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Didysis iššūkis
(„THE GREAT CHALENGE“)

•
Tokiu vardu šį ketvirtadienį, spalio 16 

d. Londone buvo atidaryta tarptautinė po
litinių karikatūrų paroda, kuri tęsis lo 
dienų. Parodą suorganizavo Tarptautinė 
Laisvųjų Žurnalistų Federacija, kurion 
įeina ir lietuviai žurnalistai. Parodą atida
rė grafas Attlee, o parodos prezidentu yra 
lordas Boothby, KBE. Parodą globoti suti
ko šių laikraščių redaktoriai: Observer, 
Advertisers Weekly, News Chronicle, Dai
ly Mirror, Sunday Pictorial, The Specta
tor, Sunday Dispatch, Printing News, 
World's Press News, Daily Mail, Daily He 
raid.

Koks yra parodos tikslas ir ką žiūrovai 
ten pamatys? Pirmoj eilėj tikslas yra pa
rodyti įvairių dailininkų karikatūrose ko
munizmą tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Tai
gi išeina, kad daugumas karikatūrų yra 
antikomunistinės. Karikatūros yra vienas 
stipriausių ginklų antikomunistinėje pro
pagandoje. Dailininkas viename paveiksle 
gali pasakyti daugiau ir stipriau negu il
guose straipsniuose. Nestebėtina dėl to, 
kad neseniai Vengrijos ministeris Gyoer- 
gy Marosan pareiškė: „Žinoma, kad mes 
galime naudoti juokus ir satyrą prieš sa
vo priešus, bet netoleruosime juokų prieš 
socializmą“. Ši paroda kaip tik ir yra at
sakymas jam ir kitiems, panašiai galvo- 
jantiems. Parodos organizatoriai neturėjo 
tikslo kelti ar garsinti vieną tautą ar kitą, 
bet tik parodyti anglų publikai, kas yra 
komunizmas, mūsų visų bendras priešas.

Parodai buvo prisiųstos 796 karikatūros, 
kurias specialiai šiai parodai nupiešė lo7 
dailininkai iš 24 kraštų šioje ir anoje ge
ležinės uždangos pusėje, iš jų buvo išrink
ti 272 piešiniai. Specialų skyrių sudarys 
karikatūros iš anapus geležinės uždangos, 
kad būtų parodyta, kaip karikatūristai įsi-
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vaizduoja mus. Labai įdomu pastebėti, 
kad net trys karikatūristai pristatė savo 
darbus iš Jugoslavijos. Du jų atvažiuoja 
patys parodos pasižiūrėti. Tos karikatūros 
yra antivakarietiškos, ir jos išstatytos Ti-

sukakties

ir be at- 
suorgani-

to skyriuje. Sir Winston Churchill paskoli 
no parodai originalią karikatūrą, kuri bu
vo nupiešta jo 8o metų amžiaus 
proga.

Daug garsių dailininkų noriai 
lyginimo prisidėjo prie parodos
žavimo ir papuošimo, kaip tai, Michael Cu 

Į mmings (Daily Express), Emwood (Daily 
Mail), Glen Williams (News Chronicle), 
Jensen (Evening News), Michael Croneen, 
Horlock Stringer, Funke ir k. Šių laikraš
čių karikatūristai, kurių darbai yra išsta
tyti parodoje, patys atvažiuoja parodos 
apžiūrėti: Die Presse (Viena), Stockholm 
Tidnmgen (Stockholm), The Morning 
News (Karachi),__ The Times of India

.. (Bommiy1?", "’"'Tarantel Press (BraunSėim 
weig), The Melbourne Age (Melbourne), 
Bonner Mitwochdienst (Bona), Vjesnik 
(Zagrebas), Vjesnik U Sriedu (Zagrebas) 

___^4r-Asani Shimbun (Tokio).
Pasibaigus parodai Londone, ji bus nu

siųsta lėktuvu į ’Japoniją, kur ji irgi bus 
rodoma keliuose miestuose. Iš Japonijos 
paroda bus perkelta į Ameriką ir kitas 
valstybes.

Pačios geriausios karikatūros (viso 118) 
yra išleistos specialiu leidiniu su užrašais 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų 
kalbomis. įvadą tai knygai parašė 
ward Hulton, redagavo J. Josten. 
pardavinėjama.

Kiekvienas parodos lankytojas, 
mas bilietą į parodą, gauna balsavimo la
pelį, kuriame reikia atsakyti į tris klausi
mus: kuri karikatūra yra geriausia politi
niu, estetiniu ir juokingumo 
Laimėtojas gaus originalią 
kaip premiją.

Lietuviai yra kviečiami, kas tik gali, ap
žiūrėti tą parodą. Paroda vyksta Hulton 
Room, Hulton House, Fleet Str., London, 
E.C.l. Atdara nuo 10.30 vai. ryto iki 9.30 
vai. vak. (išskyrus sekmadienius). Įėji
mas 1 šil., vaikams 6 penai. Artimiausia 
požemio stotis — Blackfriars, autobusai— 
6, 9, 11, 13 ir 15. Paroda bus laikoma Lon
done nuo spalio 16 d. iki 26 d.

M. Bajorinas
P.S. Teko neoficialiai patirti, kad, tik iš

girdusi apie Londono karikatūrų parodos 
organizavimą, Rusijos kultūros ministeri
ja pakvietė Sovietų karikatūristus prista
tyti kritiškų politinių karikatūrų aukštų 
teisėjų išrinktai komisijai. Buvo duotos 

\ kelios premijos. Pirmoji buvo 15 metų sun 
kįųjų darbų kalėjimo. M.B.

ir rusų 
Sir Ed- 
Knyga

pirkda-

atžvilgiais.
karikatūrą

„E.L.“ jau buvo rašyta, kad ir Pasauli
nėje Parodoje Briuselyje rūksta dūmai, 
kad ir čia demonstruojama, grasinama, 
net „kovojama“. Šį kartą nesantaikos 
obuolys yra vien prancūzų kalba įrašytieji 
aiškinamieji tekstai. Kovą veda flamų tau 
tinis judėjimas. Flamai pasijuto įžeisti, 
kad kai kurie kraštai savo pavilijonuose 
iškabino plakatus ir aiškinamuosius teks
tus vien prancūzų kalba, neatsižvelgdami 
tai, kad Belgija jau po pirmojo pasaulinio 
karo oficialiai yra dviejų — prancūzų ir 
flamų kalbų kraštas (rytų kantone varto
jama dar ir vokiečių kalba). Kai dėl kal
bos parodos teritorijoje įvyko demonstraci 
jos, flamų spaudoje pasirodė protestai, o 
parodos iš viso ir tų paviljonų, kurie buvo 
nusižengę abikalbiškumui, direkcijos buvo 
užverstos skundais. Kai kurie paviljonai 
pasitaisė, tik Prancūzijos paviljono direk
cija užsispyrusi laikėsi vien prancūziškų 
plakatų ir tekstų. Negelbėjo nei demons
tracijos, nei protestai, nei grasinimai. Tie
sa, Prancūzijos paviljono direkcija sustip
rino savo paviljono apsaugą. Šį paviljoną 
ėmė saugoti ir Belgijos policija, nes flamų 
tautinio judėjimo nariai pagaliau spaudo
je paskelbė, kad gana, protestų ir tuščių 
žodžių dėl flamų kalbos nepaisymo ir kad 
dabar bus pradėta veikti. Šiuo atveju atsa 
kingi būsią ne flamai.

Neteko ilgai laukti. Po keleto mažesnių 
incidentų prancūzų paviljone, rugpjūčio 
23 d. grupelė flamų, vadovaujama seno ir 
gerai žinomo kovotojo už flamų teises F. 
Grammers, įėjo į Prancūzijos paviljono 
priekinę salę, kuriame buvo didžiausias 
plakatas, ir apmėtė jį dervos prileistais 
kiaušiniais. Paviljono policija šiuos „nedo 
rėlius“ sulaikė. Salėje įvyko triukšmas ir 
susistumdymas. Visas tas „dervos incide.i 
tas“ pasaulinės parodos atmosferoje sukė
lė nemaža dėmesio. Juodą, nuo paviljono
sienų tįstančią dervą netaip jau lengva 
nuvalyti...

Po šio incidento į flamų žurnalistų ran
kas pateko ir F. Grammerso pareiškimas. 
Jis skamba šitaip:

flamus, kurie lankosi Briuselio parodoje, 
kad jie visomis išgalėmis priešintųsi vien
pusiškam — tik prancūzų kalbos protega
vimui. Jokių raštų daugiau, jokių plepalų, 
tik darbų! Tai ir tik tai yra flamų gero 
vardo politika".

į Expo-58 programą nuo rugpiūčio 25 iki 
30 d. buvo įtraukta flamų mokslininkų 
draugijos „Stichting Lodewijk De Raet" 
studijų savaitė, kuri vyko šūkiu „Flandri
ja ir pasaulis". Čia žymūs flamų kultūros 
veikėjai, profesoriai, politikai ir kiti suėjo 
į glaudesnį ryšį su kitų kraštų paviljonų 
atstovais, darė pranešimus ir svarstė kul
tūrines, nacionalines ir kalbos problemas 
įvairiose šalyse. Rugpiūčio 29 d. buvo da
rytos sueigos Jugoslavijos, Maroko ir 
Prancūzijos paviljonuose. Jugoslavijos pa 
viljono įgaliotinis papasakojo, kaip jų 
krašte sugyvena serbų, kroatų, slovėnų, 
makedoniečių tautos ir vengrų, turkų, či
gonų ir kitos mažumos, kokias nacionali
nes, teisines, kultūrines ir kalbos proble
mas tenka nugalėti ir kaip jos sprendžia
mos. Buvo ir paklausta: ar Jugoslavijoje 
žinoma, kad Belgijoje vartojama ne vien 
prancūzų kalba, bet ir flamų? Buvo atsa
kyta, kad dalis jugoslavų tai žino. Maroko 
paviljone apie nacionalines, ekonomines, 
kalbos ir t.t. problemas darė pranešimą 
Maroko nacionalinės ekonomijos ministeri 
jos generalinis sekretorius Benhaysem. 
Apie Belgiją, jo pareiškimu, Maroke žino
ma, kas mokoma mokykloje, būtent, kad 
Belgija yra valstybė su sostine Briuseliu 
ir kad ten kalbama prancūziškai ir flamiš 
kai. Dabar pasaulinės parodos metu jam 
tekę pamatyti, kad Belgijoje yra ir dvi 
kultūros: flamų ir valonų, ir kiekviena jų 
turi savo atskirą kalbą ir tradicijas.

Tos pat dienos popiečio metu, kai įvyko 
akademinis posėdis Prancūzijos paviljono 
kino salėje, kurį atidarė Sorbonnos uni-
versiteto prof. G. Antoine, buvo pakvies
tas kalbėti Sorbonnos univ. Nederlandų 
katedros prof. Brachin, kuris pats nuo sa
vęs ir Prancūzijos paviljono komisaro var 
du atsiprašė, kad Prancūzijos paviljone
niekur nebuvo išstatyti flamiški tekstai. 
Tai įvykę dėl nepakankamo dalykų žino
jimo. Prancūzai buvo įsitikinę, kad visi 
flamai supranta prancūziškai. Paviljono 
organizatoriai taupumo sumetimais nera
dę reikalo jungti ir flamiškus tekstus.

Pagerbiamas savasis bičiulis
DIDELIO BALTIJOS TAUTŲ PATRIOTO 70 METŲ SUKAKTIS

Spalio 6 d. archeologijos profesorius Bil
ger Nerman atšventė Stockholme 70 metų 
amžiaus sukaktį.

Kas .tas Birger Nerman, archeologijos 
mokslo pasaulyje plačiai žinoma. Neretai 
girdėti jo vardas ir ryšium su šių dienų 
politiniais įvykiais, ypatingai kai užkliūna 
ma politinės sąžinės — pavergtųjų valsty
bių ir tautu, pirmoj eilėj Baltijos valsty
bių reikalu. Jei kur rengiamasi kokiai kon 
ferencijai, kur galima laukti naujų pavo
jų bolševikinį jungą kenčiančioms valsty
bėms ir tautoms, tuoj šaukia Birger Ner
man mitingą Stockholme. O kai jis šaukia, 
tai kad ir kažin kokie būtų žiemos šal
čiai a>- vasaros karščiai, visados prisiren
ka žmonių tiek, kad jų niekur netelpa. Ir 
aidas mitingo nuaidi ne tik per švedų 
spaudą ir radiją, bet ir kitų Skandinavijos 
kraštų, o taip pat pasiekia ir dar plačiau.

Birger Nerman ne tik nepaprastas ora
torius. Jis toks pat geras publicistas, kaip 
ir archeologas mokslininkas. Be įspūdingų 
prakalbų ir paskaitų Baltijos valstybių 
laisvės kovos reikalais, jis yra paskelbęs 
šimtus straipsnių, prirašęs brošiūrų, prisi
dėjęs žymiu įnašu prie išleidimo 1944 m. 
veikalo „Ha de raett att Ieva?“ — Ar jos, 
Pabaltijo tautos, turi teisę gyventi?

Jau 1941 m. tarp kitų Birger Nerman 
iniciatyva buvo Stockholme įsteigtas Bal
tiška Kommitten, Baltijos Komitetas, ku
rį lygiomis sudaro švedai politikai ir pa- 
baltiečiai. Nuo pat pradžios Birger Ner
man yra to komiteto pirmininku. Jo asine 
nybė ir energija atžymi komiteto veiklą.

Bet jau lo pietų anksčiau Birger Ner
man buvo išrinktas švedų - lietuvių Drau
gijos valdybom stojo į panašias latvių -šve

dų ir estų draugijas, ir tais pat metais jo 
iniciatyva buvo Stockholme įkurtas Balti
jos Mokslo Institutas, tikslu tirti bendrus 
mokslinius reikalus ir keistis tarp Pabal
tijo valstybių ir Švedijos moksline patir
timi.

Nuo 1923 iki 1925 metų Birger Nerman 
buvo Tartu universiteto archeologijos pro 
fesorium. Nuo tų laikų ir įsižiebė jam ne 
tik Estijos, bet Latvijos ir Lietuvos lig šiol 
negęstanti meilė. Grįžęs moksliniam dar
bui Švedijon, jis vasaros metu darydavo 
archeologinius kasinėjimus Estijoj ir Lat
vijoj. Jo kasinėta ir Lietuvoje, jo gerai iš
tirta Apuolė. Apie tyrinėjimus Apuolėje 
Birger Nerman ruošia dabar specialią stu 
diją. Nuo 1938 iki 1954 m. Birger Nerman 
buvo Švedijos istorinio muziejaus direkto
rium, įvedęs ten naują patvarkymą ir ge
rokai praturtinęs muziejaus rinkinius. 
Tuo metu jis parašė keletą mokslinių vei
kalų apie Švedijos praeitį, nušviesdamas 
ryšius su Rytais ir Vakarais.

70 metų šiaurės gyventojui tai ne tiek 
daug, o Birger Nerman atrodo šiandien 
sveikas kaip ridikas, kupinas energijos ir 
pasirj'žimų. Išėjęs pensijon ketina dar dau 
giau ir dar kiečiau kovoti dėl Pabaltijo 
valstybių išlaisvinimo iš bolševizmo jungo.

Minėjimas metinių sukakčių, švedams 
smarkiai sudemokratėjus ir susilyginus, 
eina čia vis daugiau iš mados, bet Birger 
Nerman nelengva išvengti ir pasislėpti nuo 
paminėjimo. Švedų mokslinės įstaigos pa
gerbs jį, pagerbsim ir mes, lietuviai, lat
viai ir estai, kuo galėdami ir kaip mokėda 
mi. Mes jaučiamės jam daug kuo dėkingi 
ir daug ką skolingi.

-Ignas J. Šeinius

f SepŽyn/oS DIENOS ~|
„Kadangi nei flamų spaudos, nei kultū

rinių, turistinių, ekonominių, jaunimo ir 
flamų teisių kovotojų organizacijų, net 
Belgijos Expo ir kitų autoritetų, taip pat 
Flamų Tautinio Judėjimo perspėjimai ne
galėjo paveikti šio svetimo, vien prancūzų 
kalbą toleruojančio paviljono Briuselio, te- . Mum&unaŽO&iautos X>ariaKist4.šįs.J?.asafc. . Spalio-41 šeštodfenp »m«Hki«čiams 
ritorijoje, buvo nutarta šiam flamų žemė- ML’- , — 2__ — “----- ' '
je, Briuselyje, vykstančiam išsišokimui pa .šis ypač įdomus. Jeigu dar šiandien kultu 
daryti viešai galą, vis tiek, kokių pasėkų rinėje Vakarų Europoje Paryžius nežino 
sulauktume aš ir mano bendradarbiai.
Taip daroma tam, kad dvi ar net visos ke- vena jo artimiausias kaimynas Briuselis, 
turios kalbos visuose paviljonuose būtų ly 
giai vertinamos, kad flamų jaunimas ma
tytų, jog prireikus šiame krašte kovojama 
apginti savo tesėms ir kad pasaulis sužino 
■tVų^r-Flandriją savo žemėje nepalieka 
nenubaudusi išsišolTeTrų-Pagaliau šiuo bū
du gyvai šaukiamasi į visus susipratusius

MIRĖ POPIEŽIUS
Spalio 9 d. savo vasaros rezidencijoje 

Castelgrandolfo mirė popiežius Pijus XII, 
82 metų amžiaus.

KELIONĖ Į MĖNULĮ

PASUKO Į DEŠINĘ
Brazilijoje rinkimuose smarkiai pralai

mėjo komunistai ir buvusio diktatoriaus 
Vargo partija. Mažiau balsų surinko ir so
cialdemokratai, kurių atstovas Kubitshek 
yra piezidentas.

O»

linės parodos arenoje flamų laimėtasis mū

ar nenori žinoti, kokiomis problemomis gy

pasisekė paleisti raketą, skirtą kelionei ap
link mėnulį. Raketa sėkmingai išskrido iš 
žemės traukos lauko.

tai kokios moralinės paramos gali tikėtis 
toliau esantieji kraštai, kaip, pzv., mūsų 
tėvynė Lietuvai Aiškesniam vaizdui susi
daryti tenka pridurti, kad flamiškai arba 
nederlandiškai kalbančių su Olandija kar
tu V. Europoje yra per 16 milijonų ir jie 
gyvena netoli Briuselio, net ir aplink jį.

NAUJO POPIEŽIAUS RINKIMAI
Kardinolų kolegija paskelbė, kad naujo 

popiežiaus rinkimai prasidės spalio 25 d., 
3 vai. popiet.

TUNISAS IR ARABŲ RESPUBLIKA
Tunisas reiškia nepasitikėjimą Jungti

nei Arabų Respublikai, vadovaujamai Na- 
ssero, už jos palinkimą ir ryšius su Ry
tais. Pats Tunisas yra provakarietiškai nu 
Sistatęs.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškininnj.

PASILIEKA VAKARUOSE
Dėl savo raštų drąsumo ir nederinimo 

su oficialiąja politika smarkiai pultas jau- ro atvejui, 
nas lenkų rašytojas Marek Hlasko, išleis
tas pavažinėti po Europą, iš vakarų Berly7 
no atsisakė klausyti įsakymo grįžti namo.

Plačiau žinomas jo romanas „Aštuntoji 
savaitės diena“. Pagal jį pastatytoji filmą 
uždrausta rodyti.

KALTINA AMERIKIEČIUS
Maskva apkaltino amerikiečius, kad jie 

virš Rusijos paleidžiu balionus su foto apa 
ratais — gamina nuotraukas raketinio ka-

PASAULYJE

Oi nelaimė, ką aš matau — 
širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

eže

nei 
pa-

Bet

SPRENDIMAI IR KARVĖS
Tai įvyko neseniai didžiojoje Zarasų 

ro saloje, kur laisvalaikį mėgsta praleisti 
ne rik pionieriai ir moksleiviai, bet ir žila
galviai Zarasų seneliai.

Orkestras užgrojo valsą. Tik staiga 
iš šio, nei iš to besilinksminančių ausis 
siekė skardus mū-ū-ū...

Dūdorių žandai dar labiau išsipūtė,
įkyrus mū-ū-ū vėl kelis kartus pasikarto
jo, ir žaloji be jokių ceremonijų įžingsnia
vo tiesiog į šokių aikštelę.

— Kada gi baigsis ši netvarka? — supy
kęs sušuko milicijos darbuotojas ir, nu
tvėręs žaląją, nusivarė.

— Ką jūs darote? — staiga prie jo pri
šoko sargas Matulevičius. — Paleiskit kar 
vę. Juk tai...

— Jokių kalbų, nubausime bent šimtu 
rublių, tai žinos, kaip nevykdyti, sprendi
mo, — pasipiktinęs pertraukė milicijos pa
reigūnas.

— Bet juk šita karvė priklauso...
— Kam priklauso?
— Geriau paleisk. Juk tai... — ir pasi

lenkęs kažką sušnibždėjo.
— Tegu ją perkūnas trenkia, — nusi

spjovė milicininkas ir paleido virvę, žalo
ji pasimuisčiusi vėl nubėgo į pakrūmę...

Visa tai įvyko šiemet. O prieš metus Za
rasų miesto Darbo žmonių deputatų tary
bos vykdomasis komitetas priėmė dauge
lio punktų sprendimą. Vienas jo punktų 

____________________skamba šitaip: „Draudžiama ganyti, rišti, 
ningrade penkių aukštų namuose įrengia- statyti, vedžioti, laikyti palaidus paukš- 
mi liftai, o Vilniuje ne“, klausia reporte- čius ir gyvulius kapinėse, šaligatviuose, 

skveruose, poilsio vietose, prie kelių, upių,

(E) Penkių aukštų namai — be liftų. 
Iliustruotas Vilniaus žurnalas „Švyturys“ 
rugsėjo mėnesio laidoje įsidėjo vieno pus
lapio foto reportažus antrašte „negerai“. 
Vienoje nuotraukoje matyti, kaip moteris 
varginas! kopdama su vaikų vežimėliu į 
ketvirtąjį aukštą naujai pastatytų namų 
Karolio Požėlos gatvėje. Namai penkių 
aukštų, bet be liftų. „Kodėl Maskvoje, Le-

ežerų pakrantėse. Asmenys, pažeidę šį 
sprendimą, įspėjami ir per administraci
nę komisiją prie rajono tarybos jiems už
dedama administracinė bauda iki loo rub
lių“.

Šio nutarimo vykdymo kontrolė pavesta 
milicijai. Ir Zarasų milicija ją vykdo. Ji 
gali pateikti daug pavyzdžių, kaip buvo 
nubausti piliečiai, nesilaiką to sprendimo. 
Bet tiktai rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojo Zubricko, miesto vyk 
domojo komiteto pirmininko Jurevičiaus, 
rajono vartotojų kooperatyvo prekybos 
skyriaus vedėjo Gerasimenkos ir kitų va
dovaujančiųjų rajono darbuotojų karvės

..KIEKVIENAS YRA KARYS“
Kinijoje, stiprinant antiamerikietiškąją 

propagandą, skelbiamas 
nas yra karys“.

Dabar jau skelbiama, 
provincijoje per mėnesį
riauti bus ginkluoti (3o milijonų). Siane 
suprojektuota turėti loo divizijų milicijos.

šūkis: „Kiekvie-

kad Szechwano 
visi pajėgūs ka-

PAKISTANO REVOLIUCIJA
Pakistano prezidentas Mirza atleido cen 

trinę ir provincijų vyriausybes, parlamen
tą, uždraudė partijas ir įvedė karo stovį.

Tai buvę padaryta dėl to, kad krašte vy- 
nepripažįsta jokių nutarimų ir ganosi ten, Papirkinėjimai ir žmonių išnaudojimas, 
kur patinka.

Matydami tai, zarasiečiai traukia pe
čiais ir galvoja:

— Nejaugi vieni nutarimai paprastiems 
žmonėms, o kiti — viršininkams?

įdomu, kokios nuomonės yra rajono 
vadovai? A. Ragaišis

Iš „Tiesos“, 1958.8.9.

KINIJA PRATĘSIA PALIAUBAS
Komunistinė Kinija skelbia, kad ji dar 

2 savaites neapšaudysianti Quemoy ir Mat 
su salų, jei nesimaišys amerikiečiai.

— Amerikiečiai buvo paleidę lakūną su 
balionu į stratosferą — netoli 2o mylių, ir 
ten jis užtiko didžiulį karštį.

— Amerika ir Rusija apsikeitė po kelias 
geresnes filmas.

— Pietinėje Kipro dalyje britai suėmė 
25 teroristus.

— Nyasaland, Afrikoje, iš mokyklos iš
varyti 143 mokiniai už nepaklusnumą mo
kyklos vedėjui.

— Rusija buvo atsisakiusi, o dabar vėl 
sutiko duoti Jugoslavijai 2oo.ooo tonų 
kviečių.

— Amerikiečiai spalio mėn. atitrauks 
karinius dalinius iš Libano.

— Rusai po pertaukos išsprogdino jau 
penktą atominę bombą.

— Rusai nusiuntė į Egiptą 15 mokytojų 
mokyti rusų kalbos, nes rusų kalba pa
laipsniui turės atstoti ten mokyklose pran 
cūzų kalbą.

UŽJAUSKIME „PARTINĮ“ JAUNIMĄ PAVERGTOJE LIETUVOJE
Tarybinė valdžia Lietuvoje įvairiais bū

dais stengiasi patraukti į save jaunimą, 
žadėdama jam didžiules ateities perspek-

GIRDŽIU VIENĄ, O MOKU UŽ DU
Iki 1956 m. spalio mėn. turėjau radijo 

imtuvą „Rekord“. Jis paseno, sugedo, ir jį t7vaš"ir‘Lo“‘pačiu“atlikdama užmaskuotos 
išmečiau. Įsigijome „Baltiką". r! ‘~J1----
užregistravome, o „Rekordą' 
registruoti.

Praėjo metai ir gavome kvietimą užmo
kėti mokestį už... abu radijo aparatus. 
Kiek vaikščiojau, kiek aiškinau Vilniaus K7e^e7a‘s' jaunuolis ‘pavergtoj Lietuvoj 
radijo abonementų skyriui, bet įtikinti ne- dirbdamas valdinėje įstaigoje ar mokyda- 
---------------------- 1------ - vįenu imtuvu.

abiejų kartu.
J. Pūslienė

' imtuvą propagandos vaidmenį. Tačiau jai tai ne
prašėme is- ]abaj sekasi, nors jį įr klastoja. Sovietai 

prievarta verčia stoti jaunimą į komsomo
lų organizaciją, kuri, anot jų, esanti „lais
va jaunimo sąjunga“. Iš tikrųjų taip nėra.

pavyko, kad naudojuosi tik 
Jie įsitikinę, kad klausausi masis gimnazijoje, tuo pats įsitikina. Ko

munistinių švenčių išvakarių metu pasklei 
džiami partijos raginimai stoti į komsomo 
lų organizaciją „laisvu noru“. Žinoma, to
kių labai retai tebūna. Tada pravedamas 
aiškinamasis darbas, kuris pasiekia net ir 

,, . jaunuolio tėvus. Aiškinama komsomolų or valdybos ...
vra 329 ganizacijos propagandine istorija, jos „zy- 

85 rb., o ši organizacija tą tūkstantį plytų giai“, kurie išveda iš kantrybės ne retą 
parduoda už 280 rb. tėvą ir kuris užprotestuoja gana griežtai.

Iš „Tiesos“, 1958.III.2.

TRUMPAI — DRCTAI
Yra išlaikytinių, kuriuos peni
Lazdijų rajono vietinės ūkio 

looo pagamintų plytų savikaina

Galima sakyti, reikalas jau ir baigiasi.
Tokio jaunuolio gimnazijos baigimo cha 

rakteristikoje sovietinės mokyklos vadovy 
bė atitinkamai ir pažymi. Savaime aišku, 
tokiam jaunuoliui kelias i aukštąją mo
kyklą yra uždarytas. Kai kurie jaunuo
liai, turėdami prieš akis pastarąją istori
ją ir nenorėdami atsidurti tokioje padė
tyje, stoja į komsomolų organizaciją. Ži
noma, tokių jaunuolių širdyse, kaip 
sų pavergtosios Lietuvos gyventojų, 
pat jaučiama neapykanta sovietinei 
logijai ir jos ekspansinei politikai,
kaip ir kiti moksleiviai, slapstydamiesi 
nuo sovietinių šnipų, lanke bažnyčią, sten 
giasi sužinoti tiesos žodį iš laisvojo pasau
lio.

Taigi, užjauskime „partinį“ jaunimą 
pavergtoje Lietuvoje!

Rašo abiturientas Herbertas Kokštas 
(šiais metais atvykęs iš Klaipėdos i lais
vuosius Vakarus).

ir vi- 
taip 

ideo-
Jie,

1
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POPIEŽIUS PIJUS X£1
Romas Šv. Petra varpai spalio S d., ket

virtadieni, dar ankstų rytmetį prieš aušrą, 
nakties tylumoje pradėjo liūdnai galingai 
iš lėto gausti, pasauliui skelbdami Popie
žiaus Pijaus XII mirtį. Popiežiaus mirtis 
yra lyg ant aukšto kalno švyturio užgesi
mas, į kurį su meile ir pasitikėjimu žvel
gia Katalikų Bažnyčia su visais savo na
riais, nemažiau ir visas civilizuotas pasau
lis. Ne vien 490 milijoną katalikų, bei kai
tų ir visas pasaulis liko sukrėstas šv. Tėvo 
mirties. Tikintieji renkasi j bažnyčias mal
dai, žymieji valstybių vyrai, politikai, ne
žiūrint religinių įsitikinimų, siunčia užuo
jautos telegramas j Romą — Bažnyčia ne
teka savo didžiojo Vado, Kristaus.; Vietiniu 
ko žemėje, ant kurio pečių garbingiausioj!, 
bet ir sunkiausioji pareigą našta, kurią 
Pijus XII nešė per 19 metų ir 222 dienas, 
savo nemirštamais darbais praturtinęs 
Krikščionybės dvasinį paveldėjimą.

Gilios nuoširdžios užuojautos tebeplau- 
kia į Romą iš visų pasaulio kraštų. Trum
pai neįmanoma viską išreikšti. Jau nemi
nint pačių katalikų. Jungtinių Tautų Gene 
ralinės Asamblėjos Prezidentas Charles 
Malik pareiškė, kad „Popiežiaus Pijaus 
XII mirtis yra pats liūdniausias mūši, lai
kų įvykis. Jis buvo vienas iš žymiausiųjų 
Popiežių ir mūsų epochos žymiausiųjų vy
rų. Dėl šio didžiojo žmonijos V ado, Bažny
čios Popiežiaus ir Šventojo mirties, lenkiu 
galvą su giliu skausmu. Visas pasaulis jaus 
Jo netekimą“. Izraelio Užsienių Reikalų 
ministeris Goldą Meier pareiškė: „Su visa 
žmonija gedime mirus Jo Šventenybei Pi
jui XII. Karų ir nesutikimų generacijoje 
Jis patvirtino aukštuosius taikos ir atsida
vimo idealus. Nacių teroro laikais, kad r 
mūsų tauta kentė baisias kančias, Popie
žiaus balsas pakilo pasmerkdamas perse
kiotojus, užjausdamas aukas. Gailimės ne 
tekę didelio taikos apaštalo“. Anglikonų 
Bažnyčios Galva — iJr. Fisher is savo pu
sės pareiškė: „Canterbury Arkivyskupas 
išreiškia savo gilią užuojautą Katalikų 
Bažnyčiai, nustojus savo mylimojo Vado. 
Per visą savo gyvenimą Jis tarnavo krikš
čionių Bažnyčiai su dideliu sugebėjimu ir 
pasišventimu. Savo šventumu, charakteriu 
ir savo krikščioniška dvasia Jis buvo la
biausiai gerbiamas visų krikščionių“. Vy
riausias Rabinas J. Rudin pareiškė: „Ame 
rikos Rabinų Centrinė Konferencija gilią 
užuojauta jungiasi su milijonais Romos 
Katalikų Bažnyčios narių dėl Popiežiaus 
Pijaus XII mirties. Jis buvo garbingasis 
Romos Katalikų Bažnyčios dvasinis Vadas. 
Jo platus prielankumas visiems, jautrus 
kitų supratimas padarė, kad teisingumo 
vardan Popiežiaus Pijaus XII balsas vi
sur skambėjo kaip pranašo. Tegul Jo pri
siminimas Romos Apaštališkai Katalikų 
Bažnyčiai ir visam pasauliui būna palai
minimas“.

Popiežija amžina, kiek bus amžinas pa
saulis, kuriai Kristus — Gyvybės ir Mir
ties Viešpats — paliko žemėje dieviškąjį 
įgaliojimą: „Petrai, tu esi Uola, ir ant tos 
Uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pra
garo vartai jos nenugalės. Aš duosiu tau 
dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žc-

Išvyko
Kanadon

Spalio 8 d. į Kanadą išvyko J. Varana
vičius su žmona Eugenija ir dukrelėmis 
Regina 9 metų ir Nijole 7 m.

Jo išvykimas yra didelis nuostolis Brad 
fordo ir jo apylinkių lietuviams, nes jis 
buvo ne eilinis bendruomenės narys, c 
vienas pagrindinių visuomeninės vėlais; 
variklių.

J. Varanavičius mokslus, pradedant prs 
džios mokykla ir baigiant universitetu, ėjc 
ir baigė Nepriklausomoje Lietuvoje. Prie 
karą kaip specialistas dirbo bankuose, < 
okupacijų metais kaip mokytojas preky 
bos mokykloje ir buvo patvirtintas vicedi 
rektorium. Vokietijoje UNRRA laikais su
organizavo Lietuvių Aukšt. Prekybos Mc 
kyklą „Žibintas“, kurią lankė apie 15o m 
kinių, ir jis buvo tos mokyklos direkto 
rius.

1947 m. pavasarį J. Varanavičius su žmc 
na atvyko į Angliją ir apsigyveno Hors 
fortho hostelyje. Nežiūrint neįprasto i. 
sunkaus darbo prie audimo staklių fabri 
ke, tuojau abu įsijungė į visuomeninį i 
kultūrinį darbą. Jų pastangomis tų metų 
liepos mėn. čia buvo įsteigtas pirmasis DB 
LS skyrius, rodos, pirmasis vidurinėje ir 
šiaurinėje Anglijoje. Rugsėjo 13 d. J. Va 
ranavičiaus pastangomis buvo sušauktas 
apylinkės lietuvių suvažiavimas Tautos 
Šventės paminėti. Minėjime dalyvavo dau 
giau nei 2oo lietuvių iš Halifaxo, Leeds, 
Bradfordo ir gausus būrys anglų laikraš
čių korespondentų. Tai buvo pirmasis to
je apylinkėje lietuvių labai pavykęs repre 
zentacinis prisistatymas anglų visuomenei.

1947 m. rudenį Varanavičiai persikėlė į 
Bradfordą. Čia jau veikė anksčiau atvy
kusių suorganizuotas DBLS skyrius, ku
rio veiklon nelaukęs įsijungė ir J. Varana
vičius. Apsigyvenus Bradforde ir jo apy
linkėse didesniam skaičiui lietuvių, J. Va
ranavičius, gavęs kapeliono sutikimą, su
sirūpino lietuviškos parapijos steigimu. 
Tam tikslui surinko daugiau nei 3oo lietu
vių parašų ir pasiuntė Leeds vyskupui, 
prašydamas paskirti lietuviams kapelioną. 
To išvadoje nuo 1948 m. Bradforde gyve
na kapelionas ir čia veikia parapijinė ben 
druomenė, prie kurios organizavimo J. Va 
ranavičius taip pat aktyviai prisidėjo

Nuo 1949 m., padaugėjus šeimai, J. Va
ranavičius kurį laiką visuomeninėj veik
loj mažiau bepasireiškė. Tai tęsėsi neilgai. 
1952 m. jis išrenkamas DBLS Bradfordo 
Apygardos Valdybon ir eina sekretoriaus 
pareigas. Tuo pat laiku jis moko vaikus 
mokykloje ir gyvai bendradarbiauja už
jūrio spaudoje ir šiame laikraštyje, daž- 

mėje — bus surišta ir danguje, ir ką tu at 
riši žemėje — bus atrišta ir danguje“. 
Kristus meldėsi už Petrą, kad jis nesvy
ruotų, ir pavedė jam stiprinti kitus: „Aš 
prašiau už tave, kad tu nenustotum tikėji
mo: todėl tu kada nors apsigręžęs stiprink 
savo brolius“. Kiekvieną Popiežių lydi šis 
Išganytojo pažadėtas neklaidingumo tęsti
numas.

Bažnyčia, mirus Popiežiui, skelbia 9 die 
nų gedulą. Su malda palydime mirusiojo 
vėlę, su vilties malda laukiame naujojo 
šv. Petro Įpėdinio. Dėkingi viso pasaulio 
katalikai Dievo Apvaizdai, kuri mums bu
vo davusi didįjį Popiežių Pijų XII.

P. Dauknys, Mte

nai pasirašydamas Varčiaus slapyvaraziu.
Tačiau savo visuomeninę veiklą Bradfor 

de J. Varanavičius apvainikuoja suorgani
zuodamas Lietuvių Namų įsigijimą, ku
riuose, pagal jo paties paruoštus įstatus, 
buvo įsteigtas Jorkširo Lietuvių Sociali
nis ir Kultūrinis Klubas ir įkurta iki šiol 
nuosavos pastogės neturėjusi šeštadieninė 
mokykla. Šiai mokyklai, ypač paskutiniu 
laiku, J. Varanavičius skyrė daugiausia 
dėmesio ir laiko. Būdamas jos vedėju, jis 
tėviškai ja rūpinosi: paruošė mokyklos sta 
tūtą, programas, įsteigė knygyną, sutelkė 
reikalingų mokymo priemonių ir glaudžiai 
bendradarbiaudamas su mokytojais ir tė
vų komitetu šią mokyklą padarė pajėgia 
ir pavyzdinga lietuviško švietimo ir auklė 
jimo institucija.

Ponia Eugenija su savo dukrelėmis irgi 
nešišalino iš bendruomeninės veiklos: lao 
kydavosi minėjimuose, pamaldose ir ilgą 
laiką buvo aktyvi bažnytinio choro dalyvė, 
O dukrelės — vienos iš pavyzdingiausių 
mokyklos mokinių.

Atsisveikinant norisi palinkėti, kad ir 
naujame žemyne J. Varanavičius nenuleis 
tų rankų, bet su tuo pat ryžtu ir energija 
įsijungtų į lietuviško darbo barą.

A. B.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS, 1958 m. rugsėjis.
Šiame numeryje: Bendrai ir atskirai (ve 

damasis kalbų ir darbų klausimu), Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Seimas, Suta- 
rirųas ar pritarimas? (pasisakymai dėl kon 
solidacijos, kliūčių ir vilčių), Kompozito
rius Bronius Budrumas (rašo V. Jakubė- 
nas), Brolėnai (Ig. Šeinius), Padangė įsta
biausia (S. Anglickis, K. Inčiūra, A. Miš
kinis, P. Drevinis), Dariaus ir Girėno pa
minklo Puntuke istorija (J. Audėnas), Lie 
tuvoje patriotizmas nė kiek nemažėja, Kny 
gos ir autoriai, Vita nostra, darbai ir alu
tis, arba lietuviai studentai Urbanoje (R 
Mišauskas), Individualizmas kūryboje (ar 
chitekt. E. Arbas-Arbačiauskas), Veidai 
ir vaizdai. Angliškoje dalyje prof. K. Pakš 
tas rašo apie geopolitinę vidurio Europos 
reikšmę Amerikai, D. Cibas apie Palangą, 
Biliūno žvaigždės vertimas (Stp. Zobars- 
ko).

KITI APIE MUS
Kanadiškame savaitraštyje „Tėviškės

Žiburiai“ Al. G i mantas rašo:
„RINKTINĖ“ VERTA DĖMESIO

Naujo, lietuvių kalba dar nebuvusio žur 
nalo pasirodymas buvo labai jau kukliai 
sutiktas. Tai „Rinktinė“, leidžiama Angli
joje. Tiesa, nedidutis formatas, prastokas 
popierius, bendrai gan skurdi išvaizda, 
gal ir nepatraukė dėmesio. Bet šis nauja
gimis savo originalumu ir tikslais gali bū
ti labai naudingu leidiniu visame lietuviš- 
kąjame išeivijos gyvenime.

„Readers Digest“ pobūdžio leidinys gali 
būti labai ir mums pravartus. Ir taip, pra 
deda mus lankyti nedidutė knygutė, sutei
kianti galimybę rinkti kiekvieną numerį ir 
turėti sau ateičiai labai naudingą medžia
gą. Juk tai, leidėjų žodžiais tariant, iščiulp 
ta iš mūsų periodinės spaudos visa, kas 
lietuviškai brangu, miela, vertinga, įdomu 
ir kiekvienai lietuviškai širdžiai priei
nama.

Rinkti ir laikyti laikraščius, didesnio 
formato žurnalus, tikrai yra nepatogu, 
daug ir vietos užima. Be to, jei tokius rin
kinius gali laikyti laikraštininkai, rašyto
jai ar kiti kultūrininkai, eiliniams visuo
menės nariams tas beveik neįmanoma, o 
kartais ir neįdomu. Tuo tarpu, pasilaikyti 
vieną ar kitą rūpimu klausimu straipsnį, 
ištrauką, citatą, dažnas pageidauja. Čia 
kiekvienam pasitarnauja „Rinktinė“, ku
rioje spausdinami iš lietuviškojo taško 
žvelgiant patys aktualiausieji mūsų perio
dikos straipsniai, studijėlės ir šiaip įvai
renybės. Be abejo, kiekvienas „Rinktinės“ 
skaitytojas gal ir turėtų leidėjams vienų 
ar kitų pageidavimų, kitas galvotų, kad 
derėtų spausdinti tokio pobūdžio straips
nius, o ne kitokio. Visiems vistiek neįtiksi,

6 DAILININKAI SUKAKTUVININKAI
Sekant Maskvos pavyzdžiu, Lietuvoj ir

gi įėjo į madą minėti 50 metų amžiaus su
kaktis. Tokia proga Vilniuje buvo sureng
ta šešių 50 metų amžiaus sulaukusių dai
lininkų paroda. Beveik visi jie nepriklau
somybės laikų auklėtiniai.

E." Jurkūnienė — P. Kalpoko ir J. Vie
nožinskio mokinė, baigusi Kauno Meno 
mokyklą 1936 metais. (Karo metą praleido 
Rusijoj).

M. Guzevičiūtė — 1929 m. baigusi Uk
mergėje kursus, buvo mokytoja. Tik 1949 
m. baigusi Dailės instituto tekstilės sky
rių, toje specialybėje ir darbuojasi, bet pa 
rodoje dalyvavo kaip akvarelistė.

Leonardas Kazokas — baigęs Kauno Me 
no mokyklą prieš 30 metų, tobulinęsis į vai 
riuose Europos kraštuose, rodė senesniuo
sius kūrinius ir kelis pastaraisiais laikais 
sukurtus peizažus.

Jonas Vilutis — 1941-44 m. pradėjęs 
reikštis kaip teatro dailininkas, dabar jau 
ir peizažistas.

Leonas Katinas — irgi Kauno Meno mo
kyklos auklėtinis, surengęs pirmą parodą 
jau 1932 m., bandęs vaizduoti „socialistinę 
realybę“ (vagonėlius, statybos aikštelę, 
elektrinę), daugiau beeksperimentuojąs 
peizažo srity.

Viktoras Palys — skulptorius, J. Zikaro 
ir estų skulptoriaus Starkonfo mokinys, 
parodoje turėjo tik mokyklinių laikų „so- 
Cialines” skulptūras (1934 m. nulipdytą 
„Bedarbį“ ir dar porą anų laikų skulptū
rų). Dabar perėjęs į portretų - biustų ga
mybą ir keramiką. (LNA) 

nors leidėjai, reikia tikėtis, stengsis tenkin 
ti savo skaitytojų poreikius ir, galimybių 
ribose, bandys pildyti pageidavimus. Ar 
turi ateitį „Rinktinė“, ar turės pasisekimo 
lietuviškosios skaitančios visuomenės tar
pe? šio straipsnelio autorius drįstų teigti 
— neabejotinai!

Juk taip miela ir paranku nedidelį leidi 
nėlį įsimesti į kišenė, portfelį ar maišelį, 
kur nors vykstant, kur nors sėdint, ko 
nors laukiant ir pan. Perspausdinami 
straipsniai parenkami tokie, kurie nesens 
ta, kurių aktualumas nėra susijęs tik su 
šia ar vakar diena, tuo būdu pasiskaity
mai visados lieka naudingi ir tinka bet ku 
riam momentui ar metų laikui.

Žinokime, ir amerikinis, milijoninį tira
žą turįs „Readers Digest“, ne iškart atsi
rado toks, koks šiandien yra. Ir jis yra 
perėjęs įvairų kelią. Vėliausiai,' kaip jų 
leidėjai skelbė, finansiniai sunkumai pri
vertė pakeisti nusistatymą reklamų at
žvilgiu, bet, nežiūrint to, ir toliau tas leidi 
nys visados randa vietą kiekvieno inteli
gento amerikiečio lentynoje. Tebūna tad i. 
lietuviškasis „R. D.“ variantas — mūsoji 
„Rinktinė“ — būtinybė kiekvieno spaudą 
sekančio tautiečio rankose. Be abejo, gau
sesnis tiražas įgalins „Rinktinę“ netik at
piginti, bet ir tobulinti turiniu ir išvaizda. 
„Rinktinė“ — tai ne leidinys konkuruoti 
kitus lietuviškuosius periodinius leidinius, 
bet kaip tik juos paryškinti, išgraibstant 
pačius tirštimus, patį geriausią. Leidėjai-— 
Nidos knygų klubas — tegali būti tik svei 
kinamas su savo naujuoju sumanymu. Te
lieka dabar laukti sekančiojo „Rinktinės“ 
numerio.

Red. pastaba: Sekantis „Rinktinės“ nu
meris spausdinamas jau geresniame popie
riuje ir dailiau apipavidalintas.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba 1958 m. rugsėjo 22-27 d.d. posėdy pasi
skirstė pareigomis šitaip: pirmininkas — 
Jonas Matulionis, vicepirmininkas — Vy
tautas Meilus, kultūros tarybos pirminin
kas —Juozas Kralikauskas, iždininkas — 
Dr. Juozas Sungaila, sekretorius — Kęstu 
tis Grigaitis.

Valdyba PLB Seimo išrinkta penke- 
riems metams. Pareigomis valdybos nu
tarta pasiskirstyti kas metai.

Valdybos būstinės adresas: Jonas Matu
lionis, 121, Beatrice St., Toronto, Ont., 
Canada.

Europos lietuviškoji periodika
DARBININKŲ BALSAS, Nr. lo. Turi

nyje: Laisvės raktas, Britų prof, sąjungų 
kongresas, Nauji nuostatai darbininkams 
pavergti. Veržimasis laisvėn (J. Gutaus
kas), Darbininko perkamoji galia, Švedija 
sau ir pasaulio gerovei, Nepatogu nutylėti, 
negalima ir prisipažinti, Italijos socialinė 
koalicija, Keturiolika naujų miestų ir k.

BUDĖKIME, Nr. 25. Turinys: Brolio Ge
dimino laiškas iš Amerikos, Algimantas 
Budrys (K. Lapkritis), Iš mūsų tautos pra 
eities, Kaip senovės lietuviai spėdavo orą, 
Philmont Scout Ranch, Kilnus berniukas, 
Kanklės (K. Varčius), Skautėms, ' FWST- 
ros, Jaunesniųjų skautų kampelis, Iš mū
sų gyvenimo ir kt.

KĄ PASAKOJA NESENIAI IŠ TEN ATVYKĘS Į VAKARUS MARIJAMPOLIETIS

Normos keliamos, o uždarbiai lieka tie 
patys

Valstybinės kainos yra tvirtos, ir jų di
dinti negalima. Faktinė savikaina dažnai 
yra didesnė, negu gaminio atiduodamoji 
kaina. Tada įmonė atsiduria nepaprastai 
sunkioje finansinėje būklėje. Lėšos leidžia 
mos panaudoti tik būtiniausioms išlai
doms.

Kiekvienais metais yra keičiamos nor
mos. Jos paprastai didinamos. Vienas iš 
normų apskaičiavimo būdų yra šitas: ap
skaičiuojama, kiek vidutiniškai per dieną 
pagaminta pereitais metais, ir gautas kie
kis jau nustatomas, kaip norma naujiems 
metams. Taip nuo 1946 iki 1958 metų ply
tų gamybos normos toje Marijampolės ply 
tinėje pakilo nuo 12.ooo iki 19.ooo štukų 
per 8 darbo valandas. Uždarbis, savaime 
suprantama, liko tas pats. Žinoma, jeigu 
praėjusių metų išdirbio vidurkis yra že
miau buvusios normos, tai norma lieka nę 
paliesta.

„Sulipdyti“ sunkvežimiai
Pagalbinių medžiagų, o ypač atsarginių 

dalių tiekimas yra labai nenormalus. Skys 
tą kurą ir tepalus įmonė gauna pagal pa
skyrimą vietos naftos bazėje, o visa kita 
turi parsivežti iš Vilniaus, kur yra visos 
Lietuvos statybinių medžiagų įmonių tie
kimo bazė. (Kiekviena pramonės šaka pa
gal priklausomybę turi ir savo „bazes").

Neretai atsitinka, kad kelių įmonių sunk 
vežimiai, įsimetę kelis maišelius cemento 
Įr po dėžę vinių, grįžta tą pačią dieną L

Vilniaus į Marijampolę. Į gaunamąją me
džiagą ar įrengimų kokybę paprastai ne
kreipiamas dėmesys. Nuvažiavęs parsivež
ti imk, kas tik bebūtų, nes. pasibaigus pa
skyrimo terminui gali atiduoti kitai įmo
nei. Ypač sunkiai sprendžiamas sunkveži
miams atsarginių dalių klausimas. Šofe
riai lipdo kaip kregždės lizdą savo sunkve 
žirnį iš senų dalių, jau seniai nevartojamų, 
arba išardo vieną kurį nors sunkvežimį, 
kad tik būtų galima savąjį remontuoti ir 
juo važiuoti. Su tuo jau apsiprasta, ir tai 
laikoma natūraliu reiškiniu.

Be minėtų įmonių Marijampolėje yra 
dar audimo fabrikėlis „Šešupė“, gaminąs 
vilnonius audinius, baldų fabrikas „Miš
kas“. gaminąs rašomuosius stalus, parke
tą. Visos smulkios dirbtuvės priklauso ra
jono pramonės kombinatui.

Kolūkietis nuo bado išsigclbsti tik savo 
triūsu

Metus trumpą žvilgsnį į Marijampolės 
apylinkės kolūkius, galima pasakyti, kad 
jų būklė yra įvairi. Daug kas priklauso ir 
nuo vadovybės. Kaip žinoma, kolūkių pir
mininkai yra skiriami partijos, nors visuo 
tinis kolūkiečių susirinkimas juos turi 
„patvirtinti“. Partijai ne tiek svarbu yra 
gabumai ar žinios žemės ūkio srityje, kiek 
politinis patikimumas, aklas įsakymų vyk 
dvmas.

Darbadienių natūralinė ir piniginė ver
tė daug kur vis dar žema.

Valstybė paima iš kolūkių grūdus ir ki
tus gaminius žemomis kainomis ir tuo nu

skriaudžia kolūkius ir kolūkiečius. O tuos 
pačius produktus pardavinėja jau daug 
aukštesnėmis kainomis. Valstybės vykdo
ma spekuliacija, deja, įstatymais saugoma.

Kolūkietį gelbsti tik rinka, nes ten grū
dų ir gyvulių (mėsos) kainos, palyginus 
su darbininko kolūkiečio uždarbiu, yra 
aukštos, o kolūkietis vis dar kokiu nors 
būdu nupeni kiaulę ar užaugina karvę. 
Kad kolūkietis dar šiaip taip apsirengia 
ir pavalgo, už tai jis yra dėkingas ne vals
tybei, kuri numeta jam tik trupinius, bet 
tik savo neįkainojamam triūsui.

Nuo šios vasaros įvesta reforma, kad 
kolūkietis gali laikyti ne daugiau kaip vie 
ną karvę. Dėl to karvių kaina krito nuo 
4ooo - 45oo rublių iki 25oo - 3ooo rublių. 
Kolūkiai galėjo pigiai nusipirkti karvių iš 
kolūkiečių.

Net ir su savo pajamomis, ką kolūkis 
gauna iš cukrinių runkelių, pieno ir mė
sos pardavimo laisvoje rinkoje (atidavus 
valstybinę prievolę), jis negali pasielgti 
kaip tinkamas. Visos pajamos turi būti 
nuolat įnešamos į žemės ūkio banką, kuris 
kontroliuoja lėšų panaudojimą.

Marijampolės mokyklos

Dabartiniu metu Marijampolėje yra 5 
gimnazijos (vidurinės mokyklos): berniu
kų, mergaičių, darbininkų jaunimo, neaki
vaizdinė ir rusų. Be to, yra Pedagoginė mo 
kykla, ruošianti mokytojus pradžios mo
kykloms, tačiau dalis jų dirba ir septyn
metėse ir net gimnazijose. Kvietiškio gy
vulininkystės technikume ruošiami zoo
technikai kolūkiams. Yra dar internatas 
ir vaikų namai su vid. mokyklos progra
ma. Be to, gimnazijos įsteigtos Iglaukoje, 
Sasnavoje, Liudvinave ir Daukšiuose.

Į pedagoginę mokyklą priimami mokslei 
viai, baigę gimnaziją, į gyv. technikumo 
dvimetinį skyrių — abiturientai, į ketur
metį skyrių — baigę septynmetes mokyk

las.

Daugelyje gimnazijų, ypač kaimo vieto
vėse, mokslo lygis nėra aukštas. Daug mo 
kytojų dirba mokyklose ir kartu studijuo
ja neakivaizdiniu būdu. (Vilniaus Pedago
ginio instituto neakivaizdiniame skyriuje 
studijuoja 2.6oo asmenų. E.).

Programos tendencingumą pramato ir 
mokytojai ir mokiniai

Išleidžiamoje klasėje nagrinėjama tik 
tarybinė literatūra. Dabar plačiai praeina
ma Tilvyčio „Usnyne“, Gudaičio - Guzevi- 
čiaus „Kalvio Ignoto teisybė“, Dovydaičio 
„Dideli įvykiai Naujamiestyje“, Vienuolio 
„Puodžiūnkiemis“, Venclovos eilėraščiai. 
Čia įeina Poška, Donelaitis, Vaičaitis, Mai 
ronis, Biliūnas, Cvirka, Žemaitė, Sal. Ne
ris.

Atsakinėti tarybinės lietuvių literatūros 
ar istorijos pamoką nesudaro ypatingų 
sunkumų. Svarbu žinoti kelis veikėjus ir 
kas jie buvo. Jei veikėjas komunistas, tai, 
aišku, jis geras, protingas žmogus, jis tei
singas ir kovoja už tautos gerovę. Jei vei
kėjas kokios „buožiškos“ kilmės, tai jis, 
savaime suprantama, „liaudies priešas“, 
„darbo žmonių engėjas“ ir pan. Ir knygos 
pabaiga, savaime suprantama: komunistai 
visados lieka teisūs, jei ir pralaimi, o „bur 
žuaziniai nacionalistai“ patenka į teisingu 
mo rankas ar užsitraukia darbo žmonių 
neapykantą. Moksleiviai — ypač vyresnių 
jų klasių — žino, kad taip yra tik knygose, 
o gyvenime vaizdas visai kitas, tačiau vie 
šai parodyti tokių skirtingų nuomonių ne
įmanoma.

Pertraukų metu ar po pamokų vyksta 
gyvos diskusijos tarp mokinių, kartais ir 
mokytojams dalyvaujant. Apskritai pa
ėmus, tikrovę ir tiesą žino ir mokytojai ir 
daugelis mokinių, tačiau programa yra 
nustatyta, ir nuo jos nukrypti nevalia.

Rusų rašytojai — dvigubai
Ypatingas dėmesys kreipiamas rusų kai 

bai. Nežiūrint tai, kad rusi; literatūros 
kursas praeinamas jau lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokose, tie patys rašytojai 
ir jų veikalai nagrinėjami dar ir rusų kal
ba. Yra mokytojų rusų, silpnai mokančių 
lietuvių kalbą. Visos pamokos atsakinėja 
mos tik rusų kalba, o naująją pamoką mo 
kytojas gali gerai paaiškinti, nes yra vado 
vėliai. Plačiai nagrinėjami Gorkio, Šolocho 
vo, Ostrovskio ir k. veikalai. Mintinai rei
kalaujama išmokti visą eilę Majakovskio 
eilėraščių, ypač jo „Tarybinį pasą“, iš
traukas iš jo kai kurių poemų. Mokiniai 
tikinami, kad labai svarbi yra vieta, kur 
Majakovskio pasakyta:

„Aš rusų kalbą išmokčiau vien dėlto, 
Kad ja kalbėjo Leninas“.

„Labai svarbi tema — vyresnysis brolis“
„Vyresniojo brolio“ (suprask: rusų tau

tos) parama lietuvių tautai laikoma labai 
svarbia tema. Norima mokinius prie tos 
„vyresniškumo“ minties pripratinti, nes ži 
noma, kad mokiniai į tuos „brolius“ žiūri 
savomis akimis, juk jie krašte sutinkami 
kiekviename žingsnyje.

Ostrovskio knygos „Kaip grūdinosi plie
nas“ herojus Korčaginas yra statomas pa
vyzdžiu visam jaunimui. Bet mokiniai sa
vaip į tuos „raudonuosius didvyrius“ žiū
ri, žinodami, kad tūkstančius lietuviškų 
didvyrių, kiekvienam artimų savo sieki
mais ir darbais, tas „didysis brolis“ užka. 
sė miesto grioviuose ir Sibire.

Nemažą vaidmenį propagandoje vaidi
na ir istorijos pamokos. Visa žmonijos pra 
eitis paverčiama kaž kokia nesąmone, ir 
tik „Didžioji spalio revoliucija“ išlaisvinu 
si darbo žmogų ir davusi jam šviesi) gyve
nimą. Lietuvos istorijos vadovėlio anks
čiau nebuvo, jis išleistas tik šiais metais, 
todėl tekdavo vesti užrašus. Lietuvos isto
rijos pamokos būdavo labai retos, ir tik 
retas mokinys gali turėti pilnesnį supra
timą apie tikrąją Lietuvos praeitį.

(Bus daugiau) (Elta)
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SKAITYTOJAMS, KURIE SKOLINGI
Spalio mėn. gale baigiasi Lietuvių Na

mų Akc. B-vės finansiniai metai.
O yra dar „Europos Lietuvis“ skaityto

jų, kurie iki šiol nespėjo sumokėti savo 
prenumeratos mokesčio už 1958 metus. Po 
teisybei, yra dar net ir tokių, kurie ramia 
sąžine skaito laikraštį, bet nepaslryžta at
silyginti už jį nebe nuo šių metų.

Visus tokius prašome paskubėti atsily
ginti. Pirma — „Europos Lietuvio“ leidė
jai sunkiai verčiasi, ir jiems reikalingas 
kiekvienas penas. Antra, kas nesumokės 
skolos iki spalio mėn. galo, skriaus leidė
jus dar Ir kitu būdu: teks sudarinėti tokių 
skolininkų asmeninius sąrašus ir sugaišti 
be reikalo nemaža laiko.

Dėl to būkite geri ir nedarykite leidė
jams dar didesnių išlaidų, nes laikas taip 
pat pinigai.

Siųskite savo skolų tuojau!

Spalio mėn. 25 d., šeštadienį, 
Lietuvių Namuose,

1, Ladbroke Gardens., W.11, 
įvyks

Londono Lietuvių Moterų 
„DAINAVOS“ SAMBŪRIO

TRADICINIS BALIUS.
Maloniai kviečiame visus 

atsilankyti.
Gros puikus orkestras, veiks 
šeimyniškas bufetas, turtinga 
loterija, ir renkamas ir vaini
kuojamas baliaus karalius, ir 

daug kitų netikėtumų.
Pradžia 7 v. v. Įėjimas 3/6. 
Staliukus galima užsakyti iš anksto 

tel. PARk 2470.

KALENDORIUS, KOKIO DAR NEBUVO
Londoniškė Nida spausdina 1959 metam 

kalendorių, kokio jau daugelį metų netu
rėjome. Tai sieninis kasdien nuplėšiamas 
kalendorius, kokius buvome pratę pirktis 
Lietuvoje. Tremties metais tokio dar nesa
me turėję nė vienais metais. Dabar Nida 
stengiasi grąžinti tą ilgametę lietuvišką 
tradiciją, kai kiekvieną rytą nuplėšdamas 
praeitos dienos lapelį užtinki antroje pu
sėj* linksmą anekdotą ar minėtiną datą, 
posmelį ar įdomią mįslę, įdomų posakį ar 
patarlę, užmirštą ar nežinotą faktą ar pa
tarimą, kuris gali būti labai pravartus kas 
dieniniame gyvenime.

Nėra abejonės, kad toks kalendorius bus 
laukiama naujiena.

„Europos Lietuvio“ skaitytojai ir Nidos 
Knygų Klubo nariai tą kalendorių gaus už 
5 šil. D. Britanijoje, už 1 dolerį Amerikoje 
ir Kanadoje. Jis bus išsiuntinėtas visiems, 
ir atsilyginti teks jau gavus tą kalendorių.

Jeigu kas nors iš „Europos Lietuvio“ 
skaitytojų ar Nidos Knygų Klubo narių 
vis dėlto nenorėtų pasinaudoti proga įsi-

BRADFORDAS
Lietuvių Vyties Klubo Valdyba praneša, 

jog šių metų spalio 28 d., šeštadienį, 3 v. 
popiet, Klubo patalpose įvyksta

Oficialus Klubo atidarymas
šia programa:

1. religinės apeigos — kun. J. Kuzmic- 
kis; 2. paskaita.- pranešimas — Al. Dič- 
petris; 3. meninė dalis — Atžalynas.

Ponių paruošti užkandžiai.
Atidaryme dalyvauti kviečiami visi D. 

Britanijos lietuviai.
Lietuvių Vyties Klubo Valdyba

PASIRODYS „ATŽALYNAS“
Spalio 18 d„ 7 vai., „Atžalynas“ pasiro

dys Jungtinių Tautų organizacijos rengia
mame tarptautiniame festivalyje Bradfor- 
de, St. Georg‘s Hali, kuri talpina per 2ooo 
žmonių. Bus miesto burmistras ir kiti aukš 
ti svečiai. Visi „Atžalyno“ bičiuliai, kry
žiuokite pirštus, linkėdami pasisekimo. De 
šimties tautų akivaizdoje nors trumpą va
landėlę „Atžalynas“ atstovaus jums vi
siems. A. Bučys

WOLVERHAMPTON AS
Viltis draugiškose krepšinio rungtynėse 

laimėjo prieš Bridnortho RAF 36:39. Vi- 
liūnas šiose rungtynėse pasirodė geroje 
formoje ir gerai susižaidė su Karnilavi- 
čium. Viltis su latviu gynėju žaidė gerai. 
Gaila, kad latvis Manga pasilieka žaisti 
Goodyeario komandoje.

Pirmosios rungtynės šiais metais lygoje 
viltiečiams buvo prieš Goodyeario koman
dą. Pirmas kėlinys 16:25 Goodyeario nau
dai. Antras kėlinys laimimas 22:20. Rung
tynės pralaimėtos 38:40. Viltis žaidė gerai, 
bet neturėjo pakaitų. Už Viltį žaidė: V. 
Karnilavičius, J. Snabaitis, R. Ritbergeris, 
A. Kietavjčius ir V. Kelmistraitis.

Viltis turės visą eilę rungtynių, o tai bū
tų malonu, kad ko daugiau lietuvių pradė
tų treniruotis su viltiečiais. Kviečiame 
Ivanauską, Gečą, Eitmaną, Ivanavičių, K u 
kanauską ir kitus. Viltis turi sale penkta
dienio vakare nuo 7 v.v. Worstones, „High 
fields“ School.

Iš' miesto pasiekiama autobusu 46, ei
nančiu į Worstones, išlipti Swan Cote Dri 
ve. V. Kelmistraitis

VOKIETIJA
KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS 

LANKĖSI BONNOJE
Š.m. rugsėjo 25 d. KV pirm. K. Drunga 

lankėsi Federalinės Vokietijos Pabėgėlių 
reikalų ministerijoje, kur kalbėjosi Bend
ruomenės reikalais su Oberregierungsrat 
Dr. Wolfrum. Pokalbio metu ' išaiškėjo, 
kad Vokietijos vyriausybė neturi absoliu
čiai jokio intereso, kad lietuviai ar kiti pa 
bėgėliai svetimšaliai integruotųsi Vokieti
joje kultūriškai, t.y. nutautėtų. Tokia evo 
liucija tik patvirtintų bolševikų teigimus, 
kad Vakarų Europa yra kultūrinė pražū
tis : emigrantams, kurie nepramokę pakan
kamai gyvenamojo krašto kalbos, praran
da ir savo įgimtą tautybę bei kultūrą.

Minimoje ministerijoje gauta pažadų, 
kad nuo ateinančių sąmatinių metų pra
džios ir lietuviškoji Bendruomenė, ypač 
jos kultūrinis darbas, bus Pabėgėlių minis 
terijos remiamas. Šios paramos rėmuose 
yra vilčių gauti žymesnės subsidijos ir Va
sario 16 gimnazijai išlaikyti. (VKVI)

savosios tautos talkininkai ir interesų gy 
nėjai laisvajame pasaulyje.

Po K.V. pirmininko žodį tarė laikinai di 
rėkt. p. ėjęs mokyt. Gailius. Išreiškęs pa
dėką Kr. Valdybai, padėkojęs kolegoms 
mokytojams ir mokiniams už bendradar
biavimą, išreiškė įsitikinimą, kad Vasario 
16 gimnazija, visų lietuvių remiama, ir to
liau egzsistuos lietuvybės labui.

Naujasis direktorius, taręs padėkos žo
dį Kr. Valdybai už suteiktą pasitikėjimą, 
prašė visų mokytojų ir mokinių taisos su 
direktoriaus pareigomis susietam dideliam 
uždaviniui įvykdyti. Dr. J. Grinius iškėlė 
ypatingą meilės svarbą darnumui ir darbo 
sklandumui visuose socialiniuose jungi
niuose užtikrinti.

Direktoriaus žodžiu aktas ir buvo baig
tas, mokiniai ir mokytojai vėl išsiskirstė 
į klases tęsti darbą, kuriam Vasario 16 
gimnazija buvo įsteigta ir kuriam, kaip 
mes visi tikime, ji bus ateityje išlaikyta.

Naujasis direktorius
Naujasis direktorius Dr. J. Grinius, gi

męs Lietuvoje Giminėnuose, gimnaziją 
pradėjo lankyti 1914 metais Šiauliuose. I- 
jo Pasaulinio karo audrų nublokštas Ru
sijon, į Šiaulių gimnaziją vėl grįžo 1918 m. 
Labai geras brandos atestatas padėjo gau
ti stipendiją lietuvių kalbos, filosofijos ir 
pedagogikos studijoms Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos - Filosofijos fakul
tete. Po valstybinių egzaminų 1926 m., ėjo 
3 metų prancūzų kalbos, meno istorijos ir 
etikos studijos Grenoblio ir Paryžiaus u ai

apylinkinėje visuomenėje gimnazija turi 
gerą vardą ir yra populiari. Tik per tris 
savaites buvo trys pakvietimai mūsų gim
nazijai dalyvauti organizacijų bei mokyk
lų šventėse. Ypač pageidaujami gimnazi
jos tautinių šokių būrelio pasirodymai. 
Tik ne į visus kvietimus galima teigiamai 
atsiliepti, nes dažnesni vieši pasirodymai 
gali nukreipti moksleivius nuo jų tiesiogi
nių uždavinių.
’ Tačiau už viską maloniau buvo konkre
čiai patirti, kokį didelį artimo meilės dar
bą atlieka gimnazijos rėmėjų būrelių vado 
vai su savo nariais ir Balfas, kurio siun
čiamų maisto produktų moksleiviai valgo 
kasdien. Viešai reikšdamas didelę padėką 
tai lietuvių šalpos bendrajai organizacijai, 
nemažesni dėkui tariu visiems gimnazijos 
rėmėjų būrelių nariams, nes jų kiekvie
nam parašyti padėkos laišką nepajėgčiau. 
Jų nedidelės, bet pastovios aukos yra m 
sų gimnazijos kraujas. Jam nusilpus, grės
tų merdėjimas ir mirtis. Šituo atveju d 
džiajai daugumai mūsų moksleiviu, gimna 
zijos mokslas būtų nepasiekiamas.

Tikėdamas būrelių aukos dvasia, norė
čiau priminti, kad mūšų gražaus jaunimo 
būry šiais mokslo metais Vhsario 16 gim
nazija turi gausiausią abiturientų klasę, 
gausesnę už visas lig šiol buvusias.

Dr. J. Grinius

RUSIŠKA MINISTERIJA SIAUČIA
Ryšių, tai yra, pašto, telefono ir telegra-

gyti šią visiems sekantiems metams labai 
naudingą naujieną, prašomas jau dabar 
parašyti (Nida, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.11), kad jam nebūtų siunčiama.

NOTTINGHAMAS
ATŽALYNAS TEBEDAINUOJA

ERDMONUI SIMONAIČIUI — 70 METŲ
Š. m. spalio 31 PLB Vokietijos Kr. Val

dybos vicepirmininkui ir Mažosios Lietu-

versitetuose, užbaigtos 1929 m. vėl valsty
biniais egzaminais ir daktaratu.

Nuo 1929 m. Dr. J. Grinius pradeda skai 
tyti prancūzų literatūros, estetikos ir krikš 
čioniškojo meno paskaitas V.D. universite 
te kaip priv. docentas ir docentas, kol,
1940 m. atleistas iš universiteto, kurį lai
ką mekytojavo Telšių gimnazijoje. Laimė
jęs viešą konkursą bendrajai meno istori
jai dėstyti, grįžo į V.D. universiteto Staty
bos fakultetą, bet vyr. dėstytojo titulu.
1941 m. atgavo docento teises ir kiek vė
liau išrinktas senato sekretoriumi.

Tremtyje Dr. J. Grinius ėjo gimnazijos 
mokytojo ir kurį laiką direktoriaus parei
gas, pasireiškė kaip rašytojas dramatur
gas ir žurnalistas bei redaktorius. Žurna
listinės veiklos pradžia buvo jau studentą

fo ministerija, pries kiek laiko paversta 
respublikine, anksčiau valdyta tiesiai iš 
Maskvos, tebėra pasilikusi tipiškai rusiška 
ministerija Lietuvoj. Būdingas š.m. rugsė
jo 4 dienos (tiksliau — nakties) įvykis: 
ministro pavaduotojo V. Matašiaus šofe
ris P. Solovjovas, girtas važiuodamas Vil
niaus miesto viena gatve, sužeidė P. Vago- 
nį, apsisuko ir pabėgo, nesuteikęs sužeis
tam pagalbos. Šoferis buvo surastas na
mie. Neturėjo rimtų paaiškinimų, kur ir 
ko jis naktį važinėjo. Ministerijos automo
bilių viršininkas N. Soročkinas pripažino, 
kad padėtis pąs jį nenormali, nes aukštųjų 
ministerijos pareigūnų šoferiams leidžia
ma naudotis automobiliais, kaip jie nori, 
ir esama galimybės tuos jų važinėjimus 
„apiforminti“ kaip tarnybinius. (LNA)

Kas norėtų turėti ne tik sau, bet ir sa
vo bičiuliams, prašomas taip pat parašyti 
neatidėliojant, nes ruošiamasi spausdinti 
tik tiek, kiek reikalinga mūsų skaityto
jams aptarnauti.

Platintojai taip pat neatidėlioja užsisa
kyti.

Kas jau tikrai nori būti malonus ir pa- 
• remti to kalendoriaus išleidimą, tas galėtų 

net ir pinigus iš anksto atsiųsti.

„SUDUŽĘS VAIZDAS“
Nidos Knygų Klubas baigė spausdinti ir 

atidavė knygrišyklon stambų Balio Gražu 
lio apysakų rinkinį „Sudužęs vaizdas“.

Su šia knyga bus išsiuntinėtas ir „Rink
tinės“ Nr. 2, jau dailiau išleistas, negu pir 
masis. - -----------—-

-TKis JJr~nėra matęs „Rinktinės", prašo
mas atsiųsti 3 šil. 6 penus. Šis leidinys 
spaudos buvo pakankamai išpopuliarintas, 
ir kiekvienuose lietuvių namuose jam Uk- 

——tar turėtų būti skirta vietos.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BAZARAS

Jis vyks spalio 25 - 2 (T dienomis Parapi
jos salėje, 345, Victoria Park Rd , E.9.-

Be to, numatoma, kad jame > dalyvauš 
Šv. Onos Draugija, turėdama savo atskirą 
skyrių.

B^zaras numatoma atidaryti po pietų, o 
vėliau vakare bus pasilinksminimas.

Bus gera proga, kaip ką gera nusipirkti 
už pigią kainą.

MANCHESTERIS
Manchesterio ir Rochdalės lietuvių žiniai

Parvažiavę iš DBLS ir Namų Bendrovės 
akcininkų suvažiavimo Londone atstovai 
D. Banaitis ir A. Jaloveckas Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose 1953 
m. spalio 18 d., šeštadienį, apie 6 vai. p.p., 
padarys pranešimą. Ko negalės pasakyti 
atstovai, pasakys tai „Tape Recorder“, ku
ris neturės nieko paslėpęs ir nieko nebi
jos, kad kas nors ir pyktų ant jo.

DBLS narius ir N.B. akcininkus, kurie 
tais dalykais domisi, prašom atsilankyti.

Skyrių Valdybos

Nors Bradfordo Atžalynas turėjo puikų 
koncertą Nottinghame rugsėjo 27 d., ta
čiau verta ir pavėluotai tokį įvykį pažymė 
ti. Buvo tai Tautos šventės iškilmės jau
kioje Sycamore mokyklos salėje, kur susi
rinko apsčiai vietos ir apylinkės lietuvių 
su mažaisiais. Prasmingą įžangos žodį ta
rus skyriaus pirm. K. Bivainiui, trumpą, 
kondensuotą paskaitą skaitė Br. Daunoras. 
Ragino burtis lietuvį prie lietuvio, nes or
ganizuotas gyvenimas atneša daugiau nau
dos tėvynei ir mums patiems.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė Brad
fordo Atžalynas. Bendras, vyrų ir moterų 
choreliai, vadovaujami T. Buroko, įspūdin
gai padainavo rimtų vyriškų, ilgesingų, Tė 
vynės meile persunktų dainų. Klausytojai 

'■buvo sužavėti gražia tarsena, menišku iš
pildymu ir įšlgyvor>imu.„Įačiau nebuvo pa 
mirstas ir sąmojus: skambėjo linksmi du
etai, aidėjo kupletai, ir vis nauji, sąmojis* 
pilni, bet švelnūs, aktualūs.

Gražiai pasirodė ir tautinių šokių šokė
jai, vadovaujami p. O. Peleckienės. Nors 
scenoje nebuvo jaunų mergaičių, — visos 
šokėjos buvo tekėjusios moterys, tačiau 
šokio menas žavėjo žiūrovus. Pasirodo, 
kad, dirbant ir aukojantis, galima tikrai 
daug ir gera padaryti.

Ne be reikalo pabaigoje K. Bivainis nuo 
širdžiai dėkojo Atžalynui ir jo vadovams, 
o mažoji Kiburaitė p. Burokui įteikė pui
kių gėlių puokštę. Meninę dalį vykusiai 
pranešinėjo p. Būčys.

Sekančią dieną, sekmadienį, gražus bū
rys lietuvių specialiu autobusu nuvyko į 
kapines, kur kun. kapelionas pašventino 
trijų mirusių tautiečių paminklus. Pir
miausia buvo sustota prie a.a. J. Tamuli- 
no, paskui prie a a. Juozo Miliausko ir pa 
galiau prie a.a. Jono Bublio kapo. Pamoks
lą sakydamas, kapelionas pažymėjo lietu
vio tremtinio kelionę į svetimus kraštus, 
pateikęs kai kurių a.a. J. Bublio gyvenimo 
detalių. Lietuvių Sąjungos skyriaus vardu 
kalbėjo pirm. K. Bivainis, dėkodamas vi
siems už prisidėjimą paminklus pastatyti 
ir už atvykimą.

Pažymėtina, kad tą dieną bažnyčioje pa 
maldų metu solo giedojo J. Kasperavičius

CORBY
DBLS Corbio sk. valdyba spalio 26 d., 5 

vai. p.p., šaukia visuotinį metinį skyriaus 
narių susirinkimą, kuris įvyks St. John 
Ambulance Hall.

Prašome skyriaus narius ko gausiau at- 
sMąnkyti, nes bus naujos valdybos rinki
mai,po to skyriaus atstovo pranešimas iš 
DBLS siiyažiavimo Londone, o vėliau įvai 
rūs skyriaus einamieji reikalai.

Sk. Valdyba

PONIOS, PANELĖS IR PONAI!
Ar Jums trūksta pažįstamų? Greit ir su 

diskrecija mes pagelbėsim Jums sudaryti 
tinkamas pažintis. Rašykite dėl nemoka
mų smulkesnių informacijų šitokiu adre
su:

RECORD MATRIMONIAL AGENCY, 
Market Harborotijh, Leics. P.O. Box 11.

iš Bradfordo. Jo giesmės, sodriu balsu iš
pildytos, kėlė visų sielas ir stiprino jas.

Svečias

vos Tarybos pirmininkui E. Simonaičiui 
sueina 7o metų. Jau iš anksto sveikiname 
garbingą kovotoją dėl lietuvybės, visą sa
vo amžių ir jėgas pašventusį lietuvių tau
tos interesų labui. Visiems už save jaunes 
niems ir daugeliui savo bendraamžių E. Si 
monaitis gali būti geru pavyzdžiu, kaip 
mylėti savo Tėvynę, savo tautą ir kalbą. 
Ilgiausių metų —• E. Simonaičiui. (VKVI)

VOKIETIJOS K. V. ĮSTAIGA KELIASI 
Į HUETTENFELDĄ

Pasunkėjus finansinei padėčiai, K. V. 
įstaiga palaipsniui keliama į Bendruome^ 
nes nuosavybę Huettenfelde. (VKVI)

VASARIO 16 GIMNAZIJA
ATOSTOGOS PASIBAIGĖ, NAUJAS 

DIREKTORIUS GIMNAZIJOJE
Š. m. rugsėjo 2 d., po vasaros atostogų, 

prasidėjo 1958-59 mokslo metų tąsa. Po- 
atostoginė mokslo metų tąsa sutapo su 
nauju, gimnazijos gyvenime svarbiu įvy
kiu. Būtent, PLB Vokietijos Kr. valdyba 
pakvietė ir nuo rugsėjo 1 d. gimnazijos di
rektoriumi paskyrė Dr. Joną Grinių. Bu
vęs laikinumas gimnazijos vadovybėje tuo 
būdu pasibaigė.

Šiam įvykiui atžymėti IX.2 gimnazijos 
salėje įvyko trumpas aktas, į kurį susirin
ko gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Įžan 
ginį žodį tarė K.V. pirm. K. Drunga, pir
miausia nuoširdžiai padėkodamas mkt. T. 
Gailiui, kuris beveik 2 metus ėjo gimnazi
jos direktoriaus, pareigūs, drauge dar bū
damas ir berniukų bendrabučio vedėju ir 
dar turėdamas 25 savaitines pamokas. 
Kiekvienam, kuris gimnazijos gyvenimą 
kiek iš arčiau pažįsta, mkt. Gailiaus dar
bas, gimnazijos labui skirtos jėgos ir pas
tangos gali iššaukti tik didelio įvertinimo 
ir padėkos jausmą. K.V. pirmininkas, tai 
pabrėždamas, paprašė mkt. Gailiaus ir to
liau skirti savo asmenį ir jėgas lietuviško
sios gimnazijos švietimo ir auklėjimo dar
bui stiprinti.

Po to susirinkusiems buvo pristatytas 
naujasis gimnazijos direktorius — Dr. J 
Grinius. K.V. pirmininkas, išreikšdamas 
pasitenkinimą, kad Kr. Valdybai pavyko 
šioms pareigoms gauti buv. Kauno Vytau-

vimo metai, kai jis buvo „Ateities“ redak
cijos narys. Nuo 1952 m. Dr. Grinius tre
jus metus ėjo pareigas kaip maitre d'etu- 
des Laisvosios Europos kolegijoje Stras- 
burge, globodamas lietuvius studentus ii 
vesdamas lietuvių kultūros seminarą.

(VKVI)

GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 
PAREIŠKIMAS

Pirmosios darbo savaitės
(VKVI) Vasario 16 gimnazija yra vai

kas visų lietuvių, gyvenančių laisvuose Va 
karuose. Todėl suprantama, kad nevienas 
tautietis domisi viskuo, kas vyksta mūsų 
gimnazijoje, ir manęs jau teiravosi apie 
ją, nors direktoriaus pareigose pradėjau 
dirbti neseniai. Tai man duoda progos duo 
ti vieną antrą paaiškinimą Vasario 16 gim 
nazijos nuolatiniams ir atsitiktiniams rė
mėjams.

Vasario T6 gimnazija man brangi nuo se 
niai. Atėjau į ją dirbti tik neseniai, nes da 
bartinė PLB Vokietijos Kr. Valdyba suda
rė palankias psichologiškai moralines ap
linkybes. Jos padėjo nugalėti mano svyra
vimus, kuriuos sukeldavo mano nestipri 
sveikata. Pirmieji žingsniai darbo santy
kiuose su K.V. eina abipusiško reikalų su 
pratimo ir nuoširdaus bendradarbiavimo 
dvasioje.

Kai kas man pranašavo, kad ateidamas 
į direktoriaus pareigas aš susilauksiąs kai 
kurių mokytojų opozicijos. Tačiau iš tik
rųjų mokytojai pasirodė draugiški ne tik 
žodžiais, bet ir darbais. Pirmieji du Peda
gogų tarybos posėdžiai buvo sklandus. Ir 
kasdieniniame darbe bendradarbiavimas 
yra geras.

Man buvo malonu patirti, kad vokiečių

KNYGA — GERIAUSIAS DRAUGAS
Ark. Skvireckas — Šv. Raštas — Sena

sis Testamentas, I dalis — 3 sv. 10 šil., II 
dalis — 4 sv. 4 šil.

J. Prunskis — Rinktinės mintys —29/6.
P. Jurkus — Smilgaičių akvarelė — 1 

sv. 16 šil. 8 penai.
N. Mazalaitė — Pjūties metas — 1 sv. 

7 šil. 6 penai.
J. Mingirdas — Patarlės, priežodžiai, po 

sakiai — 1 sv. 5 šil. 8 penai ir 22 šil.
S. Kairys — Lietuva budo — 39 šil.
P. Jonikas — Kovos metai dėl savosios 

spaudos — 1 sv. 16 šil. 8 penai.
Vaikams:

S. Tomarienė — Saulės vestuvės—11/6.
Šv. Istorija — N. Įstatymas — 3/6.
V. Frankienė — Karalaitės Gintarės il- 

gesyš — 2 šil. 6 penai.
Vištytė ir Gaidžiukas — iliustruota pa

saka — 2 šil. 6 penai.
B. Vaivorytė — Tėviškėlės takais—2/6.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 

London, W.4.

NAUJOS KNYGOS
J. Ignatonis *— Ir nevesk į pagundą, nau 

jas premijuotas romanas — 21/6.
Šv. Raštas. Senojo Testamento II d. — 

84 šilingai.
J. Prunskis — Mano pasaulėžiūra — 25 

šilingai.
A. Baronas — Valandos ir amžiai — 7 

šilingai ir 3 penai.
Rašyti: J. Bružinskas, 46, Springcliffe, 

Bradford 8, Yorkshire.
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TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
Jūsų maloniam dėmesiui praneša, 
kad jis pasiunčia už V12.0.0 trims 
kostiumams grynos ir geros vilnos me 
džiagos (vyriškos ar moteriškos, arba 
abiejų).
Taip pat už labai mažą atlyginimą p»r 
siunčia jūsų pačių supirktus siunti
nius. Tik siųskite ir įsitikinsite!
Siunčiami akordeonai, laikrodžiai, 
vaistai ir visa kita, kas tik galima 
siųsti.

to Didžiojo universiteto docentą, prašė 
tiek mokytojų, tiek mokinių būti gerais 
talkininkais naujam direktoriui, į kurio 
rankas, ryšium su gimnazijos buitimi emi
gracinėse sąlygose, yra sudėtas labai di
delis rūpestis.

Baigdamas, K. Drunga kreipėsi dar ir į 
mokinius, prašydamas įsidėmėti, kad Vasa 
rio 16 gimnazija nėra kurios nors rūšies 
prieglauda, į kurią automatiškai priimami 
visi beturčiai. Vasario 16»gimnazija yra 
institucija, kuri turi save nuolat pateisinti 
ir mokslo bei auklėjimo aukštu lygiu įro
dyti savo teigiamumą. Šia prasme moki
nių rolė yra ypatingai svarbi, nes tik jų 
darbštumas, stropumas bei pažangumas 
moksle gali pakartotinai įrodyti visiems 
gimnazijos rėmėjams, kad jų aukos yra ge 
rai investuotos. Mokiniai savo moksliniu 
pažangumu ir lietuviškosios sąmonės stip
rinimu turi parodyti ir okupuotai tėvynei, 
kad Vasario 16 gimnazijoje auga geriausi

SUMAŽINTI ĮPRASTINIAI MOKESČIAI! £
VAISTAI TIESIOG IŠ VAISTINĖS. ii

■ ■■ ■
Visuomet atsiminkite, kad mūsų firmoje visi S

VAISTAI I
paruošiami ir tvarkomi profesionalų vaistinin S
kų, ir dėl to jūs galite būti tikri, kad jums vi- «
suomet bus gerai patarnaujama, kai turėsite !:
reikalų su mumis. į
Kai jums tenka siųsti vaistus savo giminėms ĮJ
į Lietuvą, prašom nesivaržyti ir klaustis mūsų £
vaistininkų patarimų. g
Mūsų naujasis kainoraštis, kurį jūs, be abejo, §
jau turite, leis jums suprasti, kaip mes spren- £
džiame tuos visokius klausimus. «
Be vaistų, mes dar turime didelį pasirinkimą “
kitokių prekių prieinamomis eksporto kaino- ii
mis. O per mus jūs, be abejo, galite siųsti ir “
savo supirktąsias prekes. S
Pabandykite nuo šiol siųsti per: «
ACTON PHARMACY (export) ltd., i
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England. ”
Tel.: ACOrn 0712.
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EUROPOS LIETUVIS

BARAVYKININKŲ
KAMPELIS

P. ŠILTDARŽIENĖS ATVIRAS LAIŠKAS
Paskutiniuoju metų „Europos Lietuvy

je“ pasirodė tiek daug laiškų, tad tikiuos, 
kad gerb. Redaktorius išspausdins ir ma
niški. V. Šiltdaržienė
Atsakymas p. S. L.

Perskaičiusi nebaravykininko p. S.L. at
virą laišką, kruvinomis ašaromis verkiau 
visą naktį.

Nuo kada gi tikros pranašystės, nieko 
bloga niekam nedarančios, laikomos kri
minalu? Apie visus karalius, visus gerbia
mus žmones yra rašoma ir pranašaujama, 
ir nei rašeivoms, nei pranašautojams nėra 
kertamos galvos. Tačiau priešingai įvyko 
su manim. Esu tampoma po spaudą, tar
tum be tėvo ir motinos būčiau gimusi.

Paprašė mane papranašauti. Be pinigo 
tai atlikau. Pasakiau, kaip kas valdys ii 
kaip ilgai, ta proga paminėjau porą pavar 
džių. Ar suklydau — tesprendžia patys 
skaitytojai.

Jei norėčiau, pasižiūrėjusi į kamuolį,' 
papasakočiau daug įdomių dalykų. Ir kiek 
kieno kojinėse yra ir kas, kaip, kur ir ka
da, ir šį ir tą. Ir kas kaip kokią nuodėmę 
padarė ar dar rengiasi padaryti, kas die
ną nuodėmiauja ir kas naktį ir daug kitų 
įdomybių pasakočiau, bet aš cit! Profesio
nalė esu, tik asmeniškai į ausis pasakau ir 
už pinigus. O žiūrėk, kitas balaganščikas. 
apgavikas šaukia dykai tokius dalykus, 
apie kuriuos nenusimano arba iš piršto iš
laužia juos. Ir ką gi, ponai! Našlė esu ko
neveikiama, o tikras kartus pipiras dažnai 
ramiai gali gerklę laidyti, ir niekas jam ir 
pirštu nepagraso.

Kurgi ir kaip ir kokios organizacijos 
taip jau smarkiai buvo kaltinamos? Tegu 
p. S.L. paskaito kitus laikraščius —ten tai 
bent kaltinimai! O čia baravykininkų kam 
pelis jį žudo! Kur tie kriminalai?! Girdi, 
negeroves kelkim ne baravykininkų kam
pelyje, o viešai kaltinkim. Susimildami, pi 
liečiai! Jei pradėsim tai kelti, ką savo kris 
talo kamuolyje matau — tai ir „Europos 
Lietuvį“ uždarysim, ir sąjungą palaido
sim, ir vieni kitiems akis išdraskysim, ir 
net baravykininkų judėjimas nepadės. Ap
saugok, Viešpatie, nuo p. S.L. patarimo. 
Toliau p. S.L. rašo: baravykininkai nedrįs 
ta savo veido rodyti. O p. S.L. ar išdrįso 
parodyti, pasislėpęs po dviem raidėm?

Veltui žiūrėjau į kamuolį, kas jis yra. Ir 
L.S. maišėsi, ir S.L., ir dar kitos raidės 
lindo. Tikra mišrainė gavosi, vos kristalo 
kamuolys nesprogo. Kūma baravykininkė 
Z.M., kartu žiūrėjusi, iš baimės vos prie
puolio negavo — taip buvo deformuotas 
tas aiškus veidas!

Skaitau, kad į „Europos Lietuvį“ įvestas 
naujas skyrius „žvaigždės ir jūs“, tikriau
siai tam, kad žmonės mažiau mano pagal
ba naudotųsi, kad mažiau uždirbčiau. Tik
riausiai ir čia p. S.L. darbas, nukreiptas 
prieš mane našlaitėlę.

Tačiau perspėju visus niekadėjus, bloga 
linkinčius, pavydinčius, kad jei vėl kas 
mane tampys po spaudą, tų vardu uždegu 
si sulaužysiu tris žvakes, papilsiu druskos 
ant jų tako ir atkalbėsiu mekum petum.

P.S. Baravykininkų judėjimas labai at
siprašo p. V. Šiltdaržienę, mūsų gerb. tal
kininkę, pabrėždamas, kad į tą piktų už
mačių, šnekų ir šmeižtų reikalą atkreipė 
dėmesį ir pats sąjungos ir namų pirminin
kas, paskutiniame savo pasikalbėjime apie 
sąjungos ir namų reikalus pasmerkdamas 
šmeižtus. Tikriausiai, jis turėjo omenyje 
p. V. Šiltdaržienės reikalą, ir už tai jam 
širdingai dėkojame.

O p. S.L. nutarėm nepriimti į baravyki
ninkų judėjimą, nebent jis stambiai paau
kotų, prieš tai susitaikęs su gerbiama naš
le V. Šiltdaržiene.

CVIRKOS „FRANK KRUK“ — OPERA!
Pagal P. Cvirkos dar prieš karą parašy

tą pašaipišką romaną „Frank Kruk“, kur 
tendencingai pašiepiamas anų laikų lietu
vių išeivijos gyvenimas Amerikoj, rengia
masi Kaune vaidinti opera, kuriai muziką 
parašė Benjaminas Gorbulskis. Libretą 
parašė jaunas rašytojas Pranas Raščius 
su baletmeisteriu V. Grivicku. (LNA)

ANTRA LOTERIJA LIETUVOJE

Naujasis sovietinis finansų ministeris 
Lietuvoje (R. Sikorskis) organizuoja šį
met jau antrą loteriją Lietuvoje. (Pana
šios loterijos organizuojamos ir kitose res 
publikose. Naujas reiškinys čia yra tas, 
kad respublikos dabar tokius dalykus or
ganizuoja „kiekviena sau“. Ligi šiol lote
rijos elementas buvo sujungtas su vadina 
mųjų „savanoriškų“ paskolų organizavimu 
visasąjunginiam iždui).

Antrosios loterijos numatoma parduoti 
trys milijonai bilietų. Bilieto kaina 5 rub. 
Išlošimams skiriama šeši milijonai rublių, 
pelno iždui numatyta 9 milijonai. Laimin
čių bilietų 2I0.000, bet 199.ooo iš jų lai
mės tik teisę gauti prekių už 2o rublių. 
Apie 15 bilietų iš tūkstančio laimės po 
daugiau kaip loo rublių vertės prekių ar 
pinigais. Tik’ vienas iš trijų milijonų lai
mės VOLGA automobilį (4o.ooo rb.) ir 
devyni — po MOSKVIČ automobilį (25. 
ooo rb. vertės).

Iš daiktinių laimikių kainų įdomesni: 
motociklai — nuo 3 iki 5.5 tūkst. rb., siu
vamos mašinos: kojinės — 875 rb., ranki
nės — 583 rb.; šaldytuvai — 1.5oo rb. ar
ba 2.000 rb., dulkiasiurbliai — 425 rb., te
levizijos imtuvai — 1.75o rb., akordeonai 
— 1.58o rb., odinės pirštinės — 45 (mot.) 
arba 41 (vyr.) rubliai.

Bilietų traukimas numatytas gruodžio 
28-3o d.d. Kaune.

Pirmosios loterijos praktika parodė, kad 
laimėtojai turi gerokai pavargti, kol gau
na laimikius (krautuvės jų dažnai neturi, 
reikia dažnai laukti), todėl daug smulkių 
laimikių tebėra ir, gal būt, nei nebus at
siimti. (LN'
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KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ
SVARSTYKLĖS (gimusiems tarp rugsė
jo 24 d. ir spalio 23 d.):

Jūsų populiarumas kyla. Nemalonūs ap
kalbinėjimai suerzins jus. Nesusipratimas 
namuose pareikalaus persitvarkymo. Pasi
rūpink savo asmeniškais reikalais. — Lai
mingi skaitmenys: 7, 25.
SKORPIJONAS (spalio 24—lapkričio 22):

Nusistatyk, kurį iš dviejų asmenų pasi
rinksi. Atsisakyk nuo vienkartinio atlygi
nimo, o pasirink pastovų. Neįsivelk į gin
čytinus reikalus, nes nukentėsi. Nepirk nie 
ko nauja. — Laimingi skaitmenys: 6, 24. 
ŠAULYS (lapkričio 23 — gruodžio 22):

Nežiopsok, nes prarasi priklausančius 
pinigus. Nelaimėje padės draugas. Ketvir
tadienį ar penktadienį išgirsi romantiškų 
naujienų. — Laimingi skaitmenys: 15, 17. 
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20):

Numatoma materialinė ir socialinė pa
žanga. Susilauksi malonaus netikėto pa
kvietimo. — Laimingi skaitmenys: 2, 26. 
VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19):

Labai palanki savaitė bizniui. Naminis 
sugyvenimas pagerės. Draugai ir kaimy
nai šauksis jūsų pagalbos. Susilauksi neti
kėto atpildo.—Laimingi skaitmenys: 6, 15. 
ŽUVYS (vasario 20 — kovo 20):

Sužinosi apie artimų žmonių pasiseki
mus. Gera savaitė daryti pakeitimams ar 
planuoti kelionei. Nesirūpink mažais rei
kaliukais. — Laimingi skaitmenys: 2, 24.

AVINAS (kovo 21 — balandžio 20):
Išsikrapštysi iš finansinių sunkumų. 

Ypatinga savaitė širdies reikalams. Numa 
tomą maloni išvyka. — Laimingi skaitme
nys: 13, 31.
BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):

Skirk daugiau laiko darbui ir artimie
siems. Nemaža kliudymų ir kišimosi į ta
vo reikalus patirsi iš šalies. Eik atkakliai 
vykdyti savo idėjų. — Laimingi skaitme
nys: 10, 22.
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):

Numatytieji dalykai turi pasisekti. Sa
vaitės gale suėjimas ir nauja pažintis. — 
Laimingi skaitmenys: 1, 19.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Džiugus sugyvenimas namuose. Numato 
mas piniginis laimikis. Pasisaugok duoti 
užgaulius patarimus kitiems. — Laimingi 
skaitmenys: 12, 28.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):

Ši savaitė niekur nežada palankumo. So 
cialiniai santykiai labai abejotini. Būk 
kantrus ir santūrus savo užsimojimuose. 
— Laimingi skaitmenys: 3, 21.
MERGELĖ (rugpiūčio 24 —■ rugsėjo 23):

Gera pažanga širdies reikaluose. Kiti pa 
keis apie jus savo nuomonę ir pripažins 
jums geras ypatybes. Gausi netikėtą kvie
timą. — Laimingi skaitmenys: 16, 30.

(E) Kauno „Drobės“ fabrikas Briuselio 
parodoje laimėjo aukso medalį. Kai kurie 
kiti Lietuvos išdirbiniai Briuselyje taip 
pat buvo premijuoti, tačiau visa ėjo Sov. 
Sąjungos, ne Lietuvos vardo garbei. Kaip 
žinoma, sovietai Briuselyje vengė skelbti, 
kad tie ar kiti rodomi gaminiai yra Lietu
vos kilmės.

PIGIAI VILIOJA
Nors kasmet valdžia ragina kolchozus, 

kad dirvos būtų iš rudens suartos, bet ly
giai kasmet tas darbas atliekamas labai 
silpnai. Šįmet partija ir valdžia paskyrė 
net premijas (devynias) tiems, kurie ge
riausiai rudenį išars dirvas. Bet premijom 
skiria tik 24.5oo rublių, tai yra mažiau, 
kaip vieno automobilio kaina (visiems Lie 
tuvos kolchozams). (LNA)

balai lygios, tvirtos, pilkos, rudos ir mėlynos :Įįjį 
medžiagos vyriškiems arba moteriškiems kos- ĮĮįH 
tiumams. Iš viso 91 jardo geros medžiagos tik HHĮ 
už 12 svarų! Prie standartinio siuntinio gali- h:įį 
ma pridėti prekių iš mūsų katalogo arba Jūsų 
pačių supirktų prekių, nemokant jokių ma- HįO 
nipuliacinių - persiuntimo mokesčių!
Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė fir žHji 
ma, neimanti jokių manipuliacinių - persiun- gjiį 
timo mokesčių už pagal kainoraštį užsakomus iįHį 
dovanų siuntinėlius 25 svarų vertės.
Rašykite arba aplankykite mus:

AR PAGALVOJAI,
kad siuntinys į Lietuvą ke

liauja mažiausiai 6 savaites? Nors Kalėdos 
mums atrodo dar toli, tačiau spalio mėnesį iš
siųstas siuntinys pasieks adresatą pačiu-laiku. 
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 greit 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 IB SUPPLY CENTRE LTD

8a Thurloc Place, London S.W. V

m

Dabar pats laikas siųsti Kalėdinius dovanų 
siuntinėlius į Lietuvą! Ruošdami tokius siun
tinėlius atsiminkite, kad Lietuvių Prekybos 
Bendrovė čia Jums suteiks geriausią patarna
vimą. Palyginkite mūsų kainas su kitų siūlo
momis kainomis, reikalaukite mūsų kainoraš
čių ir medžiagų pavyzdžių!
Dar nevėlu pasiųsti į Lietuvą standartinį ex
press medžiagų paketėlį, kurį sudaro trys ga-

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

LONDON, W.ll
Telefonas: PARk 1643. (Artimiausios požemi
nio traukinio stotys: Shepherd's Bush arba 
Latimer Road).
Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi agen
tai - atstovai visuose centruose.

B
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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 vizados.

SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Vokiški Hohner - Verdi III akordeonai, 

120 bosų, kaina 103 sv. 10 šil.
švediški Constelation — 120 bosų — 77 sv.

Specialus Kalėdinis pasiūlymas
Į ČIA PAT PATEIKIAMŲJŲ SIUNTINIŲ KAINAS ĮSKAITYTA RUSŲ IMAMI MOKESČIAI, PAŠTO PERSIUNTIMAS IR KITOKIE MOKĖJIMAI PIRKĖJAS NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ!

SIUNTINYS VYRAMS
Svoris 10 ibs. Kaina £10.17.6.
1. 3 jardai storos, labai stiprios vilnonės 

medžiagos vyriškam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, lygi (5į Ibs) 
arba tamsiai pilka (61 Ibs).

2. 3j jardo vilnonės medžiagos vyriškam 
kostiumui.
Spalvos: tamsiai mėlyna lygi, arba tam
siai mėlyna, arba ruda dryžuota.

3. 1 vyriškas, apvalia atverčiama apikakle 
storas megztinis, ilgomis rankovėmis, ge 
ros kokybės.

4. 3 špūlės siūlų.

SIUNTINYS MOTERIMS
Svoris 10 Ibs. Kaina £10.17.6.
1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriš

kam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, mėlyna, ruda 
arba žalia.

2. 41 jardo rayon medžiagos suknelei. 
Įvairių spalvų.

3. 1 moteriškas škotiškos vilnos megztinis 
(cardigan) ilgomis rankovėmis.
Geros kokybės, įvairių spalvų.

4. 3 špūlės siūlų.

PAREIKALAVUS TUOJ PAT 
SIUNČIAME MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS 

DIDELĖ KAINŲ NUOLAIDA

Kiekvienam, kuris nori pasiųsti savo 
nuosavas prekes į Lietuvą, mūsų firma 
paskaitys mokestį už patarnavimą tik 

£1.0.0.
vietoje iki šiai dienai galiojusio £2.0.0. 
mokesčio.

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI:

BROWNEJON K
LIETUVIU SKYRIUS

1- Norfolk Plac«, London, VT.2
Tel. PADdington 2797Jeigu Jūs pridėsite prie savo siuntinio 

prekių iš mūsų kainoraščio, Jūs mokėsite 
TIK UŽ PREKES ir nebus reikalaujami MES NORIME TA PROGA PAINFORMUOTI VISUS SUINTERESUOTUOSIUS, 
JOKIE KITI MOKESČIAI. KAD, P. ANTANAS BRIEDIS NIEKO BE NDRA JAU NEBETURI SU MŪSŲ FIRMA
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