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akaru Berlynan bėga’ masiškaiKieno gi rankos kruvinos?
Taikingo sambūvio šūkiams komunisti

nėje spaudoje išnykus, jau keli mėnesiai 
Lietuvos okupacinė spauda pila pamazgas 
ant išeivijos, ypač ant nepriklausomybinių 
politinių veikėjų, pravardžiuodama juos 

- buržuaziniais nacionalistais ir kaltindama 
įvairiais nebūtais nusikaltimais.

Kom. partijos gen. sekretorius ir žino
mas lietuvių budelis A. Sniečkus, kalbėda- 
mas š.m. liepos 2 dianą Kaune, pasakė, kad 
.... lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai 
ypač žiauriai persekiojo ir žudė komunis
tus ir komjaunuolius...“ („Tiesa“, 1958. 
VII.4). Ta pati „Tiesa“ š.rii. rugp. 3 dieną 
atsispausdino vedamąjį, kuriame mūsų šie 
kimus apibūdino šitaip:

„Pikčiausi lietuvių tautos priešai — bur
žuaziniai nacionalistai dėjo nemaža pastan 
gų, siekdami atplėšti lietuvių tautą nuo ru 
sų ir kitų broliškų tautų“.

Korespondencijoje iš Kėdainių š.m. rug
pjūčio 8 dieną „Tiesa“ rašo:

„...1941 m. vasarą fašistiniai budeliai ir 
jų talkininkai — buržuaziniai nacionalistai 
žvėriškai nužudė 150 žmonių“.

Tą pačią dieną buvo paskelbtas „teis
mo“ sprendimas apie „buržuazinio naciona 
listo“ Algirdo Petronio sušaudymą.

Tęsdama išeivijos kaltinimus dėl krimi
nalinių nusikaltimų, „Tiesa“ š.m. rugpjū
čio 26 dieną parašė:

„Jau seniai lietuviij tauta išmetė į isto
rijos šiukšlyną buržuazinius nacionalistus, 
sutepusius savo rankas tūkstančių Lietu
vos darbo žmonių krauju. Saujelė šių po
nų... dar vegetuoja anapus Atlanto“.

Nepaslaptis, kad per visą sovietų - nacių 
okupacijos laikotarpį Lietuva neteko pu
sės milijono gyventojų. Žymi to skaičiaus 
dalis buvo karo ir politinių žudymų aukos. 
Tik ką pasibaigusi byla Ulme, Vakarų Vo
kietijoje, aiškiai parodė, kad dėl dalies žu
dymų Lietuvoje atsakomybę neša naciai. 
Tačiau įsigilinus į politinių žudynių klausi 
mą apskritai, negalima praeiti patylomis 
nepalietus pirmosios priežasties, kuri pri
vedė prie lietuvių genocido. O toji priežas
tis, kaip visi žinome, buvo neišprovokuota 
Sovietų Sąjungos agresija prieš laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos respubliką.

Pradedant nuo 1940 m. birželio 16 die
nos, Sovietų Sąjungos organų įsakymais 
kasdien buvo suimami Lietuvos patriotai, 
ar buvę politiniai veikėjai, ar eiliniai vals
tybės tarnautojai, mėnesiais išlaikomi I: 
teismo kalėjimuose, tardomi, kankinami ir 
žudomi. -Besitraukiant Sovietų armijai i 
Lietuvos, 1941 m. šimtai lietuvių buvo iš
žudyta Rainių miškelyje, Červenėje, Pra
vieniškėse, Panevėžyje ir kitur. Karo metu 
komunistai organizavo partizanų kovas 
fronto užnugaryje, ir šių kovų pasekmėje 
žuvo tūkstančiai lietuvių. Patys bolševi
kai pasi’ūhtė neišvengiamon mirtin Lietu-

BAUDZIA „AUTONOMISTUS“
Kauno „Pergalės“ turbinų gamykla, nors 

ir turėjusi galimybės, bet nepatiekusi kitų 
ekonominių rajonų (Rusijos) įmonėms dau 
giau kaip 3.500 įvairių vožtuvų, 19 redukto 
rių ir 40 ritinėlių. Be to, ta pati įmonė"ne
įvykdžius! pirmojo šių metų pusmečio už
davinių eksportui.

Todėl Valstybės Kontrolės Komisija (da 
bar užimanti buvusios Valst. Kontrolės mi 
nisterijos vietą) gamyklos direktoriui Pro- 
kopčiukui ir jo pavaduotojui Didoniui pa
darė piniginių nuoskaitų, kitus pareigūnus 
pabaudė tik papeikimais bei’įspėjimais. Vi 
siems prigrasyta „kooperuotus“ ir ekspor
tinius uždavinius būtinai atlikti. (Koope
ruoti uždaviniai yra kitų respublikų įmo
nių užsakymų vykdymas. Eksporto uždavi 
niai — užsakymai į užsienius, tai yra, už 
Sovletijos ribų).

Susilaukė papeikimo ir paprastai labai 
giriamo Šiaulių „Elnio“ (buv. Frenkelio) 
fabriko direktorius Pirmaitis ir vyr. inž. 
Jurkšaitis už nepatenkinamą vykdymą nu 
tarimo dėl avalynės gamybos vaikams.

(LNA)

Moterys, pagimdžiusios 10 ir daugiau 
vaikų, Vorošilovo įsaku apdovanotos „Moti 
nos didvyrės“ garbės vardu. (E)

Lietuvoje gamins ir laikrodžius. Ple
čiant tikslių mechaninių prietaisų gamybą, 
Lietuvoje numatyta gaminti ir laikrodžius. 
Bet apčiuopiami planai apie tai dar ne
skelbiami. (E)

6.000 išradimų ir racionalizavimo pasiū
lymų. Lietuvos Statistikos valdybos duome 
nimis, per pirmąjį 1958 metų pusmetį įmo 
nėse buvę gauta 6.000 išradimų ir patobu
linimo pasiūlymų, iš jų vien tik Klaipėdos 
laivų statyklose ir remonto įmonėse apie 
tūkstantį. (E)

17 milijardų rublių nuostolių Lietuvai 
padaryta praėjusio karo metu. Tai prane
šė Vilniaus radijas rugpiūčio 4 d. laidoje 
pramonės darbininkams. (E)

Baltijos laivų statykloje Klaipėdoje sta 
tomas didžiulis dokas laivams pakelti, ku
ris būsiąs pirmas tokio didumo Lietuvoje. 
Būsią galima pakelti ne tik eilinius žvejy
bos laivus, bet ir laivus — bazes. (E)

Rašo D. Balsevičius

vos komunistų partijos ilgalaikį veikėją 
Meskupą, aiškiai žinodami, ką naciai da
ro su žydų tautybės žmonėmis.

Sovietams antrą kartą okupavus Lietu
vą, komunistai išžudė apie 20.000 laisvės 
kovotojų ir dar didesnį skaičių Lietuvos 
patriotų pasiuntė beveik tikrai mirčiai > 
vergų stovyklas Sibire ir tolimoje Šiaurė
je. Kaip jau buvo nekartą pranešama spau 
doje, per sukilimus tose stovyklose po SI. 
liną mirties ten vėl komunistai nužudė šim 
tus Lietuvos patriotų. Pasaulis gal kiek at 
sikvėpė po XX komunistų partijos suva
žiavimo, kuriame Chruščiovas pasmerkė 
Staliną už terorą ir daug neteisėtų žudy
nių.

Bet nepraėjo nė dveji metai nuo tos pa
garsėjusios kalbos, o jau žmonės kišami į 
kalėjimus, ir nauji stalininio tipo teismo 
procesai' vyksta visuose komunistų valdo
muose kraštuose, taip pat ir Lietuvoje. Dar 
neišdilo iš atminties Sovietų kraujuje pa

VORKUTA
Neabejotina, kad Vorkuta, yra ta vieta, 

kurioje lietuvių tautos drama išsirutulioja 
ir atsiskleidžia visa žmogaus^ kančių didy- 
de. Tos dramos vyksmo raida verčia žmo
gų giliai susimąstyti, bemąstant atsiklaup
ti, tik šį kartą ne prieš Dievą, bet prieš 
Žmogų. Mums,'lietuviams, Vorkuta XX 
amžiuje yra tas pats, kas pirmiesiems 
krikščionims Koliziejus prieš 1300 metus, 
su tuo skirtumu, kad anais laikais ta didin 
ga drama vyko Didžiojoj Romos, o mūsų 
laikais Didžiojoj Rusijos imperijoj.

Už ką kentėjome? O vien už tai, kad lie
tuvių buvo tik 3 mil., o ne 39 mil, ir tik 
už tai, kad buvome lietuviai, ir dar užtai, 
kad valgėm ir dėvėjom geriau, negu rusai, 
o šiaip jau buvome padorūs', darbštūs, nie 
kam netrukdą ir savo kraštą mylį žmo lės. 
Maža iš mūsų tarpo tremtyje yra tokių, ku 
rių tėvas, motina, brolis, sesuo ar šiaip gi
minė, draugas ar pažįstamas nebūtų bu
vęs ištremtas į Vorkutą, ten kentėjęs ir mi 
ręs arba iškentėjęs, ir kažkokiu stebuklin
gu būdu išlikęs gyvas ir grįžęs savo kraš
tam

Nedaug yra knygų, kuriose būtų prisi
minta Vorkuta, bet dar mažiau, kiek man 
žinoma, tokių, kuriose rašoma tik apie Vor 
kutą. Viena tokių yra vokiečių gydytojo 
Dr. J. šolmer.

Jis išbuvo Vorkutoje nuo 1950 iki 1954 
metų. Tuo norėčiau pabrėžti, kad jis ne
buvo Vorkutoje pačiais blogiausiais laikais 
— 1.942-47 m., kada ištrėmimas reiškė tik 
mirtį, bet tais laikais, kada ištrėmimas bu 
vo susietas su aguonos grūdo didumo ga
limybe išlikti gyvam. Savaime aišku, kad 
tas aguonos grūdas neliko nepastebėtas, ir 
kiekvienas ištremtųjų kovojo .dėl jo iki 
priešpaskutinio savo širdies mūšio; su pas 
kutinįu kiekvienas tikėjosi dar kartą iš
vysti savo kraštą. . Bet ir tuo laiku, kaip 
autorius konstatuoja, suskirstant tremti
nius į tautines grupes, lietuvių grupė skai
čiumi buvo antroji; pirmąją vietą užėmė 
ukrainiečiai. x

Pasiremiant šioj knygoj išdėstytais fak
tais, straipsnių eilėj mėginsiu pavaizduoti. 
Vorkutą.

Sakoma, kad caras Nikalojus I (1825-55) 
teiravosi, kur galėtų būti įsteigta kolonija 
politiniams tremtiniams. Jo ministerial pa 
tarė jam ant Vorkutos upės krantų. Caras 
pareikalavo pranešimo apie tenykščias gy
venimo sąlygas. Paskaitęs pranešimą, ca
ras pasakė, kad būtų perdaug reikalauti 
iš žmogaus, jog jis galėtų gyventi tokiomis 
sąlygomis... ir atmetė pasiūlymą.

Bet Stalinas galvojo kitaip.
Vorkutos rajonas yra tarp Uralo kalnų 

ir Lediniuotojo vandenyno, daugiau kaip 
1000 kilometrų į šiaurės rytus nuo Mask
vos. Ne tik Vorkutos rajone, bet ir per šim 
tus kilometrų už jos ribų staugia pakrikai 
išsiskleidusi dykuma. Ji staugia vėjais, pu
čiančiais nuo šiaurės ašigalio, kaukia snie 
go pūgomis, braška šalčiais iki 50, o dažnai 
ir iki 70 laipsnių... apsigaubusi šešių mene 
šių klastinga nakties tamsa. Vasara?! Vasa 
ra gali būti net šilta, bet tiek trumpa, kad 
žemė nespėja atsipalaiduoti nuo šalnos, 
bet užtai spėja, tik pirmam pavasario sau 
lės spinduliui sušvitus, pritvinti uodų ru
jomis.

Tokiose gamtos sąlygose ant Vorkutos 
upės kranto išaugo miestas Vorkuta ir prie 
jo šliejosi priverstinio darbo stovykla. Tuo 
būdu Vorkutos rajono gyventojai natūra
liai pasiskirsto į dvi dalis — „laisvuosius“ 
ir pavergtuosius. Laisvųjų grupę sudaro 
daugiausia buvę pavergtieji, atitarnavę sa 
vo bausmes, bet negaunantieji leidimo grįž 
ti į savo kraštą. Tokių priskaitorna apie 
120.000 (70 pačiame Vorkutos mieste ir ,r: 
aplinkiniuose kaimuose).

Pavergtųjų priskaitorna apie 105 000. Jie 
gyvena barakinėse stovyklose, kurių Vor
kutos rajone yra apie 30. Mat, kiekviena 

skandintas Vengrijos tautos sukilimas 
prieš svetimą okupantą, kai prasidėjo žu
dymas sukilime dalyvavusių Vengrijos pat 
riotų.

Teroro banga išsiplėtė po visą Rytų ir 
Vid. Europą, apimdama ir mūsų tėvynę 
Lietuvą. Tie žmonės, kurie pasijuto laisves 
ni po XX kompartijos suvažiavimo, buvo 
sudrausti, kiti — suimti, arba — kaip Al
girdo Petronio byla rodo — nužudyti. Kar
tu su pastaruoju „teismo“ sprendimu, pa
skleistas kaltinimas visiems „buržuazi
niams nacionalistams“, kad jų rankos yra 
kruvinos nuo žudynių Lietuvoje.

Kieno gi rankos iš tikrųjų yra kruvinos? 
— Manau, į tą klausimą atsako šis straips
nis. O kad taip iš tikrųjų yra, patvirtina 
pats dabartinis Lietuvos „prezidentas“ Jus 
tas Paleckis, pasakęs Sao Paulo lietu
viams, kad lietuvių tautą karo metu būtų 
ištikęs tas pats likimas, kaip Prūsus (kur 
rusai išžudė 4 milijonus gyventojų, vyrų, 
moterų ir vaikų), jeigu Lietuva savo laiku 
nebūtų buvusi prijungta prie Sovietų Są
jungos. ' 

kasykla turi savo pavergtuosius ir savo sto 
vykią.

Aišku savaime, Vorkutos rajonas turi ir 
savo aristokratiją, tai NKVD, technikai ir 
administratoriai. Jie visi gyvena Vorkutos 
mieste, ir jų yra viso apie 12.000.

Pats Vorkutos rajonas yra gana didelis, 
nes atstumas tarp stovyklų labai dažnai 
yra iki 10 ir daugiau kilometrų.

Labai imponuojantis pastatas visame 
Vorkutos rajone tai didelė elektros jėgainė 
su didele užtvanka ant Vorkutos upės kran 
tų. Tai svarbiausias pastatas visame rajo
ne, tai viso rajono širdis. Nuo jos veikimo 
priklauso vienas penktadalis visos Rusijoš 
anglies gamybos, nuo jos taip pat priklau
so, ar Leningradas bus aprūpintas, anglimi, 
ar žiemos sušalęs ir sustyręs.

Vienoj vietoj knygos autorius rašo:
„Kartą sulūžo didelis elektrinis motoras, 

kuris veždavo anglies prikrautas vagone
tes. Visa kasykla sustojo dirbusi visai va
landai. Vienas lietuvis ir aš palipome ant 
aukštos supiltų anglių krūvos pažiūrėti, 
kaip iš tolo atrodo mūsų stovykla ir Vorku 
tos apylinkės. Labai toli, beveik pačiame 
horizonte, matyti irgi jėgainė, iš jos kami
nų dūmai virto kamuoliais, turbinos dūzgė 
pilnu spartumu. Mano lietuvis tarė: „Tik 
viena bomba į ten, ir visa Vorkuta su
stotų“. Stasys Kuzminskas

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios Ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį uer kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

SUKČIUS SU ĮGALIOJIMAIS

Vieną gražią dieną Panemunėlio tarybi
nio ūkią kontoroje pasirodė šmaikštus, 
šiek tiek įkaušęs vyrukas ir oficialiai atsi- 
rekomendavo:

— Nikalojus. Elektrikas. Atvykau vykdy 
ti jūsų sutarties su Šiaulių TKRK.

Tarybinio ūkio direktorius Poliakus ma
loniai išskėtė rankas.

— Visų pirma, reikia buto su pilnu aprū 
pinimu, — pradėjo .skaičiuoti atvykėlis. — 
Paskiau, septynių darbininkų brigadą dar
bams vykdyti. Likusius klausimus išsprę- 
sime darbo tvarka.

Ir sukilo ant kojų visas tarybinis ūkis. 
Juk ne juokai — Nikolajus tiek pažadų pa 
bėrė: per trumpą laiką pažadėjo apšviesti 
kone visą tarybinį ūkį. įkurdino jį pas dar 
bininką Bronių Kubilių.

Tuo tarpu direktorius surinko žmones, 
sudarė brigadą, ir naujasis elektrikas pra
dėjo darbus.

Per mėnesį darbininkai nutiesė 3,5 km ii 
gio aukštos įtampos liniją su 70 įvairaus 
tipo atramų. Liko tik nutiesti laidus, ir — 
Panemunėlis būtų nušvitęs.

Tačiau išėjo visai atbulai. Nikolajus pra 
gėrė viską, ką tik buvo galima ir kas liko 
nuo elektrifikavimo: stulpus, laidus ir ki
ta. O kai ir jų pristigo, ėmė darbininkus 
graudinti: '

— Ech, vyrai, vyrai! Tokį uždarbį jums 
įpiršau! Nagi, paskolinkit kuris man 50 
rublių.

Pirmasis* susigraudino Alfonsas Buckus. 
Argi gaila paskolinti 60 rublių žmogui, ku
ris davė progos per mėnesį gal tūkstantį 
uždirbti? Pakrapštė pinigines ir kiti darbi 
ninkai. Vėliau Nikolajus sugebėjo sugrau
dinti dar tris-keturias bobutes, iš kurių 
išviliojo po 30-50 rublių, suminkštino direk 
toriaus Poliakaus širdį, kuris irgi paskoli
no elektrikui „pusšimtį“.

(Mūsų Berlyno
Paskutiniuoju laiku sustiprėjo politinių 

pabėgėlių antplūdis į Vakarų Berlyną. Ne
kalbant apie ūkininkų ir kitos profesijos 
žmonių masinį bėgimą (jų kasdien priskai- 
toma kartais net iki 800), nuo rugpiūčio 1 
iki 23 d. iš Sovietų okupuotos dalies pabė
go 247 mokytojai, 55 gydytojai, 6 ligoninių 
vedėjai ir direktoriai, 10 chemikų, 2 fizikai 
ir ištisa eilė kitų mokslininkų. Juk tatai 
itin įsidėmėtina, nes mokslas, atrodytų, nie 
ko bendra neturi su politika. Tik mums ne 
paslaptis, kad įstoti .į universitetą reikia 
patenkinamai išlaikyti politinio išsilavini-“ 
mo egzaminus.

Burmistras W. Brandt savo kalboje Bor- 
sig Walde fabrike sukaktuvių proga nuro
dė, kad jis kreipęsis į okupantų vyriausy
bę, prašydamas vykdyti duotąsias garanti
jas dėl abiejų kraštų susisiekimo. Pabėgė
lių antplūdis yra toks didelis, kad jį gali-
ma pavadinti katastrofišku. Negalima, esą, mažam miesteliui.

r DIENOS 1
PILIGRIMAŽAS PRIE MUSOLINIO 
KAPO

Minint vienerių metų sukaktį nuo Muso
linio kūno viešųjų laidotuvių, į jo gimtąjį 
mtestą Predappio šiaurinėje Italijoje buvo 
susivažiavę apie 5.000 jo pasekėjų.

NESUSIPRATIMAS DĖL ŽEMĖLAPIO
Oficialiuose Kinijos žemėlapiuose kai ku 

rios Indijai priklausančios žemės tebejun
giamos į Kiniją. Indija dėl to protestuoja, 
bet žemėlapiai netaisomi.

Indijos min. pirm. Nehru, puolamas par
lamento, atsakė, kad komunistinė Kinijos 
vyriausybė jau’daug ką pertvarkiusi ki
taip, negu buvo Čiangkaišeko laikais, bet 
vis dar tebesinaudojant! nepakeistais jo 
žemėlapiais.

DAR SMARKIAU BĖGA
Praeitą savaitę iš Rytų į Vakarų Berly

ną per 2 dienas atbėgo 1.800 vokiečių.
Per rugpiūčio mėnesį atbėgo daugiau 

kaip 15.000; šiais metais daugiau kaip 130. 
000. Nuo R. Vokietijos okupacijos pradžios 
perbėgo daugiau kaip 3 milijonai.

RASINĖS GRUMTYNĖS TEBESITĘSIA
Londone, ypač labiau susikimšusiuose ir 

mišriai — baltųjų ir juodųjų — gyvena
muose kvartaluose vakarais tebevyksta 
grumtynės.

Tą pačią naktį Nikolajus dingo...
Praėjo pusė metų. Per tą laiką dešimtys 

raštų nukeliavo į Šiaulius ir Vilnių. Šiau
lių tarprajoninės kapitalinio remonto kon
toros direktorius buvo tiems raštams kur
čias ii nebylus. Nors elektrifikavimui buvo 
išleista 37 tūkstančiai, bet Panemunėlio ta 
rybinio ūkio centrinis skyrius taip ir nesu 
laukė šviesos...

Šiomis dienomis iš Šiaulių tarprajoninės 
kapitalinio remonto kontoros į Panemunėlį 
atvyko naujas elektrikas. Panemunėliečiai 
puolė prie jo, kaip skęstantieji prie šiaudo.

— O kur Nikolajus?
— Michailovas? Na, šį sukčių jau seniai 

mūsų kontora atleido iš darbo.
— Kaip? — nustėro Bronius Kubilius. 

— O kas gi man sumokės už butą ir mais
tą, kurį šveitė tas sukčius.

— O kas mums atlyginimus išmokės? Ir 
taip jau pusę metų laukėm? — choru su
šuko darbininkai.

— O kaip gi skola? — veržėsi į priekį 
Alfonsas Buckus.

Tylėjo tik vienas direktorius Poliakus. 
Jam buvo gėda prisipažinti, kad irgi leido
si apgaunamas ir paskolino perėjūnui 50 
rublių.

Bet jo laukė kita staigmena.
Naujasis elektrikas apžiūrėjo Michailovo 

nutiestą liniją ir konstatavo:
— Padaryta nemokšiškai, visai ne pagal 

projektą. Teks viską perdirbti iš naujo.
Palikime nesėkmių prislėgtus panemunė- 

liečius ir nusikeikime į Šiaulių tarprajoni
nę kapitalinio remonto dirbtuvę. Juk tai ji 
dabar turės valstybės lėšomis taisyti tai, 
ką pridarė Michailovas. O elektros linijos 
pertvarkymas kainuos apie 20 tūkstančių 
rublių... Geri dėdės iš Šiaulių tarprajoni
nės kapitalinio remonto dirbtuvės pasisten 
gė nusikratyti nevykėliu ir sukčium Mi- 
chailovu, užuot patraukę jį atsakomybėn. 
Kas gi dabar apmokės visas jo skolas ap
mulkintiems panemunėliečiams?

O gal tas N. Michailovas jau vėl kur 
nors kaišioja žmonėms kitos kokios nors 
organizacijos įgaliojimus ir, vaidindamas 
tarybinį darbuotoją, mulkina lengvati
kius?

U. Evaldas
Iš „Tiesos“, 1958.6.18.

bendradarbio)
ilgiau pakęsti, kad viso pasaulio visuomenė 
tyliai žiūrėtų, kaip vokiečiai savo tėvynėje 
priversti palikti gyvenamąsias vietas ir ieš 
koti prieglaudos kitur, kad aplankyti gimi 
nėms reikalingas leidimas, kurio dažniau
sia negaunama. Sąjunginės valstybės ga
rantavo vokiečiams laisvą susisiekimą.

Ir Federalinė Vokietijos Respublika su
sirūpinusi pabėgėlių antplūdžiu. Kol kas 
paskirtos padidintos lėšos pabėgėlių išlai
kymui, o nuo rugsėjo 10 d. bus perkeliama 
lėktuvais kasdien iš Berlyno į Vak. Vokie
tijos Respubliką 500 žmonių. Tiek V. Vokie 
tijos vyriausybė, tiek ir Bundestagas nori 
iki ateinančios savaitės vidurio išspręsti 
klausimą, kokių diplomatinių ir parlamen
tarinių priemonių jie griebsis pabėgėlių 
vargui pašalinti. Berlyno 40 stovyklų sau
sakimšai prigrūstos. Jose sutalpinta riet 26. 
700 pabėgėlių. Jų užtektų apgyvendinti ne

PASIRUOŠ1AMA BALSAVIMUI
Prancūzijos naujosios konstitucijos pro

jektas jau paruoštas, ir gen. de' Gaulle dėl 
jos jau kalbėjo pirmajame masiniame mi
tinge..

Konstitucija bus priimama ar atmetama 
visuotiniu balsavimu.

NAUJA BOMBA
Prieš pradėdami tartis su rusais ameri

kiečiai dar ruošiasi išbandyti rankinę van
denilinę bombą, 1/10 kilotono, kuri bus 25 
kartus galingesnė už didžiausiąją ąmerikie 
čių sprogdintą paprastą bombą ir 10 kartų 
galingesnė už britų 1945 m. sprogdintąją.

D. BRITANIJOS IR ISLANDIJOS 
GINČAS

Islandija paskelbė, kad 12 mylių nuo 
kranto yra jos teritoriniai vandenys, ir dėl 
to kilo įtempimas, nes britai jos pakran
tėse gaudo žuvį ir įveikia atsiimti sugrėoia 
mus laivus.

KINIJA PASIMOKĖ IŠ ISLANDIJOS
Kinija taip pat formaliai paskelbė, kad 

ji teritoriniais vandenimis laikys iki 12 my 
lių nuo kranto. Tai būsią taikoma ne tie 
Kinijos žemynui, bet ir Pescadorų saloms 
ir Formozai, nors tai tebėra dar kinų nacio 
nalistų rankose.

AMERIKOS IR RUSUOS PASISAKYMAI 
DĖL TOLIMŲJŲ RYTŲ

Amerikos valst. sekr. Dulles pareiškė, 
kad prez. Eisenhoweris nedelsdamas panau 
dos karines pajėgas Quemoy ir Matsu sa
loms ginti, jei matys, kad tai reikalinga 
Formozos saugumui.

Rusija pareiškė, kad ji neliksianti nuoša 
liai, jei Amerika įsikišianti į Kinijos gin
čą su nacionalistais dėl salų.

RUSIJA SUTINKA TARTIS
Chruščiovas pritaria Ženevoje atomo spe 

cialistų išvadoms dėl galimybių kontroliuo
ti - sekti, kad nebebūtų bandomos atomi
nės bombos, o taip pat žada dalyvauti kon 
ferencijoje, kuri sutartų nebebandyti tokių 
bombų.

LIŪTO KVAPAS
Cukrines nendres auginantieji zulų ūkir 

ninkai laukus laisto „Eau de Leo Nr. 4“, ku 
ris turi liūto kvapą. Prie šitaip iškvėpintų 
laukų bijo prieiti hipopotamai ir negadina 
ūkininkams derliaus.

Tas kvapas nendrynuose jaučiamas apie 
savaitę, o paskui vėl reikia purkšti.

Tą odekoloną zulams išrado vokietis.

AMERIKA IR KINIJA RUOŠIASI 
TARTIS

Amerikos ir komunistinės Kinijos vy
riausybės palankios dėl konferencijos, ku
rioje būtų aptartas Formozos ir gretimų
jų salų klausimas.

Amerika turi tam tikrų įsipareigojimų 
gen. Ciangkaišekui, tebesilaikančiam For- 
mozoje.

PASAULYJE
— Londone pasirodė angliška laida Bori

so Pasternako romano „Dr. Živago“, kuris 
Rusijoje nebuvo išleistas ir kurio pirmoji 
laida išėjo Italijoje.

— Kipro saloje tebevyksta teroras.
— Mūšiai dėl Quemoy salų dar tebevyks 

ta, ir abiejose pusėse esama nemažų nuos
tolių.

— Dr. Verwoerd pakeitė laikinai ėjusį 
Pietų Afrikos min. pirmininko pareigas 
Swart.

— Ramiajame vandenyne sudužo ameri
kiečių lėktuvas, ir žuvo 19 žmonių.

— Paryžiuje afrikiečiams suvaržytas 
vaikščiojimas: tarp vakaro 9.30 vai. ir ryto 

5.30 vai. jie negali pasirodyti gatvėje.
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PRANYS ALŠĖNAS, Kanada.

fcanadisku 
dangumi

Kanada — PLB Valdybos būstinė
Noriu pranešti „Europos Lietuvio“ skai

tytojams, jog, rašant šias eilutes, gauta 
džiuginanti žinia iš New Yorko, jog tenai 
beposėdžiaujančiame PLB Seime galutinai 
priimta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
konstitucija ir pagal tą konstituciją suda
ryta pirmoji Pasaulio Lietuvių vadovybė. 
O man, kaip Kanados Lietuvių Bendruome 
nės nariui, džiugu pranešti, kad dauguma 
seimo atstovų balsavo už PLB būstinę Ka
nadoj. Todėl Centro Valdyba sudaryta iš 
šių kanadiškių Bendruomenės veikėjų (jie 
visi iš Toronto miesto): Jono Matulionio, 
buv. Vliko pirmininko, KLB Centro v-bos 
pirm, ir žinomo veikėjo; Vytauto Meilaus, 
dabartinio KLB Centro v-bos pirm.; Dr. J. 
Sungailos, teisininko Kęstučio Grigaičio ir 
rašytojo Juozo Krallkausko, dabartinio 
Kultūros Fondo pirmininko Kanadoje. Pa
reigomis jie pasiskirstys patys savo tarpe.

Kaip matome, Kanada pasidarė tarytum 
Pasaulio Lietuvių Centro buveinė, o Toron 
tas —+ tarytum jų sostinė.

/
Pakalbėkime apie Kanados lietuvius 
skaitmenimis

Prieš kalbėdami dar užsiminkime žodžiu 
kitu apie tai, kaip seniai lietuviai' iš viso 
pradėjo kurtis po kanadiškuoju dangum. O 
gi pirmosios Lietuvių Dienos, įvykusios Ka 
nądoje 1953 m., almanachėly šitaip teigia
ma:

„Didelė Kanados gyventojų dalis dar ne 
tik atsimena savo tėvų kilmės kraštus, bet 
tebeturi jiems didelių sentimentų. Prie jų 
priklauso ir lietuviai. Pirmieji lietuviai Ka 
nadon atvyko daugiau kaip prieš 50 me
tų“.

Žinoma, tokių, kurie atvyko Kanadon 
prieš 50 metų, buvo labai maža, ir, galimas 
dalykas, jų nė vieno nebėra gyvųjų tarpe. 
Tačiau jų pėdos, įmintos į kanadišką že
mę, vienokiu ar kitokiu būdu tebėra liku
sios.

Kiti lietuviai Kanadoj yra išgyvenę 25- 
35 metus, o tretieji — vos apie 10 metų, 
tad suprantama, kad senoji jų Tėvynė Lie 
tuva tebėra gyva jų gyvenimo būde ir są
monėje.

Patys pirmieji lietuviai į Kanadą atvyko 
ne tiesiai iš Lietuvos. Kaip jau minėtasis 
Almanachas teigia, jie atvyko iš Škotijos, 
į kurią buvo anksčiau išvykę, o ten ir da
bar yra lietuvių kolonijų.

Iki I-mojo Pasaulinio Karo lietuvių skai
čius Kanadoje buvęs ypač mažas. Daug 

daugiau jų atvyko po karo, ypač 1927-37 
m. laikotarpyje. Deja, pataikė jie daugiau
sia į didesnės ekonominės depresijos lai
kus ir dėl to šiame krašte labai sunkiai ver 
tesi ir vargo. Naujoji lietuvių ateivių ban
ga į Kanadą atvyko po 2-rojo Pasaulinio 
Karo. Tai politiniai tremtiniai, vadintieji 
DP vardu. Imigracijos Departamento duo
menimis, jų yra atvykę apie 11.000. Iš viso 
šiuo metu Kanadoje turėtų būti'apie 25. 
O0Q lietuvių. Taigi jų skaičius nėra per 
daug didelis. Vienok dėl tam tikrų aplin
kybių jų lietuviškoji veikla Kanadoje yra 
itin graži ir reikšminga. Kodėl? O todėl, 
kad šiame milžiniškame krašte jie nėra iš
simėtę dešimtimis ar šimtais, bet buriasi 
didesnėse kolonijose. Tokiu būdu įmano- 
mesnė ir jų naši veikla.

Trys didžiosios lietuvių kolonijos
Tai didieji šio krašto miestai Montre

al's, Torontas,'Hamiltonas. Pirmajame iš 
jų priikaitoma apie 8.000 lietuvių, antraja
me — 6.000, trečiajame — 2.000.

Žinoma, visų lietuvių suburti į didesnius 
vienetus neįmanoma. Todėl po keletą šim
tų gyvena Winnipege, Windsore, Vancou- 
very, Sudbury, Londone (ontariškajam), 
Edmontone, Ottawoj ir kitur. Tačiau per 
60 proc. Kanados lietuvių, kaip .matome, 
gyvena didesniuose- miestuose, sudarydami 
didesnes kolonijas, turėdami savas lietu
viškas parapijas, lietuviškus laikraščius ir 
t.t. Jos — tos didesniosios lietuvių koloni 
jos — galima sakyti, duoda toną visam Ka 
nados lietuvių visuomeniniam, kultūriniam 
ir apskritai lietuviškajam veikimui.

Iš viso aukščiau paminėtojo 25.000 Ka
nados lietuvių skaičiaus gal kiek mažiau 
kaip 40 proc. gyvena mažesniuose mieste
liuose ar verčiasi žemės ūkiu. Ypač Mani- 
tobos ir Albertos provincijose nemaža lie
tuvių turi savus gana gražius kviečių ir ki
tų kultūrų auginimo ūkius, o Ontario pro
vincijoj — Simcoe - Delhy apylinkėse — 
nemažai jų verčiasi tabako auginimu.

Keli žodžiai apie jų veiklą .
Pagal gražų didesniųjų Kanados lietuvių 

kolonijų dirigavimą, visi Kanados lietu
viai veikia gana gražiai ir susiklausydami. 
Jie turi gerai veikiančių savišalpos ir kul
tūrinių organizacijų, jie bene vieni iš pir- 
mųjų susiorganizavo į visus apjungiančią 
kultūriškai tautinę organizaciją — Kana
dos Lietuvių Bendruomenę. Lietuviai — 
daugiausia katalikai — turi eilę savų para
pijų su savomis bažnyčiomis ir kitomis pa-

Europos F.L.B. sveikinimas Lietuvai
Brangios sesės ir broliai lietuviai!

Šiemet rugpiūčio 17-24 d.d. Beinriede, 
Bavarijoje, susirinkę į penktąją Studijų Sa 
vaitę Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai 
siunčia nuoširdų sveikinimą Tėvynėje ir 
už jos ribų esantiems tautiečiams.

Šiais keturiasdešimtais sukaktuviniais 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo me
tais ypatingai pagerbdami brangų ir neuž
mirštamą žuvusiųjų už laisvę atminimą, 
gausias atplėštų nuo Tėvynės tremtinių 
kančias, akivaizdoje nesiliaujančių pastan
gų tęsti nebaigtą žygį kelyje į laisvę pa
vergtojo krašto sąlygomis, Europos Lietu
vių Fronto Bičiuliai dar kartą pakartoja 
savo pasiryžimą nenuleisti rankų ir nenu- 
rimtl ligi ir lietuvių tautai bus sugrąžinta 
neteisingai iš jos išplėšta teisė nepriklau
somai ir laisvai tvarkyti savo gyvenimą,

NAUJI LEIDINIAI
KNYGŲ LENTYNA

Šiomis dienomis pasirodė naujas Knygų 
Lentynos numeris, skirtas 1957 m. pirmojo 
pusmečio lietuviškų knygų ir svarbesniųjų 
periodikos straipsnių bibliografijai.

Šį A. Ružąncovo - Ružaniec jau iš seno 
tvarkomą ir redaguojamą biuletenį dabar 
leidžia JAV LB Kultūros Fondas. Sveikinti 
nas dalykas, kad Kultūros Fondas pasiry
žęs ir toliau pasirūpinti šiuo mūsų kultūri
niam gyvenimui ir jo istorijai būtinu lei
diniu.

Leidinio redaktorius ta proga yra pate! 
kęs įdomių duomenų iš mūsiškės bibliogra
fijos srities. 1945-1957 m. Bibliografijos 
Tarnyba yra suregistravusi 2.259 knygas ir 
brošiūras. Daugiausia jų išleista V. Vpkie- 
tijoje — 982 (ypač daug 1945-49 metais — 
net 840), JAV 940 (nuo 1950 m.), Kanadoj 
69 (nuo 1950), Anglijoje 48, Australijoje 
39, Argentinoje 28, Brazilijoje 21. Periodi
kos straipsnių į kartoteką įtraukta dau
giau kaip 40.000.

TĖVYNĖS KELIAIS
Lietuviai, gyvenantieji D. Britanijoje, 

bus pastebėję geležinkelių stotyse, ant ge
ležinkelių tiltų, pageležinkelėse berniukus, 
o kartais iP mergaites, kurie popieriaus la
pelyje ar užrašų knygutėse stengiasi pasi
žymėti pravažiuojančių garvežių nume
rius. Atrodo, kad tas plačiai paplitęs žaidi- 

talpomis. Lietuviškųjų katalikiškų parapi
jų esama: dvi Montrealyje, dvi Toronte, po 
vieną Hamiltone ir Winnipege, o kapelio- 
nijos — Sudburyje, Edmonte, Sault S. Ma
rie, Vancouveryje, Londone ir Windsore. 
Lietuviai evangelikai liuteronys turi para
piją Toronte ir pamaldas dar Montrealy ir 
Hamiltone. Kultūrinei veiklai plėsti lietu
viai turi Lietuvių Namus Toronte, Hamil
tone, Montrealy ir Edmonte.

pagrįstą krikščioniška žmogaus meile žmo
gui solidarioje tautų bendruomenėje. ■

Nors mūsų Tėvynę tebekausto vergijos 
pančiai ir pabodo belaukiant laisvės pava
sario prie Nemuno krantų, tačiau išlaisvi
nimo ženklų pasaulyje didėja, ir jie stipri
na mūsų visų negęstančią viltį. Bunda 
naujos tautos ir nesulaikomai keliasi lais
vam gyvenimui. Seną valstybinę praeitį tu 
rinčios lietuvių tautos laisvės noro nepalau 
žė beatodairiško stalininio teroro metai. 
Nepalauš nė dabartinės režimo pastangos.

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai tvirtai 
tiki, jog kankinių krauju pašventinta ir vi 
sų lietuvių aukomis sutvirtinta niekad ne
pavergta vidinė tautos dvasios laisvė vieną 
dieną pilnai išsiskleis ir atneš šimteriopą 
vaisių.

(Šis sveikinimas Lietuvai buvo perduo
tas radijo bangomis per Amerikos Balso 
radiją Miunchene, Vokietijoje, VIII.25.).

mas turi ir auklėjamosios reikšmės ir kar
tu įsigeria į kraują, nes kai kurie jau ir 
suaugę ar pagyvenę tebesiverčia tuo spor
tu. Malonu pasekti savo krašto traukinius!

Greičiausia, turėdama galvoje palinki
mą žaisti keliones, PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba išleido kartone paklijuotą žaidi
mų lentą, kurios vienoje pusėje kauliuko 
pagalba galima nors tuo būdu apvažiuoti 
Lietuvą geležinkeliais, o "kitoje —vieške
liais. Vadinas, yra du Lietuvos žemėlapiai 
su upėmis ir keliais, miestais ir geležinke
liais. Tam tikri taškai — miestai ir gele
žinkelio stotys — sužymėti numeriais. Ge
ležinkelių tinklui skirtasis žemėlapis dar 
turi vaizdinių papildymų: sužymėti pieši
niais būdingesni tam tikrų miestų pasta
tai ir kt.

Bereikia tik, kad šis žaidimas juo pla
čiau paplistų. Jo auklėjamoji reikšmė ne
abejotina ir neginčytina. Gal tik bus bė
dos, kol mažieji .žaidėjai praktiškai 'per
pras žaidimo taisykles. Bet ir čia būtų iš
eitis: juos to žaidimo galėtų pamokyti var
go mokyklose mokytojai; o per mokinius 
jau jis prasiskirtų kelią.

Kadangi žaidimas išleistas gavus pašali
nės subsidijos, tai Krašto Valdyba ima u 
jį tik po 1 DM — tik ekspedicijos išlai
doms padengti! K. Abr.

Europos lietuviškoji periodika

DARBININKŲ BALSAS, Nr. 8-9. Rašo
ma: Dėl duonos ir laisvės, Europos federa
cijos planai, Geriau už kapitalistus, Tary
bų Sąjungos praeitieji metai, Ar reikalin
gos partijos? (A. Pužauskas), Ona Leonai- 
tė - Kairienė; Lietuviškasis revizionizmas, 
Darvino sukaktis ir kt.

GAIRELĖ, PLSS „Aušros“ tunto laikraš
tis, Nr. 15. Tai neperiodiškai pasirodąs Va
sario 16 Gimnazijos skautų leidinys, supa
žindinąs daugiausia su jų veikla.

Šv. Mišiose dalyvavimo pareiga

Mūsų Šv. Bažnyčia įsako kiekvieną sek
madienį ir šventadienį dalyvauti Šv. Mišio 
se. Jų apleidimas be svarbios priežasties 
laikomas didele nuodėme. Taip skamba 
įsakymas! Ar žinote, kokį uždavinį mums 
Bažnyčia paskiria, įpareigodama dalyvau
ti sekmadienio Šv. Mišiose? — Iš pagrindų 
atnaujinti mūsų religinį gyvenimą! Savaitę 
žmogus praleidžia prie savo darbo įrankių, 
prie mašinų, prie rašomojo stalo, mokyk
loje, įstaigoje, fabrike ar kur kitur dirbda 
mas. Kiekviena darbo diena teikia įvairu
mo, bet neatneša pastovių vertybių. Natū
raliai žmogus nugipelno poilsio, bet kur 
ras kilnesnę ijintį, tikrai žmogiškai verto 
jausmo? Sekmadienio Šv. Mišiose Dievo Sū 
nūs vėl pasirodo prieš mus ant altoriaus ir 
nualintai žmogaus sielai duoda jėgos ir 
stiprybės. Gyvenimo našta liks ir toliau ta 
pati, bet ta kova už būvį vyks be pykčio, 
vargai be nusivylimo.

Bažnyčios idealas nėra tas, kad tikintieji 
sekmadienį apsivilktų gražiais rūbais ir 
maldaknygėmis nešini pasirodytų bažnyčio 
je, o po to vėl viską pasidėtų. . Bažnyčia 
nori, kad Šv. Mišiose visi gautų naujos jė
gos visam savaitės darbui, kad priimtų Šv. 
Komuniją, išklausytų religines žinias pra- 
tuitinantį pamokslą, kad Šv. Mišių įtaka 
pereitų į visą mūsų gyvenimą, pasikalbė
jimą, į draugus, kad mūsų viešame ir pri
vačiame gyvenime atsispindėtų tikėjimas 
į Kristų! Tada mūsų kasdieniškasis gyveni 
mas tampa ištisa malda — Dievui patin
kanti auka: su Kristumi, per Kristų ir 
Kristuje! Būkime punktualūs. Ar kartais 
neatsitinka kaip tam mokiniui, kada kape
lionas paklausė, kodėl nebuvo Šv. Mišiose: 
„Atsiprašau, aš buvąu, tik pavėlavau“. „Pa 
vėlavai, tai kada atėjai?“ „Dar degė viena 
žvakė!“ — atsakė jaunuolis; kai jis ątėjo į 
bažnyčią, jau buvo gesinamos žvakės...

Kai įeiname į bažnyčią, vjsų pirma švęs 
tu vandeniu darome kryžiaus ženklą. Ką 
reiškia tas simboliškas veiksmas? Vysk. 
Tihamer Toht paaiškina: tai reiškia širdin
gą pasiryžimą, kad mes savo kasdienines 
mintis, savo žemiškus norus ir siekimus pa 
liekame už durų, o į vidų prieš Dievo alto
rių atnešame tik savo pamaldžią, tik mal
dai atsidavusią sielą. O jeigu kas taip nesi 
elgia ?— Tam Šv. Mišios nėra pakankamai 
rimtas dalykas, ir bažnyčia jiems neatro
do užtenkamai šventa vieta. Tauta gali 
gyventi be kultūros, be civilizacijos, be lais 
vės, bet be maldos — niekados! Ant alto
riaus žiba tikroji Šviesa, šildanti, gu .elkis .1 
ti, teikianti laisvę, Šviesą, ' kuri vadinasi 
KRISTUS! Per Šv, Mišias, gyvai atsinauji 
nant Kryžiaus Aukai, pačiam Jėzui Kristui 
per kunigo rankas aukojant save Dievui 
Tėvui, privalome elgtis taip, kaip valandos 
šventumas reikalauja! Tada nauja energija 
lydės mūsų darbus ir pareigas!

VAIŽGANTAS

RIMAI IR NERIMAI

Kol jis nusikinkė ir Įėjo 1 trobą, Rimukų 
jau nebebuvo. Dabar jis panorėjo savo ausimis 
iš tikro šaltinio išklausyti tų žinių, kurios 
miestelyje išaugo i visą „gazetą“. Dar jis ne
pabaigė reikšti savo geismo, kaip visi trys jų 
vaikai spyrė į Rimus laiško.

Paskui ėmė eiti sodiečiai pasidžiaugti ge
romis žiniomis; ir galinių buitis visiškai pasi
darė senoviška: vieni į kitus nubėgo po dešim
ti kartų per tą vieną dieną. Pagaliau abidvi šei 
mininki susitiko gatvėje, pasibučiavo, šyptelė
jo, išridino po vieną džiaugsmo ašarą ir susita
rė vienu vežimu rytoj važiuoti į kleboną mišių 
užpirkti.

Kaip susitarė, taip ir padarė. Klebonas, ži
nodamas atšalusius kaimynų santykius, nu
stebo ir net nusiminė, išvydęs abidvi kaimyni 
kartu Įeinant.

— Skųsis vieni ant kitų!.. — pamintijo, 
bet tuoj nurimo, matydamas nors rimtas, bet 
šviesias, apmaudu negadinamas viežlybų mo
teriškių minas. • . -

Katra laikė kairėje po popierinę trirublę, 
katra aiškino dalyką ir visam tam patvirtinti 
kaišiojo atvirutę'

Klebonas pirma paėmė atvirutę, dailiai 
paprašė moteris sėstis, tylomis pasiskaitę laiš
kelio, pagalvojo, paėmė iš abiejų popierėlius ir, 
pataršklnęs staliuke, ties viena ir antra išdėjo 
po du sidabriniu pinigu, po pusantro rublio.

— Gi kas tai yra, klebonėli? — balsiai su
šneko Nerimienė.

— Mudvi norėjova iškilmingų mišių... — 
tyliai pridūrė Rimienė.

— Suprantu! — patvirtino klebonas. —Ir 
bus iškilmingos, šviesiosios inišelės. Liepsiu 
net žirandolį užžiebti. Tik tos mišios turi būti 

sudėtinės, abiejų vienos: toks jūsų vaikų no
ras. žiūrėkita: abudu rašo vieną laiškelį, vienu 
adresu, visus už abudu kviečia melstis. Tai 
taip ir reikia padaryti...

Tik dabar kaimynėm pasidarė aišku, kas 
pirma taip buvo keista — toks nepaprastas 
laiško rašymo būdas. Dabar teatsigodo, jog jų 
kareiviai susitaikinę ir gudrūs kaip pats kle
bonas: štai ir namie likusius sutaikino.

Neapsakomai prašvito abidvi.
— Na, tegu bus ir taip: vienos mišios lai 

bus dėkojimo Dievui už pritirtą jau jo malonę, 
antros — prašymo, kad jisai ir toliau mūsų 

' vaikams neskustu tos savo globos malonės, — 
tarė Rirūienė ir ties klebonu subraukė išvers
tuosius pinigus į krūvelę.

Rimai su Nerimais dviem dideliais veži
mais nuvažiavo tų pačių mišių klausyti. Mel
dėsi karštai ir nė vienas nė karto neišskyrė 
maldoje abiejų draugų. Motinos drauge dalijo 
išmaldą elgetoms ties bažnyčios sprysku ir 
abidvi nė sykio neapsiriko, užduodamos inten
ciją:

— Melskitės už musų vaikus R. ir N.
Už savaitės tas pat atsikartojo.
Nuvažiuojant ir grįžtant, prie senių Ri

mų lipo, jaunieji Nerimukai, o į Nerimus — Ri
mukai. Tarškėjo, klegėjo, švietė gražiais, do
rais, draugiškais veidais ir ramino seniu širdis.

SU ŠAKNIMIS

Linksmai dabar ėjo rudens darbai. Veik 
nieko Rimai su Nerimais nedirbo skyrium. Jei 
kas ir reikėjo būtinai skyrium dirbti, tai į pa
vakarę vis bus katrie anksčiau pabaigę ir savo 
kaimynams atbėgę padėti.

Vieni seniai beliko, kaip ir buvę, po seno
vei. Miegojo naktį, nebeslžvairavo dieną, daž
nai užmiršdavo savo rungtynes be pabaigos. 
Bet vis dar niekuomet nesusieidavo ir nepasi
šnekėdavo. Nejautė nė reikalo.

O tuo tarpu vaikai kariavo.
Pakliuvę į tą patį pulką, net į tą pačią „ro

tą“, imdamu šiltą valgį net iš tos pat virtuvės, 
ištisomis dienomis marširuodami paskui viens 
antrą, p neilgai trukus, stovėdami tos pat mir
ties akivaizdoje, — senovės draugai neilgai be
atminė kvailą sodžiaus atsilikimą, kurs betgi 
tiek gražių jausmų pakeitė tiekuo negražių 
jausmų. Po kelių dienų jie jau šnekėjosi kaip 
geri senovės pažįstami, bet vis dar ne kaip bro
liai ir draugai.

Bet štai išleido juos žvalgais. Išėjo daug 
kareivių, bet kelyje sumanė padaryti „tinklą“, 
išsitiesti per kelis varstus ir taip eiti, kad visa, 
kas tik yra apylinkėje, „ įkliūtų į bet kurias 
akeles.

Rimas joja per pusvarstį nuo Nerimo ir 
mato, kaip jį pasergėjo krūvelė atjojančių 
priešininko žvalgų. Pasergėjo ir paleido dide
lius savo žirgus. Nerimas metėsi šaudyda mas 
atgal. Priešininkai jį šaudydami vijo. Rimui, 
tai matant, ūmai taip paklaiko, jog net visas 
nustėro ir širdis nustojo plakusi. Jo priešinin
kai nematė. Bet tai jam ir nerūpėjo; po kiek
vieno priešininko šūvio jis bailingai merkės ir 
vėl ūmai godžiai sekė, be nepataikė Nerimui, 
ar tebesėdi jis balne... Kiekvienas šūvis dūrė 
jam į širdį it iešmu.

Tai tikt keletą akimirkų. Nuraudęs, it. 
apopleksijos daužtas, jis sugriežė dančiu, 
smarkiai, net skaudžiai prisispaudė prie peties 
gvintinį šautuvą ir taip tvirtai nutaisė į natį 
pirmąjį priešininką, kurs baigė vyti Nerimą, 
jog, paleidęs šūvį, dar ir šautuvą tenlink nu
dūrė; lyg ne kulką, tik iešmą būtų smeigęs. 
Taip buvo tikras pataikęs, jog nė nebežiūrėjo, 
ar priešininkas nuvirto nuo arklio. Tik Pasi
leido gintis iš užpakalio, nuolat šaudydamas 
tai iš gvintinės, tai iš revolverio.

(Bus daugiau)

P. Dauknys, MIC

r s s aar s jar a a'atS

LIETUVIUKAI NORVEGIJOJE

Ir vėl skambėjo linksmų lietuviukų bal
sai tolimame Norvegijos kamputyje, prie 
garsaus Oslofjordo. Jau ketveri metai,-kaip 
čia vis pakviečia mus į savo gražią stovyk
lavietę norvegas Nils Seimas praleisti. ne
mokamai vasaros atostogų.

Tarp iš 10 valstybių ten stovyklaujančio 
jaunimo buvome ir mes, 8 lietuviukai. Visų 
akys buvo atkreiptos į mus, ir buvo jaučia 
ma, kad kitataučiai laukė kažko ypatinga 
iš lietuviukų. Jie ir neapsivylė. Lietuviu
kai pasirodė gerai, kaip ir visuomet. Pasi
baigus tarptautinėms sporto varžyboms, 
kurias sudarė futbolas ir rankinis, išėjome 
laimėtojais be jokio pralaimėjimo. Buvo 
pravedami ir vadinamieji olimpiniai žaidi
mai — bėgimas, šokimas į tolį, aukštį ir 
rutulio metimas. Ir čia Lietuva užėmė pir 
mąją vietą, gaudama diplomą. Taip pat pir 
mosios vietos diplomas atiteko lietuviams 
bėgime su kliūtimis.

Šįmet KFUM stovykla Naersnes, kuri iš 
silaiko vien tik iš aukų, švenčia 10 metų 
jubiliejų. Ta proga lietuviukai įteikė sto
vyklos viršininkui p. Nils Seim medžio dro 
žinį, simbolizuojantį visus tris liet, tauti
nius ženklus. Drožinio priekyje išdrožtas 
Lietuvos himno 1-mas posmelis, o šonuose 
Norvegijos ir Lietuvos vėliavos. Šį gražų 
medžio kūrinį išdrožė senelių prieglaudoje 
esąs lietuvis Motuzas, kuriam visi Norve
gijoje buvusieji lietuviukai taria nuoširdų 
ačiū.

Jau ir šiaip įdomiai praleidžiamą laiką 
dar paįvairindavom iškylomis, kurios bu
vo ruošiamos arčiau susipažinti su Norve
gijos miestais ir žavinga jos gamta. Reikia 
pažymėti, kad mes čia ne tik gėrėdavomės, 
ne tik 4 kartus per dieną valgydavome ge
rą, setų norvegišką maistą, bet buvome 
taip pat apdovanoti drabužiais.

Didelė padėka tenka Vasario 16-tos Gim
nazijos mokytojui F. Skėriui, kurję.visą 
kelionę buvo taip gerai sutvarkęs, jog 
mums tik beliko sėsti į traukinį ir važiuoti. 
Jis jau ketveri metai taip rūpinasi viso
kiais kelionės bilietų papiginimais, vizo
mis ir kitokiais kelionės reikalais,, kad tik 
jaunimas galėtų gražiai praleisti vasaros 
atostogas Norvegijoje. B. čepulevičius
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LONDONAS PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
LONDONE

Tautas šventės minėjimas Londone bus 
ne Lietuvių Socialiniame Klube, bet Lietu
vių Namuose, (1-2, Ladbroke Gardens, W. 
11.).

Pakeisti minėjimo vietą privertė ta ap
linkybė, kad minėjimo programa bus at
liekama daugiausia pianu, o Lietuvių Na
muose kaip tik yra tinkamas pianas.

Minėjimas bus šeštadienį, rugsėjo 13 d. 
Pradžia 7 vai. vak.

Programojet: trumpa paskaita, o po jos 
Vienoje muziką studijuojantieji ponia ir 
ponas Baltrūs atliks meninę dalį — ponia 
paskambins, o p. Baltrus padainuos. Akto
rė E. Arminaitė deklamuos.

SUVAŽIAVIMAI
DBLS ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 

suvažiavimas šaukiamas rugsėjo 27 ir 
dienomis Lietuvių Namuose Londone 
Ladbroke Gardens, W.11).

Pradžia — rugsėjo 27 d , šeštadienį, 
vai. rytą.

28
(2,

EKSKURSANTAMS Į LURDĄ
Anglijos Lietuvių Piligrimažui Londono 

Victoria stotyje jau yra rezervuotas visas 
vagonas A3 ir vagone A4 rezervuotos vie- 
tos nuo 1 iki 18. Visi ekskursantai turi bū
ti toje stotyje šį šeštadienį 9 vai. ryto. Čia 
bus duodami kontroliniai bilietai ir lietu
viškos juostelės, kurios turės būti nešioja- 

į) mos visu kelionės metu. Kad būtų lengviau 
‘ susitikti, vienas iš kelionės konduktorių — 
S. Kasparas, prie platformos bus su Lietu
vos vėliava. Visos kitos informacijos 
suteiktos kelionėje ir pačiame Lurde.

Pereitą sekmadienį Londono Lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pilnutėlė. Vos 
įėjus akį traukė prie altoriaus kabanti Lie 
tuvos Trispalvė — mūsų tautos simbolis. 
Pats altorius išpuoštas tautinių spalvų gė
lėmis. Mažosios lietuvaitės, kaip Lietuvo
je per atlaidus, barstė gėles per procesiją. 
Iškilmingoms Šv. Mišioms vargonais grojo 
anglas muzikas Mr. Urbon, kuris prieš ka
rą lankėsi. Lietuvoje ir neblogai yra pra
mokęs lietuviškai. Choras, vadovaujamas 
V. Mamaičio, kas kartą vis gražiau pasi
rodo. Solistas J. Černis išpildė lietuvišką 
giesmę. Buvo giedamas Lietuvos Himnas.

Anglijos gabalėliai užsidega tik tada, kai 
jų daugiau į krūvą sumetama; atskirti jie 
praranda savo šilumą. Tad koks yra bra n
gus dalykas turėti savą bažnyčią ir Vieš
patį garbinti, Jo palaimos prašyti’ savoje 
lietuviškoje patriotinėje aplinkumoje. 
Koks gražus reginys, kai pilna bažnyčia ti
kinčiųjų, kvapą sulaikydami, mąstydami 
klauso pamokslo ir išgirsta apie Išganyto
ją, kuris paguodžia savo švelnia ranka nuo 
gyvenimo kovos išsisėmusią sielą, likimo 
smūgių sužeistą širdį! Kaip būtų gražu, 
kad mūsų, bažnyčia kas sekmadienį taip 
gausiai būtu lankoma! Parap. koresp.

Nuo 1954 m. vasaros Europos Lietuvių 
Fronto Bičiuliai kasmet Vak. Vokietijoje

vientisa, 
ji neturi nuosavos kultūros; ji nau- 
tautinėmis kultūromis ir jose plė- 
Krikščionybės tiesos yra vienodos, 
išviršėje krikščionybė gali turėti 

liturgiką,

bus

COVENTRY
Tautos šventės minėjimas

Rugsėjo 20-tą dieną puikioje PILOT sa
lėje įvyks Tautos šventės minėjimas.

Programoje: paskaita, pasilinksminimas, 
loterija ir 1.1. Bufetas veiks iki 11 vai. p.p. 
Šokiai iki 12 vai.

Nuoširdžiai kviečiame visus kaimyninius 
skyrius aplankyti mus! .

Pradžia lygiai 18 vai.

VOKIETIJA
Pinnebergas keliasi iš kareivinių

Atėjo pagaliau ir mums laikas pasakyti 
„sudie“ kareivinėms, kur daugumas mūsų 
praleido daug metų. Nelinksmas tenai bu
vo gyvenimas. Žmonės gyveno susigrūdę, 
vienam kambaryje turėjo miegoti, dirbti, 
virti, vaikus mokyti. Vandenį reikėjo imti 
iš bendro krano ir atmatas nešti laukan į 
tam tikrą dėžę. Be to, asmeniškas gyveni
mas buvo minimalus: viską visi „žinojo“. 
Gal mes dar ilgai būtume gyvenę tose ka
reivinėse, bet jų prireikė kariniams reika
lams, todėl valdžia pradėjo rūpintis namų 
statyba, kad galėtų tenai apgyvendinti vi
sus kareivinių gyventojus, o taip pat ir vo
kiečių pabėgėlius iš barakų.

f Todėl išaugo visai naujos miesto dalys 
netoli kareivinių su naujom, gražiai įreng
tam gatvėm. Buvo pastatyta keliasdešimt 
namų su 1, 2, 3 ir 4 kambarių butais. Ge
resnieji butai su voniom, ir jų grindys iš 
naujos medžiagos. Prastesni butai be vo
nių, grindys medinės. "Bet svarbiausia, kad 
visur yra vandentiekis, nereikia jau eiti at
sinešti vandens.

Pirmieji kareivinių gyventojai pradėjo 
kraustytis jau 1957 m. rudenį, o paskutinie 

;ji tiktai šį rudenį. Didesnės šeimos, ypač 
su vaikais, gavo 2 ir daugiau kambarių 
butus. Viengungiai gavo po vieną kamba
rį. Viengungiams buvo pastatytas specia

lius namas, kuriame ir mažos šeimos gavo 
butukus, Tas namas turi iš viso 40 butų po 
vieną ir 12 butų po pusantro kambario. 
Kiekviename bute yra virtuvėlė, patogu
mai, mažas koridoriukas. Be to, yra san
dėlis kurui ir pastogėje po skyrelį, kur ga
lima baltinius džiovinti ir atliekamus dark

ytus sudėti.
Mes turime būti patenkinti, kad po tiek 

-vargingų metų galų gale vėl galim žmoniš
kai gyventi, vėl turėti savo asmeninį kam- eivį į „Romuvą“, pasiklausyti 

įpelį. Bet viskas būtų gerai, jei ne tos ai
tas nuomos. Nors tie namai buvo statyti 

■.pagal socialinį planą ir nuomos, palyginti 
su privačiais butais, nėra per aukštos, vi. 
tiek mums visiems gana sunkiai pakelia -

‘ :mos. Uždarbis nepadidėjo, o nuomos da 
bar reikia mokėti 4-5 syk daugiau, negu k? 
reivinėse. Todėl turim kur nors kitur save

i įskriausti, o kur kitur jeigu ne maistu? Dra 
įbužių klausimas dėl to taip pat paaštrėjo.

Jjgfuoma už vieno kambario butą yra T
43,60, 2 kamb. DM 76,60 mėnesiui ir t.t. Tai 

.brangu. O jei užmiršti tą nuomos klausi
mą, tai gyventi dabar l^g ir maloniau, ir 
mes vėl pradėjom jaustis „žmonėmis“. V.F.

NOTTINGHAMAS
Tautos šventė

Rugsėjo 27 d., 6.30 v.al., šeštadieni, Syca
more Rd., Sycamore mokykloje rengiamas 
platesnio masto Tautos šventės minėjimas.

Programoje: oficialioji dalis. Br. Dauno
ro paskaita, o meninę dalį išpildys garsusis 
Bradfordo Atžalynas. Po oficialiosios da
lies grieš lietuviška muzika, bus šokiai, žai1 
dimai, loterija, veiks lietuviškas baras.

Sycamore mokykla iš centro pasiekiama 
31 autobusu.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d„ 12.15 vai., S. 
Patrick bažnyčioje, London Rd., bus lietu
vių pamaldos ir Mišių auka, skirta už Tė
vynę Lietuvą. Po pamaldų vyksime į ka
pines, kur bus pašventinti trims lietuviams 
paminklai: A.A. J. Tamolinui, J. Bubliui ir, 
J. Meliauskui. Bažnytines apeigas atliks 
mūsų kapelionas kun. J. Kuzmickis.

Į minėjimą ir šventinimą kviečiami ko 
gausiausiai atsilankyti visi Nottinghamo ir 
apylinkės lietuviai.

I kapines bus užsakyti specialūs autobu
sai.

DBLS Nottinghamo Sk. Valdyba

Pasilinksminimo vakaras
Rugsėjo 13 d., šeštadienio vakare, Not- 

tinghamo Lietuvių Klube „Romuva“ ren
giami poatostoginiai šokiai. Klubo Valdyba 
kviečia visus Nottinghamo lietuvius atsi
lankyti pasišokti ir pasikalbėti apie pra-. 
leistas atostogas.

Šokiams grieš akordeonistas K. Venskus.
Be to, „Romuvos“ klubas veikia kaą šeš

tadienį 6-10 vai. ir sekmadienį 12-2 vai. ir 
vakare 7-10 vai. Tais sekmadieniais kai 
yra lietuvių kunigo pamaldos, pietų metu 
klubas neveikia.

Kviečiame užsukti kiekvieną lietuvį pra-,
’ 1 ~ . . i lietuviškų

plokštelių ir pagyventi lietuviškoje nuotaiL 
fcbje. Klubo Valdyba

PAIEŠKOJIMAI ,
BALSYTĖ Bronislava, duktė Juozo, kilu 

si iš Palangos, yra paieškoma brolio, prašo 
ma atsiliepti: Mrs. O. Bagdonas, 133, Gor
ton Rd., Reddish - Stockport, Cheshire, 
England.

MALECKAS Jonas, kilęs iš Antalieptės 
valse., Vencovų k., prašomas parašyti: Jo
nas Karia, Rodney House Host., Bicester, 
Oxon.

ruošia Studijų Savaites, kuriose aukšto ly
gio paskaitomis, pranešimais ir diskusijo
mis svarstomi aktualiausi klausimai, pava
dinti bendra tema „Lietuva tėvynėje ir 
tremtyje“. Šiemetinė Studijų Savaitė įvy
ko rugpiūčio 17-24 d.d. Bernriede prie 
Štarnbergo ežero. Tai jubiliejinė, jau penk
toji Europos LFB Studijų Savaitė. Ją atida 
rė ELFB Valdybos pirm. prof. Z. Ivinskis. 
Kun. D. Kenstavičiui sukalbėjus atidary
mui skirtą maldą, prof. Ivinskis trumpai 
peržvelgė jau buvusias Studijų Savaites ir 
iškėlė jų periodiškumo reikšmę.

Pirmoji paskaita buvo kun. D. Kenstavi 
čiaus — Lietuvos krikščionybės bruožai. 
Krikščionybė yra nesikeičianti, 
tačiau 
dojasi 
tojasi. 
tačiau
skirtingus atspalvius, skirtingą 
skirtingus papročius ir gali būti skirtingai 
Išgyvenama. Krikščionybė paskirose tauto
se turi ką nors originalaus, ko nėra kitose 
tautose. Ir lietuvių tauta originaliais krikš 
čionybės bruožais - papročiais išsiskiria iš 
kitų tautų (kalėdojimas, atlaidai, rekolek
cijos). Lietuva, būdama tarp Rytų ir Va
karų, turi kilnų uždavinį — jungti rytie
tišką ir vakarietišką krikščionybę.

Dr. Jonas Grinius savo paskaitoje —Lie
tuvių literatūra ir menas po Stalino mir
ties — peržvelgė ir vertino kultūros ir li
teratūros reiškinius pavergtoje Lietuvoje. 
Po Stalino mirties Lietuvoje kultūrinei lais 
vei varžtai šiek tiek atleisti, tačiau sovieti 
nė linija paliko lygiai tokia pat, tik gal 
kiek gudriau vedama, gudriau siekiama so 
vietiškų tikslų. Palaisvėjimas krašte išryš
kino, kad nepasitenkinimas okupantu Lie
tuvoje yra nė kiek nesumažėjęs. Jaunojoje 
kartoje aiškiai pasireiškia antisovietinės, 
ypač antirusiškos tendencijos. Jaunieji ra
šytojai ir kiti kultūrininkai daugiausia nė
ra pasidavę okupanto siekimams.

Mečio Musteikio pranešimas — Kultūri
nis gyvenimas pavergtoje Lietuvoje —pa
pildė Dr. Griniaus paskaitą. Pranešime sta 
tistiniais duomenimis pavaizduotos kultū
rinės apraiškos krašte 1957 metų laikotar
py, paliečiant teatrus, operas, baletus, mu
zikinį gyvenimą, parodas, kino filmas, su
kakčių minėjimus, naujai išleistas knygas 
ir kita.

Dr. Julius Vidzgiris skaitė ištrauką iš sa 
vo sociologinės studijos apie visuomeninę 
pavergto krašto raidą. Jis plačiai palietė 
besitęsiančios okupacijos padarinius nepri 
klausomumo bei savarankumo siekimams 
ir krašto visuomenės sąrangai, ypač atsi
žvelgiant į prievartinį žemės ūkio sukolek
tyvinimą ir. ne krašto interesais vykdomą 
pramoninimą. Įvairiais įrodymais konsta
tuota nauja sovietinė baudžiava krašte.

Inž. Pr. Zundės paruoštas pranešimas — 
švietimo ir mokslinio darbo organizacija 
okupuotoje Lietuvoje — statistiniais duo
menimis pailiustravo dabartinę švietimo 
padėtį krašte. Palyginamieji skaitmenys 
daugeliu atvejų yra palankesni nepriklau 
somos Lietuvos laikams; ypač to laiko pa
žanga buvo didesnė, kaip kad sovietų oku 
pacijos metu. Sovietai kreipia didelį dėme 
sį švietimui, tačiau tik todėl, kad nori kuo 
greičiau išsiauklėti sau palankios pasau
lėžiūros inteligentų prieauglį. Dr. Vidzgi
ris šį pranešimą plačiai papildė kai ku
riais duomenimis, o ypač samprotavimais, 
komentarais, išvadomis. K

Nūdienei Vakarų pasaulio dvasios pro
blematikai, su kuria čia gyvenantiems lie
tuviams nuolatos tenka susidurti, buvo 
skirta dviguba paskaita — Egzisteneialisti 
nis ir marksistinis žmogus. Pirmąją dalį — 
Egzistencialistinė žmogaus samprata —vys 
tė fil. kand. Jonas Medušauskas. Prelegen
tas, citatomis perdavęs jau iš senovės lai- : 
kų žymiųjų filosofų egzistencialistines min ' 
tis, ilgiau sustojo prie šių laikų svarbiau- ' 
šiųjų egzistencializmo atstovų, ypač Kier- 
kegaardo, laikomo svarbiausiuoju egzisten- ; 
cializmo pirmapradininku. Tai krikščioniš ' 
kojo egzistencializmo iškėlėjas. Pagal Kier- ' 
kegaardą pilnutinis žmogiškasis buvimas 
yra krikščioniškasis, buvimas. Toliau prele- j 
gentas iškėlė svarbiausius egzistencializmo ] 
bruožus pagal filosofą Jaspersą, pereida- j 
mas iki Sartre, kurio egzistencialistinio ,

žmogaus samprata kai kuriais atvejais pri Bernriedo koplytėlėje, kur vyko pritaiky- 
lygsta jau marksistinės pasaulėžiūros sam- tos pamaldos, skambant lietuviškoms gies-
pratai. f mėms, ir kun: D. Kenšįavičiaūs'jpąįrnokslas

Su nepaprastu dėmesiu buvo išklausyta — poetiškas religinis-žodis. I"" 
Freiburgo universiteto prof. Dr. A. Macei
nos paskaita — Marksistinė žmogaus sam
prata. Nuodugniai išdėstęs marksistinės pa 
saulėžiūros pagrindus, prof. Maceina nuro
dė, jog komunistinis žmogus siekia būti 
techniku, kolektyvistu ir ateistu. Jo taria
masis žmogaus išlaisvinimas vyksta Dievo 
paneigimu, žmogaus asmens palenkimu vi
suomenei ir jo iškėlimu prieš gamtą. Toks 
marksizmas, jau kaip galybė, grąso ir visai 
žmonijai. Kaip jam atsispirti, ką pastatyti 
prieš marksistinę sampratą? Tik krikščio
nybė — krikščioniškasis žmogus gali atsi
stoti prieš marksizmą, pasipriešinti jam. 
Tačiau savo išvadose prof. Maceina pripa
žino, jog ir krikščioniškasis žmogus nere
tai yra nuo savęs nutolęs ir todėl marksiz 
mas nūdien iškyla kaip akstinas krikščio- . _
niško žmogaus didingumui ir visuomeniš-. pabaigoj buvo perskaitytas ELFB svMklni- 
kumui.

Tarptautinių įvykių apžvalgas padarė mi 
nisteris Ed. Turauskas ir Dr. Pr. Padalis. 
Vieną vakarą min. Turauskas paskaitė sa
vo įdomių prisiminimų iš laikotarpio prieš 
pirmąją sovietų okupaciją ir tuoj po jos, 
kuriuose buvo atskleista ekskluzyvių ano 
meto politikos užkulisių. .

Paskutinį Studijų Savaitės pranešimą 
padarė kun. Dr. J. Vaišnora — apie religi
nę padėtį okupuotame krašte šiuo laiku.

Po kiekvienos paskaitos ir pranešimo vy 
ko išsamios, kartais labai ilgos diskusijos, 
kurių metu paliestieji klausimai buvo pa
pildomi, išryškinami ar padaromos atitin
kamos išvados. Ypatingų diskusijų susi
laukė prof. Maceinos paskaita, aptariant 
marksizmo pavojų ir svarstant galimybes 
jam pasipriešinti. Čia iškilo reikalas tam 
tikslui paskirti didesniąją dalį sekančios 
Studijų Savaitės, nagrinėti atitinkamą te
mą kelias dienas, daugiau seminaro pobū
džiu, daugiau diskutuojant.

Vakarais vyko įvairi šalutinė programa, 
skirta daugiausia bičiuliškumo dvasiai puo 
selėti. Dažnai skambėjo lietuviškų dainų 
meliodijos. Per bičiulišką tarpusavio bend
ravimą visi dalyviai jautėsi esą lyg vienos 
šeimos nariai. Vieną vakarą buvo jaukiai 
paminėta profesorių A. Maceinos ir Z. 
Ivinskio 50 metų sukaktys. Buvo iškelti su 
kaktuvininkų nuopelnai ir jie patys atitin
kamai pagerbti. Kaip ir kitose S. Savaitėse, 
buvo pravesta Valandėlė Tėvynei jaukioje

is pamokslas 
— poetiškas religinis-žodis. įCrta vakarą 
vyko Tėvynės Valandėlė, kurios' mėtų bu
vo atliktas A. Grinienės paruoštas litera
tūrinis montažas — Nevėžis ir Dubysa; S. 
Savaitės dalyviai gražias dienas, puošnųjį 
Štarnbergo ežerą ir. jo apylinkei} išnaudojo 
poilsio malonumui, o vieną popietę suruo
šė ekskursiją laivu aplink Štarnbergo eže
rą, lietuviškų dainų skambesiu užpildyda
mi visą apylinkę.

Penktoji S. Savaitė baigta rugpiūčio 24 
d. pamaldomis ir užbaigiamuoju aktu. Sv. 
Mišias laikė ir pamokslą pasakė kun. Dr. 
J. Aviža. Uždarymo akte prof. Maceina da 
vė visos savaitės idėjinį skerspiūvį, nuėvie 
tė iškilusius lietuvių, kaip vakariečių, utda 
vinius ir išryškino Europos LFB kultūrinės 
veiklos gaires. S. Savaitės dalyvių vandu 
kalbėjo roin. Turauskas. Uždarymo akto

mas Lietuvai, kuris sekančią dieną buvo 
perduotas radijo bangomis per Amerikos 
Balsą Miunchene.

Studijų Savaitės metu įvyko ir Europos 
LFB metinė konferencija. Išklausyti Valdy 
bos, Kultūros Komisijos, Europos Lietuvių 
Informacijos (ELI) pranešimai ir apsvar's 
tyta tolimesnė veikla. ELFB pirmininku 
perrinktas vėl prof. Z. Ivinskis. Konferenci 
joje apsvarstyti ir sekančios Studijų Sa
vaitės reikalai. Nenorint perdaug apsisun
kinti technišku - organizaciniu' darbu, juo 
labiau, kad kurortinėse vietovėse vasaro
jimo metu trūksta vietų nakvynėms, šiais 
metais buvo kviesta mažai svečių (iš viso 
dalyvių buvo 35, -suvažiavę iš Italijos, švei 
carijos, Prancūzijos ir V. Vokietijos)-.- Už 
tai susilaukta iš įvairių pažiūrų kultūri
ninkų nepasitenkinimo. Panašių priekaištų 
teko nugirsti ir pačioje Studijų Savaitėje. 
O vienas asmuo, pirmą kartą čia dalyva
vęs, taip pareiškė: „Esu didžiai nustebin
tas S. Savaičių aukštu lygiu, aktualumu, 
objektyvumu ir nepasaulėžiūriškumu.1 Gai
liuosi, kad iki šiol jose nedalyvavau. Nežiū 
rint techniškų organizacinių sunkumų) atei 
tyje turėtų būti kviečiama kuo daugiau da 
lyvių, ir visi, čia bus patenkinti) visi-patirs 
naudos ir pajus tikrą lietuvišką' dvasią, ku 
rios tremtyje mums labai trūksta.

Dėl minėtų priežasčių, jei tik aplinkybės 
leis, Europos LF bičiuliai į sekančią Studi
jų Savaitę yra.nurtiatę kviesti daugiau šVe 
čių. V.M. (ELI)

i?

L..Ą P“:
nieko bendra neturįs su lietuviškais reiįą7 
lais, o tik siekia įgelti Lietuvių Prekybos 
B-vės steigėjus.

Bijau, kad tuo tik pasitarnaujama na 
lietuviškoms tos srities firmoms — konku
rentams.

Ką gi padarysi. Jei E.L. Redakcija rado 
reikalinga nemokamai. įdėti p. A. Žukaus
ko puolimą, gal bus. leista ir man uždėti 
taškus ant „i“. ' ■. J.’;

Liet. Prekybos B-vė nė anoniminė, bet 
oficiali firma, oficialiai užregistruota rei
kiamose įstaigose. Pirmasis mūsų skelbi
mas E.L. įdėtas su DBLS Valdybos ir Liet. 
Namų Direkcijos žinia. Kaip iš kitų skelbi 
mų matome, nei vieiia išimtinai siuntinė
lių srityje bešidarbuojanti firma pavardžių 
neskelbia.

Kodėl tad p, Žukauskas daro kažkokias 
diskriminuojančias išvadas, perskaitęs mū 
sų skelbimą?

Gyvename ne kokiame kaime, o Londo
ne, kur su patalpomis sunku. Tenka'įsi-

KIENO INTERESAI GINAMI TUO 
PUOLIMU

Š.m. rugsėjo 4-tos d. „EL.“ 34 nr. p A. 
Žukauskas Sk. Laiškų skyriuje iškėlė abe
jones dėl naujai įsisteigusios Lietuvių Pre 
kybos Bendrovės lietuviškumo.

Nebūdamas susietas jokiais saitais bei 
interesais nei su Liet, Prek. B-ve, nei su 
jokia kita biznio įstaiga, pagrįstai laikau 
save visiškai nesuinteresuotu asmeniu ir 
atsiliepiu, vadovaudamasis grynai teisin
gumo pajutimu.

Jeigu p. A. Žukauskas mano, kad „tais 
atvejais, kai apeliuojama lietuvių vardu, 
skaitytojai ir lietuvių visuomenė turėtų ži 
noti, kas tokias lietuviškas prekybos bend- 

, roves sutveria“, tai aš manau, jog taip vie 
šai rašant, reiktų p. Žukauskui drauge pa
sisakyti, kuriais sumetimais jis apsimeta 
nežinąs, kas minėtąją bendrovę įsteigė.

Kad Liet. Pr. Bendrovę įsteigė ir jai va
dovauja p. Masiulis, žinoma ne tik Lietu
vių Namų Direkcijai, bet ir visiem kitiem 
apie Lietuvių Namus Londone besisukio- rengti ten, kur įmanoma, ir nevisad gąli- 
jantiem lietuviam. Nuostabu tad, kad p. Žu 
kauskas, Lietuvių Namų B-vės tarnauto
jas, sakosi to nežinąs.

Jau vienas tas faktas kelia nemažas abe 
jones minėtojo laiško autoriaus nuoširdu
mu, „rūpinantis“ lietuvių interesais. Neno
romis kyla įtarimas, kad čia kažkoks „šuo 
pakastas“.

Jeigu, p. Žukausko nuomone, Liet. Pre
kybos B-vei negalima apeliuoti į lietuvius, 
nes jinai anoniminė, tai kodėl galima buvo 
lenkiškai firmai dėti Europos Lietuvyje 
skelbimus, kreipiantis į lietuvius „tautie-

ma išsinuomoti patalpas, kur norima. Na
me, kur yra mūsų įstaiga, yra ne viena ki
ta firma, bet penkios kitos. Jei sąlygos leis, 
persikelsime kitur, kur bus patogiau. .Gal 
ir į Lietuvių Namus. Beje, neatrodo, kad 
kitataučių firma, nuomodama patalpas 
Lietuvių Namuose, Įietuvėja. Ir 
būt, „nenutautėsime“, turėdami 
nelietuvių namuose. . ,j;

Galime pridurti, kad Lietuvių Prekybos 
Bendrovės steigėjai ir visi bendradarbiai 
yra lietuviai. Visi B-vės spaudos darbai'at
likti lietuviškose Nidos ir Albos spaujtu-

mes, tur 
patalpas

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.

Lietuvi'kus kainoraščius galite gauti visados.

Nuo šios savaitės jokių persiuntimo mokesčių 
nereikia mokėti kiekvienam, kuris užsako 20 
svarų vertės siuntinį (tik 20 svarų!).
Mūsų Bendrovė pati už tokius siuntinius su
moka visus persiuntimo, leidimo, supakavimo 
ir apdraudimo mokesčius.
Paltams ir kostiumams geriausios rūšies me
džiagos ir už žemiausias kainas galite gauti tik 
mūsų Bendrovėje.
Trims kostiumams medžiaga su muitu kainuo
ja tik 11 sv. ir 15 šilingų!
Dviems paltams medžiaga su muitu 9 svarai! 
RAŠYKITE MUMS:

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

ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI 

GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!

čiai“? Kodėl tada p. Žukauskas nereaga
vo ir nerašė laiško? Kodėl tada E.L. leidė
jai nebuvo p. Ž. barami už tokių skelbi
mų dėjimą, o barami dabar, įdėję lietuviš
kos firmos, įsteigtos ir vadovaujamos lietu 
vio, skelbimą?
.Kiti minėtame laiške pavartoti argu

mentai, kaip adresas, tariamas naujos ben 
drovės anonimiškumas (pasižiūrėkim, kiek 
firmų savo skelbimuose pažymi pavardę, 
kas yra jų vadovas?), deja, nepakelia kri
tikos. Tenka labai apgailestauti, I kad p. 
Žukausko laiškas ir visi ten pavartoti ar
gumentai aiškiai rodo norą diskredituoti 
būtent tą naujai įsisteigusią lietuvišką ben 
drovę ir atbaidyti nuo jos klijentus lie
tuvius.

O jeigu taip, tai kieno gi interesus gina 
p. Žukauskas savo laišku?

Pavartojus jo paties žodžius, tektų pasa
kyti, kad „šis klausimas turėtų būti iškel
tas viešumon“. F. Nevcravičius

vėse. Liet. Prek. B-vė daugiausia skelbia
si lietuviškoje spaudoje ir tuo pačiu ją re
mia. įsisteigus Liet. Prek. B-vei ir pradė
jus konkuruoti, jau ir kitos firmos sumaži 
no patarnavimo mokestį. Tuo būdu jau L. 
Prek. B-vės atsiradimas siuntinius siun- 
čiantiems lietuviams, pasirodė esąs nau
dingas.

Liet. Prek. B-vės įšisteigimas neužkerta 
kelio steigti naujas lietuviškas bendrovės. 
Vienokio pobūdžio firmų konkurencija' te
gali išeiti tik į naudą klijentams. Ir jeigu 
įsisteigė lietuviškoji firma, konkuruojanti 
su kitataučių firmomis ir verčianti jas) pi
ginti savo kainas, tai, atrodo, nėra jpkio 
rimto pagrindo ją diskredituoti ir pulti. 
Nebent yra kokie nuslėpti asmeniniai ar 
kitokie interesai.

S. Masiulis
Lietuvių Prekybos Bendrovė

1, A. Hunt Str., London, W11.

DĖL LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS
Praėjusiame E.L. numeryje buvo įdėtas 

p. A. Žukausko laiškas, kuris man atrodo

„Adomas nori būti žmogukni“ — tokiu 
pavadinimu Lietuvoje dabar pradėta ga
minti meninė filmą. (E)
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ATOMINĖ MOTERIS

BARAVYKININKŲ

Ta pati baravykininkų vyrų ir moterų 
literatų. sekcija, apsvarsčiusi Sužalotuo
sius, nusprendė, kad tai irgi nepaprastas 
laimėjimas. Stebėtina, kaip toji knyga ne
gavo „Praugo“ premijos (tuo reikalu bara 
vykininkai siusią memorandumą). Ten 
vaizduojama moteris, nuo kurios žvilgsnio 
dukart palūžo vokiečių karininkas, komen
dantas ištirpo nuo jos kelių žodžių, tre
čias budelis kojas pakratė nuo jos kaukš- 
telėjimo. Ketvirtas stipruolis irgi ilgą lai
ką vietoje be pasisekimo sukinėjosi apie 
ją. O mūsų atominė moteris tuo laiku taip 
įsismagino, kad suskaldė pirmąjį savo bu
delį karininką, bet, matyt, tai pareikala
vo iš jos daug energijos, ne tiek ji atspari 
jau liko, o tai paaiškėja paskutiniuose pus 
lapiuose.

Jei nuo baravykininkų ruošiamo sputni- 
ko liks kiek pinigų, abiems knygoms bus 
paskirtos didelės premijos.

nugaros, o aiškiai sakome: eikit, kur gegu
tės žiemavojo, ir iš principo nario mokes
čio neimam, kad daugiau į baravykinin<us 
priviliotumėm.

Dėl ydų kėlimo tai kartais ir pasisako
me, norėdami parodyti kitu, organizacijų 
narių visišką bankrotą. Mielai ir daugiau 
pasisakytume, bet bijom. Mat, ruskius ir 
kitus svetimšalius iš išvaizdos ir kvapo pa 
žįstam, mokam nuo jų apsiginti, o prieš sa 
vuosius neturime tinkamo priešginklio. Jis, 
tipelis, šypsodamasis gali prieiti, ranku t; 
tau pabučiuoti ir čia pat akmeniu pripjoti. 
Štai- kas. Taigi prisilaikome mandagumo, 
nekaltinkit mus, p. J. Girdy!

DĖL ATSTOVŲ I PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMĄ

EUROPOS LIETUVIS Nr. 3h. (526) 11. 9. 19Š8

PAAIŠKINIMAS
„Europos Lietuvyje“ pasirooė eilė laiš

kų, kuriuose vienaip ar kitaip aiškinamas 
baravykininkų judėjimas. Vieni nori maty
ti mus šnipais, kiti ydų plakėjais, treti ne 

tnaudėliais, o ketvirti visai neturį savo nuo 
monės. Taigi tiems ketvirtiesiems ir paaiš' 
kinam, kad mes ne šnipai, ne ydų kėlėjai, 
ne nenaudėliai, bet judėjimas, kaip lasi- 
ninkai, ateitininkai ir kitokie inkai, pasiry 
žę išvaduoti ir atvaduoti. Mūsų manifestas 
tuo reikalu aiškus. Skirtumas tarp mūsų 
ir visų kitų inkų yra esminis, būtent: grį
žę Lietuvon mes nesirengiam sudaryti mi 
nisterių kabineto ir pasidaryti ministe- 
rials. Antras skirtumas: mes nasišypsom 
kitiems judėjimams, laikydami kumštį už

Baravykininkų centro komitetas iš bara 
vykininko Martyno kuopelės gavo šitokio 
turinio laišką: *

Į lietuvių seimą Amerikoje buvo išrinkti 
vien londoniškiai. Kiek teko patirti, juos 
rinko irgi londoniškiai, bet irgi tik mažu
ma. Malonėkit atsakyti man į šiuos klau
simus:

1) Ar tik Londonas gavo teisę atstovauti 
D. Britanijos lietuviams seime, ar ne? 2) 
Jei ne, tai kaip pagydoma toji Vokietijos 
lagerių liga griebti viską, kas tik pasitai
ko? 3) Kaip tektų susitvarkyti ateityje, 
kad sprendžiant rimtus reikalus nesireikš- 
tų tas vaikiškumas?

Atsakymas: Komisija, sudaryta iš dak
taro, psichologo ir vaikų darželio Vedėjos, 
apsvarsčiusi tamstos laišką, patarė bara
vykininkų centro valdybai daryti žygių 
Amerikoje, kad išrinktiems atstovams ne
būtų duota kelionei pinigų.

Lietuvos naujiena atranka
RUMŠIŠKĖS KRAUSTOSI Į KALNĄ
Gal būt, jau kitais metais Nemunas ties 

Kaunu bus užtvenktas, ir išsilies vadina
moji Kauno jūra. Tarp daugelio kitų vieto 
vių, ji užlies visą dabartinį Rumšiškių 
miestelį. Todėl rumšiškėnai jau dabar sku 
ba kraustytis į naują jiems gyventi skirtą 
vietą, kalne. Keliami visi trobesiai, o taip 
pat ir senoji Rumšiškių bažnyčia, kuri oft 
cialiai pripažinta esanti architektūros pa
minklas. Iš viso į naujas vietas turės pers 
kelti apie 800 sodybų. Net Birštono kuror
to dalis būsianti užlieta, drauge su Biru
tės ir Vytauto mineraliniais šaltiniais. Sta
tomos naujos sanatorijos kitoj Nemuno pu 
sėj, irgi kalne. Jau esą surasta kilų vistų, 
iš kurių pasiekiami mineraliniai vande
nys. Stengiamasi, kad iki 1959 metų pa
baigos statomosios Kauno HES (hydroelek 
trinės stoties) bent viena turbina p.adėtų 
suktis. Stoties administracija jau įsikūrė 
naujame jai 
ministracija 
Pastatyta ir 
tams.

Šiuo metu
kai, bet ir archeologai tyrinėja „jūros dug
ną“; t.y. vietas, kurios vėliau bus apsem
tos. Buvo į tas vietas nuvykusi archeologų 
ekspedicija, vadovaujama Čiurl onies var
do dailės muziejaus mokslinės bendradar
bės Rymantienės. Ekspedicija suradusi dar 
giau kaip 2000 metų senumo buitinės kul
tūros liekanų. z (LNA)

tuose keliaaukščiuose pavadinimuose nebe 
susivaiko.

Yra panašių ir „lietuvišcų“ pavadinimų: 
Vyrlietžemūktiekimas, Lietverstaryba, Zo- 
ovettiekimas ir t.t.

Naujoje telefonų knygoje jau nurodomi 
ir privačių abonentų butų adresai. Anks
čiau tai nebuvo praktikuojama. Bet adre
sai, pavardės ir net jų telefonų numeriai 
daugeliu atvejų išspausdinti klaidingi.

(LNA)

Atvežtus geresnius audinius bematant 
išpirko. Šeduvos audinių parduotuvėje lie 
pos pradžioje pasirodė didesni kiekiai ge-

resnių šilkinių ir kitokių audinių. Šeduvos 
ir apylinkės gyventojai skubo nusipirkti 
geresnių audinių ir jų per dvi dienas išpir 
ko už daugiau kaip 30.000 rublių. (E)

Robotų mokyklos. Vilniaus radijas prane 
šė, kad nuo rugpiūčio 1 d. prasidėjo jauni
mo priėmimas į specialias amatų, techni
kos, kalnų pramonės, statybos ir kitas mo
kyklas. Sovietų Sąjungoje numatyta priim 
ti daugiau kaip 175.000 jaunuolių. Kiek iš 
to skaičiaus bus Lietuvos jaunimo, ne
skelbiama. Pažymėtina, kad į tas mokyk
las mokiniai patenka ypatingos atrankos 
būdu. Pavyzdžiui, vaikai paimami iš vaikų 
namų ir išugdomi į tikrus robotus, kurie 
nuo šeimos gyvenimo visiškai atpratinami.

(E)

skirtame pastate (Pirma ad- 
buvo Kaune, Laisvės ai. 21). 
kitų pastatų įstaigoms ir bu

ne tik fotografai ir dailinin-

ŽVAIGŽDES IR JUS
Tai bus naujas kassavaitinis mūsų laik- si nusiminimui, savaitė suteiks tikrą atpil- 

raščio skyrius tiems skaitytojams, kurie ti- dą. Susirūpinimo gali kelti nauja atsako- 
ki į astrologiją — į žvaigždžių įtaką žmo- mybė.
nių gyvenimui.

Zodiakas — 
riuo keliauja 
žvaigždės. Tas 
lygių dalių. Kiekviena dalis skirta vienai 
iš dvylikos svarbiausiųjų planetų. Metai, 
kaip žinia, suskirstyti į dvylika mėnesių, 
ir kiekvianas mėnuo yra kurios nors pla
netos įtakoje. Kiekviena planeta turi savo 
atskirą ženklą.

Astrologai tvirtina, kad planetos turi 
tam tikros įtakos žmonėms, kad daug reiš
kia žmogaus likimui ir laimei, kurios pla
netos įtakoje jis yra gimęs. Ne veltui sako
ma: gimęs po laiminga ar nelaiminga 
žvaigžde.

Iš tų dvylikos kas savaitę pateikiamųjų 
skyrelių kuris yra tamstos?-'Atsakymą leng 
vai susirasite skliausteliuose: jei tamsta 
esi gimęs-usi tarp rugpiūčio 24 d. ir rugsė
jo 23 d, tai tamstos žvaigždė yra Mergelė, 
ir apie tamstą kalba žvaigždės pirmajame 
skyrelyje. Įsidėmėkite savo žvaigždę, ir il
gainiui jums nebereikės ieškoti skliauste
liuose žymimųjų gimimo mėnesių ir dienų! 

žvaigždės čia jums kalba kitai savaitei.
* * *

dangaus juosta, kelias, ku- 
svarbiausios planetos — 

kelias padalytas j dvylika

Laimingi skaitmenys: 15, 17.
OŽYS (gruodžio 23 d. — sausio 20 d.): 
Numatoma šviesi savaitė, ypač tiems, ku 

rie yra įvelti į politiką ar visuomeninius 
reikalus. Bet rizika gali neigiamai atsiliep
ti. Namuose laimingas sugyvenimas.

Laimingi skaitmenys: 26.
VANDENIUS (sausio 21 d.—vasario 19):
Naujos nemalonios pareigos gali suerzin 

ti jus, bet gero draugo pagalba išlygins ne 
malonumus. Nepasitikėk neaiškiais 
dais.

Laimingi skaitmenys: 6, 15.
ŽUVYS (vasario 20 d. —kovo 20
Ginčai gali pakenkti pažangai, 

sugyvenimas, biznio ir,, meilės reikalai sek
sis gerai. Susilaikyk nuo svarbaus laiško 
rašymo. Ketvirtadienis geriausia diena ke
liauti.

Laimingi skaitmenys: 4, 24.
AVINAS (kovo 21 d. — balandžio 20 d.):
Bendriniai reikalai eisis gerai. Darbe jus 

laukia ypatingas atpildas. Reikaluose su 
autoritetingu asmeniu patartinas atsargu
mas.

Laimingi skaitmenys: 13, 31.
BULIUS (balandžio 21 d. — gegužės 

21 d.):
Būk praktiškas ir neklausyk patarimo, 

kuris gali būti tik pataikavimas ir saldlie 
žuvavimas. Labai sėkminga savaitė pirk
ti ar parduoti nuosavybei. Darbas riedės 
sėkmingai.

Laimingi skaitmenys: 10, 22.
DVYNIAI (gegužės 22 d- — birželio 21):
Numatomos geresnės piniginės pajamos. 

Su priešingos lyties pažintimis patartina 
prisilaikyti tam tikros diplomatijos.

Laimingi skaitmenys: 1, 19.
VĖŽYS (birželio 22 d. — liepos
Sukietink bent kiek savo širdį, 

būti išnaudotas. Susitikimas su 
čiu ar kaimynu suteiks ypatingo 
mo.

Laimingi skaitmenys: 12, 28.
LIŪTAS (liepos 24 d. — rugpiūčio S3): 
šios savaitės pasisekimas ypač priklau

sys nuo jūsų gabumų ir drąsos. Eik pir
myn su savo planais, bet venk tartis su ki
tais. Specialios priemonės reikalingos apsi
saugoti nuo vagystės.

Laimingi skaitmenys: 3, 21.

paža-

d.):
Namų

KEISTI ĮSTAIGŲ PAVADINIMAI
' Telefonų abonentų knyga Vilniuje ne 

kasmet pasirodo. Ligi šių metų vilniečiai
’ turėjo naudotis 1954 m. knyga, kuri faktiš 

kai jau visai nebeatitiko esamo telefonų 
paskirstymo. Ankstesnė laida buvo tik 
1951 metais. y

Dabar neseniai išleista knyga jau atski
rai lietuviškai ir rusiškai (pirma abi bū
davo drauge įrištos). Bet lietuviškoji laida 
net „Tiesoje“! susilaukė pasipiktinimo dėl 
lietuvių kalbos darkymo.

Iš telefonų knygos matyti, kad Vilniuje 
esama tokių įstaigų bei įmonių: Glavko- 

įs:; opchoztorg, Rasžyrmaslosbyt, Glavplodovo 
ščtorg, Sortsemovošč, Komundorstroj, Gla- 
vmiasrybtorg, Elektroširpotreb ir t.t.

Vis tai įstaigos bei įmonės, kurių centrai
yra Maskvoje (nepaisant pernai įvykdytos tangos duos vaisių — gali būti netikėtų pi 
ūkinės „autonomijos“). Bet ir patys rusai nigų. Verta susilaikyti nuo perdėto išlai

dumo.
Laimingi skaitmenys: 16, 30.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 ir spalio

23 d.):
Gali kelti susirūpinimo piniginiai reika

lai, bet, kai juos nugalėsi, numatoma gera 
pažanga. Tik nesileisk įkalbėti, kad rizi
kuotum!

Laimingi skaitmenys: 7, 25.
SKORPIJONAS (spalio 24 d. —lapkričio 

22 d.):
Rašytojai, menininkai ir kitokie kūrėjai 

šią savaitę gali tikėtis sėkmės. Saugokis, 
nes bus dedamos tam tikros pastangos ap
gauti!

Laimingi skaitmenys: 6 ,24.
ŠAULYS (lapkričio 23 d. — gruodžio

22 d.):
Nepasitikėk pažadams. Jeigu nepasiduo-

MERGELĖ (gimusiems tarp rugpiūčio 
24 ir rugsėjo 23 d.):

Sudėk į krūvą visas savo pajamas. Pas-
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SIS TAS NAUJO SIUNTINIU 
REIKALUOSE

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 pir 
mos 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.

PIGIAU IR MEDŽIAGŲ SIUNTINĖLIAI 
Pavyzdžiui, 3 vyr. kostiumams medžiagų 3 at
karpos po 31 jardo, įskaitant kiekvienam kos
tiumui geros rūšies šilką pamušalams, už 14 
svarų ir 8 šil. Kostiumams medžiagos pasirink
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 pasirinktinų 
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.ll, gali pasiųsti ne 22 
Ibs svorio siuntinius, kaip iki šiolei, bet 40 sva
rų netto. Tiems, kurie užsako 40 Ibs svorio siun 
tlnį, 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: 
TAZAB, Lithuanian Dep., 1, Ladbroke Gdn«, 
London, W.ll. Visų rūšių siuntiniai, užsakyti 
per mus, pirmoje eilėje pasiunčiami, o tik žy
miai vėliau siuntėjas gauna sąskaidas. Dažnai 
apmokama tik tada, kai siuntinys jau vietoje 
ir apie tai žino siuntėjas. Kam būtinas reika
las verčia siųsti, pirmoje eilėje atsiminkite šį 
adresą:
TAZAB, lith. dep, i, ladbroke grds 

LONDON, W.ll.

Metinis Išpardavimas!
(Tik dvi savaitės)

3 šilingai nuolaidos iš svaro
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.
Pasiruoškite žiemai — pasisiūdinkite 
Iš geriausios pasaulyje CROMBIE me
džiagos sau apsiaustą.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.
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Nuoširdžiai dėkojame mūsų tautiečiams šiltai 
atsiliepusiems į mūsų skelbimus ir atsiuntu- 
siems gausius pasveikinimus ir užsakymus. Ti
kimės, kad visuomet sugebėsime tinkamai pa
tarnauti visiems kas siuntinėlius siunčia. 
Susilaukęs didelio pasisekimo Europoje ir Aus
tralijoje pirmasis mūsų standartinis siuntinė
lis baigiasi.
Dabar turime garbę pasiūlyti antrąjį dar įdo
mesnį panašų siuntinėlį, kurio irgi turime tik 
ribotą kiekį (300): 3} jardo mėlynos, 31 jardo 
pilkos ir 31 jardo rudos, tvirtos, patrauklios, 
lygios, be jokių ruožiukų medžiagos trims vy
riškiems arba moteriškiems kostiumams. Iš 
viso 91 jardo geros medžiagos už £12.0.0.
Į šią kainą įeina visi manipuliaciniai mokes
čiai: sovietinis muitas, licenzija, draudimas, 
supakavimas ir pasiuntimas.
Negana to, be jokit) kitų papildomų mokesčių, 
vien už mūsų kataloge nurodytą kainą galime 
pridėti prie tokio siuntinio 10 Ibs mūsų prekių

pasirinktinai. Galime prie standartinio siunti
nio pridėti ir 10 Ibs Jūsų pačių supirktų ir 
mums atsiųstų prekių. Tokiu atveju reikia su
mokėti už tų prekių muitą, nes visi kiti mo
kesčiai jau įskaičiuoti į standartinio siuntinė
lio aukščiau nurodytą kainą.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių ir katalogų, ku
riuos siunčiame tuojau nemokamai.
Turime garbę pabrėžti, kad mūsų firma gins 
visą laiką Jūsų interesus. Mes liekame vienin
telė firma siūlanti siųsti 20 Ibs neto siuntinius, 
siekiančius ir viršijančius 25 sv. vertę be jokių 
manipuliacinių mokesčių, skaitant tik katalo
ginę mūsų prekių kainą.
Mes ir ateityje kovosime tam, kad ir prekių 
kainos ir patarnavimas būtų kuo žemiausi'. 
Tuo Jūs įsitikinsite palyginę mūsų kainas su 
kitų firmų kainomis.
RAŠYKITE:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STR., LATIMER ROAD, 

LONDON, W.ll 
Telefonas PARk 1643

(Artimiausios požeminio traukinio stotys: 
Shepherd's Bush arba Latimer Road).
Provincijoje gyvenantiems savo klijentams, 
užsakantiems vidutinės vertės siuntinį, apmo
kame kelionę į Londoną. Maža to: kad mūsų 
klijentai negaištų laiko, apmokame jiems tak
si išlaidas nuo stoties iki mūsų firmos, vis tiek, 
ar jie užsakys siuntinį, ar ne. Jei pasidairysite, 
tai prisiminsite, kad šitaip dar niekas nėra 
siūlęs.

si! SįlįlįHiį
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