
Sveiki susivažiave! Tarybinio jaunimo pavergimas
Tegu dėl formalinių kliūčių truputį ir 

vėluodamiesi, štai šią savaitę susirenka 
DBLS atstovai ir Lietuvių Namų Akc. fi
ves akcininkai ar jų įgaliotiniai į visuotinį 
metinį suvažiavimą. Pagyvės tomis dieno
mis lietuviškasis Londonas. Jis negali ne- 
pagyvėti, nes tasai dvasios pakilimas, ku
ris čia reikšis porą dienų, turės išlikti gy
vas, tikriausia, ištisus metus, ligi kito me
tinio suvažiavimo. Taigi jam prieš akis yra 
didelė atsakomybė įvertinti daugiau kaip 
metų praktišką lietuvybės išlaikymo ir ki 
tų lietuviškųjų veiksmų praeitį, kaip ji 
reiškėsi D. Britanijoje, ir nustatyti gaires 
ateičiai.

Ta praeitis itin marga. Su kliuviniais 
šen ir ten buvo ruošiami minėjimai, veikė 
mokyklos, ėjo laikraštis ir knygos. Ar ki
tais metais visa tai bus? Nepatogu būtų 
net kelti tokį klausimą D. Britanijoje, ku
rioj dar tik prieš keletą metų didclesnė- 
se lietuvių kolonijose dainavo lietuviški 
chorai* lenciūgėlius ir oželius šoko tauti
nių šokių grupės ir DBLS skyriai didžia
vosi narių gausybe. Taip buvo, o šiandien, 
tegu ir ne visa, bet prapuolė, ir visam di
džiuliam plote, poeto žodžiais tariant, kė
lios pušelės apykreivės liko. O reikia viso 
miško. Reikia miško, kuris atlaikytų lietu
vybę išpukštančias audras. Reikia labiau 
negu kada nors tokio miško, tvirto ir ne
palenkiamo, o jei jo nėra, tai toms puše
lėms teks atlaikyti vėją, su kuriuo susido
roti būtina visa giria. Štai kas teikia vil
čių, kad susirinkę atstovai ir akcininkai 
ne tik patys suvažiavimo metu gyvens pa 
kilia idealistine nuotaika, bet paliks saikus
jos Londone ir išvežios ją po lietuvių ko- vo katastrofiškai mažas. Karo metais gi- 
lonijas krašte.

Mes čia minime ir idealizmą. Tas žodis 
nelabai populiarus, bet be jo lietuviškas 
reikalas būtų nebeįmanomas. Iš tiesų juo 
ir remiasi visa mūsų lietuvybė, visi darbai 
ir žygiai. Atimk tą žodį, tai galutinai ir ne 
bepataisomai viskas sugrius, nebeliks nė 
vieno skyriaus. Pažodžiui — nebeliks nie
ko, nebent tik karčiamoje dar kur nors 
lietuviškas girtų dūzgėjimas. Taigi idealiz
mas reikalingas ne vien tik kaip žodis, bet 
ir kaip žodžiu paremtas veiksmas, kurio 
stiprybe dar laikosi ir privalo laikytis lie 
tūviškumas ne metus ir ne dvejis, bet ne
ribotą laiką, kol bus reikalinga, kol grįši
me ir įsiliesime į pilną tautinio ir valsybi- zuotas komjaunimas, sušauktas net jo su- 
nio gyvenimo sriautą.

Ir kodėl tai kalbame kaip tik suvažiavi
mo proga? Ogi dėl to, kad susivažiuoja 
kaip tik tie, kuriuos idealizmas veda ir ku
rie tą idealizmą palaiko kituose, dar nenu 
grimzdusiuose ir nesusilydinusiuose aplin
kos katile. Ir jie susivažiuoja kalbėti ir tar 
tis ne kaip tvarkyti valstybę ar rūpintis 
didelius—nelnos duodančiais bizniais., bet 
rasti sprendimus, kaip metai iš metų išlik 
ti ir kitus išlaikyti, kaip surasti geresnių 
priemonių tam išlaikymui patikrinti, idant 
viskas, kas lietuviška, nemirtų čia pat po 
mūsų akių.

Džiaugdamiesi, kad yra dar kas tokiais 
reikalais sielojasi, rūpinasi ir serga, svei
kiname susivažiavusius atstovus ir akci
ninkus. Taip, sveiki susivažiavę!

P SeĮitųnioS DIENOS
daujamą jam pačiam. Dar iki mokslo me
tų pabaigos ištisos klasės, padedant kom
jaunimo komitetams, pradėjo visos užsira 
šihėti darbams į tolimąsias vietoves, į ko
lūkius, į statybą ir t.t.

Gegužės mėn. pradžioje Švietimo Minis-
PASIKĖSINIMAS PRIEŠ SOUSTELLE

Paryžiuje buvo bandytas nušauti propa
gandos ir informacijos ministeris Souste- 
lle. Spėjama, kad tai alžyriečių teroristų 
darbas.

Iš viso Prancūzijoje alžyriečių teroristai 
yra smarkiai įsisiautėję, jau įvyko nemaža 
nužudymų.

DR. ADENAUERIS GIRIA GEN.
DE GAULLE

Vokiečių spauda gen. de Gaulle ligi šiol 
laikė vokiečių nekentėju. Abejingas buvo 
ir kancleris Dr. Adenaueris. Dabar, kai 
abu tie valstybių galvos susitiko ir pasikal 
bėjo, Dr. Adenaueris atsiliepia apie gene
rolą gražiausiais žodžiais ir tvirtina, kad 
tai yra žmogus, kuris puikiausiai supran
ta ir įvertina vokiečių reikalus.

KRAUJO TYRIMAI JAUNAVEDŽIAMS
Romoje turėjusiems savo profesinę kon 

ferenciją kraujo ligų specialistams gydyto 
jams popiežius pasakė kalbą, kurioje siūlė 
besiruošiantiems vesti daryti kraujo tyri
mus ir analizes, o turintiems kraujo ydų 
gali būti draudžiama ar nepatartina vesti.

PREZ. EISENHOWERIS ATSISAKĖ 
PRIIMTI NOTĄ

Prez. Eisenhoweris įsakė amerikiečių am 
basadai Maskvoje grąžinti rusų vyriausy
bei Chruščiovo jam siųstąją didžiulę (13 
psl.) notą dėl Tolimųjų Rvtų padėties. 
Grąžinama dėl to, kad nota parašyta diplo 
matinėje praktikoje neprimtu tonu ir žo
dynu ir joje gąsdinama dar.

Amerikos praktikoje pirmas toks atsiti
kimas, kad grąžinama nota.

Vidurinėse ir aukštesniose mokyklose 
1957-58 mokslo metai praėjo su dideliu 
partijos ir jos vadovybės keliamu riksmu 
ir nuolatiniu kartojimu, kaip partija ir ta 
rybinė vyriausybė rūpinasi jaunimu.

Kovo 22 d. partijos centro komitetas ir 
ministrų taryba paskelbė nutarimą padi
dinti gamybą, išplėsti gaminamųjų prekių 
rūšis ir pagerinti vaikų avalynės ir rūbų 
kokybę. Visa sovietinė spauda'įpradėjo gar 
binti komunistinę vadovybę už „tėvišką“ 
rūpestį vaikais, nes nutarta: „Išleisti 1958 
metais odinės avalynės vaikams ne mažiau 
kaip 149,5 milijonų porų, kojinių 310 mi
lijonų porų, trikotažo baltinių 13o mil. po
rų, trikotažo baltinių 130 mil. vienetų“. 
Apskaičiavus aiškėja, kad tie skaitmenys 
nelabai įspūdingi, nes išeina tik po pus
antros poros avalynės vaikui, po tris su 
puse poros kojinių ir po vieną porą triko
tažo baltinių dviems vaikams.

Kartu su tuo pradėta naudotis nauju 
propagandiniu triuku: pasinaudojama vai 
kų palinkimu į karinius dalykus ir labiau 
pasižymėjusiems pionierių būriams įteiki- 
nėjamos karinės vėliavos. .Vėliavų įteiki
mas vyksta ypač iškilmingoj aplinkoj.

Neabejotina, kad tokios iškilmės nega
lės nepaliesti vaiko širdies.

Susidorojęs krašte su opoziciniu judėji
mu ir atsidūręs vėl prieš sunkumus, Chruš 
čiovas grįžo prie tokios diktatūros, kokią 
jis pats pasmerkė XX suvažiavime. Jis, 
tiesa, atsidūrė į. naujus sunkumus. Suma
žėjo jaunimo, kuris baigia mokyklas ir ei
na į pramonę, žemės ūkį, statybą ir karo 
tarnybą. Karo metų gimimo skaičius bu- 

mūšio prieauglio nebeužtenka. Trūksta 
žmonių. Todėl imama versti vaikus atlikti 
visą eilę darbų, kuriuos atlikdavo suaugu
sieji. Įvedama moksleiviams privaloma 
darbo prievolė. Vaikų ir jaunimo pavergi
mą 1957-8 mokslo metais galima palyginti 
su valstiečių pavergimu' žemės ūkio kolek- 
tivizacijos metais. Tokios priemonės, kaip 
vaikų pavergimas, aišku, reikalinga su
tvarkyti taip, kad patsai pavergimo faktas 
atrodytų kaip naujas žingsnis pirmyn, kaip 
savo rūšies laimėjimas. Be to, reikalinga, 
kad tą jaunučmenės pavergimą atliktu pa 
ti jaunuomenė.

Šiam uždaviniui įvykdyti buvo mobili- 

važiavimas. O propagandinė priemonė tu
rėjo būti nutarimas padidint vaikų avaly
nės ir rūbų gamybą, iškilmingi vėliavų 
įteikimai ir t.t.

Tendencija pavergti jaunimą tiesiogine 
žodžio prasme buvo išdavimas mokslei
viams pasų. Pasus gaunantieji jaunuoliai 
tuo būdu registruojami, idant juos būtų 
galima siųsti i darbą.

T<orrtsromolo .suvažiavime pirmasis sekre
torius A. Selepinaš, kaip svarbiausią kom
jaunimo uždavinį, nurodė darbą krašto ry 
tuose, Sibire, šiaurėje ir Donbase. Selepi- 
nas pasiūlė pasiųsti į tas sritis milijoną 
komjaunuolių, šis milijonas turi būti at
rinktas iš baigiančiųjų šiais metais vidurį 
nes mokyklas. Bet tas milijonas neturi su
silpninti plėšinių įsisavinimo!

ALŽYRO SUKILĖLIAI SUDARĖ NAUJĄ 
VYRIAUSYBĘ

Alžyro sukilėlių vadai sudarė naują pro 
vizorinę egzilinę vyriausybę. Kol kas vy
riausybės būstinė yra Egiptas. Pirmasis vy 
riausybės žygis buvo oficialiai paskelbti 
Prancūzijai karą.

Naująją vyriausybę skubiai pripažino 
Jungtinė Arabų Respublika, Irakas ir Li
bija.

AMERIKIEČIAI PASIRUOŠĘ
Iš amerikiečių oficialių sluoksnių pra

nešimų matyti, kad Formozos sala pasku
bom stipriai aprūpinama ginklais ir karo 
medžiaga, idant galėtų atsilaikyti prieš Ki 
nijos komunistų ataką.

Viceadmirolas Beakley tvirtina, kad puo 
limas Formozos komunistams brangiai kai 
nuotų.

ATITRAUKS KARIUOMENĘ
Amerikiečiai netrukus tarsis su Libano 

vyriausybe dėl kariuomenės atitraukimo.
Tvarkai palaikyti Libanan atgabenama 

daugiau J. Tautų karinių dalinių.

LENGVATOS GYDYTOJAMS
Kadangi vien per šių metų pirmąjį pus

metį iš rytinės Vokietijos į vakarine pa
bėgo net 483 gydytojai, o per liepos ir rug 
piūčio mėn. dar 330, R. Vokietijos laikraš
tis „Neues Deutschland“ pažadėjo gydyto
jams tam tikrų lengvatų: priims vaikus į 
universitetus, leis verstis privačia prakti
ka, netrukdys išvažiuoti į V. Vokietiją ir 
kitur į gydytojų specialybinius suvažiavi
mus ir netrukdys dirbti, jei jie net neišpa
žins oficialaus mokslo.

terija išleido aplinkraštį, kuriame nuro
dė, kad mokiniai ir jų tėvai yra įspėjami, 
jog pradedant 1958 metais visi 8 ir 9 kla
sių mokiniai, išskyrus gydytojų atleistuo
sius dėl nesveikatos, privalo atlikti gamy
binę praktiką. Pabrėžta, kad mokiniai pri 
valo dirbti vienoje darbovietėje ir jų dar
bo dienos ilgis — keturios valandos, štai 
9 klasės mokyklos mokinys. „8 vai. rytą 
ateina į mokyklą, 4 valandas tęsiasi pamo 
koš. Pareina pietauti namo, 1 vai. 30 min. 
su savo klase jau yra dirbtuvės ceche. Čia 
dirba iki 5 vai., o vakare keturias valan
das ruošia sekančios dienos pamokas“.

Vadinasi, 8-9-10 klasių moksleiviai per 
dieną turi įtemptai atidirbti lo-12 valandų.

Tarybinė pedagoginė spauda nuolat ra
šo apie moksleivių perkrovimą. Šis per-

PASAULYJIĘ
— Prancūzijoje išaiškinti keli alžyriečių 

teroristų bandymai atlikti sabotažo veiks
mus karo laivuose.

— Prie Azorų salų audros metu garlai
vis užėjo ant uolų, 2 žuvo, 18 dingo.

— D. Britanijoje pabrango mėsa.
— Britų Skylark raketa Australijoje iš

kilo 95 mylias.
— Japonijoje prasiautė taifūnas, 48 žmo 

nės žuvo, 115 sunkiai sužeista, 77.4oo šei
mų neteko pastogės, 292 maži žvejų laive
liai paskendo.

— Britų firmos duoda Argentinai sko
lon mašinų už 5o mil. svarų.

— Kinų nacionalistai tvirtina, kad jie 
komunistams numušę 5 rusiškus MIG lėk
tuvus.

Rašo J. Gutauskas

Dėl mokyklinės jaunuomenės auklėjimo 
Šelepinas savo pranešime kvietė peržiū
rėti programas, nurodydamas reikalą su
trumpinti humanitarinius mokslus ir at
kreipti ypatingą dėmesį į „darbinį išauklė 
jimą“ — įvesti moksleiviams privalomą 
darbą kolūkiuose, fabrikuose ir statybose.

Suvažiavimo delegatas pasakojo, kiek an 
čių ir žąsų išaugino pionieriai, kiek jie su 
rinko metalo laužo, utilinės žaliavos ir 
kaip jie „entuziazmu degdami“ vykę ne į 
aukštąją mokyklą, o į plėšinius, šachtas, 
i taigą.

Chruščiovas savo kalboje paragino jau
nuolius laikytis revoliucinių tradicijų ir 
su didesniu noru imtis fizinio darbo, negu 
studijų. Chruščiovas pabrėžė, kad „buržu
azinis pasaulis neturi kuo patraukti jauni
mo“ o, svarbiausia, jaunuomenės 
glūdi laimingam gyvenime ir darbe tokiu 
„įdomiu metu“. Dar jis daug kalbėjo apie

stipendija, o kiti ir toliau mokysis vaka
rais arba neakivaizdiniu būdu.

krovimas yra gamybinės praktikos įvedi
mo pasekmė. Tektų laukti, kad ta prakti
ka bus sumažinta, bet po Chruščiovo kal
bos atsitiko kitaip: jeigu gamybinė prak
tika per daug apkrauna mokinį, tai reikia 
sutrumpinti mokomąsias programas. Tai
gi reikalas eina ne dėl to, kas naudinga 
ar nenaudinga vaikams, bet komunistinei 
diktatūrai, kuriai trūksta papildomos dar 
bo jėgos.

Kaip į tai reaguoja vąikai?
Viename balandžio mėn. numerių „Uči- 

telskaja gazieta“ rašo: „Pirmomis šio tri
mestro savaitėmis geroka pusė klasės (kai 
bama apie vieną vyresniąją Gorkio miesto 
vidurinės mokyklos klasę) spėjo prisi- 
graibyti dvejetukų, o trys mokiniai gavo 
vienetus... Mums ne į aukštąją mokyklą 
eiti“, — raminasi nekurie 10 klasės auklė
tiniai.

Apie padėtį aukštojoj mokykloj pasako 
laimė ja aukštojo mokslo ministras Eliutin. Spe

cialistai 1956-65 m. ruošiami daugiausia 
_ nenutraukiant jiems darbo. Dažnausia pir

komunizmą? “pažymėdamas," kad ‘komu"n"iŽ- ir antrojo kurso visi studentai moky
me kiekvienas „dirbs atraitytom ranko- sls dirbdami Sėkmingai baigę dviejų me- 
vėm“. Reikią, kad visi darbininkai ir kolū ^_kursą~ gale®,®‘? 
kiečiai įsigytų vidurinį mokslą, bet tas iš
simokslinimas turėtų būti daugiau pritai
kytas visuomenės poreikiams. Apkarpyti 
dėstomųjų dalykų programas, padidinti va 
landų skaičių, skiriamą fiziniam darbui. 
Paruošti reikia daugiau melžėjų, mūrinin
kų ir t.t. Per paskutiniuosius ketverius me 
tus 2.2oo.ooo abiturientų neįstojo į aukš
tąsias mokyklas. Atėjo laikas, paskelbė 
Chruščiovas, visiškai pertvarkyti auklėji
mo sistemą: kiekvienas jaunuolis turi ži- Gyvenamieji barakai pavergtiesiems bu- 
noti, kad mokykloje reikia pasiruošti fi- vo maždaug vienodo dydžio ir tos pačios 
ziniam darbui. Pertvarkant vidurines mo- konstrukcijos — šimtas pėdų ilgio, dvide- 
kyklas,'reiktų pagalvoti apie panaudoji- šimt pločio ir dvylika aukščio. Toks bara
mą fabrikinių - gamyklinių mokyklų. Iki kas prireikus pastatomas labai greit — 
tam tikros klasės moksleiviai galėtų moky suvaromi stulpai į žemę, iš abiejų stulpų 
tis vidurinėje mokykloje, o vėliau eiti į fa pusių prikalamos lentos, vidurys pripildo- 
brikinę - gamyklinę. mas žemėmis, iš lauko pusės baltai patin-

Tokį projektą Chruščiovas pavadino de- kuojama, uždengiamas stogas, ir štai bara 
mokratiniu, nes. visi paaugliai priversti kas baigtas. Langai, kad barakas per daug 
bus imtis fizinio darbo. Pagalvoti apie tai, nesivėdintų, nepaprastai maži, vos kelių 
kad demokratija eina jaunuolių fizinio kvadratinių sprindžių.
darbo apribojimo keliu, prailgindama mo Tokio barako viduje rasime mažą prie- 
kyklose buvimo metus, o ne siekdama vai menę ir vieną didelį kambarį. Kambario 
kus priversti dirbti, — Chruščiovas, ma- vidury stovi pečiukas, stalas ir kelios kė- 
tyt, negalėjo. dutės. Visų keturių sienų išilgai išvarytos

Chruščiovas; paliesdamas aukštąją mo- dvi eilės lentynų. Ant tų lentynų ir ant 
kyklą, pasakė, kad reikalinga pagerinti grindų šiaudiniai čiužiniai. Ant tų čiuži- 
aukštojo mokslo sistemą. I aukštesniąsias nių guli dar gyvi žmonės.
mokyklas priiminėti jaunuolius, jau turin- Oficiali tokio barako norma yra 70, bet 
čius gyvenimišką patyrimą, praktiško dar- neoficialiai 14o pavergtųjų ir keli virši- 
bo stažą. Reikalinga atsižvelgti ne tik sto- ninkai. Praktiškai kiekvienos gulyklos plo 
jančiojo į aukštąją mokyklą norų, bet ir tis yra viena pėda, tuo būdu nors oficia- 
visuomeninių organizacijų (profsąjungų, Hai ir leidžiama gulėti ant nugaros, bet ne 
komjaunimo) jo veiklos vertinimo. Jis pri- oficialiai valia tik ant šono. Tik viršinin- 
minė reikalą grįžti prie rekomendacijų ir kai knarkia ant penkių pėdų pločio čiuži- 
komandiruočių į aukštąsias mokyklas. Tie, nių ir vartosi kaip jiems patinka.
kurie dirbdami sieks mokslo, galės eiti į Kiekvieno barako gyventojų tarpe aiš- 
vakarinius kursus, naudotis neakivaizdi- kiai išsiskiria dvi grupės — politiniai ir 
niu dėstymu. Kas šitaip mokydamasis ro- kriminaliniai. Pastarieji, kad ir gyvena 
dys pažangą, tam bus galima po kurio lai- drauge su . politiniais, turi savo labai draus 
ko suteikti ir lengvatų. mingą organizaciją ir savo vidaus nuosta-

Po suvažiavimo visa tarybinė spauda, o tus. Svarbiausias jų drausmes įrankis yra 
ypač komjaunimo ir pedagoginė, tokį jau- peilis. Tuo įrankiu paprastai jie išsikovo- 
nimo pavergimą pavaizdavo kaip pagei- ja sau dvi ar net daugiau pėdų guolio vie-

VORKUTA

GUOLIS IR VALGIS
Stasys Kuzminskas

rioj politiniam pavergtajam ten tenka gy
venti. , K

Visai kitoks gyvenimas yra politinių 
tremtinių. Čia gyvenimas tvarkomas dviem 
dėsniais — sunkiu darbu ir badu.

Kaip jau anksčiau buvo minėta, Vorku
toje iškasamas vienas penktadalis -visos 
TSRS anglių produkcijos — apie du tūks
tančiai tonų kasdien. Dirbama trim pa
mainom, po 8 vai. kiekviena.

Tie, kurie dirbdavo, pvz., dienos rytinėj 
pamainoj, turėdavo keltis 3 vai. rytą, kad 
galėtų pavalgyti pusryčių. Mat, valgoma
sis barakas, kuris galėjo sutalpinti tik 250’ 
darbininkų, per tris valandas turėjo pa
valgydinti tris tūkstančius. Pavalgę 3 vai.-,' 
vėl eina miegoti iki 5 vai. 5.3o stovyklos 
sargyba išrikiuoja visus, patikrina, su- 
skirsto ir būriais išvedžioja į darbus. Dar
bas pradedamas 7 vai., dirbama be perj 
traukos, ir baigiama 3 vai. po pietų.

Pavergtasis angliakasys už savo dienos 
darbą gauna: du su puse svarų duonos, du 
litru vandeningos sriubos, vieną svarą ir 
ketvirtį košės, du arba tris lašus alyvos ir 
tris su puse uncijos sūdytos žuvies dienai 
ir pusantro svaro cukraus mėnesiui. Tie, 
kurie gerai išpildo darbo normas, turi tei
sę kas antrą dieną kantinoje pirktis poke- 
lį. machorkos už 80 kapeikų.

Tiems, kurie neišpildydavo savo darbo 
normų, vis tiek dėl kurios tai būtų priežas 
ties, nors ir dėl nesveikatos, — valgio nor 
ma sumažinama. Jų pietus sudaro mažas 
dubenėlis sriubos, 8 uncijos košės, dvi su

toj priimtosios vienos ir gali tuo būdu pa 
siraškažinti.

Kriminalinių nusikaltėlių grupes sudaro 
buvę „bezprizornikai“. Jų organizacijos 
svarbiausias nuostatas — nedirbti. Kadan
gi peilis laikomas visuomet aštrus ir smai-
las, tai niekas iš stovyklos viršininkų ne
nori turėti nemalonumų, ir nuostatas gerai 
veikia. Jų svarbiausias pragyvenimo šal
tinis yra juodoji birža, kurią jie patys or
ganizuoja, valdo ir eksploatuoja. Naujai 
atvykstantieji, o tokių visuomet yra, pa
prastai atsineša su savim ką nors geresnio. 
Vos patekę į stovyklą, jie tuojau pajunta 
badą. Čia pat tuojau atsiranda „mielašir- 
dingas draugas“ — už švarką ar paltą ar 
kelnes jis tuojau pasiūlo daugiau košės. 
Pasigriebęs švarką, jis tuojau eina į virtu 
vę ir, išsitraukęs peilį, įsako maisto daly
tojui vienos ar dviejų savaičių būvyje duo 
ti naujai atvykusiam dvigubą košės davi
nį. Neduos r— peilis. Sekančią dieną su tuo 
pačiu švarku jis bėga į Vorkutos miestą 
ir ten parduoda jį.

Yra dar ir kita kriminalinių nusikaltė
lių grupė, kurios nariai nešioja „kalės“ 
vardą. Tai yra anos pirmosios grupės iš
davikai. Tai yra tie, kurie suėjo į ryšius 
su aukštesniąja stovyklos administracija 
ir sutiko dirbti, sulaužydami vyriausiąjį 
organizacijos nuostatą. Žinoma, „kalės“ ir
gi nedirba bet kurio darbo, bet tik tokį, 
kuris jiems patinka. Tarp šių dviejų kri
minalinių nusikaltėlių grupių vyrauja di
delė neapykanta. Bet kurie ginčai papras
tai sprendžiami peiliais ar kirviais.

Aišku savaime, kad tokia kriminalistų 
laikysena ilgainiui įkyri stovyklos admi
nistracijai. Visų tos rūšies „peilio didvy
rių“ stengiamasi kaip nors nusikratyti. Po 
metų paprastai jie išvežami dar toliau į 
šiaurę — į Lediniuotojo vandenyno salas. 
Bet, žinoma, išvežtųjų vietą užima nauji.

Tas, kad ir trumpas, kriminalinių nusi
kaltėlių apibūdinimas gal ir yra tam tik
ras nukrypimas nuo -temos. Bet manau, 
kad tai gyviau parodo tą atmosferą, ku-

LIETUVOS VOKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
BERLYNE

(Mūsų Berlyno bendradarbio)
šiemet, kaip ir kasmet, Berlyne įvyko 

tremtinių suvažiavimas (Tag der Heimat). 
Neatsiliko ir Lietuvos vokiečiai. Ir jie pa
reiškė savo ilgesį buvusios tėvynės Lietu
vos. šventė prasidėjo degėlų eisena šešta
dienį nuo Reichskanclerplatz aikštės. Sek
madienį, rugsėjo 14 d., atlaikytos dvejos 
pamaldos katalikams ir liuteronams. Po to 
rinktasi į Waldbuehne (teatras ore), kur 
paprastai atliekami susirinkimai ore. 10 v. 
prasidėjo vėliavų eisena. Gausiausia vėlia 
vų buvo iš Pamarių. Nenuostabu, nes pa
mariečių turima Berlyne keletas stambių 
įmonių.

Kalbėjo Vokietijos Susivienijimo minis- 
teris Dr. Lemmer. Jis Dr. Adenauerio var 
du pareiškė tremtinių neginčytiną teisę į 
senąją tėvynę. Toliau kalbėjo prof. Dr. 
Koch, Dr. A. Rojek ir kiti. 
Lietuvos vokiečių metinis 
„Zum Kurfuerst“ restorane.♦ * ♦

(E) Beveik 30,ooo mokinių
Kauno vidurines mokyklas, pradedant nau 
jus mokslo metus, pranešė „Tiesa“ rugsė
jo 3 d. Kai kuriose mokyklose mokiniai 
pusę savaitės laukys pamokas, o kitą pusę 
dirbs Drobės it Metalo fabrikuose, kaip tai 
numato naujoji mokyklų programa.

18 vai. buvo 
susirinkimas

susirinko |

puse uncijos žuvies, trečdalis uncijos aly
vos ir viena su puse uncijos duonos. Savai 
me aišku, kad kiekvienas stengiasi dirbti 
iki paskutinės uncijos savo turimosios ener 
gijos ir iki apalpimo.

Sudaryti visai aiškiam vaizdui reikėtų
pasakyti visai trumpai — 3 vai. ryto (tiem 
dirbantiem dieninėj pamainoj) sargybinis 
sušunka: „Kelkit pusryčių!“ — dvylikos 
uncijų duonos ir rūkščių kopūstų dube
niui. Tai ir viskas iki 4 vai. po pietų. Ai 
būtų tad daug prasilenkta su tiesa, jeigu 
pasakytumėm, kad politiniai pavergtieji 
dirba ir vaikšto savo kapų pakraščiais 
nuo tos pirmosios dienos, kai jie praeina 
pro Vorkutos vartus.

Todėl visai natūralu, kad darbui netin
kančių nuošimtis yra visuomet gana aukš 
tas. Jie apgyvendinami atskiruose bara
kuose, ir vaizdas tikrai pasibaisėtinas. Nie 
ko žmoniško nei jų pačių išvaizdoj, nei jų 
gyvenamoj aplinkoj. Vienintelis darbas ir 
„gyvenimo džiaugsmas“, kuris jiems dar 
paliekamas, tai kalti karstus, kasti duobes 
ir laidoti vienas kitą. Šiaip jais niekas ne
nebesirūpina.

Autorius vienoj vietoj rašo:
„Kartą aš paklausiau vieną rusą virši

ninką: „Ar tikrai reikalinga areštuoti tiek 
daug žmonių?“

„Mane stebina jūsų klausimas“, atsakė 
jis. „Ar gi jūs nesuprantate, kad prieš im
damiesi pradėti kurti komunizmą mes tu
rime išnaikinti senąją kartą“.

KINIEČIAI APŠAUDĖ ŽVEJŲ LAIVUS
Kinų komunistai apšaudė apie 40 laive

lių žvejų laivyną, gaudžiusį žuvį apie 12 
mylių nuo Stanley pusiasalio, prie Hong- 
kongo.

— Vakarų Bengale. Indijoje, areštuota 
5oo žmonių, nepatenkintų maisto paskirsty 
mu ir reikalaujančių paskolos žemės ūkiui.

— 72 mirė, kai tanklaivis šalia Ras ei 
Hadd užplaukė ant arabų emigrantus pluk 
džiusio laivo.

1
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PABALTIECIŲ STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Nugalėjus visokius finansinius ir orga
nizacinius sunkumus, pavyko surengti Pa- 
baltiečių Studentų Suvažiavimą Vokieti
joje rugpiūčio 5-9 d.d. Koenigstein-Taunus. 
Šiame subuvime dalyvavo 130 studentų iš 
įvairių Europos kraštų. Referentais buvo 
Dr. P. Karvelis, doc. N. Valters (latvis), 
Dr. O.A. Webermann (estas), Dr. Cirsis 
(latvis), dipl. chem. K. Drunga ir prof. Dr. 
E. Blesse (latvis). Suvažiavimo pagrindinė 
tema: Pabaltietis studentas kaip politinis 
pabėgėlis. Šios temos laikėsi daugiau ar 
mažiau visi minėti referentai.

Pirmutinėje paskaitoje Dr. P. Karvelis 
pabrėžė, kokia laikysena turėtų būti pa- 
baltiečių pabėgėlių studentų. Jie privalė
tų geriau išnagrinėti politinę bei ekonomi 
nę tikrovę; esant progai priminti pasau
liui mūsų likimą ir vesti kovą už žmo
gaus ir mūsų tautų egzistavimo teisę iki 
paties laimėjimo. Doc. N. Valters savo re
feratą pavadino: Ar yra baltų sąvoka? Sa
vo analizėje nurodė, kad mes neturime 
bendros kalbos, religijos ir istorijos. Kas 
mus jungia? Pirmiausia, bendri visoms 
Pabaltijo tautoms jų panašūs gyvenamie
ji kraštai gamtos atžvilgiu. Gamta formuo 
ja žmogų. Jis myli ją, ir ta jo meilė pasi
reiškia mene ir literatūroje. Gal būtų ga
lima tai jau laikyti dalimi baltų sąvokos. 
Kitas svarbus punktas baltų sąvokos ieš
kant yra asmenybės įvertinimas. Jis yra 
bendras visoms trims tautoms. Toliau pa- 
baltiečiams yra charakteringas, individua
lizmas. Niekados Pabaltijy nebuvo kolek
tyvizmo tendencijos. Niekados pabaltiečiai 
nebuvo atviri rytų kultūrai; jie atidarė sa 
vo duris į Vakarus, kad galėtų pasikeisti 
kultūra su Vakarais: Čia aiškiai matome 
baltų siekimą laisvės ir nepriklausomybės.

K. Drunga apibūdino lietuvių politines 
sroves tremtyje. Kalbėjo trumpai ir apie 
jaunąją kartą. Pagal referento žodžius, jau 
noji karta siekia vidinių reformų, stengda 
masi sujungti pozityvius naujųjų gyveni
mo sąlygų keliamuosius reiškinius su se
nąja tradicija ir linkusi net nustumti ša
lin tai, kas negalima panaudoti ir neturi 
ateities. Dabartinė jaunimo karta ieško, 
kas jungtų, kad tokiu būdu būtų galima 
geriau įvykdyti kultūrinius ir politinius 
uždavinius, atsižvelgiant į mūsų reikalus 
tėvynėje.

Prof. E. Blesse davė vaizdą, kdkius kul-' 
tūrinius uždavinius ir pareigas pabaltie
čiai studentai turi tremtyje. Jie turi rūpin 
tis savo egzistencija, bet kartu privalo ne
užmiršti savo tautos. Kiekvienu momentu, 
kai jo tauta minima svetimųjų tarpe, jis 
turi būti pasiruošęs prireikus pataisyti 
klaidas ir suteikti informacijų apie savo 
tautą. Studentai turi tremtyje apsiginkluo 
ti mokslu ir būti gana tvirtai pasiruošę 
dvasiniam ir politiniam gyvenimui. Laikui 
atėjus jie turės perimti vadovavimą savo 
tautoms. Dr. O. Webermann ir Dr. Cirsis 
laikėsi pagrindinės temos. Jie abu ragino 
pabaltiečius studentus dažniau sueiti į ry
šius.

Ta pačia proga įvyko ir lietuvių studen
tų Vokietijoje 9-sis suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo 10 asmenų. Daugelis stu
dentų negalėjo atvykti, nes neįstengė su
simokėti suvažiavimo mokesčio. Kadangi 

nebuvo nė pusės studentų, negalėjo būti 
pravesti VLSS - CV rinkimai. Sudaryta 
rinkimų komisija, kuri praves rinkimus 
atostogų metu. Į subuvimą atvyko vienas 
kolega, kuris prieš tris mėnesius paliko 
Lietuvą ir laimingai pasiekė Vakarus. Tu
rėjome progos susidaryti vaizdą apie da
bartinę padėtį Lietuvoje. Tarp lietuvių, es
tų ir latvių Centro Valdybų vyko glaudus 
ir sklandus bendradarbiavimas.

1958 m. rugpiūčio 8 d. įsisteigė Europos 
Lietuvių Studentų Santara. Jos tikslas yra 
apjungti visus laisvai galvojančius lietu
vius studentus Europoje. Tokiu būdu Vo
kietijoje ir kartu Europoje įsikūrė šalia 

' ateitininkų studentų antroji pasaulėžiūri
nė organizacija, organizacija, kuri nėra 
ideologinė. Kiek mums žinoma, prie steigia 
mojo akto prisidėjo 8 studentai.

Minėtasis, kolega, kuriam pasisekė išva
žiuoti iš Lietuvos ir sėkmingai pasiekti Va 
karus, suteikė mums „Draugytės maršo“ 
žodžius. Jis plačiai buvo dainuojamas, 
ypač, partizanų Lietuvoje. Štai- to maršo 
žodžiai:

DRAUGYSTĖS MARŠAS
Šis maršas yra gimęs Vilniaus pereina

majame politinių kalinių kalėjime, kuria
me laikomi siunčiamieji į Sibirą. Maršas 
skambėjo visur: stovyklose, kalėjimuose, 
kasyklose, tundroje ir stepėse. Jį dainavo 
Vorkutos, Kengyro ir Norilsko sukilėliai, 
nuogom krūtinėm eidami prieš kulkosvy
džius ir durtuvus.

Šiandien raudono maro laikas, 
O mūsų laukia Vorkuta.
Šiandien rytų plėšikai siaučia, 
Ateis ir mūsų valanda.
Drauguži, tikėk:
Dar laisvę teks regėti,
Ir viltį turėk,
Neilgai reiks kentėti.
Mes vėl susitiksim 
Po Vyčio vėliava, 
Kada mūs šalelėj 
Švies laisvės aušra.

Varge pažinėm vienas kitų, 
Tu man buvai geru draugu. 
Ne vienas priešas nuo mūs krito, 
Mes laistėm žemę jų krauju. 
Subrendom miške, 
Todėl mūsų širdys kietos, 
Kautynių lauke 
Nebuvo priešui vietos.
Jaunystę praleidom 
Pavojuj ir ugny, 
Neliūsk!, drauguži, 
Mums laisvė ateity.

Kada gi taurę mes išgersim
Pripiltų ašarų karčių, 
Grotas krūtinėmis išversim, 
Į laisvę žengsime kartu.
Draugystė tikra,
Draugystė kieto plieno, 
Sujungė kova
Ir šaltos mūrų sienos.
Kas žuvo, nulenkime 
Galvas ties kapu 
Ir ženkim likimo 
Mums skirtu keliu.

Kai susitiksim, mielas drauge,
- Trispalvė skaisčiai plevėsuos

MUZIKUI

M. BUDRIŪNUI
60 METU

40 METŲ MUZIKOS BARUOSE

Trys broliai muzikai Budriūnai atrodo 
iš dalies pasiskirstę veiklos sritimis. Anta
nas (likęs Lietuvoje) žymiau pasireiškė 
instrumentalinėje muzikoje: jo simfoninė 
poema „Vizijos ant piliakalnio“ būdavo 
girdima koncertuose ir radijo programo
se, taip pat mielai grojamas jo styginių 
kvartetas. Bronius iškilo tremtyje vokali
nėmis kompozicijomis — chorinėmis ir so
lo dainomis bei giesmėmis. Motiejus, vy
riausias, kuriam šių metų rugsėjo 22 d. su 
ėjo 60 metų, daugiau yra nuveikęs muzi
kos mokslo srityje. Jis yra pirmasis lietu
vių muzikas, žymiau gilinęsis į muzikos 
psichologijos ir muzikos filosofijos daly
kus. Nemaža eilė jo mokslinių rašinių yra 
išspausdinta „Muzikos Baruose“, kaip an
tai: Muzikos klausytojų tipai, Muzikos es
tetikos problemos, Muzikos išraiškos prie
monės reprodukcinėje kūryboje, Komplek 
sinė operacija muzikos praktikoje, Atmin
tis ir muziko technika ir t.t. Tačiau visų 
trijų brolių Budriūnų veikla plėtojasi įvai 
riuose muzikos gyvenimo baruose ir nesi
riboja tik minėtomis sritimis.

Jubiliatas Motiejus Budriūnas pradėjo

Ir visi, kas tik balsų turi, 
Draugystės maršų uždainuos. 
Draugystė tikra, 
Draugystė kieto plieno, 
Sujungė kova
Ir šaltos mūro sienos.
Kas žuvo, nulenkime 
Galvas ties kapu 
Ir ženkim likimo 
Mums skirtu keliu.

• *
Brangios Kolegės ir Brangūs Kolegos! 

Jau daug kartų esame rašę apie mūsų Są
jungos narių neaktyvumą. Esame taip pat 
daug kartų raginę visūs daugiau domėtis 
studentiškais reikalais. Apgailėstaujame, 
kad būsų balsas nėradd jokio atgarsio. La
bai aiškiai tai parodė suvažiavimas. Kiek 
yra žinoma, galėjo daugiau lietuvių stu
dentų dalyvauti, bet, deja, tai neįvyko. 
Tas faktas gali ateityje turėti labai mums 
nemalonių pasekmių, nes vokiečių institu
cijos, matydamos tokį mažą interesantų 
skaičių, jau pradeda savo dosnumą malin
ti, Mes galime net susilaukti, kad ateityje 
visiškai negausime finansinės paramos su
važiavimui. Vokiečių institucijos vis smar
kiau ir smarkiau reikalauja, kad patys stu 
dentai nors pusę suvažiavimo išlaidų pa-
dengtų. Kitokiu atveju vis didėja sunku
mai gauti paramos. Ir vėl linkime savo 
mieloms Kolegėms ir mieliems Kolegoms 
visokeriopo pasisekimo ir kartu aktyviau 
dalyvauti studentiškuose reikaluose. Dirb
kime vienybėje Lietuvai, o Lietuva dirbs 
mums. T.V.B. ir K.D. 

ją prieš keturiasdešimt metų, būtent kai 
1918 metais,, mokytojaudamas Zizonyse 
(Biržų apskr.), ten suorganizavo chorą ir 
surengė teatrinį - muzikinį vakarą. Netru
kus po to jis sudarė chorą ir kaimyniniuo 
se Daunoriuose, o už poros metų ir savo 
tėviškėje Pabiržėje surengė vadinamąjį 
lietuvišką vakarą su vaidinimais ir choro 
dainomis. Kiek vėliau, kai visi trys bro
liai lanko muzikos mokyklas — Antanas 
ir Bronius Kaune, o Motiejus Klaipėdoje, 
— jie atostogų metu yra bendromis jėgo
mis rengę Pabiržėje teatrinius muzikinius 
vakarus, dalyvaujant ir jų dviem sesu
tėm.

Pradėjęs muzikos mokytojo darbą, M. 
Budriūnas produktingus metus turėjo že
mės Ūkio Akademijoje Dotnuvoje, kur 
1928-29 metais ėjo muzikos instruktoriaus 
pareigas. Čia sudarė kamerinį orkestrą iš 
muzikaliųjų studentų, profesorių ir tarnau 
tojų, turėjo stiprių mišrių balsų chorą, tri 
gubą vyrų kvartetą bei kitokių ansamblių 
ir dažnai su jais koncertavo arba dalyva
vo kultūriniuose parengimuose. Pažymėti
na, kad Žemės Ūkio Akademijoje muzikos 
instruktoriaus ir muzikos lektoriaus parei 
gose yra dirbę visi trys broliai Budriūnai 
pakaitomis, Antanas net iš trijų kartų. 
Mokyklinį pedagoginį darbą Motiejus B. 
dirbo dar keliose ginmnazijose Lietuvoje 
ir tremtyje Vokietijoje, taip pat kurį laiką 
dėstė estetiką Kauno Konservatorijoje ir 
Vilniaus Muzikos Mokykloje.

1931-33 metais, brolio Antano ir muziko
Jeronimo Kačinsko remiamas, Motiejus B. 
leido ir redagavo muzikos žurnalą „Muzi
kos barai“. Žurnalas be kitko pasižymėjo 
savo ryšiais su užsienio muzikais ir turėjo 
bendradarbių Čekoslovakijoj, Vokietijoj, 
Jugoslavijoj, Turkijoj, Amerikoj. „Muzi
kos barams“ rašė ir tokios įžymybės kaip 
prof. Alois Haba iš Prahos ir vokiečių di
rigentas Hermann Šcherchen. Tuo būdu ne 
mažas žurnalo egzempliorių skaičius eida
vo į užsienius su turinio sąrašu vokiečių 
ir prancūzų kalbomis, ir „Muzikos barai“ 
būdavo paminimi net didžiajame prancūzų 
muzikos žurnale „Revue de musiųue“. 
„Muzikos barus“ redagavo M.B. taip pat 
nuo 1928 m. iki bolševikų okupacijos. Tuo 
laikotarpiu žurnalą leido Lietuvių Muzikų 
Draugija.

Spaudoje M. Budriūnas pradėjo dirbti 
1924 metais ir kaip muzikas kritikas, pub-
Įleistas ir vertėjas yra dalyvavus Muzikos 
mene, Muzikoje, Kultūroje, Muzikos baruo 
se. Naujojoje Romuvoje, Prekyboje, Lietu 
vos Aide, XX Amžiuje ir kituose laikraš
čiuose. Per radiją Kaune ir Vilniuje yra 
davęs radijo simfoninių koncertų paaiški- 
mus.

1938-40 m. eidamas Lietuvių Muzikų D- 
jos reikalų vedėjo pareigas ir būdamas vai 
dybos narys, žymia dalimi prisidėjo prie

išplėtotos tuo laikotarpiu didelės tos drau
gijos veiklos, kaip antai: muzikos kūrinių 
ir žurnalo leidimag, rajoninių dainų šven
čių ir populiariųjų koncertų rengimas, pas 
kaitos per radiją ir t.t.

1940-42 metais būdamas muzikos inspek 
torius Kultūros Departamente ir vėliau 
Meno Reikalų Valdyboje, M.B. prisidėjo 
prie naujųjų muzikos institucijų organi
zavimo ir išvystymo, būtent: Valstybinės 
Filharmonijos, Vilniaus Muzikos Mokyklos 
ir kitų muzikos mokyklų bei kursų. Tais 
metais buvo įvykdyta naudingų reformų 
Kauno Konservatorijoje, o Vilniaus Muzi
kos Mokykloje buvo įsteigti aukštieji kur 
sai. 1942-44 metais M.B. dirbo Švietimo 
Valdyboje kaip muzikos inspektorius, re
ferentas ir vyr. referentas. Čia sudarė nau 
ją detalią muzikos programą mokytojų se 
minarijoms, pertaisė gimnazijų ir pradinių 
mokyklų muzikos programas.

1944 metais buvo išleistas M. Budriūno 
sudarytas „Pradinis dainynas“, pritaikytas 
pirmiesiems septyneriems mokyklos me
tams. Šalia dainuojamųjų žaidimų, vien
balsių, dvibalsių ir keliabalsių daįnų bei 
giesmių, čia įėjo taip pat mokyklinės dū-
dėlės, skudučiai ir kanklių muzikos daly-
kėlių. M.B. harmonizuotų ir komponuotų 
dainų yra išspausdinta kai kuriuose rinki
niuose.

Dabartiniu metu M. Budriūnas gyvena 
Memmingene (Vokietijoje) ir ten vadovau 
ja DARNOS chorui, kurį jis pats įkūrė ir 
kurio dainos ir giesmės jau penktus metus 
plačiai skamba lietuvių ir tarptautiniuose 
kultqriniuose bei religiniuose parengimuo 
se, gaivindamos lietuvių dvasią ir supažin- 
dindamos svetimuosius su lietuvių kultū
ra.

Užsitęsusią tremtį M. Budriūnas išgy
vena jautriai. Juo sunkiau jam yra tai pa
kelti, kad savo gyvenamoje vietovėje netu 
ri artimųjų ar tokių pažįstamų, su kuriais 
galėtų išsikalbėti, pasidalinti mintimis, iš
lieti širdies gėlą. Jaučiasi vienišas ir ken
čia tyliai, niekam nesiskųsdamas, kas aps- 
krit.ii jo būdui yru charakteringa. Nuosta
bus M.B. kuklumas, paprastumas ir ramy
bė atkreipia kitų dėmesį. Tik savo profe
sijoje nuolatos besitobulindamas ir kūry
boje, į kurią jis paskęsta visa savo siela,-----_
randa užsimiršimą ir nejaučia net metų 
naštos.

Gerbiamam Jubiliatui Motiejui Budriū- 
nui linkime dar daug kūrybingų metų, 
giedrių dienų ir jo vilčių išsipildymo —su
grįžti į laisvą Lietuvą. ELI

LIETUVA ŠIANDIEN
KĄ PASAKOJA NESENIAI IŠ TEN ATVYKĘS Į VAKARUS MARIJAMPOLIETIS

(Elta) Visai neseniai iš Lietuvos tam 
tikromis aplinkybėmis atvyko į Vakarus 
marijampolietis, kuris „Eltos Informaci
joms“ suteikė daug duomenų apie šių die
nų Marijampolę (Kapsuką) ir iš viso apie 
gyvenimą dabartinėje Lietuvoje.

Marijampolė dar neatgavo normalaus 
vaizdo

Miesto centras po praėjusio karo sugrio 
vimų dar neatgavo normalaus vaizdo. 
Griuvėsių valymas vyko visą eilę metų, 
daugiausia talkos būdu. Pirmasis žymes
nis namas buvo pastatytas Vytauto gatvė
je tik 1951 metais. Viešomis lėšomis iki 
šiol pastatyta šie pastatai: Vytauto gatvė
je 3 dviejų aukštų po aštuonis butus na
mai, Dramos teatro darbuotojų gyvenama
sis namas. Praėjusiais metais pradėta vieš 
bučio statyba, šiais metais keli gyvenamie 
ji namai ir 4oo vietų kino teatras „Gin
taras“. Bažnyčios ir Vytauto gatvių san
kryžoje pastatyta universalinė parduotuvė 
ir gyvenamasis namas, kurio apatiniame 
aukšte įrengtas „gastronomas“. Bažnyčios 
gatvėje jau baigti vieni dviejų aukštų na
mai, o antrieji baigiami. Prie Basanavi
čiaus aikštės pradėta pašto rūmų statyba. 
Plečiamas ir kalėjimas. Prie stadiono pra
dėta trijų pastatų statyba, kurią vykdo 
kriminaliniai kaliniai. Autobusų stočiai 
Kauno gatvėje pristatytas antras aukštas, 

o Rygiškių Jono gimnazijai trečias. Sta
tybos darbų kokybė dažnai būna žemiau 
vidutinės. Darbai normuoti, atlyginimai 
priklauso nuo kiekybės, todėl kiekvienas 
stengiasi pasiekti didesnį normų išpildymo 
procentą. Be to, ir statybinės medžiagos 
paprastai ne per geriausios kokybės.

Nauji - pakeisti - gatvių pavadinimai

Marijampolėje pakeista visa eilė gatvių 
ir aikščių pavadinimų'. Štai keletas pakei
timų: Vytauto — Černiachovskio, Petro 
Armino — Izabelės Laukaitytės, Basana
vičiaus aikštė — Karolio Požėlos aikštė, 
Kauno — Zigmo Angariečio, Aušros — 
Majakovskio, Kareivinių — Griniaus, Šiau 
lių — Vytauto Montvilos, Partizanų — Ta 
rybinių partizanų, Vasario 16 — Gegužės 
1-sios, Bažnyčios gatvė — Laisvės gatvė.

Be to, eilė gatvių turi dar šiuos pavadi
nimus: Kapsuko-Mickevičiaus, Greifenber- 
gerio, Pionierių ir kt. Kaip žinoma, pati 
Marijampolė pavadinta Kapsuko vardu.

Šaligatvių grindinys mažai kur atnau
jintas. Tik-prie naujai statomų namų pra
tiesiami nauji šaligatviai. O kitur matosi 
dar gyvi karo pėdsakai. Gerokai palijus, 
miestas plaukia purve.

Pagrindinė gatvė ir miesto sodas nuka
binėti įvairiais komunistiniais šūkiais, po
litinėmis karikatūromis ir portretais.

Privačių namų statyba galima, tik ne 
visiems

Privačių namų statyba kai kur gana gy
va. Žmonės stengiasi susilipdyti sau šiokią 
tokią pastogę. Privačių namų statyba vyks 
ta dažniausiai šalutinėse gatvėse, Tarpu
čiuose, Degučiuose ir prie geležinkelio li
nijos. Gražus naujų privačių namų kvar
talas yra išdygęs Petro Armino gatvėje 
prie Miesto sodo. Sklypai statybai skiria
mi pagal prašymus per komunalinio ūkio 
valdybą veltui. Nors kai kam pavyksta 
gauti paskolą, tačiau darbininkui ar tar
nautojui, neprieinančiam prie jokių mate
rialinių vertybių, statyba yra neįmanoma 
arba nepaprastai sunki. Organizacijų, ku
rios pardavinėtų privatiems asmenims sta 
tybines medžiagas, iš viso nėra. Visa rei
kia pasirūpinti „neoficialiais“ keliais, o tai 
gali ne kiekvienas. Jei darbininko viduti
nį mėnesinį uždarbį galima skaityti 6oo 
rublių, tai mūrinio namo, susidedančio i 
trijų kambarių, virtuvės, sandėliuko, v 
nios ir tvarto, statyba kainuoja apie loo 
tūkstančių rublių. Tad aišku, kad tokie ar 
panašūs namai darbininkui arba eiliniam 
tarnautojui yra tik svajonė.

Marijampolė lietuviškesnė už kai kuriuos 
kitus miestus

Oficialių duomenų apie miesto gyvento
jų skaičių nėra paskelbta. Spėjama, kad 
dabar Marijampolėje gyvena daugiau 
kaip 20. ooo žmonių. Gyventojai daugumo 
je lietuviai. Rusų — jei neskaityti kareivi
nėse esančių dalinių, nedaug. Yra pagrin
do tvirtinti, kad rusai Marijampolėje su
daro vos 3-5 proc. visų gyventojų. Rusai 
dirba daugiausia saugume, milicijoje, ka
lėjime ir kai kuriose kitose įstaigose, už

imdami neretai vadovaujančius postus. Ru 
sai, pavyzdžiui, vadovauja grūdų paruošų 
kontorai, kinofikacijos skyriui, mašinų - 
traktorių dirbtuvei, paštui, transporto kon 
torai, naftos bazei, valstybiniam bankui. 
Be to, rusų atsakingose pareigose yra ir 
rajono vykdomajame komitete, partijoje, 
miesto ligoninėje. Jie, kaip taisyklė, turi 
gerus valdiškus butus, kurių nuomos kai 
kur žymiai žemesnės už privačių butų nuo 
mas. Lietuviai su rusais mažai bendrauja. 
Norėdama pagerinti santykius tarp lietu
vių ir rusų, partija kiekvienais metais 
gruodžio 5 d. (konstitucijos diena) ruošia 
vadinamą „draugystės vakarą“ mokslei
viams su kariuomene suartinti. Tačiau to
kie ir panašūs žygiai neduoda norimų vai
sių.

Žydų Marijampolėje dabar tik kelios 
šeimos, ir jie gyvenime visai nepastebimi. 
Bolševikai jais, matyti, mažai rūpinasi, 
nes kareivinių šaudykloje, kur pagal žmo
nių pasakojimą vokiečių okupacijos metais 
buvo sušaudyta ir užkasta apie 7oo žydų, 
nėra net jokio atminimo ženklo. Kareiviai 
ten ir šiandien rausia apkasus, vykdo šau
dymo pratimus. Dažnai ten galima matyti 
besiganančias ožkas ir karves. Tuo tarpu 
sušaudytiems komunistams visur pastatyti 
paminklai.

Iš kitų tautybių minėtinas vienas korė
jietis, dirbantis audimo fabrikėlyje „šešu 
pė“ pamainos meisteriu, ir keletas gruzi
nų, mongolų ir lenkų.

Daug marijampoliečių buvo ir dabar te
bėra trėmime, kalėjimuose. Buvęs miesto 
burmistras Maurukas išbuvo Rusijoje dau 
giau 10 metų ir grįžęs mirė šį pavasarį. Ru 
sijoje mirė buhalteris Pileckis, krautuvi
ninkas Pautienius ir kiti. Ne mažai žuvo ir 
pogrindyje.

Iš partiečių tik vienas kitas turi 
gyventojuose autoritetą

Partijos narių skaičius nors ir nežymus, 
bet partiečių rankose yra valdžia. Jie už
ima dažniausiai atsakingas vietas. Pavyz
džiui, Marijampolės plytinėje, kur sezono 
metu dirba apie 3oo darbininkų, yra vos 4 
proc. partiečių, ir tie patys vadovauja įmo 
nei. Vienintelį eilinį darbininką, buvusį 
partijoje, praėjusiais metais pašalino už 
girtuokliavimą.

Norinčių stoti j partiją atsiranda ne
daug. Tačiau kai kuriems, ypač mokyto
jams, kultūros namų darbuotojams ir ei
nantiems atsakingesnes pareigas, be to, 
praeityje išvengusiems įtarimų, daromas 
oficialus spaudimas stoti į partiją. Ir ma
terialinė padėtis kartais priverčia stoti j 
partijos narių eiles, bet tokie retai tampa 
aktyviais komunistais.

Gyventojų tarpe komunistai partiečiai 
neturi autoriteto, išskyrus vieną kitą, ku
ris stengiasi teisingiau įvertinti žmogaus 
padėtį. Gyventojų nuomone, komunisto 
reikia saugotis jau vien dėl to, kad jis yra 
saugumo darbuotojas, t.y. jis privalo pra
nešinėti žmonių nuotaikas, kalbas ir atski 
rų, ypač politiškai nepatikimų asmenų, el
gesį. Pranešti ar nepranešti jau priklau
so nuo partiečio sąžinės ir aplinkybių, ku
rių dėka jis tą ar kitą dalyką sužino. Ne 
paslaptis, kad partijoje yra nuomonių 
skirtumų. Vieni pasiliko kietais stalinis- 
tais, kiti linksta į vadinamą revizionizmą. 
Tačiau ir vieni ir antri gyventojų yra vie
nodai nemėgstami, kartais tiesiai neapken 
čiami.

Daugumas darbininkų j komunistus par
tiečius žiūri kaip į savo engėjus, išnaudo
tojus, kurie nieko nepadeda buities page
rinimui, o tik vykdo prižiūrėtojo vaid
menį.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika WOLVERHAMPTONAS
Rugsėjo 27 d. (šeštadienį), 3 vai. p.p. 

Viltis susitiks su Bridnortho RAF krepši-
LONDONAS

DBLS SUVAŽIAVIMO PRADŽIA

DBLS CENTRINIO IŽDO APYSKAITA 
UŽ LAIKĄ NUO SAUSIO 1 D. LIGI 

RUGSĖJO 20 D., 1958 M.
Suvažiavimas prasidės šeštadienį, 11 vai. 

ryto.

DR. V. KUDIRKOS MINĖJIMAS
fir. V. Kudirkos šimto metų gimimo su

kakties minėjimą Londone ruošia Londono 
Vyrų Choras su Londono Vaidilos sambū
riu. Minėjimas įvyks rugsėjo 27 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro, Parapijos salėje.

Programoje: mok. V. Ignaičio paskaita 
ir meninė dalis. Po minėjimo pasilinksmi
nimas.

Nuoširdžiai kviečiame Londono ir apy
linkių tautiečius ir tą dieną į Londoną at
važiavusius svečius gausiai atsilankyti ir 
pagerbti tą didįjį mūsų tautinės dirvas ar
toją ir purentoją,

ŠOKIŲ VAKARAS
Didelį šokių vakarą š.m. spalio 4 d., šeš

tadienį, Parapijos salėje, 345 A, Victoria 
Park Rd., ruošia Šv. Onos Moterų Draugi
ja. Gros labai geras orkestras. įdomi ir 
turtinga loterija. Įėjimas 3/6.

Staliukus iš anksto galima užsakyti Šv. 
Onos D-jos valdyboje arba Baltic Stores 
krautuvėse.

ŽUVO LIETUVIS JŪRININKAS
Ilgesnį laiką plaukiojęs estų prekybos 

laivais, pereitą savaitę Temzėje paskendo 
lietuvis jūrininkas S. Kvietkus.

S. Kvietkus buvo ilgesnį laiką gyvenęs 
Lietuvių Namuose ir priklausė Londono 
lietuvių skautams.

KELIONĖS Į LURDĄ APRAŠYMAS
Pereitą savaitę grįžo lietuvių ekskursija 

iš Lurdo. Ekskursijai vadovavo kun. P. 
Dauknys. Platesnis šios gerai pasisekusios 
ekskursijos aprašymas bus artimiausiam 
„E.L.“ numery.

PAMALDOS SUVAŽIAVIMO PROGA '
DBLS Suvažiavimo proga sekmadienį, 9 

vai. ryto Lietuvių bažnyčioje bus laikomos 
pamaldos už Lietuvą. Po pamaldų bus gie 
damas Lietuvos himnas.

EVANGELIKŲ PAMALDOS ANGLIJOJE
Šiuo metu Anglijoje lankosi Lietuvos Ev. 

Liuteronų Konsistorijos būv. vicepreziden
tas kun. A. Geižiiiitis.

Kiin. Gėlžiniaus darbo laukas emigra
cijoje yra Vokietijoje Braunschweigo apy
linkė. Ryšium su ribotu laiku ir nepapras
tai išblaškytai gyvenančiais lietuviais 
evangelikais Anglijoje, 'pamaldos numaty
tos tik trijuose miestuose: Wolverhampto- 
ne, Nottinghame ir Bradforde.

Bradforde pamaldos bus š. mėn. 28 d., 
13 vai. Wolverhajnptone ir Nottinghame

Pajamos
1. Buxton, Bolton, Corby, Centrinio, Der

by, Flackwell Heath, Kettering, Sheffield
skyrių nario mok. įnašai — 99.9.8

2. Aukos jaunimo stovyklai 101,0.11
3. Kitos aukos (Vasario 16 d. priėmimo

proga) — 11.5.0
4. Kitos pajamos — 2.5.0

Viso pajamų: 214.0.7
Išlaidos
A. Lietuvių atstovavimas:

PEN knygų parodai — 20.0.0
Common Cause — 2.0.0
Vąsario 16 d. priėmimas — 27.15.3

Viso: 49.15.3
B. Lietuvybės išlaikymas:

Jaunimo stovyklai ir skautam-- 100.0.11
Knygynui —‘ —
Mokykloms — —
Jaunimo Sąjungai — 55.16.5

Viso: 155.17.4
C. Administracinės DBLS išlaidos:

ninkais Springhfield aikštėje. Kviečiame 
gausiau visus atsilankyti ir paremti Viltį.

Vilties Sporto klubas apgailestauja ir 
siunčia užuojautą P. Jasioniui, komandos 
krepšininkui, darbe praradusiam kairės 
rankos, pirmąjį pirštą. Kartu užuojauta ir 
jo šeimai. Linkime greičiau vėl aktyviai 
įsijungti į mūsų eiles.

Sporto Klubo Valdyba

Rast, reikmens ir atlyginimai .
už darbą — 31.6.9

' Tarybos, Rev. Komisijos ir
• Valdybas kel. išlaid. — 25.18.9

Viso: 57.5.6
D. Įvairios išlaidos:

„Ė. Lietuvio“ pren. ir knygos
ligoniams ir kt. — 15.17.6

Viso išlaidų: 278.15.7
Atėmę pajamas iš išlaidų, matome, kad 

išlaidų ligi šiol padaryta daugiau, negu pa 
jamų, sumoje 64.15 0. Tai reiškia, kad DB
LS Valdyba rizikuoja, darydama reikalin
gas išlaidas, tikėdama, kad didelė daugu
ma skyrių ligi šiol dar neatsiuntusių na
rio mokesčių įnašų, artimiausioje ateityje 
tai padarys.

DBLS nariai ir rėmėjai yra prašomi at- 
eiti mūsų organizacijai į talką, neatidėlio
jant nario mokesčio [mokėjimo, o skyrių 
valdybos yra kviečiamos pradėti energingą 
nario mokesčio rinkimo vajų. Mūsų mo
kyklos jau pradėjo darbą. Reikia vadovė
lių, suolų ir kitų mokslo priemonių. Mūsų 
knygynui reikia lėšų naujoms knygoms įsi 
gyti, čja pat ir DBLS Metinis Suvažiavi
mas — reikšmingiausias Anglijos lietuviš
kos visuomenės metinis įvykis, pareikalau 
siąs papildomų išlaidų.

Visi šie reikalai yra svarbūs ir neatidė
liotini. bet jų vykdymas ir pasisekimas 
priklauso nuo mūsų paramos — nario mo
kesčio ar laisvos aukos. Kuo arikščiėū šią 
paramą suteiksime, tuo jinai bus svaresnė 
ir reikšmingesnė.

Todėl kviečiame visus D. Britanijos lie
tuvius į talką lietuviškam darbui.

DBLS Valdyba

Pranešu Gerb. Buvusiems ir Būsi
miems Klijentams, kad mano vyriškų 
ir moteriškų rūbų SIUVYKLA persi
kėlė į 7, Derby Rd., West Croydon, 
tel. CRO 0824.
Po 7 vai. v. galima kreiptis tel. BRI 
2275.
Naujoje krautuvėje:

DIDELIS PASIRINKIMAS GERŲ 
MEDŽIAGŲ.

DARBAS ATLIEKAMAS GERAI IR 
GREITAI.

PRIEINAMOS KAINOS!
N. DULINSKAS ir SHUMANAS

Visi norime, kad artimieji gautų gerą 
daiktą ir kad patys nepermokėtume. 
Pabandykime pasiųsti į Lietuvą ar Si
birą per lietuvišką firmą

TAURAS
• (sav. Ant. Briedis) ■

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3. 
Jis turi taip pat didelio patyrimo, o 
geriausias medžiagas siunčia už pi
giausią kainą — stambesnės prekės 
15-20 procentų pigiau negu kitur, ir 
prekės tikrai geresnės. Galite gauti 
viską, kas tik leidžiama siųsti: siuva
mas mašinas, laikrodžius, vaistus ir k. 
Prašykite kainoraščių ir pageidauja
mai kainai medžiagų pavyzdžių.

REIKALINGI TARNAUTOJAI '
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI 

skubiai reikalinga: lietuvaitė mašininkė, 
gerai rašanti angliškai ir lietuviškai, sek
retorius ar sekretorė Londone ir turintieji 
automobilius agentai visuose Didžiosios 
Britanijos centruose. z

Aukštybė pasiekiama rte socialinių ko
pėčių pagalba, bet būdo, proto ir dvasios 
ypatybėmis.

SJlattifaju laMai

LIETUVIŲ NAMŲ ^KCINĖS BENDROVĖS

APYSKAITA
1957 m. spalio 31 dienai

(Skliausteliuose sulyginimas su 1956 m.)
LIETUVIŲ NAMAI, BARAS, VALGYKLA

Pajamos
Iš baro 5.249 (4.879)
Iš valgyklos
Sumokėta už prekes 
Bruto pelnas

2.943 (2.893)
2.338 (1.937) 3.703 (3.463)

605 (956) 1 546 (1.416) 2.151 (2.372)
Nuoma už kambarius 4.465 (2.952)
Kitos pajamos 21 ( — )

Bendras bruto pelnas 6.637 (5.324)
Išlaidos
Savivaldybės mokesčiai 494 (366) *
Nuoma 890 (890)
.Šviesa ir kuras 686 (504)
švara ir skalbimas 250 (194)
Remontas ir k. 426 (182)
Amortizacija 528 (528) x • - *'•
Atlyginimai 2.820 (2.288)
Draudimas, telef. ir banko išl. 124 (122)
Popierius, paštas, raštinė 258 (253)
Advokatai, knygvedyba ir kt. 85 (146)

6.576 (5.533)Blogi skolininkai 15 (60)
Pelnas 1957 m. 61
Nuostolis 1956 m.

LIETUVIŲ SODYBA

________ (209)

Pajamos
Iš nuomos ir valgyklos 6.873 (4.763)
Iš baro 2.115 (2.535)
Sumokėta už prekes 2.225 (2.352) 1.395 (1.640)

5.368 (3.306)Bruto pelnas 4.648 (2.411) 720 ( 895)
Kitos pajamos 9 ( 103)

Bendras bruto pelnas 5.377 (3.409)
Išlaidos
Savivaldybės mokesčiai 184 (204)
Draudimas ir amortizacija 170 (144)
Šviesa ir kuras 391 (226)
švara ir skalbykla 146 ( 92)
Remontas 309 (127)
Atlyginimai 3.078 (2.069)
Telefonas, paštas ir kt. 263 (250)

4.584 (3.188)Knygvedyba 43 ( 76)
Pelnas

NIDOS SPAUSTUVĖ

793 ( 221)

Pajamos
„Europos Lietuvio“ prenumerata ir skelbimai 2.671 (3.353)
Nidos Knygų Klubas 2.824 (1.920)
Kitos pajamos 1.577 (1.506)

Viso pajamų 7.072 (6.779)
Išlaidos
Popierius ir kt. medžiaga 959 (692)
Kitiems už darbus, honorarai 873 (859)
Nuoma 287 (260)
Draudimas ir mokesčiai 39 ( 35)
šviesa ir kuras 108(133)
Atlyginimai 3.515 (3.475)
Remontas 63 ( 51)
Švara, telefonas, kelionės 195 (129)
Mašinų amortizacija 145 (131)
Paštas, vokai ir popierius 739 (654)
Knygvedyba 126 ( 75)

7.477 (6.949)Blogi skolininkai 428 (455)
Nuostolis 405 ( 170)

SANTRAUKA
(nuostolis)

Lietuvių Namų pelnas 61(209)
Lietuvių Sodybos pelnas 793 (221)

Pelno • 854 ( 12)
Spaustuvės nuostolis 405 (170)

Lieka pelno (1956 m. nuostolio) 
Išlaidos bendros visai bendrovei:

449 (158)

Palūkanos ir pask. atmokėsimai 435 (154)
Knygų revizija 105 (105)

565 (285)Kitos išlaidos 25 ( 26)
Nuostolis per metus 116 (443)

jau buvo praeitą ir užpraeitą sekmadienį.
Be šių minėtų pamaldų vedimo, kun. A.

Gelžinius stengiasi galimai daugiau aplan
kyti čia gyv. lietuvius evangelikus ir teik
ti jiems dvasinio patarimo bei pagalbos.

. Btitnrwe;"'kur susi re ii k a dSūglau—ihu-r-LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖS REIKALU seklys — į Šerlok Holmsus netinka. Ta- 
evangelikų, kun. G. praveda namines pa- Malonūs p? Redaktoriau, čiau p. Žukauskas dėl to gali būti rarriūš,-
maldas — surinkimus. Aš manau, kad ne tfK"man, bet ir dau- viešai veikianti prekybos bendrovė neliks

Anglijos liet, evangelikai dėkoja kun. A. 
.Gelžiniui už jo pasiaukojimą.

DU SUKAKTUVININKAI
Šiomis dienomis sukako 65 m. amžiaus 

pik. T. Vidugiriui ir 60 m. muz. A. Petraus
kui. *

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS
Š.m. spalio mėn., 5 d., sekmadienį, 4 v. 

p.p., Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gds., 
W.11, įvyks Londono Moterų „Dainavos“ 
Sambūrio

METINIS SUSIRINKIMAS.
Bus renkama nauja valdyba ir aptarti 

kiti reikalai.
Visos narės prašomos būtinai dalyvauti.

Valdyba

REIKALINGAS VIRĖJAS
Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis 

virėjas. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis į Lietuvių Namų Direkciją arba į 
Lietuvių Sodybos Vedėją.

geliui kitų skaitytojų darosi pikta beskai
tant laiškus, išspausdintus Jūsų redaguo
jamam laikraštyje dėl Lietuvių Prekybos 
Bendrovės skelbimų. Taip pat nesupranta
ma, kodėl p. Žukauskas bando visuomenę 
nustatyti prieš šią bendrovę.

Ponas Žukauskas, buvęs Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės direktorius, dabar jos tar
nautojas turėtų, kaip ir kiti tautiečiai, rem 
ti kiekvieną lietuvių iniciatyvą įsikurti 
prekybos ar pramonės srityje. Aš netikiu, 
kad p. Žukauskas nežinojo, kas tą bendro
vę steigia. O jeigu ir nežinojo, tai prieš 
rašydamas laišką galėjo pasiteirauti p. Ba- 
j orinį ar „Europos Lietuvio“ redakcijoje. 
Todėl aš nenoriu tikėti, kad p. Žukauskas 
tuos laiškus rašė tik lietuviškos sąžinės 
paragintas?

Su tikra pagarba, P.B. Varkala

DĖL p. ŽUKAUSKO PASIRAŠYTO IR 
PEREITAME „E.L.“ NUMERYJE 

ATSPAUSDINTO LAIŠKO
Jei p. Žukauskui nepavyko surasti Lie

tuvių Prekybos Bendrovės „atitinkamose 
įstaigose“ reiškia tik viena — blogas iš jo

nepastebėta reikalingų įstaigų ir be pono 
Žukausko draugiško tarpininkavimo. Būda 
mas geros valios piliečiu, kaip ir priderė
tų padoriam britui, p. Žukauskas galėjo 
ateiti į Lietuvių Prekybos Bendrovę, ne
lakstydamas po jam mažai žinomas įstai
gas, susipažinti dar kartą su jam „nepa
žįstamais“ lietuviais ir įsitikinti, kad ben
drovė veikia legaliausiai ir jai vadovauja 
jo seni bičiuliai.

Visi asmeniškumai ir iliuzijos dėl adre
so (tarp kitko, rodos, ir Lietuvių Namuose 
veikia dvi siuntinėlių įstaigos, ir jei Lie
tuvių Prekybos Bendrovė ten nusikeltų, 
būtų net trys konkurentai po vienu sto
gu!) atrodo nerimtai, ir nemanau, kad tai 
domintų skaitytojus. Vis dėlto malonu gir
dėti, kad p. Žukauskas nusprendė šiuo 
klausimu neberašyti. Man tik įdomu būtų 
paklausti, ar iš viso pats ponas Žukauskas 
tuo klausimu ką nors rašė. Gal jam teko 
pabūti tik ištikimu Šansos Panšos tipo 
ginklanešiu, pasitarnaujant tūlam Don 
Kichotui, kuris paskelbė karą malūnams? 
Gal aš čia klystu, bet man ir mano drau
gams taip atrodo. S. Masiulis

BALANSAS
Gauti pinigai
Gauta už akcijas
Kapitalo rezervas (pelnas iš namų pardavimo)
Atimti teisines išlaidas sąryšyje su paskolomis

935
439

11.518 (11.472)
496 ( 935)

Nurašytas nuostolis
Kapitalas

Ilgalaikės paskolos (mortgages)
Trumpalaikės paskolos
Skolos prekių pristatytojams ir kt.
„E.L.“ prenumerata sumokėta į priekį 
Pajamų mokestis

• : - 't- 7

12.014 (12.407)
1.932 ( 1.816)

10.082 (10.591)
10.779 ( 3.300)
3.077 ( 1.700).
4.678 ( 5.417)

812 ( 571)
38 ( — )

29.466 (21.579)

ĮGYTAS TURTAS

Lietuvių Sodyba
Viešbutis (Nr.3, Ladbroke Gardens)
Lietuvių Namai
Baldai ir kt.
Spaustuvės mašinos

Maisto ir gėrimų atsarga
Indai ir patalynė
Popieriaus ir kt. atsargos
Knygos sandėly ir spausdinamos
Grąžinamas pajamų mokestis
Skolininkai
Pinigais

i

6.333 (6.333)
7.758 ( — )
3.882 (4.109)
3.358 (2.782)
1.231 (1.321)

22.562 (14.545)
601 ( 581)
566 ( 539)
576 ( 698)

1.232 ( 696)
— ( 5)

3.340 (3.817)
589 ( 698)

29.466 (21.579)

PALYGINAMOJI LENTELĖ

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI 
TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 

PATARNAUS!
Jeigu netikite, tai siuntinių reikalu kreipkitės 
į vienintelę lietuvišką šios srities įstaigą —

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

421, Hackney Rd., London, E.2. 
Tel. SHO 8734

JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Į SIBIRĄ IR BET KUR.

Patarnauja greit, atsako į laiškus skubiai, 
informacijų teikia tuojau.

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

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

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2./

ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI 

GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!

Kiek ir kuri Bendrovės šaka davė pelno ar nuostolio per paskutinius 7 m. 
(Nuostolis žymimas skliausteliuose)

L.N. Nida L.S.
Bendros išlaidos 
visai Bendrovei

Grynas pelnas 
ar nuostolis

1951 (171) (109) — — (280)
1952 857 (564) — 411 (118)
1953 654 101 __ 266 489
1954 990 (206) — 262 522
1955 (908) ( 38) (647) 394 (1.987)
1956 (209) (170) 221 285 (443)
1957 61 (405) 793 565 (116)
Viso 1.274 (1.391) 367 2.183 (1.933)

ATĖJO RUDUO — KNYGA 
GERIAUSIAS DRAUGAS

Arkv. Skvireckas — šv. Raštas, Senas 
Testamentas. Jau abu tomai išleisti. I-jo to 
mo kaina 3 sv. 10 šil., II-jo — 4 sv. 4 šil.

Agr. Graciutienė — Valgio gaminimas 
(su iliustracijomis). Kaina 2 sv. 14 šil.

Dr. Prunskis — Mano pasaulėžiūra —1 
sv. 5 šiL 8 penai.

Kun. Mateo Crowley — šventoji valan
da — 1 šil. 10 penų.

švaistas — Trys žodžiai arba gyvenimo 
magija — 14 šil. 8 penai.'

Dr. Prunskis — Meilė ir laimė — 14/8.
J. Gailius — Gundymai, apysaka—14/8.
J. Balys — Lithuanian Folks songs — 

25 šil. 8 penai.
Stp. Kairys — Lietuva budo —1 sv. 19š.
Rašykite: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London, W.4,
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KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ
MERGELĖ (gimusiems tarp rugpiūčio 

24 d. ir rugsėjo 23 d.):
Būk atsargus ir per daug nepasitikėk. 

Pirmadienis geriausia diena daryti pakei
timams. Darbe geriausia pažanga savaitės 
gale.

Laimingi skaitmenys: 6, 24.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 d. — spalio 

23 d.):
Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas 

j finansinius reikalus. Nepatartina skolin
ti pinigus. Nieko nepasirašyk, kol neįsiti
kinsi, ką pasirašai. Meilės ar vedybų reika 
lai bus reikalingi ypatingo takto.

Laimingi skaitmenys: 15, 17.
SKORPIJONAS (spalio 24 d. — lapkri

čio 22 d.):
Kai kurios asmeniškos pagundos gali 

pasireikšti piniginiuose ar pomėgių reika
luose. Jeigu pasiduosi, gali susilaukti ne
malonumų. Galimas darbovietės pakeiti
mas.

Laimingi skaitmenys: 8, 26.
ŠAULYS (lapkričio 23 d.—gruodžio 22):
Gali kilti nesutarimas, bet pajamos taip 

pat gali būti bent kiek geresnės, negu bu
vo laukta. Nepalanki savaitė kelionėms ar 
iš viso pasikeitimams.

Laimingi skaitmenys: 5, 23.
OŽYS (gruodžio 23 d. — sausio 20 d ) :
Piniginės pajamos gali būti gausesnės, 

bet susilaikyk nuo spekuliacijos. Pažanga 
gali būti pasiekta santūrumu. Pradžia sa
vaitės geriausia piniginiams reikalams.

Laimingi skaitmenys: 14, 28.
VANDENIUS (sausio 21 d.—vasario 19):
Romantiška savaitė vedusiems ir vien

gungiams. Ęobūvis gali suteikti daug ma
lonumo. Namų sugyvenimas reikalingas 

ypatingo dėmesio. Nepatartina keisti gyve
namąją vietą.

Laimingi skaitmenys: 1, 19.
ŽUVYS (vasario 20 d.—kovo 20 d.):
Didelis veiklumas darbe, nes svarbios 

permainos gali suteikti didesnį savaranku 
mą. Būk ypač jautrus kitų žmonių jaus
mams.

Laimingi skaitmenys: 3, 23.
AVINAS (kovo 21 — balandžio 20):
Viso jūsų sumanumo ir pastangų neuž

tenka peržengti susidariusioms kliūtims. 
Piniginiai reikalai gali sukelti rūpesčio. 
Laikykis įprastumo, nepasiduok staigiems 
išsišokimams.

Laimingi skaitmenys: 13, 31.
BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):
Būk atsargus piniginiuose reikaluose, 

nes gali likti tuščia kišene. Jūsų sveikata 
reikalauja rimto susirūpinimo. Atrodo, 
kad namuose iškils mažos nesantaikos pa
vojus.

Laimingi skaitmenys: 5, 22.
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):
Būk patsai sau patarėjas. Įsileisdamas 

kitą i savo paslaptis, gali sutrukdyti visą 
reikalą. Ypatingo atsargumo reikalingas 
bendravimas su priešingos lyties asmeniu. 
Jūsų bendras yra paslaugus ir atidus.

Laimingi skaitmenys: 1, 23.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):
Piniginės pajamos padidės, bet ir asme

niškos išlaidos turi būti sumažintos. Gud
riausia yra atidėti įsipareigojimą ką nors 
įsigyti išsimokėtinai. Daugiau atsakomy
bės suteiks didesnio tikrumo darbovietėje.

Laimingi skaitmenys: 7, 17.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):
Kompromisas turi būti jūsų saugumo žo 

dis. Darbas gali susikirsti su naminiais su

BLOGAI VAŽIAVO, BLOGAI DAINAVO
Rus/i<"įe išgarsėjo radijo ir televiiijos 

dainininkas Mark Bernes. Dainuodavęs 
jis visokius niekus, bet plokštelės su jo 
(dainavimais parduodamos milijonais. Tas 
Markas yra žvaigždė, o jaunų Rusijos 
žvaigždžių kelias nepavydėtinas: girtuok
lių ir chuliganų kelias.

Barnes dėl savo populiarumo nebesi- 
skaitė su niekuo. Girtas jis važinėjo po 
miestą, nebepaisydamas šviesų, partrenkė 
automobilio rankenos įsikabinusį milici
jos inspektorių ir gerą galą pavilko žeme.

Iš jo visam gyvenimui atimtas leidimas 
vairuoti. „Pravda“ rašo ta proga, kad ir jo 
dainos ir dainavimas yra vieni niekai, o 
„Komsomolskaja Pravda“ rašo: „Mes ma
nome, kad nėra reikalo išrasti specialių 
trafiko šviesų filmų ar kitokioms žvaigž
dėms“.

KATEI DŽIAUGSMAS, PELEI 
SKAUSMAS

Kai D. Britanijos atsakinguosius sluoks
nius vis dar tebejaudina Nottinghame ir 
Londone vykusieji susidūrimai tarp bal
tųjų ir juodųjų ir teismai tebesvarsto muš 
tynių dalyvių bylas, kai kurių miestų au
tobusų bizniu besiverčiantieji savininkai 
jau organizuoja ekskursijas apžiūrėti „te
roro vietų“,

Nottinghamo šerifas, pasibaisėjęs tokio
mis žiniomis, prižadėjo tokias autobusų 
kompanijas perduoti policijai, kai tik pa
aiškės, kurios konkrečios bendrovės nori 
šitaip uždirbti.

Išnuomuojamas kambarys
Lietuvių šeimoje išnuomuojamas kamba 

rys. Tinka dviem nevedusiems vyrams ar 
dviem mergaitėms. Kreiptis vakarais nuo 
6 vai. ir savaitgaliais: 41, Bloemfontein 
Ave, Shepherds Bush, W.12.

gyvenimo interesais. Ypač reikia atsižvelg 
ti į netikėtus išsišokimus ketvirtadienį.

Laimingi Skaitmenys: 8, 16.

MALDININKŲ PERSEKIOJIMAI

(Mūsų Berlyno bendradarbio)
Visi Berlyno laikraščiai pranešinėja apie 

naują katalikų maldininkų persekiojimą 
DDR. Pasak laikraščių, 78 Katalikų Kon
greso dalyviams VoPo (DDR Liaudies Po
licija) pasienio stotyse atiminėjusi malda
knyges, biblijas ir kongreso programas. 
Kai kuriuose traukiniuose tikrinimas vyko 
vagonuose kelyje ir "maldaknygės ir bib
lijos buvo išmetamos pro langą. Į vieną 
mažai apgyventos apylinkės stotį buvę at
vykę net 40 milicininkų, kurie pasitikę 
maldininkų traukinį, apsupę jį ir tikrinę 
visų maldininkų dokumentus ir užsirašinė- 
ję pavardes. Laukiama, kad toliau būsian
čios pavartotos represijos, o tarnavusius 
valdžios įstaigose ar įmonėse atleisią.

(E) Ties Nida atrado seną pinigą kilo
graminio svorio. Pil. Jančys, netoli Nidos 
bekasdamas rūsį, atrado keturkampį žal
varinį gabalą su penkiais antspaudais. Iš
aiškinta, kad tai senas švedų pinigas iš 
1685 metų. Jis sveria 1,35 kg. Įdomi senie
na perduota Klaipėdos kraštotyros muzie
jui.

RIMTI ASMENYS, RIMTUS SIUNTINIUS, 
SIUNČIA TIK PER RIMTĄ TAZAB B-VĘ, 

DIRBANČIĄ ŠIOJE SRITYJE VIRŠ 10 METŲ! 
šiuo- metu TAZAB Bendrovė siunčia siunti
nius, ne tik iki 22 Ibs, bet gali pasiųsti siunti
nius iki 44 svarų svorio ir beveik neribotą taš
kų skaičių.
Persiuntimo mokestis iki 22 svarų — £2.6.0 
Persiuntimo mokestis iki 33 svarų — £3.5.0 
Persiuntimo mokestis iki 44 svarų — £3.18.0 
Nuosavų prekių siuntiniai taip pat siunčiami 
iki 44 svarų svorio. Tie, kurie Kalėdoms no
rėtų saviesiems pasiųsti, jau pats laikas siun
tinius užsakyti arba savas prekes atsiųsti per
siuntimui.
Užsakymus arba savų prekių siuntinius pra
šoma siųsti šiuo adresu:
Tazab of London, 22, Roland Gardens, Lon
don, S.W.7, arba Tazab, Lithuanian Dept., 1, 
Ladbroke Gardens, London, W.ll.

KALENDORIUS 1959 METAMS
Tazab, Lietuvių skyrius jau pradėjo rengti 1959 metams 
lietuvišką sieninį kalendorių, kuris norintiems bus pa
siųstas nemokamai. Pereitais metais mūsų kalendorius 
buvo skubotai parengtas, todėl nelabai vvkęs. šiais me
tais jis gerokai bus tobulesnis ir nemokamai pasiunčia
mas Kalėdoms.

Pradėdami rudens sezoną, pranešame savo il
gamečiams Klijentams, kad taip, kaip ir anks
čiau, mes siunčiame siuntinius tiek Lietuvon, 
tiek ir į kitus kraštus. Persiunčiame siunti
nius pačių siuntėjų prekių, taip pat ir pagal 
mūsų kainoraščius iš savo turimų sandėlių. 
Visų rūšių patarnavimas atliekamas greitai ir 
pigiai. Siuntinių pristatymas garantuotas. Mū 
sų firma jau Londone veikia nuo 1946 metų. 
Mūsų ilgametė patirtis ir mūsų sąžiningumas 
yra žinomas nuo seniai.
Siunčiame taip pat visų rūšių vaistus.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir rašykite 
mums su pasitikėjimu.

P A II SUPPLY centre ltd
8a Thiiiioe Place, London S.W. 7

AIŠKIOS KAINOS — BE UŽDARBIŲ!
Lietuviai, kurie nori tikrai skoningai ir 

elegantiškai rengtis!

SIUVIMO MENO ŽINOVAS
J. JĖGERS

IŠ RYGOS

priima užsakymus iš savos ar atsineštinės 
klijento medžiagos. Galima pasirinkti ge
riausios CROMBIE medžiagos žieminiams 
apsiaustams.
Tiktai aukščiausios kokybės rankų darbas. 
Dirba „Saville Row“ žinovas ir ameriko
niško stiliaus eilučių specialistas, taip pat 
ir moteriškų apsiaustų. Vyriškos eilutės 
kaina pradedant 18 sv., o iš nuosavos me
džiagos pasiuvimas 11 sv.

36, FAIRHAZEL GARDENS, 
LONDON, N.W.6.

’ (Prie Finchley Rd. požeminės stoties)

Nuoširdžiai dėkojame mūsų tautiečiams šiltai 
atsiliepusiems į mūsų skelbimus ir atsiuntu- 
siems gausius pasveikinimus ir užsakymus. Ti
kimės, kad visuomet sugebėsime tinkamai pa
tarnauti visiems kas siuntinėlius siunčia. 
Susilaukęs didelio pasisekimo Europoje ir Aus
tralijoje pirmasis mūsų standartinis siuntinė
lis baigiasi.
Dabar turime garbę pasiūlyti antrąjį dar įdo
mesni panašų siuntinėlį, kurio irgi turime tik 
ribotą kiekį (300): 3 į jardo mėlynos, 31 jardo 
pilkos ir 3} jardo rudos, tvirtos, patrauklios, 
lygios, be jokių ruožiukų medžiagos trims vy
riškiems arba moteriškiems kostiumams. Iš 
viso 9i jardo geros medžiagos už £12.0.0.
Į šią kalną įeina visi manipuliaciniai mokes
čiai: sovietinis muitas, licenzija, draudimas, 
supakavimas ir pasiuntimas.
Negana to, be jokių kitų papildomų mokesčių, 
vien už mūsų kataloge nurodytą kainą galime 
pridėti prie tokio siuntinio 10 Ibs mūsų prekių

pasirinktinai. Galime prie standartinio siunti
nio pridėti ir 10 Ibs Jūsų pačių supirktų ir 
mums atsiųstų prekių. Tokiu atveju reikia su
mokėti už tų prekių muitą, nes visi kiti mo
kesčiai jau įskaičiuoti į standartinio siuntinė
lio aukščiau nurodytą kainą.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių ir katalogų, ku
riuos siunčiame tuojau nemokamai.
Turime garbę pabrėžti, kad mūsų firma gins 
visą laiką Jūsų interesus. Mes liekame vienin
telė firma siūlanti siųsti 20 Ibs neto siuntinius, 
siekiančius ir viršijančius 25 sv. vertę be jokių 
manipuliacinių mokesčių, skaitant tik katalo
ginę mūsų prekių kainą.
Mes ir ateityje kovosime tam, kad ir prekių 
kainos ir patarnavimas būtų kuo žemiausi! 
Tuo Jūs įsitikinsite palyginę mūsų kainas su 
kitų firmų kainomis.
RAŠYKITE:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STR., LATIMER ROAD, 

LONDON, W.ll
Telefonas PARk 1643

(Artimiausios požeminio traukinio stotys: 
Shepherd's Bush arba Latimer Road).
Provincijoje gyvenantiems savo klijentams, 
užsakantiems vidutinės vertės siuntinį, apmo
kame kelionę į Londoną. Maža to: kad mūsų 
klijentai negaištų laiko, apmokame jiems tak
si išlaidas nuo stoties iki mūsų firmos, vis tiek, 
ar jie užsakys siuntinį, ar ne. Jei pasidairysite, 
tai prisiminsite, kad šitaip dar niekas nėra 
siūlęs.

PIGIAI! GREITAI! PATIKIMAI!
Nuostabus sezoninis pasiūlymas

GALIOJA IKI Š.M. LAPKRIČIO 3 D.

Į ČIA PAT PATEIKIAMŲJŲ SIUNTINIŲ KAINAS ĮSKAITYTA RUSŲ IMAMI 
MOKESČIAI, PAŠTO PERSIUNTIMAS IR KITOKIE MOKĖJIMAI. PIRKĖJAS 

NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ!

STANDARTINIS 
SIUNTINYS VYRAMS
Svoris 11 svarų. Kaina £12.0.0.
3 atkarpos, medžiagos 3 vyriškiems kostiu
mams, gryna vilna, ir galima pasirinkti ar
ba visas tris mėlynas, arba 1 mėlyną, o 
kitas dvi pilkas ar rudas su gražiais siau
rais ruoželiais.
2 poros vyriškų kojinių.
3 jardai poplino 1 vyriškiems marški
niams; balta, mėlyna ar gelsva.
Svoris 12į svarų. Kaina £12.0.0.

STANDARTINIS 
SIUNTINYS MOTERIMS
13! jardų medžiagos 3 moteriškoms sukne
lėms — mėlyna, pilka, ruda, žalia, lelijava 
ar balta.
3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam 
paltui — mėlyna, pilka ar ruda.
3 jardai medžiagos kostiumui — pilka ar 
mėlyna.
1 skarelė — graži gėlėta, rajono, 30“X30“.
1 skarelė — graži gėlėta, mėlyna 27“X27“.
1 pora vilnonių moteriškų kojinių, pilka.

MIŠRUS STANDARTINIS
SIUNTINYS
Svoris 9 svarai. Kaina £12.0.0.
1 rankinis laikrodis, šveicariškas, garantuo 
tai naujas, paauksuotas, antimagnetinis. 
Labai gražus, tinkamas nešioti moterims, 
vyrams ir mokiniams.
3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam 
kostiumui — mėlyna, pilka ar ruda.
3| jardų vyriškos medžiagos kostiumui — 
mėlyna..
2 poros vyriškų kojinių.
2 moteriškos skarelės.
JEI SIŲSTUMĖTE TUO PAČIU ADRESU 
DU SIUNTINIUS, TAI JŲ KAINA BUS 

£23.0.0, BET NE £24.0.0.

Siuntėjas dar gali pagal mūsų kainoraštį 
pasirinkti siuntinį ir kitokių prekių iki lei
džiamosios svorio normos, nemokėdamas 
pašto išlaidų.

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI:

BROWNE JONES '
LIETUVIU SKYRIUS

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

MES NORIME TA PROGA PAINFORMUOTI VISUS SUINTERESUOTUOSIUS, 
KAD, P. ANTANAS BRIEDIS NIEKO BENDRA JAU NEBETURI SU MUSŲ FIRMA

Siuntėjas gali ir pats pridėti savo supirktų 
prekių iki leidžiamosios svorio normos, su
mokėdamas už tai mokesčius ir pašto išlai
dų skirtumą.
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