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JUSTAS PALECKIS BRAZILIJOJE
VIENA AIŠKU: NESKUBĖKITE GRĮŽTI. JIS IŠGELBĖJĘS LIETUVĄ NUO RYT
PRŪSIŲ LIKIMO. NEMALONŪS ATSIMINIMAI. MUITAI IR GILJOTINA. RANKŲ
BUČIAVIMAS
Nepasitvirtino žinia, kad į tarptautinę
parlamentarų konferenciją Brazilijon vie
toj Justo Paleckio buvęs pasiųstas kitas
Tarybų Sąjungos atstovas. Toje konferen
cijoje dalyvavo tas pats lietuvis Justas Pa
leckis, kuris šias pareigas atlieka jau nebe
pirmą įkartą.
Mūsų Sao Paulo bendradarbis atsiuntė
mums Brazilijos lietuvių laikraščio „Mū
sų Lietuva“ numerį, kuriame buvo apra
šytas privatus priėmimas jam, suruoštas
Brazilijos lietuvių komunistų.
Pasinaudojame būdingesnėmis to aprašy
mo ištraukomis.
PALECKIS — SAO PAULO SVEČIAS
Prieš metus laiko buvo nuvykę į Mask
vą dalyvauti tarptautiniame komjaunimo
kongrese du jauni lietuviukai iš Brazilijos.
Jiems buvo leista apsilankyti ir Lietuvoje.
Tuos lankytojus Lietuvoje priėmė pas save
pats tarybinis prez. Justas Paleckis. Pri
imdamas iš jų padėką už malonų priėmi
mą, prasitarė: „...pažiūrėsime kaip jūs ma
ne priimsite 1958 metais S. Paulyje, kai
aš atvyksiu į tarptautinį
parlamentarų
kongresą Brazilijoje!“ Jie pasižadėjo gra
žiai atsilyginti.
Jaunuolis Albinas Vaišnoras tą pažadą
išpildė, ir rugpiūčio 5 d. švęsdamas savo
metines Ungąrų klube rua Paula Souza, pa
kvietė dalyvauti jose Justą Paleckį, kuris
sutiko atvykti, pasirodyti ir pakalbėti.
Gabių šeimininkių buvo paruošti trys
stalai, suneštiniu būdu apdengti tortais, už
kandžiais ir skanumynais, o Sao Paulo lie
tuvių komunistų veikėjai patalkino suorga
nizuoti svečio priėmimą.
I nedidelę klubo salę 20 vai. vakaro susi
rinko apie 100 aktyvių komunistų, kurie iš
savo pusės pasikvietė dar apie 150 savo pa
žįstamų.
Pasklidus žiniai, kad komunistai tokį pri
ėmimą garsina S. Paulo lietuvių kolonijos
vardu, į susirinkimo vietą taip pat nuvyko
su būreliu draugų kun. Juozas Šeškevičius
ir tėv. J. Bružikas. Jų pasirodymas rengė
jų tarpe sukėlė nemažą sumišimą — vieni
nenorėjo įsileisti, o kiti pakvietė į vidų. Ne
trukus atvyko ir „Folha da Tardė“ reporte
riai ir fotografai, kurie iš pasikalbėjimo su
.dalyviais sekančią dieną savo laikraštyje
objektyviai aprašė tą „pagerbimą“, pažy
mėdami, kad priėmimą organizavo ne lietu
vių kolonija, bet komunistinis elementas,
kuris .nesudaro nei vieno nuošimčio lietu
vių ir neturi teisės kalbėti kolonijos var
du; kad J. Paleckio kalba nebuvo niekas
daugiau, kaip komunistinės propagandos
žodžiai, kad rengėjai kiekvieną klausimą
apie tikrąją padėtį Lietuvoje stengėsi su
trukdyti triukšmu ir t.t.
Apie 21 vai. draugas A. Černiauskas at
vežė automobiliu svečią
Justą Paleckį.

Svečio portretas
Prieš 20 metų Justas Paleckis, tada laik
raščio „Naujas Žodis“ redaktorius, buvo
aukštas, apyliesis vyras, pailgo veido, plo
nų lūpų ir žvalių, neramių akių asmuo. Da
bar atėjo žmogus arti 60 m. amžiaus, gra
žiai mėlynai apsirengęs, su margu kakla
raiščiu, su CCCP žetonu atlape, susenęs,
gal per porą pirštų žemesnis, bet šauniai
papilnėjęs iš stuomens ir veido, o ant šiek
tiek pirmyn palinkusio kaklo, lyg per sun
ki galva, kurios kakta siekia iki pat viršu
galvio. Tik smakras, lūpos, ir žvalios akys,
nors jau daug ramesnės, bei panašus balso
skambesys primena esant jį tą patį. Jo fi
gūra ir manieros primena atidų ir paslau
gų seną „poną“. Dvidešimt metų laikas la
bai pakeitė šią figūrą iš lauko ir iš vidaus.
Svečio kalba
Svečias atsistojo, apsidairė ir, pamatęs
susirinkusiųjų tarpe, prie to paties stalo,
besėdinčius du kunigus, atsikosėjo, o per
jo veidą perbėgo pilkas debesėlis. Plojimų
paragintas, pradėjo kalbėti. Kalba gerai,
kontroliuojasi ir moka įsiteikti prijaučian
tiems. Aptaria visiems žinomas, paprastas
priežastis ir jas suveda į jam reikalingas
išvadas.
Pradžioje papasakojo, kokias vietas už
ima dabartinėje tarybų santvarkoje: Tary
bų Lietuvos prezidentas, Vyriausios Tary
bos prezidento pavaduotojas
Maskvoje,
kongreso delegatas ir t.t.
Važinėjęs kaip
toks delegatas į Helsinkį, Indiją, Nicą, Lon
doną ir dabar Rio de Janeiro.
Toliau pasakoja, kad Lietuva per pas
kutinįjį karą labai nukentėjo, netekusi pu
sės savo pastatų ir 500.000 gyventojų. Jis
sako, kad visus tuos gyventojus išžudė vo
kiečiai, o taip pat kelios dešimtys tūkstan
čių kažin kur išbėgo... Sako ir nemirkčioja!
Nurijęs kažin ką gerklėje ir atsikosėjęs,
vėl laisviau pasakoja apie dabartinį reži
mą Lietuvoje. Prijungdamas Lietuvą prie
tarybinės sąjungos, sakosi išgelbėjęs Lietu
vą nuo visiško išnaikinimo, — tokio, kokį
rusai padarė Rytprūsiuose. (Visiškas sunai
kinimas arba pasidavimas komunizmui —
kito kelio nesą buvę. Atsikvepia svečias,

renka žodžius kitam skirsniui, o jo akys
perbėga per salę ir, rodos, dar primena:
„...atsiminkite Chruščiovą, Sierovą, Buda
peštą, Ungariją“...).
Dabar Lietuvoje esąs labai
praplėstas
švietimas, ir turima 24.000 studentų uni
versitetuose, o studentai gauna stipendi
jas. Atstatyti miestai ir pakeltas ekonomi
nis gerbūvis. Jau net esąs vienas toks kol
chozas, kuriame kolūkietis už darbadienį
gaunąs net 8 rublius ir 3 kg grūdų.
Dabar visi žmonės turi po eilutę rūbų,
po apsiaustą ir po porą batų. Seniau, sakė
jis, keturi žmonės teturėję vieną apsiaus
tą ir vieną porą batų. O miestuose gyveni
mas esąs dar geresnis, tik trūksta butų.
Kai atvyko sugrįžėliai iš
Argentinos,
Urugvajaus ir Brazilijos, tai valdžia juos
apgyvendino naujai baigtose statybose, o
tie vietiniai, kurie tikėjosi gauti tuose na
muose butų, buvo priversti toliau laukti...
Kalbėdamas apie tuos sugrįžėlius, papa
sakojo, kad prie Trakų su jais valgęs „assado“, bet girdėjęs, kad jų dauguma nesą
patenkinti tėvynėje ir norėtų vėl išvažiuo
ti. Sugrįžtantieji kelionėje, esą, galvoję,
kad tėvynėje pieno upės tekančios kisie
liaus krantuose, o kai reikia stoti prie sta
tybos darbų, tai... reik paprasti.
Kai dėl naujų sugrįžimų į Lietuvą, tai
kalbėtojas patarė palaukti bent trejetą me
tų, nes dabar valdžia jokiu būdu negali jų
visų aprūpinti nei darbais, nei butais.
Kalba buvo užbaigta logiška išvada —
lietuviai ir čia Brazilijoje jau įsikūrę ne
blogai. Brazilija labai daug pastangų deda
išnaudoti ir apdirbti savo didelius turtus.
Tegul lietuviai taip pat deda visas pastan
gas būti geri savo antrosios tėvynės pilie
čiai, kur jie turi palyginamai daug laisvių
ir galimybių.
Ši draugo svečio kalba buvo palydėta ka
tutėmis, bet plojančiųjų skaičius žymiai su
mažėjo, ir ištikimieji turėjo pasistengti,
kad įspūdis nesusilpnėtų. Sekė visa eilė as
meniškų prisiartinimų prie svečio, su ran
kos paspaudimu, su apglėbimais ir su pasi
bučiavimais į abi veido puses, visai kaip
per rusiškas Velykas...
Pokalbiai ir paklausimai

Pirmajai sveikinimų bangai
atslūgus,
prie svečio priėjo ir katalikai. Svečias turi
nepaprastai išvystytą politinį instinktą ir
tuoj suvokia, kokios spalvos žmogus prieš
jį stovi. Tuoj klausia: „Kaip seniai jūs esą
te Brazilijoje?..
...— ah dabar Lietuvoje yra amnestija,
galėsite sugrįžti!..
— Amnestija ir tiems, kurie nenusikal
tę?..
—?— (svečias šypsosi), ir tvirtina: „Vistiek sugrįšite!..“

Kitas prieina ir klausia:
— Kodėl mano žmoną ir vaikus ištrėmėte į Sibirą ir negrąžinate atgal?
— Parašykite man į Vilnių laišką — atsako jis, visada tą patį.
— O kodėl ištrėmėte į Sibirą prezidentą
Stulginskį ir jį ten numarinote? —klausi
mas.
— Stulginskis dar gyvas, ir aš jam pac'd
jau parūpindamas darbą, — skamba atsa
kymas.
Prieina tėvas Bružikas, ir svečias jį pa
klausia:
— O ką jūs čia veikiate?..
-— Misijas vedu. Ar jūs atsimenate, kad
buvote davę įsakymą mane areštuoti ir
įmesti į Marijampolės kalėjimą?..
—...atsimenu... — atsako svečias.
— Paleiskite iš Sibiro mano seserį!
—
prašo.
Tuo laiku koks dvidešimt januolių prade
da baubti „Bū-bū-bū“... Prezidentas ir mi
sijonierius sustoja kalbėjęsi ir žiūri, ku
riam čia dabar- rėkia. Apsauginiai įsisprau
džia tarp abiejų kalbėjusiųjų ir nustumia
kunigą į šalį. Kunigas atlaidžiai šypsoda
mas pasitraukia.
Tik dabar vaišintojai apsižiūri, kad Sve
J. Šeškevičius primena, jog draugas A.' Cęr
jį prie gabalo torto.
Tuo metu kunigas
J. Šeškevičius primena jog draugas A. Čer
niauskas buvo žadėjęs pradžioje, kad bū
sią galima duoti paklausimai,
ir prašo
balso. Viešnagės komitetas pasitaria ir ku
nigui leidžia statyti klausimus.
Kun. J. Šeškevičius pasiskundžia, kodėl
per 14 pokarinių metų niekas neapsilankė
pas mus iš Tėvynės. Prie futbolininkų ko
mandos griežti šefai tautiečių neprileido;
prie krepšinio žaidikų prieiti — tie patys
sunkumai. Kodėl tokia izoliacija?
a) — Sakėte, jog Lietuvoje yra religijos
laisvė. Kadangi tikinčiųjų lietuvių daugu
ma tebėra Tėvynėje, tai kodėl negalima
gauti iš Lietuvos naujų maldaknygių, gies
mių, gaidų ir kitos religinės literatūros?
b) — Giminės ir pažįstami iš Tėvynės
prašo pagalbos daiktais ii- vaistais, siunti
nių pavidalu. Sao Paulo lietuviai kartais
paskiria V są savo mėnesinį uždarbį, ir nu
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perka siuntinį saviesiems. Bet jie turi dar
tiek pridėti, kad galėtų sumokėti muitą, ku
rį Tarybų valdžia paima už tokius siuntinius. Niekur pasaulyje už labdarybės siun SUTELKTOS PAJĖGOS PRIEŠ
tinius. muitai neimami. Ar jūs negalėtumė FORMOZĄ
te tų muitų panaikinti?
Nacionalistinės Kinijos karinės pajėgos
(.) — Kada bus grąžinti tremtiniai iš Si atmušusios ginkluotus komunistų ■ laivus,
biro, ir kodėl tiek daug tautiečių buvo ne
kurie buvo pasiruošę Matsu saloje iškelti
žmoniškomis sąlygomis ištremti iš Tėvy savo pajėgas ir sudaryti ten bazę
pulti
nės? (Šis klausimas tėvo Bružiko. Red ).
Formozai.
Kol kunigas kalbėjo, svečias nervingai
Formozos gynybos ministeris
skelbia,
suvalgė savo torto gabalą, paraudo ir pasi
kad komunistinė Kinija yra sukoncentravu
keitė iš paslaugaus seno „pono" į savo tik si 60 proc. savo turimųjų 2.750 lėktuvų For
rą, foi malinį pavidalą. Jis atsakė:
mozai pulti. Jau yra buvę pirmieji smar
1) Tarybinėje santvarkoje bažnyčia yra kūs bandymai pulti.
atskirta nuo valstybės ir mokyklos. Mes tu
rime svarbesnių reikalų negu maldakny PUOLA „FILISTINUS“
ges spausdinti, o, be to, mūsų režimas reli
Sovietų spauda puola savo piliečius, ku
giją laiko pažangos stabdžiu, ir todėl mes rie savo krašte nemato nieko gera ir džiau
tokiems dalykams pinigų nemėtome. Už giasi kitų laimėjimais. „Literaturnaja Gasienio lietuvių spauda labai daug lėšų iš zeta“ „filistinais“
vadina tuos,
kurie
leidžia šmeižti tarybų valdžiai Lietuvoje. džiaugdamiesi kalba, kad amerikiečiai jau
Tegu jie sumažina tas išlaidas ir jums at išsiuntė raketą į mėnulį ir iš ten vykdys
spausdina maldaknygių. (Komunistai smar televizijos programas.
kiai plojo).
2) Dėl siuntinių į Lietuvą,
tai ten tik PIGUS SUNKUSIS VANDUO
vaistų dar trūksta, o kitų visokių reikme
Sunkusis vanduo, būtinas atominėms jė
nų esą visiems užtektinai.
Jūsų giminės gainėms, iki šiol kainavo 20.000 svarų už
Lietuvoje jų prašydami jus'išnaudoja, ir toną Amerikoje (kitur dar brangiau; Nor
todėl tarybų valdžia įvedė tokią tvarką, vegijoje iki 75.000 svarų).,
kad jei kas gali siųsti siuntinį, tai tie ga
Dabar britų firma skelbia, kad ji sura
li už tą siuntinį susimokėti ir muitą (plo dusi būdų pigiai gaminti jam.
jimai ir didelis pritarimas riksmu).
3) Visi ištremtieji yra valdžios ir liau VANDENILINIŲ BOMBŲ KONTROLĖ
dies priešai. Jie norėję padėti vokiečiams
Ženevoje tarptautiniame specialistų pa
ir todėl artinantis karui turėję būti paša sitarime surastas priimtinas būdas kontro
linti. Per prancūzų
revoliuciją giljotina liuoti vandenilinių bombų bandymams.
kertamos galvos, o mes tik perkeliame to
kius žmones į kitą vietą. Dabar nėra ištrė PASIŪLĖ NEBEBANDYTI
Amerika ir D. Britanija sutarė ir siūlo
mimų, o tik „perkėlimas į kitą vietą“. Per
atominių
revoliucijas visi tokie dalykai yra leistini. nuo spalio 31 d. nebebandyti
(Draugai smarkiai pritaria plojimu. Tie bombų. Jei Rusija pritartų, toks sutarimas
jo pareiškimai nustebino net brazilų spau kas metai būtų pratęsiamas.
dos reporterius!).
SMARKIAI APŠAUDĖ
Pro pasikarščiavimą, pro nervingus žo
Kinijos komunistai rugpiūčio 23 d. smar
džius, pro per aštrias mintis sunkiasi ir iš
kiai apšaudė kinų nacionalistų valdoma:
ryškėja šaltas nuožmumas. Nesunku su
Quemoj salas (paleido apie 50.000 artileri
prasti, kodėl vienminčių išbučiuotas sve
jos sviedinių).
čias yra Kremliuje trečia ar ketvirta ran
ka. „Pagerbimui“ krypstant į tokią pusę, BRITŲ IR AMERIKIEČIŲ GINKLAI
patys rengėjai - komunistai iš savo pusės IRAKUI
jokių klausimų svečiui nestatė.
Britų ir amerikiečių vyriausybės yra nu
Vieni tyliai, lėtai ir reikšmingai gaivo tarusios pristatyti tuos kiekius ginklų, ku
mis linguoja, kiti gi draugai vienminčiai rie buvo prižadėti dar karaliaus laikais.
jaučia impulsą eiti svečio nužymėtu keliu, Kol Irake vyko revoliucija, ginklų prista
ir pradeda rinktis aplink jį palankieji, se tymas buvo sulaikytas.
nesnės draugės rankų bučiuoti, o jauno
sios draugės ir merginos tiesiog į veidą ir IZRAELIS APSITVARKĖ SU ŠNIPAIS
į lūpas. Mažesnės net pasistiebdamos ap
Izraelio policija skelbia, kad jai pasisekė
kabina Justo kaklą ir spaudžia visą savo susitvarkyti su gerai organizuota špipų sis
tropišką jaunystę į prezidentiškas lūpas. tema, veikusia Sirijos nurodymais.
Po to uždususios viena kitai pasakoja „eu
beijei-o, eu tambem... e eu, e eu“. Ant su VAMZDŽIŲ PLANAS
sijaudinusio raudono prezidento veido ap
Rusija žada pradėti svarstyti planą iš Ba
link lūpas pasirodo raudonų lūpdažių ant ku pravesti skystojo kuro vamzdžius į Uk
spaudai.
rainą, Lenkiją ir R. Vokietiją.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudas ištraukos,
škios ir be aiškinimų.

IX metai

kurios

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

- NAUJA ARMONIKA...
Neseniai į Devinduonių buvusią krautu
vę atvežė net keletą muzikos instrumentų,
mūsiškai vadinamų 25 bosų
pusbajanių.
Nusipirkau. Bet geriau būčiau nenusipirkęs...
Su nauja armonika nuėjau groti į jauni
mo vakarėlį. Vieną šokį pagroju, trūksta
spyruoklė ir ima plerpti vienas balsas. Aš
visų atsiprašau, armoniką šiaip taip patai
sau ir vėl groju. Bet štai trūksta antra spy
ruoklė, trbčia ir t.t. Neregėtas dalykas atsi
tinka ir su dumplėmis.
...Turiu ir dabai' tą instrumentą. Ir nors
nepraėjo nė pusės mėnesio, naują armoni
ką reikės nešti į metalo laužą. Už visa tai
turiu būti „dėkingas“ Vologdos muzikos
instrumentų gamybos artelei
„Severnij
kustarj“ ir mūsų respublikos prekybinin
kams,
kurie perka ir parduoda
blogą
prekę.
A. Paštauskas
Iš „Tiesos“, 1958.3.2.

KRYŽKELĖJE
Trys keliai vėduokle išsiskleidė priešais
keleivį. Kurį pasirinkti?
Jis neryžtingai
abejoja, liūdnu žvilgsniu apžvelgia tuščias
apylinkes ir, numojęs ranka į tą vietą, kur
turi stovėti rodyklė, paspaudžia „Moskvičiaus“ starterį. Mašina nudumia į priekį.
Gal būt, ji šiandien ir pateks į „Arvydų“
žuvivaisos ūkį. o gal ir nepateks. Priekyje
dar trys kryžkelės! Ir jeigu keleivis pake
liui nesutiks ko nors, tai keliai keleliai nu
ves jį į nežinomus tolius, jis nepastebės,
kaip pravažiuos Nemenčinės rajono ribas
ir atsidurs kaimyninėje Baltarusijoje. /

MAŽESNIOSIOS VIRŠŪNĖS
Nehru pranešė Pakistąno min'. pirminin
kui Noon, kad jis sutinka susitikti šit juo
ir tartis dėl pasienio nesusipratimų tarp
Indijos ir Pakistano.
DUCIIOBORAMS ŽADA PADĖTI GRĮŽTI
Prieš 60 metų iš Rusijos pasitraukusiem,
duchoborų religinei sektai priklausantiem
rusams, gyvenantiems Kanadoje, žada vy
riausybės (Kanados) lėšomis apmokėti ke
lionę, jei jie norėtų grįžti tėvynėn.

NESUSIPRATIMAI DĖL ŪKIO
TVARKYMO
Tarybinė Rusijos spauda pradėjo pulti
regionalinių tarybų pirmininkus (tų tary
bų yra 104), kad jie pradėję sauvaliauti ir .
lėšas naudoti ne tiems reikalams, kuriems
jos numatytos.
Chruščiovo planas 'buvo decentralizuoti
ekonominį gyvenimą, duoti, jam daugiau
savarankumo. Dabar pasirodė, kad.tas s,a- ;
varankumas slysta iš rankų,
.
•
NENORI SVETIMOS KARIUOMENĖS

.’

Jungtinė Arabų Respublika ir Saudi
:
biją paskelbė bendrą pareiškimą, kuriamę,.
sakoma, kad arabų kraštai nori išlikti neu
tralus, neidami nė su vienu bloku.
,
.

UŽ GANDUS IR ŽINIŲ IŠDAVIMĄ
“
Bulgarijoje 4 asmenys, įskaitant 1. ięūnįgą, nubausti mirti, o kiti 4 ilgų metų Ka
lėjimu už „piktus gandus“ ir „informaci
jų“ išdavimą.
'
.
■
Teisė juos slaptas teismas.
UŽPUOLĖ ATSTOVYBĘ
Vengrų atątoy^bę Šveicarijoje užpuolė 2
jauni vengrai.pabėgėliai. Apsišaudymas vy
ko apie pusantros valandos. Vienas jų pasi
davė šveicarų policijai sveikas; o antras
jau buvo sunkiai sužeistas ir Vėliau mirė
ligoninėje.
Ta proga policija suėmė dar’5 vengrus,
kurie to mūšio metu sėdėjo, kavinėje ir kai
bėjo, kad dabar turi įvykti kažkas nepaprasta.

GIMIMŲ KONTROLĖS KLAUSIMU
Pasaulinės Bažnyčių Tarybos atsakingi
tyrinėtojai reiškia, nuomonę, kati galimas
dalykas, jog bažnyčia pradėsianti rūpintis
gimimų kontrolės reikalais ekonomiškai at
silikusiųose kraštuose Azijoje, Afrikoje it
Lotynų Amerikoje.
Katalikų bažnyčia yra priešinga gimimų
kontrolei.
PAGYVINA PREKYBĄ SU RUSIJA

D. Britanija pagyvina prekybą su Rusi
ja ir Kinija, panaikindama ligi šiol taiky
tus suvaržymus.
Tarp dabar leidžiamųjų tiems kraštams
parduoti dalykų bus lėktuvų motorai, turbinos ir kt.

PASAULYJE

Seniai jau kalbama, kad kryžkelėse rei
kia pastatyti krypčių ir nuotolių iki gyve
namųjų Vietovių rodykles, bet, matyt, šis
— Iš R. Vokietijos nuo sausio 1 d. iki
dalykas per daug jau sunkus Vietinio ūkio
valdybos vadovams, kurių žiniai priklau .rugpiūčio 1 d. pabėgo 124 profesoriai,y4B3daktarai ir 1.398 mokytojai.
’ ' *
so rajonų magistralės ir lauko keliai.
— Marš. Bulganinas paskirtas pietinėje
K. Balėnas
Rusijoje Stavropolio ekonominės tarybos
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1958.4 6.
pirmininku.
— Mongolijoje atpigintos kai kurios pre
SUKAS RATAS BIUROKRATŲ...
kės nuo 18 iki 60 procentu.,
. :
Prieš kurį laiką Kauno rajono vietinio
— Australija ruošiasi pirkti iš Ameri
ūkio valdyba rajono laikraštyje „Socialist kos lėktuvų ir ginklų.
. .’
' ''
— D. Britanija per pirmuosius 4 iffią’meV
tiniu keliu“ paskelbė naujieną, — Vandžio
galos, Braziūkų, Garliavos ir Stabaunyčios tų mėnesius kalėjimuose tūrčjo * daugiau^
lentpiūvėse pradėtos gaminti lentelės sto įnamių, negu bet kada anksčiau,; o ypač? pa i
gams dengti. Atseit, draugai kolūkiečiai, daugėjo įnamiai jaunimui skirtame kalė.->,>
jeigu jūs kolūkio gyvenvietėje statofės na jime.
■ ■
raus ir jums stinga medžiagos stogui deng
— Australijoje parlamento rinkimą! bu?.,
ti, atvykite į šias lentpiūves! Didžiausias, lapkričio mėn.
girdi lentelių pasirinkimas!
— D. Britanijos karalaitė Anne sukako
Paskaitė tokį širdingą pranešimą „Raudo 8 metus.
.
. ;
nosios pašvaistės“ kolūkio narys, naujaku
— D. Britanijon susirinko pasaulio nuo
rys Levišauskas su kaimynais ir nutarė galiai (nudistai) 2 savaitėm pastovyklaut.
pasinaudoti vietinio ūkio valdybos paslau
— Amerikiečių negras dainininkas Paul
ga. Atvyko jie į Stabaunyčios lentpiūvę ir Robeson nuvažiavo į Maskvą.
‘ ■'
dar miško medžiagos pasiėmė. Gali, girdi,
— Buvęs SS karininkas, dabar vaisti
kartais prireikti.
ninkas. suimtas ir apkaltintas nužudęs 88
— Čia tas lentelių pasirinkimas? —krei vaikus čekų mieste Lidice.
pėsi jie į lentpiūves vedėją Savičių.
— D. Britanijos Halifax Building Socie-,
— Ką jūs?! — skėstelėjo rankomis nu ty
sumažina
už 'paskolas
ima
stebęs vedėjas. — Pas mane dar mašinos mąjį procentą iki 5 su puse.
tokios nėra... Gal po trijų - keturių savai
— Persijoje vėl drebėjo žemė ir parei
čių, kai zeimeriui stalą Garliavos staliai pa kalavo 135 aukų.
• ' ,
dirbs, ir pradėsim lenteles gaminti.
— Argentinos policija sugavo peronistų
Skaudžiai nusivylė ir tie kolūkiečiai, ku vadą Kelly, kuris kaltinamas nužudymais
rie kreipėsi paramos į Garliavos ir kitas ir kitokiais nusikaltimais.
lentpiūves.
— Japonai kalnų laipiotojai įlipo į 25200
Matyt, Kauno rajono vietinio ūkio valdy pėdų aukščio Karakoram kalnų viršūnę. •
— Automobilio nelaimėje žuvo filmų ir •
boje biurokratizmas taip įsigalėjo, kad ir
šią labai reikalingą pagalbą kolūkiečiams teatro artistas Bonar Colleano.
—‘ Indija susirūpinusi maisto klausimu.
jie nori paversti tik pažadais ir gražiais
— D. Britanijoje moteris šiais metais lie
skelbimais. Nieko nebus, draugai! Davėt žo
dį — turėsite tesėti! Kaip nors tuo aš su tingą dieną taupė po 1 šil. ir jau sutaupė
8 svarus (160 šil.).
'• ■
:
ti
savo dalbele pasirūpinsiu.
Matas Dalba
— D. Britanijoje lietus ir potvyniai pri
Iš „Valstiečių laikraščio“, 1958.6.1.
darė nemaža nuostolių.
-
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PREMIJOS MOKSLININKAMS IR
Liepos 19 d. Vilniuje buvo paskirtos res
publikinės premijos už žymesnius mokslo
ir meno veikalus. 25.000 rublių premija pa
skirta „Tarybų Lietuvos istorijos“ I tomo
autoriams: prof. K. Jablonskiui, doc. J. Jur
giniui, P. Kulikauskui ir prof. J. Žiugždai
(pasidalintinai). Tokia pati premija teko ir,
matematikui Dr. J. Kubiliui už penkių ma
tematikos mokslinių darbų ciklą. 15.000
rublių gavo Kauno Politechnikos instituto
docentas Rozenbliumas už mokslinį darbą
statybos technikos srityje.
Menininkai po 25.000 rublių premijas ga
vo trys: V. Mykolaitis Putinas už „Sukilė

Diplomatijos

šefui

S. Lozoraičiui
60 metu•v

Stasys Lozoraitis yra gimęs 1898 m. rug
sėjo 5 dieną.
Nors gimęs Kaune, bet pirmojo pasauli
nio karo metu pasitraukė iš Lietuvos, dėl
to ir gimnazijos mokslus yra išėjęs Voro
neže. O grąžęs į Lietuvą jau 1918 m. lapkri
čio 26 d. nueina dirbti į Vidaus reikalų mi
nisteriją. 1919 m. vidury pereina j ministe
rių kabineto tarnybą ir paskiriamas
čia
kanceliarijos viršininku, o nuo 1921 m. ga
lo reikalų vedėju.
Praeina tie kelėri administracinės prak
tikos metai, ir nuo 1923 m. balandžio 1 d.
S. Lozoraitis perkeliamas diplomatinėn tar
nybon ir paskiriamas dirbti į mūsų pasiun
tinybę Berlyne. Čia iš pradžių jis eina II
sekretoriaus pareigas, paskui (nuo 1925 m.
sausio 1 d.) I sekretoriaus, o nuo 1928 m.
sausio mėn. pasiuntinybės patarėjo. Gilin
damas savo, išeituosius mokslus, išnaudoja
Berlyne gyvenimo progą studijoms: lanko
universiteto teisių fakultetą.
1929 m. gale jam pavedamos pasiuntiny
bės patarėjo pareigos Vatikane.
1932 m.
rudeni betgi grįžta į Lietuvą jau labai atsakomingoms užsienių reikalų ministerijos
politikos departamento direktoriaus parei
goms.
Užsienio reikalų ministeriu jis pakvie
čiamas 1934 m. birželio 13 d. ir iš tų pa
reigų pasitraukia po lenkų ultimatumo už
megzti diplomatinius santykius. Gresiant
vokiškam pavojui, priima vėl ministerio
pareigas ir išbūna jose iki 1939 m. galo.
Lietuvos užsienių politikos vairavimas
S. Lozoraičiui atiteko tada, kai du'jos dide
Ii kaimynai — Pilsudskio valdomi lenkai
ir hitleriniai vokiečiai — buvo sudarę ne
puolimo sutartį. Abu tie kaimynai turėjo
su Lietuva teritorinių sąskaitų, dėl to da
bar, po 1934 m. tarpusavio sutarties turė
dami laisvesnes rankas, ėmė labiau spausti
savo mažesnįjį kaimyną. Vokietijos kišima
sis į Lietuvos reikalus buvo toks stiprus,
kad Lietuva, nebepaisydama
galimybių
dar labiau įtempti padėtį, 1934 m. Klaipė
doje veikusiems naciams iškėlė bylą. Su
lenkais, priešingai, buvo ieškoma būdų su
gyventi, bet 1935 m. S. Lozoraičio ir Becko
susitikimas Ženevoje nedviprasmiškai pato
dė, kad Lenkija Vokietijos pavyzdžiu laiko
save didžiąja valstybe, kuri nori tik dik

MENININKAMS

lių“ I tomą, Ieva Simonaitytė už „Viliaus
Karaliaus“ du tomus, ir skulptorius J. Kėdainis už skulptūrą „Kolūkio arklininkas“.
Be to, Kultūros ministerija paskyrė eilę
smulkesnių premijų už veikaliukus mėgėjų
teatrui bei už dainų kompozicijas
arba
tekstus: rašytojai Miliūnas, Kubilinskas,
kompozitorius Balsys ir choreografas Lin
gys gavo po 5000 rublių, rašytojai Lymantas, Justinas Marcinkevičius ir choreogra
fė Morkūnienė po 3000 rublių, kompozito
rius Budriūnas, choreografas Tamutis po
2000, ir L. Janušytė su
Prokopavičium
2000 rublių pasidalintinai.
(LNA)

BIBLIOTEKOS LIETUVOJE

tuoti. Įvykiai brendo dar toliau, ir 1938 m.
Lenkija pasijuto galinti siųsti Lietuvai net
garsųjį savo ultimatumą.
Ieškodamas Lietuvai draugų
ir ginda
mas jos teises, S. Lozoraitis tai darė tiek
per Tautų Sąjungą, tiek susitikdamas su
įvairių kraštų politikais. Dėl to su oficia
liais vizitais taip pat yra lankęsis Paryžiu
je ir Londone, Maskvoje ir Romoje, Stockholme ir Helsinkyje. Stiprindamas Pabalti
jo kraštų vienybę, jis 1934 m. rugsėjo 12
d. Ženevoje pasirašė Pabaltijo Santarvės
sutartį, ir pats buvo vienas tos sutarties
pradininkų.
, Kai Pabaltijys stiprėjo, tais metais lyg
tai vienybei ardyti,- Lietuvoje iškilo nacių
byla, o 1938 m. atėjo ir lenkų ultimatumas.
Po šio pastarojo S. Lozoraitis atsistatydi
no, bet ėjo pareigas, kol bus paskirtas jo
įpėdinis. Bet kai vokiečių spaudimas Lie
tuvai dar vis stiprėjo, tai jis priėmė kvie
timą pasilikti pareigose ir išbuvo iki 1938
metų gruodžio 5 d.
Dirbdamas ir toliau užsienio reikalų mi
nisterijoje,
ėjo centre įgalioto ministerio pareigas. Kai vokiečiai užėmė Klaipė
dos kraštą, S. Lozoraitis pirmininkavo ko
misijai, kuri buvo sudaryta su tuo susinu
siems reikalams tvarkyti.
1939 m. vasario- 15 d. S. Lozoraitis pa
skirtas Romon nepaprastu Lietuvos pasiun
tiniu ir įgaliotu ministeriu. Prieš bolševi
kams okupuojant Lietuvą, 1940 m. birželio
2 d. telegrama anuometinis užsienio reika
lų ministeris J. Urbšys paskyrė S. Lozorai
tį Lietuvos Diplomatijos Šefu. Naudoda
masis tuo paskyrimu, kai bolševikų armi
ja įsiveržė Lietuvon, sutarė su Lietuvos pa
siuntiniais, kad jų kiekvienas savo atsto
vaujamame krašte įteiks protesto notas.
Šio pokario metais S. Lozoraitis politi
nės akcijos reikalais yra važinėjęs į Jung
tines Amerikos Valstybes, Prancūziją, Vak.
Vokietiją -ir kitur. Tą akciją yra stiprinęs
ir savo straipsniais įvairių kraštų spaudoj.
Už savo tarnybą yra apdovanotas aukš
tais Lietuvos ordinais. Taip pat yra apdo
vanotas ir kitų valstybių aukštais žyme
nimis.
Tarptautinė Diplomatinė Akademija Pa
ryžiuje yra išrinkusi jį savo nariu.

Liepos 21 d., minėdamas „Liaudies sei
mo“ metines, Vilniaus radijas tarp kitų da
lykų teigė, kad Lietuvoj dabar esama 3304
bibliotekų, turinčių apie 14 mil. knygų. O
liepos 16 d. „Tiesa“ skelbė, kad vien viešų
jų (masinių) bibliotekų yra 1745, ir knygų
jose 9.260.000. Tad likusios 1559 bibliote
kos turėtų būti mokslo institucijų ir mo
kyklų bibliotekos. Pilnų vidurinių ir sep
tynmečių mokyklų skaičius šiuo metu mini
mas apie 1430 (Vėliausias pilnų vidurinių
mokyklų minėtas skaičius — 431).
Jei viešosiose bibliotekose yra 9.260.000
knygų, tai kiekvienai vidutiniškai tektų
apie 5.300. Tačiau į tą skaičių įeina ne tik
bibliotekoms būtini Stalino, Lenino ir kiti
politiniai raštai, bet taip pat ir daugybė
gausiai leidžiamų politinių brošiūrų, ku
rių dideliais kiekiais išleidžiama po kiek
vieno partijos suvažiavimo arba kitomis
progomis. Į tą skaičių įeina taip pat ir gau
sios, bet smulkios brošiūros — pamokymai
iš žemės ūkio ir technikos Sričių.
„Tiesa“ tvirtina, kad mokslinėse biblio
tekose iš viso esą apie 7 mil. knygų, tačiau,
radijo teigimu, visose bibliotekose esą 14
mil. knygų. Iš 14 mil. atėmus 9.26 mil. vie
šųjų bibliotekos knygų, mokslinėms ir mo
kyklų bibliotekoms beliktų tik nepilni 5 mi
lijonai. Tai reiškia, kad skaičiai skelbiami
nesusitarus...
Tačiau (bibliotekininkystės katedros dės
tytojos G. Raguotienės duomenimis) Vil
niaus universiteto studentai per metus pa
skaito vidutiniškai tik apie 9 ar 10 knygų,

Lietuvos „Sovnarchozo“ (Liaudies Ūkio
Tarybos) centre per pirmąsias 136 šių me
tų darbo dienas (ligi birželio 12) buvo gau
ta 9993 įvairūs raštai ir telegramos, tuo
pačiu metu atsakymų išsiųsta 6950,
tai
yra, vidutiniškai po 72-73 kiekvieną darbo
dieną gaunamųjų raštų.ir po 51-52 atsa
kymų. Įstaigos partiečiai mano, kad tiek
popierizmo yra per daug, ir reikalauja ap
čiuopiamesnių darbų vietoj susirašinėjimo.
Giriamos tuo požiūriu maisto pramonės
valdybos.
Blogiausiai veikusios statybos
valdybos viršininkas Grigorijus Molotokas
atleistas iš pareigų. Gal tie dalykai turėjo
į.takos ir Ozarskio pakeitimui Kairiu, ku
ris buvo tų gerai veikusių maisto pramo
nės valdybų prižiūrėtojas.
(LNA)

1/UJEKMADIgNlO,
^RlF4ClA~I^
Auka
Mūsų religiniame gyvenime nieko nėra
kilnesnio ir didingesnio, kaip eucharistinė
auka — Šv. Mišios, todėl jas daug ilgiau ir
plačiau apžvelgsime, pradėdami platesniu
įvadu. Aukojimas Dievui aukų yra taip se
nas dalykas, kaip senas yra pasaulis. Jau
aukoja Dievui aukas pirmųjų tėvų vaikai,
Abelis ir Kainas, aukoja Nojus,
Abrao
mas, Izaokas, Jokūbas, aukoja visais am
žiais visos tautos. Senovės graikų rašyto
jas Plutarchas sako: „Mačiau tautų be įsta
tymų, be kultūros, bet nemačiau tautos be
aukuro“. Visos Senojo Įstatymo aukos bu
vo netobulos, teturėjo simbolinę reikšmę.
Artėjant laiko pilnumui, pats Dievas per
pranašus pasakė, kad visos iki tol buvu
sios aukos bus pakeistos nauja auka: „Aš
neturiu jumyse pamėgimo,
ir dovanų aš
nepriimsiu iš jūsų rankos. Nes nuo saulėta
kio iki saulėleidžio didis yra mano vardas
tarp tautų, ir kiekvienoje vietoje bus au
kojama mano vardui tyra auka“ (Malak.
1, 10).
Plačiąja prasme auka yra
kiekvienas
žmogaus aukojimas Dievui iš pagarbos. Pa
vyzdžiui, žmogus paaukoja Dievui savo jau
nystę, gyvenimą, malonumus, sveikatą, jė
gas. Šia prasme Šv. Povilas sako: „Kad mi
sų gyvenimas būtų
nepaliaujanti auka".
Tikrąja prasme auka yra aukojamas regi
mas daiktas vien tiktai Dievui, pripažįs
tant Jo aukščiausiąją valdžią, mūsų atsida
vimą, aukojamosios aukos kokiu nors bū
du perkeitimą, atliktą teisėto tarno — ku
nigo. Apskritai, yra 4 aukos
priežastys.
1. Pats aukojimas Dievui — vidinis ir iš
orinis veiksmas. Vidinis veiksmas —valia
yra svarbiau už išorinį, nes išorinis veiks
mas be vidinio neturi jokios religinės ver
tės. 2. Regimas daiktas, nes žmogui tinka
ką nors išreikšti matomais ženklais.
Čia
šv. Tomas sako, kad aukos aukojimas pri
klauso prigimties teisei, nes žmogus iš pri
gimties aukštesniam atsiduoda dėl trūku
mų, kuriuos savyje jaučia, dėl kurių rei
kalingas kito pagalbos, vadovavimo,
tai
yra to, ką visi vadina Dievu. Tad išorinis
veiksmas turi vertės tik vidinio akto išreiš
kimui, kitaip lieka išorinis fariziejiškas for
malizmas. Dėl to ir Kristus įspėjo: „Saugo
kitės fariziejų raugo!“. 3. Aukojama vien
tiktai Dievui, nes auka yra aukščiausias
vienam Dievui garbinti tinkamas veiks
mas. 4. Aukojamosios aukos koks nors per
keitimas, kuris reiškia vidinį atsidavimą
Dievui.
Pagaliau auka aukojama teisėto Dievo
tarno, nes auka yra religijos ypatingas ak
tas ne vien tik vidinis ir išorinis, bet kar
tu viešas, tai yra, aukojama ne vien tik už
save, bet ir už visus, todėl privalo būti au
kojama atstovo, kuris veikia visų vardu.
Šia prasme Šv. Povilas rašo: „Kiekvienas
vyriausias kunigas, paimtas iš žmonių, yra
įstatomas žmonėms, tuose dalykuose, ku
rie liečia Dievą, kad aukotų dovanas ir au

1958 m. rugpiūčio 13 d. britų laikraštyje
„Daily Sketch“ reporteris Simon Ward pa
Lalio — Liet.-Anglų ir Anglų-Liet. žo skelbė šitokią žinią:
dynas — 5 sv. 2 šil. 6 penai.
Neteisybė
J. švaistas — Trys žodžiai arba gyveni
mo magija — 14 šil. 8 penai.
Buvo, žinoma, paprastas aiškinimas, ko
J. Prunskis — Mano pasaulėžiūra —Kul dėl Sir John Gielgud negali dalyvauti pir
tūrininkų pasisakymų rinkinys —1 sv. 5 š. majame lenkų baleto pasirodyme Londone.
S. Kairys — Lietuva budo — 1 sv. 19 š.
Bet, kol dar tai suspėjo įvykti, jau ėjo
P. Jonikas — Kovos metai dėl savosios gandai, pastiprinami džiaugsmingo šūkte
spaudos — 1 sv. 16 šil. 8 penai.
lėjimo: „Jis nenori, kad kas nors sužinotų,
A. Baronas — Valandos ir amžiai. Reli jog jis kilęs iš lenkų“.
giniai pasakojimai ir legendos — 7 šil 6 p.
Sir John yra gimęs Londone. Jo senelis
J. Prunskis — Meilė ir laimė —14 š. 8 p. yrą gimęs Kaune, Lenkijos šiaurės rytų da
J. Mingirdas — Patarlės, priežodž'a.i, po lyje. ■
sakiai.— 1 sv. 2 šil.
" O vakar vakare aš sužinojau tikrą tei
J. Balys — Lithuanian Narrative Folk sybę, kodėl Sir John nebuvo atėj s pra
songs — 1 sv. 5 šil. 8 penai.
džiuginti šokėjų.
Visi prašomi atsiskaityti už 13 tomą „L.
„Atsisakyta kvietimo, nes ką tik mirė
Enciklopedijos“.
Rašyti: DAINORA, 49, motina“, sakė jo brolis Vai. „Sir John yra kas už nuodėmes".
Thornton Ave, London, W.4.
labai susigraužęs“...
NAUJAUSIOS KNYGOS

RIMAI IR NERIMAI
Rimas su Nerimu pereitą rudenį po antrą
sūnų išleido kareiviauti. Matės, būsią labai
sunku gyventi; teksią vėl plūgų imtis patiem
seniem šeimininkam. Bet, ačiū Dievui, mėsiede
sugrįžo atkareivlavę vyresnieji sūnūs. Taip turėdamu po du artoju, kaimynai nelabai juto,
stigdami trečiojo.
Bet štai pačiame darbymetyje, prie su
glamžytos ir sudriskusios kepurės greituoju
prisisegęs policisto ženklelį,
visas uždusęs,
įpuolė dešimtininkas į Rimą ir Nerimą ir,
trumpai taręs:
— „Billzacija“! Per rytoj dieną išruoškite
savo ,,zapasnuosius“ biliotininkus—nebegrįš...
— išbėgo toliau.
Nusigando visas sodžius. Retai kuriame
kieme nebuvo atsitarnavusio kareivio. Kiękos
darbininkų pritrūks!.. Visi rudens ir ateinan
čio mėsiedo planai sugriuvo: kiek ketinta ves
ti, kiek tekėti, kiek ūkių į jaunuomenės rankas
atiduoti. Verkia meilužės ar dar tik tebelau
kiančios savo karalaičių.
Dar labiau pravirko senesniųjų žmonos,
suskubusios būreliu vaikų apsikrauti.
Daž
niausiai jos vienos belieka šeimininkės ir šei
mininkai.
Antra tiek liko amatininkų žmonų, ku
rioms su vaikais tik sveikos vyro rankos tepel
nė duonos. Jos nė ašarų nerado savo nelai
mėms apverkti.
Iš pradžių tačiau visi ūkio rūpesčiai pasi
traukė šalin. Prieš akis testo vėjo vienas: ka

SUNKU KOVOTI SU BIUROKRATIJA

IRGI GEOGRAFIJOS ŽINOJIMAS!

VAIŽGANTAS

BENDRA NELAIMĖ

pedagoginio instituto studentai 13 ar 14, ir
daugiausia tik savo specialybės literatūrą,
vadovėlius, reikalingus egzaminams ruoš
tis. Matematikos, gamtos, ekonomikos stu
dentai šalia savo specialybės apsiriboja ati
duodami „duoklę“ paskirų politinių veika
lų komentarams ir beveik visai neskaito
grožinės literatūros. Silpnai sekamos so
vietinės ir užsienių literatūros naujienos.
Nurodoma, kad vidurinė mokykla neparuo
šia moksleivių grožinės literatūros skaity
mui.
(LNA)

Mi

ras. Mušis, šaudysis iš šautuvų, patrankų, kul
kosvaidžių; mėty sis bombomis, badysis durtu
vais, — na, kaipgi čia gyvam beišlikti? Neliks,
neliks!!! Ir tavo, meiluže, ir tavo, žmonele pa
tiekėte, ir tavo, motute sengalvėle...
Niekas neatmena, kuomet bebūtų buvęs
toks neramus vakaras, kaip liepos mėn. 18 d.
1914 m. Nesinorėjo eiti gulti; bet ir likus ne
buvo apie ką kalbėti. Visų galvose ir širdyse
tesant vienai sąvokai — karas — ir, nieko apie
jį neišmanant, nei nežinant, tegalėjai čiaup
sėti, aimanoti ar berti vienais beprasmiais žo
džiais.
—■ Taigi matai vo, ir pasidarė... Tai kad
pasidarė, tai pasidarė... Ak, tu jejem... Ė kas gi
čia bebus... — Ii- taip be galo!
Pagaliau nenoromis išsiskirstyta po sek
lyčias ir klėtis. Atgulta, bet nemigta.
Nemigo nei Rimienė, nei Nerimienė. Ir
viena, ir antra išėjo iš savo klėčių neva apsi
dairytų, ar dar aukštai Sietynas, Grįžulo Ratai
ir šienpiūviai. Bet iš tikrųjų, kad nenugulėjo;
kad jautė reikalą ar melstis, ar verkti, ar ką
daryti, kad pernelyg jau suspaudė širdį. Visoj
mylimosios žvaigždelės tebemirksėjo, kaip ir
pirma. Ir taip daug jų buvo, kad nors raškykis.
Gražus buvo vasaros dangus Lietuvoje; taip
gražus, kaip teesti viduržiemio naktį. Bet ne
buvo kam juo džiaugtis. Ne į dangų, tik į kai
myną žvilgtelėjo abidvi draugės. Pamatė viena
antrą, kažin, kas sukrutėjo kaklo duobelėte, ir
taip trošku pasidarė, lyg kas būtų visa sauja
pagavęs už gerklės; nors krisk žemėn.
Nekrito žemėn, tik viena antrai į glėbį. Ap

sikabino už pečių, susispaudė krūtinėm, palin
gavo į abi pusi ir prapliupo didelio skausmo
verksmu. Kuksėjo, traukės, gausiomis ašaro
mis drėkino viena antrai pečius, kur buvo užsiknebusios, bet jokiu žodžiu neprasitarė nei
viena, nei antra. Kam žodžių, kad taip viskas
aišku:
po vieną sūnų turi kariuomenėje, po
antrą leidžia, žodžiai tik skausmų dulkės. Da
bar gi visas dulkes ašaros plauna. Vidurūlyčyje susipynė du sielavartu it du gretimu uosiu,
kuriemdviem ankšta visame pasaulyje.
Abiem kaimynėm nebuvo pasaulio ir jo
erdvybės. Jos jautė turėjusios susig'austi, nes
nelaimė nelaimės ieško, jai tesiguodžia, iš jos
užjautimo telaukia. Jautė, kaip jos viena ant
rai reikalingos buvo per tiek meti’, kaip dar
reikalingesnės darosi nuo šio laiko, tos tik pir
mos pradžios nelaimių; jautė, kokie niekai vi
sos tos gyvenimo smulkmenos, kuriomis vieni
žaidė, dėl kurių kiti siuto!
Parsiskyrė draugės. Niekas nematė jų sce
nos gatvėje. Ryto metą ir jomdviem rodės tai
lyg neaiškus sapnas: gal atsitiko, o gal tik pa
svajota. Tačiau kad būtų buvę laiko pagalvoti,
abidvi būtų pajutusios visiškai tikrą to susiti
kimo vaisių: jųdviejų širdyse nebebuvo nė žy
mės, jei bent kokia buvo, kaimvniškos neapy
kantos, paniekos, pajuokos ar kokios preten
zijos.
Rytmetį,
dar labai anksti, vos gyvu'ius
pradėjus laukan ginti, abidvi motinos Niobės
jau ruošė savo kareivius į kelią. Rimienė savo
„aviną“, Nerimienė savo „jautį“. Ruošė, nuo
lat į juos žvilgsėdamos ir nuolat ašaras šliuksėdamos. Rodos, taip tvirtai susispaus, kad
niekas jokiomis kankynėmis nebeišspaus aša
rėlės. Bet dirstelės į tiesius kaip žvakė, dar neatpratusius nuo muštro, tampriais, lengvais
žingsniais lakiojančius oran ir iš oro — ir pūkš
kvapas iš krūtinės, ir vėl čirkšt ašaros iš akių.

(Bus daugiau)

P. Dauknys, MIC

„Darbo“ žurnalas
„Darbo“ žurnalo š.m. Nr. 2 rašo: J. Kiznis (Jaunųjų iliuzijos), D. Burg (Intelek
tualinis rūgimas Sov. Sąjungoje), A. Pajaujytė-Staknienė (Gyvenimo garbintojas
D.H. Lawrence), J. Mačiūnas (Meno istori
jos ciklai), J. Rępečka (Ignazio Silone: hu
manistinės kultūros kūrėjas),
Ig. Silone
(Draugų persiskyrimas), A J. Greimas (Ui
rašai: tarp šiapus ir anapus), Vietoj vaini
ko ant naujos gadynės didvyrių kapo, Kny
gos (K. Ramelis rašo apie Džilo Naująją
klasę, P. Gaižutis apie Šalį be teisingumo,
V. Stanka apie K. Borutos Šiaurės kelio
nes, J. Kaminskas apie St. Matulaičio atsi
minimus), ištrauka iš J. Jurginio ir V. M:kučianio knygos apie Vilnių.

Liepos mėn. „Užuolanka“
Šiame žurnalo numeryje minima šv. Ka
zimiero sukaktis, Pilkų Stasys rašo apis
daii. M. Dobužinskio įnašą lietuvių kultū
rom P. Babicko Kelionė sieliais, Br. Kvik
lio 40 metų Perlojos „Respublikai“, P. Trei
gys Pro laiko dienų ūkanas. Numeris gau
siai iliustruotas ir turi atskirą verslo, pre
kybos ir informacijos priedą.
Lituanus
Birželio mėn. „Lituanus“ žurnalo nume
ryje'V. Rastenis rašo apie Lietuvą 1958m ,
J. Šmulkštys apie marksistinį demokrati
jos supratimą, Dr. A. Klimas apie lietuvių
ir germanų kalbas, P. Jurkus apie Teles
foro Valiaus kūrybą (numeris dėl to gau
siai iliustruotas Valiaus darbais).
Žurnalo skaitytojams su kūrybos ištrau
komis pristatomas
Ant. Škėma, „Baltos
drobulės“ autorius. Jo išversta gabalas ii
„Baltos drobulės“ ir trys poemos iš ne
spausdintos dar „Čelestos“.
KALĖJIMAS UŽ STATYMĄ BE LEIDIMO
Liepos 27 d. paskelbtas dekretas, kuriuo
už „sauvališką, be reikiamo leidimo, pasta
to statybą ar perstatymą" arba už „grubų
statybos technikos taisyklių pažeidimą“ nu
statoma bausmė: „laisvės atėmimo ar pa
taisos darbų iki vienerių metų laiko arba
pabauda iki 1000 rublių su savavališkai pa
statyto ar statomo pastato konfiskavimu
ar be šito“,
(LNA)

Nr. 33 (524) 28. 8. 1958

EUROPOS LIETUVIS

3

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS
IŠVYKO Į AMERIKĄ
Londono Lietuvių Bažnyčios Rektorius
kun. A. Kazlauskas šį pirmadienį jau iš
vyko į New Yorką, kur dalyvaus Pasaulio
Lietuvių Seime, kaip PLB Anglijos rinkta
sis atstovas. Kun. Kazlauskas Amerikoje
išbus keletą mėnesių. Jam nesant Bažny
čios Rektoriaus pareigas eis likęs jo pagel
bininkas kun. Dauknys.
Prieš porą mėnesių kun. Kazlauskas at
šventė 25 m. Kunigystės Sidabrinį Jubilie
jų.
TĖVŲ DĖMESIUI!
Ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 30 d, 2
vai. p.p., pradeda veikti lituanistinė mo
kykla vaikučiams. Ji kol kas veiks viršuti
nėj Parapijos salėj, Victoria Park Road,
345A, London, E.9.
Rugpiūčio 24 d. tėvų ir motinų susirinki
me, vieno balso persvara nutarta, kad mokykla veiktų tik šeštadieniais, bet neatmes
ta galimybė ateityje ją praplėsti ir į sek
madienius. Mokykla veiks po tris valandas
kas šeštadienis, nuo 14 iki 17 vai.
Jei minėtoje salėje būtų kokių nors mo
kyklai nepatogumų, tai, atrodo, yra galimy
bė išsirūpinti iš atitinkamos rajoninės mies
to savivaldybės patalpas kurioje nors vei
kiančioje anglų mokykloje.
Tad visi tėvai ir motinos, susirūpinę lie
tuvišku savo vaikučių mokymu ir auklė
jimu, prašomi nuo pirmos mokyklos veiki
mo dienos
reguliariai juos
išleisti mo
kyklon, nes kiekviena praleista ne tik die
na, bet ir pamoka pačiam vaikučiui suda
ro tam tikrus jo žinioms nuostolius.
K. Jonelynas
SKAUTŲ PADĖKA
Iš neseniai L. Sodyboje
pasibaigusios
skautų ir jaunimo stovyklos DBLS Valdy
ba gavo tokio turinio visų dalyvių pasira
šytą laišką:
„Iš mūsų Rajono Tautinės
Stovyklos
siunčiame Jums mūsų gražiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus. Ta pačia pro
ga nepaprastai širdingai dėkojame už Jūsų
gausią auką, kuri įgalina daugelį iš mūsų
pasidžiaugti stovykliniu gyvenimu ir pasi
semti naujų jėgų mūsų ateities darbams1’.
(Pastaba: stovyklai buvo surinkta
per
DBLS skyrius viso 101 sv. 11 penų. Visos
surinktosios aukos perduotos skautų vado
vybei, kuri duos viešą apyskaitą, kaip ir
kam gauti pinigai buvo panaudoti).

LIETUVOS VĖLIAVOMS
Londone naujai įsteigtosios Lietuvių Pre
kybos Bendrovės Pirmininkas atsiuntė 10
svarų auką Lietuvių Piligrimažui į Lurdą
paremti. Iš šios aukos padengiamos 7 sv.
išlaidos, kurios buvo padarytos perkant
medžiagą 2 didelėms Lietuvos vėliavoms.
Šios abi vėliavos jau .prieš porą mėnesių
nusiųstos Lurdo miesto burmistrui iškelti
Tarptautinio Marijos Kongreso aikštėse,
pagal Organizacinio Komiteto pranešimą.
Likę 3 svarai pervedami Lietuvių Piligrimažo išlaidoms padengei. Lietuvių Preky
bos Bendrovės p. Pirmininkui už šią dide
lę auką nuoširdžiai dėkoju Tarptautinio
Marijos Kongreso Lietuvių Sekcijos vardu.
Kun. P. Dauknys
NUMATOMA PERORGANIZUOTI
SIUNTINIŲ TARNYBĄ
DBLS Valdyba nutarė rekomenduoti L.
Namų Bendrovei perimti Siuntinių Tarny
bą, pirmiau gavus Suvažiavimo pritarimą.
Konstatuota, kad šitokios rūšies darbui ge
riau tinka Liet. Namų Bendrovė, kuri turi
didesnes galimybes tarnybai praplėsti ir
efektingiau patarnauti lietuviams čia ir už
sienyje.

MIRĖ 3 LONDONIECIAI
Rugpiūčio 21' d. po ilgos ligos Chest li
goninėje mirė A.A. Juozas Kalinauskas,
67 m. amžiaus. Velionis buvo uolus Lietu
vių bažnyčios rėmėjas, prieš karą įvairių
lietuviškų organizacijų valdybų narys. Lai
dotuvių pamaldos buvo antradienį Liet,
bažnyčioje. Palaidotas Leytone Šv. Patri
ko kapinėse.
Tą pačią dieną mirė ir A.A. Marijona Sa
baliauskienė, 83 m. amžiaus.
Iš vietinės
bažnyčios palaidota Leytone.
Rugpiūčio 23 d. mirė A.A. Viktoras Vyš
niauskas, 79 m. amžiaus, palaidotas Uforde.
Visi jie buvo senosios išeivių kartos žmo
nės.

ŠOKIŲ MOKYKLA LIET. NAMUOSE
Lietuvių Namuose (2, Ladbroke Gdns,
W.11) įsteigta šokių mokykla Flamenco,
kurioje kas savaitė antradieniais ir penk
tadieniais nuo 8 vai. vyks moderniųjų lo
tynų Amerikos kraštų šokių pamokos.
Tos mokyklos mokytojai sutiko rugsėjo
6 d. atlikti programą — pademonstruoti sa
vo meną Lietuvių Klubo tuose pat Lietu
vių Namuose ruošiamajame šokių vakare.
Taigi rugsėjo 6 d. Lietuvių Namuose žada
būti nemaža triukšmelio, nes tame pasišo
kime gros dar ir puikus orkestras.

LONDONO LIET. BAŽNYČIOS BAZARAS
(Simono - Judo Bazaras)
Komitetas rengia parapijos Bazarą 1958
m. spalio 25-26 d.d. Parapijos salėje, 345A,
Victoria Park Rd., E.9
Daiktus jau ir dabar galima pradėti au
koti, atvežant ar pasiunčiant paštu klebo
nijom 21, The Oval, Hackney Rd. E.2.

NOTTINGHAM AS
Vargo mokykla pradeda darbą
Rugsėjo 7 d., sekmadienį, pradeda darbą
vargo mokykla. Pamokos bus tose pačiose
patalpose (St. Mary's vienuolyne prie ka
tedros). Pamokų pradžia 12.15 vai., pabai
ga 2 vai. p.p.
Tėvai, anksčiau leidę vaikus,
prašomi
leisti ir toliau, įjungiant ir priaugančiuo
sius.
Tą dieną kviečiama atsilankyti kuo dau
giau tėvų — kartu pasitarsime.
(2)
Nottm. Jaun. Reik. Komitetas
Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Nottinghamo Jau
nimo Organizaciniam Komitetui, DBLS Sk.
Valdybai ir visiems dalyvavusiems už ma
lonų rugpiūčio 9 d. vakarą, linkėjimus bei
dovanas.
Danutė ir Vilius Fidleriai

JAUNIMO IR SKAUTŲ STOVYKLAI
AUKOJO:
DBLS —■ 100 sv. 11 penų; LAS Londono
sk. — 6.8.6; LAS Nottinghamo sk. —4.7.6;
LAS Derby skyrius — 3.18.0; LAS Buck
minster sk. — 1 sv.; LTS Nottinghamo sk.
— 4.8.0; LMS Dainava — 3 sv.; LRS No
ttinghamo sk. — 2 sv.; Manchesterio lietu
viai — 1.15.0; K. Plukas iš Londono—1 sv.;
P. Ivanauskas iš Nottinghamo — 5 sv.; P.
Juška iš Nottinghamo — 5 sv.; K. Deveikis
iš Nottinghamo — 1 sv.; P. Milašius —1 sv.
Visiems aukojusiems, už suteiktą pinigi
nę paramą stovyklai tariu nuoširdų skau
tišką Ačiū!
Stovyklos vadovybė reiškia nuoširdžią
padėką p. Z. Jurui už nemokamą palapinių
parvežimą iš Londono į Sodybą, o taip pat
ir skautų bagažo parvežimą iš Aidershot
stoties ir atgal.
Ačiū visiems!
ps. J. Alkis, Anglijos Rajono Vadeiva

LSS ANGLIJOS RAJONO JUBILIEJINĖS
STOVYKLOS 1958 M. PINIGINĖ
APYSKAITA
Pajamos:
DBLS auka — 100.0.11; Stovyklautojų
mokestis — 56.10.0; LAS sk. aukos — 15.
14.0; LTS Nottinghamo sk. — 4.8.0; LMS
Dainava — 3 sv; LRS Nottinghamo sk. —
2 sv; Pavienių aukos — 14.15.0.
Viso 196.7.11.

Išlaidos:
Stovyklos maitinimas — 94.17.8; Palapi
nės ir kiti stovyklavimo įrankiai —23.4.9;
Apmokėta kelionė skautams-ėms — 18.0 3;
Kitos išlaidos — 29.8.6-Į (a. Jubiliejiniai me
tai ir Jub. stovyklos ruošimas —23.8.2-į;
b. Smulkios išlaidos ■—6.O.4.).
Viso 170.ll.2j.
Pelnas 25.16.8j.
Pelnas skiriamas skautiškai veiklai.
ps. J. Alkis
Londonas, 1958.8.25.

VOKIETIJA

MŪSŲ JAUTRUMAS
Pasakos karalaitės jautrumas, kuriai ii’
po devyniais patalais padėtas žirnis šorius
nuspaudė, yra niekis, palyginus su dauge
lio mūsų jautrumu.
štai vos pora žodžių išdrįsau paabejoti
baravykininkų neklaidingumu,
pareikšti
savo nuomonę, tuojau gavau iš jų „pylos“.
Negana to, dar prisidėjo ir p. šateikis. Ta
pau pasmerktas ir diktatoriškai j miltus su
trintas. Taip, diktatoriškai. Iš anksto nu
sprendžiant, neleidžiant pasiteisinti. (Žino
ma, jei jų valia būtų).
Net stambiom raidėm užrašė: nebaravy
kininkui, ponui! O iš kur jau londoniečiai
žino, ar esu baravykininkas, ar ne? Ir taip
jau pačioje antraštėje susidaro šimtapro
centinė klaida. Nejaugi savo „kolegom“ ne
begalima nieko pasakyti, apart jų darbų
garbinimo?
Tylėti nesiūliau. Reikia ir įgelti. Tačiau
kai imami minėti asmenys, organizacijos
ir jie kaltinami konkrečiai, tai tuomet ne
vieta slapstytis „kampeliuose". Tam yra
kitos laikraščio skiltys, ir ten galima tas

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ

Rugpiūčio 6 d. priešpiet, prieš susiren
kant posėdžio JT Saugumo Tarybai, . Pa
vergtųjų Europos Tautų Generalinis Komi
tetas pasiuntė laisvųjų valstybių — Sau
gumo Tarybos narių — delegatams tokią
telegramą:
„Saugumo Tarybai
esant sukviestai
svarstyti pasiūlymo skubiai sušaukti ne
paprastą, JT Generalinės Asamblėjos sesi
ją, Pavergtos Europos Tautos prašo toj se
sijoj svarstysimus Mausimus taip suformu
luoti, kad būtų galima Viduriniųjų Rytų
padėtį diskutuoti platesnės ir daug reikš
mingesnės tiesioginės bei netiesioginės ag
resijos, privedusios prie nepriklausomybės
ir laisvės praradimo, problemos rėmuose.
Tokios diskusijos turi būtinai apimti C.
ir Rytų Europos pavergtųjų tautų proble
mą. Jos paryškins vieną pagrindinių tarp
tautinės įtampos priežasčių: Sovietų poli
tinį, karinį ir ekonominį rytinės Europos
dalies pavergimą, įvykdytą
ar tai jėga
aneksuojant Estiją, Latviją ir Lietuvą, ar
tai jėga ir klasta primetant Sovietams ver

Rendsburg
a
Kelis mėnesius išbuvusi ligoninėje, grįžo
stovyklon p. Mikelienė. Jai teks dar ilges
ni laiką dukters ir vyro priežiūroje gydy
tis ,kol visai pasveiks.
Jos vieton ligoninėje atsigulė staiga sun
kiai susirgęs Edv. Lorensaitis.
Atostogas pas savo giminaičius mūsų sto
vykioje praleisti atvyko iš Anglijos - Brad
fordo ponai Imbrazai. Toks svečių apsilan
kymas praskaidrina visą pilkąjį stovyklos
gyvenimą. Gaila, jog jų atostogų metu ir
čia oi as nebuvo geresnis už angliškąjį.
Kas mėnesį stovyklą aplanko kun. V.
Šarka. Kiekvienas jo atvykimas yra labai
laukiamas, nes kunigas randa ne vien ra hk
minančių žodžių, bet kur galėdamas pasi
ima ii tremtinių rūpesčius.

Patikslinimas
Ryšium, su D. ir F. Fidlerių išleistuvė
mis iš Nottinghamo patikslinama, kad iš
leistuvės ruošiamos buvo ne vien DBLS
skyriaus,
bet talkoje su Jaunimo reika
lams komitetu ir Moterų draugija.
O dovana išleistuvininkams buvo įgyta
pastangomis tų tėvų, kuritj vaikai ėjo į
vargo mokyklą. Ją įteikė Jaunimo reika
lams komiteto pirmininkas.

52 KANDIDATĖS
Hamburgo lietuvių informacinis laikraš
tėlis „Aušros Vartai“ Nr. 15 paskelbė sąra
šą 52 lietuvaičių, galinčių tekėti už savo
tautiečių.
Visos jos gyvena šiaurės
Vokietijoje
(jauniausioji yra .17 metu, vyriausioji 56
m. amžiaus; 2 yra daktarės).
Dėl vietos sąlygų (o, greičiausia, ir dėl
BRADFORDAS
to, kad dalis jų yra kilusi iš
Klaipėdos
krašto ir kitų šios srities vietų) kai kurių
Rugsėjo 8 ir Dr. V. Kudirkos minėjimas
Rugsėjo 7 d., sekmadienį, Bradfordo Lie pavardės skamba vokiškai.
Sąraše pateikiami ir adresai.
tuvių Klubas VYTIS namuose, 5 Oak Vil
ias, DBLS Bradfordo skyrius rengia minė
jimą.
IŠ LIBANO ATITRAUKS KARIUOMENĘ
Prez. Eisenhoweris pareiškė, kad Ameri
Programoje: V. Ignaičio paskaita. Po pas
kaitos meninė dalis, kurią išpildys akordeo ka nėra nieko sutarusi su D. Britanija, jog
ji lauks ir neatitrauks savo kariuomenės iš
nu panelė Porulaitytė.
Pradžia 5 vai. vakaro. Bradfordo ir apy Libano, kol britai neatitrauks savosios iš
Jordano.
Amerika tai padarysianti arti
linkės lietuviai kviečiami atsilankyti.
Skyriaus Valdyba • miausiu laiku.

PAIEŠKOJIMAI
LEGECKUI Zenonui, sūn. Zenono, „Eu
ropos Lietuvyje“ yra laiškas iš Lietuvos.
JUDICKAS Pranas, sūnus Tomo, prašo
mas atsiliepti „Europos Lietuvio“ adminis
tracijai.
LEŠČINSKO Jono (sūn. Karolio) ieško
sesuo Dambrauskienė. Rašyti „Eur. Lietu
viui“.
BUDRYS Adomas, gyvenęs 200, Mill Rd.,
Wellingborough, Northants, svarbiu reika
lu prašomas parašyti šiuo adresu: Petras
Adomaitis, Aylesbury, Industrial Hostel,
Bicester Rd., Aylesbury, Buck‘s.
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Gros puikus orkestras.
Profesionalai (šokių mokyklos mokytojai)
pademonstruos keletą šokių ir kt.

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI

TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI

PATARNAUS!
Jeigu netikite, tai siuntinių reikalu kreipkitės
į vienintelę lietuvišką šios srities įstaigą —

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

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

JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
Į SIBIRĄ IR BET KUR.
Patarnauja greit, atsako į laiškus skubiai,
informacijų teikia tuojau.
Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

Jeigu negalite su užsakymu tuojau atsiųsti
pinigų — nesirūpinkite: siuntinys bus skubiai
išsiųstas.
Jeigu ieškote siuntiniams maisto dalykų
pigiausiai — rašykite tik mums, nes kitur
niekur nebus taip pigu.
Jeigu ieškote, kas pigiausiai pasiunčia jūsų
pačių sudarytuosius siuntinius, adresuokite
mums ir įsitikinkite.
Jeigu išsiuntę siuntinį neramiai miegate, tai
siųskite tik per mūsų įstaigą, nes mes pasiėmę
išsiųsti imamės kartu ir atsakomybę.
RAŠYKITE MUMS:

Ik";::::::::::::::::::::::::::

SIS TAS NAUJO SIUNTINIU
REIKALUOSE

ii

Visiems seniesiems savo klijentams, taip pat
ir tiems, kurie iki šiol mūsų patarnavimais ne
sinaudojo, pranešame, kad vėl galime pasiųsti
įvairiausių rūšių standartinius maisto siunti
nius iki 40 svarų svorio. Svarbiausia, kad už
šios rūšies siuntinius neimamas joks manipu
liacinis mokestis. Labai pigiai galima pasiųsti
rūkalų siuntinėlius. Pvz., 500 amerikoniškų pi
ntos rūšies cigarečių ir dvi dėžės CAPSTAN ta
bako (224 g) tik £6.9.0, arba 1000 (tūkstantis)
aukščiausios rūšies amerikoniškų cigarečių tik
£7.16.0, arba 10 svarų cukraus gabaliukuose ir
10 svarų geriausios rūšies miltų už £5.6.0.

!i

PIGIAU IR MEDŽIAGŲ SIUNTINĖLIAI

tinų spalvų: pilka su melsvais dryželiais, raus
va su pilkais dryželiais, melsva su pilkais dry
želiais, tamsiai pilka su melsvais dryželiais ir
pan. Suprantama, kad šių kainų medžiagos
nėra aukštos kokybės.
Suknelėms atkarpos po 4 jardus oasirinktinų
spalvų ir pasirinktinų rūšių nuo 30 šilingų už
4 jardus su visais mokesčiais. Pageidaujan
tiems siunčiamos medžiagų atkarpėlės pasi
rinkimui.
GALIME PASIŲSTI 40 LBS SVORIO
SIUNTINIUS
Šiuo metu Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbro
ke Gardens, London W.11, gali pasiųsti ne 22
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Ibs svorio siuntinius, kaip iki šiolei, bet 40 sva
rų netto. Tiems, kurie užsako 40 Ibs svorio siun
tinį, nežiūrint jo vertės,
NEIMAMAS JOKS MANIPULIACINIS MOKES
TIS
(Licenzijos, persiuntimo, įpokavimo ir

draudimo). Į tokio svorio siuntinius, Anglijoje
gyveną siuntėjai, gali pridėti ir savo supirktas
prekes, kurias prašome atsiųsti šiuo adresu:

Ir

TAZAB, Lithuanian Dep.. 1, Ladbroke Gdns,
London, W.11. Visų rūšių siuntiniai, užsakyti

per mus, pirmoje eilėje pasiunčiami, o tik žy
miai vėliau siuntėjas gauna sąskaitas. Dažnai
apmokama tik tada, kai siuntinys jau vietoje
ir apie tai žino siuntėjas. Kam būtinas reika
las verčia siųsti, pirmoje eilėje atsiminkite šį
adresą:

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

TAZAB LITH. DEP., 1, LADBROKE GRDS

ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI
GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!

gaujančius režimus Albanijoj, Bulgarijoj,
Čekoslovakijoj,
Lenkijoj, Rumunijoj ir
Vengrijoj.
Tos diskusijos taip pat paneigs mela
gingus Sovietų premjero teigimus,
kad,
.esą, komunistiniai režimai Rytų Europoje
buvę įvesti laisvu atitinkamų tautų«pa-irinkimu ir todėl turį būti laikomi teisėtais.
Tatai duos Jungtinėms Tautoms jau ir taip
gerokai pavėluotą progą svarstyti pasaulio
įtampos priežastis ir tuo būdu patarnauti
taikos reikalui.
Sovietų kaltinimų svarstymas, kai Mask
va nesiliauja tyčiojusis iš Jungtinių Tautų
rezoliucijos dėl Vengrijos, kai nieko nėra
padaryta dėl JT Specialios Komisijos lie
pos 14 dienos Specialiojo Raporto tolimes
nės eigos, Pavergtųjų Europos Tautų ma
nymu, tik sustiprintų ir taip jau plačiai pa
sklidusj įspūdį,
kad Jungtinėse Tautose
egzistuoja moralės ir teisės dvejopas mas
tas, kurio pasėkų neįmanoma perdėti“.
Pasirašė Pavergtųjų Europos Tautų Ge
neralinio Komiteto nariai.

karpos po 31 jardo, įskaitant kiekvienam kos
tiumui geros rūšies šilką pamušalams, už 14
svarų ir 8 šil. Kostiumams medžiagos pasirink

1 LADBROKE GARDENS LONDON W. 11

linksmi šokiai

TELEGRAMA JUNGTINĖMS TAUTOMS

Pavyzdžiui, 3 vyr. kostiumams medžiagų 3 at

:::

LIETUVIŲ KLUBE

negeroves iškelti, ataskaitų reikalauti, vie
šai apkaltinti.
Nėra ko verkti, jei redaktorius apkarpo
ar išbrauko. Tam jis ir redaktorius, tam
jis turi žirkles, tam stovi redakcijoj krepšis. Jei kam nepatinka, tegu tokį redakto
rių išmeta įr pasodina kitą.
P. šateikis laiko baravykininkus Šnipais
ir siūlo kampelį pavadinti „Šnipų skyriu
mi". Tai baravykininkų garbės įžeidimas,
ir nemanau, kad bent vienas iš jų būtų tuo
„titulu“ patenkintas. Šnipo amatas yra pur
vinas, o ir jų surinktos žinios niekad ne
skelbiamos nepatikrinus. Jei sušnipinėtų
žinių tikrumas pasitvirtina, , tuomet kas
nors savo ar vyriausybės vardu iškelia vie
šai kaltinimą. Todėl p. Šateikis labai klys
ta tvirtindarras, jog skaitytojai bus jiems
dėkingi už jų „žinias“.
Aš pats esu irgi
skaitytojas, o išreiškiau nepasitenkinimą
už tokiu keliu gaunamas žinias ir operavimą jomis kaip faktais, nedrįstant savo vei
do parodyti.
j
Šnipų žinias palikime tiems, kurie savo
simboliu pasirinko ne baravyką, bet bob
ausį.
"
S.L.

LONDON,
W.11.
4
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Lietuvos naujienų atranka

Amerikos Balso persitvarkymas

PAŽINSIM IR SUPRASKIM LIETUVOS čios iškarpos. (Kai kurios žinios apie ats Paskelbtas ir vykdomas Amerikos Bal cija, o taipgi jie neabejos, kad Vakarų de nuo Rytų. Todėl laLvojo pasaulio radijo
GYVENIMĄ
kirus asmenis ar atskirus faktus irgi gali so persitvarkymas skaudžiai paliečia pa- mokratijos susitaikančios su Pabaltijo programa estų kalba šiai tautai, tur būt,
Lietuvos Naujienų Atrankos skaitytojams būti bendram vaizdui būdingos).
daugiau negu kitoms Sovietų pavergtoms
baltiečius klausytojus,
nes, panaikinus aneksija.
Iš skaitytojų tų laikraščių, kuriuose skel
Sijojant žinias per „retą sieto tinklą“, at Miuncheno Radijo Centrą (MRC), supran Vak. Vokietijoje leidžiamas kitas latvių tautoms turi reikšmės. Jų likvidavimas
biama LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA sitinka, kad iškrinta viskas, ir „siete“ ne tamas nerimas ir karčios nuotaikos, kurios
Miunchene rodo, kad AB vadovybė visiš
(arba žinios, pažymėtos LNA ženklu), gir belieka žinių, atitinkančių anuos du reika reiškiasi pabaltiečių politiniuose sluoks laikraštis „Latvija“ rugpiūčio 2 d. laidoje kai neatsižvelgė į Pabaltijo valstybių pa
išspausdino
vedamąjį
straipsnį
„Ar
Ame

dėti susidomėjimo pareiškimų, o kartais, lavimus. Tad ir dėl tos priežasties, ne vien niuose tremtyje. Čia norime trumpai supa
dėtį:
kai tų žinių laikraštyje nepasirodo, net ir dėl laiko stokos, LNA gali neturėti skelbti žindinti su mūsų kaimynų — latvių ir es rikos Balso nutilimas nėra avansas Mask Švedų dienraštis „Stockholms Tidninvai?
“
Straipsnio
pradžioje
nurodoma,
kad
paklausimų, kur jos dingo.
nų žinių kai kada net ir ne vieną savaitę tų —■ laisvosios spaudos kai kuriais pasi
paskelbtoji ir vykdomoji reorganizacija gen“ estiškame skyriuje liepos 11d. nuro
Vieno tokio paklausimo atveju laikraš iš eilės.
sakymais.
sukėlė susijaudinimo, kuris dar nenurimo. do, kad Vakarai toliau kapituliuoja eterio
čio („Dirvos“) redakcija paaiškino, kad
Nors LNA duomenys skirti ir dokumen Niujorke leidžiamas
Amerikos latvių Esama ženklų, — rašo laikraštis —, kad kare. Prieš kiek laiko anglai sustabdę BBC
spragos pasitaiko dėl stokos laiko, reikalin tacijai, spaudoje neskelbiami visi žinių šal laikraštis „Laiks“ liepos 30 d. laidoje pa
programas pavergtiesiems už geležinės už
go žinioms paruošti spaudai. Iš tikrųjų tai tiniai, kadangi tai padarytų laikraščius pa skelbė Amerikos latvių susivienijimo, ap Amerika nesirūpina „prestižo netekimu“ dangos, o dabar ir Amerikos Balsas, kurio
yra tik iš dalies tiesa, nes yra ir kitų prie našius į mokslines disertacijas. Tačiau LB jungiančio 163 tautines organizacijas, raš ir gali dar sukelti „politinio kartėlio“. Susi programos ilgesnį laiką jau buvo nepapras
žasčių, dėl kurių LNA žinių gali kurį lai Studijų Centras turi pasižymėjęs visus tą, kurį pirm. prof. P. Liepinš pasiuntė dariusią padėtį latvių veiksniai Ameriko tai nepropagandiškos. Pavergtųjų tautų
ką „pritrūkti“.
tuos žinių šaltinius ir jei kam reidą, jis Amerikos Informacijos tarybos (USIA) va je jau bendrai apsvarstė. „Latvija“ prime atstovų (spėjantys balsai atsimušė į kur
na, jog praeity ne kartą buvo duota opti
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA (L- gali tuos šaltinius nurodyti.
dovui George V. Allen. Tame rašte reišk a mistinių patikinimų dėl programų pabal čias ausis. Klausoma tik vadinamų eksper
NA) yra:
LNA žinios dažniausia yra su komenta mas įsitikinimas, kad paskelbtoji MRC re
tų, kurie savimi pasitikėdami teigia, kad
„Žinios ir apžvalgos apie Lietuvą spau rais. Juose nevengiama iškelti teigiamų organizacija latvių klausytojų už geleži tiečių kalbomis per Laisvosios Europos ra tautos už geležinės uždangos esančios la
dai ir dokumentacijai. Leidžia Lietuvos Ne reiškinių, jei tik jų užtinkama. Tačiau, nės uždangos bus skaudžiai pajusta ir iš diją, tačiau to vaisių vis dar nematyt'. biau suinteresuotos programomis
anglų
priklausomybės Talka (LNT). Lėšomis re vertinant sovietinės statistikos skelbiamus aiškinta, kaip Amerikos susidomėjimo ma Įžvelgdamas aiškią pabaltiečių diskrimina
kalba negu gimtąja.
ciją
ir
avansą
Maskvai,
laikraštis
plačiai
mia Lietuvos Nepriklausomybės Fondas duomenis, su ypatingu atsargumu vertina žėjimu“. Ten pat toliau pabrėžiama, kad
Kadangi AB yra oficialus Amerikos už
(LNF)“.
mi laimėjimus rodantieji duomenys, ka AB transliacijos svarbios latvių tautos dva cituoja „Darbininko“ liepos 11 vedamąjį,
Toks yra formalus LNA biuletenių „kil dangi LBSC turi pakankamai įrodymų, šiai okupacijoje palaikyti, nes tai ne tik kuriame sakoma: „Mes tikime, kad Ameri sienio reikalų ministerijos organas, todėl
mės liudijimas“.
kad sovietinė statistika, būdama skirta vi sovietinę propagandą atsveriančios objek kos vyriausybė politiškai nenori kenkti nei — laikraščio nuomone — toks persitvarky
Tos „žinios ir apžvalgos“ yra prie Lietu sų pirma propagandos tikslams, neatsilai tyvios informacijos šaltinis, bet taipgi Va lietuvių, nei kitų pavergtų tautų reika mas atspindi tam tikrus pasikeitimus Bal
vos Nepriklausomybės Talkos veikiančio ko prieš pagundą tuos duomenis išpūsti, o karų demokratijų, ypač Amerikos dėmesio lams... Tačiau mes netikime, kad AB sky tųjų Rūmų nusistatyme pavergtųjų atžvil
rių Miunchene likviduoti, verstų taupumas giu. Vašingtonas, kaip Vengrijos atveju,
Lietuvos Būklės Studijų Centro (LBSC) gal tai pagundai net ir tyčia pasiduoda.
pavergtiesiems įrodymas. 163-jų organiza
kuklus darbo vaisius.
Duomenimis apie trūkumus labiau pasi cijų vardu prof. Liepinš pareiškė, kad šios ir tikslingumas“. Toliau „Latvija“ atpasa atsistojo prieš alternatyvą: arba paremti
Lietuvos Nepriklausomybės Fondas rė tikima, nes yra tikra, kad jie nėra prama transliacijos yra lygiai Amerikos interesas, koja „Darbininko“ mintis apie dolerius Ti „evoliucinį kelią į laisvę“, arba leisti jį nu
tui ir Gomulkai ir kad tai labai tikslingas slopinti tankais ir durtuvais, nes tai suda
mėjų suaukotomis lėšomis LBSC aprūpina nyti, nebent gali būti kiek sušvelninti.
kaip ir pavergtosios Latvijos, ir prašė ne
patalpa ir apmoka (tuo tarpu nedidukes)
Lietuvos naujienų atranka perduodama sumažinti latvių kalba programos laiko, nu žygis Maskvos siekimams, bet ne Ameri ro didelį pavojų ne tik sukilusiems žmo
nėms, bet taipgi ir jų gelbėtojams. Dabar,
išlaidas žinių šaltiniams įgyti bei biulete viešumon' ne vien
smalsumui tenkinti. trauktąjį Miuncheno pusvalandį kompen kos,
nių išsiuntinėjimo, ir kito susižinojimo iš Svarbiausias tikslas yra, kad didesnis už suojant Vašingtone.
Stockholme leidžiamas estų
laikraštis kai sputnikai ir tarpžemyninės raketos ta
laidas. (LBSC tiesioginis darbas atlieka sieniuose gyvenančių tautiečių skaičius tu
To paties „Laiks“ pranešimu, prof. Lie „Teataja“ liepos 19 d. laidoje praneša, kad po tikrove, „evoliucinė raida į laisvę“ aiš
rėtų progos ilgainiui kiek galima geriau pinš pasiuntė kitą raštą Laisvosios Euro Estų Tautinė Taryba pasiuntė Amerikos kiai laikoma pavojinga ir todėl iškilęs rei
mas be atlyginimo).
LNA biuleteniai nespausdinami: jų ra ir teisingiau susivokti dabartinio Lietuvos pos Komitetui, kurio dėmesį atkreipė į tai, Informacijos Tarnybai protesto nemoran- kalas sumažinti paguodą, teikiamą gimtą
šoma tik keli egzemplioriai, kurie pavirsta gyvenimo vyksme, atmesdami neprotingą kad, nutraukus AB transliacijas iš Euro dumą, kuriame atkreipia dėmesį į tai, jog ja kalba, kuri, nepaisant suvaržyto tono,
tūkstančiais keturiuose lietuviškuose laik palinkimą viską be atodairos tame gyve pos, iškyla degantis reikalas siųsti latvių pabaltiečių programų likvidavimas Miun buvo aiškus vadovaujančios Vakarų demo
raščiuose, būtent, š. Amerikoj „Dirvoj“, nime matyti tik iš tamsios pusės, bet ir kalba programas per Laisvosios Europos chene turės rimtų padarinių paliestųjų tau kratijos solidarumo ženklas. Laikraštis ne
P. Amerikoj „Argentinos Lietuvių Balse“, saugodamiesi patekti į kitą kraštutinumą, siųstuvą (RFE). Tokiu būdu latvių klau tų laisvės siekimams. Laikraštis pastebi, abejoja, kad kapituliacija eterio bangose
Europoj „Europos Lietuvy“ ir Australijoj kur kiekvienas pragiedrulis būtų nekritiš sytojus ir toliau pasieks objektyvi informa kad tai reiškia, jog žymus skaičius kvali sukels didesnį nusivylimą klausytojų tar
fikuotų žmonių išjungiami iš tų tautų ko pe už geležinės uždangos. Žmonės tai aiš
„Mūsų Pastogėj“. („Dirva“ paprastai pa kai priimamas kaip skaisčiausia saulės
vos priešakinių pozicijų. Atsakingi sluoks kins Vakarų silpnumu vis tiek, jei angliš
skelbia visas biuleteniuose esamas žiniai, šviesa.
Sovietinių duomenų savotiškumas, ne vien susipažinti su tomis žiniomis, bet ir niai keistai aiškina, jog nuo to AB progra kai ir rusiškai jiems toliau bus skelbiama
o kiti dar padaro atranką nuo savęs, pagal
tai, kiek jie gali toms žinioms skirti vie priklausomybės laikų Lietuvos statistikos dalyvauti dabartinio Lietuvos gyvenimo mos nesusilpnės, bet sustiprės, nes praple apie nepasikeitusią politiką pavergtųjų tau
duomenų stoka (ir jų šykštumas), be to, pažinimo bei supratimo pastangose. Bū čiamos programos anglų ir rusų kalbomis. tų atžvilgiu, ir nepaisant vis didesnio skai
tos).
čiaus kongresmanų, reiškiančių supratimo
Žinių iš Lietuvos pluoštai vadinami Lie tam tikri keblumai naudoti neviešais ke tent, kviečia reikšti savo pastabas, nuomo Estų Tautinė Taryba pabrėžė, jog tokios pavergtiesiems.
liais
į
Vakarus
patenkančius
duomenis
yra
programos
niekad
neatstos
tų,
kurios
per

tuvos naujienų atranka todėl, kad iš tikrų
nes dėl daromų išvadų, patikslinti jas sa
Ilgoje distancijoje, — įspėja laikraštis,—
jų yra tik per gana „retą sietą" atsijota at didžiausios kliūtys susidaryti pilnam ir vi vais, gal būt, turimais duomenimis, pasa duodamos gimtąja kalba. Šios transliacijos
ranka, kur iš didelės daugybės žinių pasi sai teisingam dabartinio Lietuvos gyveni kyti savo samprotavimus ryšium su žinio plačiai žinomos Estijoje (ir kituose Pabal nukentės pati Amerika, nes, remdama ko
tijo kraštuose) ir per eilę metų įsigijo pa munizmą, padės jam stabilizuoti padėtį vi
lieka tik tos, kurios: a) atrodo pakanka mo vaizdui. Tie dalykai, be to, yra pasitai mis iš Lietuvos.
Atsiliepimus prašoma siųsti per LIETU stovių klausytojų. Pabaltijys, ypač Estija, duje, o tai santykiuoja atvirkščiai propor
mai patikintos, b) yra kuo nors būdingos kančių klaidų priežastys.
Todėl LIETUVOS NAUJIENŲ ATRAN VOS NAUJIENŲ ATRANKĄ (LNA) skel yra ta Sovietų imperijos dalis, kuri yra cingai pavergtųjų viltims.
ištisam Lietuvos gyvenimo paveikslui, o nė
ELI
ra tik atskiras vietas ar asmenis liečian KOS rengėjai kviečia ir skaitytojus ne biančių laikraščių Redakcijas.
LNA griežčiausiai atskirta tiek nuo Vakarų, tiek

PREKYBOS BENDROVĖ

Daug mūsų tautiečių, siunčiančių jų dovanų siuntinėlius į Lietu
vą, dažnai reiškė pageidavimą, kad būtų įsteigta lietuviška siuntinėlių
bendrovė ir kad tuo būtų išvengta kitataučių firmų tarpininkavimo.
Po ilgų parengiamųjų darbų šiandieną tas pageidavimas įgyven
dintas. Įsteigta LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ, kuri galės ge
riausiai patarnauti savo tautiečiams.

Kviečiame visus pasinaudoti musų organizacijos patarnavimu.
Iš savo pusės patikiname, kad visi tautiečiai, kurie pasinaudos
mūsų firmos patarnavimais, bus geriausiai patenkinti.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, žinodama visų šios rūšies firmų
prekių kainas, pati ims ko žemiausias kainas ir siuntinėlius siųs to
kiomis sąlygomis, kokių dar iki šiol nebuvo siūlyta.
Lietuvių Prekybos Bendrovė yra organizacija, kuri veikia visiškai
naujais, iki šiol šioje srityje nepraktikuotais pagrindais: ima už
siunčiamąsias prekes ne detalinės prekybos kainas, bet iš fabrikų
imančių urmininkų. Kviečiame visus įsitikinti tuo iš musų katalogų
ir prekių pavyzdžių.

Lietuvių Prekybos Bendrovėje užsakytieji ne pigesni kaip 25 sva
rų vertės arba brangesni siuntiniai siunčiami į Lietuvą be jokių ma
nipuliacinių, licenzijos, draudimo, supakavimo ir pašto mokesčių.
Mūsų klijentai tokiu atveju moka tik už prekes, o visas kitas išlaidas
sumokame mes.
Prisistatydama „Europos Lietuvio“ skaitytojams, Lietuvių Pre
kybos Bendrovė maloniai siūlo pasinaudoti proga ir pasiųsti tokios su
dėties „ekspress" siuntinėlį:
31 jardo mėlynos, 31 jardo rudos ir 31 jardo pilkos, labai geros, gra
žios, tvirtos vilnonės medžiagos trims vyriškiems ar moteriškiems
kostiumams už ligi šiol negirdėtą ir žemiau už betkokią konkurencinę
12.0.0. svarų kainą, su visomis pasiuntimo išlaidomis ir be jokių kitų
papildomų mokesčių. Reikalaukite tokio pavyzdinio siuntinėlio me
džiagų pavyzdžių!
Lietuvių Prekybos Bendrovė kviečia visus tautiečius apsilankyti,
pasirinkti prekių ir įsitikinti jų kokybe. Provincijoje gyvenantiems
savo klijentams, užsakantiems vidutinės vertės siuntinį, apmokame
kelionę į Londoną. Maža to: kad musų klijentai negaištų laiko, apmo
kame jiems TAKSI išlaidas nuo stoties iki musų firmos, vis tiek, ar
jie užsakys siuntinį, ar ne. Jeigu pasidairysite, tai prisiminsite, kad
šitaip dar niekas nėra siūlęs.
Tautiečiai, užsakinėdami siuntinius per Lietuvių Prekybos Bend
rovę, jūs palaikysite patys save!
Reikalaukite mūsų katalogų ir medžiagų pavyzdžių. Siunčiam tai
visiems, kurie parašys mums. Taip pat nemokamai siunčiame didelį
iliustruotą savo avalynės katalogą.
Lietuvių Prekybos Bendrovė steigia skyrius visuose žemynuose ir
turi einamąsias sąskaitas didžiuosiuose pasauliniuose bankuose:
Westminster Bank Ltd., London, England; Chase Manhattan Bank,
New York, USA; Bank of Montreal, Montreal, Canada; ir Common
wealth Bank of Australia.
Lietuvių Prekybos Bendrovė garantuoja siuntinių greitą prista
tymą, patarnauja skubiai, sąžiningai ir tiksliai, duoda geriausios ko
kybės prekes ir siūlo didžiausią prekių pasirinkimą pagal klijentų
pageidavimą.
Lietuvių Prekybos Bendrovė taip pat siunčia jūsų pačių supirktą
sias prekes.
Lietuvių Prekybos Bendrovė turi ir vaistų skyrių, kuris parūpins
vaistų pagal visus iš Lietuvos atsiųstuosius receptus ir pateiks visus
Didžiojoje Britanijoje gaminamus vaistus.

Mes žinome, kas šioje srityje yra svarbiausia, ir jums tai įrody
sime. Viena tik prašome: leiskite mums patarnauti jums ir palygin
kite tą patarnavimą su tuo, ką jums siūlo kitos firmos.

Neužmirškite:

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
1 A, HUNT STR., LATIMER RD., LONDON, W.ll,

(TEL.: PAR 1643)
STOVI JŪSŲ REIKALŲ SARGYBOJE. LIETUVIAI LIETUVIAMS, PER
LIETUVIUS IR PAS LIETUVIUS!
Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi atstovai, agentai, turį
leidimą valdyti automobilius, ir biuro t arnautojai - tarnautojos —
lietuviai ir lietuvaitės.
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