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Kiek to savarankumo" Lietuvoj
Sausio 15 d. Švedijoj, sulaukęs 

beveik 70 metų, mirė žinomas lietu 
vių publicistas rašytojas ir diplo
matas Ignas Jurkūnas - šeinius. 
Tai buvo didelių gabumų ir nema- 
žesnio darbingumo vyras, išvaręs ii 
gą ir gilią vagą Lietuvos dirvoje, 
ypač literatūros ir publicistikos sri 
tyje. Bet apie tai, be abejonės, para 
šys kitos gabesnės plunksnos. Tuo 
tarpu tenka pasitenkinti keliomis 
žinelėmis iš jo gyvenimo.

Ignas Jurkūnas - šeinius gimė 
1889 m. balandžio 3 d., šeiniūnų k., 
Gelvonių valsč., Vilniaus apskrity
je. Pradinį mokslą ėjo Musninkuo
se, o vėliau išėjo „Saulės“ kursus 
Kaune. Tęsė toliau mokslą Maskvo

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

KAIP DAMANAUSKAS SU 
LIAUDANSKU SUSIPEŠĖ

Damanauską pernai atsiuntė pakelti nu
smukdytą Lenino vardo kolūkį, o Vladas 
Liaudanskis jau daugelį metų čia dirbo 
brigadininku. Iš pradžių jie vienas kitu bu 
vo patenkinti.

— Stengiasi vyras, — sakė Damanaus- 
kas.

— Mes su pirmininku keliam kolūkį! — 
gyrėsi Liaudanskas.

Praėjo pusmetis.
— Ko jis čia vaizduojasi kažkokiu povu! 

Brigada, kaip ir kitos, o jis nosį riečia. At
rodo, kad be jo kolūkis sugriūtų!.. — ėmė 
širsti Damanauskas.

— Jam kiti geresni?! Mane nori paže
minti?! To nebus!.. — karingai bambėjo 
Liaudanskas. —■ Aš kolūkyje seniausias bri 
gadininkas, aš!..

Į pirmininko kabinetą užėjo klubo - skai 
tykios vedėja.

— Brigadose inventorius nesutvarkytas. 
Gal į „Spyglį“ karikatūrą įdėti?

— Dėk Liaudanską.
Sekančią dieną pirmininko stalas krūpte 

Įėjo nuo energingo Liaudansko kumščio.
— Užsimanei garbę nuplėšti?!.. Prieš 

žmones apjuokti?!.. Aš penkis tokius pirmi 
ninkus praleidau! Aš!..

— O tu nešauk! Aš ne kurčias!.. — įside 
gė Damanauskas.

— Pažiūrėsim!..
Liaudanskas kito akyje krislą pamatys, 

o savojoje ir rąsto neįžvelgia. Gi Dama- 
nausko „krislai“ nemenki. štai ir ėmė 
sklisti kalbos kalbelės apie naująjį kolūkio 
pirmininką. Beveik visos jos užgimsta Liau 
dansko brigadoje...

— Pirmininkui aš todėl nusidėjau, kad 
jo trečiajai žmonai neįtikau!.. — su aitria 
šypsenėle pasakė Liaudanskas viešai susi
rinkime.

Salė suprunkštė.
Sekantis susirinkimas. Liaudanskas at

leidžiamas iš brigadininko pareigų.
— Kas ką! — nusprendžia Liaudanskas 

ir pila skundus visomis kryptimis.
— Jis arba aš! — atsako Damanauskas.
— Liaudanskas daug metų buvo briga

dininku, bet tai nesukliudė kolūkiui visai 
nusmukti, o Damanauskas jau nemažai jį 
sustiprino, — padarė išvadą rajono vado
vai.

Istorija vystosi toliau. Liaudanskas, nie
ko neveikdamas, sėdi namuose, rašo skun
dus, kruopščiai sega aplankan jų nuorašus. 
Damanauskas asmeniškai tikrina, kad už 
kiekvieną kolūkyje nedirbtą dieną Liau- 
danskui būtų nubraukti 3 darbadieniai. Nu 
braukė iki... 114. Atsibodo. Liaudanskas 
pasiekia, kad kolūkio lėšos, išleistos įvai
riems pirkimams neprisilaikant finansinės 
drausmės, būtų užskaitytos į Damanaus- 
ko asmeninę sąskaitą.

Praėjo maždaug metai nuo to, kai sien
laikraštyje pasirodė Liaudansko karikatū
ra. Į rajonines, respublikines ir net sąjun
gines organizacijas keliauja skundas po 
skundo, o iš ten į kolūkį — skundų tikrin
tojai, atsakomieji raštai. Liaudanskas su 
Damanausku tebekariauja.

(E) Gudiją jungia su Pabaltijo respubli
komis. Jau kuris laikas Sovietai stengiasi 
Gudiją jungti su Pabaltijo respublikomis. 
Pavyzdžiui, šiais metais įvyksiančiame IV- 
me Pabaltijo teatriniame festivalyje daly
vaus ir Gudija. Gruodžio pabaigoje Minske 
tuo reikalu buvo atitinkamų pareigūnų pa 
sitarimas. Tai jau ne pirmas atsitikimas, 
kad Gudija įjungiama į Pabaltijo respubli 
kų šeimą. ,

je, kur studijavo istorijos filosofi
jos fakultete Šeniavskio universite 
te. Pirmojo Pasaulinio karo metu 
Lietuvių Draugijos Centro Komi te 
tas pasiuntė jį švedijon, kur jis 
darbavosi prie Švedų Lietuvių Ko
miteto. Nuo to laiko prasideda Šei
niaus užsieninė tarnyba, kurioje 
jis pasiekė Lietuvos atstovo laips
nio Skandinavijos kraštuose. Eilę 
metų jis sėkmingai darbavosi ypač 
Švedijoj, kur jis išmoko švedų kal
bos, ir užmezgė gerus ryšius su vie
tos rašytojais ir politikais. Įdomu, 
kad viena jo pirmųjų ir viena pas
kutiniųjų knygų abi parašytos šve 
dų kalba ir abi apie Lietuvą: 1917 
metais, dar Pirmojo Pasaulinio ka

ro metu, pasirodė jo knyga apie 
Lietuvos kultūrą (Litauisk Kultur) 
ir 1945 metais, besibaigiant Antra
jam Pasauliniam karui, išėjo ne
mažai triukšmo padariusi jo» antro 
ji knyga apie bolševikų tvano už
plūdimą Lietuvoje ir Pabaltijyje 
(Den Roeda Floden Svaemmar Oe- 
ver). Jis parašė ir nemaža apysakų, 
tarp kurių gal geriausiai žinoma jo 
apysaka „Kuprelis“, o be to dar mi 
nėtinos apysakos „Nakties žibu
riai“, „Vasaros Vaišės“, „Bangos 
siaučia“ ir kt.

Stambių Lietuvos darbuotojų ei
lėse šeiniaus mirtis padarė didelę 
spragą. B.K.B.

— Jeigu jis eitų dirbti į kolūkį, kaip 
kiekvienas, aš, gal būt, ir pamirščiau vi
sus tuos nemalonumus... — aiškinosi Da
manauskas.

— Jeigu pakeistų kolūkio pirmininką, 
aš, gal būt, eičiau ir į bet kurį darbą... — 
porina Liaudanskas.

O ką kolūkiečiai? Juk jie kolūkio šeimi
ninkai.

Dėl Liaudansko jų nuomonė trumpa ir 
aiški:

— Tegu padirbėja su dalgiu ir žagre. 
Perdaug išpuiko!..

Damanausko klausimas lieka atviras. Vi 
si mato, nebent išskyrus Liaudanską, kad 
kolūkis pakilo, sustiprėjo, bet naujasis pir 
mininkas turi ir blogų bruožų: nepakenčia, 
kad jį kritikuoja, perdaug tiki administra
vimo galia, ūkiniuose klausimuose smar
kiai mėgsta biznieriškumą, neretai pažeis 
damas žemės ūkio artelės įstatus ir net ta- 
tybinius įstatymus. Suka jis dažnai krei
vais ir slidžiais keliais.

O rajono vadovai? Jie žiūri, kaip neprin 
cipingai pešasi Damanauskas su Liaudans- 
ku, kaip dėl to nukenčia darbas, kolūkis. 
Žiūri ir nesudraudžia abiejų vyrų, kurie 
dėl ambicijų užmiršta esmę ir daro žalą 
sau ir kitiems. Ar neatėjo laikas įsikišti?

A. Poškus, Šeduvos rajonas.
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958.12.18.

r SefitųnioS DIENOS -|
LĖKTUVO SU MIKOJANU NUOTYKIS

Lėktuvui, kuriuo iš Amerikos skrido na
mo Mikojanas, sugedo vienas motoras, pas 
kui pilotui buvo pranešta, kad išorinėje pu 
sėje kažkas užsidegę prie antrojo (lėktu
vas keturmotoris) motoro, ir skubiai teko 
nusileisti Newfoundlande — amerikiečių 
jūrų bazėje. Iš ten išskrido kitu lėktuvu.

Lėktuvas buvo skandinavų orinės tarny
bos ir gabenamas tini.

Mikojanas pasisakė, kad esąs jau pakan
kamai ilgai gyvenęs ir dėl to nebijojęs mir 
ti. Jis daugiau rūpinęsis kitų keleivių, 
ypač vaikų likimu.

INFLIACIJOS PAVOJUS AMERIKOJE
Prez. Eisenhoweris savo kalboje įspėjo 

amerikiečius dėl kylančio pinigų pigėjimo 
pavojaus. Dabar teksią daugiau rūpintis 
tuo pavojum, o ne gerovės kėlimu. Jis iš
kėlė klausimą prekių kainų ir atlyginimų 
kėlimo suvaržymo.

SUSITIKIMAS KARALIENĖS IR 
PREZIDENTO

Britų karalienės susitikimas su Ameri
kos prezidentu numatomas birželio mėn. 
Tada karalienė važiuoja į Kanadą ir susi
tikimas greičiausia įvyks Amerikos - Kana 
dos pasienyje.

KUBA KITAIP TEISIANTI
Po skubių karinių teismų ir šaudymų, 

Havanoje prasidės teismas 500 „karo nusi
kaltėlių“, ir kariuomenės atstovas paskel
bė, kad tas teismas vyksiąs kitaip, negu bū 
davę Batistos laikais: būsią teisiama vie
šai, teisiamieji turėsią advokatus.

KELIAS Į BERLYNĄ
J. Alsop amerikiečių laikraštyje , N.Y. 

Herald Tribūne“ tvirtina,-kad britų ir pran 
cūzų vyriausybės prisijungė prie amerikie 
čių nusistatymo, jei būtų reikalo, net ir jė 
ga prasiskinti kelią į Berlyną.

Kaip tvirtina Alsop, tai reiškia, kad vi
sos trys vyriausybės sutaria ginti teisę nau 
dotis žemės kėliais ir nežada blokados atve 
ju pereiti j susisiekimą vien lėktuvais.

SEROVAS GAVĘS ATSAKINGAS 
PAREIGAS

Vakaruose esama pagrinde tikėti, kad 
gen. Serovas yra paskirtas sovietų karinio 
saugumo viršininku.

ITALIJOS LIETUVIŲ TELEGRAMA

Pirmoji telegrama popiežiui pasiųsta Itali
jos Lietuvių Bendruomenės gruodžio 24 d. 
Lietuvos Pasiuntinybės Vatikane reikalu. 
Jo Šventenybei Jonui XXIII, Vatikanas.

Italijos Lietuvių B-nė, sujaudinta infor
macijų, kad gali būti uždaryta Lietuvos 
Pasiuntinybė prie Šventojo Sosto, bei susi 
rūpinusi, kad tai iššauktų sunkiausių pa
sekmių milijonuose lietuvių katalikų Tėvy 
nėję, tremtyje ir laisvame pasaulyje, kurie 
duoda didvyrišką ištikimybės Apaštalų 
Sostui pavyzdį, drįsta nužemintai pastebėti 
Jūsų Šventenybei, kad toks faktas: 1. pa
kirstų lietuviuose pasitikėjimą Šventuoju 
Sostu kaip teisingumo saugotoju ir pri
spaustųjų gynėju; 2. duotų sovietams stip
rų argumentą veikti lietuvių tarpe prieš 
Šv. Sostą; 3. reikštų pripažinimą smurtu 
įvykdytos okupacijos ir inkorporacijos, ką 
kultūringas pasaulis pastoviai neigia; 4. su 
darytų pavojų Tautinės Bažnyčios įkūri
mui; 5. pakenktų katalikybės plėtimuisi Š. 
Rytų Europoje; 6. disorjentuotų katalikus 
jų kovoje prieš bedieviškąjį komunizmą.

PLB Italijos Krašto Valdyba ir Taryba 
sutsirūpinusios prašo Jūsų Šventenybės ne 
siryžti panaikinti Lietuvos Pasiuntinybę, 
nesant jokio padėties panašumo tarp jos 
ir Lenkijos bei satelitų. Priklaupę prie Jū
sų Šventenybės kojų prašome Apaštališko
jo Palaiminimo Bendruomenei ir niokoja
mai Tėvynei.

Pirmininkas kun. Vincas Mincevičius 
T-bos Vicepirmininkas Prof. Dr. Z. Ivinskis

JUODA KATĖ TARP MASKVOS IR 
KAIRO

Tarp ligi šiol buvusių labai bičiuliškų 
santykių tarp Maskvos ir Kairo perbėgo 
juoda katė, kai prez. Nasseras pradėjo su
iminėti komunistus. Bene pirmasis tai pa
judino maskviškis prof, sąjungų laikraštis 
„Trud“, pabrėždamas, kad Jungtinėje Ara
bų Respublikoje tūli elementai ima dainuo 
ti reakcionierių propagandos dainelę. Po to 
atsiliepė prancūziškasis komunistų „Huma 
nite“, čekoslovakiškasis „Rude Pravo“ ir, 
itališkoji „Unitą“.

„Pravda“ Egipto ir Sirijos komuniste su 
iminėjimą visai nutylėjo.

MIRĖ CECIL B. deMILLE
Sausio 21 d. širdies smūgiu mirė vienas 

žymiausių Amerikos filmų pradininkų Ce
cil B. deMille, pastaraisiais metais, varžy- 
damašis su televizija, statęs vis masinių 
scenų filmas. Mėgo jis filmoms imtis bibli 
nes ir pusiau istorines temas („Kryžiaus 
ženklas“, „Karalių karalius“, „Dešimt įsa
kymų“ ir kt.).

SVASTIKOS IR ANTISEMITIZMAS
Vokietijoje vis dažniau išpaišomos svasti 

kos ant sinagogų ir kitur, būna antisemi
tiškų išsišokimų, išplatinama vis daugiau 
antisemitiškos spaudos, ir teismams gana 
sunku tokius klausimus spręsti.

NAUJAS- STIPRUS VAISTAS
Amerikiečiai yra išradę naują- labai 

stiprų vaistą skausmui apmarinti. Jis 10 
kartų stipresnis už morfiną ir 50 kartų už 
kodeiną.

Iki šiol jis vadinamas NIH - 7519.

NEHRU SEKRETORIAUS LIKIMAS
Užpultas dėl to, kad išlaidas daro toli 

gražu ne pagal savo pajamas, atsistatydino 
Indijos min. pirm. Nehru ilgametis sekre
torius Mathai.

SUOMIŲ PREZIDENTAS LENINGRADE
Suomių prez. Kekkonen buvo nuvykęs į 

Leningradą ir tarėsi ten su Chruščiovu.
Suomija neseniai išbuvo net 40 dienų be 

vyriausybės, ir viena rimčiausių priežas
čių — sovietų nepasitenkinimas per menka 
prekyba tarp abiejų kraštų.

Anot sovietinės propagandos, Lietuva nie 
kad nebuvusi tokia nepriklausoma ir sava 
ranki, kaip dabar, būdama „didžiosios bro
liškos tautos globoje“... Tas ir taip jau di
delis savarankumas dar padidėjęs po 1957 
metų reformos pramonės administravime. 
Viena iš „savarankumo“ žynjių laikoma ir 
tai, kad Maskvoje, prie sovietinės ministrų 
tarybos esanti net Lietuvos (t.y., LTSR) 
atstovybė, lyg ir pasiuntinybė, kuri, tarp 
ko kita, ir įsikūrusi yra nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinybės namuose Maskvo
je... Lietuvos „pasiuntinys“ (oficialiai vadi 
namas „nuolatinis atstovas“) dabar yra tū 
las Konstantinas Gabdanskas. Štai kaip tas 
„diplomatas“ pats apibūdina savo vaidme
nį ir Lietuvos'„savarankumą“:

„Nuolatinis atstovas dalyvauja (sovieti
nės vyriausybės posėdžiuose) sprendžiant 
visus klausimus, kuriuos respublikos mi
nistrų taryba kelia sąjunginei vyriausybei. 
Jis ruošia ir patiekia papildomą medžiagą 
keliamiems klausimams pagrįsti, iškilu
siems neaiškumams išaiškinti ir rūpinasi, 
kad respublikos reikalai greičiausiai ir ge 
riausiu būdu būtų išsprendžiami centri
niuose organuose“.

, Iš kitos pusės, nuolatinis atstovas atlie
ka sąjunginės vyriausybės užduotis, prista 
tydamas respublikos vyriausybei nutarimų 
projektus liečiančius Lietuvą, supažindin
damas respublikos organus su ministrų ta
rybos (sąjunginės) darbų planais“.

„Nuolatinis atstovas privalo dalyvauti vi 
suose Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos 
prezidiumo posėdžiuose, kurie paprastai 
vyksta vieną kartą savaitėje. Beveik kiek
viename posėdyje svarstomi klausimai, lie 
čiantieji respubliką“. .

, Svarstant 1959 ritėtų biudžetą, nors ir 
ne visiškai, buvo patenkintas mūsų prašy
mas ir padidintas lėšų asignavimas gyvena 
mųjų namų remontui, mokyklų inventoriui 
įsigyti ir kitiems tikslams, beveik 20 mili
jonų rublių sumoje“.

„Šiomis dienomis (pereitų metų gruo
džio mėn.), Tarybų Sąjungos valstybinei 
plano komisijai, žemės ūkio bei finansų mi 
nisterijoms parėmus, ministrų taryba pa
tenkino respublikos prašymą ir melioraci
jos darbams paskyrė dar 22 mil. rublių. 
Be to, Akmenės cemento gamyklos trečio
sios eilės statybai, neskaitant didelio kie
kio kabelio, medžiagos ir įrengimų, papil
domai mes gavome 13 milijonų rublių“.

Čia įsidėmėtina, kad žodžiai „patenkino 
prašymą“, „paskyrė“, „gavome“ jokiu bū
du nereiškia, kad Maskvos vyriausybė tais 
atvejais yra iš tiesų ką davusi ar padova
nojusi. Visa tai „duodama“ tuo būdu, kad 
leidžiama įtraukti į biudžetą tam tikra da 
lis pačioje Lietuvoje surinktų lėšų. Būdin
ga tai, kad „suvereninė vyriausybė“ Vil
niuje neturi teisės pati numatyti biudžete 
lėšų nei gyvenamiems namams remontuoti, 
nei mokyklų inventoriui įsigyti, nei melio
racijos darbams atlikti... , (LNA)

S. Girdvainis lieka ministeriu
PASIUNTINYBĖS PRIE VATIKANO 

PRANEŠIMAS
Užsienio lietuvių visuomenė pastaromis 

savaitėmis parodė nepaprasto susidomėji
mo Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
likimu ir labai veikliai ją parėmė. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Australijoje, Naujoje Zelan
dijoje, Europoje, visur, kur tik yra lietu
vių, jie ^vieningai ir spontaniškai, nesigai
lėdami nei triūso, nei išlaidų, telegramose, 
susirinkimų nutarimuose, laikraščiuose, 
raštuose užtarė Pasiuntinybės egzistencijos 
reikalingumą ir svarbą Lietuvai. Už šią ne 
paprastai vertingą paramą Lietuvos Pa
siuntinybė prie Šv. Sosto labai nuoširdžiai 
dėkoja organizacijoms, spaudai ir atski
riems asmenims.

Ši įspūdinga visuomenės akcija turi ne
paprastos reikšmės, išeinančios iš Pasiun
tinybės klausimo ribų. Ji yra tikras užsie
nio lietuvių plebiscitas, kuris patvirtina jų 
vieningą nusistatymą svarbiais Lietuvos 
valstybiniais bei tautiniais reikalais ir at
kreipė iš aaujo pasaulinės viešosios nuo
monės dėmesį į Lietuvos laisvės bylą.

Šia savo darnia akcija lietuviškoji visuo
menė taip pat sukūrė vieną iš gražiausių 
tremties istorijos epizodų.

Pirmieji sunkumai, kuriuos Lietuvos Pa 
siuntinybei teko pajusti, iškilo, kai lapkri
čio mėn. buvo gautas pranešimas, kad nuo 
lapkričio 20 d. prie Šv. Sosto akredituotų 
misijų šefai galės prašyti audiencijos pas 
Šv. Tėvą įteikti jam naujų kredencialų. Mi 
nisteris S. Girdvainis tuojau ėmėsi žings
nių padėčiai išaiškinti ir tuo reikalu turėjo 
visą eilę pasikalbėjimų su atitinkamais Va 
tikano aukštais pareigūnais. Tuo laiku bu
vo taip pat paruošta plati ir išsami doku
mentacija apie Lietuvos okupaciją, Lietu
vos padėtį tarptautinėje plotmėje ir Lie
tuvos diplomatines bei konsuliarines atsto
vybes kituose kraštuose, kartu prašant pa 
likti galioje senus kredencialus. Padėtis 
pasunkėjo gruodžio mėn. antrojoje pusėje, 
kai Pasiuntinybė negavo pakvietimo į Po
piežiaus laikomas Bernelių Mišias. Šitas 
faktas, kaip jau žipoma, buvo iškeltas gau
sių spaudos agentūrų ir tuojau pasklido 
po pasaulį, sukeldamas gyvą atgarsį ne tik 
tai lietuviškoje visuomenėje, bet ir kitatau 
čiuose. Pasiuntinybės akcija buvo energin
gai tęsiama raštu ir žodžiu, panaudojant 
visus turimuosius ir tinkamus kontaktus. 
Pažymėtina, kad, nors min. S. Girdvainis 
ir negavo pakvietimo pareikšti Šv. Tėvui 
Naujųjų Metų sveikinimus, Pasiuntinybės 
ryšiai su Valstybės Sekretoriatu nė vienu 
akimirksniu nebuvo nutrūkę ir kad tiek mi 
nisteris, tiek Pasiuntinybės sekretorius bu
vo visuomet atitinkamų Vatikano įstaigų 
priimami. Paskutinis min. Girdvainio at
silankymas minėtose įstaigose įvyko gruo
džio 28 d. O sausio 3 d. Šv. Sostas atsiuntė 
Pasiuntinybei raštą, kuriame buvo pažymė 
ta, jog Pasiuntinybė liks įrašyta į diploma 
tinį sąrašą, tačiau turės būti vedama „rei
kalų valdytojo“ (gėrant des affaires). 
Sausio 5 d. „L'Osservatore Romano“ išsi
spausdino straipsnį, kuriame buvo pakar
toti svarbiausieji minėtojo rašto punktai, 
pabrėžiant, jog reikalas buvo sutvarkytas
remiantis tarptautinės teisės normomis. Į 
gautąjį raštą buvo atsakyta sausio 7 d., 
pranešant, jog Pasiuntinybė bus valdoma 
įgalioto Ministerio Stasio Girdvainio ir jog 
jos diplomatinis personalas palieka kaip 
buvęs.

Kadangi, remiantis diplomatine prakti
ka, naujasis Pasiuntinybės reikalų valdyto 
jo titulas yra naujadaras, tai šiuo momen
tu dar nėra galima tiksliai apibrėžti jo po
būdžio. Galima tiktai pasakyti, kad Pasiun 
tinybės reikalų valdytojas ir Pasiuntinybės 
sekretorius ir toliau turės diplomatinį sta
tusą ir kad jie bus, kaip ir anksčiau, įrašy 
ti į diplomatinį sąrašą. Dėl įvairių klausi
mų, kurie iškilo ryšium su naująja padėti
mi, aiškinamasi, ir dėl to bus tinkamu lai
ku suteiktas visos informacijos.

Tenka pridurti, kad p. S. Girdvainis lie
ka įgaliotu ministeriu, nes tai yra Lietu
vos vyriausybės suteiktas asmeninis titu
las, kuris nebūtinai siejamas su einamomis 
pareigomis. Pilnas jo titulas todėl ateityje 
bus: p. S. Girdvainis, Įgaliotas Ministeris, 
Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sosto rei
kalų valdytojas.

Pasiuntinybė, gerai suprasdama visuo
menės nuotaikas, taip pat nori pažymėti, 
jog ji negalėjo šio viso reikalo kelti viešu
mon, kaip daugelio buvo pageidaujama, 
nes tai būtų buvę priešinga diplomati
niams įpročiams ir būtų galėję tiktai pa
sunkinti jau ir šiaip komplikuotą padėtį, 
apie kurią tegalėjo būti informuojami tik 
visi Lietuvos diplomatiniai ir* konsuliari- 
niai postai. Galima tiktai pridėti, kad vi
sų paminėtųjų įvykių metu buvo padaryta 
visiškai viskas, kas buvo galima, ir kad vi 
si Pasiuntinybės žingsniai turėjo labai ver 
tingą min. S. Lozoraičio ir lietuvių dvasiš
kuos Romoje nuolatinę payamą.

Paskutiniuoju metu spaudoje pasirodžiu 
sios žinios apie įvairias priežastis, kurios, 
esą, privedusios prie sunkios Pasiuntinybei 
padėties, neatitinka faktų. Tarp kitko „L'
Osservatore Romano“ straipsnyje buvo at
siliepta apie min. Girdvainį labai malo
niais žodžiais ir .buvo patvirtinta, kad jis 
yra Šv. Sostui persona grata.

Lenkijos ambasadai prie Šv. Sosto bu
vo kilę tokie pat sunkumai, ir jai buvo da
bar pritaikyta ta pati procedūra, kaip ir 
Lietuvos pasiuntinybei.

Lietuvos Pasiuntinybė mielai palieka or 
ganizacijų ir paskirų asmenų dispozicijoj, 
kurie iš jos pageidautų papildomų paaiš
kinimų.

Roma, 1959 m. sausio mėn. 15 d.

PASAULYJE
— Nyasalande, Afrikoje, Zombos srity

je, buvo kilęs maištas po politinio mitingo.
— D. Britanijoje ruošiamasi pakelti cuk 

raus kainą.
— Prancūzija pasiryžusi pritraukti dau

giau svetimų kapitalų. •
— Edinburgo kunigaikštis princas Pily

pas nuvažiavo į Indiją.
— Britams 1958 m. buvo ypač blogi pre 

kybinių laivų statyboje: maža užsakymų.
Londono parodoje išstatyta automati 

nė mašina, kuri, gavusi pinigą, pasako ačiū 
(„Thank yoų“).

— Argentinoje areštuoti apie 200 visuo
tinį streiką sukėlusieji vadai.

— Olandai nepatenkinti, kad britai, net 
neįspėję jų, pristatinėja Indonezijai lėktu
vus.

— Prancūzai pardavė japonams savo ke 
leivinį 44.356 tonų laivą .„He de France“.

— Prie Tuniso prancūzų malūnsparniai 
jūroje paėmė iš gelbėjimosi valčių 17 ame
rikiečių jūrininkų.
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kanadišku

PRANYS ALŠĖNAS, Kanada.

Trys lietuviški „didieji“
čia kalbėsiu ne apie kokius nors dides

nius žmones, o apie tris didžiuosius Kana
dos miestus, kuriuose yra susibūrusios 
trys didžiausios šiame- krašte lietuvių bend 
ruomenės.

Tie miestai — Montrealis, Torontas ir 
Hamiltonas. Esama Kanadoj ir daugiau 
vietovių — miestų ir miestelių, kur gyve
nama lietuvių, tačiau tie vienetai didumu 
toli gražu neprilygsta suminėtoms trims 
lietuvių kolonijoms.

Montrealis
Šiame mieste pati didžiausia lietuviškoji 

kolonija visoj Kanadoj. Sakoma, jog ten 
senesniųjų ir naujesniųjų lietuvių ateivių 
priskaitoma apie 8.000.

Tiesa, Montrealis gana didelis. Jo prie
miesčiai toli pabirę, todėl ir lietuviai ten 
nesudaro kiek didesnio kompaktinio būrio. 
Šiuo atveju Torontas jau laimingesnis.

Šiame mieste lietuviškų švenčių minėji
mai, koncertai, vaidinimai ir kitokie kul
tūriniai pasireiškimai niekad nesutraukia 
tiek lietuviškos publikos, kiek, pvz., Toron 
tas. Gal taip yra dėl didelių atstumų. Vie
nok Montrealyje lietuviškoji veikla nėra 
apmirusi. Tenai jie turi dvi lietuviškas pa
rapijas: Aušros Vartų (kleb. kun. J. Borevi 
čius) ir Šv. Kazimiero (kleb. kun. Bobi- 
nas). Tiesa, šią antrąją parapiją jau tektų 
laikyti maišyta su kitomis tautybėmis. 
Montrealio lietuviai turi savo laikraštį „Ne 
priklausomą Lietuvą“, kuris įkurdintas sa 
vuose namuose ir spaudžiamas savoj spaus 
tuvėj. Jie turi gana daug organizacijų, ku 

. rių prieky yra KLB, turi savo teatrą, ku
ris paskutiniuoju metu ėmėsi gražios inicia 
tyvos pastatyti B. Sruogos „Milžino pa- 
unksmę“, turi savo taupymo ir skolinimo 
bankelį „Litą“, lituanistikos kursus, šešta
dienines pradžios mokyklas (net dvi) ir vi
są eilę kitokių kultūrinių bei visuomeninių 
susibūrimų.
Torontas

Apie Toronto lietuviškąją koloniją esu 
rašęs. Čia tik norisi paminėti, jog Toronte 
gyvena apie 6.000 lietuvių. Jie turi dvi lie 
tuviškas parapijas, laikraštį „Tėviškės Ži 
burius“, Lietuvių Namus ir visą eilę kito
kių organizacijų ir priemonių lietuviškai 
kultūrinei ir visuomeninei veiklai ugdyti 
ir plėsti. Toronto lietuvių kolonija yra ga
na veikli, susiklausanti ir itin jautri lietu
viškiems reikalams.

Hamiltonas
Ši kolonija yra mažiausia iš visų trijų 

— tik 2000 lietuvių, tačiau savo veiklumu 
gyviausia visoj Kanadoj. Ji turi lietuvišką 
parapiją savose patalpose, turi didžiau
sius* ir' daugiausia kainavusius Lietuvių 
Namus (jų kaina bene 175.000 dolerių). 
Tuose namuose lietuviai turi kino teatrą, 
reikiamas sales įvairiausiems pobūviams

ir kitokiai veiklai. Tąipogi jie turi savo tau 
pymo - skolinimo bankelį, dramos teatro 
grupę ir kt.

Hamiltoniečiai lietuviai yra pasireiškę 
savo dosnumu lietuviškai veiklai. Eilę me
tų jie yj-a pralenkę kitų visų Kanados ko
lonijų lietuvius savo aukomis Tautos Fon
dui, daugiausia išperka lietuviškų knygų, 
uoliausiai prenumeruoja lietuvišką spaudą 
ir t.t. Tai, galima sakyti, gražiausias pa
vyzdys visiems lietuviams, vis tiek, kur jie 
gyventų.

CHILINSKIO BIBLIJA
Jau praėjo daugiau kaip keturi šimtai 

metų, kai pasirodė pirmas spausdintas žo
dis lietuviškai. Tai buvo „Catechismvsa 
prasty szadei del prastu zmaniu a di- 
dziaus del sūneliu ir scheiminas hukiniku 
pradestyse“. Tai darbas Martyno Mažvy
do, jo katekizmas su giesmėmis.

Tai buvo seniai. Šiandieną lietuviškos 
knygos tūkstančiais paplito po pasaulį. 
Žengiant į 1959 metus, jau yra gerai įpusė 
ta Didžioji Lietuvių Enciklopedija, išėjo 
Šventojo Rašto stori tomai, versti iš pačių 
originalų. Turime klasikinių darbų, pri
lygstančių seniesiems klasikams (Donelai
čio „Metai“). Yra rimtų lietuviškų darbų 
net svetimomis kalbomis, atliktų pačiu lie 
tuvių („La Lituanie Religieuse“, Antoine 
Visccnt, „Sur les Confins de deux Mon
des“, Stasys Šalkauskis, „Das Geheimnis 
der Bosheit“, Antanas Maceina ir daug 
kitų).

Kiekviena tauta rūpinasi savimi, ir visa 
yra visiškai natūralu. Tačiau pasaulinėje 
knygų rinkoje pasitaiko ir retų išimčių. 
Išimtis ir retenybė būna, kai kiti rašo apie 
mus, o jau stebuklu galėtume laikyti, kai 
kiti išleidžia ir lietuviškų tekstų.

Štai dar vienas dokumentas, kai kiti įro 
do lietuvių kalbos branginimą. Neseniai 
teko paimti į rankas tokį lietuvišką raštą, 
kuris buvo parašytas prieš tris šimtus me
tų ir tik 1958 metais pirmą kartą išspaus- joje, Vokietijoje ir Lenkijoje, 
dintas tiesiog iš lietuviško rankraščio, sau 
goto Londone Britų muziejuje.

Tai Chylinskio verstasis šv. Raštas. Se
nojo Įstatymo kai kurios dalys buvo iš
spausdintos jau anuomet, bet Naujasis — 
pirmą kartą. Dabar jį išleido lenkai: 
„Biblia Litewska Chylinskiego Nowy Tes
tament“ — „Chylinski's Lithuanian Bible 
The New Testament, Poznan, 1958.

Plačiai aprašomas Chilinskio Šv. Rašto 
vertimas ir visi rūpesčiai, kuriuos jis tu
rėjo pakelti, negalėdamas darbo užbaigti 
dėl lėšų trūkumo, taip pat rankraščio isto
rija lenkų ir anglų kalba. Kaip ten rašo 
Stanislaw Kot, prieš 3 šimtus mgtų, 1657 
m. spalio mėn., Samuelis Boguslavas Chy- 
linskis pradėjo Oxforde versti Šv. Raštą. 
Likimas taip susiklostė, kad viskas ilgai
niui buvo užmiršta. Tik XIX amž. vėl iž

Sunku pasakyki, kodėl baltasis gandras 
pasirinko artimą žmogaus kaimynystę, ko 
dėl ■'jis nevengia krauti sau lizdą net ant 
gyvenamojo pastato stogo, kai tuo tarpu 
juodasis jo „brolis“ nusidangino J tamsių 
girių glūdumą. Matyt, tai ilga istorija. 
Kaip ten bebūtų, tačiau žmogus myli gand 
rą, jį globoja. Yra žinių, kad anksčiau už 
gandro nušovimą grėsdavusi net mirties 
bausmė; žmogus, išardęs gandralizdį, susi
laukdavo visuomenės neapykantos. Pasa
kojama, kad šis žmogaus palankumas gand 
rams, įgavęs religinio kulto pobūdį, kai ku 
riose tautose gyvas dar ir šiandien.

Lietuvoje sunku įsivaizduoti sodžių, ku
rio nepuoštų bent vienas gandralizdis. Gan 
dralizdis — sodybos jaukumo, ramybės, 
santaikos simbolis. Žmonės mėgsta tyliais 
vasaros vakarais ’ pasiklausyti dalgio pla
kimą pamėgdžiojančio gandrų kalenimo, 
stebėti pirmus nedrąsius gandriukų bandy 
mus skristi...

Baltasis gandras krauna lizdus ne tik 
pas mus — Lietuvoje. Ypač daug gandrų 
yra Polesėje (Baltarusijoje). Čia yra kai-r 
mų, kur ant kiekvieno stogo po gandralizdį 
sukrauta. Gausiai gandrai gyvena Lenki
joje Vokietijoje ir kitose Vidurio Europos 
valstybėse. Kiek mažiau jų Europos vaka
ruose, nors yra žinoma, kad gandrų anks
čiau ir čia buvę gausu. Anglijoje ir didės- Padėti kiaušiniai, 
nėję Prancūzijos dalyje baltasis gandras 
visai išnyko. Prancūzai jau seniai susirū
pino gandrų likimu. Ribovilės miesto muni 
cipalitetas sugalvojo įrengti dirbtines pel
kes ir įveisti jose varles. Tokiu būdu jie 
mano grąžnti čia išnykusius gandrus. Ar 
tai pavyks — parodys ateitis.

Baltieji gandrai sutinkami ne visoje Ta 
rybų Sąjungos teritorijoje. Apie Maskvą, 
už Maskvos jie jau negyvena. Nemažai 
gandrų Ukrainoje; yra jų Azerbaidžane, 
Armėnijoje, Vidurinėje Azijoje. Visur jie 
globojami ir saugomi įstatymais.

Pastebėta, kad iš Pietinės Afrikos, kur 
gandrai žiemoja, į Europą grįžta vis ma
žiau gandrų. Daug pasaulio ornitologų pra 
dėjo domėtis gandrų nykimo klausimu. Po 
gausių stebėjimų mokslininkai priėjo išva
dos, kad svarbiausia priežastis yra pelkių 
sausinimas, plačiu mastu vykdomas dauge 
lyje Europos šalių. Nemažai gandrų žūsta 
perskridimo metu (nepalankus oras, vėjai, 
audros, aukštos įtampos elektros laidai ir

kilo tas klausimas, Ir dėl to pasirodė dau
gybė mokslinių straipsnių Anglijoje, RUsi-

Czeslaw Kudzinowski rašo, kad iki 1934 
m. buvo nežinomas net to rankraščio liki
mas (Naujas Testamentas),, vadinamoji 
londoniškė biblijos dalis. Chylinskis nebu 
vo laikomas net vertėju, tačiau Ch. C. 
Stang priskiria tą darbą jam.

1932 m. Brit*j Muziejus nupirko rankraš 
tį iš privataus knygų pardavėjo, ir jis bu
vo kataloguotas Add. MS. 41301. Tik 1934 
m. Stanislaw Kot pripažino tą rankraštį, 
kaip iš Chylinskio biblijos N. Testamentą.

Lenkų Akademija pakvietė profesorių 
Jan Otrebski paruošti rankraštį spaudai. 
Darbas buvo karo sutrukdytas, ir visos fo
to kopijos žuvo. 1950 m. darytos naujos 
fotokopijos.

Chilinskis Samuelis Boguslavas gimęs 
apie 1631 m. Raseiniuose, miręs 1668 m. 
Londone. M. Balčiūnas

kit.). Afrikos pietuose daug gandrų žūva 
prilesę arsenu apnuodytų žiogų.

Pereitais metais Afrikoje — Bulavojo 
mieste — posėdžiavo Tarptautinis paukš
čių apsaugos komitetas. Svarstant klausi
mą apie gandrų apsaugą, buvo pasiūlyta 
1958 mėtais atlikti visame pasaulyje baltų
jų gandrų apskaitą. Pagal apskaitos pro- 
ramą, numatyta suskaičiuoti visus tuščius 
ir apgyvenamus gandralizdžius, išperėtus 
ir išskridusius iš lizdų jauniklius. Tai pa
dės išaiškinti gandrų nykimo greitį, padės 
nustatyti efektingesnes baltųjų gandrų ap
saugos priemones.

Šių metų vasarą apskaita buvo atlikta 
ir mūsų respublikoje. Gandrus skaičiavo 
daugiau kaip 900 medžiotojų, apylinkių ta
rybų, visuomeninių gamtos apsaugos in
spektorių, miškininkų, moksleivių. Apskai
tos rezultatai gana įdomūs.

Tarybų Lietuvos kaimuose, miesteliuose, 
atskirose sodybose yra 8800 gandralizdžių. 
Gandrai gyvena tie visuose. Pusantro >tūks 
tančio lizdų yra tušti ir gandrų nelankomi. 
Jų šeimininkai, matyt, arba žuvę, arba pa 
sirinkę geresnę vietą.

Gandrai — dideli peštukai. Pavasarį at 
skiros gandrų poros žiauriai pešasi dėl „gy 
venamojo ploto“ — lizdų. Šios kovos daž
nai nesiliauja ir po to, kai lizde jau būna 

„Kariaujant“ nemažai 
kiaušinių sudaužoma arba išstumiama iš 
lizdo. Tokiu būdu ne visur pasiseka sėk
mingai išperėti jauniklius. Ią perėjusių mū
sų respublikoje 7 tūkstančių-gandrų porų 
laimingai išperėjo 6800 porų.

Gandrai savo jaunikliais labai rūpinasi. 
Juos gerai maitina, šildo, saugo. Ir vis tik 
ne visiems jaunikliams lemta išaugti. Tai, 
žiūrėk, kuris nors iš lizdo iškrito, kitą ko
vos įkarštyje patys tėvai išmetė, o trečią 
vėjas nupūtė pirmą kartą pabandžius skris 
ti. žodžiu, iš arti 20.000 išperėtų šiais me
tais pas mus gandriukų išaugo ir laiming- 
gai išskrido į dausas apie 18.800.

Baltasis gandras minta įvairiausiais 
smulkiais gyviais. Jis ryja viską, ką tinka
mo randa pievose, balose, laukuose: varles 
ir tritonus, žiogus ir museles, šliužus ir ku 
meldėles. Daugiausia maisto jie randa lau 
kuose, užliejamose paupių pievose, kur 
visuomet knibždėte knibžda gausybė viso- 
kiausių gyvūnėlių. Taigi, ir vietą gyventi 
gandras renkasi arčiau vandens. Tai labai 
aiškiai matyti iš gandrų pasiskirstymo mū 
sų respublikos .teritorijoje. Pasirodo, tur
tingiausias gandrais yra Nemuno žemu
pys. Matyt, svarbų vaidmenį čia vaidina 
Nemuno žemupio užliejamos pievos. Vien 
tik Pagėgių rajone šiais metais perėjo 312 
porų gandrų. Šilutės rajono kaimuose ir so 
dybose perėjo 222 poros.

Aplamai, Žemaitija yra tankiausiai gand 
rų apgyventas kraštas. Mituvos ir Jūros 
upių baseinuose krauna lizdus maždaug 
ketvirtadalis respublikos gandrų. Priekulės 
rajone gyveno 238 gandrų poros, 179 — 
Klaipėdos rajone, 157 — Plungės rajone, 
178 — Tauragės rajone.

Suvalkija —■ Šešupės baseinas — irgi ga- 
” na turtinga gandrais. Daug gandrų yra 

Kalvarijos, Kazlų-Rūdos, Vilkaviškio ra
jonuose.

Kiek mažiau gandrų yra rytiniuose res
publikos rajonuose. Čia, matyt, jiems nėra 
pakankamos maisto bazės, mat. Aukštai
tijoje nedaug lankų ir pievų. Kiek gauses
nis gandrų būrys laikosi prie Šventosios.

Marijos garbinimas Lietuvoje
šiuo pavadinimu pasirodė J. Vaišnoros, 

MIC, naujoji knyga, kurią išleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija Romoje. Šia
me klausime išsamus veikalas — 445 psl. 
— yra pirmasis mūsų religinėje literatūro
je, duodamas pilną vaizdą apie Marijos gar 
binimą Lietuvoje.’ Surinkta daug istorinės 
dokumentinės medžiagos, iliustracijų. Pa
gaunantis ir lengvas autoriaus stilius gy- r 
vai atskleidžia Marijos garbinimo kelius 
Lietuvoje, Jos šventoves, brolijas, vienuoli 
jas, procesijas, maldingas keliones, mal
das, giesmes, Mariją liaudies mene. Antro
je veikalo dalyje autorius rašo apie Mari
jai pašvęstas vietas: bažnyčias, stebuklin
gus Marijos paveikslus ir Jos šventoves 
Lietuvoje, pradėdamas nuo Vilniaus arki
vyskupijos. Gale duoda lietuviškos literatu 
ros apie Mariją sąrašą, asmenvardžių ir 
vietovardžių rodykles. Čia duodame keletą 
ištraukų.

— Mūsų psichologai, tyrinėję lietuvio 
dvasią, yra pastebėję, kad lietuvis nemėgs
ta tarpininkų tarp Dievo, Marijos ir savęs. 
Jis kreipiasi į Dievą arba į Jo Motiną Mari 
ją, kuri jam yra visų malonių tarpininkė 
ir galinga užtarytoja. Dėl to ir Šventųjų 
garbinimas pas lietuvius nėra ryškus. Lie- '. 
tuvio santykiai su Dievu ar Marija yra 
daugiau tiesioginiai, asmeniški, intymūs, 
lyg ir paslėpti nuo viešumos. Apie juos jis 
mažai ir santūriai kalba, lyg nenorėdamas 
viešumon iškelti tai, kas jam yra brangu. 
Savo širdies paslapčių lietuvis nemėgsta 
atskleisti kitiems, lyg ir bijodamas, kad 
kas jų nepastebėtų, nesuniėkintų, neišjuok
tų.

— Taigi vien lietuvio kuklumas (kartais 
nueinąs iki apsileidimo) padarė tai, kad 
Marijos garbinimas, išsivystęs per trumpą, ; 
palyginti, laiką ir išaugęs įvairiomis formo 
mis, tiek mums patiems, tiek platesniam 
pasauliui liko lyg ir nežinomas. Net ir Ma 
rijos apsireiškimas Šiluvoje, turėjęs Lietu
vos katalikybės atgimimui didelės reikš
mės ne tik nebuvo išgarsintas, kaip, pvz., 
prancūzų Liurde, ar portugalų Fatimoje, 
bet netgi pačių lietuvių ne visų buvo tinka 
mai suprastas ir įvertintas.

— Viena yra aišku, kad lietuvių tauta 
visais laikais Mariją mylėjo, ją garbiųo, 
jos pagalbos šaukėsi, ir nebuvo apvilta, 
nes, šv. Bernardo tvirtinimu, nuo . amžių 
nėra girdėta, kad kas šaukęsis Marijos pa 
galbos ir užtarimo, būtų1 nebuvęs išklausy
tas. Gilus lietuvių tikėjimas ir Marijos pa 
galba pasitikėjimas buvo jos gausiai atly
gintas įvairiose šventovėse, prie stebuklais 
pagarsėjusių paveikslų. To pat reikia ir 
šiandien: meilės Marijai, klusnumo jos S'~ 
naus įsakymams^ o tada Marija lietuvių 
tautai bus gyvenimas, džiaugsmas ir viltis.

Apskaita parodė, kad Lietuvos TSR teri
torijoje šiais metais gyveno 7100 gandrų 
porų (14200 gandrų). Jų skaičius pasipildė 
dar 18.800 jauniklių. Taigi, žiemoti iš res
publikos išskrido apie 33.000 gandrų.

(Iš , Mūsų Girios“, nr. 11, 1958 m.)
K. Balevičius

SOVIETINE INDOKTRINACIJA
OKUPUOTOJE EIETUVOJE

Klasinės neapykantos kurstymas
Kai-propaganda metafizinės pasaulėžiū

ros srity liečia tik patį asmenį, jo dvasinį 
gyvenimą, tai propaganda etinėj srity lie
čia žmogaus santykius su žmogumi. Tuo 
klausimu pats Leninas skelbė, kad komu
nistams dora yra tai, kas naudinga „komu
nistinei visuomenei“. „Komunistinė dorovė 
turi klasinį, proletarinį charakterį“ (Bol- 
šaja sovietskaja enciklopedija, 30 t., 207 
p.). Tokia savos grupės interesų pagrįsta 
etika faktiškai yra egoizmo etika, priešin
ga krikščioniškai bei humanistinei visuo
tinei žmogaus meilės etikai, draudžian
čiai kitam daryti tai, ko nenorima sau pa
čiam. Krikščioniškos meilės dėsnio įvykdy 
mas yra juo tobulesnis, juo toji meilė sie- 
kįa plačiau ir giliau. Krikščioniškos meilės 
viršūnė — visų žmonių ir visos kūrinijos 
meilė su gyvybės auka už mylimąjį asme
nį. Priešingas šio dėsnio polius yra meilė 
vieno asmens — savęs, savo interesui auko ar kurie turi asmeninio turto daugiau, ne 
jant net kito gyvybę. Tokią neigiamos rū-_ gu komunistų nustatyta. Komunistai nega 
šies meilę paprastai vadiname egoizmu. Iš 
čia aišku, kad juo siauresnė meilės apim-

’ tis, juo ji egoistiškesnė. Todėl komunistinė 
tik grupės interesu paremta etika tėra ego 
istinė etika.

Gyvenime ne visada ir ne visi žmonės 
elgiasi pagal skelbiamus principus, nes tai 
nėra lengvai įvykdoma dėl žmogaus prigim 
ties silpnumo. Tačiau principai visada ro
do nukrypimus, žadina jų išpažintojų sąži 
nę ir tuo būdu verčia derintis į principų 
reikalavimus. Kilnūs principai morališkai 
kilnina ir asmenį, kuris juos išpažįsta. To
dėl kilni krikščioniška moralė turi teigia
mos, dorinamosios įtakos visuomenei. Bet 
kai silpnybė (egoizmas) pakeliamas į dory 
bės laipsnį ir iš jos padaromas principas, ji 

, smukdo visuomenės moralę. Egoizmo prin

cipo vykdymas praktikoje reiškia išnaudo
jimą kitų, kurių priešinimasis išnaudoji
mui gimdo neapykantą tiems, kurie nesi
duoda išnaudojami, lygiai ir tiems, kurie 
išnaudoja. Tuo būdu žmonių tarpusavio 
santykiai aštrinami, kurstoma neapykanta 
vienų kitiems. Todėl komunistinė egoistinė 
etika turi neigiamos, destruktyvios įtakos 
visuomenės gyvenime. >'

Kaip toji egoizmo etika propaguojama, 
gerai parodo visa komunistinė spauda ir 
literatūra. Propaguojamas egoizmas, kal
bant tiek apie praeitį, tiek apie dabartį, 
tiek santykiuose tarp visuomeninių grupių, 
tiek ir santykiuose tarp tautų. Kalbėdami 
apie praeitį, komunistai reiškia neapykan
tą vadinamiesiems feodalams ir visai bur
žuazijai, t.y. visiems, išskyrus „proletaria
tą“. Kalbėdami apie dabartį, jie reiškia ne
apykantą visiems tiems, kurie yra priešin
gi komunistinei ideologijai ir santvarkai

Ii smerkti savųjų vadų, kurie turi .nemaža 
asmeninio turto — pinigų, vilų, automobi
lių ir kt.'Bet jie pyksta, kad nekomunisti 
nėse šalyse tokių dalykų gali turėti ir pa
prasti darbininkai bei amatininkai. Todėl 
daugiausia neapykantos reiškiama tai ša
liai, kur tokių turtingų darbininkų dau
giausia, būtent JAV-ėms. Niekinant JAV, 
nevengiama jokių priemonių, kurių popu
liariausia — paprasčiausias melas apie 
Amerikos darbininko išnaudojimą, skurdą 
ir pan. Panašiai niekinamas ir bet kurio 
krašto gyvenimas, socialinė bei ekonominė 
santvarka, pvz., nepriklausomos Lietuvos, 
nors ten žmonės gyveno geriau, nei Sovie
tų Sąjungoje.

Ta neapykanta ir kitų kraštų niekini
mas atsispindi ir vadovėliuose. Pvz., „Gim

tojo žodžio“ vadovėly II kl. yra straipsne 
lis „Džimo likimas“. Jame rašoma: , Dži- 
mas...- inžinierius Amerikoje negalėjo rasti 
sau darbo, nes jis buvo negras. Loidas 
(Džimo sūnus) atvažiavo į Tarybų Sąjuh- 
gą. Jo'vaikai niekad nematys to sunkaus 
gyvenimo, kurį kenčia Amerikos negrai“... 
Iš „Pasaulio dalių fizinės geografijos“ VI _ __
kl.: „Jokioje kitoje šalyje nėra tokia dide- Rusinimas 
lio prieštaravimo tarp didžiulių turtu, pri- Jis vykdomas įvairiais būdais, kurių 
klausančių mažai saujelei turtuoliu' mili- svarbiausi yra šie a) prievartinis rusų kai 
jardierių, ir milijonų likusių gyventojų.b°s mokymas, b) prievartinis lietuvių mai- 
kaip JAV. Darbininkai kenčia dėl nedarbo 
ir nuo nepakeliamai įtempto darbo kapita
listų įmonėse“. Pagaliau iš „Skaitinių“ VII 
kl. Čia yra toks Tilvyčio eilėraštis:

„Žvanga ginklai už Atlanto. Tankai ri
kiuojas laukuos.

Gangsteris peilį galanda, puola Korėjos 
vaikus“.

Po eilėraščio klausiama: kas yra pikčiau 
sias tautų laisvės ir nepriklausomybės prie 
šas? Kam tai taikoma, savaime aišku.

Toks kitų vaizdavimas yra visai supran
tamas, kai moralė grindžiama egoizmo 
principu. Ta klasinio egoizmo etika būtų 
šiek tiek .pateisinama“, jei komunistams 
jų valdomuose kraštuose būtų pavykę su
proletarintų masių gyvenimo lygį pakel'i 
į kad ir bent kiek aukštesnį lygį, negu ki
tuose kraštuose, arba, jei ir nepakėlus, 
būtų rodoma proletarui daugiau meilės, ne 
gu kituose kraštuose. Deja, masių skurdas 
Sovietijoj yra didesnis, negu visur kitur, 
išskyrus gal tik retus pusiau civilizuotus 
Azijos bei Afrikos kraštus. Tačiau ryškiau 
sias komunistinių kraštų bruožas yra pa
nieka žmogui, nepaisant tai, kad juose dau 
giausia reklamuojamas! apie žmogaus iš
naudojimo panaikinimą. Akivaizdžiausias 
to liudininkas — milijonai žmonių, neišski

riant ne paprasčiausių darbininkų, vergų ir Krasnojarsko vandens jėgainės staty- 
darbo stovyklose. Tai yra realus įrodymas, bose. Be abejo, tai tfk maža dalis , sava-' 
kad meilė tik tam tikros klasės žmogui, o norių“.
ne apskritai žmogiškai būtybei, lengvai ij- 
virsta į neapykantą ne tik kitos, bet ir to 
pačios klasės žmogui. Todėl nuolatinis ko
munistų pasakojimas, kad komunistinė 
valstybė rūpinasi jų gerove ir kad darbi
ninkas čia jau dabar džiaugiasi ta gerove 
ir laime, yra ciniškas tyčiojimasis iš darbi 
ninko — žmogaus. Tai yra nuosekli išda
va, kai egoizmas pakeliamas į etinį princi
pą. Patyčios iš žmogaus skurdo ir nelaimės 
yra seniausia to išraiška.

žymas su rusais ir c) lietuvių tautos mei
lės slopinimas.

Rusų kalbos mokymas Lietuvos mokyk
lose dabar pradedamas nuo antrojo sky
riaus. Vadinas, svetimoji kalba pastatoma 
beveik lygiomis su gimtąja, loks per anks 
tyvas svetimos šalnos mokymas, be abejo,' 
yra žalingas, čia rusai komunistai eina tuo 
pat keliu, kaip ir rusai monarchistai cari
niais laikais, kada rusų kalba būdavo pra 
dedama dėstyti taip pat nuo pirmojo ar 
antrojo skyriaus.

Apie lietuvių maišymą su rusais šioje 
vietoje netenka daug kalbėti, nes tai vi
siems gerai žinomas dalykas. Jis vykdomas 
tuo būdu, kad rusai grūdami Lietuvon, o 
lietuviai tremiami Rusijon bei' Azijon. 
Kaip iš įvairių šaltinių žinios rodo, rusų da 
bar Lietuvoje yra apie 375.000, neskaitant 
kariuomenės, vadinasi, apie, 14 nuošimčių 
visų krašto gyventojų. Dar daugiau lietu
vių išvežta iš Lietuvos. Nors dalis jų grįž
ta, bet užtat išvežami nauji žmonės, dau
giausia jaunimas, vadinamieji „savano
riai“ į Kazachstaną ir kitur. 1958 m. ba
landžio 15 d. Vilniaus radijas gyrėsi, kad 
2.000 Lietuvos jaunuolių dirba plėšinėse 
žemėse Kazachstane, 1.555 Dono baseino 
kasyklose, 2.000 Kazachstano geležinkelio

- Ne mažiau svarbia rusinimo priemone 
pavergėjas laiko ir lietuvių patriotinio 
jausmo (savo tautos meilės) slopinimą, ’ 
kuo labiausiai skiepijant rusų tautos mei
lę. Lietuvos kompartijos centrinio komite
to 7-me plenume pats J. Paleckis šitaip kai 
bėjo: „Labai svarbus darbo baras auklėti 
jaunimą internacionalizmo dvasia, skiepyti 
meilę didžiajai rusų tautai“ (Komj. Tiesa, 
1957.XII.il). Kad reikėtų skiepyti meilę 
bent lygiomis ir lietuvių tautai, Paleckis 
nė žodžiu neužsiminė. Čia stengiamasi 
įteigti, kad lietuviai tegali būti laimingi su 
rusais ir kad visa, ką lietuviai yra pasie
kę kultūros ar kitose srityse, yra pasiekę 
tik su rusų pagalba.

Okupantas supranta, kad nepavergus ki
tos tautos jos surusinti negalima. Todėl 
nuolat ir nuolat įtaigojama, kad Lietuva 
nesiryžtų skirtis. Nuolat kartojamas tas 
pats šūkis: „Amžiams su rusų tauta!“ Va- '■ 
dinas, nesvajokit atsiskirti! Ir dešimtame 
Lietuvos kompartijos suvažiavime Snieč- • 
kus kartojo tą pačią giesmę: , Kas kursto 
prieš rusų tautą, kas norėtų atplėšti lietu
vių tautą nuo rusų tautos, tas kasa duobę ■ 
lietuvių tautai. Arba su rusų tauta... arba 
imperialistinė vergovė, lietuvių tautos su
naikinimo grėsmė“ (Komj. Tiesa, 1958.11. 
14). Tuo būdu norima pirmiausia įkalti lie 
tuvių sąmonėn ir pasąmonėn mintį (svei
kam ligą), kad rusai yra lietuvių tautos gy 
vybės saugotojai; jų egzistencijos garanti
ja. Tokių straipsnių su antraštėmis. , am- . 
žiais drauge“ pastaraisiais metais buvo 
ypač daug. Būdami carinės politikos tęsė
jai ir dar griežtesni vykdytojai, komunis
tai ir Lietuvos užkariavimą bei prijungi- > 
mą prie Rusijos carų l&ikais laiko Lietuvai 
naudingu, „teigiamos reikšmės“ dalyku. 
Tai dėstoma visose knygose ir vadovėliuo
se (Plg. J. Jurginis, Lietuvos TSR istori
ja, 1957, 58 psl.).

(Bus daugiau)
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Pabandykime atsakyti
LONDONAS
VISI SUSKRENDA Į SPAUDOS BALIŲ

Susitarę, ir bestirai veikdami Spaudos 
Balių ir šiais metais ruošia visi D. Britani 
joje išeinantieji laikraščiai ir žurnalai — 
Budėkime,

Darbininkų Balsas,
Europos Lietuvis,

Išeivių Draugas, '
Santarvė ir

Tėvų Žemė.
Į tą visuotinę talką nėra prisidėjęs tas 

leidinys, kuris, kaip tvirtai tikimasi, pasi
rodys Baliaus naktį ir bus tik vienadienis 
kandus viščiukas. Jis čia iš anksto atsipra 
šo, kad negali dalyvauti visų sutarime, nes 
dar nežino net savo vardo.

Tą vienadienį bus galima įsigyti pačiame 
Spaudos Baliuje. Įdomu" jau iš anksto, ką 
jis apkapos, o ką paliks ramybėje.

Dėl to visi kviečiami vasario 7 d., šešta
dienį, 8 vai., būti Londono Lietuvių Na
muose, 1, Ladbroke Gardens, W.11.

LIET. BENDRUOMENĖS POSĖDIS
Atvykus iš Škotijos DBLB B-nės Tary

bos pirmininkui kun. J. Gutauskui, š’m. 
sausio 25 d. Londone, Lietuvių Namuose, 
įvyko DBLB Tarybos posėdis, dalyvaujant 
Anglijos ir Škotijos lietuvių organizacijų 
^atstovams.

Taryba išrinko naują prezidiumą iš ats
tovų, gyvenančių Škotijoje, ir naują Kraš
to Valdybą — Londone. Tarybos pirminin
ku išrinktas kun. J. Gutauskas, vicepirrrr. 
F. Neveravičius (pusiaukelyje į Škotiją) 
ir sekretorium p-lė Serafinaitė.

Naujon Krašto Valdybon išrinkti—pirm.
J. Vilčinskas, I vicepirm. — kun. A. Kaz
lauskas, U vicepirm. J. Bendorius, iždinin
kas Akelaitis ir sekretorius S. Kasparas.

Revizijos Komisija: P. Mašalaitis, S. Ne
nortas ir V. Zdanavičius.

Šiais metais numatoma sukviesti į Lon
doną Europos kraštų Liet. Bendruomenių 
pirmininkus bendram posėdžiui. Paskutinis 
toks posėdis įvyko prieš dvejis metus Ro
moje.

Padėka
Visiems spaudoje ir žodžiu išreiškusiems 

mums užuojautą dėl brangios mamytės ir 
uošvės mirties širdingiausiai dėkojame

A. ir D. Jankūnai

■ I 
PRAŠOMA ATSILYGINTI UŽ

KALENDORIŲ
„Europos Lietuvio“ skaitytojai ir Nidos 

Knygų Klubo nariai yra gavę iš leidėjų 
tremtyje originalų — dar pirmą tokį —kas 
dien nuplėšiamą kalendorių su pasiskaity
mais.

Labai prašome visus neužmiršti už jį 
nedelsiant atsilyginti! Jo kaina: D. Britani 
joje 5 šil., dolerio kraštuose 1 dol., Vokie
tijoje 3 DM.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS
Š. m. sausio 31 d., 7.30 vai. vak., Sporto 

ir Socialinio Klubo (parapijos) salės patai 
pose, Šv. Onos Draugija rengia įdomų 

Užgavėnių Blynų Balių.
Bus tam vakarui pritaikinta programa, 

kuri suteiks staigmenų kiekvienam, daly
viui. Kviečiami visi atsilankyti:

PARAPIJOS ŽINIOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažny

čia šį sekmadienį — vasario 1 d., 4 vai. šau 
kia visų savo narių metinį susirinkimą, ku 
ris vyks parapijos salėje, 345A, Victoria 
Park Road. Bus aptarti įvairūs bažnyčios 
išlaikymo reikalai. Taip pat kviečiami visi 
lietuviai kurie dar nėra įsirašę į bažnyčios- 
narius, atvykus įsirašyti. Sava bažnyčia ti
kėjimo ir tautiškumo išlaikymui yra nepa 
lyginamos reikšmės. Ji šiandien yra vie
nintelė lietuvišką bažnyčia visoje Vakarų 
Europoje.

Prie bažnyčios išlaikymo prisideda ir ko 
lonijos, kurios tiesiogiai aptarnaujamos sa 
vo kunigų. Jonas ir Teofilė Bakaičiai iš Ke 
tteringo Kalėdų švenčių proga mūsų klebo 
nijai padovanojo gražių tautiniais raštais 
užuolaidų dešimčiai langų. Parapijietis 
Juozas Budreika, kuris iš Londono prieš 
Kalėdas išvyko į Ameriką, iš savo pirmo
sios algos atsiuntė penkis svarus bažnyčios 
išlaikymui. Klebonas ir parapijos komite
tas jiems nuoširdžiai dėkoja.

Netoli Londono Chingforde mokosi tre
čiosios išeivijos kartos keletas vaikų. Tos 
mokyklos mokytojas Mr. H. Lee — tikras 
anglas — pradėjo mokytis lietuviškai ir 
mūsų klebonijoje užsisakė lietuviškos reli 
ginės spaudos. Tai yra gražus paskatini
mas ir visiems lietuviams neapsileisti ir ša 
lia skaitomų laikraščių užsiprenumeruoti 
religinės spaudos. Prenumeratos priima
mos klebonijoje.

Užgavėnių blynų balių parapijoje ruošia 
šv. Onos draugija šį .šeštadienį — sausio 
31 d. parapijos salėje. Pradžia 7.30 vai. v. 
visi kviečiami atsilankyti!

Parap. Koresp.

PAIEŠKOJIMAI
PRANCKŪNAS Stasys, kuriam yra svar 

bių žinių, prašomas atsiliepti „Europos 
Lietuvio“ Redakcijai (a).

NOTTINGHAMAS
Užgavėnių šokiai

Šių metų sausio 31 d. Liet. Tautinio Są
jūdžio klube, Napoleon Inn, St .Ann's Well 
Rd. (iš miesto centro pasiekiama autobu
sais Nr. 40, 47), rengiami

UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI.

Bus išpildoma programėlė, ir dar kitkas. 
Malonius tautiečius kviečiame atsilanky

ti. Pradžia 7 vai. vakaro.
L.T. Sąjūdžio Valdyba

MANCHESTERIS
Naujos jėgės, nauji užsimojimai

1959 metus manchesteriečiai pradėjo su 
geromis viltimis. Visi mielai renkasi į savo 
pamėgtąjį klubą, kuriame yra susispietu- 
sios jų kultūrinės ir sporto organizacijos.

Klubas gražioje vietoje (121, Middleton 
Rd.), turi daug erdvių patalpų ir skonin
gai dekoruotas. Jame rasite knygų ir žur
nalų, stalo tenisą, biliardą ir kt. Orui atši
lus gražioje aikštėje galima mėtyti krepšį 
nį ir žaisti tinklinį, kol tik leidžia jėgos.

Šiems metams išrinkta energinga ir pa
siryžusi dirbti valdyba. Jos sudėtis: A. Pa
kalnis — pirmininkas, V. Kupstys — vice
pirm., S. Lauruvėnas — sekretorius, V. Ru 
dys — kasininkas ir aštuoni nariai.

Vasario 7 d., 5 vai., Klubo patalpose ren
giamas Užgavėnių balius. Staliukus prašo
ma užsisakyti bent viena savaitė prieš, kad 
kiekvienas turėtų kur pasidėti gardžius 
blynus. Teko nugirsti V. Kupsčio tvirtini
mą, kad blynai bus kepami pagal naujau
sius kulinarijos receptus, kurių kokybei 
neprilygs ir šv. Onos D-jos blynai. Už visas 
pastangas, rengiant šį balių, Kupsčiui pa
žadėtas didžiausias blynas ir aukščiausia 
kepurė.

Vasario 8 d., 4 vai., Klubo valdyba kvie
čia visus sportininkus, mėgėjus ir prijau
čiančius bendram pasitarimui, kuriame klu 
bo vicepirm. Kupstys padarys sporto rei
kalu pranešimą.

Vasario 14 d. DBLS Manchesterio sky
rius bengia Vasario 16 minėjimą.

Be to, klubo valdyba yra numačiusi pa
minėti klubo dešimtmečio veiklą savo pa-
talpose. Provizorinė data —balandžio 18 d., 
bet gali būti pakeitimų.

Naujai klubo valdybai geriausios sėk
mės, o ilgamečiams buv. klubo pirm. A. Kr 
zmickui ir sekr. A. Jeloveckui už jų atlik
tus darbus visų didžiausia padėka!

B-tis

Blynų balius
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 

š.m. vasario 7 d., 5 vai. p.p., šeštadienį, sa
vo patalpose rengia Blynų Balių.

Staliukai rezervuojami iš anksto, 
šokiamsz gros orkestras. Valdyba

Naujienos, kurios būna ne kasdieną
Paprastai manchesteriečiai, baigdami me 

tus, gerokai sujunda subruzda. Kolonija di 
doką, vienoj organizacijoj visi nesutelpa, 
todėl kultūrinis darbas vyksta visoj eilėj 
siauresnius tikslus turinčių susibūrimų.

Buvę kariai susibūrę į „Ramovės“ vardo 
veteranų sąjungą, turėjo savo metinį susi
rinkimą, paliko senąją valdybą kitiems me 
tams, galėjo pasidžiaugti savo nuveiktais 
darbais. Tai viena energingųjų vietos orga 
nizacijų.

L. S. Klubas metiniame susirinkime išrin 
ko naują vadovybę, kurios priešakyje atsi 
stojo jaunoji pajėga — ką tik baigęs btan- 
chesterio universitetą ir revizoriaus teises 
įsigijęs A. Pakalnis. Klubas gražiai atre
montuotas, išmokėtas. Gražus žodis tenka 
buvusiai vadovybei už rūpestį. Kadangi 
klubas yra viso lietuviškojo veikimo pa
grindas, todėl manchesteriečiai juo didžiuo 
jasi ir labai rūpinasi. ' ,

DBLS skyrius, Bažnytinis komitetas, Scė 
nos mėgėjai, LAS skyrius, LRS skyrius —
kiekvienas savo kompetencijoje yra rengę 
šventes, minėjimus, darę susirinkimus, pla 
tinę spaudą ir kt.

Mokykla baigė metus, išdavė perkėlimo 
į aukštesnius skyrius pažymėjimus ir ikį 
pavasario turės atostogas.

Mokyklos vedėjui D. Dainauskui moky- ’ 
mo - auklėjimo darbe talkininkavo kun. 
Kuzminskas, J. Šablevičius, A. Šukys ir E. 
Venckutė. Visą visuomeninį ir kultūrinį 
darbą koregavo koordinacinis komitetas, 
kurio pirmininku yra kun. V. Kamaitis.

Pirmąją Kalėdų dieną visi susirinkę sa
vo bažnyčioje išklausė iškilmingų kun. V. 
Kamaičio laikytų Bernelių Mišių, o vieti
nis choras neišbaigiamomis kalėdinėmis 
giesmėmis siuntė maldas ir ilgesį Aukščiau 
siajam.

Pirmoji diena — šeimų ir svečių šventė, 
o manchesteriškiai vaišingi ir širdingi. Ant 
roji diena praėjo kaip vestuvių iškilmių 
diena. Vietos visuomenės veikėjas L. Venc 
kus ir Glasgowo senosios išeivijos veikėjas 
Platkauskas surengė didžiules savo vaikų 
vestuvines vaišes vienoje klubo salėje, o 
kitoje Steponavičius žinomasis Leigh lie
tuvių veikėjas, kėlė savo vestuves. Visi bu 
vo privaišinti, išmylėti, daug pridainuota, 
daug gražių prakalbų pasakyta. Dar sykį 
buvo užmiršta" tremtis ir pagyventa lietu
viškai.

Naujus Metus sutiko gausus būrys tautie 
čių savo Klubo patalpose. Klubo pirminin
kas A. Kuzmickas pasakė atitinkamą žodį.

Džiugas

Sausio 15 d. Bradford County Court 
Aukštojo teismo teisėjas J.M. Kennan dau 
giau kaip penkias valandas užsitęsusioje 
byloje už neišprovokuoto kriminalinio už
puolimo metu ant buv. Klubo kasininko
K. Vileišio 1958 m. vasario 22 d. padary
tuosius-nuostolius nubaudė užpuolimo or
ganizatorių ir kartu dalyvavusį užpuoli
me Vincą Kazakaitį 200 sv. baudos ir 52 
svarus teismo išlaidų ir jo pagelbininką 
taip pat dalyvavusį užpuolime, Juo
zą Garbinską apmokėti K. Vileišio 
teismo bylos išlaidas daugiau kaip 72 sv.

Vasario 16 minėjimas Bradforde
Vasario 7 d., 6 vai. vakare, Lietuvių klu 

bo patalpose Bradforde rengiamas Vasario 
16 d. minėjimas.

Programoj: p. Giedraitienės paskaita ir 
vietos Atžalynas pažadėjo išpildyti meninę 
dalį.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami da 
lyvauti.

DBLS Bradfordo sk. valdyba

VOKIETIJA

Dėl Kazės Norkaitienės motinos 
a.a. J. KUDIRKIENĖS 

mirties Lietuvoje reiškiu
p.p. Norkaičiams gilią užuojautą.

P. Antanaitis

Mirė J. Urbonas
1958 m. gruodžio 9 d. Sollingen mieste 

mirė lietuvis Jonas Urbonas. Velionis yra 
gimęs Raseiniuose 1911 m. sausio 2 d. Pa
laidotas gruodžio 12 d. Solingen - Ohling's 
katalikų parapijos kapinėse.

N. ZELANDIJA
Telegramos dėl Pasiuntinybės

Po Kalėdų Vatikane pasireiškę diploma
tiniai veiksmai galėję išsivystyti -iki Lie
tuvos Pasiuntinybės prie šv. Sosto panaiki 
nimo, sukėlė skubią reakciją. Lietuviai stu 
dentai Zelandijos universitetuose pirmieji 
pasiuntė šio turinio telegramą: '„Jūsų Šven 
tenybe, Vatikano užsimojimas panaikinti 
Lietuvos Pasiuntinybę galėtų būti didžiau-
sias moralinis Lietuvių tautos išdavimas. 
Jei tai būtų įvykdyta, mūsų tikėjimas į Va 
tikaną bus sunaikintas. Mes prašome Jūsų 
Šventenybę šį užsimojimą sulaikyti ir leist 
Lietuvos Pasiuntinybei atstovauti Nepri
klausomai Lietuvai“.

N. Zelandijos Liet. B-nės Krašto Valdy
ba pasiuntė taip pat dvi telegramas.
Mūsų trispalvė

Šiais metais Aucklande, Cornwall Parke, 
nuo sausio 3 iki 10 d., įvyko Pan-Pacific
Jamboree. Stovyklavo apie 8.000- skautų. 
Oficialiai atstovauta 14 kraštų. Stovykloje 
dalyvavo vienintelis lietuvis skautas vytis, 
arch. V.V. Procuta iš Aucklando, ėjęs poli
cininko pareigas. (Zelandijoje nėra lietu
vių vieneto). Lankantis Australijos Vyr. 
Skautui Gener. Gubernatoriui Lauko Mar
šalui Sir W. Slim, arenoje iškilo ir penkio
likta valst. vėliava — mūsų trispalvė; apa
čioje stiebo buvo užrašas LITHUANIA.

Praeitais metais lietuvių studentų Zelan 
dijoje paskelbtas atsišaukimas - vajus pa
remti-Lietuvių Studenų Sąjungos JAV lei
džiamam žurnalui „Lituanus“ davė 25 sv. 
14 šil. 9 penus.

Viktorijos universitete Wellingtone Tei
sės Fakultetą baigė B. Balčiūnas. G. Bal
čiūnas dirba N.Z. oro laivyno departamen
te.

Aucklando Unv. Studentų laikraščio re- 
dakcijon priimtas G. Procuta į Užsienio Ži 
nių Skyrių. 1959 m. lietuvius N.Z. Baltų 
Klube atstovaus arch. V.V. Procuta ir J. 
Gaigalas. '

Daromos pastangos šiais metais Aucklan 
de surengti Australijoje gyvenančių lietu
vių dailininkų parodą. Šiuo metu Aucklan
do Meno Galerijoje yra išstatytas dail. Ru
dolfo Gopo aliejinis darbas „Senas Kaiko- 
rai uostas“.

■ Šių metų gale Aucklando ar Wellingtono 
mieste manoma surengti lietuvių suvažiavi 
mą paminėti 10 metų atvykimo į N.Z. su
kaktį. Suvažiavimą rengia Lietuvių Bend
ruomenė. G.P.

(E) 65 naujos gatvės Panevėžyje atsira
dusios po karo, miestui plečiantis, pranešė 
Vilniaus radijas sausio 5 d. Pramonės dar
bininkų skaičius Panevėžyje per sekan
čius septynis metus padidėsiąs, dvigubai: 
iki 11.000.
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DAR VIS GERIAUSIAS PASIRINKIMAS SIŲSTI SIUNTINIUS SU
— Vaistais

— Maistu Į
— Laikrodžiais į

— Siūlais mezgimui į
— Batais ir šiltu pamušalu botais

— Gatavais kostiumais ir paltais į
— Nebrangiais standartiniais medžiagų siuntiniais Į

— ir su daugeliu kitokių dalykų, specialiai parinktų jūsų šeimoms ir' Į
draugams Lietuvoje į

yra per: ‘ •
WlNTREX & CO. LTD. I

60 & 64 PEMBROKE ROAD, LONDON, W.8.
Telefonas WES 0305/1255

Aplankykite mūsų sandėlius arba parsisiųsdinkite naujuosius iliustruotus mūsų katalogus. Į

Sausio 15 d. „E.L.“ išspausdinti A.P. kai 
kurie išvedžiojimai ir paaiškinimai dėl ma 
no išsireiškimo: stalininė Rusija ir hitleri
nė Vokietija. Pirmiausia, apgailestauju, 
kad A.P. vengia pasisakyti, kas esąs. Rim 
tesniuose pasikalbėjimuose nereikėtų bijo 
tis pasirašyti. Tiek to. Bandysiu tęsti pasi
kalbėjimą.

Nesuprantu, kaip galima atleisti vokie
čių tautai ir neatleisti Vokietijai. Labai 
mažai tenka stebėtis, kad tauta laikosi pa
syviai jei jos vadas siekia jai gėrio. Lietu-
viai irgi nebuvo priešingi, kai Vytautas Di 
dysis nuvedė savo pulkus iki Juodosios jū
ros. Kad ne visada geri norai pavyksta ar 
ne visada sugebama juos įgyvendinti, tai 
čia jau kita medalio pusė. Karo metu ir 
tuojau po karo vokiečiai buvo nekenčiami. 
Dabar jau aukšto laipsnio vokiečių karys 
yra vadinamoje Šiaurės Atlanto pakto ka
rinių pajėgų vietoje. Man nelabai jauku, 
kai eilinis žmogus įvykiams praėjus pasi
sako dėl aukštųjų politikų" trumparegišku
mo. Lengviausias būdas ginčui laimėti — 
tai pavadinti savo oponentą kvailiu. Reikia 
gi pagaliau suprasti, kad kas matoma ir ži
noma užimahtiems aukštąsias politines vie 
tas, nelabai aišku eiliniam piliečiui!) Pasi
taiko, žinoma, klaidų, bet kas jų nedarė ar 
nedarys! Kad didžiųjų valstybių vadai dau 
giau žiūri savo krašto reikalų ir naudos 
o nesirūpina Lietuvos likimu, tai čia gal ir 
labai negražus elgesys, bet apskritai iš ša
lies žiūrėti, spręsti ir tvarkyti tarptauti
nius reikalus yra lengva ir didelio proto 
nereikia.

A.P. pasipiktinimas dėl hitlerinės Vokie 
tijos ir stalininės Rusijos, manau, irgi be
reikalingas. Mano pasisakymai neturėjo jo 
kios ypatingos prasmės. Nepakenkė tie iš
sireiškimai nei literatūriniam grožiui, nei 
kalbos švarumui. Kad Stalino laikais turė
jome savotišką Rusiją, o Hitlerio valdymo 
metais savotišką Vokietiją, tąi čia ir vai
kams aišku. Kai norime aptarti tam tikro 
laikotarpio Prancūziją ar Angliją tai ir 
joms drąsiai galime prisegti pažyminiu tą 
pavardę, kuri ryškiausiai apibūdina tą-lai 
kotarpį. Prieš patį Th. Heuss asmenį nie
kas, gal būt,- nieko neturėjo. Užtenka, kad 
jis atstovavo vokiečiams ir Vokietijai, ir 
tai natūraliai sukeldavo tam tikro antago-
nizmo, ypač kai dar praeito karo griuvėsiai 
neišlyginti.

Nemėgstu filosofuoti ten, kur nėra rimto 
reikalo. Noriu visada taip išsireikšti, kad 
ir kaimo bobutei būtų aišku. Kad Stalinas 
buvo — tai aišku, kad „valdė“ Rusiją — 
irgi aišku. Kad buvo žiaurūs valdovas ir 
sadistas, tai daugiau negu aišku. Na, o ru

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS

MADRIDAS — Bangos: 32 ir 42 metrų. 
Kasdien 19.30-19.45 vai. Vid. Europos 
laiku.
(21.30-21.45 vai. Lietuvos laiku).
Kartojama: 6.30-7, vai. Vid. Europos laik. 
(8.30-9 vai. Lietuvos, laiku).
Banga: 42 m.

ROMA — Bangos: 41 ir 50 metrų.
Kasdien 20.50-21.10 Vid. Europos laiku. 
(22.50-2?. 10 vai. Lietuvos laiku).

VATIKANAS — Bangos: 19 - 25 - 31 - 196. 
Kasdien 18.15-18.30 vai. Vid. Eur. laiku. 
(20.15-20.30 vai. Lietuvos laiku). 
Be to, sekmadieniais dar 
8.30-9 vai. Vid. Europos laiku. 
(10.30-11 vai. Lietuvos laiku).

NAUJOS KNYGOS — PIGIOS KNYGOS

Katiliškis — Išėjusiems negrįžti — 36/8.
Dr. Jonikas — Kovos metai dėl savos 

spaudos — 36/8.
Dr. Prunskis — Mano pasaulėžiūra — 

25/8.
Radzevičiūtė — Žemelė šventoji — 4/-.
Gaidžiūnas — Vieni metai ir viena savai 

tė — 7/-.
Šatrijos Ragana — Sename dvare —14/-
Prosper Merimee Lokys — 4/-.
Žemkalnis — Kudirkos sąjūdis — 3/-.
Jatulis — Po tūkstančiais kaukių— 4/-.
Pulgis Andriušis — Sudiev, Kvietkeli —

V-
Jaunimui:

Baronas — Mėlyni karveliai —• pasakė
lės — 11/-.

Rašyti: DAINORĄ, 49, Thornton Ave., 
London, W.4.

sų tauta, anot A.P., turėtų būti baudžiama 
už pasyvų laikymąsi Stalino režimo at
žvilgiu.

Kai dėl Vytauto ir totorių, man rodos, 
kad totorių chanas buvo nė kiek nemažes
nis valdovas už Vytautą. Vytautas vyko 
pas kryžiuočius, atrodo, ne ambiciniais’ su
metimais, bet dėl to, kad jo ateities pla
nams geriau jie tiko. Tikslas pateisina prie 
monės. Kaip yrą pasisakęs Churchillis, jei 
reikia priešą sumušti, tai jis ir su pačiu 
velniu dėtųsi.

' Anų laikų vergų prekyba ir šių laikų pre 
kybą nieko bendra neturi. Man rodos, kad 
dabar tarptautinė prekyba tampriai sieja
ma su politiniais motyvais ir reikalavi
mais.

Dar pabandykime vėl atsakyti:
1) Ar žodis šviežias yra grynai lietuviš

kas, o jei ne, tai kokiu kitu jį galima pa
keisti;

2) Kuris žodis geriau tinka vartoti: kal
bėti ar šnekėti?

3) Kada Lietuvos vyriausybė buvo nu
traukusi santykius su Vatikanu, kodėl ir 
kada vėl buvo-tie santykiai atnaujinti?

4) Viename rusų paleistųjų sputnikų bu
vo kalė Lajka. Tam tikru aparatu buvo 
perduodamas šuns širdies plakimas. Ar ga 
Įima būtų girdėti šuns urzgimą ar lojimą?

Vyt. Andruškevičius

KITI APIE MUS
SKANDINAVŲ SPAUDA PAMINĖJO 

KUDIRKOS' SUKAKTĮ
(E) Norvegų laikraštis , Aftenposten“ 

(Oslo) įsidėjo Lietuvos garbės konsulo 
Hanseno paruoštą straipsnį dviejų skilčių 
antrašte. Cituojami ir keli • Tautos ,himno 
posmai originale ir vertinle į norvegų kal
bą. Kitas norvegų laikraštis, „Vart Land“ 
(Oslo) Vinco Kudirkos sukakčiai pavedė 
trijų skilčių straipsnį.

Didžiausias suomių laikraštis „Helsingin 
Sanomat“ straipsnyje apie Kudirką davė 
daug istorinės medžiagos. Suomių karelų 
laikraštis „Karjalainen“ plačiame rašinyje 
apie Vincą Kudirką pateikia Lietuvių Tau
tos himno vertimą į suomių kalbą.

MAINOS RŪBAI MARGO SVIETO...
Tai buvo tik prieš 50 metų (1909 m.). 

Du ginkluoti plėšikai, rusai, Londono gat
vėje apiplėšė tūlos įmonės kasininką. Pra
eiviai sukėlė triukšmą ir plėšikus persekio 
jo Londono gatvėmis apie 20 mylių. Plėši
kai atsišaudydami nukovė vieną policinin
ką ir vieną berniuką. Be to, sužeidė 11 pra 
šalaičių. Prispirti Chingforde vienas plėši
kų nusišovė, antras pasislėpė pirmam pa
kliuvusiam name. Kai nutilus atsišaudy- 
mui policija įsiveržė į namą, plėšiką rado 
negyvą antrame aukšte. Laikraštis „East 
Angian Daily Times“, aprašęs įvykį, paste
bi: „Tikima, kad plėšikai priklausė slaptai 
rusų organizacijai, žinomai .bolševiky“ 
vardu“.

Kas galėtų pasakyti, ar tuomet žuvo ne 
patys rimčiausi Stalino varžovai? šiems 
netrūko nei drąsos, nei ryžto. O tuomet 
plėšikauti Londono gatvėse buvo daug pa
vojingiau negu Kaukazo kalnuose. M.M.

(E) Pirmieji lietii”išk'»s gamybos radijo 
aparatai pasirodę Lietuvoje į metų pabai
gą, kaip pranešė sovietinė spauda. Pradėta 
jų masinė gamyba. „Dainos“ aparatas yra 
septynių lempų, sujungtas su elektriniu pa 
tefonu - radiolų. Pažymėtina, kad sava ra 
dijo aparatų gamyba Lietuvoje buvo pla
nuojama jau nuo 1950 metų, bet tik po 8 
metų pasirodė pirmieji aparatai.

PATENKINTAS KALENDORIUM
Su šiuo laiškų siunčiu 5 šil. vertės pašto 

orderį už gautą kalendorių, kuriuo aš esu 
labai patenkintas.

M. Matukaitis

PRIPAŽINIMAS NIDOS KALENDORIUI
Ką tik gavau Jūsų skoningai išleistą šie 

ninį kalendorių kiekvienai 1959 m. dienai. 
Čia siunčiu savo padėką ir pridedu pinigi
nę perlaidą: 1 dolerį, kiek jis kainuoja.

Jūsų A. Diržys

DĖKUI UŽ KNYGAS
Gerbiamieji,
Dėkui už knygas. Jūsų darbas mūsų vi

suomenei didžiai vertingas.
Jūsų VI. Kulbokas
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APMOKAMAS SKELBIMAS

UFONAIUFOS IR

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

Skubiam reikalui esant, užsakymai pri
imami Telf. PAR 2133.

LIETUVA — RINKA MASKVOS 
ĮMONĖMS
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MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
TEL. SHO 8734.

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.

::::::::

ii::

PREKYBOS BENDROVE

DAR GALIMA PASINAUDOTI!
Ar Įmanoma yra nusiųsti Į Lietuvą vertingų, 
bet nebrangiai kainuojančių siuntinių? Taip! 
Tačiau viena pagrindinių sąlygų yra ta, kad 
tarpininkai turi pasitenkinti mažesniu pelnu. 
Svarbiausia yra sumažinti patarnavimo mo
kesčius ir sumažinti tarpininkų pelnus!
Tik tokiu būdu Lietuvių Prekybos Bendrovė 
sugebėjo pasiūlyti prieinamomis sąlygomis 
vertingus standartinius siuntinius, turėjusius 
milžinišką pasisekimą.
Daugelio biznierių motto yra pigiai pirkti ir 
brangiai parduoti, 
Bendrovės motto 
parduoti!
šitaip siekdama
Lietuvių Prakybos Bendrovė, išpardavusi savo 
kalėdinį standartinį siuntinį ir dar vis gauda-

tačiau Lietuvių Prekybos 
yra pigiai pirkti ir pigiai

pasitarnauti siuntėjams,

ma užsakymų, papildomai nupirko tokiii pat 
medžiagų ir siūlo:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos paltui (pasirink 

tinai kelių spalvų);
2. 3 ir ketviradalis jardo vilnonės medžiagos 

kostiumui (mėlyna su ruožiukais);
3. 3 jardai pamušalo;
4. storas šiltas aukšta apikakle vilnonis megz

tinis mėlynas — mėlynas ar žalias;
5. pora žieminių moteriškų kojinių;
6. pora žieminių vyriškų kojinių.

Tokio siuntinio kaina yra tiktai £12.10.0.
(Įskaitant muitą, draudimą, licenziją, supoka- 
vimą ir pasiuntimą!) •
Tas siuntinėlis sveria 11 svarų, dėl to į jį gali
ma dar pridėti 10 svarų kitų prekių. Jei tos 
pridėtinės prekės bus pirktos Lietuvių Preky
bos Bendrovėje pagal jos katalogo kainas, už 
jas taip pat nereikės jokių persiuntimo mo
kesčių.
Tuojau rašykite:

LITHUANIAN TRADING COMPANY, 
Dep, 1.

1 A, HUNT STR., LONDON; W.ll.
GREAT BRITAIN.

AR ŽINOTE, KIEK MOKATE MUITO UŽ SIUNČIAMAS 
GĖRYBES Į LIETUVĄ?

TALKOS Prekybos Bendrovė, pareikalavus, Tamstai pri
sius pilną siunčiamų į Lietuvą gėrybių sąrašą, kuriame 
yra nurodyti sovietinio muito mokesčiai, galiojantieji 
nuo 1959 m. sausio mėn. 1 dienos.
TALKOS .parduotuvėje, 47,' Harrington Road, London, 
S.W.7, yra sukrautos tinkamos pasiuntimui gėrybės: 
avalynė, vaistai, maisto produktai, laikrodžiai, foto apa
ratai, įvairios medžiagos, gatavi rūbai ir kita. Tamstai 
pageidaujant, parduotuvė bus atidaroma ir sekmadienį. 
TALKOS Prekybos Bendrovės klijentai yra apdraudžia
mi: ligos atveju Tamstos artimiesiems pilnai apmokėtą 
siuntinį pasiųs TALKOS Prekybos Bendrovė.
Visais siuntinių reikalais rašykite:

PREKYBOS BENDROVĖ TALKA,
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

AR JŪS ŽINOTE, 
kad visi muitai ir kitokie mokesčiai

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ
nuo 1959 m. sausio 1 d. yra pasikeitę? 

štai keletas pavyzdžių:
VAISTAI: senasis muitas 35%, naujasis 25%;
DRABUŽIŲ MEDŽIAGOS: vilnonės 8 šil., ne- 

vilnonės 2 šil. už jardą.
AVALYNĖ: 18 šil. už porą;
GATAVI DRABUŽIAI: senasis muitas 110%, 
dabar £3.4.0 už vyrišką viln. kostiumą, £2.17.0 
už moterišką kostiumą;
LAIKRODŽIAI — visų rūšių — £1.19.0, vis tiek, 

kokia bebūtų jų kaina;
VAIKAMS DRABUŽIAI IR AVALYNĖ: 50% to 
muito, kuris mokamas už atitinkamus dalykus 

suaugusiems. 
Mūsų bendras patarimas: siųsti dabar tik ge
riausios rūšies prekes, nes muitai yra nustatyti 
tvirti, o ne procentas nuo daikto kainos.
Visi jūsų turimieji kainoraščiai yra pasenę.

Tokiomis sąlygomis geriausia yra patiems iš
siaiškinti, ko reikia, dėl to rašykit Lietuviškai:
ACTON PHARMACY (export) LTD.
Telefonas: ACOrn 0712. Telegramoms adresas: 

ACOFARM LONDON.
JUMS BUS ATSAKYTA JŪSŲ GIMTA KALBA. 
Mūsų įstaiga atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 8 vai. vakaro

GERIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ YRA 
PER

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje - • .

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

Mielai persiunčiame pačių klijentų paruoštus 
siuntinius ir garantuojame, kad mūsų tarpi
ninkavimo mokestis yra mažiausias.

Kiekvienas siuntinys yra apdraudžiamas.
Sumažintas muitas 1959 metams.

MEDŽIAGOS SIUNTINIAMS
KRAUTUVIŲ KAINOMIS!
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KLAUSIMAS: Jūsų man atsiųstame kai 
naraštyje ir muitų lentelėje pažymėta, kad 
muitas už medžioklinį šautuvą yra 3 sv. 12 
šil. Kadangi mano tėvas yra buvęs artile
rijos pulko viršila, tai aš jam norėčiau nu
siųsti dovanų 25 mm patranką. Kiek reikė
tų mokėti muito ir per kiek laiko ją gau
tų Irkutske?

ATSAKYMAS: Skubiam reikalui esant 
galime šią prekę pasiųsti oro paštu. Kadan 
gi pasirinkimas toks gausus, tai bus geriau 
šia, jei Tamsta atvyksite asmeniškai pas 
mus šio klausimo aptarti. Kadangi tai už
truks ilgiau, kviečiame aplankyti mus sek
madieniais nuo 12 iki 5 vai. p.p. Bus malo
nu, jei atvyksite ne tik su artileristais, bet 
ir su pėstininkais... Patrankos taip pat bus 
išstatytos per Spaudos Balių, š.m. vasario 
7 d.

KLAUSIMAS: Norėčiau pasiųsti savo ar 
tlmiesiems, gyvenantiems kaime, odos.

Kiek kainuotų auliniams batams komp-
| lektas odos?

ATSAKYMAS: Auliniams batams viršu
tinės odos 10 kv. pėdų, pamušalinės odos 
6 kv. pėd., 2 svarai padams odos ir visi ki
ti reikiami priedai kainuoja 7 sv. 18 šil., 
įskaitant muitą. Odos rūšis yra labai aukš
tos kokybės. Pasirinktinos spalvos: juoda 
ir rausva. Visos odos svoris 6 svarai ir 8 
uncijos.

Gatavi auliniai batai, tinką tik darbui, 
neperšlampą braidant vandenyje, labai

stiprūs, juchto odos aulai, trijų padų, su 
muitu kainuoja tik 4 sv. 4 šil. Dydžiai nuo " 
6 iki 12 nr. 12 numerio tokie batai sveria 
8 svarus, 6 nr. — 5 svarus.

Auliniai batai, labai geros odos, trijų pa
dų, vidus ir aulai išmušti kailiu, su muitu 
kainuoja 6 sv. 12 šil. Be muito — 5 sv. 15 
šil. Šie šilti batai ypač tinka vyresnio am
žiaus vyrams ir moterims, arba tiems, ku
rių darbas susijęs su kelionėmis. Šie šilti 
batai yra viena geriausių, dovanų.

TAZAB bendrovė jau nuo seniai specia
liai gamina įvairios rūšies avalynę, pritai
kytą mūsų krašto sąlygoms. Nenuostabu, 
kad net ir iš Lietuvos parašo, prašydami 
TAZAB avalynės.

TAZAB bendrovė specialiai siuva pus
bačius ir aulinius batus platesnius, kad jie 
tiktų platesnėms kojoms.

AVALYNĖ IR MEDŽIAGOS — 
PAGRINDINĖS PREKĖS SIUNTINIAMS.

TAZAB bendrovės sandėliuose galite ras 
ti apie 50 rūšių įvairių batų ir daugiau 
kaip 150 atskirų medžiagų pasirinkimui ap 
siaustams, eilutėms, suknelėms, balti
niams, patalynėms ir kt.

Rašykite arba asmeniškai atvykite:

Įsigaliojus naujam muitų potvarkiui, 
„TAURAS“ siūlo siuntiniams medžiagas ir 
kitus dalykus jau naujomis ir labai žemo
mis kainomis. Grynos vilnos medžiaga pal 
tui ar kostiumui su visu muitu siunčiama 
už £4.10.0. Jūsų nešiojamo kostiumo už 
£26.0.0 medžiaga su muitu už £11.10.0. 
Tarp tų kraštinių kainų yra visa eilė tarpi 
nių, kurios yra tikrai žemos pagal medžia
gų rūšį. Pvz., tamsiai mėlyna, ruda, pilka 
„Serge“ eksportinė rūšis nuo £6.10.0. Ge
riausia angliška paltų medžiaga „Crombie“ 
£12.15.0 ir £14.10.0.

Kodėl tai įmanoma? Dėl to, kad „TAU
RAS“ gauna prekes urminėmis kainomis ir 
atiduoda jas siuntėjams krautuvių kaina, 
pridėjus muitą. Štai, batus, kurie krautuvė 
je kainuoja 50 šilingų, muitas — 18 šil., 
mes jums atiduodame už £3.8.0. Jei kas no 
ri brangesnių, teparašo, kokiai kainai, ir 
mes, pridėję 18 šil. muitą, pasiunčiame no
rimus batus. Tas pats yra ir su medžiago
mis.

„TAURAS“ nepataria patiems pirkti 
nes, patys pirkdami, galite permokėti. 
„TAURAS“ tai mato, kai siuntėjas atsiun
čia nuosavas prekes. „TAURO“ firmoje 
tokios prekės jau su muitu kainuoja tiek 
kiek siuntėjas sumoka už tą prekę tik 
pirkdamas. Muitas imamas už paltų vilno
nes medžiagas 10 šil., kostiumų 8 šil. už j ar 
dąv Sąskaitų jau nebereikia, užtenka tik 
jūsų sąrašo ir jūsų paduotų prekių. Sąskai 
tos reikalingos tik vaistams, įrankiams ir 
žaislams. Vąistams muitas 25 proc.

Už savo supirktų prekių siuntinį imamas 
£1.0.0 patarnavimo mokestis. Siuntinys pa 
siunčiamas per 2 dienas jį užsakius arba 
prisiuntus.

Rašykite — pasiųsime kainoraščius ir pa 
geidaujamų kainų ir spalvų medžiagų pa
vyzdžius. Kartu prašome įsidėmėti:

Jei saviems padėti nori 
(padarysi tai tikrai) — 
Kreipkis tučtuojau į-„Taurą“, 
Ir neliks kišenė kiaura.

(E) Laboratorijos darbu nori įrodyti Die 
vo nebuvimą. Vilniaus radijas sausio 8 d. 
perdavė vieno biologijos mokslo kandidato 
paskaitą, kurioje t.k. buvo pasakyta, jog 
šių dienų biologai, rusų mokslininkai savo 
laboratorijose dabar stengiasi sukurti to
kias ląsteles, iš kurių atsiranda gyvybė. 
Tuo būsią įrodoma, kad Dievo nėra ir kad 
jokio pasaulio bei gyvūnijos .sutvėrime“ 
nebuvę.

(E) Vilniaus jaunimas šoka amerikietiš
kus šokius. Vilniaus radijas sausio 1 d. per 
davė reportažus apie tai, kaip buvo sutikti 
Nauji Metai įvairiose Vilniaus vietose. Iš 
reportažų aiškėja, kad kai kur jaunimas 
šoko amerikietiškus naujoviškus šokius, 
kurie paprastai Sovietų Sąjungoje oficia
liai „nemėgiami“. Viename tokiame N. Me 
tų parengime Dailės institute, kur buvo šo 
kami moderniški šokiai, atsiradęs vienas 
dalyvis, kuris šokantiems garsiai švilpęs 
— vienas iš šimtų.

(E) Lietuvos turistai važinėja į 20 įvai
rių kraštų, gyrėsi Maskvos radijas gruo
džio 26 d. savo propagandoje svetimomis 
kalbomis. Bet nepaskelbė, koks menkas 
skaičius turistų 1958 metais iš viso turėjo 
galimumą iš Lietuvos išvykti. Turistai (kie 
tai saugojamomis grupėmis) vyko daugiau 
šia į satelitinius kraštus. Į laisvojo pasau
lio kraštus tik mažas skaičius tepateko.

Ufo — angliškai yra sutrumpinta — Un
known flying objects, vokiškai — Unbe- 
kannte fliegende Objekte, o lietuviškai reiš 
kia — nežinomi skraidantieji objektai, o 
ufonai jų keleiviai. Žmonės Ufo vadina 
taip pat skraidančias lėkštes.

Paskutiniuoju laiku daug buvo apie tai 
kalbėta ir rašyta, ir daug žmonių įvairiais 
būdais aiškina šį reiškinį. Iki šiol yra ketu 
ri rimti atsakymai į šiuos klausimus. Pa
žiūrėsime, kokie jie.

1. Konteradmirolas Delmer Farney, ku
ris yra JAV nežinomiems dangaus reiški
niams tirti komiteto pirmininkas, sako, kad 
tokios ufos yra. Jos plasdena aplink že
mę jau tūkstančiai metų, jau romėnai žino
jo jas, kaip „skraidančius šydus“. Išsiaiš
kinęs su mokslininkais ir inžinieriais, ku
rie patys matė ar tyrė tuos skraidančių 
lėkščių įvykius, jis priėjo išvados, kad tos 
ufos yra vairuojamos inteligentiškų asme 
nybių. Savo tvirtinimą jis pagrindžia tuo, 
kad tos ufos turi nepaprastą greitį—skren 
da iki 18.000 km. į valandą, ir kad jokia 
medžiaga nei organizmas žemėje tokio grei 
čio neišlaikytų. Tai reikštų, kad tie skrai
dantieji objektai turi būti iš kito pasaulio, 
o jų gyventojai turi turėti visai kitą orga
nizmą, negu žemės žmonės. Taip sako ad
mirolas.

Anglija prie Oro Susisiekimo Ministeri
jos turi specialų skyrių, kurio vadovybėje 
yra taip pat princas Pilypas, Anglijos ka
ralienės vyras. Tas skyrius surinko jau 45 
tūkstančius atsitikimų apie ufas. Šia tema 
yra jau šimtai knygų. Bet, nežiūrint visa 
tai, dar negalima visai neginčytinai įrody
ti, kad tokios ufos yra.

2. Antras atsakymas yra amžinų skepti
kų, kurie sako, kad tie skraidantieji objek 
tai yra arba visokie lėktuvai, meteorai, de 
besys, oro regėjimai arba fantomai. Kas 
dėl ufų nuotraukų, tai jos, sako jie, yra 
sąmoningai suklastotos. Dalis jų tvirtini
mų gali būti ir teisingi, bet vis tiek lieka 
dar nemažai duomenų, kuriems tirti stei
giami net specialūs komitetai su žinomais 
žmonėmis priekyje.

3. Trečiasis atsakymas yra psichologų, 
kurie drauge su C.G. Jung žiūri į ufas kaip 
psichologinę realybę, kuri kyla iš masinės 
baimės, vargo ir nerimasčio mūsų laikais. 
Tai veda į Visokių fantazijų kūrimą. Anks 
čiau regėjimai būdavo daugiausia religinio 
pobūdžio, o dabar, mūsų techniškoje, eroje, 
tie regėjimai įgauna taip pat technišką iš
vaizdą. Nors žmonės, kaip kartais atrodo, 
ėmė dar daugiau nebetikėti Į Dievą, žiūrė
ti į viską realiau, tuo pat metu jie vis tiek 
ieško Dievo, tiktai kita forma. Iš tos ufos 
su „dangaus asmenybėmis“ jie kažko lau- 
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PABALTIJO KRAŠTUOSE PLINTA 
SEKTOS

(E) ,Neue Wuerttembergische Zeitung“, 
„Nuernberger Kreisnachrichten“ ir kt. sau 
šio 3 d. įsidėjo straipsnį apie komunistinę 
bažnyčių politiką Rytų Europoje. Autorius 
Erich Korn paliečia padėtį ir Pabaltijo 
kraštuose. Vasarą buvę žinių, kad eilė 
evangelikų kunigų esą iš kalėjimo paleisti. 
Bet kartu ateiną žinių, kad tuose kraštuo
se labai plintąs įvairių sektų judėjimas 
(„adventistų“, „inocentisfų“, „Jehovos liu
dininkų“ ir kt.). Priežastis esanti ta, kad 
didžiųjų bažnyčių veikla esanti įvairiu bū
du trukdoma, sunkinama. Kartu sistemin
gai plečiama prieštikybinė propaganda. Ji 
pastaruoju metu remiama sovietų pasieki
mais technikos srityje (sputnikais ir kt.), 
kurie, girdi griauną senuosius „tikybinius 
prietarus“.

kia — pagalbos, atsakymo. Jung aprašė vi
sa tai savo knygoje: Ein moderner Mythos.

4. Ketvirtasis atsakymas eina dar žingsnį 
toliau. Šio šalininkai sako, kad visi tie re- .1 
gėjimai ir pergyvenimai yra niekas kita, į 
kaip nujautimas ir pranašavimas ateinan- į 
čios realybės. Tai žvilgsnis į prasidedantį j 
atomo ir automato laikotarpį, į kosminį j 
aeoną, kurių šešėliai jau krenta ant dabar- i 
tinės žmonijos ir kurių galimybės glūdi i 
kiekviename žmoguje. Tokie pranašavimo I 
nujautimai, kaip tvirtinama, būna kiekvie j 
noje eros pabaigoje ir naujosios pradžioje. |

Kas įsigilins į šiuos klausimus ir atsa- j 
kymus, galės pastebėti, kad kiekviename 
atsakyme yra dalelė teisybės. Bet šiandien Į 
dar galutinio atsakymo niekas negali duo
ti, jo reikia palaukti dar keletą šimtų me
tų. V. F.

150 įmonių ir apie 90 gamyklų bei fabri
kų parduoda Lietuvoje savo gaminius. Va
gai sovietinę terminologiją — „duoda Lie
tuvai“... Lietuvoje Rusijai bei eksportui 
į užsienius gaminama garo turbinos, elek
tros skaitikliai, transformatoriai, patefo
nai, magnetofonai, katilai, radiatoriai, eis- .. 
ternos, dulkiasiurbliai, dažymo aparatai, 
lengvi dviračiai (paaugliams) ir kitas Lie- . 
tuvoje gamintas prekes So v. Sąjunga savo 
vardu eksportuoja į Kiniją, Vietnamą, In
diją, Burmą, Pakistaną, Egiptą, Siriją, In- 
doneziją, šiek tiek (dviračius) į Pietų Ame 
riką ir sovietų vyraujamus Europos kraš- .' 
tus. (LNA) J

ULTRAVIOLETINIAI SPINDULIAI 
KIAULĖMS?

Žemės ūkio akademijos studentų grupė 
su dėstytojais viename kolchoze ties Vilki
ja bandė ultravioletinių spindulių veikimą 
paršiukams. Esą, švitinant paršiukus tais 
spinduliais du kart per parą po 15-20 mi
nučių, per du mėnesius paršiukai atigę nuo 
20 iki 40 proc. greičiau, negu nešvitinamie
ji. Tuo būdu, esą, betoninę kiaulę esą gali 
ma išauginti visą mėnesį greičiau. Bet neat 
sakytas klausimas, kas pigiau: ar kiaulę 
vieną mėnesį ilgiau šerti, ar kelis mėnesius 
kasdien švitinti po pusvalandį ultraviole
tiniais spinduliais. Ir kitas neatsakytas 
klausimas: kam tų spindulių labiau reikia 
— kiaulėms ar žmonėms... (LNA)

SUNAIKINTA 3000 VILKŲ
1957 metais rudenį jukako lygiai 10 me

tų nuo to laiko, kai Lietuvos Tarybinė vy- . 
riausybė išleido nutarimą, kuriuo įvedė pri 
valomą ir organizuotą' vilku naikinimą, • 
skirdama už tai pinigines premijas. Suve
dus vilkų naikinimo statistiką pasirodė 
kad nuo to laiko iki pereitų metų pabai
gos, t.y. per 10 metų yra sunaikinta 3012 'i 
vilkų. Laimė nušauti 3000-tąjį vilką teko ei į 
guliui Pangoniui Pranui. Jis 1957 m. spalio 
12 dieną, eidamas tarnybos pareigas, Jur
gaičių miške aptiko ir nušovė senį vilką— ; 
patiną. |

Iš viso 1957 metais buvo sunaikinti 167 S 
vilkai: 124 seniai ir 42 jaunikliai, iki 3 , 
mėn. amžiaus. g

Daugiausia vilkų nušauta Veisiejų rajo- 
ne — 13, Kretingos — 8, Joniškėlio — 8, 
Žagarės — 6, Užvenčio — 6, Tauragės — 
5, Linkuvos — 5, Šiaulių — 4 Plungės — 4 
vilkai, kituose rajonuose po 1-2 vilkus. g

(Iš „Mūsų Girių“ nr. 2-115, 1958 m.) 3
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