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Didelės pastangos, didelė talka
Padėkos žodis pirmąją kultūros premiją
paskyrus Lietuvių Enciklopedijai
Pasaulio Lietuvių Seimo iškilminga
me posėdyje 1958.V1II.30 buvo įteikta
premija, ir ta proga Liet. Enciklopedi
jos redaktorių vardu Dr. J. Girnius ta
rė šį žodį.

Nepasitenkinant paprasta vergija, siekia
ma užnuodyti pačią pavergtųjų dvasią, iš
pačių sielos gelmių juos pavergti. Bet kaip
tik viso šito akivaizdoje LE įgauna giles
nę prasmę, negu šiaip enciklopedijai ten
ka. LE yra lituanistinė enciklopedija ne
viena savo dalimi, o pačia visuma, pačiu
savo laisvu lietuviškuoju žvilgiu. Net ir
tie dalykai, kurie betarpiškai neturi litu
anistinės reikšmės, jos įgys pačiu tuo, kad
jie yra integruojami į lietuvių kalbą, kad
visa Žinija yra padaroma mūsų kalbos ir
mūsų tautos turtu. Laikome kultūrinės
propagandos ginklu, liudijančiu mūsų tau
tos kultūrinį lygį ir jos teisę į laisvę. Lai
kome LE veiksniu ir mūsų kovoje už gyvos
lietuviškos dvasios išlaikymą išeivijoje,
mūsų vaikuose. Jaunajai kartai LE yra
priemonė išlaikyti gilesniam ryšiui su tė
vų tauta: pažinti ją ir jos kalba save iš
reikšti. Niekas neturi teisės kalbėti apie
lietuvių kalboje stokojimą sąvokų tai ar
kitai sričiai. Mūsų kalba jau yra pakelta į
kultūrinę kalbą, kuria galima viską išsa
kyti. LE betarpiškai tai liudija ir šia pras
me iš tiesų yra epochinis įvykis, išlieka
mos vertės veikalas.
Tikime LE prasme ir tik todėl ištesime
tai, kas normaliai atrodo lyg utopija. Ne
lengvai ištesime, didelėmis pastangomis,
pavargdami, bet pasiryžę darba ligi galo
išvaryti. Dirbame sizifiškai: užridinę vie
ną tomą į kalno viršūnę — į spaustuvę,
vėl leidžiamės žemyn — darytis kartoteką
(iš įvairiausių šaltinių, nes tenka ją dary
tis pirmą kartą), ieškoti bendradarbių, me
džioti po sakinį nuotrupas žinių, kur nėra
tiesioginių šaltinių ar kur jų negalime pa
siekti ir t.t. Bet yra ir džiaugsmo — nu
veikti kliūtis, sunkiai, bet vis tiek nuveik
ti. Vis toks pat jausmas: ir leidėjo, ir ben
dradarbių, ir skaitytojų: vos vienas tomas

baigtas, jau ateina kvietimas rašyti nau
jam tomui, siųsti prenumeratą naujam
tomui. Bet ar ne taip apskritai atliekamas
darbas? Be aukštų žodžių, o prakaitu, žo
džiai — visko su jais yra: vieną kartą jie
jaudina, antrą — varo nuobodulin; vieną
kartą jie broliškai telkia, antrą — kursto
vienus prieš kitus. Darbas gi visad ir sa
vaime žmones jungia. Kur randama laiko
ginčams, ten liudijama nedirbant. Kur iš
tiesų dirbama, ten nebelieka laiko gin
čams, ten žodžius pakeičia prakaitas. Nėra
kito kelio į vienybę kaip per konkretų
darbą: darbas visas priešybes sutelkia į
našią kūrybą. Lygiai nėra kito kelio lietu
vybei išlaikyti kaip jai dirbti. Nieko nėra
brangaus, kas prakaitu neaplaistoma. Nie
kas neišlaikys lietuvybės tame, kuris ne
bus su ja susietas pačiu darbu. Su ypatin
gu džiaugsmu šią valandą prisimenu tuos
jaunuosius LE bendradarbius, kurie šiaip
iš dalies lietuviškojoj dirvoj būtų likę „be
darbo“. Prisimenu Dr. P. Rėklaitį, Dr. K.
Ostrauską, A. Landsbergį, Dr. V. Vardį,
V. Donielą, Dr. K. Čeginską, V. Kavolį,
Dr. P. Rabikauską, R. Žukaitę, inž. P.
Baltakį, Dr. J. Norkaitį, B.V. Mačiuiką,
K. Keblį ir kitus, baigusius mokslą jau iš
vykus iš Lietuvos. Kultūra, jei nori gyva
likti, negali pasilikti tik liaudiniame lygy
je. Tas pats ir su lietuviškąja kultūra.
Kiekvienam joje turi būti rasta vietos jo
talentams išskleisti. Džiaugiuosi, kad, ski
riant premiją enciklopedijai, buvo pasisa
kyta, jog lietuvybės kovoje intelektualai
yra vertinami. Vertinti intelektualus —tai
vertinti tiesą ir tikėti senuoju pažadu: tie
sa išlaisvins! Tiesa vedame savo laisvės
kovą, ir todėl šį savo padėkos žodį už LE
suteiktąją kultūros premiją baigiu Himno
žodžiais: ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius
telydi!
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IX metai

Nuotaikinga valstybingumo diena Londone
„Rugsėjo Aštuntoji dar mūsų pačių at
minimu nustatyta švęsti, kaip lietuviškojo
valstybingumo diena. Anuomet, kai toji
diena buvo parinkta ir padaryta • tautine
švente, tie, kurie tai atliko, turėjo prieš
akis ir vyriausiąjį valstybingumo ir vals
tybinės didybės simbolį — Vytautą Didįjį,
Jam pagerbti ir apie valstybinę mintį pa
mąstyti tądien ir susirenkame ir šitaip
rinkdamiesi ir mąstydami rodome, kad
mums maža šios pilkos dienos, kad mes
dar tebesame nukreipę akis ir širdis į rei
kalą turėti valstybę, jeigu ne tokią, kokią
turėjo Vytautas Didysis, tai bent laisvą ir
nepriklausomą“, — tokiais paskaitos žo
džiais pereitą šeštadienį Lietuvių Namuo
se pradėtas Tautos Šventės minėjimas. Pas
kaitą parašė K. Barėnas tema: „Literatū
rinis Vytauto Didžiojo paveikslas, kokį jį
nupiešė Vienuolis ir Sruoga“.
Paskaitą
perskaitė A. Pranskūnas.
Minėjiman susirinkusieji turėjo didelę
ir labai malonią staigmeną, kai po paskai
tos DBLS pirm. M. Bajorinas minėjiman
atsilankiusius supažindino su jauna pora
p.p. L.A. Baltrais, sutikusius išpildyti ta
proga meninę dalį.
A. Baltrus, jaunas ir simpatingas vyras,
Amerikos stipendininkas, šiuo metu studi
juojąs dainos meną Vienoje. Jo žmona,
prieš kurį laiką baigusi Birminghame kon
servatoriją, gavo britų stipendiją ir drau
ge .'-u vyru tobulina savo gabumus muzi
koje taip pat Vienoje.
Jau po pirmosios solisto Baltraus dai
nos, kuriam akomponuoja jo ponia, klau
sytojų širdis pavergia ta jaunoji gabių me-

nininkų pora. Ir nenuostabu, nes seniai
mes Londone savo minėjimuose negirdėjo
me tokio dainininko ir tokios muzikos,
kaip pereitą šeštadienį Lietuvių Namuose.
Pirmoje koncerto dalyje solistas Baltrus
padainavo dvi 17-tojo šimtmečio italų dai
nas ir trumpą ištrauką iš Toscos, o jo po
nia, tarsi nenorėdama nusileisti, pati sau
akomponuodama padainavo tris ispanų
liaudies dainas.
Tarpą tarp pirmosios ir antrosios kon
certo dalies užpildė p. E. Arminaitė, pade
klamavusi P. Pilkos „Tremtinio svajones“.
Tuoj po to seka ponios Baltruvienės at
liekamas Šopeno „Nokturnas“ (fortepionas), o po jos puikia, aiškia kalba solistas
Baltrus dainuoja tris lietuvių liaudies dai
nas. Klausytojai iki sielos gelmių sutirpdinti, ir nesiliaujantieji plojimai ir bisavimai išmaldauja solisto Baltraus ketvirtą
lietuvių liaudies dainą.
šešiametė Ritutė Balickaitė įteikia poi-"
niai Baltruvienei didelę gėlių puokštę, gi
liu reveransu dėkodama visų susirinkusių
jų vardu be ilgų ir šabloniškų padėkos žo
džių...
Jauki, nors ir nedidukė Lietuvių Namų
salė pilna. Visų veiduose pakili nuotaika,,
visų lūpose tas pats sakinys: — O, kad
daugiau tokių minėjimų, kad daugiau to
kių subuvimų! Kad dažniau mes turėtu
me progų atsigaivinti tikruoju menu, jau
kioje aplinkumoje!
Visi, kurie šiame minėjime dalyvavo, šį
kartą, išeidami iš Lietuvių Namų, nuošir
džiai buvo dėkingi tiems, kurie sugebėjo
tokią šventę suruošti.
B. Rugsėjis

Juozo Kapočiaus leidžiamos
Lietuvių
Enciklopedijos redaktorių vardu nuošir
džiai tariu dėkui už enciklopedijos darbo
atžymėjimą JAV LB Kultūros Fondo pre
mija, skiriama pirmą kartą. Dėkui premi
jos organizatoriui Kultūros Fondui. Dėxui
premijos mecenatui Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijai. Dėkui Jury Komisijai, enci
klopediją išskyrusiai šio meto „reikšmin
giausiu išeivijos laimėjimu, su kuriuo ne
gali lygintis kiti“.
Buvo ir daugiau reikšmingų kultūrinių
laimėjimų, kurie šį kartą negalėjo būti at
žymėti tesant vienai premijai. Tačiau vi
liuosi, kad Ohio gydytojų kilnus pavyzdys
neliks be aido ir ateityje. 1956 m. Čika
goj įvykęs kultūros kongresas apeliavo į
mecenatines korporacijas nelikti šalia ko
vos už mūsų tautinę gyvybę. Ohio gydyto
jai atsiliepė į šį apeliavimą, savo pavyz
džiu apeliuodami ir į kitus. Iš tiesų, nebe
turint savos valstybės globos, vėl sąlygos
yra tokios, kad viską turime susikurti bei
išlaikyti savo pačių rankomis ir savo pa
čių aukomis. Daug darbų laukia paramos.
Kol nebus tie darbai atliekami, tol ir pati
Lietuvių Bendruomenė neatliks savo pa
skirties. Daug darbų šauksis atžymimi. Ši
kultūros premija yra pirmoji, bet, tikiu,
ne paskutinioji. Juk gydytojų yra ne tik
Ohio valstybėj. Juk, be gydytojų, yra ir in
žinierių, ir kunigų, ir prekybininkų, ir ki
tų būsimų mecenatų. Iš anksto mintyje
džiaugiuosi visais būsimais šios premijos
laureatais.
Premija atžymėtajame LE darbe redak
toriai vaidiname tik kuklų vaidmenį. En
NAUJA BRITŲ RAKETA
NEMAŽINS PROCENTO
ciklopediją leidžia J. Kapočius: jis yra en
D. Britanijos statybos bendrovės, duo
Britai
Australijoje
išbandė
naujo
pavi

ciklopedijos širdis, įžiebusi enciklopediją
dančios paskolas namams pirkti nutarė
dalo
raketą,
iškilusią
iki
300
mylių
į
aukšir palaikanti jos gyvybę. Jo drąsi, bet rea
nemažinti už paskolas imamojo procento.
li fantazija sužėrėjo enciklopedijos minti Tarybinės spaudos ištraukos, kurios kas smarkiai palengvina spaudos platini tį.
Iš jų išsiskiria Halifax Building Society,
mi čia, išeivijoje, kur šis sumanymas iš aiškios ir be aiškinimų.
mo darbą.
kuri nuo gruodžio 1 d. Ims' tik 5 ir pusę
CHURCHILLIŲ SUKAKTIS
karto atrodė Utopija. Leidėjo besąlyginis
Kalba, jog šie išradėjai suka galvas, kaip
Sir Winston ir lady Churchill atšventė procentų.
atsidėjimas savo užsimojimui yra ta pas
galima būtų abi laikraščio atlankas pri 50 metų — auksinę — vedybinio gyvenimo
Oi nelaimė, ką aš matau —
laptis, kuri enciklopedijos mintį pavertė
UŽ KONSTITUCIJĄ
segti... vienu smeigtuku. Tuomet tai jau sukaktį.
Širdį ver kaip yla:
tikrove. Utopija atrodė, kad galėtų šiam
Išskyrus komunis.tus, kitų didžiųjų Pran
įvyktų tikras perversmas laikraščių priseNumylėtoj mano vietoj
žygiui parama ateitį, tiek prenumeratorių,
cūzijos partijų dauguma pasisako už gen.
gimo technikoj.
APŠAUDĖ ŽVEJUS
Gyvena barzdyla.
kiek buvo būtinasis minimumas enciklope
E. Grickevičius
Rusai artilerijos sviediniais apšaudė ne de Gaulle vyriausybės paruoštąjį naujos
A. Vienažindys
dijai leisti. Pasirodė, kad drąsi mintis pa
•
Iš „Tiesos“, 1958.5.25.
toli Kabomai salos žvejojusius japonų lai konstitucijos projektą.
traukė tuos, kurie tiki darbu, ne žodžiais.
vus. Trys laivai nuskendo.
DRAMBLYS SUĖDĖ RANKINUKĄ SU
Tie, kurie liko nuošaliai nuo enciklopedi
VILNIAUS KALNELIŲ BYLA
VISU TURINIU
...
jos, daugelis jau atsidūrė nuošaliai ir nuo
Panerių kalnuose, Belmonto pamiškėje,
GINS
FORMOZĄ
VILNIAUS TROPIKAI
visko, ir nuo pačios lietuvybės. Galime Karoliniškių tarpukalnėse, prie guškino
Vincennes zoologijos sodo Prancūzijoje
Prez. Eisenhoweris savo kalboje tautai
Kas nėra patyręs tropikų kaitros, tegu
džiaugtis, kad ištesime leidėjo mums pa muziejaus ir kitur, kur mėgsta vilniečiai neskuba į tolimą kelionę. Užtenka ■ įsigyti pareiškė, kad Amerika vykdys savo įsipa dramblys nutvėrė ispanės turistės ranki
vestą redaktorių uždavinį: normaliose są .pasivaikščioti, verčiamos šiukšlės bei lau bilietą į Vilniaus kino teatrą „Pionierius". reigojimus kinų nacionalistams ir nedarys nuką su pinigais, pasu ir fotografijomis.
lygose kauniškė enciklopedija per 15 metų žas.
Ekranas jus nukelia į didžiausias^ kalnų nuolaidų komunistams, nes nuolaidos visa Kramtydamas rankinuką, jis išspiovė lū
priėjo ligi I raidės, o šiose sąlygose per 5
Vilniaus miesto vykdomasis komitetas
da skatina daugiau reikalauti, o Formozos poms dažyti pieštuką, pudrinę ir metalinį
metus jau esame įsinėrę į L raidę, peržen nesiima veiksmingų priemonių, kad mies viršūnes, nuleidžia į jūros dugną, o žiūro ir gretimų salų gynimas reiškia saugumo uždarymą.
vas
vis
vien
jaučia
baisų
Sacharos
karštį.
gę pusiaukelę. Bet čia ne patys redaktoriai tą supančios puikios vietos būtų laikomos
Jis ne Antarktyje ir ne Sacharoje, jis Vil- patikrinimą Amerikai ir pasauliui.
■didžiuojamės, o tik dėkingai minime visus švarios ir tvarkingos.
atsidurtų kur nors Antarktyje, kur nėra Prezidentas tikisi, kad karo nebus dėl
tuos šimtus bendradarbių, kurie su pasi
Tos lentelės, prie takelių
nei varginančio tvankumo, nei baisaus tokio Amerikos nusistatymo.
aukojančiu uolumu dirba enciklopedijai
Sau berymo lyg smūtkeliai.
karščio. Ir štai pasitaiko puiki proga. Ope
tuo tempu, kuris vienintelis leidžia darbą
Ramios stovi, neprabyla,
ratoriaus dėka žiūrovas patenka į Mirno AMBASADORIAI DAR TARIASI
ištesėti. Tik bendradarbių dėka LE norma
Kai ant jųjų šiukšles pila.
Amerikiečių ir kinų ambasadoriai Var
gyvenvietę.
liai eina tomas po tomo, ir eina nemenkes
Eina valiukaut vilnietis,
šuvoje susitinka tartis dėl Quemoy ir Mat — N. Zelandija ir Japonija pasirašė pre
Bet
koks
stebuklas!
Temperatūra
60
kybos sutartį, pagal kurią Japonija savo
nio lygio, kaip savo laiku Lietuvoje pradė
Vietos puikios, bet kur dėtis?
laipsnių žemiau nulio, o salėje karšto pra su salų.
partneriui teiks medvilnės gaminius.
toji ir antrosios bolševikinės okupacijos
Ir Belmonte, ir šeškinėj,
Rusija
tiems
pasitarimams
jau
iš
anksto
kaito čiurkšlės trykšte trykšta. Pagaliau
— Bedarbių skaičius Amerikoje nukri
nutrauktoji enciklopedija.
Paneriuos ir Sapieginėj,
neteikia
jokių
vilčių.
žurnalas baigtas, ir tik dabar žiūrovas ima
'
Suprasdami esą tik • vienas organas LE
Tų salų ir Formozos klausimą netrukus to iki 4.699.000.
Kaip rūta žali pušynai,
suprasti,
kad
stebuklų
pasaulyje
nebūna.
— Britų laivų statyklų ir metalo apdir
organizme, redaktoriai šią premiją priima
Sumaišyti su šiukšlynais.
svarstys
Jungtinės
Tautos.
Jis ne Antaktyje ir ne Sacharoje, jis Vil
bimo darbininkai reikalauja pakelti atly
me su nuolankiu jausmu, dėkingi leidėjui
Juoz. čyžius
niuje, „Pionieriaus“ kino, teatre, kuriame
ginimus.
J. Kapočiui, bendradarbiams ir prenume Iš „Tiesos“, 1958.6.4.
LAKŪNŲ
STREIKAS
ARGENTINOJE
ventiliacija tarnauja tik tam, kad žiūro
ratoriams, kuriuos visus moraliai atstovau
Dalis Argentinos lakūnų atsisakė atliki — Mrs. Roosevelt vėl važiuoja į Rusiją.
vas neapalptų.
— Britų Kolumbijoje smarkiai siaučia
jame, atsiimdami šią enciklopedijai skirtą
Tiesa, ne tik „Pionieriuje“, bet beveik nėti skraidymo pratimus, sutardami su miškų gaisrai.
BATŲ TEPALAS
1
ją premiją. Tačiau drauge esame išdidūs
tais, kurie pasitraukė iš aviacijos, protes
visuose
sostinės
kino
teatruose
ir
daugely
— R. Vokietijos prekybos ministerija
tuo išdidumu, kurio yra pačiame šiose są
Pavartojus Kauno „Chemiko“ fabriko je klubų taip pat labai bloga ventiliacija. tuodami prieš kai kuriuos asmenis, vyriau
lygose enciklopedijos leidimo žygy. LE lei batų kremą „Gulbė“, dažnai tenka susi
sybės paskirtus į aukštas politines vietas. įsakė pašto ženklais prekiaujantiems su
dimas — protestas prieš likimą, ištikusį mąstyti, kada gi šis fabrikas išmoks ga Kodėl gi poilsio valandos paverčiamos Dalis tų paskirtųjų buvo pasitraukę iš tar nešti jai visus Hitlerio laikų pašto ženklus,
tautą ir mus. Likimas vėl mūsų kraštui minti gerą batų tepalą, o ne kažin kokią kančia?
nybų kaip peronistai, o grąžinti dėl to, kad nors kai kurie jų ir reti ir brangūs.
E. Karsulis
— V. Vokietijoje keli kandidatai į vieti
nulėmė vergiją, o mus verčia emigrantais masę, panašią į klijus, su kuria aptepti
trūksta žmonių vadovaujamoms vietoms.
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1958.6.1.
nius parlameritus atsiėmė savo kandidatū
darytis. Bet mes nenorime emigruoti iš sa batai praranda odos blizgesį, o dulkės prie
„KAIP EINA MAINE, TAIP IR VISAS
ras, kai buvo sukelta audra dėl jų labai
vo tautos, nepaisant to, kad likimas mus išteptos avalynės limpa, kaip prie klijų.
KRAŠTAS“
naciškos praeities.
išsvaidė po viso pasaulio pasviečius. Ne
Be to, prie kremo, dėžutės pagrindo rei
IŠ IGNALINOS AR SMALININKŲ
Maine valstija, respublikonų tvirtovė,
— Quemoy saloje nuo apšaudymų ir
XVIII a. enciklopedistai įkvėpė J. Kapo kia įtaisyti auselę, kurią sukinėjant būtų
Visą laiką LTSR Žemės ūkio ministeri rugsėjo mėn. pirmosiomis dienomis guber bombardavimo jau žuvo daugiau kaip leoo
čiui enciklopedijos leidimo mintį. Ne ap galima lengvai atidaryti dėžutės dangtelį. jos vyriausioji melioracijos valdyba Biržų
natorių ir senatorių išrinko demokratus. žmonių.
sišvietimui iš barbariškos sąmonės susi
Iš „Tiesos“, 1958.5.28.
MMS skirtą naują techniką adresuodavo į Prez. Eisenhoweris pareiškė, kad tai yra
telkė enciklopedijos prenumeratoriai. (Ne
B. Vaitienė
Panevėžio geležinkelio stotį.
neabejotinas respublikonų pralaimėjimas.
sutinku šiuo atveju su neseniai vienam
Ateistinė propaganda provincijos spaudo
Pernai rudenį MMS gavo iš vyr. meliora
leidiny reikštu samprotavimu). LE žygyje
NAUJAS MIESTAS
je. Telšių rajono laikraštis „Komunizmo
cijos valdybos tokį pranešimą:
PRANCŪZIJOJE
ĮTEMPIMAS
DĖL
slypi lietuviškoji valia likti savo tautoj ir
aušra“ ateistinę medžiagą spausdina 2-3
Antalieptei neseniai suteiktas miesto ti „Jūsų stočiai paskirtas traktorius S-80 -ALŽYRIEČIŲ TERORISTŲ VEIKLOS
joj ieškoti savo egzistencijos įprasminimo.
kartus per mėnesį. Rašo apie krikščiony
su kelmų rovėja. Vykite atsiimti į Šilutės
po
gyvenvietės
vardas.
Tačiau
vienintelė
Nors
Prancūzija
yra.
ėmusis
griežtų
prie
Išleisdami savo kalba enciklopediją, po vi
bės kilmę, „reakcinę religijos esmę“. (E)
geležinkelio stotį“. Iš MMS direktorius
są pasaulį išsklaidytieji lietuviai norime krautuvė Antalieptėje yra neremontuoto Rauba skambino į valdybą, bandė išsiaiš monių prieš krašte veikiančius Alžyro te
roristus, daugelį jų areštavusi, bet teroro VAGYS KARALIŲ IR KUNIGAIKŠČIŲ
paliudyti mūsų tautos kultūrinį lygį ir se patalpose. Užėjus didesniam lietui, pir kinti šį nesusipratimą, bet...
veiksmai tebevyksta, ir dėl įtemptos pa
drauge atlikti tai, ko nebegali mūsų pa kėjams ant galvų varva lietaus lašai. Laip
■—■ Prašome mūsų nemokyti, — trumpai dėties sandėlius ir įmones saugojantieji NAMUOSE
tai į krautuvę seni, apipuvę.
vergtieji broliai.
Įdomu, ar tai pastebi Dusetų kooperaty ir aiškiai atrėžė iš valdybos, —■ sakome, sargybiniai nušauna net su teroristais nie Vagys pastarosiomis dienomis apkrausLaisvės metais visose srityse buvome vo vadovai?
tė buvusio Irako karaliaus Feisalo namus
vadinasi, priimkite.
ko bendra neturinčių žmonių.pradėję lietuviškuosius žingsnius. Paverg
Anglijoje, bet nieko vogtina neberado: po
Teko pasiimti. Agregatą per dvi paras
O. Mikučionienė
tojoj tėvynėj vėl juos tramdo prievarta.
karaliaus mirties visus brangesnius daik
pargabeno į Biržus. Technikos amžiuje vis TAIP BLOGAI IR KITAIP NEGERAI
Iš „Tiesos“, 1958.8.23.
Ne tik žmonės prievartaujami. Prievartau
kas galima.
Komunistinė Kinija, apšaudydama Que tus išgabeno testamento vykdytojai.
jama ir tiesa. Protestuodami prieš šią prie
Bedfordo kunigaikštis vieną rytą 4 vai.
IŠRADĖJAI IR IŠRADIMAI
Šių metų kovo mėn. 27 dieną MMS direk moy ir Matsu salas skelbia, kad ji būtinai
vartą, norime savo enciklopedijoj objektyUtenos miesto spaudos platintojai su- toriaus kabinete vėl suskambėjo telefonas. išlaisvinsianti ne tik tas salas, bet ir Čiang išgirdo kažką vaikščiojant. Vagys užrakino
viai sutelkti visą lietuviškąją būtį, visą 'galvojo naujovišką laikraščių prisegimo
— Į Telšių geležinkelio stotį jums išsiun kaišeko užimtąją Formozą. Amerika yra jį miegamajame, bet jis išėjo pro kitas du
savo istoriją (ne tik falsifikuotą socialinių vitrinose būdą. Užuot abi laikraščio puses tėme dar vieną traktorių S-80 ir krūmų pio Čiangkaišekui įsipareigojusi ginti Formo ris >r paskambino policijai. Pavogtas kuni
santykių iškarpą), visus savo žmones (to segę atskirai, jie prisega jas taip, jog vie vėją, — trumpai pranešė iš vyr. meliora zą, o, be to, netekimas šios salos leistų ko gaikščio žmonos laikrodėlis 20-30 svarų
kius, kokie jie buvo, o ne kokiais juos oku na uždengia visą kraštutinę skilti kitos. cijos valdybos. —- Vykite pasiimti.
munistinei Kinijai veržtis į kitus salynus vertės.
pantas perkuria).
Okupacinė prievarta Šitoks prisegimas, anot jų, duoda didelį
MMS ir šią techniką pasiėmė. Dabar vėl ir palengvintų kelią į patį Amerikos že Bedfordo kunigaikštis skundžiasi, kad jį
apvagia jau kelintą kartą, o nė vienas va
savo ideologijos vardan ne tik lietuviškąją efektą. Pirma, mažiau sunaudojama smeig melioratoriai laukia naujos siuntos ir spė myną.
būtį falsifikuoja, ji prievartauja ir visą tukų. Antra, sparčiau vyksta prisegimo lioja: iš kur ją reikės parsigabenti — i
O Rusija liepia Amerikai atitraukti sa gis nesugautas.
Tą pačią naktį vagys buvo įlindę ir i lor
mąstymą; ir pačias tokias visuotines sąvo procesas. Ir trečia... žmonės, negalėdami Skuodo ar Veisiejų, iš Ignalinos ar Smali vo laivus iš Formozos sąsiaurio ir Kinijos
K. Liubšys
puolimą žada laikyti lygiu Rusijos puo do Radnoro tarnų patalpas ir pavogė grakas, kaip laisvė ir tiesa, taika ir teisingu perskaityti uždengtos skilties, norom-ne- ninkų?
mafono ašelę.
. <.£3 ^u,4
Iš „Tiesos“, 1958.4.20.
limui.
mas, žmoniškumas, ištikimybė ir t.t. ir t.t. norom priversti laikraštį pirktis kioske,
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DIDYSIS MUSŲ TAUTOS ŽADINTOJAS
„...Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite,...“
— žodžiai iš Dr. V. Kudirkos sukurto eilė
raščio, kuris buvo patalpintas VARPO 1
nr. VARPAS — literatūros, politikos ir
mokslo mėnesinis laikraštis pradėtas leis
ti 1889 m. Tilžėje. Pirmaisiais metais bu
vo spausdinamas Veyerio spaustuvėj. Tirą
žas looo egzempliorių. Prenumerata 4 mar
kės arba 2 rubliai. VARPO išleidimu dau
giausia rūpinosi Dr. V. Kudirka, jis buvo
žymiausias laikraščio bendradarbis ir re
daktorius.
Šio didžiojo mūsų tautinio atgimimo vei
kėjo ir kovotojo šimto metų gimimo sukak
ties minėjimą Londone ruošia Londono Vy
rų Choras su sambūriu Londono Vaidila.
Minėjimas įvyks rugsėjo 27 d., šeštadienį,
7 vai/vakaro, Parapijos salėje.
Programoje: V. Ignaičio paskaita ir me
ninė dalis — solo, deklamacijos, Londono
mišraus choro dainos ir kt. Po minėjimo
pasilinksminimas.

Tautos šventės minėjimas
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 5 vai. p.p.,
St. John Ambulance Hall, įvyks Tautos
šventės minėjimas šia programa:
Corbiečiai savo pajėgomis suvaidins vie
no veiksmo tragikomediją „Taikos kiau
lę“, be to, bus padainuota iš Pupų Dėdės
pastogės. Paskui šeimyniška arbatėlė, ku
rios metu bus loterija ir plokštelių muzi
ka.
Prašome visus corbiečius ir apylinkės
lietuvius kuo gausiausiai ir punktualiai
dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Visi mes norime, kad artimieji Lietu
voje ar Sibire gautų gerą daiktą ir
kad už jį mums nereikėtų permokėti.
Dėl to pabandykime siuntinį pasiųsti
per lietuvį

ANTANĄ BRIEDĮ
88, GOLDSMITH Ave., LONDON. W3.

Jis nesirengia nulupti jūsų, o patyri
mo šiame darbe turi ne mažiau kaip
ir kiti. Bus atlikta greit ir tvarkingai,
ir jūs aiškiai sutaupysite, gaudami ge
riausias prekes už žemiausią kainą.
Pvz., stambesnių prekių kainos bus
15-20 procentų pigesnės negu kur nors
kitur, o prekės tikrai geresnės.
Prašykite kainoraščių ir pageidauja
mai kainai pavyzdžių.

Nr. 36. (527) 18. 9. 1958

Sfadtyteju lauktai
BARAVYKININKAI ir BENDRADARBIAI
Tuos baravykinirikus vieni bara, kiti gi
ria, bet man rodos, kad jie iš tiesų kartais
gana išpučia reikalus. Argi čia teisybė, kad
pasižadėjusių „Europos Lietuviui“ rašyti
dauguma nebeatsiliepia? Man rodos, kad
dauguma bent retkarčiais bendradarbiau
ja ,o gal net visi. Tai iš ko dabar čia juo
kiamasi? Ar iš tų bendradarbių, kurie iš
tikro mirė? Tai būtų žiauru!
S. Liuokas

Jei p. Neveravičius vadovaujasi „teisin
gumo pajutimu“, tai aš jį galiu užtikrinti,
kad lietuvio S. Masiulio nepažįstu. Todėl
galiu paties p. F. Neveravičiaus man mes
tu priekaištu atsakyti, „jog taip viešai ra
šant, reikėtų pasisakyti, kuriais sumeti
mais jis apsimeta nežinąs, kas minėtąją
bendrovę įsteigė“.
P. S. Masiulis savo laiške rašo:
„Liet. Prekybos Bendrovė ne anonimi
nė, bet oficiali firma, oficialiai užregistruo
ta reikiamose įstaigose“.
Patikrinus atitinkamose šiuos reikalus
tvarkančiose Londono įstaigose, pasirodė,
kad Liet. Prek. B-vė dar rugsėjo 12 d. ne
buvo niekur užregistruota. Todėl kuris iš
mūsų daro kažkokias „diskriminuojančias
išvadas“: aš, ar p. S. Masiulis? Ar tai toks
p. S. Masiulio „uždėjimas tąško ant i“?
Kodėl p. S. Masiulis, prieš rašydamas
patriotinius biznio skelbimus, nepasisakė
prieš tai, o tik labai narsiai puolė mane
tada, kada išdrįsau paklausti, kas jūs esa
te?
P. S. Masiulis skundžiasi, kad E.L. Re
dakcija rado reikalinga įdėti nemokamai
mano laišką. Tuo pačiu galiu paklausti ir
aš p. S. Masiulio — kodėl gi Redakcija įdė
jo p. S. Masiulio laišką ir tai bent keturgu
bai daugiau užėmusį vietos negu mano? Ar
p. S. Masiulis, įsteigęs biznio bendrovę,
toks jau galingas, kad jaučiasi turįs galios
diktuoti E.L. Redakcijai, ką spausdinti ir
ko nespausdinti?
„Gyvename ne kokiame kaime, o Londo
ne, kur su patalpomis sunku“ — skundžia
si p. S. Masiulis, pasiteisindamas į tai, kad
savo laiške pastebėjau, jog Liet. Prk.
B-vė pasirinko kaip tik tokį pat adresą,
kur jau yra tos pačios srities kita biznio
įstaiga. Kada ir koks tikras biznierius pa
sirinks konkuruojančios firmos adresą?
Dievaž, neįtikėtina.
Priešpaskutinėje savo laiško pastraipoje
p. S. Masiulis jau didžiuojasi; kad jo bend
rovė „remia“"lietuvišką spaudą, spausdin
dama daugumoje lietuvių laikraščiuose sa
vo skelbimus. Kniedi paklausti p. S. Masių
lio, ar jis tai daro iš labdaringumo? „E.
Lietuvis“ knibždėte knibžda nuo tos rūšies skelbimų jau nebe pirmi metai, užjuos imami pinigai, ir tos firmos iki šio-;
lei nesigyrė, kad tuo „remia“ lietuvišką,
spaudą. Todėl p. S. Masiulio pasigyrimas,;
kad jo bendrovė deda lietuviškoje spaudo
je skelbimus, yra daugiau negu naivus:
juk anglai siuntinių nesiunčia, todėl p. S.
Masiulis ten ir skelbimų nededa. Nors ir
nesu biznierius, bet prekyboje, ypač dar
tokios rūšies, patriotizmas
įvairiausių
blogybių kaukė.
Paskutiniame sakinyje p. S. Masiulis
įtaria mane, kad aš', rašydamas laišką, tu
rėjau „nuslėptus
asmeninius interesus“.
Nežinau, ar kas nors kitas, išskyrus p. S.
Masiulį, šioje srityje mane įtars. Priešin- ■
gai, nedaug atsiras tokių, kurie neįtartų p.
S. Masiulį, neturintį „asmeninių intere
sų“, todėl jis ir „kitą tuo pačiu tep( kuo
pats kvep“.
Ką tuo reikalu beatsakytų mano adresu
abu aponentai, šiuo klausimu nerašysiu.

JAUTRUMAS
Kitą kartą, kai lietuviai kariavę su prie
šais, lietuvis paėmęs į nelaisvę gudą ir ve
dęsis
į savo stovyklą. Jis pats eina pirma,
BRADFORDAS
belaisvis iš paskos. Belaisvis vis galvoja,
Lietuvių VYTIES Klubo nariams prane-. torijos laikotarpiais. Mindauginio laikotar kaip čia nusikratyti to lietuvio ir paspruk
šama, jog rugsėjo 28 d., sekmadienį, .3 v. pio sukurta valstybinė tradicija, caristinės ti. Radęs tinkamą ąžuolinį baslį, prisitai
p.p., Klubo patalpose kviečiamas Klubo okupacijos priespaudoje įvykęs tautinis at kęs tvojęs lietuviui per galvą taip smar
narių susirinkimas šia dienotvarke:
gimimas ir pastarojo pagimdytas laisvės kiai, kad net baslys lūžo. Lietuvis atsisu
1. Valdybos narių pranešimai;
dvidešimtmetis yra veiksniai, kurių įtako ko ir sako: „Štukų nedaryk, marš pirma
2. Diskusijos;
je jokios priespaudos priemonės nebeįs manęs!“
3. Revizijos Komisijos rinkimai;
tengs lietuvių tautos iš istorijos puslapių
„E. Lietuvio“ Nr. 33 S. L. skaitytojas ra
4. Einamieji reikalai: a) Įstojamasis mo- ir ateities gyvenimo nutrinti. Išsilaikymo šo: „Prisidėjo Šateikis, tapau į miltus su
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VĖS
kestis (pagrind. įnašai); b) Nario mokes ryžtas, atvedęs mūsų tautą iš proistorės į maltas“. Mielas S. L., atsiprašau, aš neži
AKCININKŲ DĖMESIUI
tis; c) Statutas; d) Budėjimas; e) Vaikų šiandieną, nulems ir jos ateitį, nors naujai nojau, ar tamsta esi baravykininkas, ar ne.
Akcininkams jau yra pranešta, kad ofi- priežiūra ir f) Kiti klausimai ir sumany užėjusiai komunistinės okupacijos nakčiai Be to, man ir nesvarbu, kas tamsta būtu
cialus Lietuvių Namų Akc. B-vės susirin- mai.
Sekretorius
šiandien dar galo ir nematyti. Kalbėtojas mei; esi „E.L.“ skaitytojas, tai gana su
kimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2
kvietė dalyvius būti geriausiais savosios prantama, kad nesi joks šnipas, bet toks
vai. p.p., Lietuvių Namuose. Susirinkime
tautos talkininkais laisvajame pasaulyje pat vargšas skaitytojas, kaip ir aš. Viena
bus priimti reikalingi nutarimai ir atlikti NOTTINGHAMAS
ir lietuvybės išlaikymu padėti tautai, kuri negaliu suprasti: kovojai prieš baravykibalsavimai.
anksčiau ar vėliau, bet neabejotinai išsi- ninkus, bet praeitame Nr. 33 stoji už juos!
Akcininkai, kurie susirinkime negalės Tautos šventė
irs į laisvės krantą.
Aš neužsigaunu, jei mano nuomonę padalyvauti, o nori įgalioti ką nors kitą, pri
Rugsėjo 27 d., 6.30 vai., šeštadienį, Syca
Minėjimo pabaigoje vienas kuopos vy- laikei labai nešvaria. Juk kiekviena galva
valo išduoti tokio turinio įgaliojimą: „Lie more Rd., Sycamore mokykloje rengiamas ras vengras, palydimas V. Pundzevičiaus, savaip galvoja: kas vienam menas, kitam
tuvių Namų Akc. B-vei. Aš ...... (vardas, platesnio masto Tautos šventės minėjimas. smuiku atliko eilę mūsų tautiškos muzi- biaurybė. Niekam nenorėjau įgelti, o tik sa
Programoje: oficialioji dalis. Br. Dauno kos dalykų, susilaukusių dalyvių gausių vo mintis išreikšti, ką aš galvoju.
pavardė ir adresas), būdamas minėtosios
bendrovės nariu ir turėdamas teisę balsuo ro paskaita, o meninę dalį išpildys garsusis plojimų. Minėjimą baigė kpt. J. MatulaiBaravykininkai, kiek mano žinios siekia,
ti už X akcijas, įgalioju ...... (vardas, pa Bradfordo Atžalynas. Po oficialiosios da tis, išreikšdamas padėką visiems, prisidė- yra organizacija. Buvo minėta, kur yra jų
varde ir adresas) balsuoti už manė meti- lies grieš lietuviška muzika, bus šokiai, žai jusiems prie jo paruošimo ar jame dalyva centrinė įstaiga. Ten tik laikosi šnipų gau
niame bendrovės susirinkime, kuris įvyks dimai, loterija, veiks lietuviškas baras.
vusiems, ir pakvietė sugiedoti Lietuvos ja, kitaip aš nemoku jų suprasti. Aš iki
1958 m. rugsėjo dvidešimt aštuntą dieną.
Sycamore mokykla iš centro pasiekiama himną.
šiol negirdėjau, kad kas iš „E.L.“ skaityfo(data).
Pasirašau prie liudininko
31 autobusu.
Pietų ir pobūvio metu, kuris spindėjo jų būtų pasirinkęs herbu baravyką, pats
Apačioje turi būti įgaliojimą davusiojo
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 12.15 vai., S. lietuviškuoju vaišingumu, svečiai dar tu būdamas visai nebaravykininkas.
parašas ir liudininko parašas, adresas ir Patrick bažnyčioje, London Rd., bus lietu rėjo ilgos progos pabendrauti su kuopos
Aš "esu už savo nuomonę, kaip Dr. Valte
užsiėmimas.
vių pamaldos ir Mišių auka, skirta už Tė vadu, karininkais ir vyrais. Skirstydamie- ris už „ginčą“. Žinios gautos neoficialiai
bus vynę Lietuvą. Po pamaldų vyksime į ka-. si į namus, svečiai išsivežė padėkos jaus- — yra gautos per šnipus. O kas yra šni
Šiame susirinkime 1 direktorius
naujai renkamas ir 1 perrenkamas. Kan pines, kur bus pašventinti trims lietuviams mą kpt. J. Matulaičiui ir jo talkininkams, pas? — Šnipais reikia laikyti visus neviešo
didatus į direktorius gali pasiūlyti kiekvie paminklai: A.A. J. Tamolinui, J. Bubliui ir sudariusiems 'gražią progą paminėti mūsų pobūdžio pranešėjus, seklius, taipgi ir banas akcininkas. Toks pasiūlymas turi būti J. Meliauskui. Bažnytines' apeigas atliks Tautos šventę.ir gausiame būryje, lyg di ravykininkus. Valstybės skiria stambias pi
įteiktas raštu bendrovės sekretoriui ne vė mūsų kapelionas kun. J. Kuzmickis.
delėje lietuviškoje šeimoje, vėl pagyventi nigų sumas visokiems sekliams išlaikyti,
liau kaip 4 dienas ir ne anksčiau kaip 28
Į minėjimą ir šventinimą kviečiami ko lietuviškojo solidarumo nuotaika.
o viešai pasakius — šnipams.
dienas prieš susirinkimą. Prie pasiūlymo gausiausiai atsilankyti visi Nottinghamo ir
Plunksnagraužis buvo viešas korespon
turi būti pridėtas kandidato raštiškas su apylinkės lietuviai.
dentas, jis kai ką užrašydavo Londono par
RUGSĖJO 8 D. MIUNCHENE
tikimas.
Į kapines bus užsakyti specialūs autobu
Miuncheno kunigų iniciatyva, pakvie ke lapus šluodamas, važinėdavo pas bičiu
Kas norėtų gauti kitokių informacijų, sai.
čiant artimesnes apylinkes, paminėjimas lius į L. Sodybą ir kitur. O baravykininkai
prašomi kreiptis į Lietuvių Namus.
DBLS Nottinghamo Sk. Valdyba
įvyko rugsėjo 7 d. Planegge. Be Miunche turi centrinę Londone, per šią įstaigą jie
no lietuvių, buvo atvykusių iš Ingolstadto, surenka visas žinias, iš čia žinios pakliūva
*
DBLS XI-T0 METINIO SUVAŽIAVIMO
nemažai iš Memmingeno, su garsiuoju ku pas redaktorių.
PADĖKA
LIETUVIŲ NAMUOSE
Mano galvojimas dar nėra galutinis
nigu Bunga, Gautingo ir kt.
Širdingai
dėkoju
visiems
Nottinghamo
DIENOTVARKĖ
Minėta keleriopai: kaip Tautos šventė, šprenditnas, kad visi skaitytojai bus dėkin
lietuviams
už
piniginę
auką.
1958 m. rugsėjo 27 ir 28 dienomis
A.J., T.B.H. Fishpool, nr. Mansfield Marijos gimimas ir 350 metų nuo Marijos gi. Tam tikra dalis atsiras, kaip S. L., ku
rie norės praskelti šnipui galvą už iškėli
apsireiškimo Šiluvoj.
šeštadienis, rugsėjo 27 d.
mą viešai tikrovės. Čia tam ir yra slaptu
Minėjimas
pradėtas
pamaldomis
Marijos
11 vai. ryto:
COVENTRY
apsireiškimo vietoj — Maria Eich bažny mas, bet kas slaptai paduoda žinias, tas
1. Atidarymas (DBLS Pirmininkas) ir
Tautos šventės minėjimas
čioje lo vai. Sumą laikė kun. Dr. J. Aviža. yra šnipas.
Suvažiavimo prezidiumo rinkimai.
Kai kurie mūsų tikrai esame per daug
Rugsėjo 20-tą dieną puikioje PILOT sa Gražių minčių pamokslą pasakė atvykęs iš
2. Mandatų ir nominacijų komisijų rin
Romos kun. Dr. J. Vaišnora, MIC, apie Ma jautrūs. Pasimokykime iš ano kareivio.
lėje įvyks Tautos šventės minėjimas.
kimai. ___
3. Pranešimas iš skyrių veiklos (1-mas
Programoje: paskaita, pasilinksminimas, rijos Mergelės apsireiškimą Šiluvoj prieš Gavo basliu į galvą ir nesikarsčiuodamas
vicepirm.). Paklausimai ir pranešimo pri loterija ir 11. Bufetas veiks iki 11 vai. p.p. 35o metų ir Lietuvos gerovę, galybę ir jos pastatė belaisvį tokioje vietoje, kur jis ne
Šokiai iki 12 vai.
ėmimas.
žydėjimą Vytauto Didžiojo laikais. Kiaušy bebuvo pavojingas. S. L. niekas neužgavo,
4. DBLS apyskaita už 1957 m. (DBLS
Nuoširdžiai kviečiame visus kaimyninius toj as mintimis nukeltas į garbingą ir didin ir man atrodo, kad nėra ko skųstis, jog kas
Antanas Žukauskas, Headley Park.
iždininkas).
skyrius aplankyti mus!
gą mūsų tautos praeitį, kada dabartiniai būtų jį sumalęs į miltus.
5. Revizijos Komisijos pranešimas.
J. šateikis
Pradžia lygiai 18 vai.
’
mūsų tautos priešai Lietuvai nebuvo pavo
6. Paklausimai dėl apyskaitos' ir rev. ko
j'ingi, nes jie buvo tik maži ir silpni mūsų
Ign. Šmigelskis
misijos pranešimo ir jų priėmimas.
kaimynai.
VOKIETIJA
Pietų pertrauka.
ATSAKYMAS
F.
NEVERAVICIUI
IR
Kažkas buvo paskleidęs žinią, kad pasi
LA1MES BEIEŠKANT
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
S. MASIULIUI
2 vai. p.p.:
rodys ir Memmingeno lietuvių choras. Net
Ak,
mano
Dieve, geras ir galingas.
UHLERBORNE
7. DBLS Pirmininko pranešimas iš 1957
Į mano užklausimą, kas sudaro Liet. Pre Kiek džiaugsmo Tavyje randu,
vokiečių visuomenėj buvo domėtasi. Gaila,
Labai gražioje vietoje netoli Mainco, Vo
m. veiklos, paklausimai ir pranešimo prikybos
Bendrovę,
atspausdintą
E.L.
Nr.
34,
kad jis neatvyko, greičiausia dėl lėšų sto
Kai žėri žvaigždės stebuklingos
kietijoj e, yra Uhlerbornas, kuriame lietuj
ėmimas.
kos. O būtų graži reprezentacija prieš vo pereitos savaitės Nr. 35 atsakė p.p. F. Ne Dangaus mėlynajam kely.
Ii
viškomis
rankomis
tvarkingai
užlaikoma

8. DBLS Tarybos Pirmininko pranešikiečius, kurie_Iabai smalsiai spaudęs! jau veravičius ir S. Masiulis.
mas, paklausimai ir pranešimo priėmimas. me ir jurginais apsodintame rajone gyve ir taip per daug prisipildžiusioj bažnytėP. F Neveravičius rašo: „Kad Liet. Pre Tada matau aš Tavo puikų grožį,
na Viena is JAV armijos tarnyboje esančių
9. Mandatų Komisijos pranešimas.
lėj» kad neįmanoma buvo pajudėti. Buvo kybos B-vę įsteigė ir jai vadovauja p. Ma Kuris per amžius triumfuodamas žydės...
lietuviškųjų’sargybų kuopų. Čia, kuopos
10. Jaunimo reikalai.
nemažai ir giesmelių pagiedota, ir neblo siulis, žinoma ne tik Lietuvių Namų Direk Tik man šioj žemėje nuvys greit rožės.
11. Lietuvių Namų Bendrovės reikalai: vadui dipl. ekonomistui Juozui Matulai gų, balsų būta. Gražios meliodijos, bet tik cijai, bet ir visiems kitiems apie Lietuvių Beieškant laime žydinčios gėlės...
a) LN B-vės pirmininko pranešimas, dis čiui pakvietus, Tautos šventės paminėti tai mums. Po pamaldų pasikalbėta su pa Namus Londone besisukiojantiems lietu
1958. 4. 14.
kusijos ir pranešimo priėmimas; b) „E.L.“ rugsėjo 7 d-, susirinko kuopos karininkai žįstamais ir sutikta seniai bematytų tautie viams. Nuostabu tad, kad p. Žukauskas,
Redaktoriaus pranešimas, diskusijos ir pra ir vyrai, jų šeimos ir eilė svečių, atvykusių čių. Po to šimtamečių ąžuolų pavėsy, Ma- Lietuvių Namų B-vės tarnautojas, sakosi
nešimo priėmimas; c) DBLS Tarybos pir iš toliau. Svečių tarpe buvo iš Švedijos at rija, Marija... giesme pradedant, sekė kun. t° nežinąs .
mininko pranešimas, diskusijos ir prane vykęs pik. Itn. Viršila, mjr. J. Černius, Vaišnoros paskaita apie Marijos apsireišSAVI NESUSIPRATIMAI IZRAELYJE
Man gi,dar daugiau nuostabu, kad p. F.
kun. Dr. A. Gronis, kun. Šimukėnas, PLB kimą _____
šimo priėmimas.
Šiluvoj, „prieš
350 metų.
Po plačios Neveravičius yra tos nuomonės, jog už__________
r____________
Christian Educational Assn, leidžiamas
Vokietijos Kr. Valdybos pirm. K. Drunga, ir turiningos paskaitos sugiedotas Tautos tenka žinoti, kas Liet. Prek. Bendr. suda- laikraštis „Common Sense“ Nr. 301 paduo7.30 vai. v. vakarienė.
—JL.rė,4-41*tikT 4Lietuvių
• r41
Ttfvolmiim
it*
ilArvac*
_
.
vicepirm. E. Simonaitis, ižd. J. Stankaitis e
Namų Direkcijai ir tiems, da -tokią
žinią:
himnas.
Sekmadienis, rugsėjo 28 d.
ir kiti.
„kurie
apie
Lietuvių
Namus
besisukalioRabinas pranašauja Izraelio galą
Dalyviai giliai dėkingi Miuncheno kuniŠventės minėjimo programa prasidėjo gams’k'un’ Dr.’ J. Avižai’ir kun? J.Tautke- j«“- Ar, p. F. Neveravičiaus nuomone, tik
9 vai. ryto:
____________
Vienas
Izraelio rabinaš kalba apie IzrąePamaldos Lietuvių Bažnyčioje.
lo vai. ryto pamaldomis, kurias katalikam vičiui už suorganizavimą tokių atlaidų, ko Lietuvių Namų Direkcija ir apie juos be- jį0 sunaikinimą,
Rabinas Amran Blaū,
atlaikė kun; Gronis, o evangelikam kun. kių mažos ir negausios apylinkės neįsteng sisukalioją lietuviai sudaro lietuvių vi11 vai. ryto:
60 metų amžiaus, yra vienos žydų religinės
12. Nominatorių Komisijos pranešimas. Šimukėnas, tardami dar Rugsėjo 8-jai pri tų, taipgi už pagalbą tiems, kurie dėl lė- suomenę?!
.
_____
_____
_______
—.---- - Natorei
sektos vadas.
Ši sekta vadinasi
13. Rinkimai: Pirmininko, Valdybos, Ta taikytus pamokslus, iškeliant ir tos dienos šų stokos nebūtų galėję atvykti.
D-vis
Kodėl p. F. Neveravičius taip pat užtik- Karta — Šventojo Miesto Globėjai.
rybos, Rev. Komisijos.
ypatingą religinę svarbą. Pamaldų metu
rintas, kad aš, dirbdamas ne Londone, bet
Jie yra griežti sionizmo priešininkai ir
14. DBLS Sąmata 1958 m., diskusijos ir kuopos vyrai giedojo lietuviškas giesmes,
Lietuvių Sodyboje, turėjau žinoti, kas tą paiankds arabams; skelbia, kad Izraelis nę
sąmatos priėmimas.
fisharmonija palydint kuopos nariui V. NEPASISEKIMAI IR LAIMĖJIMAI
bendrovę sukure? Ar buvo pries p. F. Ne- turi teisės egzistuoti. Ši grupė atsisako pri15. DBLS ateities veikla, diskusijos.
Pundzevičiui.
........
_ _
pažintii valstybės
vaistybės buvimą ir valdžios egzisveraviciaus paskelbtą laišką bent kur nors pažint
16. Įvairių klausimų ir sumanymų svars
Po pamaldų valgyklos salėje minėjimą
viešdi apie tai nors,žodeliu paskelbta? Aš tenciją. Jie atsisako mokėti mokesčius ir
tymas ir bendros diskusijos.
atidarė šeimininkas kpt. J. Matulaitis, sa šikabinęs lapelį, kurį jis parodo kiekvie- jr dabar esu tos pačios nuomonės, kad tais
vykdyti teismų sprendimus.
17. Suvažiavimo uždarymas.
vo vadovaujamos kuopos vardu pasveiki nam nusimenančiam dėl kokio nors nepa- atvejais, kai į lietuvius apeliuojama, lieRabinas Blau ir jo 300 pasekėjų griežtai
1 vai. p.p. pietų pertrauka.
nęs dalyvius ir savo įžanginiame žodyje sisekimo. Tame lapelyje įrašyta:
i
•
....................
ylsu°me”ė (ne tik Lietuvių Namų iaįkosį senųjų Izraelio papročių ir įstaty2 vai. p.p.:
pabrėžęs lietuviškojo organizuotumo svar
„Nepasisekė biznyje, kai buvo 31 metų Direkcija) turėtų žinoti, kas tai daro. Šven
Oficialus LN Akc. B-vės akcininkų susi bą. Gražiai priminęs minėjimo reikšmę ir amžiaus; pralaimėjo rinkimus teisinėn tar- tai tikiu, kad tos pat nuomonės yra ir p.1 mų. Jie gyvena sename ghetto Meah Shea'• rim Jeruzalėje. Jie laiko karves, ožkas, an
rinkimas.
prasmę, kpt. J. Matulaitis pakvietė daly nybon — 32 m. amž.; vėl nepasisekė biz- F. Neveravičius.
tis ir vištas šimtmečių senumo namuose.
vius tylos minute ir atsistojimu pagerbti nyje — 33 m.; išrinktas teisinėn tarnybon Kadangi p. F. Neveravičius savo
pa- Jie patys’au kepa duoną ir siuvasi draREIKALINGAS VIRĖJAS
dėl Lietuvos žuvusiuosius.
—34 m.; mylimoji mirė — 35 m.; nervai pa skelbtame laiške tvirtina, jog jis „vadovau bužius
Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis
Pagrindinėje minėjimo paskaitoje Kr-V- iro — 36 m.; pralaimėjo rinkimus į spea- jasi grynai teisingumo pajutimu“, tai dar
Izraeii0 valdžia išleido potvarkį, uždraus
virėjas.
Suinteresuoti asmenys prašomi pirm. K. Drunga keliais vaizdais priminė
kenus — 38 m.; pralaimėjo rinkimus į elek nereiškia, kad aš kuo kitu vadovaujuos ir .|,ma natiems niauti evvulius ir tuo nastakreiptis į Lietuvių Namų Direkciją arba į mūsų tautos istoriją, iškeldamas tuos mo torius — 40 m.; pralaimėjo rinkimus į kon- tuo pačiu galiu jį užtikrinti, jog taip pat tė juos j toklą padėtj kad jie’ nebegali var
Lietuvių Sodybos Vedėją.
mentus, kai mūsų tauta dar gyveno istori gresą — 43 m.; išrinktas į kongresą — 46 su jokia firma nieko bendra neturiu ir ne- toti mėsos Jų vadas’ raudonbarzdis, tre
.
, ,
,
,
,
LULL lllCoUo. d IĮ Vdudo I dUUUuUdl 4ul&t
jos šešėlyje ar šimtmečiais trukusioje oku mų pralaimėjo
rinkimus įi kongresą —
— 48
48 sijaučiu
sijaučiu nusikaltęs,
nusikaltęs, iškėlęs
iškėlęs šįšį klausimą.
klausimą. P.P. čios
čios ggener
eneracijos
acijos jeruzalietis
jeruzalietis rabinas
rabinas yra
Dėl S. Masiulio laiško
pacijoje. Lygindamas tuos ilgus sunkiuo m.; pralaimėjo rinkimus į senatą — 55----m .; F
F. Neve
Neveravičiaus
nuolatinis
ravičiaus man daromas priekaiš- nuo
latinis kalėjimo gyventojas — įkaitas,
E.L. apgailestauja praeitame numeryje sius istorinius momentus su dabartine tau pralaimėjo rinkimus į viceprezidentus —
aš, girdi, nereagavau, kai lenkiš Kartais jam
jam esant kalėjime jo pasekėjai
tas, kodėl as,
S. Masiulio laiške per neapsižiūrėjimą pra tos nelaime, 18 metų besitęsiančia okupaci 56 m.; pralaimėjo rinkimus į senata —58 ka cfirma
----------------------------dėjo skelbimus į „E. Lietuvį“, sutinka su valdžios nnfvarlri
potvarkiais, r\
o Irai
kai +ilr
tik
leidęs sakinį, kuriame daromos tam tikros ja, kalbėtojas išreiškė gilų įsitikinimą, kad m.; išrinktas prezidentu —60 m. amžiaus“, apeliuodama į lietuvius „tautiečiai“, manęs jį paieidžia iš kalėjimo,
jis vėl viską paužuominos kitai siuntiniais besiverčian lietuvių tauta tautinio susipratimo prasme
Toji pamokomoji nepasiduoti'istorija yra nė kiek nejuodina, nes tuo pačiu aš galiu najkjna ir sako, kad tas, kurs bendradarčiai firmai, turinčiai Lietuvių Namuose šiandien yra mažesniame pavojuje, negu Abraomo Lincolno svarbesnės gyvenimo kaltinti ir p. F. Neveravičių: kodėl gi jis WauiiTsn stonktais” vra mflmi "viešna+ies
savo skyrių.
bet kuriais ankstyvesniais sunkiaisiais is- datos.
nereagavo?
Dievo išdavikas
’
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EUROPOS
3 LIETUVIS

Mažoji Lietuva
Kada nors ateis toks metas, jog Lietu
vai vėl teks iš naujo rūpintis savo sienų
klausimu. Kol pati Lietuva yra rusų oku
puota, tai ją valdąs didysis kaimynas
sprendžia ir jos Sienų klausimą. Vilnius jū
sų, Klaipėda jūsų, Karaliaučius mūsų. O
kodėl Karaliaučius šiandien rusų, tai ga
lėtų atsakyti tik politikai, perprantantieji
šiek tiek rusiškąją politiką (šiuo atveju,
atrodo, nesunku ir perprasti ją).
Tuo atveju, kai okupuotieji kraštai pra
dės patys tvarkyti savo reikalus, gali vėl
kilti ir Vilniaus ir Klaipėdos klausimas, ir
nėra jokios abejonės, kad net Karaliau
čius negalės priklausyti rusams. Kam pri
klausys visos tos žemės? Mes norėtume
galvoti, kad Lietuvai, nes mūsų teisė į juos
atrodo neabejotina. Bet tas teises kiekvie
nas kraštas savaip įrodinėja, ir kam nors
teks nuspręsti pagal motyvų rimtumą ir
svarumą, kam nors iš šalies, kuriam nors
tarptautiniam susibūrimui, nes, tikėkimės,
niekam nemalonios nei želigovskiados, nei
sasininkai su neumanininkais. Bet tarptau
tinėms konferencijoms bus reikalingi argu
mentai, o Lietuva, prisipažinkime, mažiau
šiai turi jų pasiruošusi. Taigi mūsų politi
nės institucijos svetur, sutartinai veikda
mos su mokslininkais, šiandien svetur ruo
šiasi pamažu tai dienai, kada reikės kal
bėti už Lietuvą dėl ginčijamųjų teritori
nių klausimų.
- Reikėtų, žinoma, laukti, kad Lietuvoje
gyvenantieji mokslininkai irgi dirbtų toje
srityje, bet ten sąlygos yra visiškai nega
limos šitokiam darbui, nes Lietuva yra
Okupuota rusų ir bet koks ruošimasis atei
čiai būtų nesuderinamas su jų politika.
Tai toji pareiga gula ant tremties sluoks
nių pečių.
Tokių pastangų rezultatas yra dabar iš
leistoji knyga Studia Lituanica I. Mažoji
Lietuva, New York, 1958, paruošta Lietu
vos Vakarų Studijų Komisijos pastango
mis ir parama, išleista Lietuvos Tyrimo
Instituto (Lithuanian Research Institute,
Inc., 7o Fifth Avenue, New York 11, N.Y.
USA.
Žinoma, turint galvoje tą ateitį, kada ši
tokie darbai turės būti dedami ant tarp
tautinių konferencijų stalo, būtų buvę
lauktina, kad jie išeitų svetimomis kalbo
mis, bet... leidėjai pakankamai neturtingi,
kad tai pajėgtų atlikti, dėl to knyga išėjo
lietuviškai su darbų santraukomis anglų ir
vokiečių kalbomis. Taigi, nelabai prisitai
kydama prie tarptautinio skaitytojo, šian
dien pirmoje eilėje prie mokslininko - et
nografo, knyga atitenka mums, lietuviams,
kaip naujas mūsų mokslo žmonių darbas,
nušviečiąs istorinę praeitį.
Darbas yra kolektyvus, net penkių auto
rių. Mums patiems jis taip pat įdomus ir
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reikalingas, nes dar toli gražu, kol būsime
baigę tyrinėti savo praeitį.
Patį didžiausią darbą šiai knygai yra pa
rašiusi Marija Gimbutienė, jau plačiai pa
sireiškusi mokslininkė, savo proistorės dar
bais užsirekomendavusi tarptautiniame
mokslo pasaulyje. Jos darbas („Rytprūsių
ir vakarų Lietuvos priešistorinės kultūros
apžvalga“) plačiai apžvelgia tokią mūsų
senosios kultūros istorijos sritį, kuri iš vie
nos pusės platesniam mūsų skaitytojų
sluoksniui buvo nepažįstama, o iš kitos
rodo, kad Rytprūsiuose mokslininkai yra
surinkę daug proistorės duomenų, įsakmiai
patvirtinančių to krašto artimą giminystę
su Lietuva.
Juozas Lingis aptaria gana siaurą sritį
(„Arklas baltų srityse“) ir palyginti nedi
deliame darbe, bet šitokie darbai mūsų et
nografams ir istorikams kaip tik leidžia
gilinti savo domėjimąsi Šiauresniuose rė
muose, vadinas, juo pilniau išnagrinėti pa
siimtąjį klausimą.
Jurgis Gimbutas (knygoje jo spausdina
mas darbas „Lietuvių sodžiaus architektū
ra Mažojoje Lietuvoje“), iš profesijos sta
tybos inžinierius, jau eilė metų dirba kaip
tik mūsų praeities kultūros tyrimo darbą,
nagrinėdamas statybos sritį.
Jono Balio spausdinama tautosakinė stu
dija („Mažosios Lietuvos tautosakos bruo
žai“), o Juozo Žilevičiaus — muzikinė
(„Mažosios Lietuvos liaudies muzikos bruo
žai“).
Aišku, kad tie darbai neaprėpia Mažo
sios Lietuvos gyvenimo visų sričių. Tai
tik dalinis įrašas, bet jo brangumas ypač
mūsų sąlygomis neabejotinas ir neginčyti
nas. Knygai linkėtina susirasti juo dau
giau skaitytojų.
Knygos kaina — 5 doleriai.
K. Abr.

Šv. Mišių kalba
Visi mes konstatuojame tiesą, kad, iš
skyrus dvasiškiją, labai maža rasime tikin
čiųjų, kurie suprastų mūsų apeigų lotyniš
kąją kalbą. Tačiau tai nėra Bažnyčios sau
vališkas sutvarkymas. Tai yra istorijos vys
Kaip iš ankstesniojo mano reportažo bangos lietuvius, atvykusius čia tarp 1927- tymosi pasėka. Pradžioje, būtent, vakari
buvo matyti, Kanadoje lietuviai, ypač di 29 metų, buvo užklupusi labai aštri ūkinė nių teritorijų tautų gimtoji kalba buvo
desniu skaičium, yra apsigyvenę dar visiš depresija. Todėl apie dešimtį metų jiems lotynų kalba. Tuomet liturgija buvo atlie
kai neseniai. Vienok, nežiūrint to, jie eko teko labai sunkiai gyventi ir vargti. Po to, kama iš tikrųjų gimtąja kalba. Pamažu
nomiškai jau gana gerai sustiprėjo. Čia galima sakyti, su 2-rojo Pasaulinio Karo tautoje mirė lotynų kalba, tačiau Bažny
esama nemaža lietuvių, besiverčiančių pre pradžia, Kanadoje ypač pagausėjo darbų čia ir toliau liturgijoje dar ir šiomis dieno
kybą, ir tos srities verslininkų skaičius skaičius. Radosi darbų ir uždarbių. Visi mis laikosi lotynų kalbos. Mūsų Bažnyčia
kaskart vis didėja. Laisvųjų profesijų lie žmonės, ypač taupūs ir tvarkingi mūsų tik viena iš visų kitų vartoja visuotinę kai
tuvių skaičius ypač pagausėjo po 2-rojo tautiečiai, tada užsidirbo pinigų, prasikū- bą, nes katalikų Bažnyčia yra pasaulinė
Pasaulinio Karo tremtinių bangos į Kana rė ir atsistojo ant tvirtesnio ekonominio Bažnyčia ir reiškia visuotinė Bažnyčia.
dą. Turint galvoj lietuvių skaičių Kana pagrindo. Ypač gerą ūkinę padėtį Kanado Jos uždaras vieningumas pasaulyje pasi
doj, proporcingai gana daug jų čia dirba je (vadinamuosius „prosperity“ laikus) ra reiškia bendra kalba. Jei jau šiandieninė
do atvykę politiniai tremtiniai, vadinamie prekyba vis labiau ir labiau reikalauja
kaip gydytojai ir inžinieriai.
Šiuo metu Kanadoje lietuvių galima už ji „DP“, kurių imigracinė banga į Kanadą visuotinės kalbos, daug labiau katalikų
tikti visokiausiose veiklos srityse, kaip sa buvo bene didžiausia — apie ll.ooo. Ta ge Bažnyčia yra susirūpinusi, kad nuo Gren
koma, nuo pradžios mokytojo iki universi rovė Kanadoje tęsėsi iki pernai metų. Li landijos ligi Pietų ašigalio, nuo Rytų ligi
tetų profesorių, nuo fabrikų darbininkų gi tol beveik visi turėjo nuolatinius dar Vakarų visur būtų Gerosios Naujienos ša
Jei visame pasaulyje katalikų
iki didžiulių statybų'vykdytojų. Labai di bus, užsidirbo, susitaupė, prasikūrė. Nuo lininkų.
delė dauguma Kanados lietuvių, ypač tų, pernai metų Kanadoje, taip lygiai kaip ir Bažnyčia vartoja visuotinę kalbą, kaip
kurie su šeimomis, turi įsigiję miestuose JAV, vadinamasis „prosperity" vežimas tautoms yra naudinga, kad ji nepasirenka
savus namus, automašinas ir 1.1, o provin pradėjo Svyruoti. Kanadoje bedarbių skai prancūzų, anglų ar vokiečių, bet lotynų
cijoj —- žemės ūkius ar tabako auginimo čius gana didelis. Tiesa, vasaros metu dir kalbą, kuri šiandien «jau nepriklauso nei
farmas.v Yra ir viengungių, turinčių nekil bančiųjų skaičius padidėjo. Tai dėl vykdo vienai tautai, dėl to nė viena tauta negali
nojamąjį turtą — namus ar ūkius. Rašan mų konstrukcinių darbų — prie namų sta užsigauti.
čiam šias eilutes daugiau pažįstamas yra tybų. Tačiau artėjančioji žiema dirbantie Jei Bažnyčia leistų Šv. Mišias laikyti
įvairiomis kalbomis, tuojau kiltų chaosas.
Toronto miestas ir jame gyvenantieji lie siems vėl nieko gera nežada.
Kanadoje valandiniai uždarbiai fabri Kalbos kaskart kinta, dėl to kiekviena Baž
tuviai. Tad noriu pridurti, jog maža to, kad
torontiečiai lietuviai beveik visi turi savus kuose visą laiką buvo gerokai žemesni, ne nyčia turėtų savo tekstą ir nuosavą išreiš
namus, bet jie sukruto statytis Savus va gu JAV. Nežiūrint tai, Kanados lietuviai kimo formą. Ar toks nukrypimas neužgau
sarnamius, kur vasaros atostogų metu ir visose srityse prasikūrė, atrodo, nė kiek tų mūsų pamaldumo, ar nesukrėstų šven
savaitgaliais jie gali ramiai praleisti laiką neblogiau, negu mūsų tautiečiai gretimoj to mūsų tikėjimo nekintamumo, ar nesu
Amerikoj. Galimas dalykas, jie tai pasie mažintų mūsų Dievo tarnybos jėgos, ar
ATĖJO RUDUO — KNYGA
ir fiziškai bei dvasiškai pailsėti.
GERIAUSIAS DRAUGAS
Apie 90 mylių nuo Toronto, ant didžiu kė laikydamiesi principo: mažiau uždirbi neatimtų mūsų tikėjimui mistiško žavingu
mo, kurį jam suteikė senovės krikšto mo
Arkv. Skvireckas — šv. Raštas, Senas lio Huron ežero įlankos, vadinamos Geor — mažiau išleisk...
tina
Bažnyčia? Kodėl katalikų Bažnyčia
Tai
tiek
trumpai
apie
Kanados
lietuvių
Testamentas. Jau abu tomai išleisti. I-jo to gian Bay, yra pradedanti Kanadoj garsėti
mo kaina 3 sv. 10 šil., II-jo — 4 sv. 4 šil. vasarvietė Springhurst. Tenai, galima sa ekonominį gyvenimą. Kitą kartą teks pa apeigose neatsisako nuo' lotynų kalbos?—
Agr. Graciutienė — Valgio gaminimas kyti, kuriasi tikras lietuviškųjų vasarna liesti kanadiečių lietuvių kultūrinis gyve Tai lotynų kalbos senumas mūsų litur
gijoje!
(su iliustracijomis). Kaina 2 sv. 14 šil.
mių miestas. Springhurste lietuviai (dau nimas.
Mano Broliai! Žmonija kurį laiką buvo
Dr. Prunskis — Mano pasaulėžiūra — 1 giausia torontiečiai) turi apie 100 savų va Tiesa, čia, Kanadoje, kaip ir Amerikoj,
pagauta
reformų ir naujenybių ieškojimo.
yra
be
galo
daug
įvairių
organizacijų,
pra
sv. 5 šil. 8 penai.
sarnamių, kurie pavadinti lietuviškais var
Viskas,
kas
sena, yra bloga ir tik kas naudedant
kiek
didesnio
masto
sambūriais,
Kun. Mateo Crowley — Šventoji valan dais, kaip: Pasaka, Rasa, Aidas ir kt. Va
žada išganymą, — buvo šaukiama. Šian
da— 1 šil. 10 p.
sarnamių įėjimai ir dekoracijos tvarkomi baigiant biržiečių, zarasiečių ir kitais klu ' ja
dien jau, kartaus patyrimo kaina, nuo tos
Švaistas —■' Trys žodžiai arba gyvenimo ir puošiami lietuviškais ornamentais ir bais (tai būdinga JAV-se).
klaidos esame beveik išgiję. Šiandien žino
magija — 14 šil" 8 penai.
tautiniais ženklais — Vyties kryžiais, Ge-’
me ne tik priežodį: „Ne viskas auksas,
„TEISINGI TEISMAI“
Dr. Prunskis — Meilė ir laimė — 14/8. dimino stulpais ir pan.
kas žiba“, bet ir kitą: „Ne viskas, kas nau
Latvių
„Daugavas
Vanagi
“
informacijų
Tikiu, kad ir kitų Kanados lietuvių ko
J. Gailius — Gundymai, apysaka—14/8.
ja, yra gera“. Iš tikrųjų žmogus nenori bū
J. Balys — Lithuanian Folks songs — lonijų gyventojai neatsilieka toje srityje. biuras skelbia, kad tarybinės Latvijos teis ti pasenęs; jis negali palikti prie praėjusių
mas nuteisė 25 metams latvį Karlis Biezais
25 šil. 8 penai.
už tai, jog jis 1921-1925 m., vadinas, nepri laikų pasenusių papročių. Tačiau ir kas
Stp. Kairys — Lietuva budo —Isv. 19 š. Prasikūrimo pagrindas
nauja negalima be atodairos priimti, kad
Anksčiau, rodos, teko rašyti, jog ypač klausomos Latvijos laikais, tarnavo saugu neliktų į šalį nustumtos vertingos praei
Rašykite: DAINORA, 49, Thornton Ave,
antrosios lietuvių imigracijos į Kanadą me.
London, W.4.
ties tradicijos. „Kyrie eleison, Christe elei
son! Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasi
gailėk!“ Jūs žinot, kas jau kalbėjo tuos žo
džius. Mūsų senovės krikščionių kankinių
vadai, kai Jie nakčia požemių patalpose,
Romos katakombose, klūpojo apsupę šv.
Mišias belaikantį kunigą ir kiekvieną aki
„Melskitės užėmus. Rimas. Nerimas“.
mirksnį buvo pasiruošę mirti nuo persekio
Toliau gailestingosios sesers prierašas:
tojų užpuolimo! Mirtingąjį, kurį švelnus
„Rasta Rimo kišenėje. Nerimas liko ant sekmadienio
varpų skambėjimas nuolat
vietos nudaužtas šrapneliais, grįžtant šašie- veda į Šv. Mišias, tą ir teismo trimitų
jum iš Prūsų. Rimas mirė ligoninėje, tą pačią skambėjimas pašauks į džiaugsmingą dan
dieną sužeistas. Abudu karžygiu pažymėtu giškojo Tėvo dešinę!
f Vysk. Tihamer Toth
pakliuvę į tarpą
šitais tai dalykais draugai pasiskelbė sa oficieriškais šv. Jurgio kryžiais. Amžiną

RIMAI IR NERIMAI
Susiprato priešininkai
dviejų ugnių. Suprato ir Nerimas, jog saviš
kiai Jį vaduoja. Atsigrįžo, puolė ant užpuolikų,
Rimas iš užpakalio; abudu sušuko „ura!“,
kirsdamu it pablūdę. Ir priešininkai išsigando:
du toje pat akimirkoje krito draugų šoblėmis
sužeistu, o du pasileido bėgti. Penktasis liko
Rimo negyvai nušautas.
Nušoko draugai nuo arklių ties sužeistai
siais, atėmė iš jų visus ginklus ir, nė neklausydamu, kaip nelaisviai meldė nebepribaigti jų,
puolė vienas antram į glėbį. Rimas net pravir
ko iš to nervų įtempimo.
— Ar bent sveikas?.. Ar nė vienas šovinys
nekliuvo?.. — teiravosi, meiliai žiūrėdamas į
Nerimą.
Nerimui virptelėjo lūpos, visas paraudo ir
dar sykį apkabino Rimą.
— Taip tu manęs gailėjai? ;— paklausė.
— Nė pats nenujėgiau, kaip tu man esi
brangus. Paties savęs nebūčiau taip pagailėjęs,
kaip tavęs, drauge...
Abiem buvo aišku, jog gimę augę kupeto
je, vienoje vietoje, jie suaugo ir širdim, jog gy
venimo dulkės tegali juos apčiurinti, bet ne
perdirbti; jog paskutinių laikų gyžimas buvo
dirbtinis, taip sakant, stilizuotas sulig tėvų
jausmais.
Ir ėmė draugai nebesiskirti. Kur vienas ėjo
gera valia, antras sekė. Kits kitą sekė, už kits
kitą labiau bijojo nei patys už save. Dieną šaudydamles, vienas antro dabojo, ar gerai užsistatę. Valgiu dalijos, naktį stidendamu, vie
nas antrą klostės. Jų draugavimąsi žinojo vi
sa rota; į akis neva išjuokė, bet už akių jais
džiaugėsi ir net pavydėjo tiems „licviakams“,
kurie mylisi it mergelės.
Taip praslinko mėnuo. Viename mūšyje
priešininkai iššaudė visus jų būrio oficierius.
šoko draugai unteriai į jų vietas komanduoti;
padarė, kas oficierių buvo sumanyta padary
ti; vyresnieji tai pamatė, pagyrė ir nebeatstūmė nuo kpmandavimo, padarę juos praporšči
kais karo laikui.

viškiams anuo laiškeliu. Apie savo susitaikini
mą jiem nė į galvą nebuvo atėję rašyti: kaipgi
rašyti tokius niekus, kurių iš tikrųjų gal ir bū-ti nebuvo? Puikus jų darbas, ta vienybė, kuri
pasirodė tą patį laiškelį rašant, ir be jokių žo
džių, kaip matėme, padarė, kas reikėjo pada
ryti — sutaikino likusius namie.
Draugai žinių iš namų neturėjo jokių,
nors namiškiai tuoj atrašė, kai tik gavo iš jų
žinią, jog tebesą gyvu. Bet ir be laiškų‘geros jų
širdys nujėgė, ir namie pasidarę geriau gyven
ti kaip geriau jiemdviem čia pasidarė.
Vieno tenežinojo nabagai, kaip brangiai
jiemdviem atsieis, kol su šaknimis pabaigs
rauti ketvirtadalio amžiaus neapykantą ar tik
neapsivežėjimą kits kitu, kurį matė savo se
niuose tėvuose...
Vieną rytmetį Nerimas šoko iš miego, lyg
kas būtų jį įkaitintu iešmu pervėręs: taip su
spiegė šalia jo gulinti žmona. Pakirdęs ėmė
kratyti ją ir šaukti:
— Kas tau, kas tau?
O ta tįsojo be žado ir visa virpėjo. Atkratęs ir vandeniu atgirdęs, išgirdo:
— Nebėra mūsų sūnelio, nebėra... Jis iš
virto į gilų gilų ravą nuo lygaus lygaus kelio
ir teberėpso aukštynelkas, visas krauju paplū
dęs... ištiestom rankom, pakeltom kojom...
Ėmė raminti: sapnas niekai; jei ir pildosi,
tai vis antraip. Guodė ją ir Rimienė. Bet abie
jų kaimynių širdys nusigando, suspurdėjo it
pagauti žvirbleliai ir nebenutilo. Paniuro Lie
tuvos rudens dangus; paniuro Aukštaičiai vi
si; ypač gi galiniai. Jautė nelaimę, meldėsi ir
vėl jautė, jog nieko nebeišmels.
Ir nebeišmeldė. Kurią dieną paštas pa
čiam seniui Nerimui įteikė atvirute vėl tokiu
pat adresu: „Nerimams ir Rimams į Aukštai
čius Kauno gub.“. Tik kažin kokią labai sučiurusią, suglamžytą, nudilusią ir visą permir
kusią... ne vandeniu, bet kažin kuo tirštesniu
ir riebesniu... Krauju... pažino kiekvienas. Ji
buvo trumpa:

atilsį!“
Su tuo baisiu dokumentu Nerimas nuėjo į
patį Rimą. Pirmą kartą nuo nebeatmenamų
laikų, gal nuo trijų dešimtų metų, Rimas iš to
lo pamatė kaimyną, kažin ką mažą abiem ran
kom benešant, išblyškusiu veidu ir akim aukš
tyn iškeltom. Dėlto Rimą matė. Priėjo ir atki
šo laiškelį. Rimas nusitvėrė jo taip pat abiem
rankom, pačiupinėjo ir — viską suprato.
— Kruvina!! — sušuko, pablūdusiom
akim įsismeigęs į Nerimo akis.
— Kruvina... abudu... — kurčiu balsu at
sakė Nerimas.
Ir ėmė abudu kriokti — kitaip negalima
buvo pavadinti jų verkimo balsų: taip jie, nie
kuomet neverkę, nemokėjo. Rūpinosi balso
neišleisti, persiveikti, visom keturiom rankom
kruviną vaikų dokumentą tai iškeldamu, tai
nuleisdamu, it norėdamu nuo kits kito atimti.
Bet balsas vis dėlto veržėsi savaime, tik men
kai teužkliudydamas gerklės stygas. Rodės tai
ne Rimas ir ne Nerimas verkia, tik kažin kas
kiti jų. viduje širdį kietomis rankomis gniau
žo ir krlokina.
Baisu pasidarė abiejuose kiemuose. Subė
go namiškiai, išskyrė juos, parsivedė, pasigul
dė. Jie nutilo, susivaldė. Ir, rodės, nė kiek nebeužjautė kitų saviškių, kurie dabar patys ėmė
klykti.
Išsiklykė ir šitie...
Ir vėl Rimai su Nerimais važiavo į bažny
čią; vėl kėlė sudėtines egzekvijas „už vėles
amžiną atilsį draugų Rimo ir Nerimo“. Tik
dabar važiavo trimis vežimais: Nerimienė su
savo vaikais, Rimienė su savo, o Rimas su Ne
rimu krameno drauge, vieną arklį įsikinkę;
niūkė, gailestingai ašarodami, ir nebesimatė,
kad jų širdyse bebūtų likę nors truputėlis pir
mykščio neapsivežėjimo kits kitu ar noro am
žinai rungčiotis; bent amžinai nenusileisti.
Ak, kare, kare! Kiek tu teiki nelaimių ir
širdies skausmų! Bet kiek ir širdžių valai,
dezinfekuoji...

ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
Tokio pavadinimo eilėraščių rinkinį jau
seniai yra paruošęs D. Britanijoje gyve
nąs poetas Vladas Šlaitas.
Rinkinys laukia leidėjo.
1949 m. „Pradalgė“ yra išleidusi stambų
jo eilėraščių rinkinį „Žmogiškosios psal
mės“. Tuomet jis skaitytoją žavėjo ir švie
žumu, ir originalumu, ir ypač stipriu ly
riškumu.

Atsiųsta paminėti
LAIŠKAI LIETUVIAMS, Nr. 8. Turiny
je: Politinis krikščionių pasyvumas (J. Ki
dykas, J.S.), Krikščionybės kelias Lietu
von (Z. Ivinskis), Ar kančia beprasmė?
(A. Grauslys), Pasaulėžiūrų rūšys (Dr. P.
Celiešius), Įstatymai (P. Joga), Neapykan
tos tamsa (E. Vasyliūnienė), Žūstančios
sielos išgelbėjimas (P. Alšėnas), Moteris,
iš kurios knygų suka filmus (Dr. J. Pruns
kis), Popiežiaus žodis dabartinio laiko tėk
mėje (J. Aras), Iš filmų pasaulio (J. Vaišnys, S.J.).

LATVIŲ POEZIJOS ŠIMTMETIS
Prof. W.K. Mathews dar tebebuvo gy
vas, kai išėjo iš spaudos jo paruoštoji kny
ga ,,A Century of Latvian Poetry“. Latvių
akyse tąja knyga jis pasistatė sau gražų
ii- brangų paminklą, perteikdamas angliš
kai kalbančiajam pasauliui didelį pluoštą
jų poezijos.
Leidinyje pateikta 71 latvių poeto 176
eilėraščiai, kuriuos parinkęs ir išvertęs
yra pats prof. W.K. Matthews.
Su Latvija prof. Matthews siejo ilgame
čiai ryšiai. Jis yra dirbęs Rygos universi
tete ir gerai pažinojęs latvių literatūrą.
Latvių poezijos antologiją jis buvo pa
ruošęs (The Tricolour Sun) 1936 metais.
Ana išleista buvo Cambridge su latvių
Kultūros Fondo parama. Iš naujo aną lai
dą perredagavęs ir papildęs jaunesnių poe
tų darbais, dabartinėje antologijoje prof.
Matthews yra pateikęs tos mūsų brolių
tautos poezijos raidą nuo seniausių laikų
iki pat šių dienų.
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EUROPOS
LIETUVIS
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IR VĖL PABANDYKIME
KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ
MERGELĖ (gimusiems tarp rugpiūčio
24 d. ir rugsėjo 23 d.):
Staigi mintis gali suteikti pakilimą dar
bovietėje ir papildomą pinigą. Pradžia sa
vaitės bus sunki darbams, o, be to, gal teks
bent kiek ir pakeliauti.
Laimingi skaitmenys: lo, 28.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 d. — spa
lio 23 d.):
Naminės problemos pareikalaus iš jūsų
daug laiko. Finansiniai reikalai vyks paten
kinamai, nebent darytum smarkius pakei
timus.
Laimingi skaitmenys: 1, 19.
SKORPIJONAS (spalio 24 d. — lapkri
čio 22 d.):
Kai kas kreipsis į jus patarimo. Jūsų
pasiūlytoji mintis suteiks idealų sprendi
mą. Pradžia savaitės pasireikš idealiu ben
dradarbiavimu.
Laimingi skaitmenys: 9, 18.
ŠAULYS (lapkričio 23 d. — gruodžio
22 d.):
Naujas darbas gali pareikalauti didesnės
atsakomybės, bet suteiks ir daugiau saugu
mo. Vaikas gali pareikalauti ypatingo dė
mesio. Nuomonių skirtumas namuose gali
kilti apie vidurį savaitės.
Laimingi skaitmenys: 17, 27.
OŽYS (gruodžio 23 d. — sausio 20 d.):
Savaitė bus pilna įvairumo kaip kasdie
niniame darbe, taip ir poilsio metu. Antra
dienį ir trečiadienį ypač atsargiai daryti
išlaidas.
Laimingi skaitmenys: 8, 26.
VANDENIUS (sausio 21 d. — vasario
19 d.):
Kas nors stengsis sukrauti savo bėdas
ant jūsų pečių.
Nepasiduok įkalbinėja
mas, nes jūsų planai gali būti sutrukdyti.
Praleisk ramiai šias dienas.

Buvau dar Kražių gimnazijoje, kai apie
1927-28 metus ten buvo įsteigtas Liaudies
Universitetas. Sekmadieniais, po pamaldų,
gimnazijos salė būdavo pilnutėlė moterų ir
vyrų. Susirinkdavo daugiausia ūkininkai.
Dėstytojais buvo keli mokytojai, gydytojas
ir agronomas.
Š.m. liepos 6 d. anglų laikraštis „Sunday
Dispatch“ pradėjo panašaus universiteto
darbą. Įžangoje sakoma: „Kiekvienam, ku
ris nori būti gerai informuotas, bus tai kaž
kas visiškai nauja. Ar pasaulis nežengia
per greitai? Ar Tamsta laikai save gerai
informuotu šiame sputnikų, eurovizijos ir
į mėnulį skrendančių šunų amžiuje? Kiek
vienas nori būti daugiau išsimokslinęs,
daugiau žinoti, bet tam reikalui nėra laiko.
Retai pasitaiko tėvų, kurie prilygsta savo
vaikų 11 plius standartui. Tame laikraš
tyje dėstytojų tarpe yra garsūs vardai: Sir
Hartley Shawcross (teisė), Dr. Paul Whyte
(medicina: prez. Eisenhowerio gydytojas),
princas Aly Khan, Marborough kunigaikš
tienė (elgesys). Dėstymas vyksta klausimų
ir atsakymų forma.
Nesigirdamas, bet tik konstatuodamas
faktą, pranešu, kad panašios rūšies mankš
tą vedu jau keli metai su savo vaikais. Re
zultatai: trys berniukai iš eilės gavo sti
pendijas į gimnaziją (scholarship). Egza
minuose svarbu bendras išsilavinimas. Ne
žiūrint turėtųjų puikių pažymių, štai ko
kius klausimus tenka atsakyti egzaminų
metu: a) kokia yra valstybės santvarka, jei
jos galva yra prezidentas; b) kuri Europos
valstybių greitu laiku vėl bus monarchi
ja; c) neseniai Art. Rytuose įsisteigė unija
— kas yra jos vadas ir kas ją sudaro; d)
kuri Art. Rytų valstybių neseniai šventė
savo dešimtį nepriklausomo gyvenimo me
tų; e) kokie ir kur yra penki didžiausieji
tiltai pasaulyje? ir t.t.

Laimingi skaitmenys: 3, 21.
ŽUVYS (vasario 2o d. — kovo 2o d.):
Gali įvykti naujas reikšmingas susitiki
mas. Sunkų kasdieninį darbą gali atsverti
visuomeninė veikla. Pradžia savaitės pa
lanki paimti plunksnai į ranką.
Laimingi skaitmenys: 16, 3o.
AVINAS (kovo 21 d. — balandžio 2o):
Jūsų asmeniški reikalai klosis gerai. Ke
lionės, romansas ir piniginiai reikalai taip
pat vyks gerai. Vidurys savaitės palankus
visuomeniškiems įvykiams ar subuvi
mams.
Laimingi skaitmenys: 7, 25.
BULIUS (balandžio 21 d. — gegužės
21 d.).
>
Palanki savaitė darbovietėje. Įtemptas
nekantrumas vidury savaitės gali sukelti
nesusipratimus. Kreipk didesnį dėmesį į
išlaidas.
Laimingi skaitmenys: 11, 29.
DVYNIAI (gegužės 22 d. —birželio 2o):
Neramumas gali paveikti jūsų proble
mas ir pasunkinti jas. Darbovietėje ir na
muose nuotaika gali pasidaryti sunki ir
net privesti iki sprogimo. 'Vidurys savai
tės gali pasireikšti nemalonia permaina.
Laimingi skaitmenys: 2, 20.
VĖŽYS (birželio 21 — liepos 23):
Būk pasiruošęs nusileisti kitam asme
niui, su kuriuo bendradarbiavimas gali bū
ti reikšmingas. Sutartinis darbas su bend
radarbiu gali atnešti daug naudos.
Laimingi skaitmenys: 9, 19.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):
Romantiška savaitė jūsų gyvenime. Jei
gu manai keisti darbą, tai naujas darbas
įvesdamas klausimų kampelį, nenorėjau
gali išeiti į naudą. Negudru būtų dirbti sukiršinti šateikio. Norėjau su kitų rimtės
labai sunkiai ar apleisti namų reikalus.
nių pagalba padaryti tai, ką dabar jau da
Laimingi skaitmenys: 8, 26.
ro „Sunday Dispatch“. Minėjau, kad pra

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI
TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI
PATARNAUS!
Jeigu netikite, tai siuntinių reikalu kreipkitės
t vienintelę lietuvišką šios srities įstaigą —

BALTIC STORES LTD.

(savininkas Z. Juras)
421, Hackney Rd., London, E.2.
Tel. SHO 8734
JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
Į SIBIRĄ IR BET KUR.
Patarnauja greit, atsako į laiškus skubiai,
informacijų teikia tuojau.
Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

i|m Nuoširdžiai dėkojame mūsų tautiečiams šiltai
iiį|: atsiliepusiems į mūsų skelbimus ir atsiuntuį|| siems gausius pasveikinimus ir užsakymus. Ti■lĮll kimės, kad visuomet sugebėsime tinkamai paį;:įĮ tarnauti visiems kas siuntinėlius siunčia.
I:hį Susilaukęs didelio pasisekimo Europoje ir AusJĮjįĮ tralljoje pirmasis mūsų standartinis siuntinėijoj lis baigiasi.
iįiĮ! Dabar turime garbę pasiūlyti antrąjį dar įdoiiįiĮ mesnį panašų siuntinėlį, kurio irgi turime tik
Įi|į| ribotą kiekį (300): 31 jardo mėlynos, 31 jardo
pili pilkos ir 31 jardo rudos, tvirtos, patrauklios,
įjps lygios, be jokių ruožiukų medžiagos trims vyįpi: riškiems arba moteriškiems kostiumams. Iš
viso 9} jardo geros medžiagos už £12.0.0.
jjjį: Į šią kainą įeina visi manipuliaciniai mokes|;j|Į čiai: sovietinis muitas, licenzija, draudimas,
5:į: supakavimas ir pasiuntimas.
p Negana to, be jokių kitų papildomų mokesčių,
p vien už mūsų kataloge nurodytą kainą galime
pridėti prie tokio siuntinio 10 Ibs mūsų prekių

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

2•e

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI
GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!

pasirinktinai. Galime prie standartinio siuntinio pridėti ir 10 Ibs Jūsų pačių supirktų ir
mums atsiųstų prekių. Tokiu atveju reikia sumokėti už tų prekių muitą, nes visi kiti mokesčiai jau įskaičiuoti į standartinio siuntinėlio aukščiau nurodytą kainą.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių ir katalogų, kuriuos siunčiame tuojau nemokamai.
Turime garbę pabrėžti, kad mūsų firma gins
visą laiką Jūsų interesus. Mes liekame vienintelė firma siūlanti siųsti 20 Ibs neto siuntinius,
siekiančius ir viršijančius 25 sv. vertę be jokių
manipuliacinių mokesčių, skaitant tik kataloginę mūsų prekių kainą.
Mes ir ateityje kovosime tam, kad ir prekių
kainos ir patarnavimas būtų kuo žemiausi!
Tuo Jūs įsitikinsite palyginę mūsų kainas su
kitų firmų kainomis.
RAŠYKITE:
LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STR., LATIMER ROAD,
LONDON, W.ll
Telefonas PARk 1643
(Artimiausios požeminio traukinio stotys:
Shepherd's Bush arba Latimer Road).
Provincijoje gyvenantiems savo klijentams,
užsakantiems vidutinės vertės siuntinį, apmokame kelionę į Londoną. Maža to: kad mūsų
klijentai negaištų laiko, apmokame jiems taksi išlaidas nuo stoties iki mūsų firmos, vis tiek,
ar jie užsakys siuntinį, ar ne. Jei pasidairysite,
tai prisiminsite, kad šitaip dar niekas nėra
siūlęs.

džia bus sunki, bet turint noro galima pa sėjus ir tardytojus (anot Šateikio), visose
lengva ir Romą pastatyti. Duodamas pir riaušėse, sukilimuose, eisenose ir mitin
muosius klausimus, žinojau, kad jie nėra guose turi būti vadovaujamasis pradas.
Vyt. Andruškevičius
rinktiniai ir kad gal ne kiekvienam patiks.
Pagal tai, kiek bus įmanoma, šis klausi
Šateikių! nereikėjo kaip iš „aukšto Olim
po“ vienu plunksnos pabraukimu išdidžiai mų skyrius žada rodytis kas savaitę. Red.
išspręsti visus klausimus. Jeigu jis nėra
aviatorius, niekas jo pagaliau neprievarta
vo atsakinėti jam nesuprantamų klausimų.
BE KRYŽIAUS?
Meskime pagaliau tą kandžiojimosi dema Pagal Shadow projektą
Brandenburg
gogiją ir aukštą toną!
Vartų ketverto karieta neturėjo „Geležinio
Labai dėkoju už pastabas ir padrąsini Kryžiaus“. Ji turėjo pergalės vainiką su
mą Dr. K. Valteriui ir L. Stelmokui. O da aru. Šį kryžių ji gavo pagal Schinkel pro
bar pabandykime vėl!
jektą, kai buvo grąžinta iš Paryžiaus, kur
1. Kokie pagrindiniai skirtumo bruožai Napoleonas buvo ją nusigabenęs.
tarp caro, imperatoriaus, diktatoriaus ir
Rytų Berlyno organams ketvertą išsiga
karaliaus?
benus iš Paryžiaus aikštės į buv. Marstall
2. Kodėl išeivijoje lietuviai turi tiek kiemą (kunigaikščių arklidės), pačių rytų
daug partijų (VLIKe — devynios)?
Berlyno organų keliamas klausimas atnau
3. Streikai, a) Ar streikuojančios srities jinti tą paminklą jau be kryžiaus. „Geleži
darbininkai padeda sau? b) Streikuojant nis Kryžius“, pasak rytų Berlyno laikraš
vienos srities darbininkams
(autobusų čio „Berliner Zeitung“, nustojęs savo pir
streikas), ar tai kenkia kitos srities darbi mykštės reikšmės (simbolis kovos už tau
ninkams? c) Kas pradeda streikus — dar tos nepriklausomybę), kai imperialistai ir
bininkai ar darbininkų prof, sąjunga?
fašistai tą kryžių panaudoję kovai prieš
4. Ar galima ir ar būtų naudinga sujung humanistines jėgas. Šiandien jis ir vėl puo
ti visos lietuvių išeivijos spaudą į vieną šiąs frakus ir smokingus Bonnos diploma
dienraštį ir į vieną iliustruotą savaitinį tų, kurie iki šiol likę nepataisomais fašis
žurnalą?
tais. Laikraščio skaitytojai buvo prašomi
5. Tarp 12345678 9 nekeičiant skait pareikšti savo nuomonę dėl sumanymo pa
menų vietų, taip įrašyti tris minusus ir vie šalinti „Geležinį Kryžių“. SĖD paskutiniu
laiku ėmė labai koketuoti su skaitytojais.
ną pliusą, kad gautume 10.
Paaiškinimai į aukščiau paskelbtuosius Tarp kita ko, laikraštis pareiškia nuomo
klausimus: lėktuvo įgulos nariai turi turė nę, kad reikalinga laikytis istorinės tiesos.
ti 13 - kos vai. skraidymo stažą, kad, pilo Bet istorinė tiesa yra, kad ketvertas buvo
tui žuvus ar susirgus, sekantis galėtų lėk išgabentas į Paryžių ir Schinkelio pertaisy
tuvą vairuoti; 100 metrų bėgikas greičiau tas, o nacių iš istorijos ištrinti taip pat ne
sią greitį parodo pirmąją sekundę, kai pasi galima. Prancūzai gal čia daugiausia tu
spiria į starto atramą. Kulkos pradžios rėtų pretenzijų į kryžiaus pašalinimą, bet
greitis yra tas pirmosios sekundės greitis, jie į šią smulkmeną nekreipia dėmesio.
kai kulka atsiskiria nuo vamzdžio galo.
Arklių reikalas yra kitoks. Jie pirmąją se
POLITIŠKAS SĄMONINGUMAS
kundę praleidžia trepsendami. Geriausias
Rytų Berlyno gatve eina motina su savo
greitis būna pirmosios mylios pabaiga; silp mažuoju Fricu. Staiga išgirsta jie patran
nesnis (kaip ir boksininko dešimtame ra kos šūvį. Tada mažasis Fricas ir klausia
te) pabaigoje. Mano klausimas buvo, kada motiną, kas čia dabar atsitiko.
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RIMTI ASMENYS, RIMTUS SIUNTINIUS,
SIUNČIA TIK PER RIMTĄ TAZAB B-VĘ,
DIRBANČIĄ ŠIOJE SRITYJE VIRŠ 10 METŲ!
šiuo metu TAZAB Bendrovė siunčia siunti
nius, ne tik iki 22 Ibs, bet gali pasiųsti siunti
nius iki 44 svarų svorio ir beveik neribotą taš
kų skaičių.
Persiuntimo mokestis iki 22 svarų — £2.6.0
Persiuntimo mokestis iki 33 svarų — £3.5.0
Persiuntimo mokestis iki 44 svarų — £3.18.0
Nuosavų prekių siuntiniai taip pat siunčiami
iki 44 svarų svorio. Tie, kurie Kalėdoms .no
rėtų saviesiems pasiųsti, jau pats laikas siun
tinius užsakyti arba savas prekes atsiųsti per
siuntimui.
Užsakymus arba savų prekių siuntinius pra
šoma siųsti šiuo adresu:
Tazab of London, 22, Roland Gardens, Lon
don, S.W.7, arba Tazab, Lithuanian Dept., 1,
Ladbroke Gardens, London, W.ll.
KALENDORIUS 1959 METAMS
Tazab, Lietuvių skyrius jau pradėjo rengti 1959 metams
lietuvišką sieninį kalendorių, kuris norintiems bus pa
siųstas nemokamai. Pereitais metais mūsų kalendorius
buvo skubotai parengtas, todėl nelabai vykęs, šiais me
tais jis gerokai bus tobulesnis ir nemokamai pasiunčia
mas Kalėdoms.
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