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Statutas su mirties bausme mums
Tarybų Sąjunga atsisakė stalininių penk 

mečių. Gal dėl to, kad tai buvo Stalino pa
likimas, o gal ir dėl to, kad per septyneris 
metus daugiau gali pasiekti, negu per pen- 
keris, ir septyni vis dėlto labai rusiškas 
skaitmuo (tik prisiminkite pasaką apie ož
ką ir septynis ožiukus!).

Dėl to dabar septynmečio plano apsvars
tyti ir buvo sušauktas komunistų partijos 
nepaprastas suvažiavimas. Tikriau sakant, 
ne apsvarstyti, bet išklausyti Chruščiovo 
kalbos apie jį (ir dar apie kitus dalykus). 
Chruščiovas yra to plano autorius, o pagal 
tą planą pusbasiai ir pusalkaniai, nuolat 
apvagiami ir skurde laikomi Rusijos ir jos 
užimtųjų kraštų gyventojai turi dar stip
riau susiveržti diržus, dar smarkiau dirbti 
ir laukti septyneris metus, po kurių jau 
ateis komunizmas. Kai jis ateis —bus gera 
gyventi, geriau negu Amerikoje, tik, žino
ma, kitas dalykas, ar jis ateis, ar jis ką 
nors atneš. Juk pats to plano autorius 
Chruščiovąs vienam savo valdinių neseniai 
priminė, kad tarybinis režimas įvestas jau 
prieš 40 metų, taigi buvo laiko daug kam, 
bet ligi šiol nieko geresnio nematyti, išsky
rus iki dantų apginkluotą armiją ir dirb
tinius mėnulius, kurie skraidžioja tik jau 
ne taikos sumetimais. Dėl to nėra didesnio 
pagrindo tikėti, kad po tų septynerių metų 
kas-nors iš tiesų rojiška įvyktų Tarybų Są
jungoje. Viena, kas jau tikrai aišku Tary
bų Sąjungos pavergtosioms tautoms: jos tu

T°!§ IXI nSou ‘itqjrp netgnep rep sąj 
mokyklos, kurios ir dabar išleisdavo nepa
ruoštus mokinius, turės būti dar stipriau 
įjungtos į darbą, nes Chruščiovui trūksta 
darbo jėgos ir jis nebegali pasitenkinti tuo, 
kad jau ir iki šiol pionieriai rinkdavo me
talo laužą ir eidavo į kolchozus talkon. Tai 
gi mokyklinis jaunimas bus išnaudojamas 
tvarkingiau. O visi kiti skatinami sudarinė 
ti vadinamąsias komunistines brigadas, ku
rių šūkis: komunistiškai dirbti ir komunis
tiškai gyventi.

Bet tokiems septynmetiniams užsimoji
mams reikalinga vidaus drausmė ir apsi
draudimas užsieniuose.

Tar. Sąjungos viduj nėra ramu. Tiesa, 
Malenkovo, Kaganovičiaus, Molotovo, Bul- 
ganino ir Šepilovo opozicija jau nurėkta, 
ir suvažiavimas tiek tuo klausimu begalė
jo pasireikšti, kad pasiūlė tuos buvusius 
didelius žmones sušaukti suvažiaviman ir 
čia viešai „pribaigti“.

Bet nerimas vyksta pavergtuosiuose 
kraštuose. Neminėdami čia tai, kas vyksta 
R. Vokietijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje 
ir kitur, galime tik nukreipti akis į Lietu
vą. Štai ilgai kollotasis revizionizmas ir va 
dinamasis buržtlazinis nacionalizmas, pasi
rodo, tebėra dar gyvas. Tai paaiškėjo iš 
Sniečkaus kalbos vadinamajame Lietuvos 
komunistų partijos suvažiavime, kuris bu
vo sušauktas taip pat septynmečio planui

OZARSKIS TEBĖRA
Vasarą iš „Sovnarchozo“ pirmininko pa

reigų atleistas ir po to ilgai neminėtas Ed. 
Ozarskis tebėra M. Šumausko (premjero) 
pavaduotojas, tik nebetituluojamas pirmuo 
ju pavaduotoju. (LNA)

(E) Lėktuvas maršrutu Vilnius - Mėnu
lis Sėkmingai paleista į erdvę Sovietų 
kosminė raketa ir Vilniaus radijo propa
gandininkus tiek sujudino, kad jie ima, 
skelbti fantastiškiausius pranašavimus. 
Pvz., sausio 5 d. transliacijoje buvo pra
nešta: „Nebetoli ta diena, kada jaunieji mū 
sų draugai nuves kosminius laivus į Mar
są ir kitus iki šiol paslaptingus nežinomus 
pasaulius. Praeis dar kiek metų, gal būt vi 
sai nedaug, ir iš to paties Vilniaus aero 
uosto... pakils kosminis laivas ir informa
torius praneš per garsiakalbį iš oro uosto: 
Išskrido į pirmąjį reizą lėktuvas maršrutu 
Vilnius - Mėnulis“...

"SNIEČKUS PRAŠO DAUGIAU 
ELEKTROS

A. Sniečkus per Maskvos „Pravdą“ (sau 
šio 6 d.) Atsargiai bando paskatinti Mask
vos valdžią, kad leistų pagreitinti naujos 
stambios šiluminės elektros jėgainės (Vii 
niuje?) ir antrosios hidroelektrinės prie Ne 
muno statybas.

šiluminė jėgainė yra numatyta septynių 
metų plane, pagal kurį jos dalis jau turėtų 
pradėti veikti 1962 metais, Bet Sniečkus sa 
ko, kad ji reikalinga greičiau. Todėl skati
na, kad jau šįmet būtų atliktas tos jėgai
nės projektavimas. Tačiau ji projektuoja
ma ne Lietuvoj ir projektavimo pagreitini 
mas pareina nuo Maskvos įstaigų.

Antroji hidroelektrinė (ties Smalinin
kais) į septynerių metų planą nepateko, 
nors tyrinėjimai vietos galutinio parinki
mo tikslu jau ir buvo daromi. Sniečkus ska 
tina dar kartą pasvarstyti, ar nebūtų gali 
ma kaip nors perplanuoti, kad toji jėgainė 
galėtų būti bent pradėta statyti 1964 ar 
bent 1965 metais. Bet tas reikalas yra gry
nai maskvinių įstaigų kompetencijoje.

(LNA) 

apsvarstyti. Skatindamas gerinti ideologi
nį darbą ir stiprinti „tautų draugystės“, ar 
ba internacionalizmo idėjas, jis pripažino, 
kad ir dabar dar vyksta kova tarp socialis 
tinės ir buržuazinės ideologijos, ir šitaip pa 
aiškino: „Mes žinome, kad nacionalistiniai 
prietarai yra labai gajūs. Šių prietarų ga
jumui stiprinti daug padėjo konkrečios is
torinės ir politinės aplinkybės, kuriomis 
vystėsi lietuvių tauta“. Ir štai išvada: „Kai 
kuriuose darbo žmonių sluoksniuose, ypač 
inteligentijos tarpe, vis dar pasireiškia ten 
dencija išpūsti nacionalinių ypatumų reikš 
mę, o tai savo ruožtu skatina nacionalinio 
atsiribojimo reiškinius; pasireiškia dar ir 
atviros nacionalistinės nuotaikos. Šias ža
lingas komunizmo statybai bei tautų drau
gystės ugdymui tendencijas aktyviai sten
giasi skatinti lietuviškųjų buržuazinių na
cionalistų atplaišos, ypač užsienyje. Šias 
tendencijas skatina ir reakcinė dvasininki
ja“ ir t.t.

Štai kas vyksta Lietuvoje ir kokiomis 
nuotaikomis ten gyvena žmonės ir kokią 
reikšmę turi mūsiškė visa veikla. Sniečkus 
pats pasakė tai gana atvirai, tik kai kam

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

AČIŪ UŽ PATIKRINIMĄ
-Žemės ūkio ministerijos vyriausiojoje ta 

rybinių ūkių valdyboje pavartė rankose 
naują skundą ir sunkiai atsiduso:

— Vėl tas Gutauskas...
Kaip nuluptą jį čia pažįsta. Kiekvienas 

šios valdybos darbuotojas gali papasakoti, 
kaip Gutauskas už didesnį valstybinių grū 
dų pamėgimą net už geležinių grotų buvo 
tūpęs, kaip buvusi Tarybinių ūkių ministe 
rija vėliau, įvertinusi Gutausko „nuopel
nus“ — buvo jį paskyrusi net Obelių tary
binio ūkio direktorium. Bet ir čia jam pa
dai svilti pradėję — ėmė prokuratūra juo 
domėtis. Tada ir paspaudė į kojas Gutaus
kas. Bet negi respublikos tarybinių ūkių 
vadovai leis pražūti tokiam kadrui? Neži
noma ranka stebukladarė šmaukšt— ir įso 
dino Gutauską į ūkvedžio kėdę Kuršėnų 
tarybinio ūkio Šilėnų skyriuje. Smagumė
lis! Toli nuo Rokiškio — nė tarprajoninis 
prokuroras jo nesuras. Čia niekas nepažįs 
ta, praeities niekas neprikiš, nedrėbtels į 
akis, kad išeikvotojas, valstybinio turto 
vagis. Tiesiog kaip iš naujo gimęs pasijuto 
Gutauskas ir... iš naujo pradėjo kartoti sa 
vo darbelius. Tiesa, kartą užgulė padangę 
tamsus debesėlis — spauda paskelbė: kaž
koks Gutauskas šeimininkauja Šilėnuose. 
Vyr. tarybinių ūkių valdyboje visų veidai 
ištįso, lyg staiga vidurius būtų suskaudę. 
Bet tuo viskas ir pasibaigė.

O čia dabar vyr. tarybinių ūkių valdybą 
pasiekė skundas.

— Ką gi darysi. Skundas yra skundas. 
Tikrinti reikia, — nutarė.

Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos 
viršininko pavaduotojas B. Melamedas pa
rašė tokį raštą:

„Šiaulių teritorinės tarybinių ūkių valdy 
bos viršininkui drg. Poliakui

Siunčiame Jums gautą skundą dėl Kur
šėnų tarybinio ūkio Šilėnų skyriaus ūkve
džio Gutausko piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi patikrinimui vietoje“.

Teritorinė valdyba ne pirmą ir ne pasku 
tinį tokį skundą gauna. Čia tvirtai įsigali 
tradicija -— su skundais ilgai nevargti. To
dėl nusistovėjo ir savotiška skundų tyrimo 
„technologija“. Atvyko į . Šilėnus atstovas 
iš teritorinės valdybos — ir tiesiai pas Gu 
tauską.

— Brolyt, apie tave skundą parašė, — 
nranešė vos peržengęs slenkstį. — Tikrinti 
atvykau.

Vakare jau buvo sukviesti visi tarybinio 
ūkio skyriaus darbininkai. Už stalo prie
šais susirinkusius atsisėdo teritorinės val
dybos atstovas, šalia jo — pats ūkvedys 
Gutauskas.

— Jūs gerai pažįstat Gutauską, ir mes 
ji geru laikome, — pradėjo susirinkimą te
ritorinės valdybos atstovas. — Taigi ir pa
kalbėsim atvirai. Ką bloga padarė Gutaus
kas?

— Kas pirmas prašo žodžio?
Šalia sėdintis Gutauskas taip pažiūrėjo 

į šalis, jog kažkodėl niekam neatėjo noro 
prašyti žodžio. Stojo slogi tyla.

— Tada gal papunkčiui pradėsim — pa
siūlė atstovas. — Kas gali patvirtinti, kad 
jūsų ūkvedys Gutauskas per griežtai elgia
si su darbininkais?

Gutausko akys susitiko su darbininkų 
akimis. Ir niekas nė vienu žodžiu neprasi
tarė.

— Tai gal kas pasakys, kari) Gutauskas 

gali pasirodyti nepakankamai aiškūs tie 
du mūsų pabrauktieji žodžiai. O jie iš tie
sų rodo krašte gyvenančių lietuvių galutinį 
siekimą, nes nacionalinis atsiribojimas yra 
tai, ką mes įprastinėje kalboje buvome 
įpratę vadinti nepriklausomybe, atsiskyri
mu nuo rusiškos „globos“ ir išnaudojimo. 
Tokiomis nuotaikomis, kaip matome, gyve
na ne vien tik inteligentija, bet ir darbo 
žmonės, o tai jau labai daug.

Dėl to ir tarybiniai užsienio politikos ė' 
mai nėra nei pastovūs, nei tvirti. Buvo už- 
aliarmuotas Berlynas, bet šiandien jau p: 
sai Chruščiovas kalba apie atoslūgį. Viena
me priėmime jis prisiminė britų valstybi
ninko žodžius, girdi, Chruščiovas daugiau 
bijo karo, negu kas nors kitas. Jis pripa
žino, sakydamas: „Aš galvoju, kad kiekvie 
nas, kurio protas normaliai dirba, turi bi
joti karo“. Ir Rusija bijo jo. Ji bijo tai, 
kad, girdi, Jungtinės Valstybės bazėmis ap 
supusios Tar. Sąjungą, jų lėktuvai su ato
minėmis bombomis skraido aplinkui, ir ne
žinai, kas gali atsitikti. Bet ji bijo taip pat 
ir tų, kurie siekia nacionalinio atsiriboji
mo pavergtosiose tautose.

arklių nedavė bulvėms suvagoti ar kitiems 
reikalams.

Po tų atstovo žodžių Gutauskas tik nusi 
krenkštė, ir į šį klausimą vėl niekas neat
sakė. Veltui ragino teritorinės valdybos at
stovas, žmonės tylėjo, lyg vandens į burną 
prisisėmę.

— Tai kas tą skundą parašė? — paga
liau neiškentė Gutauskas.

Atstovas tik gūžtelėjo pečiais.
Neparašyta — sugriežė dantimis Gutaus 

kas. — Gaila...
Susirinkimas pasibaigė. Tikrintojas grį

žo į Šiaulius ir parašė raštą:
, Persiųstą anoniminį skundą dėl Kuršė

nų tarybinio ūkio Šilėnų skyriaus ūkvedžio 
Gutausko piktnaudžiavimo tarnybine pade 
timi ir kitus paminėtus tame skunde fak
tus patikrinome vietoje.

Sukvietus Šilėnų skyriaus dirbančiųjų 
susirinkimą, iš darbininkų nusiskundimų, 
kad ūkvedys Gutauskas perdaug griežtai 
elgiasi su darbininkais, nebuvo. Dėl neda
vimo arklių išsivagoti bulves bei kitiems 
buitiniams reikalams taipogi nusiskundi
mų nebuvo“. .

— Skundas nepasitvirtino, — gavę atsa
kymą, lengviau atsiduso vyr. tarybinių 
ūkių valdyboje. •

Išvažiavus valdybos atstovui, lengvai at
siduso ir Gutauskas.

Ir už tokį tikrinimą žemai žemai jis nu
lenkė galvą ir teritorinei valdybai, ir vyr. 
valdybai.

Tik jiems galvų nelenkia, jiems nedėko
ja tarybinio ūkio skyriaus darbininkai.

S. Bistrickas
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958.12.28.

ELEKTRINĘ PASTATĖM, O ŠVIESOS 
NETURIM

Statant Padysnio hidroelektrinę nemaža 
prisidėjo ir Dūkšto rajono Černiachovskio 
vardo kolūkis. Be darbo jėgos, statybinių 
medžiagų, mūsų kolūkis turėjo dar ir 540. 
000 rublių išlaidų. Įsigijom elektros moto
rus, įvedėm laidus į 3 mokyklas, kultūros 
namus, elektrifikavom keletą kaimų.

Bet elektrinę pastatėm, o šviesos nesu
laukiam. Tiesa, keletą dienų energiją davė, 
bet po to nutraukė. Padysnio hidroelektri 
nės vadovai drg. drg. Baubinas ir darbų 
vykdytojas Novoglauskas taip sako:

— Energijos neduosim, nes jūsų linija 
nepriimta!

Ją turi priimti Liaudies ūkio tarybos ats 
tovas. Deja, ligi šiol jis nesiteikė atvykti. Į 
fermas dabar tenka vandenį nešioti, sandė
liuose rankomis sukti grūdų valymo maši
nas. Kada mes pagaliau sulauksime elek
tros energijos?

F. Susojevas 
Černiachovskio vardo kolūkio pirmininkas

Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958.12.23.

PASAULYJE
— Britų rašytojui Somerset Maugham 

sukako 85 metai.
— Sovietai dabar pristatė Egiptui 3 po

vandeninius laivus, ir dabar Egiptas turės 
jau 9 tokius laivus, visus rusiškus.

— Skotai visame pasaulyje paminėjo sa
vo poeto Robert Burns 200 metų gimime 
sukaktį.

— Amerikos kongresui pateikiamas įsta 
tymo projektas padaryti Havajus 50-ja 
valstija.

— Leopoldvilėje, Belgų Konge, vėl buvo 
prasiveržusių riaušių.

— Kuboje buvęs susektas suokalbis 
prieš naująjį Dr. Castro revoliucinį reži
mą, ir dėl to areštuota karininkų.

— Rusija sumažina savo prekybą su Ju
goslavija.

Atsisakymas grįžti priskaitomas prie 
sunkiausių nusikaltimų. Naujieji Maskvos 
padiktuoti baudžiamieji nuostatai galios ir 

okupuotoje Lietuvoje.
(E) Kalėdų pirmąją dieną, gruodžio 25 

d., Sovietų Sąjungos aukščiausioji taryba, 
Sąjungos tarybos ir Tautybių tarybos bend 
rame posėdyje svarstė ir priėmė naujuo
sius baudžiamųjų įstatymų pagrindus, nuo
status bausmių už valstybinius bei kari
nius nusikaltimus, teismų santvarkos įsta
tymų pagrindus, baudžiamosios teisenos pa 
keitimus ir kt.

Kaip iš posėdžio aiškėjo, priėmus tuos 
visasąjunginius baudžiamosios teisės pa
grindus, atskirose sąjunginėse respublikose 
bus baigta ruošti sąjunginiai baudžiamie
ji kodeksai. Atskiros respublikos, tiesa, ga
lės kai ką savaip apipavidalinti, tačiau pa
grindiniai nuostatai yra nustatyti Mask
vos.

O tie nuostatai numato, kad prie sun
kiausiųjų nusikaltimų, kaip pareiškė refe
ruojantis’įstatymą dep. Polianskis, priskai 
tomas tėvynės išdavimas, kad tėv. išdavi
mu laikomas ne tik perėjimas į priešo pu
sę, šnipinėjimas, valstybinės ir karinės pa 
slapties išdavimas, bet ir pabėgimas į užsie 
nį ir „atsisakymas grįžti iš užsienio į Tary 
bų Sąjungą (siekiant daryti žalą tarybų 
valstybės interesams)“, be to, „pagalbos 
teikimas užsienio valstybei vykdant prie
šišką veiklą prieš Tarybų Sąjungą“, o taip 
pat „sąmokslas“, kuriuo siekiama užgrobti 
valdžią“. Tai yra nustatyta įstatymo pir
majame straipsnyje. O aštuntame dar at
skirai numatoma atsakomybė už karo pro
pagandą, kad ir kokia forma ši propagan
da būtų varoma.

Kai apie tokius „teisės“ nuostatus pra
nešė kai kurie pasaulio spaudos ir radiofo 
nų atstovai iš Maskvos, kai kas Vakaruose 
tai palaikė kokiu nors apsirikimu. Žmogui 
laisvajame pasaulyje .sunku įsivaizduoti, 
kad už pasišalinimą iš savo krašto arba 
už nenorą į jį grįžti būtų skiriamos baus
mės, dargi sunkiausios bausmės.

Lietuviams ir kitų tautų tremtiniams -pa 
bėgėliams, gyvenantiems užsienyje, tie nau 
jieji Sovietų baudžiamosios teisės nuosta
tai turi ypatingą reikšmę. Kaip žinoma, 
„Grįžimo į tėvynę“ komitetas iki paskuti- 
niatlsių dienų kartojo užsienyje gyvenan
tiems asmenims: „Grįžkite, jums niekas ne 
atsitiks, jums bus pritaikytas amnestijos 
įstatymas, kuris veikia jau keleris metus. 
Tačiau, kas nuolat raginamas negrįžo iki

f SeplųnioS
NUATOMINIMAS TOL. RYTUOSE

Savo 6 valandas trukusioje kalboje par
tijos nepaprastame suvažiavime Chruščio
vas aptarė smulkiau 7 metų ūkinį planą, 
kuris Tarybų Sąjungą turėsiąs nuvesti į ko 
munizmą, ir iškėlė naują taikos pasiūly
mą: sudaryti nuatomintą sritį Ramiojo van 
denyno zonoje.

O ūkinis planas — pastangos pasivyti 
Vakarus.

MAŽIAU GERIA
Chruščiovas savo kalboje paskelbė, kad 

Tar. Sąjunga 1958 m. sunaudojo 113 milijo 
nų litrų alkoholio mažiau negu 1957 m.

GEN. MASSU NAUJOS PAREIGOS
Massu, generolas, kuris 1958 m. pavasa

rį Alžyre vadovavo komitetui, padariusiam 
stiprios įtakos, kad subyrėjo IV prancūzų 
respublika, dabar gaunąs paskyrimą vado
vauti prancūzų karinėms pajėgoms Alžyre.

Alžyro sukilėliai vis stipriau reiškiasi.

KOMUNISTAI PAIŠO SVASTIKAS ANT 
SINAGOGŲ

Reino - Westfalijos vidaus reikalų minis- 
teris pareiškė, kad Diusseldorfo sinagogos 
apipaišymas svastikomis yra darbas komu 
nistų, kurie siekia apibiauroti V. Vokieti
jos vardą užsieniuose.

ARABAI ATSAKO CHRUŠČIOVUI
Nusakydamas, kad blogai daro Jungt. 

Arabų Respublika, kaltindama komunistus 
skaldant arabų pastangas kovoje prieš im
perializmą, Chruščiovas susilaukė tuoj at
sakymo Egipto laikraštyje „Al Ahram“, 
Jam primenama, kad geri santykiai buvo 
sudaryti nepaisant ideologinių skirtumų, ir 
primenama, ką jis pasakė 1957 m.:

„Mes remiame Abdel Nasserą, žinodami, 
kad jis yra ne komunistas ir kad jis savo 
karšte komunistus net į kalėjimą kiša. Bet 
tai yra vidaus reikalas, kuris liečia jį ir jo 
liaudį“.

CHRUŠČIOVAS OPTIMISTAS
Grįžus iš Amerikos Mikojanui, Chruščio

vas yra pareiškęs, kad jis tikisi, jog Rytų - 
Vakarų.santykiuose būsią pasiekta atoslū
gio. Konkretaus nieko nesą pasiekta, 
jis pareiškė: „Aš tebesu optimistas. Mes 
iš savo pusės darome viską, kas tik gali
ma. 

šio naujojo baudžiamojo įstatymo išleidi
mo, jau padarė nusikaltimą, kuris Mask
vos skaitomas prie sunkiausiųjų. O Už sun 
kiaušius nusikaitimus, kaip minėta, numa
tyta mirties bausmė.

Laisvojo pasaulio lietuviai, pasitraukę 
ar išvežti iš tėvynės karo metu ir nebegrį- 
žę į Lietuvą po anos amnestijos, dėkoja 
Maskvai už atvirumą, skelbiant juos nusi
kaltusius mirties bausme. Jie dabar bent 
tikrai žinos, kas jų laukia, jei vienas kitas 
iš jų, paklausęs „Grįžimo į tėvynę“ komi
teto sirenų, sumanytų iš tikro grįžti į savo 
„laimingą“ tėvynę.

GRĮŽĘ Į LIETUVĄ ARGENTINIEČIAI 
NORI SUGRĮŽTI IŠ „ROJAUS“

(E) Buenos Aires dienraštis „Demokra- 
cia“ ir lietuvių laikraštis „Argentinos Lie
tuvių Balsas“ įsidėjo „bėdos šauksmą“ lie
tuviukų, maldaujančių Argentinos laikraš
čių padėti jiems kaip nors grįžti iš „sovie
tinio pragaro“, kurį klaidingai rojumi įsi
vaizdavo. Vienas toks apsivylęs rašo į Ar
gentiną: „Jau praslinko pustrečių metų 
nuo nelaimingos dienos, kuomet išplaukėm 
iš Buenos Aires uosto į Sovietų Sąjungą. 
Per tą laiką patyrėme falšyvumą to pini
go, kuriuo nupirko mūsų naivumą ir mū
sų idiotiškumą. Prašome Argentinos, k 
mus gelbėtų, padedant grįžti. Vieni sakys, 
kad mes esame savo tėvynės išdavikai, k 
sakys, ko ieškojo, tą rado. Bet mūsų pajė
gos galutinai išsisėmė. Maldaujame p< -į 
mums grįžti. Grįždami laimėsime viską 
(laisvę), negalėdami grįžti, prarasime vis
ką (gyvybę)“.

Toliau dar rašo apsivylėliai: „Žinome 
savo kaltę, kad leidomės apgaunami. Bet 
juk ir daugelio valstybių dideli vyrai tapo 
suklaidinti. Maldaujame Argentinos vyriau 
sybę ir liaudį-padėti mums sugrįžti. Savo 
pačių bandymais nepajėgsime grįžti pas 
Argentinoje likusius. Padėkite mums. Gel 
bėkite!“

Tai ištrauka iš laiško, kuris išspausdin-. 
tas minėtame Argentinos laikraštyje ,De- 
mokracia“ 1958 m. gruodžio 14 d. Laiško 
autoriai išvyko iš Argentinos į Lietuvąi 
1956 metais. „Argentinos Lietuvių Balso“ 
redakcija savo prieraše pastebi, kad laišką, 
rašiusieji jai ir lietuvių kolonijai yra pui
kiai pažįstami. Jie anksčiau buvę „nesukai 
barni bolševikai“, o paragavę „rojaus“ gy-. 
venimo, nori ištrūkti iš jo kaip nuo kokios 
choleros.

DIENOS "Į
NUMATOMAS BAŽNYČIOS 
SUVAŽIAVIMAS

Popiežius Jonas XXIII paskelbė, kad bus 
šaukiamas bažnyčios suvažiavimas, kuria
me dalyvautų apie 3.400 aukštųjų katalikų 
dvasininkų. Tas suvažiavimas būtų bažny 
čios vienybės siekimui skirtas — baigti at
skilimams, nes Rytų katalikai, rusų ir grai 
kų sentikiai, laikomi atskilėliais.

KOMUNISTŲ PASTANGOS SUNIEKINTI 
NEHRU

Užpultas spaudos, kad ne pagal savo ki
šenę daro išlaidas ir dėl to yra įtartinas 
kaip paperkamas, atsistatydino Indijos mi- 
nisterio pirmininko Nehru sekretorius Mat 
hai. Dabar Indijos komunistai parlamente 
ir savo spaudoje “stengiasi tą reikalą iš
pūsti ir įjungti -į jį min. pirm. Nehru.

ATSISTATYDINO ITALIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Prieš pusmetį Fanfani sudarytoji Italijos 
vyriausybė atsistatydino. Tai buvo krikš
čionių demokratų su socialdemokratų pa
galba sudaryta koalicinė vyriausybė. Tiki
masi, kad krizė užtruks ilgesnį laiką.

Prezidentas yra paprašęs vyriausybę ei
ti pareigas, kol bus sudaryta nauja.

MAŽAS KARALIUS NUVERTĖ MAŽĄ 
PARLAMENTĄ

Monako princas Rainier buvo nepaten
kintas savo parlamentu (tautine taryba)^ 
dėl to sustabdė jo veiklą.

Jis pažadėjo vykdyti kai kurias refor
mas (pvz., leisti moterims dalyvauti rinki
muose ir būti net renkamoms).

KAS ATSITIKO, KOL CHRUŠČIOVAS 
KALBĖJO

Britų žurnalistai apskaičiavo, kad Rusi
joje, kol Chruščiovas partijos suvažiavime 
pasakė savo ilgą kalbą apie septyneHų me 
tų planą ir kitus dalykus, gimė 3.468 kūdi
kiai, buvo pagaminta 40.000 tonų plieno, 
beveik pusė dizelinio traukinio, 250.000 po
rų batų, 685 televizijos aparatų, paskersta 
ir sutvarkyta 5.244 tonos mėsos.

Kai Chruščiovas 1965 metais sakys kal
bą, tie skaitmenys turės būti dvigubai di
desni, tik nežinia, ar tai reikš, kad dvigu
bai pažengta darbe, ar jo kalba bus dvigu
bai ilgesnė, vadinas, 12 valandų*
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Tebebara literatūros dėstytojus

Vladas Šlaitas

BE GIMTO MEDŽIO

Jei būčiau

nės mintys, Šventosios dvasios pasireiški-

gyvenimo kely (A. Brinkis) ir kt.

Europos lietuviškoji periodika
SVEČIAS, 1958 m. Nr. 6. Turiny: Kalėdi- Babilono karalius,

pastatyčiau tau kabančius sodus danguj,
[kad laikas

Tomas su Lietuvos platybėmis
- LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS XVI T.

Lietuvių Enciklopedija veržiasi į gyveni
mą: turime rankose jau šešioliktąjį tomą. 
Kai laikas taip greit lekia, tai tiesiog, ro
dos, stebėtis tenka: ar seniai čia j mus bu
vo kreiptasi atsišaukimais — norite ar ne
norite tremtyje turėti savąją enciklopedi
ją, sudarysite ar ne pagrindą išleisti jai? 
Tada kai kas paplojome sumanymui, kai 
kas paniurzgėjome, bet vis dėlto susidarė 
tiek prenumeratorių, jog leidėjas su redak 
toriais galėjo jau pradėti rizikuoti leisti.

Šiandien nuo anos pradžios mus skiria 
jau keletas gražių metų, bet užtat pusė dar 
bo jau atlikta. Tasai darbas buvo vedamas 
gerų norų ir lydimas tylaus idealizmo, nes 
mūsų sąlygomis leisti didžiulę enciklopedi
ją yra toli gražu ne biznis. Tai yra rizikin
gas idealizmas, nes už enciklopedijai leisti 
naudojamuosius kapitalus . atsakingas tas,

■ kas užsitraukia paskolas ir imasi atsako
mybę. Pastaruoju metu, kaip jau visi būsi
me matę, enciklopedijos leidėjas per spau
dą šaukėsi pagalbos, ieškodamas naujų pre 
numeratorių, duodamas geras išsimokėji-

■ mo sąlygas už ligi šiol išėjusius tomus ir 
žadėdamas vertingų dovanų knygomis. Pa
čios tos dovanos yra brangios ir rodo, ko
kia kaina reikia kviesti naujus prenumera 
torius: enciklopedijos leidimas yra atsidū
ręs pavojuje! Besikraustydami iš krašto į 
kraštą bekeisdami savo išsiugdytąjį tauti
nio rašto, tautinės kultūros pamėgimą į pi
nigo ir kitokių bėgamųjų vertybių meilę, 
nubyrėjo kai kurie senieji prenumerato
riai, ir dabar nebesueina galai su galais. 
Todėl ir šaukiamasi — ir mes čia priside
dame prie to šauksmo: užsisakykite Lietu
vių Enciklopediją! Bent tie, kurie dar tebe
sijaučią, kad tremtis nepakeitė jų dvasios 
ir neatėmė iš jų lietuvio ypatybės neužsi
miršti, kad lietuvis esi ir nori iki savo gyve 
nimo galo toks išlikti ir savo vaikuose iš
laikyti tai.

Grįžtant prie dabar išleistojo Lietuvių 
Enciklopedijos tomo, tai jis yra skirtas Li- 
Lv. Kur L raidė, ten, aišku, ir Lietuvos rei 
kia ieškoti! Išimtinai lietuviškas bus XV 
tomas, tiesiogiai skirtas Lietuvai, ir jis iš 
eina truputį vėliau, nes jam reikia daugiau 
pasiruošti. Bet ir šisai tomas, tur būt, ne 
vieną ankstyvesniųjų pralenkia savo lietu
viškumu. Taip yra dėl to, kad ne tik ne
maža žymių lietuvių turėjo ir turi L raide 
prasidedančia pavardes, bet ir šiaip daug 
dalykų siejasi su ta raide. Tomas net pra
dedamas laikraščiais, kurie turėjo Lietuvos 
vardą. Lietuvių ir lietuvaičių vardus nėšio 
jo ir tebenešioja visa eilė draugijų ir insti
tucijų, pradedant Lietuvaičių Seserų Insti 
tutu. Tam tomui tenka garbė turėti straips 
nį Lietuva, Tėvynė mūsų — apie eilėraštį, 
kuris 1898 m. pasirodė su gaidomis Varpo 
žurnale ir vėliau tapo Lietuvos Himnu! • 
Čia yra išspausdinta visame puslapyje ir 
Himno tekstas su gaidomis ir net 6 skil-

• čių straipsnyje pateikta visa labai įdomi 
istorija. Tokia ta istorija įdomi, kad nors 
imk ir parodyk laikraščio skaitytojams, ku 
rię neturi Enciklopedijos. Mes paprastai 
apie tą Himną juk žinome'tiek: atmintinai 
esame išmokę žodžius, nusimanome ir. iš 
spaudos paskaitome, kad tai Kudirkos dar 
bas, o kai reikia pasakyti, kas yra parašęs 
jam muziką, tai mums ir užkanda žadą. O mas (kun. J. Stanaitis), Ak, ateik mums iš 
iš tos enciklopedijos istorijos iškyla atsa- aukštybės (M. Kilienė), Mintys sulig Povi- 
kymas, iš čia mes sužinome, kada jis pra- lo laišku romėnams, Liūtas, Truputį apie 
dėtas giedoti, kokį darė įspūdį ir kas buvo psichologiją šiandien (V.M. Glažė), Kalnai 
jo varžovas.

Versdami tomo puslapius, bėgdami aki
mis draugijų, institucijų ir laikraščių ap- 
rašymus,.esame priversti visu rimtumu su
stoti ties didesniaisiais ir didžiaisiais daly
kais. Čia mums pateikta Lietuvių Dienos 
istorija, Lietuvių Draugijos Nuo Karo Nu- 
kentėjusiems Šelpti, Lietuvių Mokslo Drau 
gijos, Lietuvių Tautos Tarybos, Lietuvos 
Banko, Lietuvos Cukraus, Lietuvos Demo
kratų, Lietuvos Statuto, Lietuvos Tary
bos... Šalia to tame tome turime dar Liną, 
Lindę - Dobilą, Linkuvą, Liškiavą, Litą, Li 
teratūrą, Lituanicą, Lituanistiką, Liubliną 
ir, be kita ko, apie Londoną, vieną iš stam
biausiųjų D. Britanijos lietuvių kolonijų 
(pailiustruota Lietuvių Namų-, Sodybos, 
Bulaičių šeimos, Londono lietuvių choro, 
pirmosios Lietuvos atstovybės ir dviem tie 
tuvos pasiuntinybės pastatų fotografijo
mis).

šį tomą yra redagavęs Dr. Juozas Gir
nius. K.Abr.

Iš naujo „šukuojama“ universiteto dėsty 
toj a V. Zaborskaitė, kuri, esą, „išpūstai ke 
lia dekadentinių srovių atstovų kūrybos 
reikšmę, užtriną jų idėjinį ydingumą“. 
(Šiai tenka bene už Vaižgantą).

Gauna ir A. Rabačiauskaitė už B. Sruo
gos nekritišką įvertinimą „Mokinio biblio
tekos“ serijiniame leidinyje. Ir D..Sauka, 
kuris nesuniekino S. Nėries ankstyvesniojo 
laikotarpio literatūrinės aplinkos ir nesu
niekino „buržuazinių“ S. Nėries kūrybos 
vertintojų, tuo būdu sumenkindamas S. Nė 
ries .persiorientavimo“ reikšmę.

J. Lebionka ir kiti barami, kad jų 
„straipsniuose apie V. Kudirką pasireiškė 
idealizavimo ir vienpusiškumo“. Dėl Ku
dirkos partija i? viso dar nežino, kaip lai
kytis. Esą, „jis laukia tolesnio, gilesnio na
grinėjimo“...

Neišvengė pagrasymo ir „Pergalė“ (mė
nesinis literatūros žurnalas) už tai, kad

Nepasirašytame, regimai partijos cent
re paruoštame straipsnyje „Tiesa“ sausio 
4 d. dar kartą grįžo prie ankstyvesniųjų 
Lietuvos rašytojų vertinimo klausimo. Pa 
dejavus, kad „buržuaziniai nacionalistai, 
ypač užsienyje, vis dar bando panaudoti 
kultūrinį - literatūrinį palikimą, kaip idė
jinį ginklą prieš marksizmą -leninizmą...“, 
smerkiamos „visiškai nepriimtinos tenden
cijos“, pasireiškiančios dabartinių literatu 
ros dėstytojų paskaitose. Esą, „Vilniaus 
Valstybinio pedagoginio instituto dėstytojo 
K. Umbraso pranešime buvo iškelta aiškiai 
klaidinga mintis, jog literatūros reiškinių 
visuomeninį klasinį nagrinėjimą reikia pa
keisti literatūrinių srovių ir krypčių na
grinėjimu“.

Tokia K. Umbraso nuomonė esanti ragi
nimas „taikstytis su buržuazinių nacionalis 
^tų rašytojų pasaulėžiūra“.

Primenama, kad panašiai kaip K. Um- _ 
brasas elgiasi ir universiteto dėstytojai —' vertinant J. Žiugždos ir kitų „Lietuvių li- 
M. Lukšienė, V. Kubilius (viena nepataikė 
parašyti apie J. Biliūną, kitas — apie B. 
Sruogą).

LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS DOKUMENTUOSE
Simo Miglino „Tremties“ leidykla Vokie- nepriklausomybės pamatais. Kaip tai buvo 

tijoje savo metu davė skaitytojui visą eilę vykdoma, autorius aptaria remdamasis se- 
gerų ir padoriai europietiškai išleistų kny- nesniais ir dabar naujais dokumentais, 
gų, bet, reikalams kitaip pasisukus ir skai 
tytojams atitrūkus nuo knygos, sustabdė 
darbą, palikusi dar sandėliuose rinkos ne
berandančių drobele įrištų tomų. Bet ta ge 
ros leidyklos mirtis nebuvo galutinė: Mig
linas, nesiryždamas platesniu mastu grįž
ti vėl į leidybos darbą, dabar bent savo pa
rašytuosius politinės srities darbus išlei
džia „Tremties“ vardu ir paskleidžia lietu
vių visuomenėje. Pernai šitaip buvo paleis 
ta į žmones S. Miglino „Pavergtoji Lietu
va“. Šių metų sausio mėn. pasirodė „Trem
ties“ spausdinta ir išleista Simo Miglino 
nauja knyga — „Lietuva sovietinės agre
sijos dokumentuose“.

Aptaręs, kaip sovietai supranta tautų ap 
sisprendimo teisę (o jie supranta ją ne 
kaip tautos, bet kaip komunistų partijos 
valią), autorius pereina nagrinėti Lietuvos 
nepriklausomybės atstąlymo ir sovietinių 
pastangų pasmaugti atgimstančią Lietuvą. 
Kad tos pastangos aiškiai nepasisekė, tai, 
žinoma, buvo prieš rusų komunistų parti
jos nusistatymą: bolševizmo sugriauta Ru
sija per daug buvo užimta frontuose, gin
damasi priešų. Šiaip Rusijos viduje visą 
laiką buvo verdamos Lietuvos prie Rusijos 
prijungimo idėjos, ir rusų pastangose daly 
vavo lietuviškieji komunistai. Kaip žinia, 
rusų bolševikų kariuomenė, užėmusi Vil
nių, buvo pasodinusi ten Kapsuko vyriau
sybę, kurią bolševikinė Rusija tuojau pa
skubėjo pripažinti.

Lietuvos taikos sutartis su Rusija ku
riam laikui privertė bolševikus padėti 
prieš Lietuvą pakeltuosius ginklus, bet ko
va vyko. Prie rusų komunistų partijos su
darytoji lietuviška sekcija buvo tasai įran
kis, kuris tęsė kovą ir kasėsi po Lietuvos

Po taikos sutarties buvo pasirašyta dar 
ir nepuolimo sutartis su vėlesniais pratęsi
mais. Bet, kai komunistų partijos knisėsi 
iš Maskvos ir krašto viduje, vyko kartu ir 
valstybinio masto pasikėsinimas: tai bolše 
vikų ir nacių susitarimas dalytis svetimo
mis žemėmis.

Vėlesni dokumentai — tai įgulų atsiunti 
mas, o paskui galutinė okupacija ir Lietų-; 
vos gyvenimo sugriovimas.

Platesnei visuomenei tai itin naudingas 
leidinys susidaryti iš dokumentų ir- jų aiš
kinimų vaizdui Rusijos bolševikų imperia
listinių užsimojimų ir brutalaus jų vykdy
mo.

Kaina: 1.50 dol.
(Keletą egzempliorių S. Miglino „Lietu

va sovietinės agresijos dokumentuose“ ir 
, Pavergtoji Lietuva“ turi „Europos Lietu
vis“ — *abi už 2.50 dol.). P.A.

Poezijoj
ieškau užuovėjos,
vyšnių šakos,
kuri žydi vasario mėnesį, 
ir žibuoklių
ne iš šito pasaulio.

Ne džiaugsmui
teko gimti šitam pasauly ir ne iš džiaugs

imo 
tenka leisti metus ne po savo dangum.
Galvoju,
kiek galėtų ištverti medžio šaka be savo 
gimto medžio kamieno?

Naujos pastangos į Vienybę
Šv. Tėvo Jono XXIII pirmieji trys popie 

žiavimo mėnesiai daro įspūdžio, kad jo 
Bažnyčios valdymas bus ypač ryškus. Iš 
pat pradžios paskyrė naujų kardinolų, cent 
rinėje Bažnyčios Organizacijoje — Romos 
Kurijoje paskirstė pareigas, lanko ligoni
nes, kalėjimus, savo Romos universitetuose 
■asmeniškai dalyvaudamas atidaro mokslo 
metus, visur parodydamas nuoširdžią, my
linčią, ganytojišką širdį, tuo spėjęs laimė
ti ir pasaulinės spaudos palankumą. Popie 
žius sausio 25 d. aplankė Šv. Povilo bazili
ką- ir pranešė, kad ateityje bus sušauktas 
Visuotinis Bažnyčios Susirinkimas. Tokie 
susirinkimai yra šaukiami retai ir ypatin
gais visą Bažnyčią liečiančiais reikalais. 
Jų iki šiol buvo tik 20. Priešpaskutinis bu
vo Tridento Susirinkimas 1545-1563' m. 
Paskutinis Vatikano Susirinkimas vyko 
1869-70 m. Visuotinius Bažnyčios susirinki 
mus gali sušaukti tik Popiežius ir jiems - 
pats vadovauja arba per savo įgaliotinius, 
o paties Susirinkimo nutarimai tik tada 
turi galios, kai juos patvirtina pats Popie
žius. šiuo metu pasaulyje yra virš 3000 ka
talikų vyskupų ir vienuolynų aukštųjų vir
šininkų, kurie galėtų dalyvauti tokiame 
susirinkime.

Jei nebūtų prisidėję politiniai veiksniai, • 
____ nebūtų nuo Romos atsiskyrę nei Rytų 

-"Hsąjuriginė” - respubiiklnė“rRyšių Krikščionys - Ortodoksai, nei Vakaruose 
nebūtų protestantų. Tai „buvo karaliai ir

- kunigaikščiai, kurie remdavo ir palaikyda
vo iškylančius vietinius nesusipratimus su 
Roma. Šiandieną padėtis visiškai skirtinga. 
Katalikiškoje spaudoje prileidžiama, kad 
Popiežius nebūtų davęs minties apie Baž
nyčios Visuotinio Susirinkimo sušaukimą, 
jei nebūtų rimtos vilties atstatyti vienybę, 
su atsiskyrusiomis Bažnyčiomis, ypatingai 
sū Ortodoksų, kuri savo Tikėjimo išlaiky
mu ir Sakramentais yra artimiausia Kata
likų Bažnyčiai.

Susirinkimo data dar nepaskelbta, bet jo 
paruošimas gali užimti apie metus laiko. r 
Šiuo tarpu nuo Romos atsiskyrusių orto
doksų Konstantinopolio Patriarchas Atena 
goras, atsiliepdamas į šv. Tėvo Jono XXIII 
kalėdinę kalbą, jam atsiuntė savo prielan
kų atsakymą į kviečiamą krikščionių vie
nybę, kuriame rašo: „Broliška dvasia su
tinkame šį aiškaus supratimo atsišaukimą,, 
nes dvasinės jėgos visoje savo pilnumoje 
yra labiausiai trokštamas idealas, kurį , 
Viešpats paliko savo Bažnyčiai. Jos vėl tu
ri susitikti ir susijungti. Mūsų dŽiaugsmaSAji 
juo didesnis, kad toks kvietimas į Bažny- . 
čios vienybę ateina iš Krikščionybės Cent 
ro — senos’ios Romos“.

Gal būt, esame nepaprastos reikšmės įvy 
kių išvakarėse. Pereitos savaitės audienci- • 
joje Popiežius kreipėsi į visus tikinčiuo
sius, kad kasdieną visi nors trumpa malda 
prašytų Aukščiausiojo, kad atsiskyrę krikš 
čionys grįžtų į vienybę su Šv, Romos Kata , 
likų Apaštališkąja Bažnyčia. Savo karšto-, 
mis maldomis remkime Popiežiaus pastan
gas! P. Dauknys, MIC

teratūros istoriją“ (I tomą) „nebuvo paro
dyta reikiamo objektyvumo“. Esą, „po at
skirų neesminių trūkumų priedanga buvo 
sumažinta šio rimto, kolektyvaus darbo 
reikšmė“...

Taigi, literatūros kritikai nebepataiko, 
ką reikia girti ir. ką peikti. (LNA)

„LIETUVIŠKAS“ PAŠTO ŽENKLAS
Maskvos vyriausybė savo valdomoms 

.suvereninėms respublikoms“ net savo paš 
to ženklų neleidžia turėti: ir iš Lietuvos 
laiškus gauname su Sovietijos ženklais. Jų 
leidimas yra sovietinės Ryšių ministerijos 
kompetencijoje (Tos ministerijos padali
nys— *_ ’
ministerija yra ir Vilniuje, ministras ru
sas — Bielianinas). ’ • 4 ’

Dabar sovietinė Ryšių ministerija, ma
tyt, sugalvojo pigiu būdu rodyti pasauliui 
respublikų „savarankumą“. Išleido pašto 
ženklą su užrašu .Lietuvos TSR“ (ženklas 
vistiek Sovietijos). Ženkle įdėtas Vilniaus 
mįesto vaizdas žiūrint iš Gedimino pilies.

A. MICKEVIČIAUS „VĖLINĖS“ 
LIETUVIŠKAI

Vilniuje šiomis dienomis išėjo iš spaudos 
pilnas A. Mickevičiaus „Vėlinių“ vertimas 
(vertė Justinas Marcinkevičius, vienas iš 
dabartinių jaunųjų —29 m. — rašytojų). 
Jau anksčiau buvo išleista „Gražina“, 
„Konradas Valenrodas“, „Krimo Sonetai“. 
V. Putinas - Mykolaitis dabar verčia „Po
ną Tadą“, Just. Marcinkevičius — „Meilės 
sonetus“.

Ta proga tenai tvirtinama, kad tai pir
mieji A. Mickevičiaus kūrinių vertimai į 
lietuvių kalbą (Valaičio, Šakenio, Talman- 
to vertimų neįskaito...). Esą, ’,buržuazi
niais laikais buvo ginčijamasi tik dėl A. 
Mickevičiaus tautybės“, o kad lietuviai ga 
lėtų savo kalba paskaityti Mickevičiaus kū 
rinius, niekas nesirūpinęs... Dabar, atrodo, 
yra reikalaujama prie Adomo Mickevi
čiaus vardo visada pažymėti, kad jis „didy 
sis lenkų poetas“. (LNA)

negalėtų išgriauti. *
Pastatyčiau juos taip, kad kasdieną tave

[lankytų
gimto krašto saldus dvelkimas.

Gruodžio mėn. „AIDAI“
Juose rašo: S. Yla (Šiluva), K. Bradū- 

nas (eilėraščiai), Dr. P. Skardžius (Tarybi 
nė kalbotyra Lietuvoj), J. Mikštas (eilėr.), 
T.S. Eliot (Tamsioji sitlos naktis), A. Vai
čiulaitis (Pažaislio vienuolyno legenda), J. 
Girnius (Pasipriešinkime kultūriniam nuo- LAIMINGA DIENA
smūkiui), K. Grigaitytė (eilėr.), Ch. F. Sca Tokia diena yra šis šeštadienis. Kas gi 
dron (Albinas Elskus), ir kūrybos pasauly- norės rodyti nelaimingą suniukusį veidą 
j e skyriai- , SPAUDOS BALIUJE? 1

SOVIETINĖ INDOKTRINACIJA
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

mą. Kas skelbia šūkį „amžiams su rusų 
tauta“, tas turi kalbėti ir apie „tarybinį 
patriotizmą“, „didžiąją Tėvynę“ ir tuo pa
čiu mažąją tėvynę Lietuvą degraduoti į 
provincijos padėtį. Padarius mažą tautą 
didelės valstybės provincija, lengva varyti 
joje nutautinimo, šiuo atveju rusinimo po-

sispindi ir mokyklinėje praktikoje. ) štai 
kaip rusinama per mokyklinius vadovė- ! 
liūs, pradedant nuo žemiausių klasių. Pvz., 
1955 m. chrestomatijoj „Gimtasis žodis“ „ 
If kl. įdėti 23-jų lietuvių autorių raštų iš- . 
traukos (51 dalykas) ir 23-jų rusų autoriu i 
(56 dalykai). Vadovėlis pradedamas Stali-

Antras jų „teiginys“ yra, kad rusai visa
da buvo lietuvių kultūros ir . materialinės 
gerovės kėlėjai. Daugybę faktų (Vilniaus 
universiteto, mokyklų uždarymą, spaudos 
uždraudimą), parodančių, kad rusai lietu
vių kultūrą kiek begalėdami smaugė per 
100-su viršum metų, komunistai stengiasi 
paaiškinti tuo būdu, jog visa tai esą darę 
ne rusai, o carai ir jų biurokratai, tartum 
tie visi biurokratai būtų buvę nebe „di
džiosios rusų tautos“ žmonės. Ta rusų „teo 
rija“ ataidi ir Sniečkaus praeitų metų jau

nistų, jis veikė ne kaip rusas, bet kaip ca
ro biurokratas; bet jei rusas padarė ką ge
ra, tai jis jau veikė kaip rusas, rusų tau
tos atstovas. Iš to komunistinė logika daro 
išvadą, kad blogas lietuviams tebuvo caras 
ir jo biurokratai, o rusai visada buvo ir 
yra geri. Tuo norima priversti lietuvius už 
miršti rusų lietuviams padarytąsias skriaų 
das, o iškelti kad ir nežymius atskirų ru
sų pasitarnavimus ar tik tariamus pasitar- 
navimus ir tuo būdu įkalbėti meilę skriau
dėjui.

, didžiosios rusų tautos“ kultą tautų santy
kiuose, kaip „Stalino asmenybės“ kultą 
žmonių santykiuose. Meilės deklaravimas 
svetimai tautai reiškia arba meilės prara
dimą savajai, arba veidmainystę.

Tas pats pasakytina ir apie „tarybinį pa 
triotizmą“. Čia komunistai nuolat kalte ka 
la lietuviams, kad jų tėvynė yra „Tarybų 
Sąjunga“. Vadinas, jiems tėvynė reiškia ne 
be tėvų protėvių šalį, bet tiek pat ir sveti
mą šalį — Rusiją, Kazachstaną, Sibirą ir 
kt. Dėl to ir trėmimai į Sibirą nelaikomi

minėtoje kalboje: „Nacionalistiniams prie
tarams, ypač antirusiškoms nuotaikoms 
kurstyti priešai, be kita ko, stengiasi pa
naudoti faktą, kad lietuvių tauta daugelį 
metų kentė sunkią nacionalinę priespaudą. 
Jie stengiasi sutapinti carizmą su rusų tau 
ta“-. Iš kitos pusės atskirų rusų teigiamus 
pasireiškimus lietuvių atžvilgiu stengiama
si labai iškelti, nuopelnus už tai priski
riant visai rusų tautai. Pvz., labai visur pa 
brėžiama, kad spaudos draudimo metu ru
sų mokslo akademijos išleido keletą leidi
nių lietuviškomis raidėmis, kaip Donelai
čio „Metus“, A. Juškos „Lietuviškas dai
nas“ ir kt. (Čia pažymėtina, kad tie leidi
niai dažniausiai buvo paruošti ne rusų, 
pvz., ir Donelaičio „Metus“ paruošė vokie
čių kalbininkas A. Schleicheris. Gi rusų 
mokslo akademija juos leido ne norėdama 
pasitarnauti lietuvių'taUtai, o grynai moks 
lo reikalui, kaip tai darė ir kitų kraštų 
mokslininkai filologai, didžiai vertindami 
lietuvių kalbą lyginamosios kalbotyros bei 
filologijos reikalui). Vadinas, jei rusas pa
darė ką lietuviams bloga, tai, anot komu-

Naujausi komunistų šūkiai lietuvių tau
tos meilei slopinti ir rusams pamilti yra 
šie: „tautų draugystė“, „tarybinis patriotiz 
mas“ ir „proletarinis internacionalizmas“. 
Jais išreiškiama visa komunistų „filosofi
ja“ nutautinimui užmaskuoti. Šie šūkiai, 
paimti iš oficialių sovietinių raštų, dabar 
plačiai ir intensyviai naudojami lietuviškoj 
spaudoj, vadovėliuose, paskaitose ir mitin
guose. Minėtame J. Jurginio istorijos vado 
vėly yra net atskiras skyrelis apie „patrio
tizmą ir tautų draugystę“, kuriame rašo
ma: „Buržuazija neapykantos ugdymą ki
toms tautoms netgi vadino patriotizmu. Ta 
rybinis socialistinis patriotizmas, priešin
gai, remiasi tautų draugyste“ (167 p.). Iš 
tikrųjų buržuazijai čia prikišama tai, kuo 
patys komunistai labiausiai pasižymi, kaip 
jau anksčiau buvo nurodyta. Antra, toji 
komunistinė , tautų draugystė“, kuri reiš
kiasi nuolatiniu „didžiosios rusų tautos“ 
liaupsinimu, išduoda iš vienos pusės tos 
„didžios“ tautos egoizmą — liaupsinimų 
reikalavimą, o iš kitos pusės liaupsintojų 
pasivergimą. Iš tikrųjų čia turime tokį

trėmimu iš tėvynės. Šitoks tėvynės supra
timas primena Lietuvos lenkomanų, išsigi
musių mūsų bajorų, tautybės supratimą. 
Jiems lietuviai -ir lenkai, kaip žinoma, bu
vo vienos tautybės, tik skirtingos „genties“ 
žmonės. (Gente lituani, natione poloni). 
Todėl jie visada siekė Lietuvos unijos su 
Lenkija, kad toje unijoje lietuviai ilgainiui 
visai išnyktų, nors to atvirai ir nesakė. Pa 
našiai dabartiniai išsigimę tautiečiai (tik 
jau ne iš bajorų, o iš vadinamųjų' proleta
rų tarpo) galvas guldo už naują „uniją“, 
tik ne su pietų, o su rytų kaimynu, ir rei
kalauja tėvyne vadinti nebe Varšuvą ar 
Krokuvą, bet Maskvą ir Sibirą. Vieni šau
kė, kad unija su Lenkija išgelbėjusi Lietu
vą nuo kryžiuočių, kiti — kad unija su Ru 
sija išgelbėjusi Lietuvą nuo nacių ir vaka
rų „imperialistų“. Abiejų gi užmačios tos 
pačios — savas egoistinis interesas, ma
skuojamas Lietuvos gerovės skraiste. To
dėl , tarybinis patriotizmas“ faktiškai reiš
kia pastangas įgyvendinti amžiną priklau
somybę, pastangos priversti užmiršti gali
mą nepriklausomą, savarankišką gyveni-

litiką visom priemonėm —: prievartiniu 
žmonių maišymu, deportacijom ir kitais 
būdais. Jš čia suprantama, kodėl taip bijo
ma tikro patriotinio auklėjimo. Mat. sąmo
ningas patriotas visada sieks savo tautai 
kultūrinio, ekonominio ir politinio kilimo, 
o tai veda į savarankų, savitą ir nepri
klausomą gyvenimą. O tai nesiderina su 
rusišku imperializmu. Todėl komunistai 
įtaigoja, kad lietuviai tenkintus! provinci
niu patriotizmu.

„Proletarinis internacionalizmas“ reiš-
kia, kad lietuvis turi labiau mylėti kito 
krašto „proletarą“, negu savo tautietį, sa
vo brolį ar seserį, jeigu jie nėra proleta
rai. Šitoks nutautinimo ir nupatriotinimo 
darbas, matyt, susilaukia priekaištų ir vi
duj, todėl pats Sniečkus, kaip vyriausias 
oficialus Maskvos ideologijos aiškintojas 
Lietuvai, rado reikalą šią ideologiją teisin
ti. Dešimtame kompartijos suvažiavime jis 
dėstė, kad „proletarinis internacionalizmas
ne tik neprieštarauja nacionaliniams lietu 
vių tautos interesams, bet sudaro jų geriau 
šio patenkinimo pagrindą. Proletarinis in
ternacionalizmas nepaneigia ir neatmeta 
patriotizmo savo tautai, meilės savo liau
džiai, pagarbos gimtajai kalbai, pažan
gioms nacionalinėms tradicijoms“ (Komj. 
Tiesa, 1958. II. 14); Sniečkus vis dėlto nesi
teikė paaiškinti, kodėl „proletarinio inter
nacionalizmo“ skelbėjai taip dažnai kalba
apie meilę rusų' tautai, „tarybinei

no motto, kad „norint turėti žinių, reikia 
mokytis“. Toliau eina Sovietų Sąjungos 
himnas, Reimerio eilėraštis „Mokyklon? su . 
tokiais posmais: „Ir kiek tik Tarybų Tėvy~: 
nė plati, visur mūsų žingsniai suskambo 
greiti, Maskvoj ir Odesoj, ir Vilniuj, Baku, 
visur jau mokyklos sulaukė vaikų“; Venc- 
lovos eilėraštis .Vaikai prie Lenino pa-.; 
minklo“; Krupskos laiškas vaikams: „Bran 
gieji vaikučiai, tęskite Lenino - Stalino 
darbą...“; Konovo „Berniukas ir Leninas“., 
.Lenino tiesa“,- Mieželaičio eilėraštis „Pa
bas rytas Maskvai“ ir „Mūsų Maskva“. 
Yra ir Vilnius, kad jį „Lietuvai grąžino 
Tarybų Sąjunga“, kad jame yra* Lenino,' 
Černiakovskio aikštės ir jų paminklai. 
Yra dar „TSRS konstitucijos diena“, „Vol
gos - Dono kanalas“, o „tarybinei armijai“1 
paskirtas visas skyrius. T. Dėjaus „Lietu
vių kalbos gramatikos“ (1957 m., III kl;) 
pratimuose pilna šitokių sakinių: , Dėkingi’■ 
mes šlovingai rusų tautai — Kaip tikras
brolis ji vis remia mus... Aš myliu ęaW tė
vynę Tarybų Sąjungą... Didžioji rusų tau-'• 1 
ta padeda broliškoms respublikoms... Ta- 1 
rybų Sąjungoje visos tautbs’lygios“:.. Ge
nienės ir Eidukaičio „Skaitymuose“ (1956 
m., VII kl.) rašoma: „Tarybinis patriotiz
mas pagrindinis mūsų žmogaus bruožas.'.; ■ 
Tarybinis žmogus didžiuojasi teisingiausia’ 
tarybine santvarka, kur Tarybų Sąjungos 
tautos nežino nacionalinių skirtumų. .. Lie-•

nei“, bet taip retai teužsimena, lyg kieno 
priversti, apie meilę savo tautai ir savam 
kraštui.

Visa ta rusinimo „filosofija“ ryškiai at-

tėvy- tuvos liaudis savo noru įsijungė į Tarybų1
Sąjungos tautų šeimą... Mūsų tarybinė 11-? 
teratūra mokėsi ir mokosi iš geriausių ir1 
pažangiausių rusų literatūros kūrėjų“-...

(Bus daugiau)
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KUR TU EINI IR KUR AŠ EINU ŠĮ 
ŠEŠTADIENĮ?

Atrodo, kad šį šeštadienį visiems kelio 
galas labai aiškus: Lietuvių Namai — 

SPAUDOS BALIUS!

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 15 dieną, sekmadienį, Londone 

bus švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė su šitokia programa:

11 vai. rytą iškilmingos pamaldos Lietu
vių bažnyčioje, kurių metu giedos choras.

6 vai. vakaro Sporto ir Socialinio klubo 
(Parapijos salės) patalpose — 345A, Victo
ria Paric Road, E.9, rengiamas iškilmingas 
Vasario 16-tosios paminėjimas.

Bus agr. J. Lūžos paskaita. Meninėj da
lyje pasirodys abu — vyrų ir mišrusis cho
rai, E, Arminaitė ir solistas J. Černius.

Visi londoniečiai yra kviečiami dalyvau
ti pamaldose ir minėjime.

Blynų balius
. Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
š.rn. vasario 7 d„ 5 vai. p.p„ šeštadienį, sa
vo patalpose rengia . Blynų Balių.

Staliukai rezervuojami iš anksto.
Šokiams gros orkestras. Valdyba

MOTERŲ
kampelis

Veda V. Grinkevičiūtė - Funkienė

KNYGŲ NUSIPIRKTI IR PASIŽIŪRĖTI
Spaudos Baliaus proga Lietuvių Namuo

se bus. galima apžiūrėti lietuviškas knygų 
naujienas ir įsigyti jų, nes DAINORA, pa
sitarnaudama Baliun suplaukusiems sve
čiams, ruošia knygų parodėlę.

Minėjimas
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 

1959 m. vasario 14 d„ šeštadienį, Blackley 
Instituto salėje ruošia iškilmingą

Vasario 16 D. Minėjimą.
Programoje: rašytojo R. Spalio paskaita, 

o Manchesterio scenos mėgėjai suvaidins 
R. Spalio parašytus „Batus“.

Bus puiki loterija ir gėrimų bufetas. Šo
kiams gros geri muzikantai.

Salė iš Manchesterio Cannon Street 
siekiama autobusais Nr. 60, 17, 17X.

Pradžia punktualiai 5.30 vai.
Skyriaus Valdyba

pa-

DERBY
Skyriaus susirinkimas

Sausio 18 d. Derbyje įvyko DBLS nepa- 
’ prastas Derbio skyriaus narių susirinki

mas. Nepaprastas jis buvo tuo, kad šiame 
susirinkime turėjo paaiškėti, ar iš viso šis 

/skyrius kaip toks begyvuos. Su malonumu 
• tenka pažymėti, kad, nepaisant visų nege- 
: rovių ir nemalonumų, kuriuos jis pastarai
■ siais metais turėjo išgyventi, vis tiek išliko

tvirtas savo siekimuose. Tai atsitiko dėl to, 
kad skyriui netrūko kantrių ir susipratu
sių narių. ,

Visi Derbio skyriaus nemalonumai ir ne
gerovės prasidėjo 1957 m„ kai Skautų Va
dovybė, skelbdama aukotojų sąrašus spau
doje, tarp aukojusių skyrių paminėjo, kad 
Derby skyrius aukojo „nieko“. Tuo tarpu 
su kitais,/skyriais ar organizacijomis, kurie 
nebuvo aukoję, nebuvo šitaip pasielgta, o 
ir apskritai tokie dalykai nedaromi. Kodėl 
tai įvyko, vėliau buvo įvairių spėliojimų ir 
ginčų. Savaime suprantama, kad skyrius 
dėl to teisėtai įsižeidė, ir skyriaus nariai 
tai išreiškė jau keliuose ankstyvesniuose, o 
taip pat ir šiame susirinkime. Dar ir šia- mmeo. Jis buvo ne tik vienuolis, bet ir Ši
me susirinkime buvo galima pastebėti na- nomas tapytojas. Vienuolyno taisyklės bu
rių nepasitenkinimą tiek Skautų Vadovy- vo griežtos, ir jis negalėjo savo tapybos rei 
bės laikysena, kuri nei anuomet, nei vėliau kalui naudotis gyvų moterų modeliais, to- 
nesistengė atitaisyti padarytosios klaidos, dėl iš molio, medžio ir vielos pasidarydavo 
taip pat reikštas nepasitenkinimas ir buvu 
šia .S-gos Valdyba, kuri šiuo reikalu nesi
stengė užtarti skyriaus.

Todėl suprantama, kad skyriaus nariai 
jautėsi šiek tiek apvilti. Tenka dar pažy
mėti, kad skyriaus nariai dėl tokio tiek pa
ties skyriaus, tiek ir jo anuometinio pir-

■ mininko įžeidimo buvo vieningos nuomo
nės: padaryta skyriui skriauda ir įžeidi
mas turi būti atitaisyta. Ir tik vėliau, kai

į pastebėta, kad kai kas visą šį reikalą sieja 
: su asmeniškumais, o tai organizacijose ne

daroma ar neturėtų būti daroma, ir kai pa
aiškėjo, kad skyrius numatytas sulikviduo 
ti, ištikimieji skyriaus nariai griežtai pa
sipriešino ir nusprendė būtinai išlaikyti jį. 
Tai ir buvo padaryta šiame susirinkime. 
Nariai čia įrodė savo prisirišimą prie P 
gos ir skyriaus. 1

! Kas buvo — praėjo, o ateityje, tikimasi, 
panašūs dalykai nebepasikartos. Todėl sky 
rips, gal kiek ir mažesnės sudėties, nutarė 
tvirtai stovėti savo vietoje ir nepasiduoti 
įtakoms iš šalies. Bus stengiamasi užmirš
ti visa, kas buvo negera praeityje, ir pra
dėti naują skyriaus gyvenimo laikotarpį 
ir vėl apjungti visus čia esančius lietuvius 
į skyriaus narių eiles.

Išrinkta nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis šitaip: pirm. J. Levinskas, vice- 
pirm. J. Sližys, sekr. B. Gurgždaitis ir ka
sim K. Kubilius. Į revizijos komisiją iš--, 
rinkti: J. Sadula, V. Žemaitis ir S. Sara- 
pinienė. Tikimasi, kad šie žmonės tikrai 
mokės tinkamai tvarkyti reikalus ir pasuk 
ti skyrių į senas vėžes.

Šiąme skyriaus susirinkime dalyvavo S- 
gos V-bos vįcepirm. J. Bendorius. Jis pasu- 

liauskas, Mansilla 6130, Wilde, GR, Prov. ję0 gražia linkme susirinkimo eigą ir išsa- 
Buenos Aires, Rep. Argentina.

PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS
Šią savaitę atskiru voku skaitytojai gau

na vienos siuntinių firmos kainoraštį. Šį 
kainoraštį išsiuntinėja „E.L.“ administra
cija kaip apmokamą tos firmos skelbimą.

ATOSTOGOS SODYBOJE
Jau pradėjo eiti užsakymai atostogoms 

Lietuvių Sodyboje. Kad nereikėtų .nusivil
ti, lietuviai yra prašomi nedelsiant rezer
vuoti kambarius atostogoms, ypač kas ga
li atostogauti tik sezono vidury (liepos - 
rugpiūčio mėnesiais). Kas gali imti atosto
gas bet kuriuo metu, patartina atostogauti 
prieš liepos 4 d. arba po rugpiūčio 29«d. 
neš tada ir kainos pigesnės, ir vietos dau
giau Sodyboje, ir laisvesni traukiniai bei 
autobusai.

Kainos lieka tos pačios, kaip ir pereitą 
sezoną, t. y. nuo 6 sv. iki 7 sv. 15 šil., pa
gal sezono laiką ir kambarius.

Dėl platesnių informacijų ir užsisakymo 
blankų kreiptis į: Lithuanian House Ltd., 
Lithuanian House, 1/2 Ladbroke Gardens 
London, Will. Tel. PARk 2470.

Sodyba laukia kuo dąugiau lietuvių.

PRAŠOMA ATSILYGINTI UŽ 
KALENDORIŲ

„Europos Lietuvio“ skaitytojai ir Nidos 
Knygų Klubo nariai yra gavę iš leidėjų 
tremtyje originalų — dar pirmą tokį —kas 
dien nuplėšiamą kalendorių su pasiskaity
mais.' ' ' -

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

BRADFORDAS
Vasario 16 minėjimas Bradforde

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

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

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami da 
lyvauti.

DBLS Bradfordo sk. valdyba

PAIEŠKOJIMAI
VOSILIŪS (ar Wilson) Andrius, gimęs 

1908 m. Glasgowe, ŠUKYS Fetras, Sūnus 
Petro, gimęs 1914 m. Lietuvoje, ir STAN
KUS Vladas, gimęs 1930 m. Radviliškyje, 
— prašomi atsiliepti „E. Lietuvio“ admi
nistracijai.

MALIAUSKAS Steponas kilęs iš Plun
gės, prašomas atsiliepti: Sr. Bruno Ma-

miai nušvietė esamąją DBLS padėtį.
D.S.V.

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

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

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

GANDAS AR TEISYBĖ?
Ar teisybė, kad šį šeštadienį visi autobu

sai ir požeminiai traukiniai veš tik viena 
kryptimi: į Lietuvių Namus Londone?

Sunku iš anksto atsakyti, bet į teisybę 
labai panašu, nes ten juk

SPAUDOS BALIUS!

. MANEKENAS
Kai 1820 m. jaunas anglas Charles ,Fre- 

derik Worth atidarė savo madų saloną ir 
medžiagų parduotuvę Paryžiuje, Rue de la 
Paix, jis nė nesvajojo ir negalvojo, kad pa
sidarys žymus ir turtingas per tą vieną sa
vo idėją, kuri vėliau užkariavo visą pa
saulį.

Jis pastebėjo, kad viena jo pardavėjų vi 
suomet parduodavo žymiai daugiau me
džiagos negu kitos. Jis paklausė ją, kaip 
čia yra. „Labai paprastai“, atsakė ji: „aš 
-imu medžiagą ir vyniojuos ją ant savęs 
šiaip ir kitaip, priklausomai nuo to, kokią 
suknelę ponia norės sau pasisiūti“.

Toji pardavėja buvo jauna ir grakšti, tai 
ne nuostabu, kad medžiaga ant jos atrody
davo gražiai ir tuo sužadindavo pirkėjoms 
norą pirktis.

Tada buvo priimta siųsti į namus (žino
ma, tiktai, turtingiems ir gerai mokantiems 
klientams), be madų žurnalų ir piešinių, žią, nešvarią, per sausą ar per riebią veido 
dar ir mažas, moderniškai aprengtas lėles, 
kad ponia galėtų išrinkti, kas jai geriausiai 
patinka. Bet p; Worth pradėjo rodyti savo 
parduodamųjų rūbų modelius ant gyvos, 
tos protingos, gerą figūrą turinčios parda
vėjos. 1825 m. jis suruošė pirmąją didelę 
madų parodą, panaudodamas jai savo gra 
žiąją pardavėją. Paroda susilaukė didelio 
pasisekimo, ir jis iš karto pasidarė garsus, 
o toji pardavėja tapo jo žmoną.

Žinoma, p. Worth turėjo būti dėkingas 
savo, gabiajai žmonai už jos idėją,- bet iš 
tikrųjų toji idėja buvo ne visai nauja. Nau 
ja buvo tik tai, kad ponia Worth pirmoji 
pradėjo ant „gyvos lėlės“ rodyti suknias ir 
paltus; Prieš tai dažnai jau buvo naudoja
mos lėlės. Tos lėlės „išradėjas“ buvo vie
nas domininkonų vienuolis: tėvas Bartolo-

iš įvairių padėčių naudoti savo darbui, 
kaip modelius. Tėvas Bartolommeo gyve
no tada Italijoje, Florencijoje (1472 -1517). 
Jo pavyzdžiu pasinaudodavo paskui ir kiti 

P menininkai, kurie būtų galėję rasti gyvą 
modelį, bet daug brangesnį, negu dirbtinis. 
Be to, tik tokios lėlės galėjo „kantriai“ iš
būti vienoje pozoje ištisas valandas ar nei 
ir dienas! Italai tokias lėles pavadino , ma- 
nichiano“, olandai — „maenneken“, o prąp 
cūzai — „mannequin“. V.F.

lėlių, kurias galėjo atitinkamai palenkti ir

VEIDO VALYMAS
Dar yra daug moterų, kurios turi negra-

odą. Pačios jos būtų ir visai gražios, bet 
veido oda gadina visą įspūdį. O taip leng
va ir visai beveik „už dyką“ galima pada
ryti veido odą švelnią ir gražią! Pirmų pir
miausia veido oda turi būti visuomet švari. 
Jei jūs praustis imsite bet kokį muilą, jį 
naudosite savo veidui, o jei dar prausitės 
šaltu vandeniu, o paskui' šluostysitės stip
riai rankšluosčiu, £ai oda ilgainiui sustrei
kuos ir atkeršys jums — turėsite blogą iš
vaizdą. Kodėl? Todėl, kad muilas daugiau
sia tik sausina ir tuo būdu erzina odą, o 
šaltas vanduo uždaro odos porus (odos sky 
lutes), neleisdamas nešvarumams išeiti lau 
kan, o rankšluosčiu trynimas veide tik da
ro naujas raukšles.

Veidui valyti dabar yra visokių kremų, 
lotionų ir pan. Bet imkime paprasčiausią, 
bet sėkmingiausią būdą, kuris taip pat yra 
ir pigus. Kas vakarą, bet tikrai kas vakarą, 
nors būtum net labai pavargusi ir nelinku
si nieko daryti, — reikia nuodugniai išva
lyti veido odą. Tam tikslui reikia pirmiau
sia visai lengvai, neįtrinant, aptepti visą

SUaityto jii Ou&ftai

g veidą valančiuoju kremu. Kas gyvena Vo
kietijoje, gali kiekvienoje vaistinėje nusi
pirkti Leichner „Abschminke“. Už didelį 
butelį, kurio jums užteks 2-3 mėnesius, už
mokėsite DM.3.75. Kas gyvena kituose 
kraštuose, gali pasiteirauti vaistinėj pi
gaus vazelino, perkamo svoriu, tik reikia 
pasakyti, kam jis reikalingas, arba pirkti 
jau gatavą „cleansing cream“, kuris jau 
bus brangesnis. Aptepus veidą palaukti 

‘ apie minutę ir tada lengvai ir švelniai du 
ar tris sykius nuvalyti jį tokia medžiaga, 
kurią Lietuvoje vadinome ligninu (o čia 
galima pirkti „Tempo - Taschentuecher“, 
„Cleanex“ ar kitokiais pavadinimais). To 
valomojo popieriaus netraukite iš karto 
viso sluoksnio, bent kelių lapų, tai išeis pi
giau ir bus odai minkščiau. Kai apvalysite, 
tada įsipilkite šilto, bet jokiu būdu ne karš 
to vandens, į kurį pridėkite šaukščiuką bo- 
rakso, ir nuplaukite veidą. Boraksą taip 
pat geriausia pirkti vaistinėj svoriu. Tada 
nusausinkite veido odą minkštu rankšluos 
čiu, daugiau spaudžiant, negu šluostant. Da 
bar jau jūsų veido oda bus švari, ir tik da 
bar, jei yra reikalo, galite tepti ją maistin 
gaiš ar naktiniais kremais. Bet tokiais kre 
mais geriau įtepti ne kas vakaras, o gal 
kas antras, nes veido odai reikia duoti pa
ilsėti ir pakvėpuoti.

Iš ryto reikia tik nusiplauti šiltu vande
niu, į kurį visuomet dėtina šiek tiek borak- 
so. Jeigu esate jauna ir jūsų oda tikrai ge
ra ir sveika, tada daugiau nieko ir nerei
kia daryti. Bet daugumas moterų tokios 
odos jau nebeturi, o jei ir turi, tai ji bus 
ne ilgam, jeigu nesirūpins ja. Mūsų aplin
koje yra daug nešvarumų, dulkių namuo
se, gatvėse, o ypač traukiniuose ir kai ku
riuose fabrikuose. Visos tos dulkės apsėda 
mūsų veido odą ir susigeria į jos porus. 
Nuo to oda pasidaro ne tik nešvari, bet ir 
per sausa ar per riebi. Todėl patariu visuo
met iš ryto odą padengti su kremu, apsau
goti ją nuo nešvarumų. Tam tikslui nusi
prausus reikia truputį aptepti veidą vadi
namuoju dieniniu kremu, kuris pasirenka
mas pagal savo veido ypatybes. Po to pu
druojamas! labai lengva pudra. Pudra duo 
da veidui gražesnę išvaizdą, ir tos abi prie 
monės saugoja veido odą nuo kenksmingų 
dulkių, vėjo ir pan. Gražina

— Antanai, ar tai tu pasakei Jonui, kad 
aš esu kvailys?!
' — Ne, jis tai jau žinojo.

ar Rožytė medinėmis klumpėmis ar aukš
tais auliniais, tai vietiniai gyventojai pirš
tais juos badys ir juoksis iš jų. Kadangi ne 
cirkininkai esame, bet geros valios Dievo 
tvariniai, tai reikia eiti tais keliais, kuriais 
vietiniai žmonės eina. (Tik neduok, Dieve, 
tais keliais, kuriais greitai galima paslys
ti, o atsikelti ne taip jau lengva!).

Nežinau kaip kitur yra, bet, Vokietijoje 
kuklumas daugiau vaisių atneša, negu išd. 
dūmas. Sakysime, aš esu kalvis. Einu į įmo 
nę ir prašau darbo. Šiais laikais niekas ne 
klausia dokumentų, tik sugebėjimų tam ar 
kitam darbui. Galima didžiausius lagami
nus pažymėjimų turėti, bet jeigu prakti
kos neturėsi, tai ir popieriai nepadės. O ir lys — po 14 šilingų, 
darbe nereikia kitų niekinti, o savęs aukš
tinti. Mat, vietiniai žmonės visuomet pasi-

KUKLUMAS
Skaitydamas p. K. Valterio apmąstymus, 

susidariau išvadą, jog jis nemėgsta grožio, 
nes labai užgauna moteris sakydamas, jog 
ypač., moteriškoji prigimtis nesiderina su 
kuklumu. Mano nuomone, moterys visuo
met buvo ir paliks kuklesnės už vyrus, nes 
jų prigimtis yra daug švelnesnė. Jei jos ga 
lėtų į vadovaujančias kėdes atsisėsti, tai ir 
gyvenimo vaizdas pasikeistų, ypač kuklu
mo ir tvarkos srityje: pranyktų barniai, ne 
apykanta, šmeižtai, sumažėtų susisiekimo 
nelaimės, pranyktų skyrybos ir t.t. ir t.t. 
Jų širdys yra gailestingesnės ir meilesnės. 
Jos labiau myli tvarką, sąžiningumą, yra 
nuolaidesnės. O kad kuri nekukliai rengia 
si ar elgiasi, tai dar negalima pasakyti, jog 
moterys visos tokios yra, jog jų prigimtis 
to reikalauja. Šiaip ar taip, moterys yra' gudresni, nes atėjūnai visur nepagei- 
vienintelis gyvenimo grožis, jos ir už gra
žiausias rožės yra gražesnės ir meilesnės. 
Narnai be moterų ir, apskritai, visas pašau 
lis pasidarytų labai negražus, dar kruvinęs 
nis ir' žiauresnis. Tvirtai sakau, tik per mo 
terų kančią mes išvydome šį' gražų Dievo 
pasaulį ir užtai mes joms turime būti dė
kingi, jas turime iš visos širdies gerbti. 
Kas niekina ar iškraipė moterišką kuklu
mą, grožį, tai nemyli gamtos ir nesupran
ta gyvenimo paskirties. Nesakau, jog p. K. 
Valteris tokiup galėtų būti, bet galvoju ap
skritai.

Toliau nereikia užmiršti, jog mes gyve
name ne Sviliuose, Čekiškėje ar Dusetose. 
Gyvename Vakarų pasaulyje, o'jis kitaip 
už mūsų tėvynę Lietuvą atrodo. Sakoma, 
jeigu žmogus neina kartu su gyvenimu, tai 
jis ilgainiui pavirsta gyvuliu. Todėl kad 
tokiais nepavirstume, reikia prie gyvenimo 
prisitaikyti, bet ir savojo neužmiršti. Sa
kysime, jei Jonas ar Petras svetur žiemos 
metu avės vyžomis ar vailokais, o Onutė

DAR VIS GERIAUSIAS PASIRINKIMAS SIŲSTI SIUNTINIUS SU
— Vaistais ,

— Maistu.
— Laikrodžiais

— Siūlais mezgimui
— Batais ir šiltu pamušalu botais

— Gatavais kostiumais ir paltais
— Nebrangiais standartiniais medžiagų siuntiniais

— ir su daugeliu kitokių dalykų, 
draugams Lietuvoje

yra per:

s:::::::::::::::::::::::::::

specialiai parinktų jūsų šeimoms “ir

WINTREX & CO
60 & 64 PEMBROKE ROAD, LONDON, W.8. 

Telefonas WES 0305/1255
Aplankykite mūsų sandėlius arba parsisiųsdinkite naujuosius iliustruotus mūsų katalogus.
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VISI SKAITOME ŠIO SEZONO 
GERIAUSIĄ KNYGĄ!

Katiliškio — Išėjusiems negrįžti —kaina 
36 šil. 8 penai įrišta. t

K. Bradūnas — Morenų ugnys — dile- ; 
naščiai — 14 šil. 8 penai.

S. Kairys — Lietuva Budo — įrišta 89 š.
Lietuvos Vaizdų albumas — 43 šilingai 

įrišta.
S. Prapuolenytė —

žija (įrišta) — 12 šilingų.
V. Pikturna —Amžinoji Auka—rl4 š. 8
J. Švaistas — Trys žodžiai — 14 š. 8
V. Krėvė — Raštai — ats. knyga 36 

8 penai (įrišta).
J. Prunskis ->- Meilė ir laimė —14 ši 

Vaikams:
A. Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė —I 

(įrišta), puikios liustracijos, pasakų rinkti-/ 
nė — 30 šilingų. :į

S. Džiugas — Keturi valdovui — (kietas 
viršelis), spalv. iliustr. — 14 šil.

A. Rinkūnas — Kregždutė — II ir III da į

daujami buvo ir liks. Vadinasi, kas liks 
kuklus, tai susidarys jam galimybių iškilti, 
bet kas save žinovu laikys, tai dar mažės- plokštelės. Rašyti: 
niu ir kvailesniu liks. Taip bent galvoju, ir 
rodos, kad taip praktiškai yra.

Didžioji , I“ ar mažoji „i‘.‘ neišąukštins 
mūsų, bet tik išsiauklėjimą parodys'. Ma
nau, jog tos raidės ne kuklumui priklauso, 
bet pagarbai. Ign. Šmigelskis

A. Skrupskelienė — Naujieji Skaitymai/ 
— 14 šilingų.

Užsisakę dabar „Liet. Enciklopediją“ 
gauna vertingų dovanų.

Įvairios maldaknygės, žemėlapiai, liet;

„Dainora“, 49, Thornton Ave, London, W.4.,

PAIEŠKOJIMAI
PILIPAVIČIUS Jonas, gyvenęs Anglijo

je, prašomas atsiliepti „Eur. Liet.“ redak
cijai.

GERIAUSIAS- SIUNTINIŲ KELIAS I LIETUVĄ YRA 
PER

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

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

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

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

Kiekvienas siuntinys yra apdraudžiamas.
Sumažintas muitas 1959 metams.

|
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PREKYBOS BENDROVE

SIUNTINIAI NAUJOMIS PIGESNĖMIS 
KAINOMIS!

Nauji patvarkymai siuntinių reikalu leidžia 
mums sumažinti kainas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė vėl nupirko tiesiai 
iš audimo fabrikų ir pigiomis kainomis dide
lius kiekius vilnonių medžiagų ir jas siūlo da
bar visiems lietuviams specialiems

EKONOMIŠKIEMS SIUNTINIAMS sudaryti. 
EKONOMIŠKAME SIUNTINYJE YRA:

1. 31 jardo mėlynos,
2. 31 jardo pilkos ir
3. 31 jardo rudos

labai geros rūš. vilnonės ruožuotos medžiagos. 
Anksčiau tokio siuntinio kaina būtų buvusi 
£16.10.0, bet kadangi
a) veikia nauji potvarkiai,
b) nupirkta tų medžiagų labai dideli kiekiai 
tiesiog iš fabrikų pigiomis kainomis,
c) dirba Lietuvių Prekybos Bendrovė su labai 
mažu pelnu, tai Lietuvių Prekybos Bendrovė 
siūlo tąjį

EKONOMIŠKA SIUNTINI,
kurį sudaro 9 ir trys ketvirčiai jardo vilnonės 
medžiagos 3 vyriškiems ar moteriškiems kos
tiumams už nepalyginamai žemą ir nenuvar- 
žomą pasaulyje kainą — tiktai už

SV. 11.15.0,
įskaitant visus mokesčius.

To mūsų EKONOMIŠKO SIUNTINIO svoris — • 
-11 svarų. Dėl to, jei pageidausite, mes galime 
pridėti dar 10 svarų kitų prekių, neimdami jo
kių papildomų mokesčių.
Kas pareikalaus — pasiųsime medžiagų pa
vyzdžius.
Jūs galite apsilankyti ir užsisakyti tuos mū
siškius ekonominius siuntinius pas šiuos mūsų 
atstovus:
BRADFORDE: E. Ignaitis, 2, Russel Street, 

(off Trinity Rd.), Bradford.
LEICESTERYJE: K. Paukštys, 17, Beckingham 

Rd., (off London Rd.), Leicester.
Mums malonu taip pat pranešti, kad dabar 
turime jau mašiną ir pardavėją, kuris gabena
si didelį pasirinkimą prekių, tarp jų taip pat 
ir mūsų ekonomiško siuntinio medžiagas, ir 
jei tik pasakysite, tai jis aplankys jus namie 
bet kurioje Anglijos ar Škotijos dalyje.
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APMOKAMAS SKELBIMAS

GARANTIJOS
Mes garantuojame, kad:
D
2)

kiekvienas siuntinys pasieks gavėją, 
jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pini
gus arba nemokamai pasiųsime kitą, 
mes apmokame visus mokesčius, ir gavėjui 
jau nieko nebereikia primokėti, 
siunčiame tik tokias prekes, kurios pasiren 
karnos pagal aprašymus ir medžiagų pa
vyzdžius.

Mūsų įstaiga ir sandėliai dirba kasdien nuo 9 
v. ryto iki G v. vakaro, įskaitant šeštadienius.

3)

4)

LITHUANIAN TRADING COMPANY, 
1 A, HUNT STREET (off Latimer Rd.), 

LONDON, W.ll.
Tel. PARk 1643

i
i 
i

KLAUSIMAS: Mūsų hostelyje pasklido 
gandai, kad jau nebereikia siuntinių siųsti, 
kadangi pagal naująjį sovietų septynmečio 
planą ten dabar bus toks gerumėlis, toks 
visokių gėrybių perteklius, kokio niekas ne 
regėjo ir niekas neturėjo...

ATSAKYMAS: Taip, bet planai galioja 
tik tiems, kurie planuoja...

KLAUSLMAS: Kiek reikia mokėti muito 
už laiškams popierių, vokus, užrašams są
siuvinius?

ATSAKYMAS: Pagal naujuosius muito 
tarifus už rašomąjį popierių muitas 60 pro 
centų nuo jo kainos. Nebrangiai atsieis, jei 
pridėsite prie kitų prekių, bet nesiųskite 
jo atskirai. Paprašiusiems pridedame ne
mokamai nedidelį kiekį laiškams popierio 
ir gerų vokų prie siuntinių, kuriuos mes 
persiunčiame.

KLAUSIMAS: Ar galiu pasiųsti Lietuvon 
auksinius žiedus, kurių prašo dukra ir jos 
busimasis vestuvėms?

ATSAKYMAS: Nei auksinių žiedų, nei 
auksinių laikrodžių Lietuvon iš Anglijosg pasiųsti negalima be „Bank of England“ 

t leidimo. Tokį leidimą gauti užtrunką ilgo- 
♦ kas laikas.I
i 
i 
i 
i

KLAUSIMAS: Kiek kainuoja geriausios 
rūšies medžiagos vyriškam kostiumui vie
nas jardas?

ATSAKYMAS: Be muito, tikrai geros 
rūšies medžiagos jardas kainuoja 3 sv. 10 
šil. Su muitu 3 sv. 19 šil. Vienam vyriš
kam kostiumui 3 jardai ir -J- su muitu, bet 
be pasiuntimo — 12 sv. 19 šil. Prastos me
džiagos, kurios nepatariame siųsti, trys 
jardai ir trečdalis su muitu tik 3 svarai ir 
15 šilingų. Geros, bet nepergeriausios, vil
nonės medžiagos atkarpa vienam kostiu
mui su muitu 6 sv. ir 18 šilingų.
GERIAU PASIŲSKITE UŽ 12 SV. VIE
NAM KOSTIUMUI ATKARPĄ, NEGU UŽ 
TOKIĄ SUMĄ VISĄ APRANGĄ. . SIŲS
KITE MAŽIAU, SIŲSKITE REČIAU, BET 
SIŲSKITE GERAS PREKES.
TIK RIMTOS FIRMOS SIUNČIA UŽ ATI
TINKAMUS PINIGUS, ATITINKAMAS 
PREKES.
SPECIALIAI PARENGTI MŪSŲ SKY
RIAUS VELYKINIAI SIUNTINIAI.

Rašykite:
TAZAB. LITH. DEP.,

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MASKVOS ĮRANKIŲ SUVAŽIAVIMAI 
VILNIUJE

Sausio 14 - 16 d.d. Vilniuje, filharmoni
jos salėje, vyko vadinamos „Lietuvos Ko
munistų Partijos“ suvažiavimas (oficialiai 
— „XI neeilinis“). Šiame suvažiavime bu
vo atliktas formalumas — pritarimas jau 

.paskelbtojo septynmečio plano projektui. 
Ilga Sniečkaus kalba tuo klausimu buvo iš 
tisą pranašystė, nes kalbėjo apie tai, kas 
bus 1965 metais.

Pranašystes temdo tik Sniečkaus prasita 
rimai apie laimėjimus gyvulininkystės sri 
tyje 1958 metais. Nes tai, kas, anot Snieč
kaus žodžių, dabar yra, visiškai nepasiekia 
to, kas pereitų metų balandžio mėnesį bu
vo pranašauta, kad 1958 metų gale bus.

Štai pernai balandžio mėn. buvo užtikrin 
ta, kad iki metų galo —skaitant visus 1958 
metus — mėsos ir pieno gamyba pakils ne 
mažiau kaip 40 proc. lyginant su 1957 m.

Dabar Sniečkus pareiškė, kad mėsos ga
myba pakilo tik 15 proc., pieno — 20 proc. 
(visur kalbama tik apie „socialistinį ūkį“, 
t.y., apie kolchozus ir sovchozus).

„Visuomeninių“ (arba „socialistinių“) 
karvių skaičius buvo pažadėta padidinti 
ne mažiau kaip 23 proc. Sniečkus dabar 
paskelbė, kad tas skaičius padidintas 17 
proc. (kitoj vietoj pasakė 16).

Todėl 1958 metų laimėjimus tik Sniečkus 
savo kalboj ir palygino su 1957 metais. 
Šiaip jau to palyginimo vengiama. 1958 m. 
rezultatai žemės ūkio srityje lyginami su

1953 metais. Tada skirtumas atrodo gražės 
nis.

Neįvykus pranašystei, kuri siekė priekin 
tik apie pusdevinto mėnesio, kyla klausi
mas, kokios vertės yra pranašystė, sie
kianti septynerius metus į ateitį.

Vos pasibaigus partijos suvažiavimui, 
sausio 19 dieną susirinko vadinamoji aukš
čiausioji taryba priimti Maskvoje Lietuvai 
jau nustatyto 1959 m. biudžeto. (LNA)

CECIL GEE
Mūsų krautuvė visada 
turi ką nauja. Aukštas 
tarpt a u t i njpad ų lygis
Prieinamosios kainos

WORLD FASHION CENTRE
39-45 SHAFTESBURY AVE ★ W.l
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PATVIRTINO LNA APSKAICIAVLMUS
Pereitų metų gegužės mėn. LNA prane

šimuose buvo apskaičiuota, jog, spren
džiant iš įvairių statistinių nuotrupų, Lietu 
voje kolchozinių ir sovchozinių karvių skai 
čiius turėtų būti apie 202.300.

Dabar Sniečkus partijos suvažiavime pa
reiškė: „Per 1958 metus palyginti su 1957 
metais karvių skaičius kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose padidėjo 34.000, arba 17 
procentų“.

Vadinasi, jeigu 34.000 yra 17 procentų 
1957 metais buvusio karvių skaičiaus, tai 
tas skaičius buvo 200.000. (Jeigu imtumėm 
dėmesin Sniečkaus kitoj tos pačios kalbos 
vietoj nurodytą 16 proc., tai tas skaičius 
turėjo būti 212.500. Kadangi Sniečkus čia 
minėjo tik suapvalintus skaičius, tai tikra
sis skaičius turi būti kur nors vidury, grei 
čiausiai apie tą pernai LNA pranešimuose 
nurodytąjį).

Sniečkus, be to, nurodė, kad nuo 1953 m. 
karvių skaičius kolchozuose ir sovchozuose 
yra padidėjęs „115 tūkstančių arba beveik 
dvigubai“.

Vadinasi, 1953 metais kolchozai ir sov- 
chozai Lietuvoje turėjo tik apie 120/ 
karvių. (LNA)

B. ZALAGAITYTĘ KVIEČIA VARŠUVON
Gegužės mėnesį Varšuvoje organizuoja

mas Europos sporto „žvaigždžių susitiki
mas“. Lenkijos lengvosios atletikos sąjun
ga pakvietė dalyvauti ir ieties metimo mo 
terų pasaulio čempionę Birutę Zalagaitytę 
-Kalėdienę. ' (LNA)

AR JUS ŽINOTE,
kad visi muitai ir kitokie mokesčiai

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

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

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

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

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

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

ACOFARM LONDON.
JUMS BUS ATSAKYTA JŪSŲ GIMTA KALBA.

Musų įstaiga atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro.

(E) Vilniaus valst. universiteto mokslinė 
biblioteka (įsteigta jau 16 a.), kaip prane
ša sovietinė spauda, dabar turinti apie 1. 
500.000 vienetų, kurių tarpe yra daug retų 
leidinių (Mažvydo Katekizmas, Bretkūno 
Postila, K. Sirvydo Žodynas, Donelaičio, 
Daukšos, Daukanto ir kt. raštai). Turtin
gas taip pat ir originalinių rankraščių sky
rius (apie 8 mil. lapų). Rankraštynas nuo
lat papildorpas naujais įsigijimais. Bibliote 
kon kasmet patenka apie 50.60.000 naujų 
leidinių. Prenumeruojama apie 700 laik
raščių ir žurnalų, jų tarpe 250 užsieniečių. 
Palaikomi ryšiai su artimais ir tolimais 
kraštais, jų tarpe su JAV kongreso bibliote 
ka, su Kanados, Skandinavijos ir kitų 
kraštų bibliotekomis.

PERORGANIZUOJA PREKYBOS 
MINISTERIJĄ

Ligi šiol Vilniuje veikė vadinama „sąjun 
ginė - respublikinė“ prekybos ministerija, 
tai yra, tokio paties pavadinimo maskvi- 
nės ministerijos padalinys. Dabar tas pada 
linys paverčiamas „respublikine“ prekybos 
ministerija. Tai reiškia, kad ši ministerija 
nebebus tiesiogiai priklausoma maskvinei 
prekybos ministerijai, bet ir tvarkyti ji tu 
rėš teisę tik vietinę prekybą (administruo
ti tik vietines parduotuves). Prekyba su už 
slėniais ir kitais ekonominiais rajonais liks 
išimtinai Maskvos žinioj. (LNA)

„OPERAVO“ STELMUŽĖS ĄŽUOLĄ
Didžiausias ir seniausias Lietuvoje me

dis — Stelmužės ąžuolas (netoli Zarasų) 
jau ėmė sirgti senatvės ligomis. Pereitą ru
denį jis buvo „operuojamas“: iš jo drevių 
išimta keletas sunkvežimių puvenų. Tiki
masi, kad tuo ąžuolo amžius dar bus gero
kai pratęstas. (LNA)

NAUJAS „PAŽANGOS“ NAMŲ ADRESAS
Ryšium su sausio 15-23 d. vykdomu gy

ventojų surašymu, Lietuvos miestuose bu
vo peržiūiėti gatvių pavadinimai ir namų 
sunumeravimas. Laisvės alėja Kaune tebe 
vadinama Stalino prospektu, bet namų nu
meriai pei tvarkyti. Pvz., „Pažangos“ b-vės 
namų adresas (Laisvės ai. 29) dabar Stali
no pr. 53.

Tuose namuose dabar yra įkurdinti trys 
Mokslų akademijos institutai.

AR JAU ŽINOTE, KAD NUO 1959 METŲ SAUSIO MĖN. 1 D. SOVIETŲ SĄJUNGA 
SUMAŽINO MUITĄ SIUNTINIAMS, SIUNČIAMIEMS į PABALTIJO KRAŠTUS IR 
RUSUOS GILUMĄ.
ČIA DUODAME KAI KURIŲ .PREKIŲ NAUJAS KAINAS, Į KURIAS ĮEINA IR 
SOVIETINIS MUITAS:

3Ods. vyriškai eilutei niedžiagoš’, tamsiai mėlynos arba rudos spal
vos, su neryškiais dryželiais arba lygios.........................................£3.13.3
3 yds. moteriškam kostiumui medžiagos, tamsiai pilkos, vid. pilkos 
arba mėlynos spalvos, lygios........................................................ £3.11.3
1 vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 akmenų, an- 
timagnetinis, nebijąs sutrenkimų, garantuojamas...................£5. 7.6
1 moteriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 akmenų, 
antimagnetinis, garantuojamas.................................................... £5.12.6
1 jaunimui tinkamas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, antima
gnetinis, nebijąs sutrenkimų......................................................... £3.17.6
1 vyriška gatava eilutė (kelnės ir švarkas), tamsiai mėlynos arba 
rudos spalvos, dryžuota arba lygi, geras sukirpimas.................£8. 2.0
1 moteriškas gatavas kostiumėlis (švarkas ir sijonėlis), tamsiai pil
kos, vid. pilkos arba mėlynos spalvos, elegantiškas...................£7.17.6
1 pora vyriškų batų, juodi, minkštos odos, stiprus.................... £2.19.0
1 stiklui piauti peiliukas su deimantu, vokiečių gamybos........£1.13.6
1 plaukams kirpti mašinėlė 0“, 00“, 000“, 0000“, 1 Nr. Nr.......... £1. 7.9

REIKALAUKITE DAUGIAU INFORMACI JŲ IR KITŲ PREKIŲ KAINŲ BEI 
MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

MES GARANTUOJAME SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ.
SIUNTINIO GAVĖJUI NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.

SIUNTINYS PASIEKIA GAVĖJĄ PER 3 -5 SAVAITES.

MUSŲ FIRMOS SKUBUS PATARNAVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS 
YRA ŽINOMA VISIEMS MUSŲ KLIJENTAMS.

. BROWNE.IONEN
LIETUVIU SKYRIUS )£

i 1, Norfolk Place, London, W.2
Tcl. PADdlngton 2797

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI
PAŽĮSTAMAI FIRMAI-
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