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Teisė gyventi
Du pasaulio įvykiai tarytum privertė už
miršti visus kitus. Laikinai užmarštėn nu
ėjo ir Berlynas, kurį prez. Eisenhoweris
neseniai yra pavadinęs pačiu pavojingiau
siu. O tie du įvykiai — tai britų ministerio
pirmininko H. Macmillan kelionė į Tarybų
Sąjungą ir pasikeitimai Kipro salos padė
tyje.
Galimas dalykas, kad mes net klystame,
abu tuos įvykius laikydami šiuo metu bent
Europoje pačiais svarbiausiais. Tokia klai
da gali atsitikti jau vien dėl to, kad tie abu
dalykai mums, lietuviams, būtinai lenda į
galvą ir verčia lyginti juos ir darytis išva
dą, kad štai du pasauliai, niekaip nepalygi
nami, kurių viename rytą atsikėlęs gali pa
sijusti netikėtai laisvas, o kitame net ir
džiūgavimas Maskvos kuriame nors kvarta
le dėl baltos britų ministerio pirmininko
papachos reiškia tik apsimestinį dantų ro
dymą Vakarams, kurie. ne kartą tai priima
ir už tikrą pinigą.
Laiminga Kipro sala! Ji būtų dar laimin
gesnė, jei joje gyvenantieji graikai ir tur
kai sugebėtų suėję paduoti vieni kitiems
rankas, kaip tai yra padarę Graikijos ir
Turkijos valstybininkai, kai susitiko Švei
carijoje ir sutarė dėl salos likimo. Saloje
iki šiol buvo bjauriai liejamas kraujas. Sa
los vadovai norėjo nusimesti britų valdy
mą, ir tai buvo siekiama net teroro priemo
nėmis. Visi pasiūlymai būdavo atmetami:
besąlyginė laisvė, ir daugiau nieko. Besą
lyginės laisvės reikalavimas pažeidė visą
tvarką, ir dėl to britai suiminėjo šaudyto
jus ir teroristus, baudė kalėjimu ir net mir
tim tuos, kurie žudė ir užpuldinėjo. Britai
jau ir po šio karo yra keliems dideliems
kraštams grąžinę visišką laisvę, ir Kiprui
turėjo ateiti eilė. Bet teroro sąlygomis ne
įmanoma palikti anarchijos ir pasitraukti.
Svarbiausia, kas britams rūpėjo, tai pasi
tikrinti sau nepriklausomą vietą bazėms.
Atrodo, kad ir britai patys netikėjo dar
tuo, kas atsitiko. Jie savo planus siūlė Grai
kijai ir Turkijai, abiems salos likimu suin
teresuotiems kraštams, dėl to, kad Kipre
gyvena graikai ir turkai. Visi planai buvo
vis nepriimtini, kol, matyt, teroras ir žudymasis perpildė taurę. Pagaliau buvo sutar
ta. Ar tuo patenkinti britai? žinoma, kad
ne visi, bet vyriausybė pritarė viskam, ir
Kipro saloje skubiai paleidžiami imtiniai.
Atėjo laisvė per porą savaičių. Kipro sala
galės atsikvėpti ir pradėti ramų gyvenimą,
jei nepradės tarpusavyje peštis graikai ir
turkai, kurie nepritaria valstybininkų
sprendimams.
Kąi mūsų akyse įvyksta tokie nuosta
būs laisvės grąžinimo veiksmai, britų mi
nisterio pirmininko kelionė į Tarybų Są
jungą ir verčia gretinti Kipro laisvę su mū
sų krašto laisve. Grįžtų, sakysim, aukštasis
britų svečias iš kelionės ir parvežtų žinią:
laisvė Pabaltijo kraštams, laisvė Rumuni
jai, Bulgarijai, Vengrijai ir t.t. Ne, tokia ži
nia nebus parvežta. Tokios žinios galima
būtų susilaukti, jei mūsų kraštai būtų bu
vę kokioje nors Vakarų kraštų globoje. Bet
ne iš Tarybų Sąjungos, šito tautų ir laisvių
kapinyno. Kada ir kam Rusija davė lais
vę? Lietuva net ir procentiškai daug dau
giau sudėjo aukų vien tik šio pokario me
tais, negu Kipro sala, bet Rusija turi labai
seną ir labai jai būdingą išsireiškimą: „Iš
leido manifestą: mirusiems — laisvė, gy
vuosius areštuoti“. Tai carų laikų paliki
mas, kurį visiškai pažodžiui paveldėjo šian
dieniniai jų palikuonys. Dėl to ir britų mi
nisterį pirmininką išlydėjome buvusin dvi
galvio erelio kraštan ne su viltimi, bet su
sirūpinę. Laisvės tikrai neparveš. o nuošir
di draugystė mums nieko gera nežada. Ga
li būti, kad po tų draugiškumo pasivažinė
jimų atslūgs Berlynas. Gal tarp Vakarų ir
Rytų pagerės prekybiniai balansai. Gal Va
karuose pamatysime daugiau propagandi
nių turistų. Taip, mes žinome, kad ir šito
kia tarpusavio šiluma yra tik laikinas sam
būvis, bet mums daug svarbiau būtų kalbė
ti apie laisvę ir naudotis ja, kaip šiandien
Kipro salos gyventojai. O mes juk taip pat
esame žmonės, ir mums turėtų būti patik
rinta teisė gyventi.

PANAIKINA KETURIS RAJONUS

Sausio 23 dienos aktu Paleckis skelbia,
kad panaikinami Dotnuvos, Obelių, Simno
ir Tytuvėnų rajonai. Visas Dotnuvos rajo
nas priskiriamas prie Kėdainių, ir visas
Tytuvėnų rajonas priskiriamas prie Kel
mės rajono. Obelių rajonas — prie Rokiš
kio rajono, išskyrus Samanių ir Suvieko
apylinkes, kurios tenka Zarasų rajonui.
Simnas su žymia apylinkių dalim tenka
Alytui, šeštokų ir Stebulių apylinkės bei
keletas kitų pietinių rajono kaimų priski
riami prie Lazdijų, o Krosnos ir Gudelių
apylinkės — prie Marijampolės.
Tas pakeitimas atsiliepia ir adresų ra
šyme. Pavyzdžiui, į Tytuvėnus rašant ligi
šiol tiko rašyti „Tytuvėnai“ ir t.t., o dabar
jau: „Kelmės rajonas, Tytuvėnai“ ir t.t.
(LNA)
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Viešoji Antano Miškinio
ispazmtis
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Broliams lietuviams
Latvių laikraštis „Londoną Avižes“ ryšium su Lietuvos Nepriklausomybės švente
išsispausdino šitokį P. Aigars straipsnį:
Švęsdami Lietuvos Valstybės Nepriklau
somybės metines, broliai lietuviai ne vieni.
Mūsų širdys džiaugiasi kartu su Jumis, ir
mūsų viltys jungiasi kartu su Jūsų vilti
mis. Dvidešimtasis šimtmetis yra daug da
vęs mūsų tautoms ir daug atėmęs.
Iš Rusijos imperijos varžtų mus išlaisvi
no tautų savarankiškumo idėjos pergalė
Pirmojo pasaulinio karo metu, bet Antra
sis pasaulinis karas atėmė viską, ką buvo
me krauju ir prakaitu sukūrę. Bet gi šis
šimtmetis dar nepasibaigė. Tie patys prin
cipai, kurie atvedė ligi Latvijos ir Lietuvos
Nepriklausomybės, nėra panaikinti, nepai
sant net tai, kad dažnas geros valstybės
vyras to nebenori jau girdėti. Mažųjų ir vi
dutiniųjų tautų vaidmuo Europoje dar ne
sibaigė, kaip nesibaigė Europos politinė ir
kultūrinė misija žmonijos tautų šeimoje.
Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad tautų
ypatingasis svoris priklauso ne tiek nuo jų
fizinės masės, kiek nuo dvasinio branduo
lio. Tariant mūsų dainiaus Jono Rainio pra
našiškais žodžiais, tenka pasakyti: „Mes bū
sim dideli tiek, kiek siekia mūsų valia“.
Be abejo, geografinė padėtis mūsų tau
toms nuolatos iš naujo pateiks bandymų,
bet mes juos pakelsime ir įveiksime tiktai
tada, jeigu būsim vieningesni, negu buvo-

Rašytojų suvažiavime Vilniuje buvo duo nimo, nepasuks istorijos atgal. Tai aišku
tas žodis ir Antanui Miškiniui, kad pasaky ne tik mums, bet, aš neabejoju, ir jiems pa
tų, kaip atpasakoja „Tiesa“, štai ką:
tiems. Nekalbu čia apie tuos, kurie emigra
, Būdamas nuo jūsų atitrūkęs, aš paju cijoje atsidūrę susiklaidino arba kitus su
tau ir supratau, kad be darnaus kolektyvo, klaidino. Neabejoju, kad tokie ilgisi savo
be visaliaudinių siekimų tikras poetas būti krašto, kentėdami jau nuo vien supratimo,
negali. Tatai suprasdamas aš turėjau pa kad atsiskyrimas nuo gimtojo kamieno jų
kankamai laiko savyje ir savo aplinkoje pačių ateičiai nieko gero nežada. Kai tik aš
padaryti griežtą vertybių perkainojimą. Ši apie tai pagalvoju, iš karto mane apima
toksai perkainojimas ne kartą man buvo džiaugsmas, kad nesu emigrantas, kad ga
net skausmingas, ne be kovos su pačiu sa liu kvėpuoti gimtojo krašto oru dirbti savimi, kol pagaliau galėjau išsipainioti iš tų vo mėgiamą darbą ir kasdien matyti savo
varžtų ir savo mintis bei nusiteikimus pa akimis bei jausti kaip mūsų Tarybų Lietu
tikrinti. Aš ateinu į jūsų tarpą nesidairyda vos gyvenimas labai nuosekliai eina vienin
mas nei atgal, nei į šalis. Nuo šiol tegu ne teliu tikru tarybiniu keliu drauge su kito
lieka dėl manęs jokių iliuzijų, jokių abejo mis broliškomis respublikomis. Aš džiau
jimų. Mano ankstesnių dainų Lietuva buvo giuosi, kad švytėdamas pralekia reaktyvi
darbo žmonių, valstiečių, pilkų artojų Lie nis keleivinis lėktuvas, drąsiau darosi gy
tuva. Bent ji man taip atrodė. Paskui atėjo venti, kai savo akimis gali stebėti dirbtinį
visiems žinomi istoriniai įvykiai, mūsų tė Ženąės palydovą. Mane džiugina senelis Ne
vynės gyvenimą pakreipę nauja gaivinan munas, džiugina prie Žemaičių plento nau
čia tarybine linkme. Aš tada pabandžiau ja mūrinė gyvenvietė, nauja RTS, kur su
pasidžiaugti, bet praeities ir auklėjimo nuo išrikiuotomis saulėje blizgančiomis cister
sėdos mane dabar labai varžė ir neleido nomis mane pagarbiai nuteikia kolūkietėtapti tuo, kuo privalėjau. Netikėtai iš pa melžėja su aukso žvaigždele ant krūtinės.
salų užklupęs karas ne mane vieną vėl su
„Turėdamas galvoje mūsų naujuosius
painiojo. Tėvynės karo metu užimta mano
pozicija daugeliu atžvilgiu man asmeniškai tarybinės literatūros pasiekimus, gerėdama
buvo lemtinga. Fašistinės okupacijos metu sis jais, aš' čia tenoriu prisijungti, kaip aš
aš buvau įtrauktas į priešvokišką judėjimą esu įsitikinęs, prie bendro vįsų mūsų troš
ir tariamai einąs tinkamu keliu, tačiau pa kimo, kad daugianacionalinėje, daugiakal
sekmės man paaiškėjo tik karui pasibai bėje, daugiaspalvėje visoje tarybinėje lite
gus. Tada tik galutinai pamačiau, kad esu ratūroje ir lietuviškoji tarybinė literatūra
įrankis buržuazinių nacionalistų rankose. būtų ryški ir pastebima ir greitai nevystan
„Aš atėjau j,šią tribūną pasmerkti viso ti gėlė visasąjunginėje puokštėje. Tikiu,
to blogo, tų klaidų, kurias aš buvau pada kad mūsų literatūra neatsiliks nuo tų di
ręs. Kai mano širdis ir protas po didelių džiųjų tikslų, nuo polėkių, užmojų tų žmo KIPRO REIKALU SUTARTA
Graikijos ir Turkijos ministerial pirmi
gyvenimo pamokų nusiskaidrino, man tai nių, kurie pirmieji įsibrauna į kosmosą, ku
ninkai sutarė su britų vyriausybe dėl Kip
rie
neša
pasauliui
pažangą
ir
taiką
eidami
viešai pripažinti visiškai negėda. Aš labai
trokštu, kad nei dabar, nei ateity panašių didžiojo Lenino partijos nužymėtais ke ro ateities. Britams Kipre lieka bazės.
Skrendant į Londoną Turkijos min. pir
liais“.
klaidų nepakartotų kiti.
mininko
lėktuvas pateko į rūkus ir nukri
Antanas Miškinis, vienas iš. įžymiausių
„Mes visi žinome, kad tam tikra saujelė
polifikantų, mūsų tautos atplaišų iš už van nepriklausomybės laikais jaunesnės kartos to. Žuvo 15 delegacijos narių. Min. pirm.
denyno prasikaltėliškai bando visokiais bū lietuviu poetų, gimtojo krašto oru vėl kvė Menderes nesunkiai sužeistas.
dais kenkti mūsų tėvynės ir mūsų žmonių puoja apie pusantrų metų. Prieš tai jis at
geram vardui, sėdami šmeižtą, melą ir ne liko „vertybių perkainojimą“ pačiam Sibi AR SUŠVELNĖS AMERIKIEČIŲ
apykantą. Jie nieku būdu nesutrukdys mū ro vidury. Laiko tam „perkainojimui“ jam POLITIKA?
'XLNA) ' Walter Lippmann rašo, kad rusai labai
sų gražaus ir tolydžio’ vis gražėjaričto‘gyvė-'būV5'dūbfa'aVtl' KTTfletų
suklystų, jei imtų galvoti, jog Dulles liga
sušvelnins amerikiečių -politiką. Dulles vi
sada buvęs savo sprendimuose praktiškas,
žiūrėjęs, kokios jėgos yra už jo. O dabar
dėl Vokietijos galįs sverti Dr. Adenauerio
balsas. Jei būsią nuspręsta šaukti konfe
renciją, tai iš jos nebūsią jau galima išeiti
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios durpių, bet gal apšilsiu.
aiškios ir be aiškinimų.
Vėl viską iš naujo pasakoju, tik jau ki nieko nenutarus be karo rizikos.
tam, ketvirtajam iš eilės žmogui. GaTir
Oi nelaimė, ką aš matau —
nervinuosi truputį, ir piktumas veržiasi 7 METAI UŽ ELGESĮ KALĖJIME
Širdį ver kaip yla:
Frankfurte tūlas Rutke nuteistas 7 me
per kraštus.
Numylėtoj mano vietoj
— Juk turi žmogus kur nors gauti sunk tams sunkiųjų darbų už tai, kad būdamas
Gyvena barzdyla.
vežimį, —- sakau, — prisieina kraustytis, sovietų zonos kalėjime Bautzene skųsdavo
A. Vienažindys
ar bulves iš lauko parsivežti, ar, pagaliau, kalinius ir pats mušdavo, o Bautzen kalėji
mas 1947-49 m. buvo „masinio naikinimo
malkas...
PRIVATUS PILIETIS
Dispečeris klausosi, prijaučiančiai šypso kalėjimas“ (mirė ten 16.700 kalinių).
Šitokį vardą įgavau visai neseniai. Iki tis bando, stiklinę vandens man pasiūlė nu
100 ČIGONŲ ATBĖGO
šiol buvau pilietis kaip pilietis — nuo to siraminimui.
Į Vakarų Vokietiją perėjo 100 lenkiškų
momento, kai šviesios atminties tėvelis su— Instrukcija, drauguži, neleidžia... Yra
rašydino įstaigoje mano gimimo liudijimą tokia tvarka, ir, kol aš čia pastatytas, pri 'čigonų. Jiems bus leidžiama pasilikti, nes
visi turi giminių.
— baigiau mokyklą, kaip pilietis atlikau valau laikytis įstatymų.
Pasienyje buvo susibūrę jų net 327. Juos
karinę prievolę, esu gerbiamas darbe... ir
— O aš tarybinis žmogus esu, — įrodi.rė
niekada neišsiskyriau nuo visų.
ju dokumentais, — įstatymai mano labui atgabeno lenkai.
Viskas prasidėjo nuo tų nelemtų durpių. rašomi, bet jūs, atsiprašau, negerbiate...
ĮSPĖJIMAS PAKISTANUI
Artinosi šalčiai, ir man visai oficialiai bu
Sovietų vyriausybė įspėjo
Pakistaną,
— Prašau labai. Mes jus gerbiame. Negi
vo išskirtos durpės pagal talonus, taip sa
kad
jis
būsiąs
atsakingas
už
amerikiečių
aš
koliojuos,
ar
gąsdinu.
kant, pats apžiūrėjau ir mintyse jau šildžiausi; bereikėjo tiktai parsivežti. Speku
Tiesa, jis nesibarė, dar kilniaširdžiai pa bazes savo teritorijoje.
Amerikiečiai praeitų metų gale pasirašė
liantų ir visokio plauko lupikų aš neapken tarė, girdi, kreipkitės į cukraus kombinato
čiu, visą gyvenimą, pradedant nuo įstaty autokoloną, ji dabar ministerijai priklauso. su Pakistanu naują susitarimą.
miškai apiforminto gimimo, tvarkiau oficia
Manau, nieko, dar pabėgėsiu. Beldžiuosi
liai, viešai, todėl nuėjau į pirmą pasitaikiu į cukraus kombinato autokolonos vadovų ORINIS SUSISIEKIMAS NEBUS
PAKENČIAMAS
šią valstybinę įstaigą, kad man padėtų. Ma širdį.
Chruščiovas, kalbėdamas Tūloje, pareiš
šinų ten daug, pats mačiau: kai kurios net
— Negalime. Negalime, ir tiek. Mes su kė, kad vakariečių orinis susisiekimas su
ištisomis dienomis stovinėja. Vadinasi ta
įstaiga Žemės ūkio ministerijos Panevėžio privačiais piliečiais jokių reikalų neturime. Berlynu nebūsiąs pakenčiamas, kai rusai
Kalbuosi su viršininku, o šalia stovintis Berlyno teises perleis rytų vokiečiams.
autotransporto kontora. Klausiu, pasigavęs
dispečerį, ar negalėtų man padėti durpių vyriškis su kombinezonu, matyti šoferis, vy ATSAKYMAS
parsivežti. Žmogus simpatiškas, užjaučiau- lingai merkia akį. Suprantu, ką jis nori pa
Atsakydamas į žurnalisto klausimą dėl
sakyti, bet nuduodu nepastebėjęs. Galvoju, Berlyno, prez. Eisenhoweris pareiškė, kad
tįs, pridėjo ranką prie širdies ir sako:
— Mielai padėčiau. Ir man taip pasitai tiek prisikankinau ir savo pasieksiu. Gau vakariečiai pirmieji nepradės karo.
kydavo gyvenime. Bet, supranti, su priva siu mašiną oficialiai, apmokant pagal są
čiais piliečiais mums uždrausta reikalų tu skaitą į valstybinę kasą. Paleidau darban AMERIKIETIS IR KNYGA
rėti. Kreipkis į mūsų autokoloną Nr. 1, ji visus argumentus, oficialius ir neoficialius, . Sociologas Charles Winnick tvirtina, kad
net vaikus mažus suminėjau, žiema grasi iš dešimties tik keturi amerikiečiai per
yra R. čarno gatvėje.
Kreipiuosi. Žmonės, matau, supranta, pa nau. Šneku labai susijaudinęs, o jis vis sa skaito po vieną knygą kasmet. Nuo 1895 m.
tiems žiema ant nosies. Tačiau ir autokolo vo ir tiek: suprantu, bet padėti negaliu.
Amerikoje išgarsėjo ir susilaukė daug skai
nos" darbuotoj as išskečia rankas:
Išėjau į gatvę, vėjas pučia, drasko nuo tytojų tik penkiolika knygų: 7 romanai
— Negaliu. Privatiems piliečiams trans medžių paskutinius lapus, toliau eiti nebė (kriminaliniai) Mickey Spillane, trys dva
portą duoti uždrausta. Kategoriškai nega ra kur — cukraus kombinatas jau pačiame sinio turinio knygos, dar kiti du romanai
lima.
miesto pakraštyje. Kėblinu nesavas gatve, (Caldwellio „Dievo akrelis“ ir Mitchel , Nu
Bet, matydamas mano ištįsusį, beviltišką spardydamas paraudusius lapus, ir staiga ėjo vėjais“), dvi virėjiškos knygos ir viena
veidą, pridūrė:
matau — stovi šoferis, koją ant sunkveži vaikiška.
— Kreipkitės į autotransporto kontorą, mio laiptelių padėjęs, rūko.
PREZID. DE GAULLE VIZITUOJA
kuri priklauso Automobilių transporto ir
— Ar negali, brol, padėti, — dėstau jam
plentų ministerijai. Jie turi krovinių per tų durpių reikalą. — Važiuoti netoli, atsi KRAŠTĄ
Gen. de Gaulle pirmą kartą, kai perėmė
vežimui taksi ir, tikriausiai, padės.
lyginsiu. ..
prezidento pareigas, pradėjo keliauti per
Nudžiugęs dėstau kontoros darbuotojai
— Mielai, — atsako jis ir pasisodina ma kraštą. Tai pirmasis Prancūzijos preziden
visą bėdą.
ne į šiltą kabiną.
tas su tokia galia, ir pirmiausia jis aplankė
— Mielai padėtume, — nutraukė mane
Važiuojame, dairydamiesi, kad neįkliū- tas vietas, kurios atsiklausimo metu pasa
dispečerė, — bet mūsų mašinos užimtos,
paštą veža. Be to,- kuras, toks krovinys... tume autoinspekcijai. Aš žiūriu į jį ir gal kė: „Ne“.
Pamėginkite į autokoloną Janonio g-vė voju, kaži, ką daugiau reikėtų bausti: šoPOETAMS IR ROMANISTAMS
ferį ar užkietėjusius biurokratus.
Nr. 7.
Fordo Fondas skiria 150.000 dolerių, iš
J. Vasiliauskas, V. Ruzgą
Kur čia nemėginsi žmogus. Jau ristele
kurių 2 metus galės pragyventi ir dirbti 11
bėgu apie porą kilometrų. Sakau, nors be
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958.XI.27. '
amerikiečių poetų ir romanistų.

me praeityje, ir jei būsime toliau pramatantieji, negu tik ši balta diena. Pabaltijo
tautų vienybė privalo tapti mūsų tautinės
politikos kertiniu akmeniu. Mūsų kultūri
niai santykiai privalėtų remtis abipuse pa
garba ir bendrųjų dvasinių gėrybių pažini
mu. Giminingo kraujo (kalba) bylojimas
ateityje turėtų būti aiškiau girdimas. Jis
turi skambėti ne tik švenčių ir džiaugsmo
atvejais, bet ir žengiant kasdienius žings
nius, dedant pamatus mūsų ateities suma
nymams ir tuos sumanymus įgyvendinant.
Daug kas yra likimo valioje, ko mes ne
galime pakeisti, bet mūsų tautos yra kovo
jusios ir atsilaikiusios prieš visus sunku
mus, jos privalo kovoti ir išsilaikyti toliau.
Didelės istorinės reikšmės turinčios mažo
sios tautos yra, buvo ir bus. Joms yra sa
vo likimas ir savos pareigos didžiajame
žmonijos vyno kalne. Kai žmogui ima pails
ti savo tikėjimas ir nusistatymas, niekas
tiek daug nepagelbės, kaip broliškasis pata
rimas, kaip brolio rankos paspaudimas. Ar
gi mums artumo ir giminingumo žinojimas
nėra tas didelis turtas, kurio niekas negali
išplėšti? Turėkime tai nuolatos galvoj ir
lemtingą kovos dėl savo krašto laisvės va
landą būsime nugalėtojai. Iš praeities gali
me daug ko pasimokyti, bet savo ateitį ga
lime kurti tik klausydamiesi savo sąžinės
balso. Pasilikime prie savo sąžinės, pasili
kime prie savo vilčių ir tikėjimo!

r Sefitųmos- dienos n

Ten, kur Nemunas banguoja

NAUJA ITALIJOS VYRIAUSYBĖ
Italijos naują vyriausybę sudarė Segni,
jau vadovavęs centro partijų koalicinei vy
riausybei -nuo 1957 m. gegužės iki 1958 m.
liepos mėn.

ŠNIPŲ BYLA
Tassas paskelbė, kad sovietų saugumo or
ganai suėmė amerikiečių ir turkų šnipus,
kurie parašiutais buvę nuleisti sovietų teri
torij on.
ARABAI NEPATENKINTI SOVIETAIS
Izraelis šiais metais įsileidžia 110.000 žy
dų iš Rytų Europos kraštų, o per kelis toli
mesnius metus dar 3mil.
Arabų lygos vadovybė reiškia dėl to di
džiulį nepasitenkinimą, nes Izraelis būsiąs
kariškai vis pajėgesnis ir imsiąs grėsti ara
bams.
Būdinga, kad arabai išdrįsta netiesiogiai
tuo pasisakyti prieš sovietus, kurie išlei
džia žydus.
SUMAŽINO MINISTERIAMS ALGAS
Dr. Fidel Castro pirmininkaujamas Ku
bos ministerių kabinetas 50 proc. sumažino
ministeriams algas.

PASAULYJE
— Britų min. pirm. Macmillan pasirodys
rusų televizijoje.
— 800 Rumunijos ir kitų kraštų žydų
plaukia į Izraelį.
— Gražiai pakilusi, susprogo amerikie
čių raketa Atlas.
— Skotų laivas išgelbėjo 44 rusus iš su
dužusio sovietinio laivo.
— Vokietis Carl Helfmann nuteistas už
šnipinėjimą R. Vokietijai.
— Smarkiai serga gen. Marshall.
— Belgų Konge riaušės tarp vyriausy
bės ir opozicijos šalininkų pareikalavo 54
aukų žuvusiais.
— Paryžius jau turi 3.000.000 gyventojų
(1901 m. buvo 2.660.000, 1931 m. — 2.891.
000, 1954 m. — apie 2.800.000).
— Chrušiovas, Mikojanas ir Furceva su
Gomulka aptarė Sov. Sąjungos - Lenkijos
santykius.

(E) Mirė Tėvas Kipas, SJ. Buv. Jėzuitų
gimnazijos Kaune direktorius, tėv. J, Ki
pas (Johannes Kipp), mirė Berlyne 1958
m. gruodžio 27 d. po trumpos ligos, eida
mas 75 metus.
Velionis į Lietuvą atvyko 1923 m., beatsikuriant Lietuvoje jėzuitams. Išmoko lie
tuvių kalbą ir 1924 m. Kaune atidarė jėzui
tų gimnazijos pirmąsias klases. 1933 me
tais įsigijo Lietuvos pilietybę ir formaliai
paskirtas tos gimnazijos direktorium. Be
to, buvo pamokslininkas. Okupavus sovie
tams Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją ir ap
sigyveno Berlyne. Iki savo mirties‘palaikė
santykius su lietuviais, ne vienam iš jų
padėdamas.
(E) Iš Lietuvos patekti į Karaliaučių ne
są daroma jokių kliūčių, leidimų nereikia.
Būna, kad Lietuvos kolchozininkai su savo
produktais pasiekia ne tik Tilžę, bet ir Ka
raliaučių.

EUROPOS
2 LIETUVIS

A. Vanagaičio palikimas

Filologinis politrukas
,

KAIP JUOZAS ŽIUGŽDA TARNAUJA RUSAMS

Juozas J. Bachunas, Sodus, Michigan, USA

Jei kas iš tamstų kada nors atvyks j Či
kagą ir, šalia kitų to Amerikos miesto įdo
mių lietuviškų vietų, aplankys šv. Kazimie
ro kapines, tai, neabejoju, nepraeis nepastę
bėjęs vieno gražaus akmeninio paminklo,
kurį ten sukomponavo žinomas lietuvių
dailininkas prof. Ignas Šlapelis, šis pamink
las buvo pastatytas paminėti daugelio mū
sų brangiam draugui, pažįstamam ar bent
girdėtam Amerikos lietuvių stambiam kul
tūrininkui Antanui Vanagaičiui.
Jau lygiai dešimt metų, kai jo nebėra
mūsų tarpe, — to vyro, kuris ir visiems lie
tuviams Lietuvoje buvo žinomas, nes visi
mokėjo ir dainavo jo sukomponuotą dainą
(pagal Petro Vaičiūno žodžius) — „Mes be
Vilniaus nenurimsim“, kuri anais laikais
buvo betampanti lyg ir antruoju lietuvių
tautos himnu. Širdies smūgio ištiktas, vi
sai nelauktai jis mirė kelionėje po pietines
JAValstybes 1949 metų kovo 10 dieną, bet
jo kūnas buvo parvežtas palaidoti į Čika
gą, kur jis ilgiausia gyveno ir dirbo, po pir
mojo pasaulinio karo atvykęs iš Kauno tea
tro.
Jo akmeniniame antkapyje yra toks įra
šas: ,.Už dainą, raštą ir žodį dėkinga Lie
tuvių Tauta. Paminklas pastatytas lietuvių
lėšomis“.
Tuose keliuose žodžiuose pasakyta labai
nedaug ir kartu labai daug. Lietuviai pa
reiškė dėkingumą Vanagaičiui už jo su
komponuotas naujas dainas ar išmokytas
jau pamirštas senąsias, už jo raštus jo pa
ties redaguotame Amerikos lietuvių humo
ro ir tautosakos žurnale „Margutyje“, už
jo kasdieninius žodžius per Čikagos lietu
višką Margučio radijo valandėlę. Kaip ma
tome, dėkingumas reiškiamas Vanagaičiui
ne už kokius nors jo paliktus didelius, šaky
čiau, materialinius turtus, didingus pasta
tus, bankus ar pekybines įmones, kurias
mirusieji palieka'’savo giminėms ar paski
ria tautiniams reikalams, tuo lyg pratęsda
mi savo atminimą ir likimą gyvųjų pasau
lyje.
Antanas Vanagaitis mums davė ir vi
siems lygiai naudotis paliko tik „labai ma
žai kaštuojančius“ dalykus: dainą, raštą ir
žodį. Tai, ką jis kūrė ir kasdien mums da
vė, šildė mūsų dvasią, teikė malonumo ir
džiaugsmo, sutvirtino mus būti lietuviais,
gerbti savo tautybę, mylėti savo tautą. Tai
yra Visai kito masto ir neįkainojamos ver
tybės, kurias sunku ir lyginti sir palieka
mais materialiniais turtais. Šią aplinkybę
čia specialiai primenu tiems lietuviams
Amerikoje ar kitur laisvajame pasaulyje,
kurie savo darbštumu ir sumanumu yra pa
siekę jau didelių turtų. Jie turėtų nepa
miršti, kad lietuvių tauta jiems tik tada
bus dėkingi ir juos ilgai minės, jeigu jie
tais turtais norės ir mokės pasidalinti su
lietuvių tauta ir jos reikalais, kol dar te
bėra gyvi...
Prieš keletą metų, siekdamas Amerikos
ir pasaulio lietuvius arčiau supažindinti su
Antano Vanagaičio veikla ir asmeniu, a
turėjau džiaugsmo prisidėti prie išleidimo
knygos apie jo gyvenimą. Toje knygoje, ku
rios egzempliorių ir dabar dar galima įsi
gyti, norintiems su Vanagaičiu arčiau susi
pažinti, rašė keli Vanagaitį gerai pažinę
asmenys, o visą knygą suredagavo ir jo
plačią biografiją parašė žinomas mūsų ra
šytojas Vytautas Alantas.
Pilniau ir trumpiau nemokėčiau apibū
dinti visos Vanagaičio veiklos ir asmeny
bės, kaip tai padarė Vyt. Alantas savo pa
rašytoje biografijoje.
Tai bus geriausia,
kad tą vietą jums ištisdi pacituosiu:
,Jei mes apmesime žvilgsniu visą Mar
gučio - Vanagaičio imperijos veiklą, tai tu
rėsime padaryti išvadą, kad ji apėmė pla
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čius kultūrinio bei visuomeninio darbo plo
tus ir kad Vanagaičiui viskas sekėsi. Jis
sukūrė Dzimdzi-Drimdzi teatrą, kuris turė
jo didelio pasisekimo, jo Margutis ir radijo
dienžodis susilaukė plataus atgarsio ir pa
ramos plačiuose išeivijos sluoksniuose,
Margučio piknikai buvo gausingai lankomi,
Vanagaitis pirmas su dideliu pasisekimu
ėmė ruošti pobūvius, iškilmes bei koncer
tus didžiųjų viešbučių salėse, jis buvo po
puliarus, kaip muzikas, artistas ir kalbėto
jas, žodžiu, visus Vanagaičio darbus lydė
jo sėkmė. Jo sukurta imperija juokėsi i
dainavo. Per juoką, dainą, gyvą ir spaus
dintą žodį jis varė didelį lietuvybės darbą".
Margučio imperija buvo lietuvybės imperi
ja. Toje imperijoje Vanagaitis buvo dide
lis autoritetas, ir jo žodžio su malonumu
ir pagarba klausėsi tūkstančiai. Kartais Va
nagaitis buvo muzikas, kartais — artistas,
kartais — žurnalistas, kalbėtojas, organiza
torius, visuomenininkas, bet pirmų pir
miausia jis buvo lietuvis. Jis derino savo
imperijos atskirų departamentų veiklą lie
tuvybei palaikyti, skleisti ir stiprinti.buvo nepriklausomos Lietuvos
tautinės
dvasios bei kultūros ambasadorius mūši
Amerikos išeivijai. Kad jis ėjo teisingu ke
liu, kad jo darbai turėjo realų pagrindą,
pakankamai aiškiai rodo tas faktas, jog,
praslinkus daugiau kaip ketvirčiui amžiaus
ir jam pačiam mirus, Vanagaičio pradėti
darbai nesustodami rieda toliau: jo dainos
tebedaiiiuojamos, jo sukurtoji spauda ir
rūdijas tebeveikia, tautinės šventės ir kon
ceriai tebeorganizuojami didelėse salėse“.
Iš tikrųjų, pridėčiau dar, kad jei ir šian
dien Čikaga tebėra gal pati lietuviškiausia
kolonija visos išeivijos pasaulyje, tai An
tanas Vanagaitis tam yra turėjęs gal pa
čių didžiausių nuopelnų. Ką Alantas apie
jį sako, viskas teisinga. Vanagaitis išvedė
lietuvius iš karčiamų salių į plačią ameri
kinio gyvenimo sceną. Jo įsteigtas radijas
tebeveikia kasdien Čikagoje labai sėkmin
gai, jo redaguotasis Margutis tebeeina štai
jau tris dešimtis metų be sustojimo, nors
dabar kiek pasikeitęs ir prisitaikęs prie
naujo gyvenimo "reikalavimų. Gal tik tu
rėčiau pridėti, kad nebe visos Vanagaičio
sukurtos dainos tebedainuojamos ir kad
mūsų dainų koncertų ruošėjai ir daininin
kai lyg perdaug pamiršta jo dainų įtrauk
ti į savo repertuarą. O pagaliau ir Vana
gaičio himnas „Ei, pasauli, mes be Vilniaus
nenurimsim“ dar toli gražu nėra pasenęs.
Vilnius yra grįžęs Lietuvai, bet pati Lietu
va nebėra laisva. Ir mes juk nenurimsime,
kol Lietuva ir Vilnius bus vėl laisvi...
Antanas Vanagaitis, įdėjęs didelį įnašą
Amerikos lietuvių kultūrai ir lietuvybei sa
vo dainomis, raštu ir žodžiu, lieka mums ir
toliau, kaip pavyzdinis stulpas, kurį prieš
dešimtmetį
gyvenimo audrai
išvertus
mums, likusiems, o ypač mūsų jaunimui
atitenka pareiga vėl naujus stulpus statyti,
kaip savo meto tautiečius yra raginęs Vin
cas Kudirka.
Aš vis daugiau ir daugiau galvoju, kad
mums reikia ne tik tautinio masto asmeny
bių, bet ir didesnių institucijų, į kur mū
sų daugiau pasiturintieji veikėjai ir biznie
riai sutelktų lėšas, idant jomis būtų pa
lengvintas ir pastūmėtas į priekį įvairus
tiek Amerikos; tiek viso laisvojo pasaulio
lietuvių kultūrinis ir tautinis darbas.

Juozas Žiugžda Nepriklausomybės laikais tebuvo mums žinomas kaip gimnazijos
mokytojas. Tiesa, jis buvo paruošęs ir pats
vienas ir kartu su kitais, keletą lietuvių
kalbos vadovėlių, bet jis nebuvo filologas
lituanistas, specialistas, kaip Būga, Jablons
kis, Pr. Skardžius ar A. Salys. Jis iškilo tik
okupaciniais bolševikmečio laikais, kai pri
siplakė prie komunistų partijos ir, mūsų
specialistams kalbininkams pabėgus nuo
bolševikų teroro, užėmė kone filologinio,
lituanistinio politruko vietą.
Perėtais metais okupuotoje Lietuvoje pa
sirodė J. Žiugždos „Lietuvių Kalbos Gra
matika“, pirmoji ir antroji dalis, fonetika
ir morfologija — pirmojoje knygoje ir sin
taksė — antrojoje. Šiame straipsnyje nesi
gilinsime į šių knygų vertę, tik norime at
kreipti malonių skaitytojų dėmesį į J. Žiu
gždos samprotavimus apie lietuvių kalbos
giminingumą su rusų kalba. Šie samprota
vimai J. Žiugždos yra paskelbti antroje da
lyje — sintaksės pabaigoje. Nežinia, ar J.
Žiugžda pats taip galvoja, ar jam įsakė ru
sai taip rašyti, bet jis rašo visiškai neob
jektyviai ir labai pataikūniškai. Šit jo kai
kurios tezės: „Iš kitų indoeuropiečių šei
mos kalbų lietuvių kalba daugiausia bend
rumų turi su slavų (ukrainiečių, baltaru
sių, lenkų, čekų, slovakų, serbų, chorvatų
bulgarų) kalbomis, ypač su rusų kalba. Ru
sų kalba yra viena svarbiausių pasaulio
kalbų (? St. V.). Ja yra parašyti daugelio
didžiųjų pasaulinio masto rašytojų ir moks
lininkų nemirtingi kūriniai“. Toliau auto
rius gieda ditirambus komunizmui ir rusų
tautai. Lietuviai, girdi, tik rusų dėka išsi
vadavo iš „socialinės ir nacionalinės prie
spaudos“. „Lietuvių kalbos fonetikoje, mor
fologijoje ir sintaksėje, o taip pat pagrin
diniame fonde ir žodyninėje sudėtyje aiš
kiai reiškiasi lietuvių kalbos giminingu
mas su rusų kalba ir su kitomis slavų kal
bomis“, — tvirtina J. Žiugžda.
šiai savo tezei paremti autorius pateikia
apie tris dešimtis lietuvių kalbos žodžių ir
juos palygina su rusų kalbos žodžiais. Jų
tarpe yra įrašyti: akis, stoti, duoti, būti,
vesti, dūmai, žiema, diena, ausis, penki,
karvė ir kt. Kas yra studijavęs filologiją
ir mokęsis sanskritų ar lotynų kalbų tas
puikiai žino, kad akis, stoti, duoti, vesti, au
sis, žiema, penki yra kilę iš romaniškos pro
kalbės, tuo tarpu dūmai, karvė iš sanskri
to. Tokius žodžius kaip vanduo, naujas mes
randame seniausioje pasaulio hetitų kal
boje, watar, neva. Taigi mums nėra reikalo
ieškoti giminingumo su rusais, kada lietu
vių kalba ir tauta yra daug senesnė už ru
sų. Ir dar didelis klausimas, ar lietuviai
skolinosi iš rusų kai kuriuos žodžius, ar
rusai iš lietuvių. Juk ne rusai pirmieji vai
dė Lietuvą, bet Algirdas valdė rusų žemių
gausą. O kas pirmas užvaldo kurią tautą,
tas ir savo kalbinę įtaką plečia toje tauto
je. Be to, skoliniai įslenka iš kalbos į kalbą
ir kaimyninio bendravimo būdu. Kiek vo
kiečiai turi prancūziškų žodžių ir prancū
zai vokiškų! Bet niekam neatėjo į galvą įro
dįnėti, kad vokiečių kalba yra kilusi iš ro
manų, ar prancūzų iš germanų.
Nesiginčydamas su J. Žiugžda dėl jo nai
vių, tendencingų ir nemoksliškų filologinių
įrodinėjimų, noriu tik supažindinti malo
nius skaitytojus su kai kurių svetimųjų
nuomonėmis apie lietuvių kalbą. Šit anglų
buvęs diplomatas ir gerai mokąs lietuvių
kalbą E.J. Harrisonas tvirtina: „The preGrafiko R. Viesulo kūrinių paroda
sent-day Lithuanians are a survival of a
Joje buvo išstatyta 14 darbų, turėjo dide separate and distinct branch of the Aryan
and do not belong to the Slavonic or Ger
lį pasisekimą ir buvo gausiai lankoma.
R. Viesulo darbai buvo JAV parodose už manic race. Their language differs as wide
pirkti Cincinati ir Filadelfijos muziejų ir ly from those neighbouring tongues as, for
JAV Kongreso Bibliotekos.
instance, English differs from Greek“.

A. RIMVYDAS

SOVIETINĖ INDOKTRINACIJA
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Perspektyvos

Gali kilti klausimas, ką reiškia šie aukš
čiau suminėti teigiami reiškiniai dabarti
nės Lietuvos gyvenime? Ar tai tik trumpi
pragiedruliai tamsioje Lietuvos padangėje
ar jau pastovesnis pragiedrėjimas?
Amerikos žurnalistas J. Guntheris, kelis
sykiūs lankęsis Sovietijoj, ir neseniai para
šęs apie ją knygą „Rusija žiūrint iš vi
daus“, pasikeitimus Sovietijoj apibūdino
prancūzų posakiu: Plus ca change, plus
c,ėst la meme Chose. Turime sutikti, kad
gyvenimas, nors jis Sovietijoj grindžia
mas visose srityse nepajudinama marksiz
mo - leninizmo dogma, vis dėlto kinta, nes
toji dogma kiekvieno diktatoriaus gali būti
kitaip aiškinama. Juk mašinų - traktorių
stočių ar privalomų kolchozų pyliavų pa
naikinimą turime pripažinti šiokiu tokiu
pasikeitimu. Panašių reiškinių galime pa
stebėti ir švietimo srity. Vadinamosios res
publikos pastaruoju laiku galėjo šiek tiek
laisviau tvarkytis švietimo bei kultūros sri
ty. Tai rodo kad ir mokyklinių vadovėlių
gerėjimas. Tai pasikeitimai į gera. Tačiau
pasikeitimai į gera nereiškia, kad ir vėl
nebus pasikeitimų į bloga. Tas kaitalioji
masis rodo tam tikrus neišvengiamus prieš

taravimus komunistinėj santvarkoj. Komu
nistai mėgsta kalbėti apie vadinamuosius
prieštaravimus kapitalistiniame pasaulyje,
bet nekalba apie labai ryškų prieštaravimų
buvimą komunistinėj santvarkoj. Čia tie
prieštaravimai reiškiasi laisvės ir nelaisvės
įtampoje. Demokratiniuose kraštuose lais
vės ir nelaisvės įtampa yra minimali, nes
įstatymai varžo laisvę visiems vienodai
daugumai suprantamose ir priimtinose ri
bose. Komunistiniuose kraštuose laisvės nelaisvės įtampa yra didelė, nes nelaisvė
kartais siekia kraštutines ribas — masines
deportacijas ir vergų darbo stovyklas. Ko
munistų valdomuose kraštuose, jei ne įsta
tymas, tai faktiškai varžomos pagrindinės
žmogaus teisės ir laisvės, kurios šiandien
visiems žmonėms savaime suprantamos.
Komunistai supranta, kad tiem varžymam
yra ribos, kad negalima pertempti stygos
ir kad lengviau valdyti „medauninkais“ nei
lazda. Todėl ir jie ieško to aukso vidurio,
kuris jiems yra kur nors tarp vergų sukili
mo Vorkutoj, iš vienos pusės, ir laisvės su
kilimo Lenkijoj ir Vengrijoj, iš kitos pu
sės. Čia ir yra didžiausia komunistų bėda,
neišbrendama prieštaravimų klampynė:
kiek spausti vergą, kad jis nesukiltų, ir
kiek duoti žmonėms laisvės, kad jie nerei

kalautų jos dar daugiau? Iš čia ir .blašky
masis, stumdymasis pirmyn ir atgal. Tas
blaškymasis, suprantama, turi atsispindėti
ir Lietuvos gyvenime. Griežčiausios for
mos tironija reiškėsi Stalino laikais. Vė
liau, iki praeitų metų, reiškėsi tam tikras
atoslūgis, arba „atodrėkis“. Kai Rusijoj
kultūrininkai - rašytojai drįso drąsiau pra
šnekėti (Ehrenburgas su „Atodrėkiu“, Dudincevas su „Ne vien duona“, Pasternakas
su „Daktaru Živago“), jų pėdomis pasekė
drąsesnieji ir kitur — Lenkijoj, Vengrijoj.
Neatsiliko ir Lietuva. Joje irgi pasigirdo
balsų, ypač rašytojų tarpe, prieš „dogma
tizmą“, „sociologizmą“ „vulgarizmą“ li
teratūroje, o tuo pačiu ir gyvenime. Tuo
pasisakoma prieš propagandinę literatūrą,
t.y. pseudoliteratūrą. Net ir Sniečkus tei
giamai vertino faktą, kad „literatūros
moksle ir kritikoje pastebimos teisingos
tendencijos kovoti prieš literatūros reiški
nių suprastinimą, vulgarizavimą, ieškant
gilaus jų idėjinio turinio ir meninės formos
ryšio“ (Komj. Tiesa, 1958.11.14).
Tačiau
kai rašytojai pasirodė su nepropagandine
literatūra, Sniečkus vėl dejuoja, kad „kai
kurių literatūros ir meno darbuotojų kūry
boje pasireiškė tendencijos nukrypti į isto
rinę, tolimą nuo šių laikų gyvenimo tema

(Žiūr. Lithuania's Fight For Freedom, By
E.J. Harrison. 1948.6.6). Ten pat mes randa
me kito žymaus filologo, profesoriaus Ben
jamino D. Dwight nuomonę apie lietuvių
kalbos kilmę. Jis be kitko rašo: „Lithuanian is a language of great value to the phi
lologist. It is the most antique in its forms
of all living languages of the world, and
most akin in its substance and spirit to the
primeval Sanskrit. It is at the same time
so much like the Latin and the Greek as to
occupy the ear of the etymologist in the
place of the interpreter, with its face fixed
on Latin and its hand pointing backwards
to the Sanskrit“ (Ibid. 7 pusi.).
Panašių svetimųjų filologų nuomonių ga
lėtume pririnkti didelę gausybę,
tačiau
skaitytojai, nėra abejonės, patikės ir savų
jų laisvųjų kalbininkų specialistų nuomo
nėms. Šit „Lietuvių Kalbos Vadove“, gali
mas dalykas, prof. Pr. Skardžius taip rašo:
„Patys lietuviai istorijos šviesoje yra pasi
rodę visai vėlai, tik vienuoliktojo amžiaus
pradžioje, bet jų kalba 'siekia daug gilesnės
senovės. Joje yra išlikusių žodžių, kuriuos
tepažįsta tik pačios seniausios indoeuropie
čių kalbos; pvz., liet, bebrus, Dievas, dū
mas, javas, ratas ir kt. primena senovės
indų babhrus, devas (iš deivas), dhūmas,
yaavs, rathas, o liet, ąsa (iš ansa), ausis,
paršas, sėdėti ir kt. yra visai panašūs į lo
tynų ansa, auris, (iš ausis), porcus, sedere.
Visos šitos bendrybės galėjo atsirasti tik
tais laikais, kai indoeuropiečių kalbos dar
nebuvo suskilusios arba jų ryšiai su pro
kalbe dar tebebuvo visai tamprūs. Taigi
lietuvių kalba nuo pat žilosios
senovės,
maždaug už kelių tūkstančių prieš Kristų,
ligi šių dienų yra išlaikiusi tokių senoviškų
dalykų, kurie kitose dabartinėse indoeuro
piečių kalbose jau yra išnykę arba pakitė
jų, kad juos dabar vos begalime atpažinti“
(Žiūr. Lietuvių Kalbos Vadovas. Sudarė
prof. Dr. Pr. Skardžius, St. Barzdukas ir J.
M. Laurinaitis, 1950. 24 pusi.).
Tai kuo tikėti, ar savamoksliu autodidak
tu „filologu“ J. Žiugžda, kuris, pataikauda
mas okupantams, panslavizmui tarnauja,
ar pasauliniais filologais autoritetais ir sa
vaisiais laisvaisiais kalbininkais specialis
tais? Nėra abejonės, kad J. Žiugžda, anot
Krylovo, sumaišė profesijas: vargas, kai
batsiuvis ima kepti pyragus ir kai kepėjas
ima siūti batus...

O.V.L. Milosz - Milašiaus 20 m. mirties
sukakties minėjimas
Milašius buvo pirmasis Lietuvos atsto
vas Paryžiuje (nuo 1920 m. ligi 1925 m.).
Tai vienas žymiausių šių laikų poetų ir ra
šytojų. Š.m. vidury apie jį bus išleistas spe
cialus, 2Ž4 puslapių veikalas. Šioje knygoje
bus atspausdinti jo dar niekur nepaskelbti
rašiniai, studijos ir straipsniai apie jį, ku-.
riuos rašo profesoriai, rašytojai, poetai. Šia
me leidinyje bus du ir lietuvių rašyti
straipsniai: S. Bačkio apie Milašiaus diplo
matinę veiklą ir politines idėjas ir A. Šlepe
tytės apie Lietuvą Milašiaus kūryboje.
Vasario 28 d. Sorbonoje, vienas jaunas
prancūzas poetas, J. Buge, skaitys paskaitą
apie Milašių.
Kovo 3 d. organizuojamos pamaldos už
Milašių ir iškilmingas aktas viename teat
re, skirtas Milašiui pagerbti. Taip pat kovo
mėnesį Prancūzijos radijas perduos kelias
transliacijas apie Milašių.
Sukakčiai atžymėti veikia specialus Milą
šiui paminėti Globos Komitetas, kurį su
daro Lietuvos Atstovas Paryžiuje Dr. S.
Bačkis ir Milašiaus draugai bei gerbėjai.
(PLŽ)

tiką ir siaurą intymią lyriką“, žodžiu, nege
rai ryškiai propagandinė literatūra, nege
rai ir visai be propagandos. Kur tas komu
nistų pageidaujamas aukso vidurys, neleng
va rašytojams įspėti.
Kalbėdami apie praeitį, komunistai ne
gali apsispręsti, kiek čia kelti „liaudį kaip
istorijos kūrėją“ ir kiek pripažinti nuopel
nų istoriniams asmenims. S. Nėris savo po
emoje išniekino Lietuvos kunigaikščius,,
bet Sniečkus praeitų metų kompartijos su
važiavime jau kalbėjo, kad „Lietuvių tau
tos istorijoje turi rasti atitinkamą vietą
ne tik tie istoriniai veikėjai, kurie iškilo
kaip liaudies masių vadai, jų interesų reiš
kėjai, bet ir tie veikėjai, jų tarpe ir kuni
gaikščiai, kurie, nors ir atstovavo išnaudo
tojų klasėms, tačiau objektyviai suvaidino
tam tikrą progresyvų vaidmenį lietuvių
tautos istorijoje“.
Kalbėdamas apie patriotizmą, Sniečkus
pasisakė prieš tuos, „kurie yra abejingi to
kiems klausimams, kaip nacionalinių kad
rų ugdymas, gimtosios kalbos vartojimas
ir kt.“ Bet kai tik patriotinės nuotaikos
kiek aiškiau pasireiškia Sniečkus tuoj pri
kiša „nuslydimą į buržuazinio nacionaliz
mo pozicijas“.
Minėtame
suvažiavime
Sniečkus kalbėjo: „Nihilistinės pažiūros į
nacionalinius ypatumus, tų ypatumų igno
ravimas, lygiai taip pat kaip tų ypatumų
vienašališkas išpūtimas yra ne kas kita,
kaip proletarinio internacionalizmo prin
cipų iškraipymas, pasidavimas buržuazi
nėms įtakoms". Matyt, Sniečkus bijo karš
tos savo tautos meilės dėl to kad nebūtų
nustelbta meilė rusams. Bet iki kurios ri
bos galima ar reikia savo „nacionalinius
ypatumus“ gerbti ar mylėti, kad tai dar ne

Naujasis Westminsterio Kardinolas'Wi
lliam Godfrey gavėnios proga išleido savo
pirmąjį Ganytojišką Laišką tikintiesiems,
iš naujo iškeldamas krikščioniškąją šei
mą, nes ji yra kaip gyvojo vandens šalti
nis, iš kurio iškyla genijai ir ramūs laukų
darbininkai, šventnamių tarnai ir valsty
bių vadai. Pirmiausia gali atrodyti keista,
rašo Kardinolas, jog dar manoma, kad ka
talikai visas ne Bažnyčioje sudarytas mo
terystes laiko neteisėtas Dievo atžvilgiu.
Bažnyčia taip nemoko. Bažnyčios įstatymai
įpareigoja vien tik savo narius. Kiekvienas
supranta, jog valstybė protingai įsako, kad
žmogaus paskutinioji valia — testamentas
galioja tik tada, kada testamento sudary
tojas savo paskutinius nurodymus duoda,
dviejų liudininkų akivaizdoje. Jeigu Baž
nyčia, griežtai Dievo įsakymų riboje, savo
nariams nustato sąlygas dėl moterystės tei
sėtumo, čia ji yra aiškiai savo kompeten
cijoje. Jei katalikai turi atlikti valstybės
nustatytus civilinės metrikacijos formalu
mus, katalikai tai atlieka pagerbdami vals
tybės nuostatus, bet faktas dėl to nepasi
keičia: Bažnyčia civilinės metrikacijos ne
laiko šventa Moteryste!
Katalikai aiškiai supranta, kad moterys
tė su išsiskyrusiu - divorsuotu asmeniu, ku
rio vyras arba žmona dar gyva, nors valsty
bė tokią naujai sudarytą moterystę pripa
žįsta, tačiau Bažnyčia jos nelaiko teisėta
moteryste. Valstybė gali leisti vedusiems
išsiskirti, bet valstybė neturi teisės su
traukyti moterystės ryšio, kad po to su
tuoktiniai vėl galėtų iš naujo vesti. Mes ge
rai žinome, kad tokį Bažnyčios sprendimą
daugelis atmeta, sako Kardinolas, bet dėl
to tiesa nesumažėja. „Ką Dievas sujungė,
žmogus teneperskiria!“ Valstybė nusižen
gia, kada ji savinasi valdžią tenai, kur gry
nai dvasinė ir sakramentinė sritis, išimti
nai priklausanti bažnytinės valdžios kompe
tencijai. Bažnyčios laikysena prieš išsisky
rimus negali būti aiškinama užjautimo sto
ka. Kada užjautimas prasilenkia su teisin
gumu ir protingumu, yra blogas įstatymų
užlaikymas. Atskirų asmenų našta gali bū
ti palengvinta duodant išsiskyrimus, bet
žiūrint išmintingai ir plačiai — visuomenė
nuo to kentės. Moterystės ryšį atleidus, ji
netenka garbės, šeimos gyvenimas silpnė
ja, vaikai ir tėvai atskiriami, įsiskverbia
vaidai ir neapykanta, kur meilė turėtų vieš
patauti. Platus kelias tiems, kurie atstu
mia Dievo įsakymus, bet Kristus mums įsa
ko sekti siauru keliu, kur širdį valdo pro
tas, o ne aistros.
Kardinolas visus’kviečia karštai melstis,
kad mišrių moterysčių skaičius mažėtų ir
jungtuvės su Sužadėtinių Mišiomis būtų
vėl normalus kelias pradedant vedusiųjų
gyvenimą. Sužadėtinis ir sužadėtine su Šv.
Mišiomis pradėję naują gyvenimą, su bran
giu Dievo palaiminimu gali tikėtis laimės
ir patvarios iki grabo lentos ištikimos mei
lės. Krikščioniškos pareigos nekartą reika
lauja didvyriškos aukos!
P. Dauknys, MIC

REKOLEKCIJOS
NOTTINGHAM — kovo 7 d„ 11.30 ryto ir
4 p.p. Kovo 8 d. — 12.15 vai.
MANSFIELD — kovo 8 d., 3.30 v.p.p.
BRADFORD — kovo 14 d., 11 ryto ir 6 v.v.
Kovo 15 d., 12.30 vai.
Rekolekcijas ves kun. Kz. Kuzminskas.
sivadintų „išpūtimu“, Sniečkus irgi nega
li paaiškinti.
Tas pats prieštaravimas ir su tautiniu
savarankumu. Iš vienos pusės— „amžiams
su rusų tauta", iš kitos pusės prasitariama
apie „sąjunginių respublikų suvereniteto
(!) sustiprinimą“. Nieko sau „suverenite
tas“, kai svetimos valstybės enkavedistas
tave suima ir tremia kur nori!
Visi šie pareiškimai apie lietuvių kalbą,
tautą (seniau buvo tik liaudis), patriotiz
mą paties Sniečkaus praeitų metų kompar
tijos suvažiavime pasakytoj kalboj (ji tuo
atžvilgiu skyrėsi nuo ankstyvesnių kalbų),
o taip pat geresnių vadovėlių bei knygų
išleidimas reiškia tam tikrą „atodrėkį“, re
žimo tautiniu atžvilgiu sušvelnėjimą. Ta
čiau. negalėdami išbristi iš prieštaravimų
klampynės, komunistai visada po šitokio
sušvelnėjimo grįždavo į sužiaurėjimo pade
tį. Po „atodrėkio“ vėl užeidavo „šalčiai“.
Tie „atodrėkiai“ ir „šalčiai“ turi net savo
pavadinimus, ypač „atšalimai“, kaip, pvz.,
„dešiniojo sparno oportunizmas“, „kairiojo
sparno doktrinierizmas“, „komsomolitizmas“, „sektantizmas“, „dogmatizmas“ ir k.
Dabartinio, atkritimo (reakcijos) pavadini
mas yra „revizionizmas“. ši nuodėmė da
bar smerkiama kiekvienoj kalboj, kiekvie
name straipsnyje bei kiekvienoj pastrai
poj. Kokį laipsnį pasieks šis „atšalimas“ ir
kaip ilgai jis užtruks, sunku pasakyti. Tai
priklausys nuo politinės atmosferos vieno
kio ar kitokio suformavimo šiaurėje. Tu
rint betgi galvoj minėtus prieštaravimus
— nuolatinį kaitaliojimąsi, sunku tikėtis
pastovesnio , atšilimo“.

(Pabaiga)
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Mirė A. Kalvanas
MirA mAdirinon
Vasario 16-ji Castelnuove
Mirė
medicinos dakfi
daktaras J. Mikulskis
Tik prieš porą metų iš Vokietijos į Ame
Nepriklausomybės
minėjimas
Saleziečių
Sausio
8
d.
Villefranche
ligoninėj
mirė
BRADFORDAS
LONDONAS
Dr. Jonas Mikulskis, gim. 1885 m. Medici gimnazijoj įvyko jaukioj ir šventiškoj nuo riką nuvykęs, 1958 m. gruodžio 29 d. New
Prezidentų minėjimas Bradforde
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
nos mokslus baigė Vienoje. Gydytojavo taikoj. Prie to, rodos, norėjo prisidėti ir pa Yorke mirė Alfredas Kalvanas. Turėjo jau
apie 70 m. amžiaus.
SKOLININKŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 28 d., 6 vai., Vyties Klubo patal Telšiuose ir vėliau buvo Telšių apskrities ti Italijos pavasario gamta. Dangūs be jo
6 metus jis išgyveno Dillingene, Vokieti
1959 m. kovo 1 d. šaukiamas skolininkų pose, 5 Oak Vilias, DBLS Bradfordo sk. vai[ gydytojas.
kio debesėlio, aplink, kur tik akis pasiekia,
susirinkimas Klubo patalpose. Susirinki dyba rengia laisvosios Lietuvos prezidentų
A.a. Dr. J. Mikulskis buvo darbšti ir stip sniegu spindintis Alpių kalnų vainikas, o joje.* Priklausė lietuvių bendruomenei ir
buvo Balto šalpos komisijos pirmininkas.
mo pradžia 4 vai. p.p.
minėjimą. Paskaitą apie prezidentus skai ~ri asmenybė. Priklausė tai prieškarinei inte jo fone niekieno nevaržoma plevėsuoja Lie Tai buvo nuoširdus ir visiems paslaugus
tuvos
Trispalvė.
ligentų kartai, kuri veiksmingai dalyvavo
tys A. Balsys, A. Dičpetris ir V. Ignaitis.
SPORTO IR SOC. KLUBO NARIŲ
Pamaldose už Tėvynę, kurias gimnazijos žmogus.
didžiam tautos sąmonės brandinimo darbe
Po
minėjimo
bus
plokštelių
muzika.
METINIS SUSIRINKIMAS
koplyčioje laikė Įstaigos Direktorius kun.
ir
kuri
pakėlė
pirmąją
naštą
Nepriklauso

Vietos ir apylinkės lietuvius kviečiame
mos Lietuvos veikloje. Politinį darbą dirbo St. Petraitis, dalyvavo įstaigos auklėtiniai NAUJI MOKSLO METAI VASARIO 16
, 1959 m. kovo 1 d., 5 vai. p.p. kviečiamas dalyvauti.
GIMNAZIJOJ
Valstiečių Liaudininkų Partijos rėmuose ir beveik visi šiaurinėj Italijoj pasklidę lie.
Klubo narių susirinkimas Klubo patalpose
Bradfordo Sk. Valdyba
Šių
metų
Velykomis
baigiasi mokslo me
tuviai
ir
lietuvaitės
—
iš
Torino,
Foglizzo,
ir
artimai
draugavo
su
K.
Grinium
ir
M.
(345A, Victoria Park Rd., E.9).
La Moglios, Ortos, Domodosolos, La Spe- tai Vasario 16 Gimnazijoj. Į naujuosius
Sleževičium.
' Susirinkiman kviečiami nariai ir visa lie
Buvo didelis filatelistas. Turėjo žymiau zijos. Ypač malonūs pirmą kartą šioj šven mokslo metus gimnazijon moksleiviai turi
tuviškoji bendruomenė, nes Klubo patalpo WOLVERHAMPTONAS
sią
pašto ženklų rinkinį Lietuvoje. Kaip fi tėj dalyvaują svečiai — misijonierius kun. susirinkti balandžio 13 d. Tų moksleivių tė
mis naudojasi visi.
Nepriklausomybės šventė
latelistas žinovas - ekspertas buvo žinomas J. Svirnelis iš tolimosios Indijos ir Italijoj vai, kurie nori atsiųsti savo vaikus moky
tis mūsų gimnazijoj, turi gimnazijos vado
viešinti p. Šulcienė iš Vokietijos.
Šventės išvakarėse — sekmadienį — į ir užsieniuose.
LONDONO ŠEŠTADIENIO MOKYKLA
Iškilmingo minėjimo metu atnaujintoj vybei .iki kovo 24 d., o vėliausiai iki balan
savas
lietuviškas
pamaldas
susirinko
visi
1909
m.
vedęs
Jadvygą
Dirmontaitę
(mi

Kovo 7 d., šeštadienį, 2 vai. p.p., prade
svečių salėj lietuviškos dainos ir deklama džio 8 d. atsiųsti prašymus, kuriuose reikia
da mokslą su naujais mokytojais: klebonas tautiečiai, kurie tik siaučiančios gripo epi rė 1933), išaugino dvi dukras: Janiną Liut- cijos švelniai visus vedė „į tolimąsias į nu pasakyti,
kiek vaikai moka lietuviškai.
demijos
nebuvo
paguldyti,
šv.
Mišios
buvo
kienę
(kuri
globojo
tėvą
iki
mirties)
ir
Da
kun. A. Kazlauskas, kun. P. Dauknys, P.
Prie
prašymų
taip pat reikia pridėti kandi
mylėtąsias
tėvelių
šalis
“
.
Lietuviški
filme

aukojamos už Lietuvos Laisvę. Jas užsakė nutę Baublienę (gyvena Amerikoje). 1942
Nenortienė ir kt.
liai „Lietuva amžių bėgyje“ ir „Lietuvos dato išeito mokslo pažymėjimą arba jo nuo
DBLS
sk.
Valdyba.
Prie
gražiai
skamban

m.
sunkiai
susirk.
—
tapo
suparaližuotas.
Tėvai prašomi ir kartu įpareigojami sa
gamta ir pastatai“ spalvotais vaizdais nu rašą. Kas tokio pažymėjimo neturi, tiems
vo vaikus leisti mokyklon reguliariai, peš čių lietuviškų giesmių savo tylia malda
švietė
kelis Lietuvos istorijos ir geografijos reikia išlaikyti egzaminus į tą klasę, į ku
vaikai bus rengiami Motinos Dienos minėji jungėsi ir vienuolyno seselės. Jos čia turi
bruožus. Gimnazijos auklėtinių orkestrėlis rią kandidatas stoja. Mokslas gimnazijoj
„France-Baltiąue
“
Draugijos
veikla
mergaičių
vid.
mokyklą.
Pamaldos
baigtos
mui. Nereguliarus vaikų lankymaslš tru'
Šiomis dienomis šios draugijos rūpesčiu sugrojo maršus „Saulės atokaitoj“ ir „Rug nemokamas, tačiau už skalbimą bendrabu
Lietuvos Himnu. Kapelionas perdavė Lietu
do mokykloje darbą.
sėjis“ ir tercetą „Niekados“. Ypač visus su ty reikia mokėti 3 DM per mėnesį ir 20
Pamokų vasario 28 d..nebus. Pamokos voš Ministerio J.E. Balučio sveikinimus ko pasirodė brošiūra „Respubliųues Balti- žavėjo tautiniai šokiai, kurios išpildė Me DM per mėnesį priedo už išlaikymą bendra
qucs
“
(1938-1958),
kurioje
primenama
tri

lonijai.
vyks, .kaip ir anksčiau, Parapijos salėję.
Lietuviškos pamaldos čia jau antrą kar jų Pabaltijo Kraštų tragedija — vergija, čio Burbos vadovaujamas gimnazijos tauti buty. Tačiau neturtingų tėvų gero elgesio
vaikus nuo šito 20 DM priedo gali atleisti
nių šokių ratelis.
tą vyksta Seselių koplyčioje, kurios lietu trėmimai, žudynės.
KUR PRALEISTI VELYKAS?
Šventės proga keli nauji auklėtiniai, vie Mokytojų Taryba pagal individualius tėvų
viams
parodo
daug
nuoširdumo,
o
kartu
Kovo
10
d.
ši
draugija
rengia
pietus
-dis

Geriausia vieta Velykų 'atostogoms yra
_ . kur bus kalbama apie
...
tai: „Kodėl šai duodami įžodį, įstojo į garbingas ateiti prašymus. Naujai stojantieji į gimnaziją
Lietuvių Sodyba. Užsakymai jau priimami. yra susižavėjusios mūsų gražiu giedojimu. kusijas,
prašomi nesivėluoti,
kad nesitrukdy.ų
ninku gretas.
Kaina už dvi dienas (pirmą ir antrą Ve Viršininkės žodžiais, lietuviai čia bus visuo Sov. Sąjunga neapleidžia Pabaltijo krašmokslas.
met
mielai
laukiami
ir
galės
darytį
minėji

tų?
“
Diskusijose
dalyvaus
prancūzų
politi

Tik
gaila,
kad
šiame
minėjime
negalėj
i
lykų dieną) nuo 3 sv. 10 šil. iki 4 svarų.
mus gimnazijos salėje, kuri dabar jau bai kai ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai. dalyvauti, maloniai priėmęs pakvietimą,
Kiekviena papildoma diena po 24 šil.
Balandžio mėn. gale Protestantų Teologi prof. J. Eretas. Jis, jau pasiruošęs kelionei, OLDENBURGAS
Dar yra laisvų kambarių nuo liepos 25 giama remontuoti.
jos
Fakulteto salėje Paryžiuje įvyks paskai šventės išvakarėse patelegrafavo iš Baze- Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas
d. iki rugpiūčio 8 d. Kas tuo laiku nori
Oldenburgo apylinkės lietuviai Nepri
ta apie „Religinę padėtį Pabaltijo kraš- lio: „Gripės paguldytas apgailestaudamas
atostogauti Sodyboje, prašomi skubiai už CORBY
klausomybės sukaktį paminėjo vasario 15
tuose
“
.
(PLŽ)
•
negaliu
atvykti
“
.
sisakyti, nes greitai neliks vietų.
d. Wehneno lietuvių stovyklpje. Tai bus
Užsakymai gausiai plaukia ir Įeitam va Tau, Tėvyne!
bene paskutinis gausesnis čia gyvenančių
sarojimo laikui. Kad nereikėtų nusivilti, vi
lietuvių susibūrimas, nes stovykla likviduo
Nepriklausomybės
Paskelbimo
Šventę
si prašomi paskubėti užsisakyti atostogas
jama ir artimoje ateityje čia neliks nė vie
Corby kolonija atšventė pereitą sekmądiekaip galima greičiau.
no lietuvio.
Visais reikalais rašyti: Lithuanian House nį. Naujai susidaręs choras lietuviškoms
Minėjimas buvo pradėtas stovyklos aikš
Ltd., 1-2, Ladbroke Gardens, London, W. pamaldoms davė gražų pagrindą savo dar
tėje vėliavos pakėlimu ir abiejų konfesijų
niu giedojimu. Beveik visi už Tėvynę pri
11. Tel. Park 2470.
koplyčiose įvykusiomis pamaldomis, kurias
ėmė Šv. Komuniją. Po pietų lietuvišku mi
evangelikams atlaikė kun. Keleris, o katali
nėjimu
salėje
vyko
tolimesnė
programa.
AUKOKIME TAUTOS FONDUI
kams — kun. Girčius.
Po pietų buvo iškilmingas posėdis, kurį
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Čia buvo ir latvių atstovai. Atvyko pa
atidarant sugiedotas Lietuvos Himnas. Vie
sukaktį prasmingiausiai atžymėsime auko kviesta ir britų spaudos korespondentė, ku
Veda V. Grinkevičiūtė - Funkienė
ri labai domėjosi Lietuva ir lietuvių trem
tos apylinkės pirmininkas V. Martinaitis
dami Tautos Fondui.
tinių kultūriniais darbais. Svečių tarpe ne
pasakė ilgesnę kalbą. Susikaupimu buvo
Aukas siųsti: Tautos Fondo Atstovybė,
pagerbti už laisvę žuvę savanoriai ir par
1, Ladbroke Gardens, London, W.11. Če trūko ir nuolatinių lietuviškųjų reikalų rė MAŽI NEMALONUMAI ARBA DIDELĖ
LAIMĖ
tizanai. PLB Vokietijos krašto tarybos na
kius ir pašto orderius prašome pažymėti mėjų T. J. Bakaičių.
Minėjimą atidarė DBLS sk. pirm. F.
išmokėjimui „Lithuanian National Fund
rys kun. Keleris skaitė paskaitą, kurioje iš
Pumputis, pakvietęs tylos minute pagerbti
in Gt. Britain“.
Prieš metus Petras ir Nijolė galų gale
kėlė lietuvybės išlaikymo problemą emigra
žuvusius už Lietuvos Laisvę. Susirinkusius gavo butą. Jiems teko ilgai ieškoti jo, lauk
cijoje. Valdybos narys F. Šlenteris per
VISOMS DBLS SKYRIŲ VALDYBOMS sveikino latvių sąjungos sk. pirmininkas. ti eilės, kad butų skyrius apskritai pripa
skaitė Vliko Prezidiumo Vasario 16 išleistą
Kolonijos kapelionas savo trumpoje paskai žintų jiems teisę butą gauti, lygtis su sta
atsišaukimą. Išklausius valdybos pirminin
DBLS-Valdyba primena, kad dar yra toje Dievo ir Tėvynės idealų šviesoje iškė
Aš nespėjau baigti, kai Petras pasakė:
tybos rangovais, kad jie ne per daug iš jų
ko V. Martinaičio pranešimo apie Lietuvos
skyrių, kurie neprisiuntė nario mokesčio
lė galingą viltį į naują Lietuvos Nepriklau užstato imtų, ir t.t. Bet galų gale visi sun
— Na, žinoma, balkonas juk ir turi būti pasiuntinybės padėtį Vatikane, priimta re
Centro Iždui už 1958 metus. Sąjungos Val
somybės atstatymą. Po trumpos pertrau kumai buvo nugalėti, ir jie persikraustė ne į šiaurę.
zoliucija, prašant Popiežių min. Girdvainio
dyba savo posėdyje nutarė atsiskaitymo
kos sekė dainų ir eilėraščių montažas Tau, į savo butą po tiek klajojimų į savo pir
O Nijolė pridėjo, kad iš modernaus na- turimus kredencialus pripažinti galiojan
datą nukelti iki š.m. kovo 1 d. Po šios da
Tėvyne. Pirmą kartą pasirodė naujasis mąjį lizdą. Nusipirko naujus baldus, kai-mo galima gi ir žalumynų reikalauti,
čiais ir pasiuntinybės padėtį atstatyti, jos
tos kasos knyga bus užbalansuota ir pa
moterų kvartetas: B. Paulauskaitė, J. Pau kuriuos senuosius gražiai atnaujino, vir
skelbta Centro Iždo apyskaita.
Pasirodo kad viskas, kas buvo pernai vadovą paliekant ministerio titulu.
lauskienė, B. Černiauskienė ir S. Pumputie tuvės spintą ir kėdes nudažė naujom spal
Oficialiajai daliai pasibaigus jaunuome
nė, pasipuošusios puikiais tautiniais rū vom. Taip viską sutvarkę, pakvietė mane į gražu ir miela, pasidarė savaime supranta nė padeklamavo eilėraščių. Jauniausias de
ma.
Jie
taip
greitai
priprato
prie
visa,
kas
NOTTINGHAMAS
bais. Iš jaunųjų deklamavo A. Gervelis, svečius. Nuėjusi radau du laimingus žmo
klamatorių buvo 10 metų amžiaus Sibiro
R. Gervelis, L. Černiauskas. Birutė Pau nes. Jie viską man rodė ir gyrė: žiūrėk, čia gera ir patogu, užmiršo senąjį skurdą ir tremtinys, su savo tėvais 8 metus praleidęs
Jaunoji Lietuva Nottinghame
lauskaitė su J. Paulauskiene duetu išpildė visai naujas apšildymo įrengimas, atmatų jau pradėjo ieškoti visur trūkumų. Bet juk
Vasario. 21 d, jaukioje Meadows salėje Lietuvaitės skundą, o pati viena — Kur ba
gyvenime niekur ir niekada nerasi idealo. Krasnojarsko srityje kolchoze ir tik prieš
vietos DBLS skyrius surengė Nepriklauso kūžė samanota. Po to buvo arbatėlė ir lo nereikia laukan nešti, tik įmesti į tam tik Visuomet susiras kas nors, ko galėtų ir ne keletą savaičių grįžęs ir apsigyvenęs šioje
rą vamzdį virtuvėje, karšto vandens gali būti.
stovykloje.
mybės Šventės minėjimą. Susirinko nema
terija.
turėti dieną ir naktį, dujomis viską virti
Vakare stovyklos salėje solistas Leonas
ža dar vis laisvės atgavimu tikinčių tautie
Šiuo minėjimu Corby lietuviai parodė,
Jie neblogai gyvena, bet užmiršo jau sa Baltrus - Baltrušaitis davė dainų ir operos
čių. Salę puošė lietuvių tautinė ir angliška kad ir nedidelė kolonija sutardama ir su ir kepti. Vienu žodžiu, šeimininkei labai
vo
didįjį
pirmąjį
džiaugsmą,
savo
laimę,
arijų koncertą. Pianinu palydėjo pianistė
vėliavos. Paskaitininkui Dr. St. Kuzmins gyvendama gali padaryti nuostabių daly lengva ir malonu čia dirbti. O salione. žiū
kui susirgus ir negalėjus atvykti, padėtį kų. Jų vaikučiai per eilę metų pasirodyda- rėk, koks didelis gražus langas! Jie vėliau kuri paskendo tuose nereikšminguose ne Marija Baltrušaitienė. Abu menininkai bu
vo palydėti širdingais ir karštais plojimais.
gelbsti K. Deveikis, kuris taria trumpą žo mi minėjimuose jau moka daug ilgų eilėraš čia daug gėlių pastatys. Grindys moder malonumuose.
Susimąsčiusi ėjau namo, galvodama, ar Už šį koncertą padėka priklauso šiaurės Vo
dį. Prezidiume dalyvauja latvių atstovas čių, aiškiai taria. Laimė vaikams turėti ge nios, iš kažin kokios į gumą panašios me
mes visi neskęstame tik kasdieniniuose ne
ir savanoriai kūrėjai.
Svečias džiagos, tik trūktelėjai, ir švaru. Vienu žo malonumuose, nesklandumuose, užmiršda kietijos nenuilstamam visuomenininkui ir
rus patriotus tėvus!
džiu, ne butas, bet rojus. Aš džiaugiausi
lietuvių bendruomenės veikėjui kun. V.
Kuklią programėlę atliko daugiausia jau
su jais. Malonu mūsų laikais matyti laimiu mi, kad tik laimė ir džiaugmas yra dideli Šarkai, kuris ii? Vienos atvykusius ir Ham
nimas.
gus ir patenkintus žmones. Mes gražiai ta- pastovūs dalykai ir turi visuomet nugalė- burge viešinčius menininkus savo mašina
Pradeda ją A. Matulevičius, pasakyda MANSFIELDAS
V.F.
da kartu praleidom laiką, ir aš turėjau pa ti visus tuos mažmožius.
atvežė.
V. Kluoniškietis
mas eilėraštį Tėvų nameliai. Toliau išeina Atgyja veikla
žadėti kada nors dar ateiti aplankyti jų,
skautukai, kurie Nottinghame dabar taria
1959 m. vasario 8 d. buvo sušauktas vi kai jie jdu ir gėlių turės languose ir dar
si sujudėti —nepasiduoti didiesiems. Jie at
SKELBIMAS
lieka Tautinės stovyklos dainą. Po mažųjų suotinis Mansfieldo skyr.-narių susirinki- šį tą įsigys. .
— Antanai, kur tu buvai vakar?
Šiuo skelbiama, kad Viktoras-Vytautas
pirmą kartą kolonijos scenoj pasirodo Vi- mas- K 15 dalyvavo 11.
Praėjo beveik vieneri metai, kai aš išsi
— Vakar buvau su žmona operoje.
Šikeris yra įteikęs prašymą suprastinti jo
' ■ ■■ jausmingai
■ '_ • "• padeklamavusi.
■ • ’’ *
sockytė,
See- Pirmiausia iškilo klausimas, ar neverta ruošiau vėl aplankyti tos laimingos poros.
— Na ir ką ten girdėjai?
pavardę į Viktoras-Vytautas KERIS.
non vėl žygiuoja mažieji, šį kartą chorelis, to^i negausų, gal todėl ir neveiklų skyrių Atėjau’, jie mane pasodino salione, kur lan
— Girdėjau, kad Jonas nori skirtis su
Kas turėtų ar žinotų bet kurių priežas
sudarydamas įspūdį, tarytum čia būtų gar VĮS^ P^^inti. Tačiau kai kūnų patva- gas tikrai jau buvo pilnas gražių gėlių.
savo žmona, kad Marytė susižiedavo su čių, dėl kurių tatai negalėtų būti padaryta,
bingos atminties Rūtos choras. Sudainuoja resnių narių dėka tas klausimas buvo at
— Na, kaip? — paklausiau. — Gera gy Juozu, kad Šimučiai pirko televiziją ir kad prašomas apie tai pranešti Lietuvos Pasiun
keletą dainų, o Visockytė vėl sako humoris mestas. Naujai išrinktoji valdyba, kurią su venti tokiam bute?
mūsų bičiulis Kazys pralošė kortomis dau tinybei Londone, 17, Essex Villas, London,
tinį eilėraštį. Dar kartą uniformuoti skau daro V. Karalius — pirmininkas, Mika
— Ak, apie butą jau geriau nekalbėkim. giau kaip šimtuką!
W.8.
Lietuvos Pasiuntinybė Londone
tai pasirodo su kupletais. Akordeonu pa lauskas — sekretorius, St. Nedzelskis — Tiek daug jis kainuoja, ir vieni tik nema
iždininkas,
pasižadėjo
kuo
sąžiningiausiai
ryškina Jonas Zaveckas.
lonumai su juo...
Dar deklamuoja Sigitas Domeika, Vidas surinkti solidarumo mokestį, suruošti bent
— Iš tikrųjų? — nustebau. — Kaip čia
Domeika. Liet, dainų ir maršų rinktinę iš keletą minėjimų subuvimų, atgaivinti atsitiko.
pildo akordijonu sk. Jonas Zaveckas. Ta Mansfieldo lietuvių tarpusavį bendravimą.
Jie ir pradėjo man abudu iš karto skųs
Tikimės, kad tie puikūs nusistatymai bus tis. Karštas vanduo jiems jau ne per karš
čiau daugiausia katučių susilaukia Alenutė
Dalyvis
Damaševičiūtė ir Vincas Matulevičius— jie įvykdyti.
tas, vis tik kavai ar arbatai reikia dar už
drąsiai ir juokingai, bobute ir seneliu apsi
1» & B SUPPLY CENTRE LTD
virinti jį. Visi kiti patogumai pasidarę
rengę, padainuoja Vai, kur-bųvąi... Pabai
jiems jau kaip savaime suprantamas daly
gai pasirodo Pupų dėdė (A. Zaveckas) su
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti
VIS DĖLTO TIK LIETUVIŠKA KNYGA kas. Matai, gėlių turėti gražu ,bet kasdien
Razaliūte (S. Matulevičiene)' ir anūku (S.
beveik pusę valandos jas reikia, laistyti.
informacijų
prieš sudarant savo siuntinius
Matulevičius).
— GERIAUSIA DOVANA.
Ties virtuvės langu jie mato vaikų aikštelę,
Po programos sk. pirm. Bivainis dėkojo
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėr*a
ir kartais vaikai taip triukšmauja, kad net
jaunimui ir jo paruošėjams mokytojams
Prašau pasirinkti:
jie tai girdi. Be to, kaip tik kitame bute
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
J. Kibucui ir St. Matulevičiui, o Oželienė
J. Bačiūnas — Kelionė į Pacifikd kraš apačioje jų kasdien mažiausia bent valan
įteikė jiems gėlių, mažiesiems saldainių.
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia
tus — 8 šil. (Svečiuose pas saviškius).
dą skambina pianinu.
Moterų Draugija savo naudai suruošė
M. Katiliškis — Išėjusiems negrįžti —
— Taip tai taip, ■ — pasakiau aš, — bet
žinoti,
ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai
36 šil. 8 penai.
tai vis smulkmenos, palyginti su visa kita.
į loteriją.
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.
Rytojaus dieną St. Patrick‘s bažnyčioje
J. Danielius — Amžinas gyvenimas (Psi- Net ir truputį muzikos ten iš apačios nega
atlaikė pamaldas kun. J. Kuzmickis už žu- chologinė
studija)
;..................
— 14 šil. 8 d.
li gi jums nuotaikos gadinti.
Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame
vusius karius ir visus, kurie krito už lais’
Lithuanian
Narrative Folksongs — 25/8.
— Man ta muzika per dieną tikrai įky
i vę. Įspūdingame pamoksle jis priminė, kad
W. Somerset Maugham — Dažytas vua rėjo, —sušuko Petras.
?
visad pasiruošę Jums patarnauti.
neleistume užgesti vilties žiburėliui.
lis — '22 šil.
— Per dieną? Jūs tik ką sakėte, kad
J.K.
LIETUVIŠKAS SKYRIUS
J. Švaistas — Trys žodžiai (arba Gyveni ten skambina tik vieną valandą.
mo magija) — 14 šil. 8 d.
— Taip, bet kartais būna net ir dvi va
8a, Thurloe Place,
PAIEŠKOJIMAI
M. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija landos. Dėl to visas butas mums pasidarė
London, S.W.7.
Yra paieškomi šie asmenys: 1) Ona Pu- — 14 šil. 8 d.
biaurus.
merienė, 2) Juozas Ališauskas, 3) Justinas
J. Prunskis — Metai su Dievu — 14/8.
—Petrai, jūs sąmoningai ieškote tik kai
Vyšniauskas.
Liet, plokštelės, laikraščiai, žurnalai kurių menkniekių ir nesklandumų, o užmir
Jie patys, ar kas jų adresus žino, malo• siuntinėliai anapus, žemėlapiai ir kt.
šote, kokį gražų balkoną turite į pietus ir
nėkite atsiliepti: Lithuanian Legation, 17,,
Rašyti: „Dainora“, 49, Thornton Ave, kiek žalumynų apilnk namą, ir tie visi pato
Essex Villas, London, W.8,
London, W.4.
gumai, ir...
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Geriausias pasveikinimas
TIK PER BALTIC STORES YRA

|

GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ

KELIAS Į LIETUVĄ!

| BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)
Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje

I
|

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

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje,
Vokietijoje ir Venezueloje.
SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, ThamleyRd.; Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

|

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

į:
Įj

Neįmanomą išvardinti visų prekių kainų, bet
prašome palyginti nors keletą.

Geriausia vokiška raudona impilams medžiaga
venas jardas jau su muitu tik 17 šil. 6 d.
Stiprūs vyriški pusbačiai OXFORD su muitu
tik 1 sv. 14 šil.
Moteriški bateliai sportinio tipo arba COURT
SHOE 2 sv. 14 šil.
Norintieji siųsti ekonomiškus siuntinius, praSome peržiūrėti mūsų kainas.

šv. Velykų proga TAZAB bendrovė parengė Jūsų artimiesiems stan
įpiš dartinius pavasarinius siuntinius ypatingai prieinamomis kainomis.
Štai vienas iš dešimties standartinių siuntinių:

'iii!
||
iiiii
g
ii:::

3 kostiumams medžiagos, jau Įskaičiavus muitą ir visas kitas išlaidas, tik 10 sv. 10 šil.

ĮĮĮĮi

arba

ĮĮĮĮi
ĮĮĮĮĮ

3 yd. Vilnonės vyriškam paltui medžiagos, kostiumui medžiaga ir palto ir kostiumo pamušalas, pas mus tik 15 sv. 10 šil.

3 jardai vilnonės medžiagos
moteriškam paltui, ypatin
gai aukštos kokybės. Raus
vos, tamsiai mėlynos ir juo
dos spalvos.
2) 3 jardai Tweed rūšies gry

nos vilnos medžiaga mote
riškam kostiumui, pageidau
jamų spalvų.
#
3) 3 jardai dvigubo pločio šil

ĮĮĮĮĮ

ko pamušalams.
4) 4 jardai labai geros medžia

arba
3 yd. moteriškam kostiumui medžiagos, 4 yd.
šilkinės medžiagos suknelei, nilono kojinės
komplektas apatinių tik už 10 sv.

ĮĮĮĮĮ
ĮĮĮĮĮ

VELYKINIS MAISTO SIUNTINYS :*2 sv. sviesto, 2 sv. kumpio, 2 sv. cukraus, 1 sv. kavos, 1 sv.
ryžių, 1 sv. razinkų, 1 sv. šokolado, į sv. arba
tos, i sv. kakavos, į sv. pipirų, į sv. lapelių, 20
cigarečių, 1 sv. saldainių, Iškaičius muitą ir
visus kitus mokesčius, tik 10 svarų.

|Į||

gos įvairių spalvų vasaros
suknelėms.
Tokio siuntinio kaina su
visomis išlaidomis
tik £12.19.0.

ĮĮĮĮi
Įiiii
•z^zz'z/zzzzzz............................................................

TAZAB

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS
SIUNTINIUS.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES
GARANTUOJAME.
KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE
JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

LITHUANIAN DEPT., 1, Lad broke Gardens, London, W.ll

Parašiusiems — pasiunčiamas visų velykinių
siuntinių sąrašas.

standartinių

Dabar užsakykite—Velykoms gaus.
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ANEKDOTAS APIE OKUPANTUS
KAIP VOKIETIS „PALENGVINO“ SAU
DARBĄ

Tvarkingi Lietuvos ūkininkai mėgsta,
kad jų sodybų kiemai būtų aptverti. Kad
tvoros ilgiau,laikytųsi, jų stulpai parenka
mi ąžuoliniai, smalingi pušiniai ar egli
niai, arba nors žemėn įkasamieji jų galai
apdeginami, kad ilgiau nesupūtų.
Smėlėtose Prienų apylinkėse, kur ąžuo
lų labai maža bėra, o auga daugiausia pu
šys, bemaž visų tvorų stulpai parinkti kiek
galima iš smalėkų. Malkoms medžių nusi

pirkęs ūkininkas, radęs smalėką, jo nesunaudoja, bet atideda į šalį būsimam tvoros
stulpui padaryti.
Dar pirmojo pasaulinio karo metu Uosos
kaime, Balbieriškio valsčiuje, apsistoję vo
kiečiai pas vieną ūkininką rado pašiūrėje
padėtų keletą smalingų, storokų pagalių
ir, šeimininko neatsiklausę, pradėjo juos
piaustyti ir skaldyti malkoms, matyt, dar
džiaugdamiesi, kad smalingos malkos gerai
degs. Ūkininkui pagailo nuo seniai rink
tų ir tvoros stulpams atidėliotų smalėkų,
todėl jis nuėjo pas tuos malkas besigami-
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PIRMOJE EILĖJE TURI BOTI ŽIŪRIMA
SVEIKATOS,
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o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems,
pasiųsdami
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pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):
503 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.Ą., 0.5,
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30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais persiuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0
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arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be
jų, o mums malonu priminti, kad
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muitas dabar sumažintas iki 25%.
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Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą atlikti profesijos žmonėms:
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ACTON PHARMACY (export) LTD.

“
i

24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712.
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Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo supirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:
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AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,
AVALYNĖS,
BALTINIŲ,
MAISTO.
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nančius vokiečius prašyti, kad jie imtų sau
malkas iš kitų kieme esančių malkinių
rąstagalių, o smalėkus paliktų, nes jie jam
reikalingi.
Nemokėjusiam vokiškai ir niekaip nega
lėjusiam pasakyti ir išaiškinti tai, ko jis
norėtų, jam dingtelėjo galvon mintis paro
dyti vokiečiams smalą. Tikėjosi, kad pama
tę smalą ir smalingą pagalį vokiečiai susi
pras nors tiek, kad iš smalingų pagalių ga
minama smala. Tam tikslui jis nuėjo į savo
vežiminę pašiūrę, paėmė indą su smala,
kuria tepdavo medines savo vežimų ašis, ir
atnešė vokiečiams parodyti, daugiau ran
kų judesiais, negu žodžiais aiškindamas
piaustomtįjų smalėkų reikalingumą. Su
trukdyti vokiečiai irgi kažką nesupranta
mai kalbėjo, ir iš tos jų kalbos ūkininkas
suprato vieną žodį „šmyr“. Manydamas,
kad pagaliau susikalbėjo, jis pritarė: „Ja,
ja, šmyr“. Vokietis jau norėjo iš ūkininko
atneštąją „šmyr“ imti ,bet ūkininkas ne
atidavė ir, nunešęs atgal į vežiminę, padė
jo. Vokietis tą „pokalbį“ tačiau kitaip su
prato. Jis akimis paseke ūkininką, kur jis
tą , šmyr“ padės, ir kai tik ūkininkas pasi
šalino, vokietis slapta paėmė tą „šmyr“ ir
ja ištepė abu piūklo šonus! Mat, ūkininko
prašymą palikti smalingą pagalį jis supra
to kaip patarimą išsitepti piūklą, kad leng
viau būtų piauti...
Laikas buvo po pietų...
K.J.

LRK PAIEŠKOMŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Visus, galinčius suteikti žinių apie že Traki(e)s Juozas, 1943 m. išvežtas dar
miau išvardintus asmenis, maloniai prašo bams į Vokietiją.
Vaišnoras Kostas, 1939 m. gyveno Pitts
me pranešti LRK paieškojimų skyriui šiuo
adresu: Lietuvos Raudonasis Kryžius, 14b, burg, USA.
Venckus Antanas, gyveno Venezueloje,
Reutlingen, Gartenstrasse 5, W. Germany.
nuo
1950 m. neberašo.
&
Usvaitas Mikas, pats rašė, bet jam para
čepulevičius Antanas, gim. 1903 m. Go
šyti laiškai grįžo.
melio mieste.
Watcon Anna, gimusi Bubrytė.
Garbonkus Vacys, s. Jono, gim. 1913 m.
Zarcinienė Nina, buvo 1225 JF Camp.
Šiauliuose.
Guzevičius Stasys, gim. 1931 m., išemi 1115 Ass. C., BAOR, Anglija.
Zinevičiūtė Jadvyga, gim. 1913 m.
gravęs į Australiją (rodos, Melbourn).
Žukauskas Klemensas, vaikai Albertas
Jankauskas Vladas, s. Povilo, gim. 1924
ir Emilija, gyv. Boston, USA.
m. Šiauliuose.
(
Žvyronas Bronius, žmona Ona, gimęs
Jasiūnas Stasys, s. Antano, gim. 1914 m.
Kurkauskas Vladas (buv. Prek. ir Pram. Rygoje 1905 (?) m.
Rūmų pirm.) ię jo dukterys: Olga ir Elena.
Pacevičius Jonas, gimęs 1924 m. Kaune.
Poškaitytė Elena, g. 1919 m. Zapiškyje. PINIGAI SU VADAIS IR KARALIAIS
Sacevičiūtė Bronė, gyveno 1945 m. Goet- Vakarų Vokietijos bankai pradėjo gamin
ti auksinius „pinigus“ su žymiųjų žmonių
tingene, išemigravo į Australiją.
Survila Antanas, s. Vinco, gim. 1908 m. paveikslais. Tos monetos mainų vertės ne
turi, skirtos šiaip atminimui mėgėjams.
Kaune (ar nemiręs?).
Tokių pinigų yra su D. Britanijos kara
Šerelienė Emma ir vaikai: Erwin, Irma,
liene Elizabeta, Hitleriu, Musoliniu, feld
Edward, Erich (ieško vyras).
Valaitis Vaclovas su šeima, iki 1958 m. maršalu Rommeliu, prez. Heuss, Dr. Adengyvenęs Esslingen - Wuerttbg. ir išemigra aueriu, prof. Erhard, popiežiais Pijum XII
ir Jonu XXIII, Mozartu, Beethovenu, Sta
vęs į USA.
Vizgirdas Antanas, Jono s., su žmona linu, Montgomeriu, Churchilliu, RoosevelTekle, Stasio d., ir dukterys: Marija, Jani tu, prez. Eisenhoweriu, gen. Douglas MacArthuru ir prez. čiang-kai-šeku.
na, Aldona.
Ligi šiol yra parduotas vienas toks „pini
Šakurskis Jonas, 70 m. amž., gyveno Či
gas“ su Hitleriu. Hitlerio „pinigai“ kaldinti
Jei saviems padėti nori
kagoje, USA.
(padarysi tai tikrai) —
Ščitnickaitė Marija ir Stasė (40-45), iš Venezueloje.
Tų „pinigų“ su karalienės Elizabetos pa
Kreipkis tučtuojau į „Taurą“,
Kybeikių, Kybartų valse..
Švarcienė Vanda (1921) ir Bronius, spė veikslu yra įvairaus dydžio, ir jie kainuoja
Ir neliks kišenė kiaura.
nuo 75 iki 1.250 markių.
jama, kad Kanadoje.
TAURAS
Tiškus
Klemensas
ir
d.
Bronė,
gyveno
(sav. Ant. Briedis)
Washingtone, USA.
88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
PUNTUKAS NEBE DIDŽIAUSIAS
Tiškuvienė Ona, d. Prano ir Ievos, gyve
Tel. Acorn 9471
LIETUVOJ
no Washingtone,USA.
Ties Barstyčiais, apie 10 kilometrų nuo
^*i*l*!*i|i
žemaičių Kalvarijos, pereitą vasarą buvo
aptiktas didžiulis akmuo, kurio didumas
Tamstų sudarytus dovanų siuntinius
ligi šiol nebuvo pastebėtas, kadangi jo tik
a
persiunčiame į Lietuvą.
maža dalis tekyšojo iš žemės. Dabar tas ak
muo atkastas, ir pasirodė, kad jis kone du
kart didesnis už Anykščių Puntuką.
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll
Prie abiejų akmenų dabar rengiamos
aikštelės turistams sustoti.
(LNA)
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AR JAU ŽINOTE, KAD NUO 1959 METŲ SAUSIO MĖN. 1 D. SOVIETŲ SĄJUNGA
SUMAŽINO MUITĄ SIUNTINIAMS, SIUNČIAMIEMS į PABALTIJO KRAŠTUS IR
RUSIJOS GILUMĄ
ČIA DUODAME KAI KURIŲ PREKIŲ NAUJAS KAINAS, Į KURIAS ĮEINA IR
SOVIETINIS MUITAS:

31 yds. vyriškai eilutei medžiagos, 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, antimagnetinis, 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

Talka Prekybos Bendrovė

REIKALAUKITE DAUGIAU INFORMACIJŲ IR KITŲ PREKIŲ KAINŲ BEI
MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

MES GARANTUOJAME SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ.
SIUNTINIO GAVĖJUI NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
SIUNTINYS PASIEKIA GAVĖJĄ PER 3 -5 SAVAITES.

MOŠŲ FIRMOS SKUBUS PATARN AVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS

YRA ŽINOMA VISIEMS MOŠŲ KL IJENTAMS.

BROWNEJON
LIETUVIŲ

SKYRIUS

$

1, Norfolk Place, London, W.2
Tel. PADdiugton 2797

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERA;
PAŽĮSTAMAI FIRMAI-
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