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Londonas, 1958 metų, vasario mėn., 27 d.

Ar prasmingos kalbos su lenkais?
Pastaruoju metu musų simpatijos len
kams gerokai ,,atšilo“. Londone praėjusiais metais įsikūrė Mickevičiaus vardo
draugija lenkų-lietuvių kultūriniams ry
šiams puoselėti. Vliko delegacija jau bene
antrus metus konferuoja su lenkais egzilais. Kalbama apie tuos kontaktus ir pra
nešime apie Alto, Vliko, LLK ir diplomatų
atstovų pasitarimų praėjusių metų lapkri
čio mėnesį Vašingtone.
Kultūrinis bendradarbiavimas su mūsų
kaimynais lenkais yra sveikintinas reiški
nys. Tuo tarpu politinių pasitarimų ar de
rybų tikslingumas yra mažų mažiausiai la
bai abejotinas.
Yra visa eilė priežasčių, kurios verčia
abejoti tų politinių ryšių tikslingumu.
Pirma, nežinia, su kuria lenkų egzilų
grupe būtų mums tikslinga ir prasminga
tartis. Tremtyje yra trys svaresni lenkų
politiniai susigrupavimai: viena grupė —
apie egzilinę vyriausybę ir prezidentą Zaleskį Londone, antra — apie Tautinis V.enybės Tarybą, kurios žinomiausi atstovai
yra generolai Andersas ir Bor-Komorovskis, ir trečia — apie buvusį egzilinės vy
riausybės premjerą ir po to vicepremjerą
Lenkijoje Mikolajčiką. Pirmoji grupė skai
čiumi yra bene mažiausia, bet ii remiasi
nepriklausomos Lenkijos suvereniteto tęctinumu. Reikia pažymėti, kad tas tęstinu
mas yra realesnis, negu, sakysim, mūsų,
nes lenkų egzilinė vyriausybė dar tebesi
naudoja kelių kraštų pripažinimu. Antroji
grupė susidarė kilus ginčams dėl preziden
to Zaleskio atsistatydinimo. Ji savo skai
čiumi ir veikla bus bene įtakingiausia. Tre
čiosios grupės, kuriai vadovauja Mikolajčikas, branduolį sudaro lenkų valstie.'i '
partija. Toji partija savo metu turėjo daug
šalininkų krašte, tikriausiai ir dabar yra
nemaža slaptų jos pasekėjų. Tremtyje Mikolajčiką ir jo grupę remia amerikiečiai
Kuri tų trijų grupių ateities Lenkijoje vai
dins žymesnį vaidmenį, galime dabar kiek
vienas savaip spėlioti, bet sunku ką tik
riau pramatyti.
Antra, nors tos grupės įtužusios pešasi
tarpusavyje dėl „valdžios“, Lenkijos, už
sienio politikos klausimu jos visos praktiš
kai sutaria. Daugeliu atvejų jos eina net
išvien su Gomulka. Kalbamosios pagrindi-
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pretenzijas tiek į Rytprūsius, tiek į rytines
Vokietijos žemes prie Oderio ir Naisės, la
bai ir labai abejotina. Kadangi mes turi
me spręstinų klausimų ir-su lenkais ir su
vokiečiais, greičiausia, nebūtų gera iš anka
to vienaip ar kitaip užsiangažuoti. Neutra
Ii zona vidurinėje Europoje, kuri neapimtų
laisvų Pabaltijo valstybių, mūsų laisvės
kovai tik pakenktų. Politinės padėties sta
bilizacija, kurios pasėkoje mūsų kraštas
liktų ilgiems laikams sovietų vergijoje, mū
sų nevilioja. Diskutuotinas, mūsų požiūriu
ir materialinės paramos gomulkinei Len
kijai tikslingumas. Galiausiai, lenkų pre
tenzijos į Vilniaus kraštą yra mums aiš
kiai priešininkiškos. Lenkija su Vilnium
ir Lvovu! —■ kaip dažnai mes tai iš lenkų
lūpų girdėjome ir girdime. Pakartotinai
tenka pabrėžti, kad toji revizionistinė po
litika Vilniaus atžvilgiu yra jiems visiems
bendra. Net ir pačioje Lenkijoje iškyla,
tiesa, dar nedrąsių balsų, ilgesingai prisi
menančių Vilnių ir svajojančių apie jo at
gavimą.
Kokia tat mums prasmė esamomis aplin
kybėmis leistis į kokias nors politines kai
bas su lenkais? Dėl Vilniaus krašto mes
tai jau tikrai neturime ko su lenka'.s kal
bėti. Vilnius priklausė Lietuvai, priklauso
jai dabar ir turi ateityje priklausyti. Len
kai tokia pat teise gali reikalauti Vilniaus,
kaip mes Varšuvos ar Krokuvos, kur guli
Jogailos palaikai. Ir nors lenkai neabejoti
nai žino ir supranta, kad jų reikalavimai
nuodija mūsų kaimyninius santyk us, jie
nesidrovi juos reikšti net ir tokiuose paren
gimuose, į kuriuos kviečia mūsų atstovus
kaip svečius. Prisiminkime kad ir tą BorKomorovskio apsilankymo proga Stockholme neseniai įvykusį parengimą, ku-į mūsų

'

rašytojas Ignas šeinius turėjo demonstra
tyviai apleisti.
Bet kokios dvišalės derybos su lenkais
šiuo metu ne tik kad neduoda mums jo
kios naudos, bet padaro dar ir nemaža ža
los. Nesistebėkime, tikrai taip yra. Jos pa
daro žalos, nes visos tos kalbos yra dosni
medžiaga sovietinei propagandai. Jau ne
kartą sovietinė spauda Lietuvoje rašė, kai
„buržuaziniai nacionalistai“ yra pasišovę
vėl parduoti Vilnių lenkams ir kad tik da
bartinė santvarka garantuoja Lietuvos te: i
torijos integralumą. Įrodymui duoda iš
traukas iš tremties lietuviškų laikraščių.
Savaime suprantama, viskas sąmoningai iš
kraipoma,
bet toji propaganda nelieka
krašte be pasėkų. Užuot lengva ranka į tai
numojus, daug geriau būtų tokių pasitarnavimų komunistinei propagandai vengti.
Kad nebūčiau klaidingai suprastas: aš
neneigiu reikalo palaikyti su lenkais ry
šius, dar daugiau, neneigiu reikalo su" jais
bendradarbiauti taip, kaip mes bendradar
biaujame ir su kitomis tautomis, kurias iš
tiko panašus į mūsų likimas. Yra juk pa
kankamai įvairių tarptautinių egzilų orga
nizacijų, kuriose dalyvaujame ir mes ir len
kai: Pavergtųjų Europos Tautų Organiza
cija, Žaliasis Internacionalas, Socialistu
Internacionalas, Rytų ir Vidurio Europos
Krikščionių Demokratų Sąjunga ir dar
daug kitų. Bendrų siekių apjungti, mes
bendromis jėgomis su lenkais ir kitomis
tautomis tose oragnizacijose dirbame. Ir
tų organizacijų mūsų interesams pilnai
pakanka. Jos mums duoda viską, ko gero
mes iš bendradarbiavimo su lenkais gali
me laukti. Drauge jos mums yra tam tik
ras laidas, kad eventualiai ateityje pasi
reiškianti vieno ar kito tos organizacijos
nario sauvalė bus gal klek aptramdyta.
Bandymai eiti kitais keliais mus gali tik
nuvesti į klystkelius.

Ten, kur Nemunas banguoja

IX metai
PAREIŠKIMAS JT IR ŠV. SOSTUI

TYLOS BAŽNYČIOS KANKINYS

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
paskelbimo 40 metų sukakties proga Lietu
vos Dipl. Šefas min. S. Lozoraitis kreipėsi
į Jungtinių Tautų generalinį sekretorių,
pareikšdamas, kad lietuvių tauta niekuo
met nėra atsisakiusi savo suvereninių tei
sių, ir prašydamas, kad JTO nariai nesiim
tų jokių žingnių, kurie galėtų toms teisėms
pakenkti. Ta pačia proga buvo nusiųsta
nota ir Italijos Užsienio Reikalų ministeriui, kurioje, šalia protesto dėl sovietų oku
pacijos ir padėkos už italų vyriausybės pa
lankumą lietuvių reikalams, prašoma ir to
liau remti Lietuvi? ’-.I;. Panašaus turinio
notą įteikė Svc ’lajam Sostui Lietuvos pa
siuntinys min. S. Girdvainis.

Šia antrašte Vatikano dienraštis „Osser- ■
vatore Romano“ vasario 15 d. (dėjo platų
nekrologą per tris skiltis apie mūsų, vyškūpą Kazimierą Paltaroką, kartu su jo for?
tografija. Ilgas straipsnis baigiamas, kad
nėra ko stebėtis, jei lietuvių tauta, savos'
vyskupą mylėdama kaip nepalyginamą.Va1
dą už Tikėjimą ir savo Tautos Laisvę; su
rūpesčiu sekė silpstant jo fizines jėgas, ir
meldė Aukščiausiąjį, kad jį išlaikytų kaip
galima ilgiau. O kada mirė, jam suruošė
laidotuves, kaip triumfo iškilmes. Su ne
mažesne pagarba, mini dienraštis, vyskupą
prisimena visame pasaulyje išsisklaidę, lie
tuviai. Jų laikraščiai pilni prisiminimų ir
įvertinimų, iškeliančių savo vyskupo kilnu
mą ir darbus, kaip savo tautos didžiausio
jo sūnaus.
"•
r.
Tame pačiame numeryje „Osservatorė
Romano“ skelbia, kad, minint Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 40 m. sukaktį,
Romoje šv. Angelos Institute Vasario 16 d.
Šv. Mišias už Lietuvą laikys Jo Eminenci
ja Kardinolas J. Pizžardo, 6 po to {vykstam
čiame minėjime, pagrindinę kalbą pasakys
Italijos Jaunimo Katalikų Veikimo prezi
dentas Dr. Enrico Vinči.

DU LAIKRAŠČIAI APIE LIETUVĄ

Šalia kitų laikraščių, kurie paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktį, reikia
ypatingu būdu iškelti Vatikano dienraštį
,,L*Osser vatore Romano" ir Romoje einan
tį amerikiečių dienraštį „The Rome Daily
American“, kuriame buvo įdėtas visas
JTO nusiųsto laiško tekstas ir labai šilti
simpatijos žodžiai Lietuvai. Straipsnis bu
vo papuoštas dideliu Vyties ženklu.

DIENOS -į
INDONEZIJOJ BOMBARDUOTI
SUKILĖLIAI

NUSIBODO LAIŠKAI

Atsakydamas Bulganinui į paskutinįjį
laišką, prezidentas Eisenhoveris pareiškė,
abejonių, ar iš viso bus galima kur nors'
nueiti, jei vienas kitam rašinės vis prakal
bas. Skaitydamas Bulganino gruodžio 10d.
sausio 8 d. ir vasario 1 d. laiškus, prez. Eįsenhoweris niekaip negalįs atsikratyti jaus
AMERIKOS GYVENTOJAI
mo, kad, norint pasiekti geresnių santykių^
Sausio 1 d. Amerika turėjo 172,700.000 tarp abiejų kraštų, teks ieškoti kitokių bū
gyventojų. Praeitų metų sausio 1 d. ji turė dų, o ne vien tik keitimosi ilgėjančiais lais
jo 169.800.000. Vadinas, per metus padau kais.
gėjo apie 3 mil. gyventojų.

Indonezijos vyriausybės lėktuvai apmėtė
bombomis ir apšaudė Painan kaimą Su
matroje — sukilėlių centrą. Nuostolių ne
būta, nas pats puolimas buvęs daugiau psi
chologinis.

UŽ SUSPROGDINIMĄ GELEŽINKELIO

ANT EGIPTO IR SUDANO SIENOS
NERAMU

Paskutinėmis dienomis padidėjo Įtempi-,
Budapešto teismas nuteisė mirti geležin
— čia ne Vilnius. Aš pats čia viršinin kelietį, kuris 1958 m. susprogdino geležin mas tarp Egipto ir Sudano. Egiptas ,yrą,
kelio liniją, kad nebūtų išvežti į Rusiją jo pareiškęs pretenzijas į Wadi Haifa ir Hakas.
laib sritis, priklausančias Sudanui. ,
Viršininkauti jis pradėjo nuo pirmų die- tautiečiai.
Kiti
du
pagal
tokius
pat
kaltinimus
buvo
nų.
—---- nės lenkų užsienio politikos gairės .yra:- . _______ - QĮ .nelaimė,..ką..aš.matau. —_
-—
— Matai, Navickien, — pareiškė jis pir nuteisti iki gyvos galvos, vienas 14 metų ir BĖDOS DĖL KULTŪROS
Širdį ver kaip yla:
a
n) .veikti, kad vakarų valstybės pripažin
11
asmenų
mažesnėmis
bausmėmis.
Rytų
Vokietijoje
savo
metu
buvo
įsteig-'
mą
dieną
valytojai,
—
maža
čia
tau
darbo.
Numylėtoj mano vietoj
tų Oderio-Naisės sieną galutina ir kad tas
ta Kultūros Lyga, ’apjungianti- kultūrosTiesiog tingine tapsi. Reikės poniai namuo
Gyvena barzdyla.
klausimas tarptautinėse konferencijose ne
darbuotojus ir kontroliuojama partijos. Ji'-'
se padėti. Ko akis išsprogdinai? Nenori, ,,DZIENNIK POLSKI I DZIENNIK
A. Vienažindys
bebūtų keliamas;
steigė inteligentų klubus, kurie ilgainiui/
galėsi, fit, iš mano akių. Kad ryt šeštą va ZOLNIERZA" APIE LIETUVĄ
b) atstatyti Lenkijos sieną rytuose, ko
išvirto į opozicijos prieglobstį, ypač šustipJ'.
landą man žalutė būtų pamelžta.
GEDGAUDAS DARO IŠVADAS...
Londoniškis lenkų dienraštis „Dziennik
kia ji buvo prieš Antrąjį Pasaulinį Karą,
Navickienė tylėdama sutiko — kaip gi Polski į Dziennik Zolnierza“ vasario 17 d. rėjusį po garsiosios Chruščiovo kalbos; Dė-'t.y. kokia ji buvo nustatyta rusų-lenkų tai
Rajoniniame laikrašty apie Kupiškio ra gyvensi be darbo.
bar komunistinės viršūnės nuolat barėsi/’išsispausdino platų Stanislaw Sopicki
kos sutartyje 1921 m. Rygoje;
jono vyriausiąjį vet. gydytoją Gedgaudą
Rytą ji tikrai atėjo, pamelžė įnoringą straipsnį apie Lietuvos-Lenkijos santykius. kad iš tų klubų nebeįmanoma išveisti „re
c) siekti, kad vidurinėje Europoje būtų buvo išspausdinti keli feljetonai. Žemės naujo gydytojo karvę. Atnešė pieną.
vizionistinių ir buržuazinių nuomonių apie
Straipsnyje pripažįstama Lietuvai ir lie
sudaryta tarp rytų ir vakarų blokų neutra ūkio ministerijoje tada vos neverkė.
>
— Pieną iškošk ir marš į turgų. Po du tuviams apsčiai kredito ir reiškiama šimpa literatūrą ir meną“.
Ii .zona, į kurią įeitų Lenkija, Čekoslovaki
— Ir kur mes tave tokį nuskriaustą, pa rublius už litrą.
tijų.
ja, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Jugos mazgomis apipiltą padėsim?.. Dumk tu to
PASIBARIMAS DĖL LOTERIJOS
Grįžo Navickienė iš turgaus. Atsisėdo—
lavija ir Albanija;
liau nuo kupiškėnų akių, į Mažeikius toms senos kojos reikalauja poilsio. Ją pamatė DULLES PASISAKYMAS
Sovietų vyriausybė ir partija subarė Ru
d) veikti, kad gomulkinei Lenkijai vaka pačioms pareigoms. Ir būk gerutis, — mo Gedgaudas...
sijos respublikos finansų minister!, kad. jis.
Amerikos
valstybės
sekretorius
Dulles
rų valstybės teiktų galimai didesnę mate kė viršininkai, — daugiau kyšių neimk, ne
— Nudribai ir sėdėsi? Duokš pinigus ir ryšium su Pabaltijo kraštų nepriklausomy leidžia prievarta brukti žmonėms vaistyti- ,
rialinę paramą.
būk chuliganas, savo darbo žiūrėk...
marš, bulvių prikask, nuplauk, išvirk, pri bės 40 metų sukaktimi pareiškė viltį, kad nės loterijos bilietus. .
' ■ ‘i*
Toji lenkų egzilų užsienio politika yra
Atvyko į Mažeikius Gedgaudas ir apsi mąišyk kiaulėms jovalo, pašerk. Kamba
Sovietuose panaikinta valstybinė pasko
tie
trys
kraštai
atgaus
savo
turėtąsias
tei

mums, mažų mažiausia, nepalanki, o kai dairęs, kad dirva čia ne blogesnė, negu Ku rius sutvarkyk, indus suplauk, pietus iš
la. Jos vieton suorganizuotos valstybinės
ses.
kuriais požiūriais net aiškiai priešininkiš- pišky, ėmė daryti išvadas iš viršininkų pa virk.
loterijos, kuriose galima laimėti pinigų, o
ka. Ar mes turėtumėm remti visas lenkų tarimų.
Lakstė, sukėsi moteriškė, tarnavo savo D. BRITANIJOS BIUDŽETO
taip pat automobilių, motociklų,
radijo
aparatų, laikrodžių, kailinių ir kt.
Uinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll viršininkui. Kitomis dienomis jai dar su PERTVARKYMAI
sanitare Barkauskiene reikėdavo ir balti
Vyriausybė ir partija norinčios, kad su
nius skalbti, o kai ponai vykdavo į sve D. Britanijos vyriausybė, balansuodama gyventojais būtų elgiamasi garbingai —r
savo
biudžetą,
sumažino
lėšas
laivynui
ir
čius ar į teatrą — Gedgaudžiukus lig auš
nuo liepos mėn. pakelia sveikatos draudi nebrukama jai tai per prievartą.
ros saugoti.
Kartą ponas švelniai švelniai kreipėsi į mo mokesčius (vyrams 6 penais, moterims TELEVIZIJOS PATRONĖ
Paskutiniame PLB Seimo Organizacinio Dainavos, Vyrų, Stevens ir Pirmyn — visi
4, jaunuoliams 2).
Komiteto posėdyje pakeista Seimo Konsti iš Čikagos, Varpo — iš Toronto ir Vyrų savo tarnaitę:
Vasario 17 d. popiežius paskelbė televizi
tucija ta prasme, kad Seimo atstovai turi choras iš Bostono. Koncerto programą su — Navickieeen, miela šeimininkėle ma NEPATOGUS RINKIMAI
jos patronę. Tai yra šv. Klara, pranciško
būti išrinkti ne vėliau kaip 3 mėn. prieš darys ištraukos iš lietuviškųjų operų: Kar no. Aš, va, karvytę, dar vieną pirkti ža
„Izvestija“, rašydama apie susirinkimus, nų vienuolijos įsteigėja, gimusi 1193’m.
Seimą. Anksčiau buvo — 6 mėn. Pakeiti navičiaus— Gražina, Radvila Perkūnas ir du. Norėč ant tavo vardo užrašyti. Bijau
kuriuose
buvo siūlomi kandidatai sovieti Sirgdama 1252 m. per Kalėdas ji iš savo
mą reikėjo padaryti, nes kai kurių kraštų Šimkaus — Pagirėnai; be to, bus atlikta piktų liežuvių. Jau Kupišky jie įkyrėjo.
niams
rinkimams,
pripažino, kad tuose su lovos regėjo katedroje laikomas pamaldas
tarybos, pasinaudodamos ankstesniu kons Šimkaus kantata Atsisveikinimas su Tėvy Tu ją prižiūrėsi, melši. Argi ne malonu
sirinkimuose
pasireiškę
taip pat ,,prisieku ir girdėjo choro giesmes iš tolo.
titucijos pakeitimu, nutarė atstovus rinkti ne ir Žilevičiaus kantata Vytauto Didžiojo tau su mano karvute bendrauti būtų, — sieji buržuazijos advokatai“, kurie „nerda
saldžiu balseliu meilikavo ponas.
visuotinio balsavimo keliu. JAV tokie rin garbei ir dar keletas mažesnių veikalų.
miesi iš kailio įrodinėja sovietinės rinkimų CHURCHILLIS SUSIRGO
— O pienas — man?
kimai įvyks balandžio 27 d. kartu su nau
Koncertui rengti komisija New Yorke
sistemos nedemokratiškumą“ ir „giria bur
Išvažiavęs pasilsėti į Prancūziją, susirgo'
— Na, na, tu nebūk akiplėša. Argi gra žuazinę rinkimų sistemą“.
josios Tarybos rinkimais.
papildyta muz. J. Žilevičium. Ji veiks ben
plaučių uždegimu ir pleuritu
seras W.
Seimo darbotvarkės projektas, Org Ko dradarbiaudama su Bendruomenės Tary žu taip. Ne, pieną atiduosi man. Tai, sa
„Izvestija", aišku, vienpartinę sistemą Churęhillis. Ligonis gerėjąs.
kau,
Kupišky
mane
tėvu
vadino,
o
tu
vis
miteto tentatyviai priimtas, yra išsiuntinė bos nariu kultūros reikalams A. Mikulskiu
apgina prieš savo skaitytojus.
Jam jau 83 metai.
tas kraštų bendruomenių vadovybėms susi ir visais, kurie dalyvauja koncerto rengi šiaušiesi. Nenori — duok pareiškimą ir
marš
šunims
šėko
piauti,
—
piktai
užbai

pažinti, pareikšti savo nuomonėms ir pa mo darbuose. Pagal išgales Organizacinis
siūlyti pakeitimams. Po to jis bus Komite Komitetas stengsis padengti choristų ke gė ponas.
— Rašykit, jau rašykit, — nusileido tar buvęs sanitaras Girdvainis irgi dirbo že
to galutinai priimtas ir pakviesti prane lionės išlaidas. Koncertas įvyks Carnegie
mę. O su buvusia sanitare Norkiene jis
Hall, žymiausioj New Yorko koncertinėj naitė.
šėjai.
— Nigerijoje susidūrimo su policija me
susitvarkė taip, kad ji pasirašydavo alga
Tuomet
Gedgaudas
iš
ligoninės
pagalbi

salėj,
talpinančioj
arti
trijų
tūkstančių
Kartu su darbotvarkės projektu išsiunti
tu
buvo užmuštų. Susidūrimas {vyko dėl
nio ūkio išvijo sanitaro Girdvainio ožką. lapyje, o pinigus pasiimdavo fiedgaudas. demonstracijų, kurių metu minia reikala
nėta plati anketa, kurios atsakymai suda žmonių.
Bet negi iš sanitarės algos gyvensi? Iš ko
Negalima,
mat,
piktnaudžiauti
valstybės
Paskutiniame O.K. posėdyje dalyvavo
rys medžiagą pilnam lietuviškosios išeivi
lūkiečio už karvės ar kiaulės gydymą, už vo panaikinti mokslo mokestį.
jos organizacinio ir kultūrinio gyvenimo arch. Mulokas iš Čikagos. Jis Lietuvos In geru, O tvarte prie žalos atsirado dar juo nemokamus ligoninės vaistus jis pats pa — Šiaurės (komunistinė) Korėja sulai
žinierių ir Architektų Sąjungos vardu siū da karvė, kurią „pirko Navickienė“.
vaizdui sudaryti.
prašo. O vaistų, nurašytų „kolūkiams“, kė pietinės Korėjos keleivinį lėktuvą, ku
Bet kartą Navickienė nebeiškentė.
lė
atgabenti iš Brazilijos Lietuvos archi
riame buvo 32 asmenys.
Vasario pradžioje bus gauta pirmoji kvo
— Gal tarnaitę, ponas, nusamdytumėt, kiek nori. Felčerį Paulauską iš savo akira
— Persų šachas įsteigė tautinę partiją.
ta Seimo žymenio, pagaminto pagal dail. tektūros parodą, ten turėjusią nepaprasto
čio Gedgaudas jau pašalino. Labai jau jis
— Užsidegė britų laivas su sprogmeni
V.K. Jonyno projektą. Jo kaina — vienas pasisekimo, ir ją parodyti Seimo proga — pasiūlė ji.
kliudė — ir gydė geriau, ir pinigų neėmė.
mis, ir žuvo 53 žmonės.
Bet nuo to laiko Navickienės jis ėmė ne Įsikišo darbo ginčų komisija.
doleris. Visi bendruomenės padaliniai ir New Yorko visuomenei. Inž. ir Arch. Są
— Indijoje, netoli Kalkutos, kasyklose
junga
pasižadėjo
eksponatus
savo
lėšomis
mėgti.
Greit
ją
pakeitė
kita.
Mėsos
kon

organizacijos, tikima, įsijungs į žymens pla
— Darbo ginčų komisija, tai ne juridinė
tinimo darbą. Kiekvienas lietuvis turėtų atgabenti į JAV. Komitetas pasiūlymui i trolės stoties sanitarė Barkauskienė vieną instancija, — pareiškė ponas. — Su nuta sudegė ar užduso 179 žmonės.
įsigyti gražų ir reikšmingą žymenį, tinka principo pritarė. Dabar ieškomos tam tiks rytą pabudo rajono veterinarijos ligoninės rimu nesutinku. Ir iš viso profsąjungos įs — Australijos profesinės sąjungos ręika
lui tinkamos patalpos ir bandoma ją įde sanitare, tiksliau Gedgaudo tarnaite. Ji tatai parašyti neteisingai.
lauja laikinai sustabdyti imigraciją dėl ne
mą nešioti visur ir visada.
.
šakojasi Gedgaudas kaip tik gali. Tik darbo.
Greta Finansų Komisijos, vadovaujamos rinti į kitų ta proga rengiamų parodų eilę. irgi dirbo Gedgaudui viską, ką liepė ir jo
kio
atlyginimo
už
tai
negavo.
Navickienė
—
Laikinai
uždaryta
Paryžiaus
opera
K. Cheledino iš Philadelphijos, New Yorke
Žemės ūkio ministerijoje niekas apie tai
dabar tik „savo“ karvę melžė ir pieną į li negirdi. Įdomu, į kokį rajoną dabar bus pa dėl šokėjų ir techniškųjų scenos darbinin
sudarytas techniškasis lėšų telkimo cent RAKETA SUSPROGO
i
Vasario 20 d. amerikiečiai iššovė didžiu goninę arba pieninę parduoti nešė.
siųstas Gedgaudas, kai sužinos, kokias iš kų streiko.
ras, O K. Iždininko A. Trečioko vadovybėj.
Ir kitus pavaldinius Gedgaudas vikriai vadas jis padarė iš patarimų...
Seimo proga {vyksiančio koncerto ruo"a lę 100 tonų sveriančią raketą, kuri po 110
— Egipto ir Sirijos gyventojai nubalsa
eina pilnu tempu. Pakviesti ir sutiko daly sekundžių (40.000-50.000 pėdų aukštyje) padarė savo darbininkais. Vežikas Stonys
’
A. Pekeliūnas
vo už šių kraštų susijungimą ir Nasserą
ištisom dienom ėmė dirbti jo ūkyje. Kitas
Vauti šie chorai: Čiurlionio iš Clevelando, susprogo.
Iš „Tiesos“, 1957.X.27.
kaip jungtinės valstybės prezideiitą.
Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų,

kurios
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MIŠKAIS ATEINA RUDUO
Šitokiu reto vaizdingumo vardu Marius
Katiliškis yra pavadinęs paskutiniąją savo
knygą, Terros išleistą 1957 metų gale, sto
rą, kaip žąsį, dorai atspausdintą ir gražiai
(rištą (knygos teksto yra 514 puslapių!).
Dažnas skaitytojas mėgsta storus roma
nus. Jau kai prisėdi, tai yra kada visą re
alųjį pasaulį užmiršti ir pagyventi kitame,
rašytojo sukurtame. Katiliškis šitą progą
suteikė šiuo romanu.
M. Katiliškis — mūsų lietuviškojo kai
mo vaizduotojas. Toks jis buvo „Užuovė
joje“, toks tebėra ir šiame romane. Kaimo
vaizduotojas, kuris iki gilumos pažįsta kai
mo gyvenimą ir tiesiog yra įsimylėjęs vis
ką, kas vyksta kaime, ir palinkęs viską
perduoti skaitytojui ko smulkiausiai ir ko
vaizdingiausiai, visus gamtos reiškinius,
javo augimą ir pievų žydėjimą, rudens lie
tų pradžią ir pavasarinį pašalo ėjimą. Tai
jo karalystė, kurioje, šalia Katiliškio, be
abejo, visiškai savas gali jaustis kaimiškų
jų žinių turtingumu bene tik Pulgis An
driušis, tik už Katiliškį bene detalesnis, r.e
toks urmininkas, ne toks vaizdo tirštintojas. Pro tą vaizdų tirštumą Katiliškis, at
rodo, kartais primiršta žmogų.
O žmogus jo šiame romane, aišku, yra,
net visas būrys žmonių.
Kai skaitytojas seka pirmuosius knygos
puslapius, herojai kerta mišką visu įnirti
mu. geria Veronikos Gužienės krautuvėje
iki muštynių ir po truputį filosofuoja. Vė
liau pasklinda žinia, kad sausins upę, ir
visi miškakirčiai gyvena viltimi vėl gerai
uždirbti, gerai pagerti ir gal dar gerai pa
simušti. žodžiu, mes susiduriame >u tąja
nepriklausomybės meto lietuviškąja visu>
mene, kuri, bent rytinėje Lietuvoje, turė
jo, tegu ir nelietuvišką, „zimagoro“ vardą
— žmogaus, kuris kaip tik dirba prie viso
kių sausinimo darbų, yra iš kažkur atsi
bastęs ir kurio reikia truputį pasisaugoti,
nes vagystės, girtavimas ir muštynės lydi
jį visose kelionėse.
Tarp tų dar mišką tebekertančių zimagorų dirba ir Tilius, šiek tiek pamokytas
vaikinas, mažažemio vaikas, neseniai grį
žęs iš kariuomenės ir suspėjęs išsiuntinėti
įvairioms įstaigoms
prašymus tarnybai
gauti. Kai jis už muštynes patenka į kalėji
mą, tada ateina ir pirmasis atsakymas —
jis skiriamas policininku, bet kalėjimo, te
gu trumpalaikė, bausmė pasuko jo kelią ki
tur. Jis nueina tarnauti buvusiam viršai
čiui, žmogui, kuris; naudodamasis valdžia
ir galia, savo įtaka ir sugebėjimu visur
prieiti, greitai turtėja, prie savo ūkio pri
jungdamas dar praskolintų žemių. O kai
Tiltus ateina pas jį bernauti, Doveika švie
žiai buvo vedęs gražią pienininkę ir švie
žiai buvo atleistas iš viršaičių.
Tas nepriklausomybinio šešiaVilkio ti
pas itin būdingas. I ūkį jis atėjo kadaise
kaip apsukrus bernas ir per šeimininkų
dukterį ėmė valdyti jį. Jam sekėsi, kaip ir
Vaižganto Sešiavilkiui, tik, žinoma, ne dėl
jo' darbštumo, bet tą vasarą, kurią mato
me jį romane, rašytojas nubaudžia jo se
natvę. Antrą kartą Doveika vedė jau se
nas, o naujoji jo žmona — tai atstovė to
sios lietuviškosios kartos, kuri, baigusi šią
ar tą mokyklą, svajojo apie galimą tarny
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bą ir patogesnį gyvenimą. Tikriau gal paša
kytume, tai atstovė ne kartos, bet jau iš
tiso luomo dažniausia kelias klases bai
giančių jaunuolių, vienų pasitenkinančių
vien tik tuo, o kitų dar truputį prasilamdančių specialybėje ir besidairančių, kaip
čia pradėti gyventi. Busimoji Doveikienė
pradėjo smulkia užkampio pienininke,
taukšinčia medinėmis klumpėmis ir plačiai
svajojančia, bet noras turėti geresnį gyve
nimą Ištekina ją už turtingo senio Dovei
kos, toli gražu nemylimo, greičiau dar ne
kenčiamo. Tartum išvaduoti jos iš to vieni
šumo ir ateina tas bernas Tilius. Atėjo ka
daise čia b:r.T£.v?i pats Doveika,
dabar
ateina Tilius, kuris lyg ir turėtų pakeisti
susenusį Davei tą,
jei visi reikalai taip
klostytųsi, kaip visu kūnu ir siela trokšta
jaunoji šeimininkė. Reikalai, žinoma, bai
giasi visiškai kitaip, negu bet kas iš tos tri
j ulės planuoja — su gaisrų ir lavonų vaiz
dais užverčiam knygą. Užverčiam ir susimąstom.
Katiliškis toje knygoje gana daug norėjo
parodyti ir nemaža parodė, šalia tos etno
grafiškosios kaimo buities, su kuria mes
jau esame susipažinę iš jo „Užuovėjos“,
čia užtinkame ir naujų bruožų. ,,Užuovė
joje“ matėme prie žemės prigludusį kai
mietį darbo ir poilsio valandomis, liūdintį
ir pramogaujantį, kuriantį gyvenimą, ei
nantį visokią apyvoką ir tyliai mirštantį.
Anas jo kaimas buvo nepriklausomybinių
jau laikų. Naujosios knygos laikai yra tie
patys, tik žmonės kiti. Ten buvo kaimas su
vidutiniais ūkininkais, neturinčiais jokio
ypatingo veržlumo, išskyrus gal tą vieną
Maršalką.
Šičia tas eilinis kaimietis, jei
kišteli galvą iš romano, tai tik kaip kelintaeilė figūra. O patys pagrindiniai žmonės,
sakytume, grynai nepriklausomybinio gy
venimo padaras. Nepriklausomybė iškėlė
Doveiką į reikšmingus žmones, ji pagimdė
zimagorus, ji jaunąją Doveikienę nuvedė
tais vingiuotais keliukais,' ji pastatė Gu
žams smuklelę su krautuvėle,-ji ir Tilių pa
vertė tuo, kuo jis yra romane. Taigi roma
no visi labiau prasikišę herojai yra būdin
gi naujiesiems laikams ir rašytojo taip pa
rinkti, kad teiktų įvairumo ir šviežiumo.
Sekdami jų gyvenimo žingsnius, mes turi
me progos apsipažinti su kiekvieno jų dar
bais ir aplinka, o tai jau gerai. Rašytojas
nepasitenkina net vien tuo, kad mus suve
da su miškakirčiais ir zimagorais, su mo
derniška kaimo smukle ir su turtingojo
Doveikos bent samdinių gyvenimo sąlygo
mis, su pienine ir su eiguliu. Tiesa, ne su
visais čia minimaisiais dalykais jis supa
žindina vienodai mus: vienur jis šykšto
kas, kitur gal ir perdaug įsileidžia į platu
mas. O kad skaitytojas dar ir dar daugiau
šviežienos gautų, tai romane turime ir ma
žiau su visa visuma susijusių epizodų, sa
kysim, miško, gaisras su visu jo gesinimu
ir bėgančiomis gyvatėmis.
Man rodos, kad tos platumos, tas etno
grafinių dalykų pasakojimas ir perpasakoji
mas, visa poezija, esmėje vertinga, bet ro
mane buvo nuostolinga. Romano daugiau
kaip 500 puslapių, o kuris gi čia pats vy
riausias veikėjas, kuris iš jų žmoniškiau
apibūdintas? Atsakymas būtų: nė vienas.

MARIUS KATILIŠKIS

lillllL. ulbu' iilliihks 1 • is:

(Iš ,,Terros“ išleistojo romano „Miškais iteina ruduo“).

Dar ketvertas valandų, keletas gerų pa
sispyrimų, ir nušvis palaukė. Tos valandos
miškakirčiai pradeda laukti labai anksti.
Gal net nuo pirmadienio ryto. Suvis jau
niekai, kai reikia versti kišenes, norint su
daryti tabokos pabirų pypkei. Vieni prasi
šveitė grynai, kitus kruvinai apiplėšusios
žmonos. Bet savaitei įpusėjus jau įmanu
apmesti, kiek erdmetrių susikraus ir kiek
tau už juos atskaičiuos įgaliotinis Veroni
kos krautuvėje. Pasispaudus pavyksta ir
itin gražiai užvaryti. Kai buvo priėję gero
miško — juodalksnių, kaip meldų, beveik
be šakų ir vienodo storio nuo kelmo iki vir
šūnės. Tik krauk dainuodamas, ir nejun
tant dvigubai padaryta.
Petras turi dviejų vyrų jėgą. Lankas ei
na per jo pilvą, kas buvo su juom pirty,
žino. Esą vyrų ir dviem lankais, tokie tai
akmenis gali gniaužyti plikom rankom. Pa
sisaugok geriau tokio. Užkliudys netyčia
ir parmuš ant žemės.
Atsirems į pirties
kampą pypkei patogiau prisikimšti ir nu
stums nuo pamatų. Nenorėdamas. Nieko
nereiškia Petrui vartyti rąstus ir nešioti
pačias storąsias pliuškes. Jis nesigiria svei
kata — visi stipruoliai tokie, jog duodasi
pusberniui braukyti per nosį, (kaitinti sun
ku. Buką galvą turi ir negreiti susimesti.
Ne tik sveikatos, bet ir patyrimo dau
giau už kitus. Jis išgalanda skerspiūklį,
jog dantys patys smenga į medieną. Taką
iškraipo, kad jokio džeržgimo, slysta, kaip
per sviestą. Jei epušei — iš kišenės kripą,
tokį nesudėtingą įnagėlį, ir beregint prapla
tinta. Prie kieto medžio, ąžuolo ar beržo—
sumažina kirvio pentimi, pasidėjęs ant kel
mo. Tiliui beliko rūpintis kirviais, ir tai
nesudarė jokių sunkumų. Jiedu ir užmokesnį didesnį galėtų pasiimti. Ir nesunkiai
galėtų dar daugiau sukrauti, bet kad už
tenka. Šioje Vietoje jų nuomonės pilnai su
tapo.
Vežėjai maustė arkliams abrakines avi
žų, dangstė juos gūniomis ir patys su pa
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vilgo tarbelėmis slinko pas kirtėjus prie
artimiausių ugniakurų.
,
— Ar tik ne pavasaris jau taikstosi? —
samprotavo žmogutis, užsimetęs ant pečių
nušutusius kailiniukus.
— Pavasaris tai kažin dar... O vandens
vienok padarys.
— Yra iš ko. Sniego iki žargtų.
— Tai bus linksmybių, kai atsivers kiau
roji! — gižiai sukikeno į saują Doveikos
piemuo, pašiaušęs nutriušusius ūsus, ku
rie, ištepti lašiniais ir parudę nuo tabokos
dūmų, vėlėsi po ilga ir užknebusia kaip ko
binys nosimi. įsispraudęs tarp sėdinčių, jis
atitiko juos ūgiu, patsai būdamas stačias
ir lyg patenkintas tąja netikra tylybe.
— Tu jau dabar, Laurynai, nešk savo
kavalšes lauk. Bo kai atsiras vandens iki
kelių, prigersi, — išjuokė jį nušutusiais
kailiniukais, smulkus pamiškės ūkininkė
lis. Pikta šlubio mintis bematant rado pa
sekėjų. Raudonasis Petras tupėjo prie ug
nies, vartydamas ant šakos pamautą laši
nių bryzelį, ir kuo abejingiausiai tarė:
— Kas n*ums? Kirvius už juostos, tarbas ant pečių, ir namo.
Kas ubagui, kai sodžius dega? — jam
pritarė.
Piktom švieselėm sužibo vyrų akys.
— O ką tu ėsi, kai nebus darbo? — pra
šiepė rudus dantis su žiurkės dėme pažan
dėje ir biauriom žiurkės akim senis.
— Tavo lašinių atsipjausiu. Sako, surū
dijusiomis paltimis aukštas užverstas. Nė
šunys neėda. Bet kai iš bado, bus neprošalį, — prisidėjo atokiau sėdįs vyras, džio
vindamas šlapias kojas preš ugnį.
Žiurkės dėmė neramiai sukrutėjo senio
pažandėje, jis skubiai rijo kąsnį. Bet lilius neleido nė prasižioti, dėdamas,
lyg
sniego gniūžte, stačiai į snukį:
— Neskubink, Pleiky. Prarysi, kaip mui
lą, ir nebežinosi — ėdęs ar ne.

Vyriausiais tektų laikyti Tilių, Doveikienę Bus leidžiama „Gimtoji Kalba“
ir Doveiką,
bet jų charakteristikai tiek
Praktiniam kalbos reikalui Amerikoje
skirta vietos, kiek paprastai skiriama apy
trumpės aysakos veikėjams. Atrodo, kad atgavinamas ,,Gimtosios Kalbos žurnalas,
tai yra romano trūkumas ir dar gana dide leistas eilę metų nepriklausomoje Lietuvo
lis. Romanas ištęstas, perkrautas gamto je. žurnalą redaguos kalbininkai profeso
vaizdžiais, buities aprašymais, ir žmonės riai Pranas Skardžius, Petras Jonikas ir
išėjo nebe pilnakraujai individai, bet grei Antanas Salys.
čiau atstovai tam tikros grupės, paskandin
Amerikos lietuvių laikraščiuose pažymė
ti aplinkos vaizduose ir poezijoje, šykščiai ta, kad „Gimtoji Kalba“ laikysis įprasti Ką sako didieji mokslininkai
nupiešti, nukentėję nuo rašytojo meilės nės, o ne „Lietuvių Kalbos Vadovo“ rašy
Mokslo kūrėjai, be kurių mūsų moder
aplinkai.
niųjų laikų mokslas turėtų grįžti keletą
bos.
Katiliškis iš tiesų poetas. Ir gerai, kad
šimtmečių atgal, beveik visi skelbia Dievo
garbę ir giliame tikėjime ieško įkvėpimo
poetas. Anglų kritikai kartais bando tvir
savo darbui. Tarp mokslo amatininkų reli
tinti, kad tik poetas gali parašyti meniškus ATSIŲSTA PAMINĖTI
gijos priešų skaičius nemažas. Tarp moks
darbus. Gal tai ir tiesa, gal ir reikia sutikti
lo diletantų (mėgėjų, paviršutiniškos gal
Lituanus, lietuvių studentų
angliškas vosenos) tokių yra dar didesnis skaičius,
su jais, o, va, iš Katiliškio romano trykšta
apie kuriuos didysis chemikas Liebigas sa
sultinga poezija, kurios apstu beveik kiek trimėnesinis žurnalas, 1957 m. Nr. 4.
Šiame numery išspausdinti straipsniai: ko, kad tai esą dykaduoniai vaikštinėto
viename puslapyje. O jei kuriame puslapy
Lietuvos valstybinį jai, kurie su pamėgimu suka aplink šven
je jos nėra, tai paskui užtat pagrečiui eina V. Vaitiekūno apie
tus mokslo rūmus, negalėdami i juos pa
puslapis po puslapio, su karštom vasarom, tęstinumą, Dr. V. Girdžiūno, OFM —apie tekti. Tuo pačiu būdu elgetos, renką išmal
krikščionybės J vedimą Lietuvoje. Dr. A.
persūdytom įvykiais
ir nesibaigiančiais Klimo — apie'lietuvius ir indoeuropiečius, das prie šventovės durų, galėtų dėtis esą
kuriems galima spręsti
darbais, su audrom, kurios nukilnoja nuo Dr. H. Nagio — apie skulptorių V. Kašu jos savininkais,
tvorų puodynes, ir dar su šimtais gražių bą, Dr. J. Puzino — apie Rytų Europos apie visa tai, kas toje šventovėje dedasi ar
turi darytis. „Šiek tiek išmanydamas apie
dalykų. Tačiau poezija romane vargu suda proistorę. O didžiulė naujiena: šiam nume chemiją,
o neturėdamas jokio supratimo
ro patį pagrindą ir esminę dalį. O ta po ryje išspausdintas V. Krėvės „Silkių“ ver apie filosofiją“, sako Schopenhaueris, „gali
ezija iš Katiliškio plunksnos plaukia ne timas angliškai!
būti neblogu vaistininku, tačiau tai neduo
Numeris — visai graži dovana apsipažin da tau teisės spręsti giliausių žmogaus min
tik gamtovaizdį piešiant, bet ir žmones api
ti su lietuviškais klausimais inteligentiš ties klausimų“.
budinant. Pvz., kai jaunoji Monika Devei kiems kitataučiams, ypač anglams.
Apie Karolį Fridrichą Gausą rašo didy
kienė negali užmigti, tai rašytojas šitaip
sis prancūzų matematikas ir gamtininkas
bando parodyti tai:
Laplace, kad jis yra didžiausias Europos
„Ji ir nebandė užmigti, tartum nutarusi
matematikas. R. Bal savo „Histoire dės ma
IŠ VISUOMENINIO GYVENIMO
klaikia nemigos naktim išalsinti, sąnarius,
thematiųues“ • sako, kad „Gausas yra pas
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
kutinis
didysis matematikas, apimąs visą
atbukinti juos ir įvilkti grubion ašutinėn.
plačia
matematikos mokslo sritį Gausas
Ji kankino save žiauriai, negailestingai, pa
Sausio pabaigoj’Vasario 16 Gimnazijoj
likdama save vieną ir beginklę įaudrintos buvo suruošta Dr. J. Deveikės paskaita iš sakydavęs, kad savo mokslinius laimėji
mus įgilęs ne tiek savo protu, kiek pade
vaizduotės ir jausmų valiai. Ją supo, mėtė, Lietuvos istorijos srities. Pagrindinė pas damas šviesos, kurią iam suteikusi Dievo
kaitos
tema
buvo
„Krėvos
Aktas
“
.
nešė. Ją daužė į uolotus krantus, į aštrius
malonė“. Gamtos mokslo galiūnas Urban
Dėka šios pasišventusios lietuvės moks Le Verrier. mokslo pasaulyje pagarsėjęs
akmenų luitus toji žiauriai įšėlusi jūra. O
ji buvo viena ir nematė niekur išsigelbėji lininkės, sąryšy- su Krėvos Aktu — buvo tuo, kad be teleskopo ir moderniųjų prie
padaryta įdomių atradimų: surasta pėdsa taisu. o vien tik tiksliais matematikos ap
mo, šviesesnio kranto, lėkšto, ramaus, švel kų ir žymių, kurie liudija, kad Krėvos Ak skaičiavimais,
atrado Neptūno planetą.
niai Vilnių nulaižyto smėlyno. Ir apaugusio tas yra falsifikatas! Kaip žinome iš isto Kai po kelių dienų Coutances vyskupas
medžiais su paunksme ir užuovėja. Kuria rijos, šis aktas Lietuvos praeičiai yra la iąm pasakė:
„Mistre, jūs pakilote iki
žvaigždžių“. T e Verrier atsakė: „Turiu vii
me atsileistų įveržti raumenys, sudrėktų bai svarbus.
perdžiūvęs gomurys, ir palaiminga miego
Paskaitą paįvairino kino aparatu rodo ties, kad tai dar ne galas, Dievo malonei
mos paties Krėvos Akto ir kitų įvairių do padedant, pakilsiu dar aukščiau ir patek
ranka užspaustų perštinčias akis“.
siu į dangų“. Kitas genialus astronomas
Ir šitoji aštrių briaunų, uolotų krantų ir kumentų nuotraukos. Po paskaitos pasi Vilius Herscheil skelbia: „Turėtume gilin
pylė
gausūs
klausimai
parodė,
kad
ši
pa

nulaižyto smėlyno naktis tęsiasi per kelis
skaita rado susidomėjimo ne tik.suaugusių tis į Didžioio Kūrėio pažinimą, ir to paži
brangius puslapius. Antras William Faulk jų. bet ir jaunesniųjų gimnazijos auklėti nimo turi siekti kiekvienas mokslas“.
nėr ar Dostojevskis, kurie smulkmeniškai nių tarpe.
Šių dienų mokslo laimėjimus elektros
srityje gavome iš trijų genijų, kurių var
knibinėjasi žmogaus sieloje?
Neatrodo.
Tenka pastebėti, kad Dr. J. Deveikė yra dus jau pradžios mokyklų mokiniai sužino,
Greičiau tai tik poezijos jūra, kurion ma plačiai žinoma ne tik lietuvių, bet ir kita
tai: Volta, Amperas ir Faraday. Aleksan
žais laiveliais paleisti plaukioti žmonės.
taučių tarpe. Savo paskaitomis ji yra kvie dras Volta, atradėjas elektros elemento,
Ar verta tą knygą skaityti? — Žinoma, čiama dalyvauti ne tik Londone, Paryžiuj kuris pavadintas jo vardu, ypatingai mėgo
nes, nepaisant kai kurių trūkumų, tai yra ar Bonnoj ruošiamuose pasaulio mokslinin tyrinėti ir tikėjimo tiesas ir taip išsitarė:
kų kongresuose, bet ir tokiuose kraštuose „Ištyriau mūsų tikėjimo pagrindus, juos
meno veikalas, parašytas ranka, o ne ra “kaip Japonijoj.
patikrinau skaitydamas apologetų veika
šomąja mašinėle.
B. Kazimieraitis
-Slus, o taip pat ir klaidatikių ir ateistų. Ta
da pamačiau tą nesugriaunamą tiesą, kad
kiekvienas protas, kurio nepagadino blogi
norai arba geiduliai, kiekvienas aiškus,
nuoširdus ir tiesus protas turi pripažinti
tikėjimą ir pamilti jį!“ Biografai apie Am
perą liudija, kad jis mokėjo mintinai To
mo Kempiečip „Kristaus Sekimą“. Apie Fa
Jono Girdžiaus-Klausučio studija apie komunistinių heretikų bylas už
raday kitas žymus anglų gamtininkas Tyn
Geležinės Uždangos jau išėjo iš spaudos.
t
,
dali sako, kad jis buvo vienas didžiausiųjų
eksperimenforių, kokių pasaulis kada nors
Ši ypatingai gyvai ir patraukliai parašyta sensacinga knyga skaitoma
matė.
„Dievo sąvoka ir nusistebėjimas
vienu atsikvėpimu, kaip įdomiausias romanas, o drauge teikia skaitytojui
nrieš Jo kurinį“, rašo pats Faraday, „plau
gilų jr išsamų komunizmo nagrinėjimą.
kia į mano protą lygiai aiškiais ir tikrais
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI — pirmasis toks platus, dokumentuotas
keliais, kaip ir neabejotinos fizikos tiesos“.
Ne mokslas, bet mokslo trūkumas neduoda
sovietinio komunizmo esmės nagrinėjimas lietuviškoj politinėj literatūroj
žmonėms nusilenkti prieš tikėjimo tiesas!
— turėtų rastis kiekvieno lietuvio nepriklausomybininko namuose.
P. Dauknys, MIC
301 psl. knyga — D. Britanijoje kaina tik 10 šil. minkštais ir 15 šil. kietais
apdarais.
STANKUS Vytautas, neseniai buvęs Sto
D. Britanijoje užsisakoma šiuo adresu:
ke-on-Trent, prašomas atsiliepti šiuo adre
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6. \
su: V Užkuraitis, 21, Braydon Rd., Lon
don, N.16.

RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI

— Ot tai tau! Uždėjo, kaip su mėšlakabe šake.
— Žiema buvo gili ir pastovi, — sampro
tavo kailiniuotasis. — Staigaus polaidžio
galim laukti. Anais metais, per šventą Juo
zapą, išvažiavom su pačia bažnyčion. Nie
ko, rodos, dienoja tik. O grįžtant — nė su
rogėm, nė su ratais. Matai kas.
— Jei naktim pašalnotų, tai kelią dar
prilaikytų.
— Dignis ant mėnesio buvo tris naktis
iš eilės. Nelyginant vainiku kokiu. O tai
prieš atmainas dideles.
— Daug ir nereikia. Dieną Kitą ir paju
dės Melamedo popiermalkės. Jau tada ko
jos nebeįkelsi be kitos žiemos.
Eilių eilės sukirstos medžiagos, rietuvė
mis sukrautos, rikiavosi kirtimuose. Dar
neiškirsto miško nemažas plotas siūbavo.
Tilius neslėpė savo džiaugsmo. Su tąja die
na jis rišo savo ateitį. Ir jam nusidavė ge
ru ženklu, kad keičiasi oras, kad keisis dar
bai ir vieną kartą pasibaigs miško istori
ja, jau spėjusi gerokai pradilinti kaulus.
Jis troško atmainos, jis geidė pavasaringo
vėjo. Tegul nors kraujais pagauna lyti. Ir
tai bus gerai. Juk šiandien šeštadienis.
Pakuopstomis prie ugnies skubinosi mis
kak’rtys. Jo žieminės kepurės ausys maska
tavo, lyg vižlo. Jis šaukė nuo tolo:
— Ar girdėjot, ką tas kumpanosis šne
ka?
— Negirdėjom.
— Kas toks? Ar Špicas?
— Je...
— O ką?
— Kad kirstume, sako, naktį.
— Naktį?
Vyrai susižvalgė.
— Je, sako, nors ir per naktį. Sako, vis
ką iškirsti reikia...
— Kva. kva, kva... — lyg sūriu apsiriju
si varna, nusikvatojo Tilius.
— Tegul sau kerta, kas mums?
— Jis jau nekirs, nebijok.
— Tai kas?
— Ot ir galvelė gi tavo!..
— Tylėkit! Ateina.
— N i ir kas? Ar mes bijom?
Eigulis nešėsi kleimos kirvuką, ir jo pert
čiai patepti zuikio koja su degtuko dėžute

maskatavo prie diržo. Girininkas po pažasčia turėjo portfelį, o dar didesnį ir sto
riau prigrūstą Melamedo įgaliotinis, Špi
cas. Sniegas biauriai vėlėsi prie jų aulinių
batų. Jie klūpčiojo, tartum ant kūjokų, ir
nuolat daužė kojas į pasipainiojančius kel
mus ir gulinčias pliuškes, atmušdami su
simynusio sniego luitus, lyg storiausias me
džio klumpes.
— Prakaitą braukia. Darbuojasi, — šie
pė vyrai.
— Žiūrėsim, ką pagiedos.
Prie laužo rinkosi ir daugiau kirtėjų.
Gandas jau buvo praūžęs miškais. Garavo
padžiautos pirštinės ir drabužiai. Garavo
arklių nugaros. Žioravo laužo žarijos, pa
žarstomos šaka, norint prisidegti pypkę
Tvoskė permirkę kailiniai, svilo čirškinami
lašiniai, gruzdėjo vartoma duonos riekė, ir
eglišakių dūmai debesiu juos sėmė, lyg
švęstų žolelių mišinys pavasariniam tro
bos pasmilkyme.
— Padėk, Dieve! — pasisveikino eigulis.
Ir, pirštine nubraukęs sniegą nuo pagalio,
atsisėdo, tuo kaip ir prisijungdamas prie
darbininkų.
Girininkas
išsiblaškiusiu
žvilgsniu klajojo po medžius, po kelmus ir,
neužkliūdamas susėdusių vyrų, krypo į pa
smėlusias tolumas. Špicas tampė kaklo gys
las, tartum jį smaugtų perankšta apikaklė,
ir prabilo šitaip:
— Tai kaip einas, vyrukai? Sniegas la
bai sušlapo. Negerai...
— Nė šio, nė to.
— Kai pastumi, dar vis eina.
— Batai tavo neblogi. Kol sems per auių viršų, dar galėsi gerokai pabraidyti, —
niurzgė Tilius, pasilenkęs prie savo niekais
baigiančio išeiti apavo. Ir staiga pajuto ne
apykantą Špicui, jog mielai būtų rėžęs į jo
rūpestingai nuskustus žandus,
tiriičius
mėlyną atspalvį nuo juodos bardas ta 
kių šaknų. Ir pasivėlus į sniegą pakočioti
taip, kad atsikėlęs kaukdamas bėgtu kai”
šuva atsitūpti ant spaliu krūvos.
' ai i
Jo kaklaraištis šilkinis, marškiniai balti ikieta apikaklė. Kailinukai aptraukti pilkai
languota gelumbe. Jeigu gali taip kasdien
rėdytis, net po .mišką valkiodamasis!
— Aš kalbėjau su ponu Mąjam'd • p telefoną. Ponas Melamedas sako, kad rei

kia viską iškirsti. Kad reikia nepalikti...
— Tai nepalikit, —nutraukė jį kaimietis
atvėpusiomis zuikinės ausimis.
— Mes norim jums pasiūlyti nukirsti
daugiau...
— Po dvi rankas teturime, pons Špicai,
— įspėjo Každaila.
— Nu, po dvi. Ale jūs padarykit, kaip
su keturiom rankom. Gausit pinigą, kaip
už keturias. Taip sako ponas Melamedas.
— Pasakė naujieną!.. — nužvengė bū
rys, ratu apstojęs ugnį. — Tiek ir vaikas
dar sugraibo. Prie vieno piršto lenk antrą,
ir bus du.
■ >
įgaliotinis atsisuko į girininką, ieškoda
mas jo paspirties. Šis, nuošaliau atsisėdęs
ir nusitraukęs batą nuo kojos, ramiausiai
pervyniojo autelį.
— Ką gali, tą padarai. Diena neperil'giausia. Tai ne šienapiūtės, — nuosaikiai
prašneko žabelis, nagus atlupęs prie to
darbo per metų metus.
— Nu, nu, — pasigavo jo žodžius Špi
cas. — Mes galim prailginti dieną.
— O, o, o... — suošė smagiai ratas, iš
anksto nutuokiant, kur tas suka.
— Nujau, tamstyte, neštukavok.
— Aš neštukavoju, — vyrukas stengėsi
iš pasiutimo. Burna džiūvo nuo didelių pas
tangų. — Palaukit! Jūs tik palaukit! Mes
siūlom dirbti naktį. Toks yra pono Mela
medo projektas.
— Negaudyk, pons, varniukų.
— Kokių varniukų? Aš negaudau anė
kokių varniukų. Aš kalbu labai rimtai. Aš
sakau jums, kad naktys yra labai švie
sios... Knygą gali skaityti— Mes darbininkai, prasti žmonės. Ir
laiko neturime knygų skaitymui.
— Pons. matyt, nežinai miško (statymų,
kur sako, jog nevalia miške pasilikti po
saulės laidos. Kad ir šviesiausia būtų, —
perspėjo Žabelis.
— Nu, ar aš nežinau? Ar taip yra? —
vaikiškai nustebo Špicas, žvelgdamas j gi
rininką. Tas linktelėjo .galvą, patvirtinda
mas ir lėtai paaiškindamas:
— Taip, draudžiama. Tačiau ypatingais
atvejais, kaip, pavyzdžiui, dabar — staipolaidžio pavojuje, gali būti ir išim
čių. Aš išsiaiškinsiu urėdijoje.
(Bus daugiau)

I
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PRAŠO REMTI PAVERGTUOSIUS

BRADJORDAS '

Lietuvos Pasiuntinybė prie
Šv. Sosto,
TUO KELIU IR STENGIAMASI EITI
bendradarbiaudama su min. Di Giura —
Kovo 1 d. 7 v.v., Parapijos salėje vaidi
Minėjimas
. . Lietuvos Draugų Draugijos Pirmininku,
,,Europos Lietuvyje“
(1958 m. nr.3)
nama linksma Vyt. Alanto 3 veiksmu ko
Pilna salė žmonių. Jaunosios kartos ats- ;nusiuntė keliems šimtams visos Italijos gerb. K. Drunga, rašydamas apie reikalą
medija
toyas K. Kaktayičius gražia kalba atidaro, laikraščių ir žurnalų laišką, kuriame praBUHALTERIJOS KLAIDA
sovietų „pavergtųjų tautų egzilinėms ins
minejimą, pakviečia pagerbti žuvusius ir.’. „
,. ,. . r. ,
.. ,
paprašo p. A. Šukį paskaitai.
:šoma remtl tlek Lietuvos, tiek visų kitų titucijoms, organizacijoms ar ir asmenims
Stato LAS Dramos mėgėjai.
Kviečiami atsilankyti visi!
P.A. Šukys, kūrėjas-savanoris,
dviejų .okupuotų kraštų laisvės bylą. Prie laiško susisiekti su atitinkamais Azijos ir Afrikos
Vyties kryžių kavalierius, nukelia kiaušy-, buvo pridėta plati dokumentacija apie Lie tautų atstovus patekti ir į įvairias Azijos
MAŠINŲ FONDAS NEUŽDAROMAS
tojus į anuos^sunkius laisvės kovų laikus,:-tuvą. Specialus komunikatas buvo perduopilnus pasiryžimo ir aukos, kada savano-,- ^as vĮsoms žinių agentūroms. Šalia to infor Yorke Pavergtųjų Rytų ir Vidurio Euro
„Europos Lietuvį“, Nidos Knygų Klubo nai, nors ir menkai ginkluoti, stebuklus pos Tautų Asamblėja galinti nesunkiai pri
. T. ,
..
leidinius ir dar visą eilę darbų spausdi darė. Po oficialiosios dalies scenon išeina maclne medžiaga apie Lietuvą ir jos kovą eiti prie gausių Azijos ir Afrikos valstybių
nanti Nidos spaustuvė Londone per loteri Atžalynas, nors ne grynas:
su kelmyno už laisvę buvo nusiųsta
visam Romoje delegacijų“ ir kad „kalbamosios delegaci
ją, per aukas, per visuomeninių organizaci priemaišom.
esančiam diplomatiniam korpusui bei itajos yra karts nuo karto aprūpinamos iš
jų dosnumą yra jau sudariusi fondą, ku
P. Galbuogiėnė ir jos dukrelėjdeklamuo- ■ lų ir egzilų politikos veikėjams.
Rytų ir Vidurio Europos egzilinių atstovų
ris leis užpirkti bent vieną mašiną. Sako ja eilėraščius. Ypač gražaus įspūdžio pada
me: užpirkti. Vadinas, už paimtąją (padė rė jaunutės Galbuogytės deklamavimas.?:
kylančia antikomunistine medžiaga“, ta
ŠVENTINĖS RADIJO PROGRAMOS
vėtą, ne naują, nes naujų Nida niekados Tai gabi mergaitė ir< jau ne pirma kartą ;
čiau „svarbu būtų Kremliaus pavergtųjų
’
Nepriklausomybes sukaktis buvo atzymė
negalės įveikti įsigyti!) mašiną iš surinkto žavi bradfordiškius.
jo fondo bus atliktas pradinis {mokėjimas.
Nuo jų neatsilieka ir p. Balnys su sūnų- ta specialiomis radijo transliacijomis. Itali tautų atstovams patekti ir į įvairias Azijos
atstovų
Kas mokės toliau ratas? Nidos močiutė— mi ir Polikauskaite su Kazakaityte.
jos radiofonas perdavė turiningą bei pla- ir Afrikos tautų ar visuomenių
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė — dar nėra . Mį?eru sikstetas dainuma ,.Oi- Lietuva“ ’ čią lietuvių dainų programą bei trumpą kongresus“ ir išvadoje pataria geriau iš
. , ..
* .
. . .
, naudoti sovietinį kolonižrrą pasaulio antitokia turtinga ir pajėgi, kad galėtų viena ir ..Bijūnėlis“, o moterų duetas ,Js rytu są T . ,
skirtą italų
pati atlikti tai. Dėl to tikimės visuomenės lėlės“ ir ,Ant mariu krantelio“. Vvru okte Lietuvos istorijos apžvalgą,
koloniniam sąjūdžiui.
pagalbos ir paramos. Toji visuomenė buvo tąs dainuoja „Teka saulė“, „Plaukia Nemu ' klausytojams. Romos trumpųjų bangų siųs
Kad „E.L.“ skaitytojui nesusidarytų įs
dosni ligi šiol, tai tikimės, kad ji ir toliau nas“ ir „Tykus buvo vakarėlis“. Pagaliau : tuvas tos pačios dienos vakare davė Dr. J.
neužmirš Nidos spaustuvės, kuri stengiasi bendras choras baigia dainomis ,,Po aukš-.: Gailiaus paruoštą specialią programą į pūdis tą dalyką apleistą esant, noriu gerb.
tautiečius aprūpinti gimtuoju žodžiu.
tus kalnus“ ir „Laikas namo .
: Lietuvą. Taip pat ir Vatikano radijas atžy- Drungą papildyti kai kuria konkrečia me
Burokas
mejo šią sukakti ilga ir gražia programa, džiaga.
velykų ir vasaros atostogos
1. Pavergtosios Jungtinės Tautos kiekvie
Pagaliau scenon išbėga tikras atžalynas, kurios metu buvo transliuotos min. S.
SODYBOJE
Tai lietuviu mokyklos
mergaičių grunė:': Girdvainio ir Vyskupo P. Padolskio kąl- noje savo sesijoje grįžta prie to ar kito so
vietinio kplonizmo aspekto, jį diskutuoja,
Lietuviai kviečiami Velykų atsotogas pra iaunos, pražios, tautiniais rubais 'pasipuoš-bos.
priima dokumentuotus raportus bei nutari
leisti Lietuvių Sodyboje. Kas norėtų atos susins. Pašoka Kalvelį. Audėjėlę ir atliekąjudesiu plastikos numerį Joms vadovauja'
SVEIKINIMAI IR PRIĖMIMAS
mus ir visa tai pateikia ne tik Azijos ir
togauti tik 2 dienas (šeštadienį ir sekma- n.
O Peleckie^ė, Bonuos „parengimas pui-rVasario 16 proga Lietuvos Pasiuntinybę Afrikos valstybių delegatams Jungtinėse
dienį)
moka tarn 3.5.0 įr 3,15,0 sv., o
§iam darbui p. Bučys hėšigailėio> nei
kas 4 dienas (nuo ketvirtadienio iki pirmai laiko, nei triūso.
prie Šv. Sosto sveikino aukštieji Vatikano Tautose, bet ir kitoms atitinkamoms Azi
Vik.
pareigūnai ir visas diplomatinis korpusas. jos ir Afrikos kraštų institucijoms bei or
dienio) — moka tarp 5.15.0 ir 6.15.0. sv.
Pavakare Pasiuntinybėje įvyko priėmi ganizacijoms.
Taip pat turėtų paskubėti užsirašyti tie, LEIGH
2. PJT delegacijų visa eilė narių (PJT
mas lietuvių kolonijos nariams.
kurie nori vasarą atostogauti Sodyboje,
Minėjimas
vicepirmininkas Dr. G.M. Dimitrov, A. Nie
nes pagrindinėms atostogų savaitėms jau
Kovo 8 d. DBLS Leigh skyrius savo debieszcanski, J. Lerski, F. Nagy, S. Mikobaigiamos užpildyti turimosios vietos.
šimtmečiui atžymėti ruošia plataus masto PRANCUZIJAminėjimą. Minėjimas įvyks Sacred Heart
lajczyk, Dr. Fic) su paskaitomis ir prane
School salėje, Windermere Rd., Leigh. Pra Lietuviai Š. Prancūzijoje mini Vasario 16 šimais yra lankęsi ar ir tebesilanko Azijos
MANCHESTERIS
džia 5 vai. p.p.
, ,
Šiaurės Prancūzijos srityje yra anglių kraštuose.
Minėjimo programoje: paskaita, o po još kasyklos. Aplinka nyki, bet čia po šio ka
Š.m. vasario 15 d. Manche t?rio ir apy
3. 1955 m. Bandunge įvykusiai pirmajai
apsigyveno maža grupelė lietuvių. Jie
linkės lietuviai susirinko į savo klubo pa pirma kartą Leigh pasirodys Bradfordo ro
Azijos.ir Afrikos valstybių konferencijai
gražįai
organizuojasi
ir
yra
jautrūs
lietu

„Atžalyno
“
ansamblis
su
savo
menine
prog
talpas''atšvęsti Nepriklausomybės atstatyviškiems reikalams.
Vasario 9 d. netoli PJT pateikė apsčiai konkrečios medžiagos
mo 40 metų sukaktuvių. Salė pilna pilnutė rama.
Paskaitą skaitys DBLS pirmininkas M. Cambrai miesto būrelis tautiečių susirin dėl sovietų kolonizmo ir dar speęialiu pa
lė. Minėjimą atidaro klubo pirm. A. Kuz
ko svetingoje Gaudešių šeimoje paminėti
...
mickas, trumpai paryškindamas šios die Bajorinas.
Lietuvos Neprikląusomybės šventės. Pa- reiškimu atkreipė konferencijos dėmesį į
nos ypatingą reikšmę. Prezidiuman kviečia
Veiks turtingas bufetas . su. užkandžiais ' maldas atlaikė kun. J. Petrošius. Visi kar- tai. 1957 m. Ceilone vykusioj studentų kon
mi mūsų tarpe gyvenąs savanoris-kūrėias ir■ loterija.
r
tu pietavo. Apylinkės pirmininkė Gaudešie ferencijoje dalyvavo ir sovietų pavergtų
Gerdžiūnas ir senesniosios išeivijos ąt~to■Maloniai kviečiame apylinkės. ir. tolimes
iškėlė šventės-reikšmę. Kun. J. Petro
vas. klubo garbės narys švelnys. Pagerbia niu kolonuu_lietuvius ir svečius gausiai at gius-linkėjo šviesia viltimi žiūrėti j ateitį. Europos kraštų stebėtojas. Praėjusio gruo
mi žuvusieji dėl laisvės. Jų neužmirštamai silankyti į ši minėjimą ir šokius.
O Ubartų dukrelė Birutė visus nustebino džio mėn. Kaire vykusiai sovietų inspiruo
garbei deklamuojamas tam reikalui para
Leigh Skyriaus Valdyba
padeklamuodama gražia ir tyra tarsena lie tai Azijos ir Afrikos visuomeninei konfe
šytas poetinis kūrinėlis, kurį išpildo vietos
tuvišką. eilėraštį. Lietuviškos poezijos dar rencijai PJT atviru dokumentuotu laišku
mokyklos mokinė I. Jokubaitytė. Tai viena
skaitė Ona Niebfoj.
nušvietė sovietų kolonizmą ir buvo numa
gabiausiu mūsų jaunųjų. Jos perduodami VOKW.TIT A
O kiek čia gražaus jaunimėlio! Dar tik tę pasiusti savo stebėtoją (tarp kita ko Lie
žodžiai eina iš širdies ir pataiko j širdį.
,.pipiriu}rai
“
,
o
būtų
malonu
ir
brangu,
kad
Paskaitą skaitė rašyt. A. Giedraitis-Spąvisi išaugtų lietuviškoje dvasioje!
J.P. tuvos delegacijos pirmininką), tik Egipto
lis manchesteriškių geras pažįstamas ir STUTTGARTAS
PLB Stuttgarto Apylinkės Valdyba, Šak
iu mėgiamas. Jam atsidėkota gausiomis ka
pos Komisija ir Moterų Klubas dėkoja pė
tutėmis.
Meninei daliai šįkart manchesteriškiai dėj usienąs suruošti Kalėdų eglutę:
L.
Dirsei_už
200 m
naujos medžiagos atpasiruošė patys ir dar kaip pasiruošė! Klu
- ----------------......
bas savo choristams pirko pianiną., bažn. laikų, už 70 paketėliu su nosinaitėmis ir šo
Saulutė jau pamažu ritasi į vasaros pu- atostogauti. Vertėtų pabūti savųjų tarpe,
40 DM. pinigais; v
K. Pimpienei sę. Lietuvių Sodyboje jau gana drąsiai pra senus draugus susitikti, savo lietuviško
k-to choras savo chorvedį Jušką priprašė koladu ir už '"o"
sukasti pačių gražiausių ir nuoširdžiausių už surinktus iš Chicagos lietuvių ir mums
kiemo (Sodybos) pažangą ar atsilikimą pa
dainų, L. Venckus parūpino poetinį tekstą, persiųstus 35 dol; ..Dainavos“ Lietuvių dėjo lįsti iš žemės pirmieji narcizų daigai,
b (visi meniškai- nusiteike tautiečiai buvo Moterų Sambūriui už 10 svarų: Amerikos- ir pirmoji gulbių pora jau buvo atskridusi, sekti. Jeigu ne, tai kuriems galams ji būtų
----- llnrrgtl į darba. Iškilmių dieną mergaitės Socialdemokratų 116 kuopai už 15 dol. ir apsižvalgyti. Nepajusime, kaip ateis pava buvusi ir nupirkta! Šiuo metu dar vis skai
tautiniais rūbais, vyrai tautiniais kakla tos kuopos nariams —- J. Pilkai, M. Bal saris ir prasidės-vasarojimo sezonas. Pa- čiuojame Anglijoje apie 1000 veiklių lietuV. Sirutavičiuf ir F.
>
,
; „
,
, . „nn. , ,.
raiščiais, sustoję ties kabančiomis vėliavo čiūnui, H. Nakui,
mis ir valstybės simboliais sudarė pasigė Bronskiui, aukojusiems no 1 dol., viso 20 ruošiamieji darbai, kiek jėgos leidžia, jau vių. Tegu trečdalis jų (apie 300) atvaziuodol.; BALFūi už 135 DM:; Dr. J. Mockuj, eina
‘
į galą.
' Šiais
”’
metais
’
- - Sodyba
pasitiks ja kasmet atostogauti į Sodybą, ir tada be
rėtiną ir mielą lietuviui vaizdą.
Pasigirdo deklamatorių, geriausi žodžiai. Anglija, už 20 DM.; K. Januškai už 5 dol;; atostogautojus dar labiau pasišvarinųsi ir veik visos mūsų problemos bus išspręstos.
Šventės dalyviai ašarodami dar, sykį per broliams Galinaičiamš ir jų sesutei Slendė pasikeitusi.
Reikia sakyti, kad, nežiūrint mažų išim
____ _savo
______
_
_____
____ rienei už paketą' su rūbais ir už 20 DM?
gyveno
vargšės
tėviškės
džiaugsmus.
Nežiūrint atsiradusios net iš kelių pusių čių, beveik visais atžvilgiais lietuviai vasa
nelaimes. Toks patriotinis minėjimas vėl Pranui Gūdui už, 2 dol.; J. Skersiui už 3
mus sujungė i broliu sesių būrį.ir visų.iš. dol : „Dainorai“, Anglija, už paketėlį sįi konkurencijos .jau skardenas! ir pirmieji rotojai pralenkia svetimšalius. Ateities So
kilmingai sugiedotas himnas parodė lįętu-: vaikiškais rūbais ir šokoladų; „Atžalynui*!, vasarotojai. .Tik, gaila, nedaugelis jų lie dybos šūkis yra — ne vien kiekybė, bet ir
—i__________ ■__________ .
Anglija, už sutikimą rūpintis viena musų
viską ,kovingumą.
kokybė. Jeigu ateinantį sezoną Sodyboje
Po programos prasidėjo visose klubo sve šeima; jaun. skautėms, Ahglija, už žaislus tuviai. Laukti saviškių, ar kitiems atiduo
Paskutiniųjų kelių metų atostogaus 300 lietuvių, tai pagrindiniais
lainėse vaišės, dainos, šokiai. Dar sykį už ir šokoladą ir kit. mūsų mažiesiems; Stutt ti kambarius?
miršom tremtį.
dar sykį gyvenom taip, garto lietuviąms už aukas pagal aukų lapą praktika rodo, kad mes visai paprastai su atostogų mėnesiais jie sudarys neabejotiną
kaip ten kadaise laisvoj tėvynėj.
80 DM.; Stuttgarto Moterų Klubui, pasky sitvarkyti savo atostogų iš anksto neprisi daugumą. Saviškiai tada vyraus valgyklo
D. Dainutis
rusiam 100 DM. ■ ' • < ' ■ ’
rengiame. O tada, kai jau geriausios patai je, bare, paplūdymy, žaidimų aikštėje ir
Dovanos išdalytos: paketėliais.
talkose. O ko daugiau tada ir bereikėtų
Šy1. Kazimiero paminėjimas
Pinigais gautą iš .viso lpM.776,42; išleis pos atiduotos kitiems, susiranda ir saviš
Manchesterio ir apylinkės lietuviai, rin ta .Kalėdų eglutei suruošti,:vaikų saldumy kių norinčių ir nepatenkintų. Tuo tarpu, norėti!
* ' ——- —4- Al ■ ** r*ir * užkaridžiams
—— «- XI- —r ;
i 11\/I O O 1 o23;
o • rodos, taip mažai tereikia padaryti — tik
kimės kovo 2 d„ 5 vai.,. į Lietuvių Namus/nų »paketėliams
DM.321,
Perdaug jau skelbta visokių vajų, kad
paminėti mūsų Tautos' Globėjo Šv: Kaži- neturtingų tėvų- vaikams kelionės išlaidom parašyti laiškutį Lietuvių Namų B-ve!, ir dar būtų galima drįsti kalbėti apie vajų
miero.
Paskaitą skaitys kun.
K. Kuzmins-' padengti DM. 61,55; pašalpos senukams ir
“
’’
...... —
visi, atostogų formalumai bus sutvarkyti. atostogauti Lietuvių Sodyboje, Tačiau ir
kąs. Lie. Ph. Po paskaitos — kukli progra ligoniams DM. 74,43.
Praeityje
Lietuvių Sodyboje kartais be vajaus daugeliui iš mūsų aišku, kad So
mą..
... ...... ■,
Iš viso išleista DM. 457,21. Lieką PM.
Bažnytinis Komitetas
319,21.
įvykdavo nepasitenkinimų dėl kambarių, dyba be lietuvių niekada nepasidarys tik
Likusius pinigus naudosime Vasario 16 nes ne.kiekvienas vasarotojas iš anksto ži ra Lietuvių Sodyba. Tad jau dabar, nieko
ir Motinos Dienai ruošti.
BIRMINGHAMAS
nodavo,
kuris kambarys jam paskirtas. nedelsiant, reiktų užsisakyti kambarius ar
Kambarių kairios, neatsižvelgiant į esamus tėjančiai vasarai. Kas lauks kitos savaitės
HĄMBURG
. ’?
Vasario 16 paminėjimas
patogumus, būdavo vienodos.. Šiais metais ar kito mėnesio, tas gali užvilkinti pasiruo
Kovo 1 d. ruošiamas Birminghame iškil Hamburgo naujienos
mingas Nepriklausomybės paskelbimo die
Paskutiniu laiku didesnis skaičius mū visa tai bus išvengta. Kiekvienas atosto Šimą sezonui, nes šiais metais laukiama sa
nos minėjimas ir skyriaus įsisteigimo 10 sų tautiečių traukia į Hamburgą,! kur yra gautojas iš anksto žinos, kokį kambarį jis vųjų ir jiems teikiama visokeriopa pirme
m. sukaktis. Paskaitai skaityti numatyta patogesnės galimybės gauti atitinkamą dar pasirenka
(su vandeniu, be vandens ar nybė.
J. Lūža
kviesti Dr. K. Valterį ir didelį lietuvių bi bą ir geriau įsikurti.
•
,,cubicą
“
),
ir
jam bus praneštas to kam
čiulį Birminghame p. Hesling. Pakviesta
1958.1.18 d. mirė Šv. Teresės bažnyčios bario numeris ir kaina. Kas truputį dau
vengrų, ukrainiečių, latvių ir estų valdybų kunigas klebonas, dekanas Antanas KrueSukūrusius šeimos židinį
nariai. Laukiama ekskursijų iš Wolver- ssel, garbingas senelis ir didelis lietuvių giau mokės, tas naudosis ir didesniais pa
hamptono ir Coventry.
togumais.
bičiulis.
ANDRIŲ SMILGĮ
’ Minėjimas įvyks „Big Bulls Head“ ręsto
Visiškai galima sutikti su tais, kurie sa
ir
rane Digbeth (miesto centre — netoli Bull RENDSBURG
ko, kad kasmet važiuoti atostogų į Lietu
Ring).
Miss JOAN NICHOLSON
Buvusiose
Wrangel
kareivinėse
dar
te

: Pradžia 6 vai. Pabaiga 1130. Šokiams begyvena lietuvių. Tai daugiausia seneliai, vių Sodybą neįdomu (nors yra tokių, ku
sveikiname ir linkime laimingo
gros Coventry orkestras.
gyvenimo.
dar sugeba savarankiškai tvarkytis rie ir kasmet atostogauja). Norisi pamatyGautas pelnas numatyta paskirti Vasa kurie
„ nenori keltis į Varelio senelių prieglau- . ti naujas vietas ir naujus žmones. Tačiau
ir
K. Mažylis, W.E. Margiai
rio 16 gimnazijai.
dą. Paskutiniu laiku nemažas skaičius jų bent kas treti metai Sodyboje vertėtų pa
serga: J. Raulinaitienė, U. Klimienė, K.
Naujoji skyriaus valdyba
Išrinkta 6 asmenys, ir visi jau įsijungė į Maceina, L. Liorencąitis, Saulevičius. Jais
darba. Skyriaus pirmininku išrinktas J. Zo visais nuoširdžiai rūpinasi Dr. Stelmokas
kas. Naujoji valdyba jau turėjo du posė ir tos stovyklos korriėndantas Metrikaitįs.
džius ir numatė darbų planą 1958 metams. Neseniai stipriau susirgo ir pats Dr. Stel
NELYGINKITE MŪSŲ KAINŲ, nes jos bus
■
....... ,.
Pirmoje eilėje numatyta organizuoti pa mokas.
Mieste sunkiai serga (5 metai) Marija,
brangesnės! BRANGESNĖS TODĖL, kad mes
ramą Gimnazijai. Keliamas klausimas tam
tikslui skyriaus lėšomis pirkti aukų dėžu Jovaišaįtė-Hoffmanienė.
'>■■
siunčiame
Būtų gera, kad mūsų šalpos organizaci
te. duoti skyriaus nariams ir prašyti, kad
brivačiuose butuose išgėrimu proga sve jos atkreiptų į šiuos nelaiminguosius ęlides
TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES.
čiai pagerbdami šeimininką, bent po peną nį dėmesį, atsiųsdamds ne tik pieno milte
imestų dėžutėn Vasario 16 Gimnazijos rei lių, bet ir spaudos.
Geriausiai įsitikinsite, jei paprašysite medžia
kalams. Reikia manyti, kad šis būdas ga
gų pavyzdėlių, kuriuos pasiunčiame kiekvie
U virsti papročiu remti lietuviu mokslei VAREL
nam pakankamą kiekį pasirinkimui. Antras
vijai.
Mažėja gretos
Šia vasara numatoma organizuoti eks
patogumas: lengvos išsimokėtinos sąlygos.
Senelių
skaičius
mažėja,
nes
liros
—
gri
kursijas i anvlinkės žvmesniąsias vietas.
Todėl, jei Jus verčia sąlygos siuntinius siųsti,
pas.
plaučių
uždegimas,
o
pagaliau
ir
sePirmoji ekskursija ruošiama gegužės papirmoje eilėje parašykite šiuo adresu:
natvė
retina
mūsų
garbingų
senelių
gretas.
bairoie i Va’iio
Neseniai paliko šią ašarų pakalnę M.
Norint nuolat informuoti nuo lietuviu
bendruomenės atitrūkusius tautiečius, nu Stanaitienė.
tarta leisti rotatorium spausdintą biulete
ni, kuriame skyriaus nariai ir apylinkės Lietuviai nori kalendorių
1, Ladbroke Gardens, London W.ll.,
Kun. V. Šarka (Hamburg-Altona. Lanlietuviai ras skyriaus valdybos nutarimus
Lithuanian Depart.,
gelfelderstr. 113) rašo: „Jeigu turite š m.
ir kitokiu informacijų.
Jums
jaunebereikalingu
kalendorių,
tai
arba centran,
Dauguma skyriaus valdybos nariu nasisake del reikalo daugiau bendradarbiauti nedelsdami atsiųskite mano pa—'nijieciarn.
22, Roland Gardens, London, S-W.7.
su -aimvninlals skyriais ir tain nat kitom Porto nasistengsiu apmokėti. Man reikalin
nnio 200 lietuviškų sieninių kalendorių!
'’utmiu grupiu organzamiom Vnač steng
Ačiū!“
tis užmegzti ryšius su ukrainiečiais.
Kas jų turi — prašom pasiųsti.
Skaisgiris

AR ATOSTOGAUSIME SODYBOJE?

atsisakymas duoti vizą tatai sukliudė
4. PJT, sakyčiau, pakankamai glaudų
bendravimą su Azijos ir Afrikos kraštais
gali liudyti ir PJT Seime apsilankymas .
Korėjos, Filipinų, Taut. Kinijos, Vietna-.
mo atstovų ir PJT ryšių sumezgimas su
naujomis Malajų ir Ghano valstybėmis.

V. Vaitiekūnas
PAIEŠKOJIMAI
1. KRUTKEVIČIUS Vaclovas, sūnus Vin
co, :š Pasadnykų kaimo;
2. SEDLICKAS Pranas iš Pajaučiškių
kaimo.
:
Jie patys, ar žinantieji jų adresą, malo
nėkite atsiliepti: Lithuanian Legation, 17,
Essex Villas, London, W.8.’
RELIGINĖS KNYGOS
Senasis Testamentas I'd. — 70 ši!
Naujasis Testamentas II d. — 35 šil
F. Bartkus— Dievas ir žmogus — 35 š.
Ramybės šaltinis, maldaknygė — 21/6.
F. Bartkus —Pažvelkime į Mariją—1'1 š.
K.A. Matulaitis — Šventųjų gyveniniai
— 22 šil.
'
Katalikų tikybos katekizmas — 2/6.
Rašyti: J. Bružinskas, 46, Springcliffe, <
Bradford 8, Yorks.

NEPRALEISKIME PROGOS!
Jaunimui
V. Frankienė — Karalaitės Gintarės U-jgesys — pasaka su iliustracijomis, tik 2/6.'
B. Vaivorytė — Tėviškėlės takais—trurn
pa Liet, istorija jaunimui su iliustracijo
mis — 2/6.
■
Vištytė ir Gaidžiukas — iliustruota liau
dies pasaka —; 2/9.
'•
;
šventoji istorija — Naujasis Įstatymai
— 3 šil. 6 penai. ’
■ ’
’ •
Suaugusiems
A. Baronas —’ žvaigždės’ir vėjai'--- no
velės — 5 šil.
,
a "■
Maceina — Did. Inkvizitorius — 5 šil.
Maceina — Jobo drama —5 šil/
Gaidamavičius — Išblokštasis žmoguš—•
•/•• :
’ ■ .'-į ų: •>’
5 šilingai.
O. Swett Marden — Džiaukis gyvenimu!'
— 2 šil. 6 penai.
‘ ’
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton "Avė
London, W.4.
BROWNEJONES LOTERIJOS
LAIMĖJIMAI
Vasario 23 d. Brownejones Siuntipių Bvės patalpose, 1, Norfolk Place' London,"
W.2, dalyvaujant bendrovės direktoriams,'
skyrių vedėjams ir apie 10 asmenų, kaip
stebėtojams,
įvyko skelbtosios •loterijos
traukimas.
Traukimas buvo skirstomas
tarp visų, kurie buvo užsakę" siuntinį į> Lies
tuvą ar Sibirą nuo 1958 m. sausio 15 d.'-iki!
vasario 15 d. Iš lietuvių laimėjo septynir
K.M. Kidwelly, A.K. Leeds, Anglija. Vn».
kietija: J.S. du laimėjimus. J.V., Australija
A. J. E. S.
•
■ -.
Laimėjimų negalima čia atsiimti! ’Jie tik
gali būti pasiųsti su sekančiu jūsų siunti
niu į Lietuvą. Už juos reiks temokėti įtik
muitą. Laimėtojams apie tai pranešama
dar atskirais laiškais.
ftcnroKzunxitw

Metinis išpardavimas! '
(Tik dvi savaitės) •
3 šilingai nuolaidos iš svaro •>'

Rankomis siūti' apsiaustai (paltai) ’fr
eilutės (kostiumai) motėrimš ir Vy
rams iš puikiausios.medžiagos,irjsiekvienam pagal norimąjį stilių "ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir'
angliškųjų stilių specialistai.
JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford,
(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

Siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus
greičiausiai persiunčia
NEPS <latvi,ifirma)
NORTH OF ENGLAND PARCEL
SERVICE
30, Grange Terr., Chapeltown Rd., ;
Leeds, Tel. 44536.
1
(autobusu Nr.2 važiuoti iki kino t
„Forum“)
Darbo valandos:
LEEDS: pirmadienį — penktadienį 5-į
9 vai. po pietų, Šeltadieriais 1 — 5į
vai. po pietų. Sekmadieniais 10 - 127
vai. prieš pietus. '
|
BRADFORDE: 5, Clifton Vilias (Lat-'į
vių Klubas) pirmadieniais 6.30- 8.30;
vai. p.p.
ų
HALIFAXE: 56, Oxford Terr., St. Ja-5
mes Rd., šeštadieniais 3-5 vai. p.p. !
ROCHDALE: 68, Park Rd. (autobusai/
3 ir 6A į Heybrook) šeštadieniais^
2-5 vai. po pietų.
Siuntiniai gali būti asmeniškai atga-;
benti (nesupakuoti) ar atsiųsti paštu.-!
Mes tuojau apskaičiuojame mokesti-'į
nes prievoles ir visokius apmokestini-?
mus. Siuntiniai apdraudžiami, jų pri-'
statymas garantuojamas. Ręikąlaukite
kainoraščio tų prekių, kurių mes, ta
rime savas atsargas...
• .-Standartiniai siuntiniai.
Oro pašto
siuntiniai. Vaistai.

Kr. 8. (499) 27. 2. 1958.

EUROPOS LIETUVIS
4

ALIARMUOJANTI PADĖTIS ?
Rašant straipsniui šitokią antraštę, vis
dėlto nėra noro jos palikti be klaustuko
gale', nes kaip gi kitaip begalėtumėm pa
teisinti visą laiką dėtas savąsias viltis į
JAV-bes, to krašto jėgą, jų turtinius iš
teklius, tos šalies demokratinio valdymosi
pranašumą ir t.t. ir t.t.*
O vis dėlto jeigu .remsimės demokratinių
kraštų spauda ir jos komentatorių nuomo
nėmis, šio meto padėtis gali kelti rūpesčio
kiekvienam demokratiškai nusistačiusiam
gyventojui, nežiūrint, kur ji? begyventų.
Štai, amerikietė moteris laikraštininke,
visame šiame žemyne žinoma politinės pa
dėties komentatorė, Dorothy Thomson, ši
taip aliarmuojančiai nusako nūdienę pade
ti, lygindama vieną su kitu du priešinguo
sius ■ partnerius: JAV-ves ir Sovietų Są
jungą:
„Rusija, kaip visiems ne paslaptis, turi
ąpie 4 mil. gerai ginkluotos kariuomenės,
remiamos itin stiprios pramoninės mašine
rijos, kuri, ypač paskutiniųjų metų bėgy
je, auga du kartu greičiau, negu jos tem
pas Amerikoje. Sovietų Sąjunga taipgi tu
ri trims ketvirčiais daugiau mokslininkų
ir technologų, negu mes, amerikiečiai, jų
turime. Sovietai jau yra įsmaginę ir savo
ekonominę mašiną, kuri sėkmingai rieda
atsilikušiuose kraštuose — Azijoj ir Afri
koj, puikiai Išnaudodama tų kraštų bebun
dantį nacionalizmą.
Kolonialinių šalių
akys kaskart vis labiau krypsta i juos, į
rusus. Taipgi jie yra savo koją pastatę ir
Viduriniuosiuose Rytuose“...

Duokite mums faktus
O Toronto dienraštis „The Globe and
Mail“ š.m. sausio 2 d. laidoj spausdina ve
damąjį, įvardintą tokiais pat žodžiais, ko
kie įrašyti šioje paantraštėje. Nieko rami
namo ir šiame vedamajame. Jame kalbama
apie spėjusį pagarsėti vadinamąjį Gaither
raportą, kuris turėjo būti slaptas, bet, kaip
žinome, Amerikoj sunku su slaptais daly
kais, nes iš slaptų — jie dažnai viešais pa
sidaro...
Tas Gaitherio Komitetas faktams surink
ti buvo paskirtas paties Prezidento Eisenhowerio. Jo pirmininku buvo paskirtas
Mr. H. Rowan Gaither, buv. Ford Founda
tion prezidentas. Toji Komisija faktus su
rinko ir juos pateikė vyriausybei, bet,
kaip paprastai, dalis tų faktų „nubyrėjo“
ir visuomenės viešumai. Dabartiniu metu
spauda tais „nubyrėjusiais“ faktais ope
ruoja ir jais amerikonams nervus gadina.
štai, ir minimasis kanadiškis dienraštis
teigia, jog minėtosios komisijos raportas
sukėlė stiprią kontroversiją ne tik Ame
rikoj, bet ir kituose kraštuose, ypač JAV
sąjungininkuose.
Laikraščio vedamajame rašoma, jog vi
sa šiaurės Atlanto Sąjungos (NATO) kari
nė jėga ligi šiol buvo statyta ir kurta akis
atkreipus į JAV galybę. Esą, kiti Atlanto
Pakto nariai ligi šiol buvo prisiėmę įvai
rių įsipareigojimų, vienok svarbiausią ap
siginklavimo sritį palikdama ir patikėda
ma stipriausiam Pakto nariui — JAV. Tai
lietė tolimojo skridimo bombonešius ir ra. ketas. O šie ginklai ir reiškia Pakto vals
tybių nariams gyvenimą arba mirtį.
Deja, kaip iš minėtojo Komiteto prane
šimo nuotrupų matyti, JAV ginklavimosi
srityje vis dėlto esama aliarmuojančių žy
mių. „The Globe and Mail“ vedamajame
sakoma, jog Sovietai jau dabar yra pra
lenkę JAV raketomis ir priešlėktuvine gy
nyba. Esą, tas pralenkimas galįs išbūti net
ild 1981 metų.
Tenai pat samprotaujama, jog šiuo metu
ir apskritai tol, kol Amerika pasivys So
vietus (jeigu iš viso tai galės padaryti),

Pranys Alšėnas, Kanada
JAV ir jų sąjungininkai jau esą atiduoti
Sovietų ,,geros valios“ malonei, jeigu jie
nenori būti sunaikinti...
Minimasis Gaither Komitetas, surinkęs
faktus, vis dėlto nustatė, jog Sovietai pa
vojingai yra pralenkę Ameriką moderniau
šių ginklų srityje. Dėl šitokios nelinksmos
padėties Komiteto raportas perša JAV kuo
greičiausiai padidinti militarinį biudžetą
ir tos srities veiklą suaktyvinti, reorgani
zuoti Gynybos Departamentą, o taip pat la
bai skubiai "rac’ė i vykdyti civilinės apsau
gos aktyvų planą, 'skaitant į tai ir priešradioaktyvir.es slėptuves miestų gyvento
jams, kurios turės būti itin daug kainuo
jančios.
JAV-bių ,,n:liuktumai“ sąjungininkams
Baigdamas vedamąjį, dienraštis „The
Globe and MaiT ‘dar šitokios karčios tie
sos pasako Amerikai:
„Oficiali Wašingtono pažiūra, ir noras
mažinti blogų žinių reikšmę primena mum
ir daugiau nemalonių nelauktumu tos ša
lies ginklavimosi lenktynėse su Sovietų
Sąjunga.
„Kai 1949 m. buvo susprogdinta Sovie
tuose pirmoji atominė bomba, juk tai bu
vo trejais metais anksčiau, negu „aukštie
ji ekspertai“ pranašavo. Po to Sovietai su
darė Vakariečiams staigmeną, Korėjos ka

re parodydami aukštos kokybės džetinį
naikintuvą MIG. Sovietų vanc e šilinė bom
ba taipgi buvo išmėginta daug anksčiau,
negu tikėjosi Amerika. Tas pat buvo ir su
sovietiškuoju ilgų atstumų
bombonešiu
„Bison“. Na, pagaliau buvo
ateita ligi
„Sputniko“, kuris padarė revoliucinį su
krėtimą Vakarams“.

Viena kita mintis priedui
Žinoma, nežiūrint tikrai ,,stachanovietiško“ Sovietų Sąjungos pasistūmėjimo į
priekį ginklavimosi srityje savo vargstan
čių ir badaujančių gyventojų sąskaitom
nėra per didelio pagrindo pulti neviltin,
nes Kremlius — be laimėjimų — turi dar
be galo daug ir bėdų. Svarbiausia bėda —
tai be galo didelis trūkumas savo krašto
gyventojų paramos kruvinajam režimui.
Vienomis bombomis, raketomis ir kitais,
nors moderniais, ginklais didelio karo ne
galima laimėti, nebent dar kartą kraujuo
se paskandinti tokį mažą kraštą, kaip Ven
griją. O kovoti prieš visą demokratiškąjį
pasaulį, kąrtu ir prieš JAV, svarbiausia,
reikalinga stipri gyventojų moralė, kuri
turėtų būti lygiagrečiai tokio stiprumo,
kaip ir turimieji modernūs ginklai.
Nežiūrint to, Amerikai, jos sąjunginin
kams ir apskritai demokratiškojo pasaulio
sektoriui reikalinga pasispausti, nes, kaip
matome, šioje žemėje neproporcingai smar
kiai progresuoja ir stiprėja pragariškoji
jėga — komunizmas.

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

Vienintelė
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SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA
SIUNTINIU PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą,
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita.
JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ

Į
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SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
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PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS
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MIELI SKAITYTOJAI,

Ir vėl sniegžmogis
Legenda apie sniegžmogį neduoda žmo
nėms ramybės. Ir vėl spaudoje pasirodė
pranešimų, pasikalbėjimų su mačiusiais
liudininkais, ekspedicijos tam sniegžmogiui pagauti ruošimas. „Komsomolskaja
Pravda“ sausio 15 d. numeryje išspausdi
no neakivaizdinį pasikalbėjimą su A.G.
Proninu, kuris praeitą vasarą vadovavo
vienai sovietų hidrologinei ekspedicijai Pa
mirė, Fadčenkos glečerio srityje. Ši ekspe
dicija darė tyrinėjimus ryšium su geofizi
niais metais. Straipsnis pavadintas: „Pasi
matymas su Sniegžmogiu“.
Pronin šitaip aprašo tą pasimatymą:
,,1957 m. rugpiūčio 10 d. mes priėjome gle
čerį. Išžvalgant Baliandriik upės vagą ir
krantus, pastebėjome, kad glečeris gerokai
atitrūkęs nuo upės ir dalis
pakrančių
laisva nuo ledo. Pietinėje dalyje, maždaug
500 m aukštumoje, man netikėtai krito į
akį kažkoks keistas padaras, stovįs už vie
nos stačios uolos iškyšulio. Mūsų ekspedi
cija buvo informuota, kad Pamiro kalnų
sritys yra visiškai neapgyventos ir kad čia
niekur nerasi jokio kaimo. Iškart pamaniau, kad gal meška. Kai atsipeikėjau iš
nustebimo, pradėjau atidžiau stebėti šį gy
vą padarą. Tuoj supratau, kad tai ne meš
ka, bet kažkoks gyvas sutvėrimas, panašus
į žmogų. Jis stovėjo ant dviejų kojų, kiek
palinkęs j priekį; apdaro neturėjo jokio.
Jo kūnas buvo padengtas ružavai pilkais,
trumpais ir tankiais plaukais; rankos atro
dė labai ilgos. Man kilo mintis, kad turiu
reikalą su jeti, t.y. sniegžmogiu. Tas snieg
žmogis pasitraukė nuo Uolos ir, pabėgėjęs
kokius 200 m, dingo už uolos. Aš turėjau
progos stebėti jį kokias 5-8 minutes.
Pronin toliau pasakoja, kad jis po 3 die
nų grįžęs į tą vietą. „Buvo 6 valanda vaka
ro, ir saulė apšvietė kalnų viršūnes. Snieg
žmogis pasirodė toje pačioje vietoje. Ir da
bar bėgo jis ant dviejų kojų ir greit įspru
ko į vieną kalnų plyšį, tur būt, į urvą“.

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių
supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai
yra:
Lithuanian dep., P.&B, SUPPLY CENTRE LTD., « A, Thurloo Place,
London, S.W.7.
Tclh. Kensington 4281.

Sausio 17 d. rusų biologas Urudso.i per
Maskvos radiją pranešė apie Pamiran ruo
šiamąją ekspediciją to sniegžmogio gaudy
ti. Ir sovietų vyriausybės organas „Izvestija“ sausio 18 d. numeryje išspausdino kai
kurias pasikalbėjimo su Proninu vietas.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san
Pagal Pronino pasakojimus šis sniegžmo dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir
gis esąs geras padauža. Jis nepastebimai kas l Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbua ir
vagiąs iš Fedčenko glečerio apylinkėje gy t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
venančių kirgizų įvairius daiktus, balti
nius ir slepiąs juos stačių uolų viršūnėse.
Maitinasi jis uogomis ir, gal būt, ožkiena.
Pasirodęs „K. Pravdoje“ straipsnis sukėlęs
! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
didelį skaitytojų susidomėjimą. Pronin to 5
liau pabrėžia, kad jis nesiima tikrinti, jog
čia tikrai būta sniegžmogio. ,,K. Pravdoje“
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
atspausdintame straipsnyje esą keletas nenėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
tikslumų, nes, pvz., sritis, kur tas snieg- i
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
žmogis pasirodė nėra visiškai negyvena- i
NEMOKAMAI DUODAMOS:
ma: glečerio papėdėje yra keletas kirgizų i
kaimelių. Pronin apklausinėjęs vieno kai- i
ACTON
PHARMACY (export) t,r
mo gyventojus kirgizus, ir tie papasakoję, i
24, Church Road, Loudon, Acton, W. 3.
kad glečeryje gyvenąs keistas padaras, ku Ii
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712
ris esąs labai panašus į žmogų. Ne kartą ;i
Savo giminėms ir draugams galite padėti ties
jie pasigesdavo. įvairių savo reikmenų, kudami vaistus ir kitokias prekes
riuos vėliau matę užneštus į uolų viršū- ■
nes. Pronin taip pat pasakoja, kad ir jų S
PAPRASTU AR ORO PASTŲ
guminis ekspedicinis laivelis vieną gražią S
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų
dieną buvo dingęs. Vėliau jis rastas už 5 S
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas
kilometrų Baliandriik upės srovėj. „Šioje
jums išblaškys betkokius abejojimus.
srityje gyvenimas nėra negalimas“, sako
Mūsų specialybė:
Pronin. Pats Beliandriik slėnio vardas reiš
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, jskai
kia „milijono ožkų slėnis“. Čia yra kiek
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus., teks
uogų, tad žmogus gali rasti maisto“.
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius,
„Izvestijų“ korespondento klausiamas,
maistą ir t.t.
kodėl jis tos srities uolose neieškojęs snieg
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas,
žmogio pėdsakų, sovietų mokslininkas aiš
dviračius, mezgimo mašinas.
kina, kad net gerai prityrusiam laipioti
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
kalnais esą labai sunku pasiekti tas uolas.
ralijoje supirktąsias prekes.
Bet jis pareiškė viltį, kad specialistų eks
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų
pedicija eis to sniegžmogio ieškoti.
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ
Ir vėl „soclenktynės“. Amerikiečiai, kaip
IR REIKALAVIMŲ!
jau anksčiau buvo rašyta, gaudys snieg
žmogį Himalajuose, sovietai Pamire.
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GREIT

PATIKIMAI

PRIEINAMA KAINA

MUSŲ PASIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKIA
LIETUVĄ PER 3-6 SAVAITES

100% GARANTIJA, KAD SIUNTINYS
PASIEKS GAVĖJĄ

PALYGINKITE MUSŲ FIRMOS KAINAS
SU KITŲ FIRMŲ KAINOMIS

Artėja Velykų šventės. Daugelis iš mūsų susirašinėja su savaisiais Tėvynėje. Daugelis iš mūsų norėtų pasiųsti jiems dovanų šventėms, kad praskaidrinus jų nuo
taiką. Ne paslaptis, kad daugelis iš mūsų besiųsdami siuntinius baigia išsisemti. Brownejones Lietuvių Skyrius, norėdamas padėti tiek savo klientams, tiek visiems lie
tuviams, kurie norės tuo pasinaudoti, siūlo savo pagalbą. Prisiųskite savo adresą, gavėjo adresą, ir jūsų norimas siuntinys bus jūsų artimiesiems į Lietuvą pasiųstas,
kad galėtų jis juos Velykų šventėms pasiekti. Ir tik paskui gavę mūsų sąskaitą pradedate mokėti po £1.0.0. į savaitę, arba patogumo dėliai po £4.0.0. į mėnesį. Jokių
palūkanų už tai mums nemokate.
Pasinaudokite mūsų Velykų švenčių papigintom kainom už sekančias prekes:
3J yds tamsiai mėlynos spalvos, 100%
vilnos, lygi 5.19.6.
1 graži, gėlėta moteriška skarelė 27X27
— 0.11:6.
1 p. moteriškų batų su auliukais, visi
odos, juodi — 2-17.0.
1 p. moteriškų batelių, be auliukų, visi
X;

I

*

odos, numeriai iki 4-J- ir 7į iki 9 — 2.13.6.
1 p. vaikams, berniukams ir mergaitėms
iki 4| numerio — 2.6.6.
12 šp. mašinai ir rankoms siūti siūlų
— 0.14.0.
1- p. vaikams ilgų kojinių, rudos, vilno
nės — 0.6.6.

2į yds stiprios kelnėms medž. (corduroy).
1 vilnonis šalikas.

Jūs galite pridėti į tuos siuntinius dar pa
pildomai prekių, pasirinkę pagal kainoraš
čius iki pilno 22 svarų svorio, arba suda
ryti 12 galimų siųsti atskirų vardų daik
tus, neprimokėdami jokių papildomų mo
kesčių, o tik už prekes ir muitą.
PAPIGINTI STANDARTINIAI SIUNTINIAI
MOTERIMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svor 1 pora žemais kulnimis batų stipraus dar Parodykite šitą mūsų pasiūlymą savo drau
gams ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems pa
is 8 lbs.). Australijoj — A£17.1.00. USA ir bo. Juodų arba rudų. Odiniais padais, ge sinaudoti mūsų patarnavimu!
ros
odos.
Tinka
šventai
dienai.
Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00.
Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžiu.
3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai VYRAMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svoris Taipgi duokite mūsų firmos adresą kiekvie
7 į lbs.). Australia — AS17.1.00. USA ir
rioms progoms.
44 yds medvilninės medž. suknelei, įvairių Canada — $42.00. Vokietija — DM164 00. nam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinė
tus į Lietuvą savo artimiesiems. Mūsų fir
raštų ir spalvų.
1 vilnonė geros rūšies skarelė (vietoj jos 3| yds košt, medžiagos, stiprios, bet tinka ma duoda tos pat rūšies ar net geres"es
galima pasirinkti 4+ yds rayon medž. suk mos ir šventadieniui.
prekes už daug žemesnę kainą.
nelei, įvairių spalvų).
3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniam
3 poros rayon mot. kojinių.
medžiagos.
Visais reikalais (ar tai būtų asmeniškas,
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus 1 švarkelis su 2 kišenėmis, užtraukiamas ar koks nors kitokia, vengiant rašyti į Lie
išdirbinio.
„zipu“.
tuvą) parašykite mums, mes jums padė
1 pora vilnonių kojinių.
1 vilnonis šalikas.
sime.

Rašykite šiuo adresu:

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS
1, ^Norfolk Place, Loudon, W.3
Tel. PADdinston 8797
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