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NEDARBAS ANGLIJOJE Išgarsintas
ėmėsi konkrečių priemonių tolimesniam 
nedarbo plitimui pristabdyti.

apie 2.3 proc. visų dir- 
skaičius vis dar tebe- 
sukelia įvairių spėlio- 
Aiškesniam vaizdui su

Bendroji padėtis
Ligi šiol darbo reikalai Anglijoj buvo to 

kie geri, jog visi tik ir laukė, kada vėl pa
kels atlyginimą, o apie gamybos kėlimą 
niekas ir girdėti nenorėjo. To išvada: Ang 
lijoje pagamintos prekės pasidarė per 
brangios pasaulio rinkai ir automatiškai 
palietė svaro vertę. Infliacijos vengdama 
vyriausybė įvedė tam tikrus suvaržymus, 
davusius esamąją padėtį.

Bedarbių skaičius jau prašoko pusę mi
lijono, o tai sudaro 
bančiųjų. Bedarbių 
kyla. Be abejo, tai 
jimų ir netikrumo.
sidaryti pravartu žinoti, kad tarp I-jo ir 
II-jo pasaulinių karų šitoks žemas bedar 
bių nuošimtis buvo nė neįsivaizduojamas.

Nuo 1921 m. ligi 1938 m. bedarbių nuo
šimtis niekad nebuvo mažesnis kaip 10%; 
protarpiais jis siekė daugiau kaip 20%. Vi 
dutinis bedarbių nuošimtis visam tarpkari 
niam laikotarpiui buvo 14%.

Nors dirbančiųjų skaičius tada buvo 
daug mažesnis negu dabar, bedarbių skai
čius visą laiką buvo didesnis kaip 1 mil., 
o vienu laiku net 3 mil.

1944 m., kuriant vadinamąjį Welfare 
State, garsus ekonomistas lordas Beverid
ge nustatė dirbančiųjų ir neišvengiamų be 
darbių santykį, kurį darbiečių valdžia bu
vo priėmusi (neoficialiai) kaip tarptauti
nį dirbančiųjų ir bedarbių santykio stan-, 
dartą D. Britanijai. Ten sakoma, kad jei 
darbu būtų aprūpinta daugiau kaip 18 mil. 
asmenų, visai normalu būtų turėti apie 3 
proc. laikinų bedarbių bet kuriuo metu. 
Šitie 3 proc. bedarbių neišvengiamai susi
darytų dėl sezoninių darbų ir dėl 
technologinių pritaikymų įmonėse.

Šiandien D. Britanijoj darbu yra 
pinti 23 mil. asmenų. Prie šitokio
čiaus, pagal lordą Beveridge, normalus be 
darbių skaičius galėtų siekti 690.000. Ta
čiau pokarinė pilno darbo aprūpinimo 
praktika įrodė, kad sezoniniams darbams 
ir technologiniams pakeitimams pakanka 
250.000 bedarbių, todėl jau šiandien apie 
300.000 darbo armija nustojo dirbusi sa
vo ir valstybės gerovei,

Valdžia šį reikalą atidžiai stebi ir jau

Nedarbas ir jaunimas
Kaip patarlė sako, viena bėda — ne bė

da. Taip ir su prasidėjusiu nedarbu. Jis 
prasideda tuo laiku, kada prie normalaus 
dirbančiųjų skaičiaus neišvengiamai prisi 
deda gana gausi papildoma darbo jėga.

Prieš praėjusį karą gimimų skaičius An
glijoje buvo nusistovėjęs: apie 1.5 proc. 
(15 gimimų 1000 gyventojų). Karui pasi
baigus jis staigiai pradėjo kilti ir 1947 m. 
pasiekė aukščiausią laipsnį — net 2.07 
proc. (20.7 gimimų 1000 gyventojų).

Šitas nenormalus gyventojų prieauglis 
jau pradeda atsiliepti: baigę privalomąjį 
mokslą, jaunuoliai reikalauja darbo. Pro
gresyviai ta padėtis tęsis ligi 1962 m. Po 
šios datos ieškančių darbo jaunuolių skai
čius pradės mažėti, nes gimimų skaičius po 
1947 m. sumažėjo ir grįžo į prieškarinį ly
gį. Švietimo ministerijos statistiniai duo
menys rodo, kad 1946 m. privalomąjį moks 
lą baigė 625.000 jaunuolių, o 1962 m. šį 
mokslą baigusių bus 930 000, t.y. 300.000

jaunuolių daugiau negu dabar ieškos dar
bo. Ir tai dar ne viskas. Valdžia yra nu
mačiusi sumažinti karines pajėgas. Iš 700. 
000 dabar aktyvioj tarnyboj esančių 1962 
m. numatyta palikti tik 175.000 karių. Tai 
gi prie 300.000 jaunuolių dar prisidės dau
giau kaip 315.000 atleistų karių.

Ar kariai bus atleisti, ar ne, tenka pa
abejoti, bet jaunimui gresiančia darbo kri 
ze reikėtų iš anksto susirūpinti. Geriausia 
išeitis būtų ilgiau užlaikyti vaikus viduri
nėse mokyklose. Gabesnieji turėtų stengtis 
patekti į akademinį pagrindą turinčias mo 
kyklas: Grammar School, Technical School 
ar Secondary Modern School with G.C.E. 
curriculum.

Pasibaigus privalomojo mokslo laikui ir 
nesant galimybės toliau pasilikti toje pat 
mokykloje, moksleiviai automatiškai turė
tų pereiti į Technical Colleges ar kitas pro 
fesines mokyklas, kur kiekvienas, kad ir 
vidutinių gabumų, moksleivis pagal savo 
sugebėjimus už labai mažą atlyginimą ga
li įsigyti naudingą profesiją, o su ja visa
dos susiras sau gerai apmokamą darbą.

Aloyzas Balsys

Ten, kur Nemunas banguoja

naujų

aprū- 
skai-

Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

už

mb

bet

Nobelio premijos paskyrimas literatūros 
veikalą išgarsina ir suteikia premijos lau
reatui moralinę ir materialinę paramą. 
Vargu galima sakyti, kad kiekvienas pre- 
mijuotas darbas būtų plačiosios skaitytojų 
masės „išgrobstomas“ ir skaitomas. Šis 
1958 m. Nobelio premijos pripažinimas so
vietų rašytojui Borisui Pasternakui už jo 
romaną „Daktaras Živago“ buvo nepapras 
tai išgarsintas. Tiesa, iš visų sovietų rašy
tojų Pasternakas yra pirmasis Nobelio pre 
mijos laureatas. 1933 m. Nobelio premiją 
gavo rusų rašytojas Bunin, bet jis po Spa 
lio revoliucijos emigravo į užsienį ir ne
begrįžo. „Daktaras Živago“ yra labiausiai 
išpopuliarinta 1958 metų knyga. Plačiai iš 
populiarino šį veikalą patys sovietų rašy
tojai ir aukštieji pareigūnai, sukeldami 
Maskvoje nepaprastą protestų audrą, tie
siog skandalą, kuris nustebino visą laisvą
jį pasaulį, nes šis įvykis kaip tik dar kartą 
pabrėžė, kaip Sov. Sąjungoje ujamas lais
vas žodis. Ujamas ne vien veikalas, bet ir 
pats laureatas Pasternakas. Jis tapo išmes 
tas iš Sovietų Rašytojų Sąjungos narių, pa 
skelbtas išdaviku, priverstas, žinoma, lais
vu noru, atsisakyti Nobelio premijos, ku
rios dydis yra 214.599 švedų kronų; buvo 
net kelti reikalavimai išvyti jį iš Sov. Są
jungos, atimti pilietines teises.

Toks griausmas Maskvoje nepraėjo lais
vojo pasaulio nepastebėtas. Šį įvykį pla
čiai pradėjo nagrinėti pasaulinė spauda. 
Iš užsienio Pasternakui siuntė sveikinimo 
telegramas žymūs rašytojai, rašytojų orga 
nizacijos, buvo siunčiami protestų pareiš
kimai Sovietų vyriausybei ir partijai.

Pagaliau ir vėl sensacija iš Maskvos. Pa 
sternakui parašius laišką min. pirm. Niki
tai Chruščiovui, radijas pranešė, kad Pas 
ternakas galės vykti į Stockholmą atsiimti 
premijos, jei jis tik panorės... Sovietų vy
riausybė pagaliau susigriebė ir mėgina gel 
bėti savo vardą, pareikšdama, kad „juri
diškai tam nėra jokių kliūčių“. Bet ar jis 
galėtų grįžti? .Jeigu Pasternakas nori iš
vykti iš Sov. Sąjungos ir palikti tą santvar 
ką ir tautą, kurias jis šmeižia savo antiso- 
vietiniame veikale, iš vyriausybės pusės 
jam kliūčių nebus daroma. Jam.bus su
teikta galimybė išvykti iš Sov. Sąjungos ir

asmeniškai „patirti kapitalistinio rojaus 
džiaugsmus“, baigė Tass.

Pagal to paties Tass pranešimą Paster
nako laiškas Chruščiovui skamba šitaip:

„Gerb. Nikita Chruščiov, kreipiuosi į jus 
ir į Sovietų Rusijos komunistų partijos vy 
riaušių vadovybę. Draugo Semičanskio pra 
nešime skaičiau, kad Vyriausybė nesiprie
šins mano išvykimui iš TSRS. Man išvykti 
neįmanoma. Esu surištas su Rusija savo 
gimimu, gyvenimu ir darbais. Aš negaliu 
įsivaizduoti, kaip man skirtis nuo jos ar 
gyventi kur kitur. Kokie ir nebūtų mano 
suklydimai praeityje, aš negalėjau numa
tyti, kad tapsiu Vakarų pasaulio politinės 
kampanijos centriniu tašku. Aš tą pri
ėmiau dėmesin ir Švedų Akademijai prane 
šiau, kad laisvu noru atsisakau nuo Nobe 
lio premijos. Išvykti iš savo tėvynės reikš 
tų man mirtį. Todėl aš prašau šios kraštu
tinės priemonės man netaikyti. Pridėjęs 
ranką prie širdies galiu pasakyti, kad aš 
Sovietų literatūrai esu šiek tiek pasitarna 
vęs ir kad aš jai dar galiu būti naudin
gas“.

Rašytojų kolektyvo Maskvos skyriaus 
pastarojoje rezoliucijoje Pasternakas išva 
dintas ir išdaviku. Iki tol visa Maskvos 
ujimo kampanija apsiribojo vien laureato 
juodinimu, bet iki apkaltinimų nebuvo pri 
eita. Išvadinus Pasternaką viešai išdaviku, 
rašytojų kolektyvas tuo pačiu atidaro ke
lią į persekiojimą teismo keliu.

Ryšium su visa tuo, švedų konservaty
vus Svenska Dagbladet laikraštis rašo, 
kad „rusų valdžios akcija yra tik bandy
mas gelbėti savo prestižą ir parody Ii savo 
didžiadvasiškumą“. Liberalų laikraštis Da 
gens Nyheter mano, kad „kampanija, kuri 
Sov. Sąjungoje nukreipta prieš Pasterna
ką, labai neigiamai atsilieps į Rusijos pres 
tižą ir kad reikštų vieną iš didžiausių 
sų prestižo pralaimėjimų po Vengrijos 
kilimo įvykių“.

Kai vienas Vakarų korespondentas nu
vyko aplankyti Pasternaką, jį sutiko rašy
tojo žmona ir pareiškė, kad jos vyras ne
galuoja, turi silpną širdį ir pasikalbėti su 
juo negali. „Dabar jis miega", pasakė ji 
korespondentui. „Jis turi ilsėtis. Mes pasi
ryžę čia metus ar daugiau labai ramiai 
gyventi, be lankytojų ir interviu“.

Įkyrūs eiguliai Žostautą išvedė iš kant
rybės. Vieniems grasino, ant kitų skundus 
į ministerijas pylė, bet ir toliau, iki pietų 
nusnausdamas, naktimis vogė mišką.

Susiruošė kartą autoritetinga komisija 
Žostauto skundų tikrinti. Nelaimei tą die
ną Žostautas su kartimis išsiruošė į Pane
vėžį ir vėl įkliuvo. Nors gaila buvo, bet 
kartis teko iškrauti, apsaugai parduoti 
Bet sekančios dienos ankstyvą rytą Žos
tautas su pačia ir dukrele, užtūpę ant tų 
pačių karčių, ginė arkliuką į Panevėžį.

Medžiai turi akis, sienos — ausis, o Žos
tautas — gerą uoslę. Užuodė jis tada, kad 
vėl kažkas iš paskos seka. Reikia pėdas 
mėtyti. Pasuko arkliuką į kairę, paskui į 
dešinę, vėl į kairę, vėl į dešinę... ir taip 
tik aštuntą valandą vakaro pasiekė tikslą 
— pristatė kartis į sutartą vietą.

Nedaug trukus Žostautas vėl atsidūrė 
kaltinamųjų suole.

Aprašyti visą Žostauto baudų sąrašą, 
jaučio odos' reikėtų. Ti k : ; :a i t <• toj ui pri
minsime, kad Kazys Žostautas už miško, 
žemės grobstymą, kaimynų skriaudimą, 
įstatymų pažeidimą per pastaruosius kele
rius metus baustas net 27 kartus.

Pasipiktinę jo kaimynai ir Upytės miš
kų eiguliai ne vieną lapą popieriaus suga
dino, rašydami prašymus „iškelkite, susi
mildami iš miško Žostauto šeimą, prapul- 
sime“.

Bet rajono galvos pavarto, pavarto Žos
tauto baudų sąrašą ir susigraudina.

— Jau taip daug tas Žostautas nukentė
jęs, ir vėl bausti?! Tegu dar miške pagyve 
na, vaikus paaugina...

A. Venskūnas
„Panevėžio tiesos“ darbuotojas

K. Silevičius
Panevėžio miškų ūkio Naujamiesčio 

girininkijos eigulys
V. Valaitis

(„Tiesos“ koresp.)
Iš „Tiesos“, 1958.9.26.
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IŠKELKITE ŽOSTAUTĄ...
Panevėžio liaudies teismo teisėja Gu- 

žauskaitė, perskaičius gautą iš Naujamies
čio girininkijos pareiškimą, griebėsi 
širdies. ■

— Vėl Žostautas! .
Tuo metu Kazys Žostautas užsidaręs 

kė pačią ir vaikus:
—■' Baudžia ne už tai, kad vagiame, 

už tai, kad nemokame paslėpti.
— Tėveli, visi vaikai į mokyklas eina, 

o mums vogti ir vogti. Visi vagišiais pra
vardžiuoja, — pradėjo ašaroti dešimtmetė 
Danguolė. Paskui ją užtriūbijo devynmetė 
Janina.

— Nutilkit, biaurybės! —Atsirado, mat, 
kiaušinis vištą mokys! — užrėkė Žostau- 
tautas.

Kazys Žostautas — nei kolūkietis, nei 
darbininkas ir iš viso niekuomet nėra dir
bęs visuomenei naudingą darbą. Gyvena 
sau Naujamiesčio girininkijos Upytės miš
ko 2o5 kvartale ir švilpauja. Dieną nu- 
snaudžia, o naktį su visa šeima miške dar
buojasi. Pardavė pavogęs vežimą rąstų ir 
vėl dainuoja.

Taip jis be jokio didesnio pralaimėjimo 
darbavosi po karo beveik lo metų. Miškai 
čia fondiniai. Tikro šeimininko nebuvo. 
To ir reikėjo Žostautui.

Pirma didesnė nesėkmė Žostautą ištiko 
prieš trejetą metų — Panevėžio miškų 
ūkio apsaugos darbuotojai sugavo Žostau
tą grobstant valstybinį mišką. Iškėlė bau
džiamąją bylą.

Už sistemingą miško grobstymą teisme s 
nubaudžia pinigine bauda ir vieneriems 
metams laisvės atėmimu. Bet neilgai Žos
tautas sėdėjo. Malonės prašymas, gausi 
šeima padėjo.

Sakoma, gero lošėjo ir didelė nesėkmė 
neišgąsdina, tik meistriškumo pamoko. 
Bausmė Žostauto neįbaugino, tik įsiutino.

Grįžo iš bausmės vietos taip pagalandęs 
kumščius ir liežuvį, jog aplinkiniai eigu
liai, kaip susitarę, vienas po kito dūmė iš 
Žostauto „eiguvos“, nes nebuvo kitos iš
eities —rąstai, malkos išgaruoja kaip kam 
paras, o vagis neįveikiamas.

Štai kartą eigulys Ragelis pasigedo mal 
kų. Užsuka pas Žostautą. Gi žiūri, tos pa
čios malkos, su tais pačiais kleimais pas 
Žostautą atsidūrusios.

Eigulys, pasikvietęs liudininku kaimyną
’ " ’ ' . Kur buvęs, 

kur nebuvęs atsirado Žostautas.
— O tau, seni Briedi, ko čia reikia? — 

tuoj supratęs reikalą puolė Žostautas kai- rektoriaus pavaduotojas.
Para- myną- •Nespėjo Žostautas Briedžiui keturių no

kautų atskaičiuoti, eigulio Ragelio nė kva
po neliko.

Bet pernai pavasarį Žostautą vėl ištiko mininką Nehru už negerbimą karvės, kuri 
didelė nesėkmė. Miško sargai sustabdė be- indusams yra šventa. Khemka rinkimu me 
važiuojantį su rąstais į Panevėžį, surado tu buvo Nehru priešas ir dabar tvirtina, 

LTSR ministerių pakeitimai. Spalio daug statybinės miško medžiagos krūmuo- kad Nehrui karvė yra tiek pat kaip ir ark 
17 d. vilniškė „Tiesa“ praneša, kad se prie namų paslėptos. Žostautas vėl atsi- lys, kuris indusams toks pat

Al. Čistiakovas, Al. Drobnys, J. Grigala- dūrė kaltinamųjų suole. gyvulys, kaip kai kam kiaulė,
vičius ir P. Levickas atleisti iš Lietuvos Sugraudino teisėjus Žostauto vaikų ir Nehru vis sako, kad jeigu karvė tokia 
ministerių tarybos pirmininko -pavaduoto- pačios aimanos, suminkštėjo jų širdys. Pri šyenta. tai turi būti ir gerai šeriama. Kai 
jo pareigų. Pagal laikraštį, tai padaryta teisė Žostautui atlyginti už nuostolius, dve Indija vargingas kraštas, tai sunku ir rei- 
ryšium su jų perėjimu į kitą darbą. Čes- jus metus lygtinai davė ir vėl paleido vi!- kalauti, kad jos būtų gerai šeriamos.
tiakovas yra jau paskirtas Lietuvos ūkio ką į mišką. Indijoje, sakoma, karvių yra taip tirš-
tarybos pirmininko pavaduotoju ministe- Sakoma, už vieną muštą du nemuštus tai. kaip Amerikoje automobilių.
rio teisėmis. Be to, ten pat pranešama, kad duoda. O Žostautas muštas ir luptas. Atsi- -------------
ministerių tarybos pirmininko pavaduoto- dūręs vėl miške, elgėsi atsargiai, bet ne- (E) 10.000 medelių pasodinta Šiaulių 
jas J. Laurinaitis atleistas iš LTSR Valst. trukus įkliuvo su malkom, o dar po poros mieste šiais metais, praneša Vilniaus radi-

su dukrele pušis ant šo- jas. Esą tęsiami ir vandentiekio įrengi
mo darbai.

ŠAKIUOSE BUS DIRBTINIS EŽERAS
Prie šakių pradėtas kasti dirbtinis eže

ras — maudyklės Šakių gyventojams. Eže 
ras numatoma būsiąs 4 ha ploto. Panašus 
dirbtinis ežerėlis jau yra įrengtas prie Ro 
kiškio. (LNA)

(E) Br. Ožkinio konstrukcijos sklandy
tuvas „Bro 12“ neseniai buvo apžiūrėtas 
Jeniiu-aktendytojų delegacijos, kuri buvo 
atvykusi į Lietuvą.

(E) Atrankinis šeimų biudžetų tyrimas 
buvo vykdomas Lietuvoje nuo spalio 10- 
20 dienos. Lietuvoje patikrinta apie 3.000 
šeimų biudžetai, jų tarpe apie 900 Vil
niaus šeimų.

(E) Kiek per mėnesi sugauna silkių. Vii 
naus radijas spalio 31d. pranešė, kad Lie
tuvos silkių žvejai Šiaurės Atlante per spa 
lio mėnesį sugavę 120.000 centnerių sil
kių. Mėnesinis planas numatąs pusę to 
kiekio.

VAIKŲ DAILĖS PARODA
Nuo lapkričio 1 dienos Vilniuje atidary

ta vaikų dailės darbų paroda. Parodoje iš
statyta per 500 įvairių dailės darbų, dau
giausia piešinių ir akvarelių. Darbų auto
riai nuo 10 iki 16 metų amžiaus. (LNA)

„SENI 
spalio 
turėjo

LAIKAI“ KAUNE
mėnesio dieną Kauno gy- 
nepaprastą pramogą: gat-

Vieną 
ventojai 
vėje pasirodė „seni laikai“! Gedimino gat
vėj šaligatviu galėjai matyti einančius 
vienuolius (pranciškonus), jaunalietuvį 
skautą ir šaulę (visi uniformuoti). Nevi
sai įprastose vietose (ne kaip seniau) pasi . ,
rodė senos iškabos: Philips reklama (ant Briedį,, pradeJ°J^syti^a<tą. 
buv. „Lietuvos Žinių“ namo), Hotel (ant 
Dr. Gudavičiaus namų), emigracijos įstai
gos iškaba (ant buv. I universiteto rūmų 
sienos)... Gatve važiavo Tilkos ir 1„„ 
mos sunkvežimėliai (tik be šokolado ir be 
duonos...). Gatvėj buvo didžiulė minia, rai 
tas policijos rezervas saugojo tvarką...

Tai buvo sukama nauja filmą... (LNA)

(E) 
mėn.

plano komisijos pirmininko pareigų. Atlei- mėnesių — kartu 
dimo priežastis nenurodoma. no beverčiant.

ir i

LIETUVOJ GAMINS FILTRUS 
RUSIJOS CIGARETĖMS

Cigarečių su filtrais mada veržiasi 
Sovietiją. Ligi šiol tačiau filtrus įsivežda-
vo iš kitur. Dabar juos pradėjo gaminti 
Grigiškių popierio - kartono fabrikas. Tai 
pjrmas cigarečių filtrus gaminąs fabrikas 
visoj Sovietijoj. Cigarečių su filtrais Lie
tuvoje dar negamina. Grigiškių fabriko pa 
gaminti filtrai siunčiami į Rusiją. (LNA)

SUSIDOMĖJO PUSLAIDININKIAIS
Mokslų Akademijos fizikos ir matemati

kos institute steigiamas naujas skyrius — 
puslaidininkių (transistors) elektronikos. 
Šio skyriaus laboratorijoje būsią bandoma 
kurti naujų šios rūšies prietaisų, šiam sky 
riui vadovaus Juras Požėla, instituto di- 

(LNA)

KARVĖ INDIJOS RINKIMUOSE
Indusas Ram Khemka skelbia, kad jis 

teismo atsakomybėn patrauksiąs min. pir-

„nešvarus“

(E) 10.000 medelių pasodinta Šiaulių

[Šaunios DIENOS -]
DVI G NORI SUSIJUNGTI

Britai ir prancūzai buvo nustebinti, kai 
buvusios britų kolonijos Ghanos ir buvu
sios prancūzų kolonijos Guinejos vyriausy 
bes pareiškė savo norą sujungti abu 
tus.

kraš-

minis 
kraš-

JAPONIJOS PRINCAS VEDA NE 
PRINCESĘ

Japonijos imperijinė taryba patvirtino 
įpėdinio į karaliaus sostą princo Akihito 
sužadėtuves su malūnų kompanijos pirmi
ninko dukterim.

Iki šio pokario karalius ten buvo dieviš
ka asmenybė ir galėjo vesti tik karališkos 
kilmės merginą.

AUSTRALIJOJE LAIMI MENZIES
Australijos rinkimuose dabartinio 

terio pirmininko Menzies liberalų ir 
to partijos koalicija padidino savo atstovų
skaičių parlamente ir įsigijo persvarą se
nate, kuriame iki šiol pozicija ir opozicija 
turėjo po vienodą atstovų skaičių.

Australijos Darbo partijai rinkimai ne
pasisekė, nes ji yra jau susikaldžiusi į dvi 
partijas — į Dr. Evatt vadovaujamą ir į 
nuo jos atskilusią katalikų antikomunisti
nę darbo partiją.

DANIJOS KOMUNISTAI SUSKILO
Danijos komunistų partijos buvęs pirmi 

ninkas Larsen, už titoizmą pašalintas, su 
kitais 80 tokių pat išvalytųjų įsteigė savo 
komunistų partiją.

VICEPREZ. NIXON D. BRITANIJOJE
D. Britanijoje lankėsi Amerikos vicepre

zidentas Nixon ir turėjo progos suartėti, 
užmegzti asmeninius ryšius, išklausyti ki
tus ir pats pasisakyti.

TITO PUOLA KINIJĄ
Marš. Tito vienoje pastarųjų savo kalbų 

užsipulė Kiniją, kad ji esanti prieš politi
nę koegzistenciją ir jos naujai suorganizuo 
tosios komunos nieko bendra neturinčios 
su marksizmu.

PRANCŪZIJOS RINKIMŲ POSŪKIS
Nors Prancūzijos rinkimai vyksta dali

mis, bet jie rodo jau posūkį į dešinę. Žy
miai mažiau balsų atiduodama už komu
nistus, o taip pat balsuotojai nusigrįžta 
nuo partijų, kurios buvo priešingos Kons
titucijos keitimui.

piA ŠAULYJE
— Amerikai pirmą kartą visiškai pasi

sekė paleisti tarpžemyninę Atlas raketą, 
kurios kelias-yra 6.325 mylios.

— Iš rytų Berlyno į vakarinį padidėjo 
pabėgėlių skaičius — per savaitę buvo 

3.379.
— Alžyro sukilėliai užpuolė balsavimo 

punktą.
— Kanada ruošiasi užmegzti ryšius ir 

pradėti prekiauti su komunistine Kinija.
— Antrą kartą buvo susitikę Vak. Vo

kietijos kancleris Dr. Adenaueris ir Pran
cūzijos ministeris pirm. gen. de Gaulle.

— Ispanijos spauda nutarė boikotuoti 
futbolo žvaigždę di Stefano, kuris „nepa
kenčiamai“ laikėsi prieš žurnalistus.

— Buvęs Burmos ministeris pirm. U Nu 
nuėjo į vienuolyną apgailėti ministeriavi- 
mo laikais padarytųjų nuodėmių ir dabar 
šviesos festivalio metu su kitais budistų 
vienuoliais eis elgetauti.

— Areštuoti 4 portugalų opozicijos par
tijos nariai, kurie buvo pasikvietę britų 
darbo partijos parlamentarą Bevaną (jis

ŠALTASIS BERLYNO KARAS
Chruščiovas pagaliau įteikė amerikie

čiams, britams ir prancūzams notas, kurio 
se pareiškiama, jog Rusija atsisako laiky
ti Berlyną okupuotą ir siūlo vakariečiams 
padaryti tą patį. Terminas — 6 mėnesiai. 
Berlynas būtų paskelbtas laisvu miestu.

Pirmoji Vakarų reakcija yra neigiama, . - -
ir tam yra daugelis priežasčių. Manoma, nehuvo įsileistas į Portugaliją), 
kad čia pat būdami, rusai pasiųstų savo 
kariuomenę įsikišti, jei virstų rytietiška
sis režimas dabar rusų valdomoje Berlyno 
dalyje, o vakariečiai negalėtų prieiti pa
dėti vakarinei jo daliai, nebegalėtų pabė- kasdien po du kartus. Į Rygą — Leningra 
geliai pasinaudoti, turėtų nuo rytinių vo- dą tik tris kartus per savaitę, j Minską 
kiečių malonės priklausyti 
Berlyno šiuo metu geresnė 
t.t.

Dulles prasitarimas, kad 
bės su rytiniais vokiečiais, 
agentais, kai pasitrauks rusai, gąsdina va- mieji laiškai pirma turi būti nuskraidinti 
karų Berlyno vadovus. Jie įžiūri čia jau Maskvon, ir tik tada jie pradeda savo ke- 
nuolaidas. lionę į Vakarus. (LNA)

KELIAS J VAKARUS TIK PER MASKVĄ
Iš Vilniaus į Maskvą lėktuvai skrenda

ir vakarinio — Lvovą — keturis kartus per savaitę, o 
ekonomija ir į Varšuvą — tik dukart per savaitę: trečia 

dieniais ir ketvirtadieniais.
Amerika kai- I Vakarus, net į Berlyną, lėktuvų iš Vil- 
kaip su rusų niaus iš viso nėra. Todėl oro paštu siunčia

1



EUROPOS LIETUVIS Nr. 47. (538) 1958. XII. 4

„DARNOS” DAINOSE GYVA LIETUVA
Lapkričio 22-23 dienomis Memmingene, 

Vokietijoje, vietos lietuviai ypatingu būdu 
atšventė nekasdieniškas sukaktis, reikš
mingas ir visam mūsų tremties gyvenimui. 
Tai choro „Darna“ 5 metų gyvavimo ir jo 
vadovo muziko Motiejaus Budriūno 40 me 
tų muzikinės veiklos sukaktys, kurioms pa 
minėti choras ,Darna“ surengė gražią pro
gramą, sutraukusią daug svečių iš arti ir 
toli.

Kodėl šios sukaktys brangios?
Sukakčių minėjimas pradėtas lapkričio 

22 d. popietį „Darnos“ choro baltų chori
nės muzikos koncertu ir kita programa, su 
rengta Memmingene gyvenančių pabaltie- 
čių kultūros namuose. Minėjimo salė pri
sirinko pilna. Jų tarpe matyti J.E. Vysk. 
V. Padolskis, specialiai į šias iškilmes at
vykęs iš Romos, Memmingeno vyr. burmis 
tras Dr. J. Berndl, kun. Dr. J. Aviža iš 
1 liuncheno, Amerikos Balso atstovas Dr. 
V. Dambrava su žmona. Iškilmes pradeda 
PLB Memmingeno apyl. pirmininkas ir vie 
t is lietuvių katalikų klebonas kun. A. Bun 
ga, pakviesdamas žodžiui Dr. J. Avižą.

Kun. Dr. J. Aviža, pasveikinęs M. Bud- 
riūną jo 40 m. muzikinės veiklos ir 60 m. 
t mžiaus ir „Darnos“ choro 5 metų sukak
čių proga, iškelia sukakčių reikšmę ir 
svarbą. Poetiškai parinktais žodžiais ir 
mintimis Dr. Aviža peržvelgia M. Budriū- 
no veiklos metus nuo pat jaunystės iki 
šiol, pabrėždamas sukaktuvininko nuopel 
nūs muzikos ir visuomeninės veiklos srity 
se. Ypač iškelia jo raštus moksliniais muži 
kos klausimais, jo organizacinius sugebė
jimus, lektoriavimą ir jį kaip žymų muzi- 
ką — teoretiką. „Darnos“ sukaktis esanti 
ir M. Budriūno 40 m. muzikinės veiklos 
vaisius. Pagerbdami M. Budriūną, drauge 
pagerbiame ir jo „Darną“, nes .Darcia“ 
yra jo kūrinys, jo šeima, o jis pats yra tos 
šeimos galva. Penkių metų „Darnos“- su
kaktis — tai tiek metų įtempto darbo, tiek 
sugaišto laiko. Tai asmeninė auka tiek M. 
Budriūno, tiek visų choristų. Tačiau ši au
ka yra nebereikalo sudėta. „Darna“ sieja 
bendram darbui visus, stiprina pasitikė
jimą savimi, veda mus iš kasdieniškos iu- 
tlnos ir kartu skatina vertinti ir palaikyti 
lietuvišką kultūrą, ne tik jąja gyventi. 
„Daina yra ne tik mūsoji, praeities lie
kana, bet ir dabartinės mūsų buities da
lis“... „Negalėjome išsivežti nei Nemuno 
nei Dubysos“, nei kitų mums brangių Lie 
tuvos grožybių — kalbėjo kun. Dr. J. Avi
ža, — „tačiau kai aš klausausi jūsų, tai gir 
džiu miško ošimą, upių srovenimą ir visą 
Lietuvos gyvenimą. Jūsų daina skelbia, 
kad ne tik daina yra gyva,, bet gyva yra 
ir Lietuva — ji skamba jūsų dainose“... 
Baigdamas kun. Dr. Aviža iškėlė ir svar
biausią „Darnos“ globėją . kun. A, Bungą 
bei kitus rėmėjus, palinkėdamas .„Darnai“< • 
ir M. Budriūnui dar didesnių laimėjimų 
dainos mene.

Skamba dainos pabaltiečių
Toliau — koncertas, kurio pirmoje da

lyje išpildoma: Sėdžiu po langeliu — liau
dies daina — St. Šimkaus, Piovė lankoj šie 
ną, 1. d. — M. Budriūno, Tamsi naktis — 
latvių liaudies daina — E. Melngailis, Vie
na linelius pasėjau, liet, liaudies daina, 
Kur tu lėksi, vanagėli — latvių liaudies 
daina — A. Jurjans, Tiktai galvai pasto
gę, estų daina — M. Saar, Tremtinių gies
mė — V. Jakubėno. Antroje dalyje: Burtai 
— J. Naujelio, Karvelėli — Č. Sasnausko, 
Užmigo žemė — Sasnausko, Kalevalas ir 
Lindastė, estų — M. Hermaa, Oi, pasaky
ki, vokiškai — St. Šimkaus, Jaunystei — 
A. Aleksis, Miškų gėlė —V. Paulausko, Ko 
žilas ožys bliovė — Jakubėno. Visas dai
nas choras, diriguojamas M. Budriūno, iš
pildė derningai ir jautriai, ir publikos bu
vo labai šiltai priimtas. Ypač nuostabiai 
puikiai skambėjo Karvelėlis (kartota), 
Tremtinių giesmė (daugelį sugraudinusi

iki ašarų) ir Ko žilas ožys bliovė. Pabai
goje, publikos plojimams nenutilsiant, cho 
ras sudainavo programoje nenumatytą 
Stikliukėlį — J. Karoso.

Sveikinimai ir gėlės
Tarp koncerto pirmosios ir antrosios da 

lies vyko sveikinimai. Vysk. V. Padolskis 
pirmasis sveikina ir perduoda linkėjimus 
Italijos PLB vardu; sveikina M. Budriūną 
ir jo „Darną“ — visus choristus, drauge 
išreikšdamas asmeniškai savo gilias šimpa 
tijas ir padėką už kilnų darbą. Memminge 
no vyr. burmistras Dr. Berndl sveikina 
miesto vardu. Džiaugdamasis šia iškilme, 
sveikina aukštąjį svetį vysk. Padolskį, M. 
Budriūną ir jo „Darną“. Drauge savo ir 
miesto vardu išreiškia nuoširdžiausią pa
dėką kun. Bungai, kad per jį „mes visi čia 
taip puikiai sugyvename“, kartu išreikš
damas gilų skausmą, kad kun. Bunga iš
vyksta į kitą šalį (kun. Bunga greitu lai
ku išvyksta į Romą; jo vieton atvyksta ku 
nigas Dr. J. Petraitis), tačiau palinkėjo ir 
kitur jam surasti antrą tėvynę ir daug 
dirbti savo tautiečių gerovei kaip ir čia 
dirbo, žodžiu sukaktuvininkus dar sveiki
no estų bendruomenės atstovas, YMCA- 
YWCA atstovė, „Darnos“ seniūnas V. Ru
činskas — choristų vardu ir kun. Bunga 
Memmingeno PLB apyl., parapijos ir sa

Kviečiame!

Didžiosios Britanijos Lietuvių kolonija nepastebimai tirpsta: vienas mūsų iš
vyksta į JAV, kitas Kanadon, trečias vėl ūmai iškeliauja amžinybėn... Dažnas pe
simistas pranašauja, kad girdi, už metų kitų Anglijos Lietuvių kolonija nebeturė
sianti nė vieno pajėgesnio meninio sambūrio. Tiesa, tokių pranašyščių jau buvo ir 
prieš metus ir prieš penkerius. Dėkui Dievui, tokios pranašystės ir lieka pranašys
tėmis, nes kai Petras ar Jonas išvyksta, susiranda Vytas ar Antanas, užimąs jų pa
reigas; kai kuris nors meninis vienetas išsivaikšto, jo vieton išdygsta kitas. Vienas 
geriausių pavyzdžių yra Bradfordo Lietuvių kolonijos meno ansamblis Atžalynas, 
koncertavęs jau ne vienoje didesnėje lietuvių kolonijoje, tik kažkaip vis nebūta lai
mės londoniškiams lietuviams jo išgirsti. DBLS Centrinio Skyriaus valdyba kurios 
nariai yra išsisklaidę po visą D. Britaniją, pasiryžo pasikviesti atžalyniečius Londo
nan. Laimė šyptelėjo: Atžalynas, nepaisy damas ilgos ir varginančios kelionės, ne
paisydamas nei labai palankaus oro nei lai ko, sutiko atvykti pirmam pasirodymui 
Londonan gruodžio 13 d., šeštadienį. Atža lyniečiai pašventė daug, daug darbo va
landų, puoselėdami mūsų liaudies meną. Jie be jokio atlyginimo, dažnas net nutrū
kęs nuo šeštadieninio darbo, atvyksta iš tolimos šiaurės Londonan mūsų pralinks
minti, atitraukti valandai kitai nuo kasdienybės. Ar mes, gyveną Londone ir jo ar
timesnėse ar tolimesnėse apylinkėse, neišgirsime šio kvietimo?!

Koncertas įvyksta XX Amžiaus Teatro salėje, 291, Westbourne Grove, W 11. 
(Lietuvių Namų kaimynystėje).

Koncerto pradžia 7 vai. vakaro. Norin tieji bilietus gali užsisakyti iš anksto, pa
skambinę tel. PAR 2139.

vo vardu. Paskutinių trijų sveikintojų 
vardu puošnios mergaitės įteikė M. Bud- 
riūnui po gražią gėlių puokštę. Telegramo 
mis bei raštu sveikino: kun. Dr. Gronis — 
Vyr. Kat. Sielovados Tvarkytojo T.A. Ber- 
natonio vardu, Marijonų kongregacija, 
kun. Matulis — latvių katalikų Vokietijoj 
vardu, iš Šveicarijos —prof.. J. Eretas su 
šeima ir dideli lietuvių bičiuliai p.p. Eh- 
resbergeriai, kpt. Baltrušaitis ir jo daibo 
kuopų vyrai, Miesau kuopos vyrai Gautin 
go ir Stuttgarto PLB apylinkės, kun. J 
Tautkevičius — Miuncheno lietuvių vardu 
ir kun. Br. Liubinas — darbo kuopų kape
lionas.

Po sveikinimų M. Budriūnas dėkojo vi
siems „Darną“ ir jį sveikinusiems, pasiža
dėdamas ateityje eiti tuo pačiu keiiu, kar
tu išreikšdamas ypatingą padėką J.E. vys
kupui Padolskiui, burmistrui Dr. Berndl, 
kun. Dr. J. Avižai už atsilankymą ir gra
žius žodžius.

Pobūvis prie lietuviškų vaišią stala
Vakare vieno viešbučio salėje vyko po

būvis, kuriame dalyvavo apie šimtą žmo
nių: choristai, daug vietos lietuvių ir sve
čių, jų tarpe ir vysk. Padolskis. Pobūvio 
metu dalyviai gardžiavosi lietuvaičių paga 
mintais valgiais, nuotaikingai šnekučiavo
si, jaunimas šoko. Pobūvio metu lietuviš

kos mokyklos mokytojas V. Bernotas, pats 
pritardamas gitara, padainavo lietuviškų 
dainų meiiodijomis linksmų kupletų, ap
dainuodamas vietos visuomenininkus ir 
choristus. Muz. V. Banaitis akordeonu pa 
grojo eilę lietuviškų dainų, o visi dalyviai 
jam pritardami dainavo. Protarpiais buvo 
pasakyta gražių žodžių nusipelniusiems, 
be to, M. Budriūnui įteikta brangi choristų 
dovana — auksinis laikrodis, o J.E. vysk. 
Padolskiui (taipi ir M. Budriūnui) sugie
dota Ilgiausių metų. Pobūvį pasigėrėtinoj 
humoristinėj nuotaikoj pravedė Dr. V. 
Dambrava.

Pantifikalinės šv. Mišios
Sekančią dieną Memmingeno Marijos 

Dangun Ėmimo bažnyčioj vyko pontifika- 
linės Mišios, kurias laikė vysk. Padolskis, 
asistuojant kunigams A. Bungai ir Dr. J. 
Petraičiui. Pamokslą pasakė kun. Dr. J. 
Aviža, iškeldamas žodžio, dainos ir gies
mės reikšmę žmonių gyvenimui ir Dievo 
garbinimui. Pamaldų metu lietuviškas, iš
kilmingai skambančias giesmes giedojo 
choras „Darna“.

Abi dienos praėjo lyg nuostabi lietuviš
ka šventė, pragiedrinusi tremties dienas 
tiek patiems rengėjams, tiek ir visiems da
lyviams.

M. Musteikis (ELI)
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Ganytojiškas Laiškas
Westminsterio Arkivyskupas ir Metropo 

litas J.E. William Godfrey, S.T. Dr., Ph. 
Dr., Advento proga savo tikintiesiems išlei 
do Ganytojišką Laišką. Jo jurisdikcijoje 
yra ir vienintelė Vak. Europoje Lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčia Londone. Tad Eks 
celencija kalba ir mums.

— Rašau šį laišką iš Romos, kurioje tu
rėjau progos gyventi tomis dienomis, ku
rios niekuomet negali išdilti iš atminties. 
Dar tebeskamba mūsų atmintyje malonūs 
graudingi giedamojo Requiem garsai, ku
riais atsisveikinome mylimą Vyriausiąjį 
Ganytoją — Popiežių Pijų XII, kurio ilgų 
metų tarnyba Bažnyčiai Apaštalų Soste 
vainikuojama beveik dviejų dešimtmečių 
ir yra įrašyta aukso raidėmis popiežijos 
istorijoje. Viso pasaulio susidomėjimas po 
piežiaus Pijaus mirtimi ir Šventojo Tėvo 
— Popiežiaus Jono XXIII išrinkimu 'rodo 
tą aukštą prestižą (orumą, pagarbą, įtaką, 
svarbą), kurį turi Katalikų Bažnyčia - ir 
Jos Aukščiausiasis Ganytojas. Niekas ne
gali nematyti tos didžiulės reikšmės, ku
rią turi Petro Sosto Įpėdinis žmonijai, to 
Sosto, kuris yra netoli Apaštalų Kunigaikš 
čio karsto ir kuris valdo 470 milijonų sie
lų. Tai aiškiai įrodo popiežiaus Pijaus XII 
gyvenimas, darbas ir nesiliaujantis įvai
riais klausimais Katalikų Bažnyčios min
ties skelbimas. Net patys painiausieji klau 
simai jo nebuvo praleisti ir buvo išaiškinti 
pagal katalikišką mokslą ir etiką. Jis tuos 
principus statė aiškiai ir su pasitikėjimu, 
žinodamas, kad Katalikų Bažnyčia yra „ko 
lona ir pagrindas tiesos“ (I Timot. 3, 15). 
Jo nepajudino materialistinio pasaulio šū
kiai ir užgaidos. Jis buvo pasaulyje, bet ne 
iš pasaulio. Savo ramybe, kuri ėjo iš jo pa 
reigų ir asmeniško pamaldumo, jis buvo 
virš to triukšmingo neramumo tų, kurie 
nepažįsta Dievo arba nesidomi Aukščiau
siosios Būtybės buvimu.

„Beprotis“, sako psalmininkas, „tarė sa 
vo širdyje, kad nėra Dievo“. Pijus XII vi
suomet nurodė tą kvailystę su skausmu ir 
teigė, kad tą graži tvarkinga visata, kurios 
paslaptis žmogaus genijus palaipsniui ati
dengia, neturi kito išaiškinimo, o tik tą, 
kad yra Kūrėjas ir visi turi grįžti prie Jo, 
jei nori rasti tą ramybę, kurios taip nera
miai ilgimasi. 1 ■ ' ■ ’

Toliau J.E. Arkivyskupas vaizdžioje san 
traukoje duoda Petro Primato pagrindus 
iš Šv. Rašto ir Tradicijos. Kas turi dan
gaus karalystės raktus su galia surišti ir 
atrišti kas turf pavedimą ganyti avinėlius ' 
ir avis ir stiprinti brolius tikėjime, tas nė
ra bendruomenės tik paprasta garbės gal
va, bet yra valdovas ir viršininkas. Taip ly
giai ir Petro įpėdiniai ilgoje ir nenutrūks
tamoje eilėje, kaip Romos Vyskupai Apaš
talų Soste, turi visas tas pačias galias ir tą 
pačią pareigą maitinti Kristaus kaimenę 
tikru mokslu!

(Kitą savaitę duosime Laiško išvadas).
r. Dauknys, MIC

Pamaldos
DERBY — šį sekmadienį, gruodžio 7 d. 11 
vai., Seselių koplyčioje, Bridge Gate. Kvie 
čiami ir plačiosios apylinkės tautiečiai.

Europos Lietuviškoji Periodika
DARBININKŲ BALSAS, Nr. 11. Turi

nys: Socializmo kūrimas, Rytų Europos iš 
skyrimas iš blokų, Vokiečių socialdemokra 
tų partijos programos pagrindai, Darbo 
Partija aptaria savo politiką, Dvi pasauli
nės revoliucijos (J. Gutauskas), Kursai 
profesinių sąjungų nariams, Du jubiliatai 
ir kt.
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JO GENEROLAI
12. Sąmokslininkų likvidacija Prancūzijoj

Becko organizuotasis perversmas karš
čiausių rėmėjų ir bendradarbių turėjo oku 
puotosios- Prancūzijos karinėje valdžioje. 
Pagrindinis sąmokslininkas čia buvo Pary
žiuje: Prancūzijos karinis gubernatorius 
generolas von Stuelpnagel, kurį rėmė ar
mijos grupės B štabo viršininkas gen. Han. 
sas Speidel, šiuo metu žymiausia V. Vokie 
tijos karinė figūra. Prie jų prisidėjo ir vo
kiečių armijos vakaruose vyr. vadas mar
šalas Kluge, atkeltas iš rytų fronto ir per
ėmęs vadovybę iš marš. Rundstedto. Mar
šalas Rommel irgi palaikė tamprius ryšius 
su sąmokslininkais ir po sėkmingo pervers 
mo būtų perėmęs labai svarbias kariuome
nėje pareigas. Po katastrofos Afrikoj jis 
čia, vakarų fronte, važinėdavo kaip karo 
inspektorius.

Kai liepos 20 d., 5 vai., sąmokslininkai 
Paryžiuje telefonu buvo painformuoti apie 
Hitlerio žuvimą, žinia buvo sutikta su en
tuziazmu. Tačiau ir jų padėtis pasidarė to 
kia pat kritiška ir neaiški, kai 6 vai. per 
radiją išgirdo, kad Hitleris gyvas.

Stuelpnagel tuojau sušaukė karo tarny
bą. Buvo prieita išvados: nors Hitleris ir

J. VARČIUS

gyvas ir perversmas Berlyne nepavyko, ta 
čiau, sutartinai veikiant vakaruose paša
linus iš vadovybės nacius, bus galima pa
siekti teigiamų rezultatų. Stuelpnagel pa
reiškė, kad jis vykdys „Valkirijos opera
ciją“, nes, jo nuomone, tik tokiu būdu bus 
galima priversti Hitlerį atsistatydinti ir pa 
daryti taiką vakaruose. Jis įsakė vykdyti 
paruoštąjį perversmo planą.

Tačiau maršalas Kluge, kuris buvo pra
vardžiuojamas , gudriuoju Jonu“, čia elgė
si panašiai, kaip gen. Frommas Berlyne. 
Susisiekęs telefonu su „vilkų landyne“ Ryt 
prūsiuose, iš Keitelio sužinojo tikrąją pa
dėtį. Gen. Stuelpnageliui reikalaujant vyk 
dyti „Valkirijos operaciją“, Kluge griežtai 
atsisakė ir jam pačiam patarė nusivilkti 
karinę uniformą ir dingti.

Nors perversmas Paryžiuje buvo įsaky
tas vykdyti apie 6 vai., tačiau jo vykdyto
jas, Paryžiaus komendantas delsė, nes bi
jojo kautynių su stipriais ir nepatikimais 
oro ir jūros laivyno daliniais. Pagaliau 11 
vai. naktį gen. Boinberg su motorizuotais 
daliniais be šūvio užėmė SS ir SD (saugu
mo policijos) būstinę Paryžiuje, areštuoda 
mas SS gen. Kari Obergą ir jo bendradar

bius. Pusiau dvyliktą be kraujo buvo lik
viduoti visi SS ir SD padaliniai Paryžiuje, 
ir okupacinė karinė ir civilinė valdžia bu
vo kariuomenės žinioje. Tačiau maršalo 
Kluge griežtas atsisakymas vykdyti per
versmą suardė visus sąmokslininkų pla
nus. Sąmokslininkams svarstant ir ginči
jantis dėl tolimesnių žygių, scenoje pasiro
dė admirolas Krancke, šimtaprocentinis na 
eis. Kai jis sūžinojo apie gen. Olbergo areš 
tą ir SS ir SD būstinės užėmimą, pareika
lavo maršalą Keitelį atstatyti buvusią pa
dėtį, o priešingu atveju grasino įsikišti su 
savo jūriniais daliniais. Susidarius tokiai 
padėčiai, pagaliau SS ir SD dalinių areš
tas buvo atšauktas ir sąmokslininkų pa
siekta be kraujo lašo pergalė paversta nie
kais.

Tačiau sąmokslininkai čia nebuvo šaudo 
mi, kaip Berlyne. Jie tą pačią dieną nebu
vo net areštuoti. Norint nuslėpti tą pervers 
mą, SS vadui gen. Olbergui sutikus kad 
būtų išvengta kompromitacijos vokiečių 
oficioze „Pariser Zeitung“ buvo paskelbta, 
kad naktį buvo vykdyti kariniai pratimai.

Tačiau sąmokslininkams tai nebuvo lai
minga pabaiga. Liepos 21 d. telefonu iš
kviestas į Berlyną gen. Stuelpnagel. Jis 
nujautė iškvietimo tikslą. Todėl neskubė
damas automobiliu vyko į Berlyną pro gar 
sųjį Verdūną. Kaip I D. Karo karys, vado
vavęs batalijonui, jis sustojo Verdūne ap
lankyti buvusio karo lauko, kuriame žuvo 
tūkstančiai jo kovos draugų. Jis atsiskyrė 
nuo šoferio ir palydovų, ir netrukus pasi
girdo šūvis. Atbėgę palydovai rado jį plu- 

dūriuojantį nešvariame kanalo vandeny
je. Šūvis buvo išplėšęs vieną akį, dėl ku
rios neteko regėjimo. Savižudybė nepavy
ko. Nors ir aklas, bet dar liko gyventi.

Jis be sąmonės buvo paguldytas karo li
goninėje Verdūne. Kai po sunkios opera
cijos pabudo, jo pirmas vardas buvo „Ro- 
mmel“, kurį čia pat sėdintieji gestapinin
kai įtraukė į sąmokslininkų sąrašą. Paga
liau šiek tiek sustiprėjęs, aklas, suvargęs, 
buvo kalintas ir teismo pasmerktas mirti. 
Jis buvo pakartas rugpiūčio 30 d.

Maršalas Kluge jau nuo 1943 m. palaikė 
ryšius su sąmokslininkais. Jis jautė, kad 
Gestapo turi kompromituojančius duome
nis apie jį. Aišku, maršalas daug naktų ne 
miegojo, apimtas baimės ir rūpesčių. Jis 
kruopščiai ėjo savo pareigas ir rūpestingai 
vykdė Hitlerio įsakymus, norėdamas įsigy 
ti fiurerio pasitikėjimą. Tačiau bukapro
tiški Hitlerio įsakymai pagaliau palaužė ir 
„gudriojo Jono“ nervus. Kai rugpiūčio 15 
d. vakarų fronte Hitleris uždraudė kariuo
menės grupei B prasilaužti pro priešo ap
supimą, maršalas nusprendė atsistatydinti. 
Tačiau, dar nespėjęs pasirašyti pasitrauki 
mo įsakymo, buvo aplankytas naujo ka
riuomenės vado maršalo Walther Model, 
kuris nustebusiam Klugei įteikė atleidimo 
dokumentus ir įsakymą vykti į Berlyną.

Kluge, parašęs Hitleriui asmenišką laiš 
ką, kuriame jis jį išgarbino kaip genijų, sė 
do j savo automobilį ir vyko per Metzą į 
Berlyną. Jis keliavo šią savo paskutinę ke 
lionę vienas, be apsaugos ir sargybinių, o 

kai pasiekė Metzą, jo veidas buvo išblyš
kęs ir burna praverta. Negarbinga karje
ra ir neištikimybė draugams buvo jo pa
ties apmokėta negarbingiausia bausme — 
savižudybe.

Rommelis, kaip oficialiai vokiečių karo 
vadovybė skelbė, žuvo fronte, nors patiki
mesnė versija teigia, kad jis irgi nusižudė, 
vykdamas į Berlyną.

13. Hitlerio liūdnas galas
Išskerdimas nors ir nepatikimų, bet ga

bių ii sumanių generolų pagreitino neiš
vengiamą Vokietijos katastrofą. Jau 1944 
m. vasarą rytų ir vakarų frontas priartė
jo prie Reicho sienų. Netrukus karo veiks 
mai prasidėjo Vokietijos teritorijoje. Vo
kietija pateko į anglosaksų ir rusų reples, 
kurios diena iš dienos vis stipriau ir stip
riau spaudė išvargusią vokiečių tautą.

Hitleris po liepos 20 d. atentato savo būs 
tinę netrukus perkėlė į Berlyną ir įsikūrė 
Reicho kanceliarijos rūmų sode, ten įreng 
tame gelžbetoniniame bunkeryje. Po šio 
skaudaus įvykio Hitleris staiga suseno, su
linko ir’ fiziškai jau buvo invalidas, nes 
dėl paralyžiaus vilko vieną koją, o kairio
ji ranka nesuvaldomai drebėjo. Tačiau jo 
akys vis dar buvo skaisčios, energingos, de 
gančios fanatiškumu kurį nepavykęs aten 
tatas dar labiau sustiprino. Šio fanatiško 
įsitikinimo įtakoje jis ir toliau vadovavo 
karo veiksmams, nepaisydamas nei realios 
padėties, nei savo ištikimųjų maršalų ir 
generolų įspėjimų.

(Pabaiga sek. nr.)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
LONDONO ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS 

VAIKUČIŲ EGLUTĖ
Kaip jau buvo pranešta, šeštadieninė 

mokykla rengia visiems Londono vaiku
čiams eglutę. Dabar pradedama vaikučių 
registracija.
, Visi tėvai, kurie numato, kad jų vaiku

čiai dalyvaus minėtoje eglutėje, prašomi 
registruoti juos, nes iš anksto reikia žino
ti kiek vaikučių dalyvaus, kad būtų gali
ma tinkamai pasiruošti arbatėlei ir p. Re
gistruotis prašoma pas A. Demenį ar S. 
Kasparą.

J. ŠUKAIČIUI,
jo tėvui mirus pavergtoje tėvynėje 

Reiškiame gilią užuojautą
Buckminsterio Hostelio draugai

PRIĖMIMAS KUN. A. KAZLAUSKUI
Priėmimą rengė parapijos komitetas, pa 

dedamas Šv. Onos Draugijos. Atsilankė 
gražus būrelis daugiausia rytų Londono 
lietuvių. Prie Šv. Onos Draugijos parengto 
stalo pasidalyta mintimis apie I PLB sei
mą, vykusi New Yorke.

KARIUOMENĖS 40 METŲ SUKAKTIES 
ŠVENTĖ

Praeitą šeštadienį Londono vyrų ir miš
rusis chorai surengė Kariuomenės 40 m. 
sukakties minėjimą parapijos salėje. Pas
kaitą skaitė ilgametis kariuomenės viršila 
K. Deveikis iš Nottinghamo, klausytojus 
gražiai mintimis pavedžiodamas po visą 
Lietuvos kariuomenės gyvenimą.

Meninėj daly pirmą kartą Londone pasi 
rodė solistas Kasparavičius iš Bradfordo, 
savo dainomis sužavėjęs publiką, susilau
kęs daug katučių ir turėjęs daugiau dai
nuoti, negu buvo numatyta. J. Alkis de
klamavo jumoristinį eilėraštį: „Kad Roju
je būtų buvęs kariuomenės statutas, Ieva 
nebūtų sugundžiusi Adomo“.

Londono vyrų choras padainavo kelioli
ka dainelių. Užbaigai pasirodė mišrusis 
choras, savo dainomis taip pat užbūręs 
klausytojus.

Minėjimas užbaigiamas Apsaugok, Aukš 
čiausias ir Tautos himnu. Po to vyko po
būvis.

Sekmadienį Londono lietuvių bažnyčio
je klebonas kun, A. Kazlauskas atlaikė su
mą už Lietuvos kariuomenės žuvusius ka
rius ir partizanus. Pamaldų metu giedojo 
svečias solistas Kasparavičius ir londo- 
nietis J. Černis.

LITERATŪRINIS KUDIRKOS 
MINĖJIMAS

Gruodžio 20 d. (šeštadienį prieš Kalė
das) ruošiamasis Lietuvių Namuose Lon
done (1, Ladbroke Gardens, W.11) Vinco 
Kudirkos gimimo šimtmečio minėjimas ža 
da būti ne toks, kaip paprastai. Jame ne
bus jokių paskaitų ir prakalbų, o artistų 
lūpomis kalbės savo raštais pats daktaras.

Ar nenorėtumėte išgirsti?
Tikriausia, kad norėtumėte, nes toks lei 

dimas pačiam minimajam prabilti nėra 
dažna naujiena.

ATEIKITE IR IŠGIRSITE!
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažny

čia jau tikrai gali didžiuotis, turėdama pui 
kiai išlavintą chorą. Pereitą sekmadienį 
vėl visus maloniai nuteikė naujųjų Adven
to giesmių giedojimas,'taip švelniai subti
liai, kad pats vadovas V. Mamaitis ir visi 
choristai užsitarnauja didelio įvertinimo. 
Esamose sąlygose prie gerų norų mūsų baž 
nyčia galėtų būti daug gausiau lankoma, o 
ne vien tik didžiųjų švenčių proga. Šį sek
madienį Suma bus prie išstatyto Švenč. Sa 
kramento. Ateikite! Parap. Koresp.

COVENTRY
Nauja šeima

Šią vasarą kolonija neteko keletos tautie 
čių, kurie išvažiavo į Ameriką. Tačiau ne
trūksta, kurie ir čia likdami pastoviai įsi
kuria. Vienas iš tokių — Petras Jankaus
kas prieš porą savaičių įsigijo naujus na
mus, ir pereitą šeštadienį iš Londono atva
žiavęs mūsų kolonijos kapelionas moterys
tės ryšiu jį sujungė su p-le Grace Harley. 
Jungtuvių apeigos vyko St. Elizabeth baž
nyčioje, kur ruošiamos lietuviškos pamal
dos, Malonu priminti, kad jaunasis vestu
vių proga užsiprenumeravo ir , Europos 
Lietuvį“. Savos spaudos meilė tebūnie pa
skatinimas ir kitiems, nes metai jau bai
giasi! (Koresp.)

BRADFORDAS
SKAUTŲ ŠVENTĖ

Kiekvienais metais Bradfordo skautai ir 
skautės surengia didesnio pobūdžio šventę. 
Šiais metais, septintųjų veiklos metų pro
ga, šventė įvyko lapkričio 15 d. latvių sa
lėje. Ji praėjo jubiliejaus ženkle, nes š.m. 
lapkričio 1 d. sukanka 40 metų nuo pirmo
jo skautų vieneto įsteigimo Lietuvoje.

I šventę atvyko visa Anglijos rajono va
dovybė: K. Vaitkevičius, J. Alkis, D. ir V. 
Fidleriai ir k. Gražus būrelis skautų ir 
skaučių, išsirikiavę su skautiška vėliava, 
sutiko savo aukštesniuosius svečius. Įžo
džio iškilmėse trys mergytės: D. Juškaitė, 
B. Balčiūnaitė ir H. Padegimaitė — davė 
skautišką pasižadėjimą. Keturi maži ber
niukai: A. Benetis, A. Repečka, A. Kaza- 
kaitis ir R. Kūliavas buvo priimti kandida 
tais į vilkiukų būrelį.

Rajono vadas K. Vaitkevičius įteikė do
vanas — žaidimą „Tėvynės keliais“ — 
pasižymėjusiems: V. Galbuogytei, I. Tače- 
lauskaitei ir V. Garbonkui.

Šios jubiliejinės šventės proga skautus 
sveikino L. Mokyklos vedėjas V. Ignaitis 
ir J. Juška. Po sveikinimų ši oficialioji da 
lis buvo baigta Tautos himnu.

Skautų draugininkas J. Bružinskas pa
pasakojo apie praėjusius darbo metus. La 
bai apsidžiaugė, kad pradedant naujus 
skautiškos veiklos metus sulaukta jauno 
prieauglio — patys tėvai ir vaikai ieško lie 
tuviškos jaunimo organizacijos. O tai yra 
didžiausias atpildas ir kartu paskatinimas 
vadovams dirbti su jaunimu rankų nenu- 
leidžiant.

K. Vaitkevičius savo paskaitoje vaiz
džiai ir įspūdingai papasakojo apie lietu
vių skautų įsikūrimą Vilniuje ir tolimesnį 
organizacijos gyvenimą iki šios dienos. 
Ypač buvo jautrūs jo paties čia prisimin
ti pergyvenimai, kurių įtakoje jis ir žilo 
plauko sulaukė skautų eilėse. '

Po paskaitos buvo parodyta filmą iš sk 
įkūrėjo lordo Baden-Powell kelionės ir jo 
apsilankymo Lietuvoj Palangos pušyne 
1933 m. Nevienam išspaudė ašarą seniai 
bematyti Lietuvos vaizdai.

Kruopščiai paruoštoj meninėj progra
moj jaunutė D.' Juškaitė su įsigyvenimu 
padeklamavo A. Matučio eilėraštį „Prie 
laužo“. V. Galbuogytė padainavo porą solo 
dainelių: , Piliakalnis prie Neries“ ir „Grė 
bėjėlė“, kurioms muziką parašė ir akompo 
navo T. Burokas. Reikia pasidžiaugti jau
nutės dainininkės sugebėjimais gražiai pa
dainuoti daineles, už kurias iš žiūrovų ji 
sulaukė ne vien tik gausių katučių, bet ir 
gėlių puokštę, kurią įteikė mažutė Žibutė 
Šilininkaitė.

Pašokta tautiniai šokiai: Kalvelis, Kepu 
rinė, Kubilas, žiogeliai ir Lenciūgėlis. Pas
kutinius du šokius šoko ir berniukai. Šis 
įvykis vertas atskirai paminėti, nes iki 
šiol jaunosios kartos berniukų šokėjų čia 
nematėme scenoje. Šio žygio pionieriai yra 
V. Garbonkus ir J. Padegimas. Valio jiem!

Skautai dar parodė du linksmai nuotai
kingus ^vaizdelius, ir visa šventė buvo baig 
ta melodeklamacija — Maironio ,Poeto no 
ras“. Tautiniams šokiams grojo J. Juška.

Į šventę gausiai atsilankė tėveliai, vie
tos lietuviška visuomenė ir visi išsinešė 
gražių įspūdžių. Malonu matyti, kaip jau
nimas organizuotai dirba. Ne vien tik mo
kosi, auklėjasi lietuviškoj skautiškoj dva
sioj, bet suruošia ir kultūrinį pasirodymą 
platesnei visuomenei. Kap.

MANCHESTERIS
Padėka

Ryšium su Kariuomenės šventės 40 m. 
sukakties minėjimu Manchesteryje lapkri
čio 8 d. Lietuvių Veteranų, S-ga Ramovė 
Manchesterio skyriaus valdyba nuoširdžią 
padėką reiškia žinomajam visuomeninin
kui p. M. Bajorinui už puikią minėjimui 
pritaikytą • paskaitą; Manchesterio scenos 
mėgėjams su režisorium p. D. Dainausku 
priekyje, įdėjusiems tikrai daug darbo ir 
rūpesčio į mūsų ruoštojo minėjimo metu 
suvaidintąjį dalyką, kuris, nepaisant truk
dymų iš šalies, išėjo ko gražiausiai; mūsų 
mielai šeimininkei p. Navickienei už didelį 
darbą ir nesigailėjimą savo sveikatos ir 
poilsio valandų ruošiant menininkams ir 
šios šventės svečiams vakarienę — turtin
gą gardžių valgių stalą; ramovėnams p. J. 
Skynkiui ir p. V. Leonui, rūpestingai pra- 
vedusiems loteriją; visiems tautiečiams, 
kurie nepatingėjo atsilankyti į mūsų ruoš
tąją tą iškilmingą šventę. Skyriaus valdy
ba reiškia taip pat nuoširdžią padėką p. E. 
Venskutei ir p. B. Navickaitei, jau treti 
metai puikiai reprezentuojančioms lietu
vius savo tautiniais rūbais ir su pasiauko
jimu dalyvaujančioms kartu su ramovė- 
nais padedant vainiką ant Nežinomojo Ka
rio kapo. Rengėjai

NGTT1NGHAMAS
■ Kalėdinę eglutę vaikams šiais metais No 
ttinghamo liet, kolonijoj rengia DBLS sky 
rius, padedant Moterų Draugijai ir Jauni
mo Reik. Komitetui. Eglutės data ir vieta 
bus pranešta vėliau.

Visus tėvus prašom vaikus užregistruoti 
iki gruodžio 15 d. Kurie iki tos datos ne
užregistruos, kad ir dalyvaus eglutėj, ne
gaus dovanėlių. Registruoti prašom pas 
skyriaus pirm. K. Bivainį, Mot. Dr. pirm. 
B. Kiburienę ir pas Jaun. Reik. Komit. 
pirm. J. Kiburą, taip pat abiejuose klu
buose.

Eglutės metu lietuviškos mokyklos męki 
niai atliks programėlę.

DBLS Skyriaus Valdyba

Atvyksta Sąjungos Pirmininkas
š.m. gruodžio 20 d., 5 vai., Nottinghamo 

Lietuvių Klube „Romuva“, Imperial Hotel, 
šaukiamas DBLS Nottinghamo ir apylin
kės narių ir prijaučiančiųjų

Metinis Susirinkimas.
Į susirinkimą atvyksta DBLS Pirminin

kas Inž. J. Vičinskas, kuris padarys prane
šimą Sąjungos reikalais. Sk. Valdyba

w
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TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
Sklinda žinios per Lietuvą
Tauro Rago atgarsiais.
Kad geriausi ir pigiausi 
Yra Tauro siuntiniai.

PAIEŠKOJIMAI
Krisius KŪGINIS, gim. Biržuose 1921. 

X.10, paimtas vokiečių kariuomenėn karo 
metu. (Jo tėvas Jonas mirė Lietuvoje). 
Kas ką nors žino apie jo likimą, malonėki
te pranešti jo motinai: Katrė Kučinskaitė 
v. de Mačiūnas, c. 5, Esq. 2, Nr. 5430, Vi
lla San Carlos, Berisso, GR., Argentina.

Palaidojusi antrą savo vyrą Argentinoje, 
Krisiaus Kūginio motina maldauja tremti
nius visame pasaulyje, kad pažinojusieji 
jos sūnų praneštų jai. O gal pats Krisius 
Kūginis atsilieps, jeigu kur gyvas yra?

Prašo paskelbti .Argentinos Lietuvių 
Balso“ Redakcija, Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

KNYGOS IR PERIODIKA
Didžiausias knygų pasirinkimas šven

tėms — prašykite prisiųsti katalogą. Pri
imamos naujos Liet. Enciklopedijos prenu 
meratos. Užprenumeruojami lietuviški 
laikraščiai ir žurnalai, išeinantieji visame 
pasaulyje. Lietuviški kalėdiniai sveikini
mai ir k.

Visus lietuviškos spaudos patarnavimus 
atlieka: J. Bružinskas, 46, Springcliffe, 
Bradford 8, Yorks.

Manchesteris steigia Savišalpos Kasą
Vis daugiau turime ligonių, bedarbių. Ne 

retas atsitikimas, kad susirgęs, ligoninėje 
atsidūręs, ar darbo netekęs lietuvis būna 
pamirštas. Tokiais atvejais ne visuomet jį 
net kas nors aplanko bent paguosti. Bet 
tokie reikalingi ne tik paguodos, bet ir pa
ramos. Manchesterio lietuviškos organiza
cijos neturi tam reikalui jokio fondo. Iki 
šiol praktikuojamieji aukų lapai ne tik 
neatsįekdavo tikslo, bet organizuotoj visuo 
menėj būtų iš viso nereikalingi. Dėl to ki
lo sumanymas steigti Manchesteryje Lie
tuvių Savišalpos Kasą. Kasos tikslas: šelp
ti ir rūpintis nariais ligos, nedarbo ir mir
ties atvejais. Priklausyti gali visi dirban
tieji lietuviai. Įstojęs ir mokėdamas mažą 
savaitinį ar mėnesinį mokestį, narys ži
nos, kad prireikus jo broliui ar sesei bus 
ištiesta pagalbos ranka.

1958 m. gruodžio 14 d., 5 vai. vak., Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose šaukiamas Steigiamasis Lietuvių Sa
višalpos Kasos Susirinkimas.

Dienotvarkė: 1. Kasos tikslo apibūdini
mas ir darbo gairių nustatymas; 2. Įstatų 
svarstymas ir priėmimas; 3. Valdybos rin
kimai; 4. Revizijos komisijos rinkimai.

Visi Manchesterio ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Organizacinis Komitetas

PRESTONAS
Išklausytą pranešimo, išrinkta nauja 
valdyba

Mažam skyriui, kurį sudaro tik‘11 narių, 
nevisuomet būna progų visiems susieiti 
net ir valdybos išrinkti.

Paskutiniame susirinkime Rochdalės Sk. 
pirm. D. Banaičio ir jo pagelbininko „Ta
pė rekorder“ dėka susirinko daugiau žmo
nių, ir ta proga išrinkta skyriaus valdyba. 
D. Banaitis buvo įgaliotas atstovauti Pres 
tono skyriui metiniame DBLS suvažiavi
me. Pranešimas iš suvažiavimo buvo pla
tus ir įdomus.

šiais metais prestoniečiai taip pat nepa 
miršo, kad Vokietijoje tebegyvena daug ne 
pasiturinčių tautiečių, kurie neturėjo lai
mės būti sveiki, darbingi* ir naudotis tuo. 
ką turime. Jiems surinkta 7 sv. 10 šil. ir 
pasiųsta per kun. V. Šarką.

Prestono monotoninį gyvenimą paįvairi
na kun. V. Kamaitis, Aplankydamas dusvk 
į metus. Pagal tradiciją po pamaldų susi-, 
renkame kukliems pietums — pobūvin, pa 
sišnekam, pasivaišinam ir padainuojam.

Reikia pripažinti, kad skyrius yra gy
vas, nes turi gerų rėmėjų.

Teko nugirsti, jog „Tape recorder“ kėsi
nasi pagauti juostelėn Bradfordo Atžalyno 
dainas ir aplankęs palinksminti mus lietu 
viška daina. Žilvitis

VOKIETIJA
HAMBURGAS

— Į Ameriką išskrido Albinas Petrikas, 
Bjoernas Martinovas ir Marija Fatingaitė.

— Iš JAV atvyko medicinos studijų tęs
ti Zigmas Masiulionis.

— Hamburgo universitete baigiamuo
sius egzaminus laiko Alf. Grinkus ir Am. 
Grušnys. studijas tęsia Z. Masiulionis ir 
K. Jankevičius. ’

GRAŽIAUSIA DOVANA —
GRAŽIAUSIA KNYGA

W. Somerset Maugham — Dažytas Vua
lis — romanas — 22 šil.

Vaičiulaitis — Pasakojimai — 28 šil.
Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė —ilius

truota dail. Jonyno — 30 šil.
Sillanpaa — Silja — romanas — 30 šil.
Jankus — Namas geroj gatvėj — 28 šil.
Albumas — Lietuva — 43 šil.
Kėkštas — Etapai — poezija — 12 šil.
Grigaitytė — širdis pergamente — 12 š.
Prapuolenytė — Mieli žodžiai — poezija 

—■ 12 šil.
Dar galima užsisakyti gerom sąlygom 

„Liet. Enciklopediją“. Dabar užsisakę gau 
na dovaną. Lietuvos vaizdų paveikslai, 
plokštelės, periodika.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London, W.4.

SIR ROY WELENSKY
Rodezijos ir Nyasaland ministeris pirmi 

ninkas sir Roy Welensky yra Afrikon nu- 
sikėlusio Lietuvos žydo sūnus.

PAIEŠKOJIMAI
Visus, galinčius suteikti žinias apie že

miau išvardintus asmenis, prašome praneš 
ti LRK paieškojimų skyriui šiuo adresu:

Lietuvos Raudonasis Kryžius, (14b) 
Reutlingen, Gartenstr. 5, Germany.

Simokaitis Mykolas (1904) ir Kazys 
(1913), spėjama, kad Kanadoj.

Simonavlčius Jonas, buvo: 1225 F Camp 
I, 1115 Ass. C., BAOR, Anglija.

Sirkel iš Saermal (Estija), išemigravęs 
į USA.

Siurblys Pranas.
Skardienė Ona, gim. Daukšaitė, 1944 iš

vyko į Šveicariją.
Stasiūnas Kostas, gim. 1916, s. Jokūbo.
Staškevičius Juozas (1908) ir Bronius 

(1920).
Steponavičiūtė Albina, 1939 m., gyveno 

Cleveland, Ohio, USA.
Ališauskas Jonas gim. 1925 m. Kybartų 

v„ išvykęs 1944 m.
Grebliūnienė Anželia, gim. Marcinkutė, 

1921 m. Tauragėj.
Narijauskienė Stefa, gim. Tamulaitytė, 

1925 m. Petrašiūnuose, išvyko į Leipcigą.
(Grebliauskienė ir Narijauskienė gyve

no Jurbarke ir lankė gimnaziją).
Šapkus Pranas ir sūnus Alfredas.

............................  t.........................
DAR VIS GERIAUSIAS PASIRINKIMAS SIŲSTI SIUNTINIUS SU

— Vaistais
— Maistu

— Laikrodžiais
— Siūlais mezgimui

— Batais ir šiltu pamušalu batais
— Gatavais kostiumais ir paltais

— Nebrangiais standartiniais medžiagų siuntiniais
— ir su daugeliu kitokių da'ykų, 

draugams Lietuvoje
yra per:

specialiai parinktų jūsų šeimoms ir

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

Telefonas WES 0305/1255
Aplankykite mūsų sandėlius arba parsisiųdinkitė naujuosius iliustruotus mūsų katalogus.

Su visomis išlaidomis 8 sv.

2.
3.

DAR NEVĖLU!
Tie, kurie norėtų padaryti savo artimiesiems 
kalėdines dovanas, gali pasinaudoti šiuo spe
cialiu TAZAB Bendrovės pasiūlymu, užsakyda 
mi šiuos žemiau išvardintus standartinius 
siuntinėlius, kurie siunčiami ORO PAŠTU. 
Prašoma įsidėmėti ypatingai žemas kainas, 
nes jos yra ir su muitu ir su visais mokesčiais, 
įskaitant ir oro pašto mokestį. Tuoj pat užsa
kius, tie siuntinėliai adresatus pasieks dar 
šventėms.

STANDARTIN. XAM 1
1. Moteriškas arba vyriškas rankinis šveicariškas „We- 

ga“ laikrodėlis, 17 akmenų, antimagnetinis (water
proof), su odine apyranke.

2. šveicariška kašmirinė didelė skarelė, arba elegantiš
kas kašmiro vilnos vyrui šalikas.

3. 1 pora Nylono kojinių Morley, arba 1 pora krepe ny- 
lono vyrams kojinių.

Su visomis išlaidomis 18 sv. 18 šil.

STANDARTIN. XA 50
Vyriškam kostiumui medžiaga, eksportinė rūšis, gryna 
vilna, aukščiausios kokybės, pasirinktinų spalvų ir gryno 
šilko elegantiškas kaklaraištis pagal pasirinktą medžg.

Siuntinio kaina 14 sv. 4 šil.

STANDARTIN. XA 60
3 jardai grynos Atgaline vilnos, dvigubas plotis, moterų 
suknelėms pasirinktinų spalvų, viena škotiškos vilnos 
skarelė.

STANDARTIN. XA 70
1. Didelė grynos vilnos skara 54X54 colių: apsigaubimui, 

9 spalvos pasirinkimui.
2 poros moteriškų Botany vilnos ilgos kojinės.
1 komplektas grynos vilnos moteriškų apatinių balti
nių. Įvairūs dydžiai.

Viso šis siuntinėlis 8 sv. 8 šil.

STANDARTIN. XA 80
1. Vyriškam kostiumui grynos vilnos medžiaga 3| jardo 

Worstead rūšies su neryškiais dryželiais, tamsiai mė
lyna, tamsiai ruda arba tamsiai pilka ir

2. Moteriškas ar vyriškas 100% vilnonis megztinis su 
ilgomis rankovėmis, pasirinktinų spalvų.

Viso šis siuntinėlis 13 sv. 10 šil.
BETKURIS ŠIŲ PENKIŲ UŽSAKYTAS SIUNTINĖLIS 
SIUNČIAMAS ORO PAŠTU, BE ATSKIRO MOKESČIO. 
UŽTENKA, JEI MUMS ATSIUSITE LAIŠKELĮ. KAM 
IR KURĮ SIUNTINĖLĮ PASIŲSTI. SĄSKAITOS BUS 
PASIŲSTOS UŽSAKYTOJAMS TIK PO N. METŲ!
TAZAB, Lithuanian Dep.
1, Ladbroke Gardens, London W.ll.
Tel. PAR 2139.
TAZAB and Co. Ltd.
22, Roland Gardens, S.W.7.
Tel. FRE 3175.

3
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500 SIUNTINIU - BE UŽDARBIO ’

Kalėdų proga Lietuvių Prekybos Bendrovė nu
pirko vilnonių medžiagų ir kitokių dalykų to
kius kiekius, jog Jų užteks sudaryti 500 spe
cialių kalėdinių siuntinių, kurie bus siunčiami 
be jokio uždarbio — kaip dovana išreikšti pa
dėką visiems šio krašto lietuviams už ta plačią 
paramą, kuri jų buvo padaryta nuo pat Bend
rovės jsikūrimo.

Kiekvieną kalėdinį siuntinį sudaro:
1. Trys jardai vilnonės medžiagos paltams 
(mėlynos ar žalios spalvos).
2. Trys jardai su ketvirčiu vilnonės medžiagos 
vyriškam ar moteriškam kostiumui (mėlyna 
su ruožiukais).
3. Trys jardai pamušalo.
4. Storas, labai šiltas aukšta apikakle, kitaip 
dar sibiriniu vadinamas megztinis (mėlynas 
ar žalias).
5. Pora žieminių moteriškų kojinių.
6. Pora žieminių vyriškų kojinių.
Vidutiniška panašaus siuntinio kaina bet ku
rioje kitoje firmoje būtų apie £23.16.0, bet 

mums pasisekė nupirkti tas medžiagas ypač 
žema kaina, ir ant tų 500 kalėdinių siuntinių 
mes nenorime nieko uždirbti, dėl to ir siunčia 
me juos už tą kainą, kurią patys mokėjome,— 
taigi siūlome tą savąjį specialų kalėdinį siun
tinį tiktai už

£ 12.10.0
įskaitant muitą ir kitus mokesčius.
Turint galvoje tai, kad tų specialių ki-ėiinių 
siuntinių yra ribotas kiekis, o mes norime vi
siems duoti progos pasinaudoti jais, dėl to vie
nas asmuo gali užsakyti ne daugiau kaip 2 to
kius siuntinius.
Mūsų tas specialus kalėdinis siuntinys sveria 
11 svarų. Jei norite, prie jo galite dar pridėti 
10 svarų savo supirktų ar iš mūsų katalogo 
pasirinktų prekių. Jei pridėsite savų prekių, 
tai už tas pridėtines mokėsite tik muitą; jei 
pridėsite pagal mūsų katalogus pasirinktų pre 
kių — mokėsite tik už pačias prekes. Abiem at 
vėjais nereikia mokėti jokių papildomų mani
puliacinių ar patarnavimo mokesčių.
Dabar mes jau galime siųsti 21 svarą sveriantį 

siuntinį ir sudėti į jį 17 atskirų dalykų (ne 12, 
kaip buvo ligi šiol).
Tą specialų kalėdinį mūsų siuntinį gali užsi
sakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų mūsų kli- 
jentas, ar kurios nors kitos firmos.
Kas paprašys, tuoj nemokamai pasiųsime šito 
specialaus kalėdinio siuntinio medžiagų pa
vyzdžius.
Mūsų įstaiga ir sandėliai atdari kasdien nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro, įskaitant ir šeštadie 
nius. Jūs galite apžiūrėti ir užsisakyti specia
lųjį kalėdinį siuntinį ir pas mūsų atstovus:

E. Ignaitis, 2, Russell Str., Bradford.
K. Paukštys. 17, Beckingham Rd., Leicester, 

Jo darbo valandos: kiekvieną dieną iki 10 v.v. 
ir šeštadieniais ir sekmadieniais visą dieną. 
Mes dar turime ir du keliaujančius bendradar 
bius, kuriems bus vienas malonumas aplanky
ti Jus.
LITHUANIAN TRADING COMPANY 

1 A, HUNT STR., LATLMER ROAD, 
LONDON, W.ll 
tel. PARk 1643

(Tarp Shepherd's Bush ir Latimer Road pože
minio traukinio stočių).
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SUMAŽINTI ĮPRASTINIAI MOKESČIAI!

•i VAISTAI TIESIOG IŠ VAISTINĖS.

Visuomet atsiminkite, kad mūsų firmoje visi
VAISTAI

paruošiami ir tvarkomi profesionalų vaistlnin 
kų, ir dėl to jūs galite būti tikri, kad jums vi_- 

n suomet bus gerai patarnaujama, kai turėkite
' ; reikalų su mumis.
H Kai Jums tenka siųsti vaistus savo giminėms
'i į Lietuvą, prašom nesivaržyti ir klaustis mūsų
;; vaistininkų patarimų.

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
mis. O per mus jūs, be abejo, galite siųsti ir 
savo supirktąsias prekes.
Pabandykite nuo šiol siųsti per:

ACTON PHARMACY (export) ltd.,
n 24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England.

Tel.: ACOrn 0712.

Abbbbbbbbbbbbbbbbwbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi?

KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ
ŠAULYS (gimusiems tarp lapkričio 24 ir 
gruodžio 22):

Žiūrėk šaltai į gyvenimo nepasisekimus. 
Nepradėk nieko nauja šią savaitę. — Lai
mingi skaitmenys: 15, 17.
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20):

Palanki savaitė bizniui ir namų reika
luose. Saugokis apkalbų bei intrigų. Lau
kia nauja netikėta pažintis. — Laimingi 
skaitmenys: 2, 26.
VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19):

Romantiškos problemos vyks sėkmingai. 
Neįsileisk į beprasmes svajones, o gyvenk

stipriai atsistojęs ant praktiško pamato.— 
Laimingi skaitmenys: 6, 15.
ŽUVYS (vasario 20 — kovo 20):

Būk atsargus dėl savo žodžių: visa, ką 
pasakysi, gali išeiti paties nenaudai. Kreip 
ki daugiau dėmesio į sveikatą. — Laimingi 
skaitmenys: 4, 24.
AVINAS (kovo 21 — balandžio 20):

Nemaloniems dalykams išlyginti teks pa 
skirti keletą dienų. Piniginiai reikalai žy
miai pagerės. Saugokis nelaimingo įvykio. 
— Laimingi skaitmenys: 13, 31.
BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):

> NORI PADĖTI >

žiemos metu artimiesiems Lietuvoj q 
5“ ar kitur? Pasinaudok patirtim ir prieinamom
> kainom seniausios šioje srityje veikiančios 5

firmos. Mes taip pat persiunčiam pačių pirkė- o
«£ jų supirktas prekes garantuodami pristatymą. «£
> Nepamiršk ir vaistų ir rašyk mums su pasiti- >
Q kėjimu ir be jokio įsipareigojimo. Q

? P <£ II SUPPIA CENTRE LTD J

x Sa Thurloc Place, London S.W.7 x

JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTIEJI SIUNTINIAI 
Į T.S.R.S.

Apmokestinimo licenzijas duoda

I. DINERMAN & Co. Ltd.
93/7, REGENT STREET, LONDON, W.l

Tel.: REGent 0850

Maskvos Inturisto įgaliota nuo 1948 metų.

Piniginį nuostolį pasiseks greitai išlygin 
ti. Gera savaitė spekuliacijom, bet nepa
mesk per daug galvos. — Laimingi skai
čiai: 10, 22.
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):

Naujas asmuo pavergs jūsų širdį. Ne
skleisk piktų kalbų apie savo artimus. 
Linksma socialinė sueiga. — Laimingi 
skaitmenys: 1, 19.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Svarbiu reikalu nedaug tepažengsi pir
myn. Nauja meilė pareikalaus daug išlai
dų. Nevedusiems rodo netolimas jungtu
ves. — Laimingi skaitmenys: 12, 28: 
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):

Šviesi savaitė. Netikėtas malonumas na 
muose. Esi nekvailas, bet puikybė trukdo 
sėkmei. — Laimingi skaitmenys: 3, 21.

MERGELĖ (rugpiūčio 24 — rugsėjo 23):
Turi sutikti su tuo, kad gyvenimas — 

tai neišsprendžiama mįslė. Argi gali reika
lauti iš savo žvaigždės ko nors ypatinga? 
— Laimingi skaitmenys: 16, 30.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 — spalio 23):
Nebūk paniuręs pobūvy, nes neteksi ge

rų draugų. Neįsivelk į spekuliacijas — nu
kentėsi. Laukia piniginiai nuostoliai. — 
Laimingi skaitmenys: 7, 25.
SKORPIJONAS (spalio 24—lapkričio 23):

Neturi laimės su draugais — esi geras 
tiktai tada, kai moki už juos. Suvaldyk sa
vo aštrų būdą ir išsireiškimus. — Laimin
gi skaitmenys: 6, 24.

(E) Karvės ar melžėjos rekordas? Pri
vilegijuotame Lenino vardo kolūkyje Kau 
no rajone melžėja Stasė Zakarauskienė 
įsipareigojo šiemet iš savo grupės karvių 
primelžti po 6.000 kg pieno, o kitais me
tais net po 7.000 kg. Melžėjų susirinkime 
tie pranešimai iššaukę nustebimą, praneša 
Vilniaus „Tiesa“, nes tokio primelžimo iki

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

PATARNAUS!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.

Lietuviškus kainoraščius galite gauti vūados.

KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS
3 sv. sviesto, 3 sv. taukų, 1 sv. šokolado, 1 sv. 
saldainių, 2 sv. kumpio, 1 sv. ryžių, 1 sv. kaka
vos, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. šprotų 
ir 20 cigarečių.
Tokio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo 

išlaidomis £8.10.0.
Mūsų atstovas Manchesteryje yra:

A. Kuzmickas,
67, Cromwell Rd., Eccles Manchester.

Taigi arčiau gyvenantieji lietuviai su užsaky
mais gali kreiptis į jį ir per jį taip pat gauti 
medžiagų pavyzdžių.
Mielai pasiunčiame pačių siuntėjų sudarytus 
siuntinius. Mokestis tik 1 šil. už svarą svorio.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
NUO 1959 METŲ SAUSIO 1 DIENOS NAUJAS SOVIETŲ POTVARKIS PALIES 
MUITĄ IR KITUS MOKESČIUS, KURIE LIEČIA SIUNČIAMUOSIUS UŽ GELEŽ. 
UŽDANGOS SIUNTINIUS.
KADANGI TOKS PASIKEITIMAS YRA LAUKIAMAS, MŪSŲ FIRMA PATARIA 
SAVO MALONIEMS KLIJENTAMS IR DRAUGAMS NESIŲSTI SIUNTINIUS IŠ 
GATAVŲ DRABUŽIŲ, KAIP PALTAI, KOSTIUMAI, VYRIŠKOS EILUTĖS IR T. 
T., IKI 1959 M. SAUSIO 1 DIENOS.
MES LAIŠKU PAINFORMUOSIME VISUS SAVO KLIJENTUS DĖL TOLIMESNIŲ 
PASIKEITIMŲ. JEIGU PAGEIDAUJATE DABAR PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 
ŠIUO REIKALU, KREIPKITĖS, O MUMS BUS TIK MALONU PASITARNAUTI.

NEUŽMIRŠKITE, KAD TIK BROWNEJONES LTD. STENGIASI SAVO 
KLIJENTUS APTARNAUTI SKUBIAI IR SĄŽININGAI SIUNTINIŲ PASIUNTIME.BROWNEJONES LTD.

1, Norfolk Place, London W.2. England
(NR. ST. MARY'S HOSPITAL)
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