ne mažesnės,
kaip 5 svarų sumomis, kad ir trumpam lai
kui (nuo 1 iki 3 metų).
«e>
,, Europos Lietuvis ir N.K.K.

jančio vieno drabužių siuntinėlio, įvairios
persiuntimo išlaidos yra šitokios: 10 proc.
siuntinėlio vertės mokesčių Sov. Sąjungos
naudai — 2 dol. 21 et., Sovietų muito mo
kesčiai — 12 dol. 23 et., siuntinėlio patikri
nimo mokestis — 1 dol. 51 et., dar kitas
Sov. mokestis 38 et., siuntinio dezinfekci
jos mokestis — 1 dol. 50 et., mokestis fir
mai už patarnavimą — 8 dol. 50 et., garan
tija už siuntinio adresatui pristatymą — 2
dol. 73 et., mokestis už pranešimą apie
siuntinio gavimą — 38 et.
Tokiu būdu už 22 dolerių ir 10 centų ver
tės siuntinėlį teko dar primokėti 29 dol.
44 et. Taigi siuntinėlis kaštavo 51 dol. 54 c.
šio siuntinėlio normalios pašto persiun
timo išlaidos būtų truputį didesnės negu
6 dol., vadinas, be Maskvos „tarpininkavi
mo ir patarnavimo“ muitų ir kitokių mo
kesčių, visas siuntinėlis siuntėjui kaštuotų
tik 28 doleriai su centais.
PROFESORIŲ IR STUDENTŲ DĖMESIUI

Kaikurie pietryčių Azijos kraštai, kaip
Burma, Indija, Pakistanas, Vietnamas,
taip pat Hong Kongas ieško profesorių bei
lektorių.
Taip pat yra galimybė tuose kraštuose
Rytų studijoms — kalboms, istorijai, filo
sofijai, archeologijai — gauti stipendijų.
Suinteresuoti profesūra ar stipendija te
sikreipia į Lietuvos Laisvės Komitetą (Co
mmittee for a Free Lithuania), 70 Fifth
Ave New York 11, N.Y.
— Kinų nacionalistų lėktuvai išmėtė Ki
nijos žemyne 3 milijonus atsišaukimų.

bausmę už spekuliaciją; sesuo dabar „sė
do“ už spekuliaciją Leningrade. Taigi, se
nai buvo
iš ko perimti „patyrimą“, iš
mokti nieko nedirbant pelnyti pinigus, ap
gaudinėti piliečius.
„Parduotuvės direktorius“ turi ir savo
pavaduotoją — Mandravickienę Janiną,
gyvenančią jau mums pažįstamame name
R. Čarno gatvėje 15. Gužonienė gyvena
K. Požėlos gatvėje, bet spekuliuoti ji eina
pas Mandravickienę — ten vieta paran
kesnė.
Mandravickienė už spekuliaciją
jau buvo nuteista šešerius metus kalėti,
tačiau tai neatbaidė jos nuo „pamėgto“
verslo“.
„Parduotuvė“ turi ir savo tiekėją — pre
kių pristatytoją Gedvilienę, gyvenančią
R. Čarno 10, bt. 7. kuri su savo sūnum at
gabena prekes iš kur tik reikia (tam rei
kalui ji net „Moskvičių“ turi).
Neskaitant šių „parduotuvės vadovų“,
yra tinklas pirkėjų viliotojų, aukų ieško
tojų, kurie sukinėjasi Senamiesčio turgu
je, stovinėja ties krautuvėmis ir iš pilie
čių išvaizdos sprendžia — kur užmesti
meškerę. Lengvabūdžių piliečių viliotojų
brigadininkės pareigas eina dvidešimtme
tė Mudničenko, kuri niekur nedirba, ta
čiau lengvam gyvenimui daug pinigų rei
kalinga. Ji paskirsto į „budėjimo ruožus“
Madzveckaitę, Ališauskienę, Grigaliūnienę
ir kitus savo nedoro verslo bendrus.
Gužonienės „parduotuvė“, deja, ne vie
nintelė Kaune. Ne vieną tokią sukčių gau
ją išaiškino jau milicijos organai, tačiau
ir šiandien dar galima išgirsti ties Kauno
krautuvėmis slėpiningą kuždesį:
— Ką jūs norite pirkti?
A. Kadžiulis
(„Tiesos koresp.).

U „Tiesos“
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Į GENEROLO RAŠTIKIO ATSIMINIMŲ |||
S TOMAS
Praėjusiais metais gen. Raštikio atsi
minimų pirmojo tomo apžvalga šiame
laikraštyje sukėlė nelauktai daug disku
sijų, kurios turėjo taip pat labai nelauk
tą pabaigą. Gal dar daugiau diskusijų bu
vo Amerikos ir Kanados lietuvių spaudo
je. Visa tai rodo, kad atsiminimuose pa
teiktoji medžiaga buvo gana aktuali ir
kad pats autorius yra gana populiarus lie
tuvių visuomenėje.
Šiuo metu jau yra pasirodęs antrasis
atsiminimų tomas, su kuriuo taip pat no
rime bent labai suglaustai supažindinti
mūsų skaitytojus.
Pirmiausia reikia pažymėti, kad šis to
mas iš tikrųjų yra sudėtinis: dalis jo pa
rašyta gen. Raštikio žmonos. Skyriuje
„Mūsų šeimos tragedija“ ji gana smulkiai
(gal per smulkiai) atpasakoja savo gyve
nimo kelią ir aprašo šeimos tragediją bol
ševikų valdymo metais. Jos vyrui pasitrau
kus į Vokietiją, autorė buvo žiauriai tar
doma ir kalinama. Visa jos šeima — tė
vai, brolis, ir trys dukrelės (viena dabar
jau mirus) buvo ištremti į Sibirą. Šių fak
tų akivaizdoje lengvai suprantamas ir au
torės didelis jausmingumas, gal netyčia
prasiveržiąs bebandant atpasakoti tikrai
sunkius ir žiaurius išgyvenimus. Raštikie
nės atsiminimai yra tikrai jos asmeniško
gyvenimo skaudi iškarpa. Ji ir nebando
liesti platesnių politinių ar visuomeninių
sričių, 'lieka tik moterim, tik nelaiminga
motina, jautriai atveriančia savo širdį,
netekus brangiausio šeimos turto — savo
mylimų vaikučių. Ar ši iškarpa tiko į gen.
Raštikio atsiminimų tomą — tai jau yra
paties autoriaus reikalas. Lygiai taip pat
yra jo reikalas savo, sakyčiau, istorinius
atsiminimus protarpiais perpinti pasikar
tojančiais grynai asmeniškais dalykėliais,
DP stovyklų smulkmenos arba lengvais,
dažnai didaktiniais poskyriais, mažai ką
bendra turinčiais su pačiais atsiminimais.
Grįžkime prie gen. Raštikio atsiminimų.
Pačioje pradžioje jis aprašo paskutinį
Lietuvos vyriausybės posėdį Prezidentūro
je, į kurį jis buvo pakviestas, nors ir ne
būdamas nei vyriausybės narys, nei ka
riuomenės vadas. Šitame pasėdyje buvo
svarstomas Maskvos ultimatumas, pasi
baigęs Nepr. Lietuvos okupacija. Iš atsi
minimų matyti, kad nei vyriausybė, nei
kariuomenė įvykių nebuvo pramačiuslos
ir visiškai jiems sutikti nebuvo pasiruo
šusios. Šitame istoriniame posėdyje, kuris
„formaliai nebuvo baigtas, bet savaime iš
iro“, Lietuvos vyriausybė pasijuto visai
bejėgė prieš Maskvos daromąjį spaudimą.
Kariuomenė pasirodė visai neparuošta te
gu ir ribotam pasipriešinimui. Draugų ne
buvo iš kur prisišaukti. Tenkinant Sovie
tų reikalavimus, gen. Raštikiui pagaliau
buvo pavesta sudaryti nauja vyriausybė,
bet jo kandidatūra pasirodė Maskvai ne-

priimtina. Įvykiai keitėsi valandomis, ir
katastrofa pasidarė neišvengiama.
Skyriuje „Kodėl kariuomenė nepasiprieno?“ autorius polemizuoja su anuometi
niu prezidentu A. Smetona, kuris savo
trumpuose užrašuose visą kaltę už Lietu
vos tragediją bandąs primesti kitiems —
vyriausybei, kariuomenei ir jam — gen.
Raštikiui. Šičia autorius, nors tiesioginiai
ir nekaltina buv. prezidento už ano meto
Įvykius, nevengdamas griežčiau pasisaky
ti, atvirai dėsto, kas buvo Lietuvoje vy
riausias ginkluotų pajėgų viršininkas, kas
turėjo visas valdžios vadžias savo ranko
se ir kieno žinioje tuo metu buvo Lietu
vos kariuomenė. „Aš nekaltinu buvusio
Lietuvos prezidento A. Smetonos dėl da
bartinio Lietuvos likimo, nes jei 1940 m.
būtų buvę paskutinės Lietuvos valdžios
priešaky kiti — Stulginskis, Grinius, Ka
minskas ar Krupavičius, vistiek lietuvių
tautos ir valstybės likimas būtų buvęs
toks pat“ (psl.. 45). Tačiau atsiminimų
autorius daro priekaištus prezidentui, vy
riausybei ir ano meto kariuomenės vado
vybei (kariuomenės vadas gen. Vitkaus
kas tada jau buvo komunistų partijos kan
didatas) už visišką neryžtingumą, nepasi
ruošimą galimiems sunkumams ir kariuo
menės dezorganizaciją, „...politinis kon
fliktas brendo, rusai ruošėsi, visi apie tai
žinojo, bet niekas rimtai nesiruošė rea
guoti, manydami, kad na, gal kaip nors
viskas susitvarkys ir savaime praeis“
(įsi. 53). Čia autorius pacituoja ir paties
prezidento žodžius, kur jis sako, kad tuo
klausimu buvę kalbama, bet nebaigiama
kalbėti. Autorius yra tos nuomonės, kad
jeigu įsakymas būtų buvęs duotas, mūsų
kariuomenė būtų kovojusi, įrodydama,
kad „lietuvių tauta tik nelygioje kruvino
je kovoje gali būti nugalėta“. Nežiūrint
galimų nuostolių, tai būtų buvęs, pasak
autorių, didelis dalykas Lietuvos laisvini
mui ateityje, bet ne kitiems, o tiktai sau.
„Pasaulio didžiūnai tokio tautos pasiau
kojimo nepaiso. Pavyzdžių turime labai
daug... Pasaulio galiūnai išdavė bolševi
kams ir savo ištikimą ir narsų sąjungi
ninką Lenkiją, ir drąsų savo draugą ir ko
votoją generolą Mchailovičių, ir generolą
Vlasovą, ir kazokus rusus ir kt“ (psl. 56).
Šitas skyrius, be abejonės, yra pats įdo
miausias gen. Raštikio atsiminimuose. Jis
ir parašytas, sakytume, kariškai, preci
ziškai, be jokių asmeniškų sentimentų ar
nukrypimų į šalutinius dalykus. Gali
skaitytojas su autoriaus nuomone sutikti
ar nesutikti, bet jis iš šio skyriaus suži
no, kas anomis tragiškomis dienomis vy
ko Lietuvoje ir kaip į tai reagavo už jos
likimą atsakingi žmonės. Be kita ko, skai
tytojas sužino ir tą skaudžią tiesą, kad
mūsų kariuomenė, į kurią tiek daug vil
čių buvo sudėta, pavojaus valandą buvo

J. GIRDŽIUS-KLAUSUTIS

visiškai nepasiruošusi gintis. „Priešo tan
kams grąsinant mūsų kariuomenės ir taip
jau negausūs prieštankiniai pabūklai bu
vo atimti iš daugelio pulkų ir išsiųsti toli
į poligonus šaudymo pratimų atlikti. Tie
pulkai, su maža išimtimi, buvo palikti ne
ne tik be prieštankinių pabūklų, bet ir be
sunkiųjų kulkosvaidžių, net be dalies mi
nosvaidžių, nes ir šie ginklai buvo išsiųsti
į poligonus. Tai buvo daroma kaip tyčia,
visai ignoruojant aštrų politinį ginčą ir ne
kreipiant tinkamo dėmesio į didelį rusų
kariuomenės telkimą Lietuvos pasienyje“
(psl. 51).
Atsiminimų skyrius, pavadintas „Ar ver
tėjo laikyti kariuomenę?“, parašytas jau
gerokai skirtingu, laikraštiniu stiliumi,
Todėl, nežiūrint ten išvardintų aštuonių
punktų kariuomenės reikalingumui ir jos
nuopelnams įrodyti, juos perskaitęs vis
dėlto beveik nieko nebesurandi naujo,
apie ką per metų eilę nebūtum skaitęs
periodikoje ar girdėjęs kariuomenės minė
jimuose. Lietuvos valstybinių išlaidų len
telėje nurodytosios Krašto Apsaugos Mi
nisterijai skirtosios sumos nėra visiškai
realios, nes ten nepaminėtos netiesioginės
išlaidos kariuomenei.
Skyriuje apie darbą liaudies kariuome
nėje į akis krinta dviejų asmenybių —
Paleckio ir Baltušio-Žemaičio — charak
teristikos. Pirmasis, pasidaręs Lietuvos
prezidentu, tiesiog nenormaliu būdu rėka
vo, kad esąs visada pasiryžęs kovoti ir
mirti už Lietuvą. Tačiau vos po kelių sa
vaičių jau išvyko į Maskvą „parvežti Lie
tuvai saulės“. R. Armijos generolas Baltušis-žemaitis, senas komunistas ir gerai pa
žįstąs Rusijos gyvenimo sąlygas, atvykęs
į Lietuvą, greitai pajuto gimtojo krašto
žmonių laisvės troškimą ir dėl to neužilgo
turėjo kariuomenės vadovybę perleisti
gen. Vitkauskui. Atsiminimų autorius apie
Baltušį-Žemaitį vienoje vietoje taip rašo:
„Žemaitis darė gerą įspūdį ir darbe buvo
stipresnis negu Vitkauskas. Vieną kartą,
kalbėdamas su gen. Pundzevičium, jis pa
sakė: „Man gaila jūsų. Jūs dar nepažįsta
te bolševikų ir galite nekaltai nukentėti.
Nelaikykite pas save namuose jokių dieny
nų, jokių užrašų, jokių žemėlapių. Viską
sunaikinkite“ (psl. 72).
Skyriuje apie Lietuvos kariuomenės li
kvidaciją autorius pateikia gana daug medžagos, ypačiai brangios tiems, kurie atei
tyje domėsis Lietuvos kariuomene ir jos
istorija.
Slėpdamasis nuo bolševikų, gen. Rašti
kis pereina žaliąją sieną ir atsiduria Vo
kietijoje. Iš jo gyvenimo Berlyne ypačiai
įdomūs santykiai su Lietuvos ministeriu
Škirpa, kuris tuo metu organizavo aktyvis
tus ir, artimai bendraudamas su vokie
čiais, tikėjosi jų paramos, vaduojant Lietu
vą. Karui prasidėjus ir Aktyvistų Frontui
paskelbus Škirpą Lietuvos ministeriu pir
mininku, naciai nuo jo nusigręžė ir net už
dėjo namų areštą. Tuo tarpu gen. Raštikį
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Iš Santarvės žurnalo leidžiamos knygos

VARŠUVOS SPALIS

1918 m. lapkričio mėnuo.
Vokiečių kariuomenė kapituliavo. Nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė dar sunkiai te
bekovojo dėl savo teisių. Kovojo visais fron
tai — prieš demoralizuotus vokiečius, prieš
plėšikaujančius raudonmaskolius ir baltuo
sius. Nerimą kelia ir lenkai, kurie Jau nuo 1916
metų organizavosi su vokiečių „palaiminimu“.
Komunistų vadovybė nutarė pasinaudoti
pokario metų suirute puolimui į Vakarus: neš
ti pasaulinės revoliucijos ugnį į Europą. Prie
rusų kompartijos steigiamos „tautybių“ sek
cijos, jų tarpe — ir „lietuvių sekcijų centro
biuras“. Ten darbuojasi Lietuvos komunistai
Kapsukas ir Angarietis, profesionalai revoliucininkai. Jie seniai atitrūko nuo savo tautie
čių masės, niekas su jais nenorėjo dirbti. Jie,
mat, tuo metu jau norėjo sukomunistinti Lie
tuvą su Rusijos pagalba, net panaikinant Lie
tuvos neprikausomybę.
Vilniaus mieste viešpatauja suirutė, ba
das, skurdas, nesaugumas. Tuo pasinaudoda
mi, komunistai sukviečia „partijos suvažiavi
mą“, kuris Išsirenka ir centro komitetą. Lai
kas patogus — raudonarmiečių pulkai netoli
miesto. Rizikos nėra. Vykdydami rusų kom
partijos direktyvas, abu „litovcai“ Kapsukas
ir Angarietis siunčiami į Vilnių, kaip agentai.
Lapkričio mėnesį jiems tenka atlikti dar „ma
žą formalumą“ — tapti formaliais partijos
nariais ir Lietuvos kompartijos CK nariais.
Jie kooptuojami.
Netrukus Vilnių pasiekia Ir raudonarmie
čiai. Tik tada nauja „vyriausybė“ išeina į vie
šumą „visa savo didybe“. Ji laikosi tol, kol ją
remia rusų raudonarmiečių durtuvai. 1918

Kapsuko organą:
„1. Rusijos tarybinė vyriausybė pripažįs
ta Lietuvos Tarybų Respublikos vyriausybę.
Kaip augščiausią Lietuvos valdžią Rusijos ta
rybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos tarybų
valdžią, o iki tarybų suvažiavimo — drg. Mickevičius-Kapsuko vadovaujamos Laikinosios
revoliucinės darbininkų vyriausybės valdžią.
2. Rusijos tarybinė vyriausybė įpareigoja
visus... karinius ir civilinius Rusijos tarybų
respublikos organus teikti Lietuvos tarybinei
vyriausybei ir jos kariuomenei visokeriopą pa
galbą kovoje dėl Lietuvos išvadavimo iš bur
žuazijos jungo.“
Atrodo, kad tame dekrete „nieko ypatin
go“ — tai tekstas, kaip kad jį dabar skelbia
dabartiniai Lietuvos okupantai. Bet gana
reikšminga tai, ko nesakoma. Būtent, nė žo
džio apie prijungimą prie Rusijos. Ir negalėjo
dar būti tokių kalbų: komunistinė Rusijos fe
deracinė respublika buvo įsteigta 1918 m. sau
sio 16 d. Apie nerusiškų sričių įjungimą į ją
nebuvo nė kalbos. O pati „Sovietų Sąjunga“
buvo įsteigta daug vėliau — tik 1922 m. gruo
džio mėnesį. Minint tos „Sąjungos“ 34-sias
metines, toks draugas Navickis per Vilniaus
radiją 1956 m. gruodžio mėnesį buvo paskel
bęs tokį gerokai stebinantį pareiškimą: Lenin
turėjęs galvoje laisvanorišką sovietinių
respublikų sąjungą. Bet viską iškraipęs Sta
lin. Jis iš tos sąjungos padaręs parodiją, pa
vertęs ją niekais. Draugas Navickis ta proga
bažijosi, kad kompartija — jis nesako kuri,
Lietuvos ar visasąjunginė — dabar grįžusi
prie „Lenino principų“ ir kovosianti prieš tą
parodiją ir visus Jos reiškinius, „jų tarpe, didrusiškąjį šovinizmą“!!!
Vadinasi, išeina taip, kad ir Kapsukas ti
kėjosi komunistinės, bet nepriklausomos Lie
tuvos? O apie „Sąjungą“ jis tada nieko ir ži
noti negalėjo.
Tris mėnesius darbavosi Kapsukas Lietu
voje, tris mėnesius kaip „vidaus reikalų ko
misaras“ tvarkėsi Zigmas Aleksa-Angarietis.
Po to išdūmė Maskolijon su „armijos išlais
vintojos“ gurguolėmis. Atrodo, kad jiems ne
turėjo skaudėti galvos, kad nepavyko toji
avantiūra: kas gi gali tikėtis masių pritarimo,
kai pats tas mases spaudi su okupanto ka
riuomenės pagalba. O vistiek, vos Maskolijon
grįžę, abū „vadai“ ėmė pjautis ir svarstyti
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jie atgabeno į Kauną, tikėdamiesi iš jo pa
daryti pirmąjį Lietuvos kvislingą. Dėl to
įsitempė santykiai tarp Škirpos ir Rašti
kio...
Deja, gen. Raštikis vokiečius apvylė.
Kartkartėmis jų kalbinamas ir net terori
zuojamas, per visą okupacijos ir karo me
tą atsisakė nuo visų jam siūlomų vadovau
j amųjų vietų tiek civilinėj valdžioje, tiek
kariuomenėje. Ir vien jau dėl šito jis yra
nusipelnęs pagarbos ir pasitikėjimo.
Ketvirtoji ir paskutinė atsiminimų dalis
pavadinta ,,Sudužusio laivo keliais“. Auto
rius vėl Vokietijoje. Vėl nacių kviečiamas
organizuoti lietuviškus dalinius degančiam
Reichui gelbėti. Bet ir šį kartą jis geriau
bevelija dirbti fabrike ir ramia sąžine
laukti įkyrėjusio karo užbaigos.
Pagaliau karas baigtas ir prasideda vi
siems žinomas ir pabocįęs stovyklinis gyve
nimas. Gal kaip tik todėl, kad tas gyveni
mas toks žinomas ir įkyrėjęs, jo aprašy
mas nesukelia labai didelio susidomėjimo.
Gal kada nors vėliau, kai ano meto įvy
kiai bus kiek labiau laiko dulkių užnešti.
Tačiau autoriaus vis dėlto padarytas dide
lis darbas užfiksuojant visą eilę kad ir
smulkesnių įvykėlių, kurie krūvon sudė
jus vieną dieną pavaizduos mūsų sunkų
gyvenimo kelią ir kovas už savąjį kraštą.
Tur būt įdomiausia vietą iš DP stovykli
nio gyvenimo tai autoriaus pakartotini pa
simatymai su Lietuvos valdžios pasiunti
niais, atvykusiais jo kviesti atgal į Lietu
vą. Jie buvo atsivežę net Paleckio ir gen.
Vitkausko laiškus, o taip pat laiškus ir fo
tografijas Raštikiu dukrelių, kurios buvo
Sibire, o vėliau atvežtos į Lietuvą. (Auto
rius abejoja ar jos dabar dar ten yra).
Pagaliau prasideda naujas gyvenimas
Amerikoje. Jis taip pat, bent pradžioje, ne
rožėmis klotas. Teko autoriui ir pavargti
ir sunkiai padirbėti. Jis praeina sunkoką
kelią nuo eilinio darbininko fabrike iki
profesoriaus Syracuse universitete. Ir vėl
kelionė į Europą. Jos tikslas iš atsimini
mų galutinai nepaaiškėja. Tik tiek sužino
me, kad tai buvo kažkokia misija, susiju
si su VLIKo veikla. Daugelio skaitytojų
tokios užuominos nepatenkins: jie norėtų
žinoti arba viską, arba nieko.
Pabuvęs Vokietijoje ir Anglijoje auto
rius vėl grįžta į Ameriką. Su tuo grįžimu
baigiasi ir patys atsiminimai, kuriuos jis
knygos gale vadina išpažintimi. Baigiamie
ji skyreliai yra autoriaus samprotavimai
dėl busimosios Lietuvos ir jos kariuome
nės ir šiek tiek egzaltuotas kreipimasis į
tuos, kurių tėvynės Lietuvos meilė jau yra
pradėjusi gęsti.
J. Lūža
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Kristus Karalius

Kasmet spalio mėn. paskutinį sekmadie
nį visame katalikiškajame pasaulyje šven
čiama Kristaus Karaliaus šventė, kurią
įsteigė popiežius Pijus XI, 1925 m. užbaig
damas Jubiliejinius Šventuosius Metus.
Savo enciklikoje popiežius išaiškina Kris
taus karališkumą, Jo reikšmę mūsų die
noms, kad patys tikintieji,. Kristų geriau
pažinę, sąmoningai ir su meile Jį išpažintų
visose modernaus gyvenimo formose ir sri
tyse.
Kristaus karalystė yra universali, visuo
tinė, kuri nesiriboja prie Alpių ar geleži
nės uždangos. Jo karalystė neturi ribų, ‘ji
apima visą žemę. Išganytojas, prisikėlęs
iš numirusių, prieš žengdamas Į dangų,
apaštalams davė paskutinįjį ir didįjį įsa
kymą: „Man duota visa valdžia danguje
ir žemėje. Eikite į visą pasaulį _ir skelbki
te Evangeliją visam sutvėrimui. Eikite fr
mokykite visas tautas, krikštydami Juos
vardan Tėvo ir Sunaus ir šventosios Dva
sios ir mokydami juos laikyti visa, ką tik
esu jums įsakęs!“
Kristus turi būti visų pažintas, visų gar
binamas, nes tai yra amžinasis gyvenimas,
kad visi žmonės pažintų vienatinį tikrąjį
Dievą ir kurį Jis siuntė, Jėzų Kristų! Jo
karališkosios teisės neša kiekvienam žmo
gui, šeimai ir tautai laimę, kuri dar skais
čiau nušvis amžinybėje. Valstybėse, kur
Kristus išvejamas, persekiojamas, įslenka
didelis blogis, valdančiųjų sugedimas, prie
spauda, nuodėmės vergija, kuri niekam
tikros laimės nesuteikė ir nesuteiks, nes ji
atskiria žmogų nuo Dievo.
Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio, to
dėl amžina, ir jos teisės amžinos ir nepa
keičiamos. Jo karalystėje kančia nebėra
pažeminimas, bet prašančiam duoda jėgų
sunkumus didvyriškai pernešti. Nupuolu
siam — gailestingai ištiesia ranką: kelkis
ir daugiau nebenusidėk! Jo karalystėje
mirtis nebėra sunaikinimas, bet sugrįži
mas į dangiškojo Tėvo namus, į amžinąją
laimę, atlyginimas už žemiškąjį gyvenimą.
Neveltui Kristui Karaliui tarnauti reiškia
viešpatauti!
Kristaus Karaliaus šventė nori visiems
iškilmingai priminti, kad Kristus yra Gy
vybės ir Mirties Viešpats, širdžių meilės
Karalius. Ištikimai užlaikydami Jo įsaky
mus, tarnaujame pačiam didžiausiam ir
gražiausiam gyvenimo idealui! .
P. Dauknys, MIC

AUSTRALIJA

Trys lietuviai parodoje
Royal South Australian Society of Arts
Pavasario Meno Parodoje šiais metais da
lyvauja trys menininkai lietuviai: Stasys
Neliubsis, vyr. kartos dailininkas, iki šfcl
daugiau reiškęsis dekoratyvinio meno sri
tyje, ir Jonas Rudzinskas ir Leonas žygas,
abu jauni menininkai, jau Australijoje pra
dėję dailės studijas. Kritika dėmesį atkrei
pė į L. Žygo išstatytą aliejinį darbą „Hierarchas“.
-reni.
Melbourno Dainos Sambūris
Melbourno Dainos Sambūris — Choras,
Mirė
vadovaujamas dirigento Alberto Celrios,
Dunedlne (N. Zelandijoje) nuo širdies lankėsi
Adelaidėje. Koncertas buvo aukš
smūgio sporto stadijone mirė 21 metų lie to muzikinio
lygio ir Adelaidės lietuviams
tuvis Alg. Skridulaitis.
-rem. paliko neišdildomą
įspūdį.
-rem.
Lietuvis stipendininkas
Adelaidės lietuvis Algimantas Dunda ga
klausimą: kodėl „tarybinė valdžia“ nerado vo General Motors — Holdens stipendiją
inžinerijos
diplomui įsigyti General Momasių pritarimo? Koks įdomus klausimas. tors Institute,
Flint, USA.
Kam rūpėjo masių pritarimas, — ar Maskvai?
A. Dunda yra Ž7 metų amžiaus, vedęs.
Juk ji žinojo, ko nori — išplėsti imperiją. Bet turi sūnų. Alg. Dunda Amerikoje praleis
-tem.
atrodo, kad tai labai rūpėjo Kapsukui ir An- apie dvejis metus.
gariečiui, kurie turbut tik „taktiniais“ sume Lietuviai televizijoje
timais tapo didrusiais?
Sydnėjaūs ATN televizijos programoje
Kaip tikri komunistai, jie ėmėsi vienas su dalyvavo lietuviai akordeonistai Bronius
Kiveris
ir Algis Plukas. Žiūrovams abu
kitu, vienas kitą skandino. Klaida buvo —
akordeonistai buvo pristatyti kaip lietuviai
ukininkijos neįvertinimas“. Maskvos įsakymu ir
padarė gerą įspūdį.
-retu.

Stasys Raštikis, buvęs Lietuvos Kariuo
menės Vadas. Kovose dėl Lietuvos. Kario
atsiminimai. II dalis. 1957 m. Išleido „Lie
tuvių Dienos“, Los Angeles, Californija.
Meninę dalį prižiūrėjo dail. Povilas Puzi
nas. Spausdino „Lietuvių Dienų“ spaustu
vė. Tiražas 2000 egz. Kaina: įrišta 7 dol.,
neįrištą 6.50 dol. 688 puslapiai.

jie skelbė: nedalinti dvarų, bežemius tuojau
suvaryti į kolchozus. Koks bežemis prie tokių
prisidės? Ypač, kai nepriklausoma Lietuva da
vė žemės visiems, kas ją sugebėjo dirbti ir da
vė visiems laikams. Koks ciniškas pasišaipy
mas iš bežemių atsispindi šiuose komunistų
laikraštyje „Komunaras“ atspausdintuose žo
džiuose :
Mužikai (suprask — tie keli, kurie iš viso
šliejosi prie „darbo valdžios“) pirma landžio
jo pas darbininkų valdžią, uostinėjo, šnipinė
jo. Paskui permainė kailį — jie jau nepripa
žįsta Sovietų valdžios.“
Taip rašo „darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių“ valdžios šalininkai. Tas pats „Komu
naras“ prabyla labai aiškiai apie valdžios ne
sėkmes :
,
„Mažažemius daug daugiau vylioj a buo
žių, kunigų ir kitų pasakos apie visokias
gėrybes, plaukiančias iš Kauno: „lais
va“, „nepriklausoma“ Lietuva atimsianti nuo dvarininkų žemę ir išdalinsianti
ją bežemiams ir mažažemiams. Tik esą
reikia išvyti „išbadėjusieji Rusijos plė
šikai“...
Blogiausia gi draugui Kapsukui su Angariečiu buvo tai, kad „buožės“ ne tik žadėjo,
bet ir ištesėjo. Bet ne tai rūpėjo ponams drau
gams. Jie kaltę suvertė vienas kitam: Anga
rietis po nevykusios avantiūros parodė dau
giau oportunizmo, jis nujautė, kas Kremliuje
stipresni. Jis susidėjo su stalinistais ir visom
priemonėm puolė Kapsuką:
„Kapsukas mėtėsi, jis nežinojo, ko no
ri; stoka ryžto, ultrakairysis, fantastas;
partijoje nori įvesti „kapsukizmą“, nie
kaip nenori sutikti su faktu, kad pasau
linė revoliucija neįvyko; nenori supras
ti, kad (1926 m.) galutinai sustiprėjo
„buržuazinės Lietuvos ūkis“.
(Bus daugiau)

„Karalaitės Gintarės Ilgesys“, kaina 9/2
,,Lithuanian Recipes“
14/8
,,30 Meilės žodžių“
11/„Teresė Neumanaitė“
22/„Diagnozė“, 3-jų v. komedija
14/8.
„Verkianti Dievo Motina“
14/8
„Motina Gailestingoji“
9/6.
..Gogolis „Mirusios Sielos“
17/6.
„Lietuvių Beletristikos Antologija“. Reda
gavo B. Brazdžionis,
51/Rašyti: „DAINORA“, 49, Thornton
Ave, London w.4.

ATSTOVAS ŠVEICARIJOJE
Nauju „Europos Lietuvio,, ir Nidos Knygų
Klubo atstovu Šveicarijoje yra Dr. A
KUŠLYS. Jo adresas:
Dr. A. Kušlys,
Gossetstr s0Wabern / Bern.
Šveicarijos lietuvius prašome užsisakyti
ar pratęsti laikraščio ir knygų prenumera
tas per mūsą atstovą. Visus ,kurie dar nė
ra atsilyginę už laikraščio ar knygų siun
tinėjimą, prašome skolą nedelsiant išly
ginti. Pinigus siųsti mūsų atstovui minė
tuoju adresu.
„E.L.“ ir NKK Administracija.
„Europos Lietuvis“, vienintelis lietuvių sa
vaitraštis Europoje, Šveicarijoje kainuoja
metams 23 šv. frankai. Viena Nidos Kny
gų Klubo knyga nariams kainuoja šv. fr.
2,50 minkštais viršeliais ir šv. fr. 3,50 kie
tais viršeliais. Nenariai už tas pačias kny
gas moka žymiai daugiau. Nariai knygas
gauna betarpiškai paštu. Atsilyginti rei
kia tuojau gavus knygą.
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Nr. 42. tįB?); 24. 10. 1957.

EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika
„EUROPOS LIETUVIO“ IR NIDOS K.K.
PRENUMERATORIAMS
Su spalio mėnesiu baigiasi „Europos Lie
.tuvio“ ir Nidos Knygų Klubo knygas lei
džiančios Lietuvių Namų Akc. B-vės fi
nansiniai - apyskaitiniai metai.
Kiekviena skolos suma, kuri reikia per
skelti į naujų metų buhalterines knygas,
reiškia išlaidingą darbą. Dėl to tie skaity
tojai, kurie skolingi už „Europos Lietuvį“
ar Nidos Knygų Klubo leidinius, prašome
- padėti taupyti darbo valandas ir pasisteng
-ii-iki spalio mėn. galo atsilyginti.
Šia proga dėkojame tiems, kurie jau su
.•skubo atsilyginti.

SPORTO IR SOCIALINIS KLUBAS
IEŠKO PASKOLŲ
Klubo vadovybė nutarė kreiptis į Londo
no lietuviškąją bendruomenę, prašydama
tam klubui naujos paskolos.
Nedidelė dalelė senosios kolonijos lietu
vių, prisidėdama didesnėmis paskolomis,
nupirko klubą. Tos paskolos dar nebaig
tos išmokėti, o dalis vyresniojo amžiaus
skolintojų, gyvendami tik iš pensijos, bū
tinai reikalingi pinigų.
Klubo vadovybe artimiausiomis dieno
mis pradės platinti vieno svaro vertės pas
kolos lapus, kad surinktais pinigais būtų
galima grąžinti bent dalelė skolų tiems vy
resniojo amžiaus skolintojams.
Klubo vadovybė prašo visus jausti lie
tuvišką pareigą nors maža paskolėle pa
remti klubą, kuris mums visiems tarnau
ja, ir neduoti pagrindo nusivilti tiems, ku
rie parodė daug pasitikėjimo.
Pirkusieji tų paskolos lapų, bus klubo
dalininkais, o gerėjanti klubo padėtis ga
rantuoja, kad paskolos bus grąžintos.
Tad nepagailėkime vieno kito svaro sa
vam lietuviškam Londono klubui, kuriame
mes visi buriamės!
Klubo Valdyba

EUROPOS LIETUVIŲ KATALIKŲ
MARIJOS KONGRESAS 1958 M. LURDE
Registracija-
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Proto mankštai

ŠTAI IR ATSAKYMAS
dalis, bet daugiau kaip pusė Lietuvos teri
Vykstant kongreso
paruošiamiesiems
torijos prijungta prie Lenkijos. O tai len
„Europos
Lietuvio
“
Nr.
40,
p.
J.
G-kis,
darbams, organizacinio komiteto vardu
kų emigrantų kiekvienoje susibuvimo pa
Lurde lankėsi kun. Petrošius ir iš vietinės bandydamas kalbėti daugumos tautiečių talpoje yra plačiai praktikuojama. įdomu,
bažnytinės vyresnybės gavo patvirtinimą vardu, pasipiktinęs nusiskundžia manimi kaip musų kultūrininkai į tai reaguoja...
mūsų ruošiamojo kongreso, kuris bus su už pajudinimą iš karsto a.a. A. ZubaviBet gerai pažįstant lenkus ir žinant jų
šauktas sekančiais metais Lurde rugsėjo čiaus.
Čia aš tikiu. Jei p. J.G. perdėm nesupra klastas, netenka daug abejoti, kad ir čia
mėn. Suvažiavimo diena numatyta rugsėjo
jie sugeba ,,kultūrinio flirto“ metu žemė
6 d., o pats kongresas 7-8 d. Šiuo metu to manęs, kodėl aš išdrįsau padaryti tokį lapį pakeisti į šūkį „Niech žyje Litwa!“
jau skelbiame registraciją visų tų, kurie baisų „nusikaltimą“, tai juo labiau tie, ku
Įdomu butų kai ką plačiau apie minėtą
pramato vykti į Lurdą. Dalyvių skaičius rie šiame reikale nedalyvauja, bet tik ste ją draugiją išgirsti. Tik, žinoma, iš auto
yra reikalingas galutiniam programos nu bi.
Būdavo ir man kartais nesuprantama, ritetingų asmenų, bet ne šiaip sau iš ker
statymui, o taip pat apie Naujuosius Me
o kai kada net ir pikterdavau, kad, ar rei tės.
tus bendrą dalyvių skaičių reikia pranešti kia,
J. Ramonis
nereikia, prikeliami iš kapų visi
Lurdo Marijos šventovės bažnytinei vyres kritę arkovose
kariai,
partizanai,
šauliai
ir
nybei. Registracijos laiką skelbiame iki
ateinančių Kalėdų, bet kas galės, yra pra vedžiojami, po salių scenas, o kartais net ir
ATVIROS KORTOS
karčiamą įtraukiami. Bet kai įsitikinda
šomas tuojau pat pranešti komiteto na įvau,
kad
tai
daroma
kuriam
nors
aukštes
J. Ramonis prieš kelias savaites iškėlė
riams šiais adresais:
niam tikslui atsiekti, tada būdavo jau ki
BELGIJOS ir OLANDIJOS tautiečiai, ta
šiame laikraštyje kelis „neatsakomus klau
Aš,
darydamas
tą
baisų
„nusikalba,
MUSŲ PIRMOJO PUSLAPIO
vykstą į kongresą, registruojasi pas kun.
“, taip pat turėjau tikslą. Tik, ši simus“. 1. Kodėl vienas DBLS skyrius nie
NAUJIENA
J. Dėdiną, 185, Rue de Hesbaye, • Liege, kaitimą
noma,
ne
tokį, kokį suprato ar gal visai ko nepaaukojo skautų stovyklai? 2. Kodėl
Belgique.
.. Atkreipiame savo skaitytojų malonų dė
nesuprato p. J.G. štai čia pateiksiu ir pa- Tautos Fondas neremia skautų ir 3. Ko
PRANCŪZIJOS — pas kun. J. Petrošių, tį tikslą.
mesį į „Europos Lietuvio“ pirmąjį pusla
26, Rue de Navarin, Paris-9.
Perskaitęs E.L. Nr. 34 korespondenciją dėl lietuviai, net pripažinti patriotai, kar
pį, kuriame skelbiame organizuojamąją lo
VOKIETIJOS — pas Tėvą A. Bernatonį, apie a.a. A. Zubavičiaus dviejų metų kovų tais yra abejingi tremties lietuviškoms or
teriją spaustuvės mašinoms įsitaisyti.
34 Minnefeld, Dieburg.
žygius ir pasigėrėjęs velionies Vyties Kry ganizacijoms ir laikosi nuošaliai nuo jų?
. Sekančiame numeryje paskelbsime nu
DIDŽ. BRITANIJOJE — pas kun. P. žiais, medaliais ir Šaulio Ženklu papuošta Pirmas klausimas yra aiškus — skyriaus
matytuosius fantus ir kitas naujybes.
Dauknį, 21, The Oval, Hackney Rd., Lon krutinę, pasijutau kažkaip sukrėstas. Pa
don, E.2. Jei susidarys daugiau kaip 50 ke galvojau, kad tik tuomet mes sužinome valdybos apsileidimas, paprasta tinginystė.
TĖVŲ ŽINIAI
leivių, tada bus galima gauti net 40 pro apie savo pilkus didvyrius, kai jie jau nu Jei jau ir prileistume, kad visi skyriaus
centų nuolaidos, ir traukiniu II kl. bilietas miršta. Tada aš, ilgai nelaukęs, iki dar ve nariai atsisakė paremti lietuviškų skautų
'Pranešame, kad spalio 27 d., 4 vai. p.p.,
iš Londono į Lurdą ir atgal kainuos 11 sv. lionies vaizdas ir žygiai neišgaravę iš akių stovyklą, tai jau bent skyriaus valdyba
Įvyks Kalėdinės eglutės programai pasi
15 šilingų. Maistas ir nakvynė atskirai. D. ir atminties, sėdau ir žodis žodin pakarto
ruošti repeticija, Lietuvių Namuose, 1,
Britanijos lietuviai registruodamies prašo jau visa, kas buvo korespondencijoj para galėjo pasiųsti savo auką. Antras klausi
fcacibroke Gdns., W.ll.
mi pranešti, kokį asmens dokumentą tu šyta, pabrėžtinai primindamas daugiskai mas irgi nesunkus — Tautos Fondas nėra
. lialoniai prašome tėvus atvesti savo vai TARPTAUTINIO KALĖDINIO BAZARO ri, ar Lietuvos Užsienio Pasą, ar Travel toje: „Kodėl tokie lietuviai patriotai kaip neišsemiamas šaltinis, nėra jis koks taupy
REIKALU
Document, ar pagaliau Britų pasą. Reika a.a. A. Zubavičius“. Taigi iš to aiškiai ma mo bankas, į kurį vienus metus dedame,
kučius.
Londono Lietuvių Moterų Sambūrio Vai lingu atveju prieš kelionę kiekvienam bus tyti, kad aš velionį nenužemindamas, bet o kitus imame. Jis turi būti ne tuštinaLondono Lietuvių Moterų Sambūris
padedama išrūpinti vizas.
kaip tik iškeldamas prikišamai pastačiau
—
~ dyba praneša, kad, kaip ir kasmet, šių me
prieš akis, kad nors po mirties to pilko di- mas, bet nuolatos vis papildomas. Sunkiau
PIRMININKAS VYKSTA Į DU SKYRIUS tų
Lų lapkričio
la
ulu 29-31 d.d. Londone numatoma
LURDAS JAU RUOŠIASI
dvyrio nebylus pasyvumas primintų „Bro- sias ir painiausias yra trečiasis klausimas,
DBLS pirmininkas M. Bajorinas šį sa- surengti Tarptautinį Kalėdinį Bazarą.
liams Domeikoms“, jog laikas jau .liautis Apie
gaijma būtų daug rašyti — visoMarijos
Lurde
vaitgalį lankys Manchesterio ir Bradfordo
- .; apsireiškimų
.
. šimto
Londono Lietuvių Moterų Sambūris yra
parijus
apsireisamiu
uu™
su..w metų
...cm besibylineti
nesinyiineu ir laikas
lamas greičiau pradėti
praaeu tikuk- k-as tremtini „ psichologij os studij as i r ki.
...... - x- ■ t, „
sukaktuves
sukaktuvės per
per visus
visus sekančius
sekančius metus
metus Lur
Lur rąjj
rąjį brolišką
brolišką sugyvenimą.
sugyvenimą. Tik
Tik del
dėl tos
tos nuonuo- . tremtinių psicnoiogijob stuuųas u m
'skyrius.
nutaręs tradiciškai šiame Bazare dalyvau de Vyks t,e perstojo iškilmingom apeigom, latinės jų nesantaikos ir velionis ir daug taip filosofuoti. Del šio klausimo J. G-kis,
šeštadienį dalyvaus Manchesterio sky ti tikslu Reprezentuoti jame lietuvius, o nu Kasmet Lurdą normaliai aplanko apie 3 dar tokių gyvų kaip velionis nuošaliai lai- tur būt, ne visai supratęs Ramonio straips
riaus Dešimtmečio Minėjime, o šekmadie- matomą piniginį pelną paskirti paramos milijonai maldininkų, bet sekančiais me- kosi nuo tremtinių lietuviškų organizacijų. neiį gan smarkiai jį užpuola. Ramonis ve%į padarys pranešimą Bradforde.
reikalingiems lietuviams Šelpti fondui.
^is, kaip praneša Vatikano dienraštis „L* Esu tikras, kad velionis būdamas gyvas, H į
nusipelnusio Nepriklausomybės ka
T
. . ... .
c , - .
Osservatore Romano“,
ten pramatoma jautriai tai pergyveno, tik per savo kuklu
“
Londono Lietuvių Moterų Sambūrio su- apįe 7 ar 8 milijonus maldininkų, šiam rną neišdrįso pasakyti tai viešai, nes žino- ruošė savanorio, jokiais žodžiais nepravar
Padėka
Mūsų Vestuvių dalyviams dėkojame už darytasis Bazarui rengti Komitetas krei- nepaprastai dideliam maldininkų skaičiui jo, kad už tai jis be skrupulo būtų degra džiavo, o J. G-kis, priešingai, jį įjungė į
piasi į visas lietuviškas organizacijas ir apnakvydinti Lurdas jau beveik pasiruo- duotas į nesusipratėlius, griovėjus arba . nesusipratėlių“ kompaniją, tuo įžeisdadovanas ir linkėjimus mūsų naujame gy atskirus lietuvius D. Britanijoje, prašyda- šęs: pastatyta visa eilė naujų ir erdvių net ir į raudonųjų agentus, taip kaip kad
velionies atminimą. J. G-kis sako,
venime. Mes ypatingai dėkojame ir būsi
„„aa+; „mvt; M
viešbučių, o „Prancūzijos Katalikų Pagal- buvo pasielgta su Kureju-Savanonu ir Vy , ,
, ,. ,
,
.
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mas
jam
padėti
atlikti
si
darbą.
ba
“
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ur
do
pastatė
specialų
kaimą,
ties
Kryžiaus
Nr.
415
Kavalieriumi.
Maneaukoti
skautams nėra mirtina nųome dėkingi poniai Paulei Jasikienei ir po
Komitetas prašo paramos pinginemis au kur neturtingesnieji maldininkai už pigią nau, kad atleis man mielas Vyties Kry- dėmė, ir kad nepriklausyti organizacijoms
liui Adomui Jasikui, kurie tiek daug pri
komis ir daiktais, kuriuos galima būtų kainą gaus maistą ir nakvynę. Todėl re- žiaus savininkas už neatsiklausimą minint nėra nusikaltimas. Čia jis pasišauna kalsidėjo prie mūsų vestuvių.
Bazaro metu parduoti arba panaudoti lo- gistruodamies visi turi pranešti kur nori jo V.K. numerį.
ne savo vieno vardu: girdi, „mūšų
Mes visiems reiškiame širdingiausią.
Lurde apsistoti: viešbutyje ar „Pagalbos*
Tikiu, kad šiuo savo paaiškinimu esu
,. ,
t
ter
‘
jai
'
.
x
,
•
.
x
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„
kaime.
patenkinęs
pasipiktinusius
savo
tautieprasčiokėlių
nuomone“... organizacijos tu- .
ačiū.
Taipgi
Komitetas
prašo
siųsti
jam
aaikPrie
pačios
Lurdo
grotos,
be
iš
anksčiau
čius.
retų
remti
Tautos
Fondą,
bet
ne
atvirkšMarija ir Edmundas Tamašauskai
tus parduoti komiso sąlygomis. Siunčiant jau esančių trijų puošnių bažnyčių, šiuo
Dėl kitų mano pateiktų E.L. Nr. 37 klau įiai“. Sutinku, kad Tautos Fondas nėturėdaiktuš, nurodyti tiksliai jų kainą. Pinigai metu jau baigiama statyti ketvirtoji — iš simų turiu pasakyti štai ką: jei nežinome
remtj organizacijų, bet ar organizaclLONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ
UŽ parduotus daiktus bus išmokėti tuojau kalama uoloje Joę ilgis 200 m., plotis 80 m nesuprantame reikalo, tai neuzbėkime
organizacijos turėtų remti
SAMBŪRIO KRIKŠTYNŲ POBŪVIS
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. .. .. m. ir neparemta jokia kolona.
Rašoma, uz akių tiems, kurie jį žino. Tik tie šaltivieu
Moterys neseniai susiorganizavo i savąjį pat Bazarui pasibaigus, o neisparduotieji kad tai moderniosios technikos vienas gra niai gali atsakyti ir paaiškinti, iš kurių Tautos Fondą? Jį turėtų remti ir tie, kurie
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ir drąsiausių
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organizacijoms
nepriklauso.
Koks čia sam
Salintas
ir daiktus
prašoma
siųsti
ŠMūiilaš s&vo
Sėvo drganizacijos
ėrganizačijos krikštynas.
krikštynhs. TųAukas
Aukas
ir daiktus
prašoma
siųsti iki š.š. apie 20.000 žmonių, ir ji bus pašventinta ta, bekalbėdamas už kitus, per savo neap- protavimas — organizacijos rems fondus,
krikštynų
Lietuvių Nalapkričio2222d.
d. šiuo
šiuo adresu:
adresu: ,,1
„Bazarui
ateinantį XktuvT^^eTu prSje'1’81' mlngą DBLS lyrių dis^elavlt "štai bet mes jose nebūsime; organizacijos rinks
krikštynų pobūvis
pobūvis žada
žada būti
būti Lietuvių
Na- rn.m.lapkričio
-----feūdse, 1, Ladbroke Gdns., London W11. rengti Komitetas“, 1, Ladbroke Gdns., Lon
Sukaktuviniai Lurdo metai bus neuž- Tamstos žodžiai: „...turėtų kreiptis į tą penus, bet mes kažin ar duosime (juk ne
Krikštjmoš bus tikrai šaunios, nes, pir- don, W.ll.
mirštamo dvasinio džiaugsmo visiems, ku- skyrių ,bęt ne i skaitytojus . Atseit, is ke- nuodėmė), organizacijos leis laikraščius,
miausia, krikštatėvis ir krikštamotė —
Tikimės malonaus, tautiečių dėmesio ir rie ten apsilankys! Tad kviečiame tautie- liolikos ar net keliasdešimt skyriaus narių p,eį mes jų neprenumeruošime, ir taip be
nė vienas neskaito ,,Europos Lietuvio“. Aš
.
„
.__
cius pradėti registraciją.
■. , pačios ryškiausios mūsų bendruomenės as- paramos mūsų užsimotajam darbui.
manau, kad čia nėra didelis kriminalas ir Sal°- ,Kas f1 Pagaliau tos organizacijos?
Kongreso
Organizacinis
Komitetas
mfenybės. Prieš pobūvį rengėjos neišduoLLM Sambūrio Valdyba
skyrius Tamstai už tai bylos neiškeis.
Dar toliau, J. G-kis autoritetingai tvirtina,
Leidžiu sau tikėti, kad po šio mudviejų kad vadinamieji „nesusipratėliai“ sunkiai~ffa dar jų pavardžių, bet mums pasisekė
_________ ___________ ____________
KALĖDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
susitikimo „Europos Lietuvy“, liksime siajs Tėvynės momentais suvaidino didesUk tiek Sužinoti, jog vien tik organizacijos
viens antram jau neoe_ponais,
nebe ponais, bet
yiens
oer gerais
vaidmenį ir praliejo daugiau kraujo,
krikštatėvių dalyvavimas Moterų Sambų- . Lietuviai kviečiami praleisti Kalėdų atos BRADFORDAS
togas Lietuvių Sodyboje.
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Ho krikštynas išskirs šavo iškilmingumu
Bradfordo
Atžalynas
L
----__
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‘
bėkime
nesikarščiuodami
ir
neleiskime
pir
negu
visi gražių sūkių deklamuotoj ai. SiAtostogų mokestis:
iš kitų pobūvių.
1Už 2 dienas nuo gruodžio 24 d. vakaro
Po pasisekusių gastrolių Boltono ir Sto- mauti jausmams, bet duokime pirmenybę toksai tvirtinimas labai sunkti būtų įrody-renį lietuvių kolonijose,
_ Bradfordo Protui.
ti Argi fcuv0 kajja mūsų Tėvynės istorijo
Ar bus bufetas, kai kas jau šiandien (Kūčių) iki gruodžio 26 d. (išvažiuojant ke on T
■’ klausia. Taip, bus ir dar turtingas. Bufe- P° arbatos) —5 svarai.
Atžalynas kelis savaitgalius „atostogavo
Tamsts
__ “.
Tamsta sakai, kad nereikėtų perdaug je sunkesnių momentų, kaip paskutinieji
tui taip pat teiks šį kartą skirtingą atspal iki lruodfio3^"^ Ųšvažiuojant polta- ■ Nebuvo repeticijų, susirinkimų. „Beatos
mankštin proto. Oi, mielasai, labai klysti, 15 metų? Pasižvalgę po jnūsų organizaci
Beatos mankštinti
tegaudami“ vieni baigė nusikratyti tuo Klauskime, aiškinkimės, o jei yra reikatai, kad jo šeimininkės bus moterys... tos) — 8 svarai.
taip išgarsėjusiu gripu, kiti, pasinaudoda- las, tai net ir pasiginčykime. Tik, gink Die jas, pamatysime ir čia tremtyje daugybę
. Kad jau moterys, tai moterys. Norėda
Vaikams iki 14 metų — pusė kainos.
mi „bobų vasaros“ neblogu oru, pasišildė ve, nesikoliokime ir vieni kitų neužgauki mūsų savanorių-kūrėjų, partizanų, politi- „
Kviečiame kuo anksčiau užsisakyti, nes saulutėje.________________________________ me. Tada pamatysime, kaip visi sutilpsime nių kalinių, kareivių ir karininkų, šian
mos pagyvinti ir praturtinti jaukumu ir
gali nelikti vietų.
Užėjus į Lietuvių Namų klubą, rasdavai bendroje lietuvių tremtinių troboje.. Ir esu
šiluma pobūvio laiką, jos dar įjungia sa vėliau
Sodyboje organizuojamos Kūčios, kalė ir ten atžalyniečių prie alaus stiklo, nuo- daugiau nei tikras, kad tada ir michailo- dien, kaip ir visada, stovinčių priekyje. La
vo programon turtingą loteriją.
bai dažnai jie yra aukingiausi ir daugiau
diniai pietūs, šokiai ir kt.
taikingai
dalijantis patirtais įspūdžiais, vinio šlamšto antplūdis žymiai sumažės.
Šį kartą bilietai truputį brangesni, negu
sia atsidėję organizacijų nariai. Ir, tur
sttiiuttnitt REIK"AT tt
Š.m. spalio 13 d. Lietuvių Namuose buj Ramonis
jįirašta: 5 šilingai vienai dūšiai. Pasirodo,
SIUNTINIŲ REIKALU .
vo suSauktas Atžalyno susirinkimas. Susix
būt, nederėtų J. G-kiui ,už svetimų meda
..
,r---------— „
,.„
Susilaukus reikiamo pritarimo iš narių rinkime buvo aptarti einamieji reikalai ir
rw irrTri re rac tt* rnw
ir ------------čia esama-----------------moteriško apdairumo
ir lpralių pasislėpusiam, aiškinti ir teisinti, kas
matymo visų smulkmenų, kurios reikšmin £Unt,n*y tarnybos reikalu, nuo šios savai- ateities planai. Vienas svarbiausias dienoDRAUGIJA IK KAS UZ JUS.
nepateisinama. Aiškinimas yra visai pa
pradedama patarnauti lietuviams, per tvarkęs punktų buvo programos paruošiEsu patenkintas, kad man pavyko ..,išgos kasdieniniame gyvenime, bet lemia tęs
siunčiant pačių supirktus siuntinius arba mas rengiamajam Lietuvos Kariuomenės provokuoti“ p. Joną Maukišių atidaryti prastas. Šių žodžių autoriui teko garbė bū
mos jaukiame pobūvyje. Kas čia dabar __
______ „ daiktus
______ papiginta kaina pagal šventės minėjimui Bradforde.
ti kelis metus vieno mažo DBLS skyriaus
superkant
savo gausią žinių dėžutę.
pobūvyje nenorės paragauti krikštamotės Kautus
užakymus.
_
“
..
.
Ta proga nutarta pastatyti Atžalyno vai
Autorius savo straipsny „Lietuvio bui valdybos nariu.
Per metų metus buvo
zas norėtų šiuo patarnavimu pasinau- dybos ir scenos vadovo p. Bučio naujai ties gvildenimas“ palietė ir lietuviųnelai- stengiamasi, kad visi mūsų kolonijos lietu
pyrago? Kas šitokia kilminga proga atsi
prašomi kreiptis raštu šiuo adresu: parašytąjį 3-jų paveikslų scenos vaizdelį mių nelaimę —- sąjungą su lenkais.
sakys šampano taurės? Kadangi pyrago ir doti,
viai, kaip broliai, susispiestų į vieną krū
G. Glatkauskas, 1,
’ Ladbroke Gardens,
~ -— „Nenuvystantis
—
......................
_
. _ nekurį
...............................
.
vainikas“-. .......................
Vieta ir laikas:
Prieš
laiką skaičiau —
E.L. trumpą
•taurė šampano bus įskaitoma į tuos įei- London, W.ll.
.
.
pirmieji metai po paskutiniojo karo Lie- žinutę, kad ir Londone pasirašyta panaši vą, viena galva galvotų ir viena ranka
Pant sumokėtuosius 5 šilingus, žinoma, ga- # Pasiteiravusiems bus išsiųsti kainoraš- tuvoje.
„mickevičinė unija“ — Mickevičiaus var- dirbtų. Tai nepavyko. Devyni tautiečiai
Įima kalbėti jau ne apie skriaudą pobūvi- ^iai ir pavyzdžiai,
Autoriaus laki vaizduotė gyvai išreiškia do lenkų-lietuvių draugija. Draugija yra nepriklauso DBLS, neskaito laikraščių nei
DBLS Valdyba
anuometinę lietuvių tautos padėtį ir kario grynai kultūrinė.
ninku!, bet apie pusdykiai įsigytą linksmy
-partizano-ės pareigingumą ir meilę sava- Man atrodo, kad ir kulturingiausiam knygų, neaukoja nei jaunimui, nei seni
bę.
PATESKniTivrat
jam kraštui.
žmogui, turinčiam šiek tiek tautinės ambi- mui. Nesilanko jie nei į lietuvio kunigo
Atžalyno muzikos ir dainų vadovas p. cijos, bebendraujant su priešingo nusista- pamaldas. Kodėl? Vienas sakosi supykęs
Jaunimas pasišokti bus leidžiamas po 2 r/iiiLSKUjiiviAi
BELIAUSKAS Petras, sūnus Antano, ki- T. Burokas su savo vyrais padainuos nau- tymo kaimyninės valstybės žmonėmis, po- ant lietuvių, kai 1945 m. jis buvęs nepriim
šilingus.
lęs iš Pasvalio, įrašomas atsiliepti „Euro- jų dainų.
litinės painiavos neišvengiamos. Leiskime
Gros geras europinis džiazas.
pos Lietuvio“ administracijai.
Toliau susirinkime buvo prieita nuomo- kad ir toks pavyzdys: atsilanko lietuviai tas į DP stovyklą Vokietijoje, stovyklos
viršininkas buvęs lietuvis. Kitas skundžia
gįHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiHiiimiiiriiiiiniHiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfliii^ nės, kad reikia palaipsniui rengtis vasario kultūrininkai pas lenkus ir žiūri į sienoj
16 d. minėjimui ir šiupiniui, kuris numato kabantį žemėlapį, kuriame jau nebe treč- si, kad Lietuvoje jo niekas neišmokęs skai
mas apie ateinančių metų vidurį.
tyt rašyt, o kai reikėję į kariuomenę pa
Baigdamas noriu sustoti ties nenuilsta.......... " 1 — ■ 1 " ......... .
.... imt, tai tuoj paėmę. Trečias supykęs, kai
KRISTAUS KANČIOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS LONDONE
mu Atžalyno darbuotoju, jo muzikos vado- . . .
lietuvis kunigas jam neišrūpinęs kažkokių
vu p. T. Buroku. Gyvendamas Bradforde,
1 cJKlo
metrikų. Ketvirtam, buvusiam nariu, są
p. T. Burokas neša tam tikrą dalį atsakoŠĮ SEKMADIENĮ — SPALIO 27 D.
mybės, jeigu taip galima išsireikšti, už Kemešio.
jungos tarnautojas neatsakęs į laišką. O
Lietuvių bažnyčioje 11 vai. šv. Mišios.
Bradfordo lietuviškosios kolonijos muziRyšium su Manchesterio Lietuvių Socia- kiti penki? Ateities istorikams gal įsidėmė
Parapijos salėje, Victoria Park Road, 5 vai. p.p. šventei pritaikytą pas
kingumą ir dainingumą. Jis kaip muzikas linio Klubo bibliotekos pertvarkymu, prakaitą skaitys iš Kanados atvykęs Otavos universiteto ordinarinis profeso
tą atsakomybę jaučia ir supranta. Todėl šome visus, kurie yra paėmę skaityti kny- tina ,kad šioje parapijoje iš šešių jaunų lie
rius Dr. A. Paplauskas-Ramūn as .
nenuostabu,
jei jis paskutiniuoju metu gų, grąžinti jas ko skubiausiai atgal į bi- tuvių, vedusių angles, tik vienas priklaudaug dirbo, ruošdamas duetą, moterų siks blioteką. Kurie negali atvykti, prašome pri so lietuviškai organizacijai. Penki nutolo,
Visiis lietuvius katalikus kviečiu dalyvauti.
tetą, vyrų oktetą, mišrųjį chorą ir akom siųsti paštu. Bent koks atidėliojimas grą- ir jų nebematome. Va, tau, pone J. G-ki,
ponavo solistui.
Sinti knygas sutrukdys bibliotekos pertvar
LIETUVIŲ BAŽN. REKTORIUS
Daina mus visus gaivina. Ji suteikia nau kymą ir tuo pakenks patiems knygų skai- ir visa didybės menkysta ir visa filosofija apie tarpusavio meilę, apie širdis ir
jų jėgų sielai ir kūnui. Todėl tariame tam tytojams.
jaunam, Vilniaus išaugintam lietuviškos
Klubo Valdyba
knaisiojimąsi po sąžines. Paprasčiausi pa
dainos puoselėtojui savo padėką.
K.K. ^mesio! Dėmesio,
vyzdžiai: tautinio susipratimo, patriotinio
Lietuvių Veteranų S-ga „Ramovė“ Man auklėjimo, logiško galvojimo stoka ir di
CORBY
chesterio skyrius š.m. lapkričio 9 d., 3 v. džiausias trūkumas paprasčiausių demo
po pietų, šeštadienį, Lietuvių Soc. Klubo kratijos tiesų supratimo. Ar čia kaltos Ne
Prašomas atsiliepti
LAPKRIČIO 9 D. LIETUVIŲ NAMUOSE, 1, LADBROKE GDNS., W.ll.
patalpose rengia iškilmingą
priklausomos Lietuvos vyriausybės, ar mū
DBLS pirmininkas gavo kelių Corby sky
- RENGIAMAS
Ramoviečių šventę.
riaus narių pasirašytą raštą, kuriame ta
sų istorinis paveldėjimas, kurį bandė pa
čiau nenurodomas joks adresas atsakymui.
_
.
___ _ _______
__ ________
Programoje:
Ramovės
vėliavos
krikštas aiškinti Jonas Maukišius šiame laikrašty,
LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ SAMBŪRIO
Vadovas prašomas pranešti savo pavardę bei šventinimas. Šventinimo apeigas atliks kas beišspręs?
ir adresą, kad butų galima atsakyti.
kun. V. Kamaitis. Vėliavos įteikimo apei
Baigdamas norėčiau priminti J. G-kiui,
gos bei vėliavos akto skaitymas. Organi
zacijų atstovų sveikinimai bei parašai
kad jei ne DBLS organizuotas darbas, jei
Vėliavą įteiks Lietuvos Įgalioto Ministe- ne jos narių per dešimt metų aukoti pini
KRIKŠTYNŲ BALIUS
rio Pavaduotojas p. Balickas.
Po visų apeigų bus šokiai, kuriems gros gai ir triūsas, tai nė jo to straipsnio nebū
NEREIKĖS JUMS SANTAUPŲ
puikus orkestras. Veiks maisto ir gėrimų tų buvę kur spausdinti...
PAJUDINTI
Br. Grigas
barai.
Su malonumu kviečiame atsilankyti vi
MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.
sus lietuvius iš arti ir toli į šią mūsų ren
jei siuntinėlių reikalais parašysite:
giamą šventę, pamatyti ir prisiminti apei
— Vėjas nuo degančių krūmų atvarė ug
PRADŽIA 7 VAL.
Tazab, Lietuvių skyrius, 1, Ladbroke gų bei tradicijų, kokios būdavo daromos
nį į Sydnėjaus priemiesčius Australijoje
Gardens, London W.ll.
Nepriklausomoj Tėvynėj.
(sudegė apie 70 namų, mokykla ir didelis
Įėjimas nemokamas.
fabrikas).
„Ramovė“
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EUROPOS LIETUVIS

KURIOJ AUTOBUSO DALY SVEIKIAU
VAŽIUOTI: VIRŠUTINĖJ AR APATINĖJ?

LATVIJOS ŽVEJAI VAKARUOSE
20 PROCENTU PIGIAU,
KAIP KRAUTUVĖSE!

GALIMA PIRKTI VISŲ RŪŠIŲ AVALYNĘ IR
PALTAMS MEDŽIAGAS.

BALTIC STORES
Z.
NEMOKAMAS PATARNAVIMAS visiems
lietuviams ligoniams esantiems Vokietijoje
siunčiant siuntinius į Lietuvą.

Pigiausias pasiuntimas Jūsų paruoštij
siuntinėlių tik per mūsų bendrovę.

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

APMOKAMAS SKELBIMAS
Ir prie staklių, ir prie stiklelio, ir darbo čia siunčiama tik aukštos kokybės prekės.
pertraukų metu, ir namuose, kur besusi- (Žinoma, yra ir čia, pageidaujantiems, pirinktume — mūsų pokalbių dažna ir rū gumėlio...).
Mes neraginame siųsti, tačiau tiems, ku
pestinga tema_— siuntinėliai. Ir nenuosta
bu: nemaža mūsų dalis jau nebe pirmi me rie siunčiate, mes patariam be jokių rezer
tai siunčia saviesiems siuntinius, tam tiks vų kreiptis į šį skyrių. Čia rasite ir tinka
lui išleisdami stambias sumas. Sėdinčiam mą patarnavimąį gerus patarimus ir, svar
arčiau šito reikalo, kartais graudu žiūrėti, blausia, aukštos kokybės prekės. Aišku,
kaip lengvabūdiškai išmetami pinigai, kai mes nesame labdaringa įstaiga, nors karts
siuntėjas ar dėl neapdairumo, ar dėl šykš nuo karto vieną kitą ir sušelpiam, tačiau
tumo, superka prasčiausios kokybės me kiekvienas siuntėjas pripažins faktą, jog
džiagą ar dar blogiau gatavus dalykus už didelis palengvinimas tiems, kurie šiuo me
kelis šilingus ir prisiunčia juos persiųsti, tu neturi atliekamo pinigo, gi siuntinys
mokėdamas už tai ir muitą ir persiuntimo tuoj pat pasiunčiamas, nepaisant, ar jis
išlaidas. O gavėjui iš tokio siuntinio tikrai gali įmokėti, ar ne. Ir visa tai padaroma
menka nauda, nes tokios rūšies skudurų ir be jokių atskirų primokėj imu! šimtai lie
ten turima. Jeigu jau kas ryžtasi siųsti, tuvių parašo mums iš kitų kraštų, prašy
tai turėtų žinoti, kad verta siųsti tik gerą dami skubiai pasiųsti vaistus ar kitas pre
vilnonę ar kitos rūšies medžiagą, geros ko kės. Mes nesiteiraujame, kada jis atsily
kybės avalynę ir apskritai geriau jau siųs gins, kas jis toks, kokios garantijos, bet
ti mažiau, bet vertingesnės rūšies prekes, tuoj pat pasiunčiame tai, ko jis prašo. Ar
bet ne už 3 šilingus apatinius moteriškus tai nėra tikra šio žodžio prasme patarna
baltinius ar medžiagos jardą po 1 šil. 9 vimas? Kas savaitę gauname ligų aprašy
penus. Siųsdami, nenorėkite sutaupyti ant mus, receptus, pagal kuriuos prašoma
siuntinėlio vieną ar kitą svarą, nes juk vaistų. Visa tai atiduodame gydytojams ir
skubiausiu keliu siunčiame atitinkamus
pigią mėsą šunes...
Tie, kurie yra bent kartą užsukę į Ta- vaistus, o sąskaitas pasiunčiame dažniau
zab Lietuvių Skyrių, 1, Ladbroke Gardens. siai tik tada, kai jau siuntinėlis seniai gau
London W.11, savo akimis įsitikino, jog iš tas.
Šiuo metu vaistų klausimu yra labai
REIKŠMINGA INFORMACIJA

Grynai asmeniškai ligonio reikalui gali
ma pasiųsti per mus iki 1 svaro svorio
vaistų BE MUITO. Suprantama, kad ir į
vieną svarą vaistų galima gana nemažai
sutalpinti. Tiems, kuriems šis klausimas
įdomus, prašome paprašyti tuo reikalu pla
tesnių informacijų.
Ir be didelių šiame apmokamame skel
bime išvedžiojimų, manome, kiekvienam
aišku, jog stebuklų ir šioje srityje nėra:
jei norima pasiųsti geros kokybės prekes,
jei norima tinkamo ir greito patarnavimo,

jei norima, kad siuntinys būtų stipriai ir
dailiai supakuotas, jei norima, kad už jo
kelionę kas nors butų atsakomingas. tai,
suprantama, niekas to negali padaryti už
gražias akutes.
Tuos, kurie dar norėtų pasiųsti Kalė
doms dovanų siuntinius, prašome tuoj pat
parašyti, ką ir kam siųsti ir tokius laiškus
adresuoti mums. Pageidaujantiems pasiun
čiame iliustruotus katalogėlius ir medžia
gų pavyzdžius.

TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS, 1, Ladbroke Gardens, London W.ll.

Galinčius kviečiame asmeniškai

apsilankyti.

Liepos 10 d. Liepojos žvejybos artelės
traleris „Benite“ su 5 asmenų komanda
išplaukė į Baltiją žvejoti, bet sekantį ry
tą nepastebėtas laimingai pasiekė Gotlan
do uostą. Čia 4 žvejai latviai paprašė
Švedijos vyriausybę suteikti jiems politi
nį prieglobstį. Laivo kapitonas, kuris bė
gimo metu buvo surištas laikomas nelais
vėje, su senu traleriu ir tinklais grįžo at
gal. Švedijos saugumo organai Ii mė
nesių laikė tuos žvejus izoliuotus ir ilgai
tardė, kol pagaliau rugpiūčio 30 d. visus
4 pripažino politiniais pabėgėliais, paleido
ir davė sutikimą pasilikti Švedijoje.
Jau pirmąjį vakarą svečiai buvo priim
ti į Švedijos latvių bendruomenę, ir spau
dos konferencijoje, kurioje dalyvavo šve
dų laikraščių korespondentai, Reuterio ir
UP žinių agentūrų atstovai, jie papasako
jo apie savo pabėgimą ir gyvenimo sąly
gas Latvijoje. Latvių „Latvijos“ laikraš
tis atsispausdino jų pasakojimus. Dalį jų
cituoju čia.
„Atsitiko_ netikėta laimė, kad mums_ pa
sisekė ištrūkti į laisvę. Latvijos pajūris,
be Venspilio miesto, yra stipriai saugo
mas, ir patekti tenai be atskirų leidimų
neįmanoma. Apsaugos zona siekia nuo 1
iki 10 km. sausumos, apie 20 km. nuo
kranto jūroje nuolatos budi sovietų greitlaiviai ir povandeniniai laivai. Jūros kran
tu eina suartos žemės juosta, kurioje pa
stebima kiekviena pėda; krūmuose ir pie
vose nutiesta plono plieno viela, kurią
užgavus automatiškai iššauna raketa ir
apšviečia apylinkę. Pajūry, kur leista
maudytis, galima būti nuo saulėtekio li
gi saulėlydžio. Ypatingai griežtos saugu
mo priemonės taikomos Liepojos ir Dundagos apylinkėms.
Trumpai prieš mūsų pabėgimą, pasako
ja žvejai, matėme, kad Liepojoje Baltijos
karo laivyno įgula yra parengties būvyje,
visos sargybos apginkluotos kovos gink
lais. Jūroje sužinojome apie Chruščiovo
pučą prieš Molotovą ir kitus Maskvos ga
liūnus. Galimas dalykas, kad šis laivyno
parengties būvis turėjo ryšį su laukiamo
mis didesnėmis permainomis ir nukreipė
sargybų dėmesį nuo žvejų laivų. Kita
mums palanki aplinkybė buvo mėnesiena
ir be vėjo naktis^ Sargybiniai paprastai
mano, kad tokiu laiku pabėgimas neįma
nomas; sargybos sustiprinamos orui ir jū
rai audroj ant.
Visi 4 esame žvejai. Žvejyba Latvijoje
laikoma maždaug geriau apmokamu dar
bu. Iš algos atskaito 40% žvejybos įran
kiams ir traleriams, 5% savišalpos kasai
ir brigadierių algoms; lieka mėnesiui, at
sižvelgiant į sužvejotą žuvies kiekį, apie
600-800 rublių. Žinoma, neišsiverčiama
be „savanoriškų“ valstybės paskolų. Žve
jui uždrausta išnešti į krantą kad ir men
kiausią žuvelę. Toks nusižengimas laiko
mas valstybės apvogimu ir baudžiamas
atskaitant per pusmetį iš algos 10-25%.
Žuvys, kurias žvejojant suvalgome jūro
je, įtraukiamos į atskirą sąrašą, o sąra
šas įteikiamas artelės valdybai. Iki 1953
m. už šių nuostatų nevykdymą grėsė ka
lėjimas iki 12 metų. Patys negalime išsi
rinkti ir žvejybos laivo; kurį nurodo, tą
reikia ir imti, o apie perėjimą dirbti kitur,
kiton profesijon, negalėjo būti nė kalbos.
Mums žinomi atsitikimai, kada kai ku
rie Vakaruose gyvenę latviai grįžo į tėvy
nę. Paprastai sugrįžti juos prikalba gimi
nės, kuriuos priverčia kalbinti įvairiais
grąsinimais. Žinome atsitikimą, kada vie
nas toks „sugrįžėlis“ dingo jau prie sie
nos. Kitas vėl įvykis — iš Vakarų Vokie
tijos grįžo A. S. Pirmiausia jis buvo pa
siųstas į „filtravimo“ stovyklą rytų Sibi
re, iš kur po 3 mėnesių parvažiavo, net
negavo leidimo dirbti, nes „dirbęs vokie
čiams“. Tada jis pasiskundė partijai, bet
už tai buvo milicijos areštuotas ir išlai
kytas 3 dienas areštuotas. Jam pagrasin
ta, kad ateityje, jei pasiskųs, butų išlai
kytas ilgiau. Dabar jam darbas pažadėtas,
bet jis vis dar gyveno iš giminių šalpos.
„Pačios sunkiausios sąlygos yra kolchozuose, pasakoja žvejai. Ten dienos uždar
bis paprastai siekia apie 36 kapeikas ir
200-300 gramų grūdais. Dienos vienetu
priimta skaityti išdirbtoji norma. O piovėjui, pavyzdžiui, darbo diena dažnuose

kolchozuose yra nuplauti 1,5 ha pievos.
Galimumą išsiversti duoda vien nedideli
individualiniai daržai, nors ir tie apdėti
mokesčiais. Už vieną leistą laikyti karvę
reikia atiduoti į metus 400 litrų 3,1% rie
bumo pieno. Kol pienas ateina į priėmimo
punktą, nuošimčiai „išgaruoja“, ir dėl to
tenka pristatyti po 600 litrų ar daugiau.
Be to, reikia mokėti dar 470 rublių mo
kesčių.
Daug bažnyčių ir parapijų nustojo vei
kusios, uždarytos dėl perdidelių mokes
čių — 24,000 rublių į metus. Nepakelti
Latvijos TSR vėliavos Gegužės Pirmąją
reiškia sulaukti 500 rublių baudos. Jei
parduotuvėse pasirodo arkliena, jau iš
anksto ryto stovi ilgos eilės žmonių; ten,
kur parduodama kiauliena ar aviena, ei
lių nėra, nes dėl kainos neįmanoma pirk
ti. Arkliena kainuoja 8 rubliai kg, sviestas
28-32 rubliai. Stalinui mirus, tuoj viena
moterėlė parduotuvėje pareiškusi savo
pastabą: „Vienas velnias nusprogo, jo vie
ton stos dešimtis“, ir ji nubausta 6 me
tais. Lyg anekdotiškai skamba pasakoji
mas, kad Latvijoje uždrausta valgyti kiau
lės odą. Kad taip neatsitiktų, privačias
kiaules reikia duoti paskersti skerdyklo
je, nes odai skiriama didelė vertė.
Pasikalbėjimuose su „Latvijos “kores
pondentu vienas žvejų taip pat pareiškęs,
kad po Chruščiovo ir Bulganino vizito
Londonan, politinio auklėjimo paskaitų
metu jiems buvo pasakojama, jog vienas
rusų karo laivo įgulos narys pastebėjęs
kažkokį žmogų-narą, kuris sėlino prie lai
vo, norėdamas nufotografuoti sraigto me
chanizmą. Šis, laivo įgulos narys įsmeigęs
laivo variklį, ir pasuktas sraigtas tą fo
tografą nugalabijęs. Kitose politinio auk
lėjimo sueigose žvejams buvo pasakojama,
kad tarp Sov. Sąjungos ir Švedijos ne tik
prekybos sutartis pasirašyta, bet taip pat
susitarta grąžinti sovietų įstaigoms visus
pabėgėlius. Nežiūrint to, Latvijos pajūrio
gyventojai gerai žino, kad Švediją pasie
kė jau du latvių žvejų laivai ir nė vienas
žvejys nebuvo grąžintas. Pasakotojo ma
nymu, čia didelis nuopelnas Amerikos
Balso, per kurį kalbėję ir patys žvejai pa
bėgėliai.
Priėjimas prie Rygos įlankos pakraščių
laisvas, nes pati įlanka „uždaryta“, ir ten
nepastebėtas nei įvažiuosi, nei išvažiuosi.
Politiškai įtariamus žvejus dažnai perke
lia žvejoti Rygos įlankoje, ir tokiu būdu
jiems atkertamas kelias į Vakarus.
T.

KATĖ SU AUSKARAIS

TRUMPAS

PALYGINKITE MUSU KAINAS SU KITU FIRMŲ KAINOMIS
'■»

6. 1 plaukams kirpti mašinėlę.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
Mūsų pasiųsti siuntinėliai pasiekia gavėją
8. 3 poras vyriškų kojinių.
per 3-6 savaites
Šitos dovanos neįeina į standartinių
siuntinėlių sudėtį.

• GREIT

• PATIKIMAI

STANDARTINIS SIUNTINĖLIS
MOTERIMS
Mes duodame 100% garantiją, kad siunti
Svoris — 9 svarai. Kaina: £15.0.0.
nys pasieks gavėją

M

1 vyriškas aukšta apikakle megztinis,
ilgom rankovėm.
1 pora vyr. žiem. apatinių.
1 pora vyr. vilnonių kojinių.
1 vyr. vilnonis šalikas, 50X11.
50 cigarečių Players.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS NR. 17.

PASAKOJIMAS

Kaip čia, Europoje, taip ir penktajame
žemyne, Australijoje, vienam kitam berne
liui gyvas vargas susirasti sau žmoną, nors
ir visokiais būdais stengiamasi. Taip vie
nam vienišam bernužėliui dobilėliui kengū
rų šalyje kritusi į-akį, o iš ten ir į širdį
vientautė mergužėlė lelijėlė, dirbanti vie
noje cheminėje valykloje priėmėja.
Bet kaip be svarbaus reikalo įeisi į įmo
nę ir pradėsi apie širdies dalykus?
Tas vaikinas išpasakojęs savo bėdas bu
to šeimininkei, kuri ir patarusi jam nuneš
ti į valyklą ir duoti išvalyti kokį nors drabužgalį. Ir reikalas svarbus, ir pažintis tie
sioginė!..
Šis taupus bernužėlis nunešęs ir davęs
išvalyti pačias nešvariausias darbo kelnes!
Mergužėlė, žinoma, kelnes valyti priėmu
si, bet jaunikio ne.

/

Singapūro kirpėjas Tandarajan suruošė
puotą. Tai buvo labai didelė jam šventė,
nes ijs nusprendė savo katei tą dieną įver
ti į ausis auksinius auskarus. Lietingą
dieną prieš trejis metus iš kažkur atėjo ta
katė į jo namus, ir kirpėjui nuo tos dienos
ėmė nepaprastai sektis. Jis net loterijoje
laimėjo. O į didžiąją katės garbei skirtą
puotą jis sukvietė net 400 svečių.
Kirpėjui buvo patarta nedurti katei au
sų, nes gali imti pūliuoti. Auskarai buvo
pritvirtinti, bet katė papurtė galvą ir nu
metė juos. Tada jis išsinešė katę, palikęs
nutilusius svečius, grįžo gerai atlikęs dar
bą, sudundėjo būgnai, suskambėjo muzi
ka, ir laimingasis kirpėjas ėmė šokti. Ka
tei vis dėlto buvo pradurtos ausys, bet auk
sine adata...

— Izraelis užgrobė egiptiečių laivą.
— Vienos paros streiką buvo paskelbę
— Prancūzijoje šįmet yra blogas vynuo Paryžiaus elektros ir dujų įmonių darbi
gių derlius, dėl to pabrangsta vynas. Ispa ninkai.
— Pakistanas sudarė naują vyriausybę.
nijoje padėtis šiek tiek geresnė.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų
vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU

ACTON PHARMACY
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Pagal esamąją tvarką, viršutinė autobu
so patalpa skirta rūkantiems keleiviams,
o apatinė nerūkantiems. Rūkymo prieši
ninkai gali pasakyti, kad sveikiau važiuo
ti apačioje, kur tyresnis oras, neturįs ta
bako dūmų priemaišų. Galvojant tik apie
tabako dūmus, išeitų lyg ir būtų jųjų
tiesa. Bet gi yra ir antra medalio pusė.
Orą užteršia ne tik bet kokie dūmai, bet
ir nuo žemės kylančios dulkės, pilnos vi
sokių visokiausių bakterijų ir mikrobų,
irgi ne iš viršaus atsirandančių.
Dėl nepatogumo laipioti autobuso laip
tais viršun ir apačion sergantieji žmonės
visuomet stengiasi važiuoti apačioje, kad
išvengtų to nepatogaus laipiojimo. Tai tik
tie, kurie jaučiasi sergą. Pridėjus tuos, ku
rie jau apsikrėtę, bet ligos dar nejaučia,
o kitą užkrėsti jau gali, visuomet gausi
me didesnį nuošimtį sergančių žmonių ir
važiuojančių apačioje, negu viršuje. Dėl
tos pačios laiptų vengimo priežasties ir
sveikų žmonių taip pat daugiau važiuoja
apačioje, negu viršuje. O kai daugiau
žmonių, tai tenka jiems labiau susispausti
ir sėdėti arčiau vienas kito. Sergantieji gi
kosėjimais, čiaudėjimais, kvėpavimais ir
balsiai kalbėdami (tuo labiausiai pasižy
mi moterys) išmeta spiečius visokių ba
cilų, kuriomis lengvai gali apsikrėstl arti
sėdintis sveikas kaimynas. Tabako gi dū
mai kitam, ypač nerūkančiam, nėra malo
nūs, bet neužkrečiami. Be to, jie gali nei
giamai veikti ir ore esančių jau iškvėpuo
tų ar išprunkštų bakterijų „sveikatą“, jei
jų ir neužmušdami, tai bent jų gyvybin
gumą paraližuodami, tad, visa bendrai
suglaudus, išeina, jog viršutinėj autobuso
daly važiuoti turėtų būti mažiau pavojų
užsikrėsti sau kvėpavimo takus, tuo pa
čiu ir sveikiau, negu važiuojant apačioje.
Žinoma, gyvenimo praktika dažnai ro
do, kad nėra taisyklės be išimties. Jeigu,
sakysim, dviaukštis autobusas, pilnas žmo
nių, išvažiuos į užmiestį, kur siaus didelė
vėtra, ir ta vėtra, stipriai papūtusi sker
sai kelią, autobusą pargriaus, tai žmonės,
važiavę autobuso apačioje, pasijus daug
sveikesni, negu važiavę viršuje.. .
K. J.

Rašykite lietuviškai
Informuojama ir patariama nemokamai
Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerlo
siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt.
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.
ADRESAS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

4j yrd. medžiagos moteriškai suknelei. Svoris — 16 svarų. Kaina: £36.0.0.
3 yrd. 54“ medžiagos, tinkančios mote
• PIGIAI
3į yrd. geros rūšies atkarpa vyr. kostm.
riškam kostiumui, įvairių spalvų.
3 yrd. grynos vilnos medžg. mot. paltui. E3E3E3E3E3E3E3S3E3E3SSE3E3E3E2E3E3E3E3E3E5E3£353e3E2£3E3E3E3E3E3E3C3E3S3«I» '•!*
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MUSŲ KALĖDINĖS DOVANOS
1 pora žieminių apatinių.
3 yrd. gryn. viln. medžg. vyr. paltui.
1
100%
vilnos,
ilgom
rankv.
megztinis.
Kaip ir praėjusiais metais Brownejones
3 yrd. labai stiprios medžg. mot. ktostm.
2 poros moteriškų kojinių.
Ltd. lietuviškasis skyrius praneša:
1 vyr. „Windcheater“ užtraukiamu užse
MIELI SKAITYTOJAI,
3
100%
vilnos
skarelės
27X27.
Kiekvienas, kuris užsakys vidutinės
gimu, su 2 kišenėm.
1 svaras šokolado.
vertės siuntinį, gaus vieną toliau išvardin
1 moteriškas megztinis ilg. rank. Gr.vll.
Siųsdami pakietėlius į Lietuvą ar Sibirą, prisiminkite, kad nietų dalykų pasirinkimui, kaip dovaną:
1 vyriškas vilnonis šalikas.
STANDARTINIS SIUNTINĖLIS
» kas tai gerai neparinks dovanų, Jūsų artimiesiems, kaip Jūs patys.
1. 3 moteriškas skareles, vilnones 27X27.
3
moteriškos
skarelės
27X27.
VYRAMS
Todėl, jei gyvenate Didžiojoje Britanijoje, supirkite savo įpras
2. 6 svarus cukraus.
1 skustuvas, Sollingen ar Sheffield.
Svoris — 7 svarai. Kaina: £16.0.0.
tose krautuvėse tokias prekes, kokios Jums labiausiai patinka, ir
3. 1 vilnonį vyr. šaliką 50X11.
1 moteriška bliuzelė.
3į yrd. atkarpa vyr. kostiumui, labai
4. 1 skustuvą, Sollingen ar Sheffield.
1 pora moteriškų apatinių.
stiprios medžiagos.
siųskite jas su sąskaitomis mums. Mes Jūsų pačių sudarytąjį sie
5. 4į yrd. motr. suknelei medžiagos.
1 sv. džiovintų vaisių.
3 yrd. Poplin baltiniams medžiagos.
tinį perpakuosime ir, atlikę visus formalumus — apdraudę
ap
mokėję muitą, tuojau išsiųsime į Lietuvą.
Visi mokesčiai yra įskaityti. Gavėjas neturi nieko primokėti. Jūs galite taipogi iš mūsų kainoraščių pasirinkti, ką jūs norite.
Klijentams pageidaujant, tokius jų siuntinius galine papildyti
Pasiunčiame taipogi jūsų pačių supirktus siuntinėlius.
arba ir ištisai sudaryti pagal klijetų nurodymus iš gausybės prekių,
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. Lietuvių Skyrius,
esančių musų nuosavuose eksportniniuose sandėliuose ir krautuvė-

BROWNEJONES ITD.

1, Norfolk Place, London W.2. England
Būsite patenkinti mūsų patarnavimu!
DĖMESIO! JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS, IR MES SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ

SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI IŠ ANKSTO UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINĮ, KAD JIS LAIKU
PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE.

se Londone.
Per mūsų siunčiamą b-vę siutmėliai garantuotai pasiekia Lietu
vą per3-5 savaites.
Reikalaukite kainoraščių. Rašykite lietuviškai!
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place,
London, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.
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