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TREMTINIU KURDINIMAS VOKIETIJOJE Trumpinamas darbo laikas
Heidelberge įvyko ZAF (Zentralver

band der Auslaendischen Fluechtlinge in 
der Bundesrepublik e. V.) organizuota vi
sų tautybių bendruomenių atstovų ir teisi 
ninku konferencija, kurioje lietuviams at
stovavo KV-os delegatas garbės teismo pir 
mininkas teisin. J. Kairys, o Esslingene 
Baden-Wuerttembergo užsieniečių pabėgę 
lių komisijos posėdis. Jame lietuviams ats 
tovavo KV pirm. K. Drunga.

Abiejuose pasitarimuose pagrindinius 
pranešimus padarė UNO Aukštojo Komisą 
ro Pabėgėlių reikalams įstaigos atstovas 
R. Terrillon ir tos įstaigos teisinis patarė
jas Dr. Schirilla. Pasitarimuose, be tauti
nių bendruomenių atstovų, dar dalyvavo 
eilė kitų UNO Aukšt. Komisaro įstaigos 
pareigūnų Baden-Wuerttembergo Pabėgė
lių Reikalų ministerijos atstovai ir Caritas, 
Evang. Hilfswerk ir kitų labdaros organi
zacijų aukštesnieji pareigūnai.

Savo pranešimuose minėtos vokiečių mi 
nisterijos atstovai painformavo, kad už
sieniečių pabėgėlių įkurdinimo reikalams, 
o taip pat švietimo, kultūriniams ir šalpos 
reikalams Federalinė Vokietija ir paskiri 
jos kraštai 1950-57 m. laikotarpyje iš viso 
sunaudojo 485 milijonus markių. Be to, 
po Vengrijos sukilimo vengrų šalpos ir 
įkurdinimo reikalams 1958-57 m. laikotar
pyje dar papildomai sunaudota 6-1 mil. 
markių.

Aukšt. Komisaro įstaigos atstovas R. Te 
rrillon referavo apie vad. UNREF progra
mą, kurios tikslas yra prisidėti prie dar 
esančių stovyklų likvidavimo, parūpinant 
jose tebesantiems žmonėms butus darbui 
susirasti palankesnėse vietovėse.

Šiuo metu Vokietijoje dar yra 68 sto
vyklos su kiek daugiau kaip 16.000 užsie
niečių pabėgėlių. Baden-Wuertemberge 
dar yra 27 vad. Wohnheimai su apie 3.500 
gyventojų.

UNREF programai vykdyti UNO Aukšt. 
Komisaro įstaiga gavo šiais metais apie 7 
mil. DM., t.y. tiek, kiek 1955-57 m. drauge 
sudėjus. Remiantis gautais ir gausimais 
pinigais, UNREF programos vykdymas pra 
sidės 1959.1.1 ir baigsis 1960.XII.31, nežiū
rint, ar bus pavykę visas stovyklas likvi
duoti.

R. Terrillon pabrėžė, kad šia programa 
darbą turį viengungiai ar bevaikės šei
mos negalės pasinaudoti, ši kategorija bu 
tais turi apsirūpinti pati, remdamasi savo 
darbo pajamomis ir paskolomis ar paramo 
mis, gaunamomis pagal Vokietijos sociali 
nės butų statybos planus. Programa siekia 
stovyklų likvidavimo, aprūpinant butais 
vaikų turinčias šeimas ar darbui jau nebe 
pajėgius asmenis. Bet, pakartotinai pa
brėžiama, aprūpinant tik tuos, kurie šiuo

iš kituose kraštuose gyvenančių užsienie
čių pabėgėlių, turinčių kitur išduotus 
Reichsausweisus (pagal Londono ir Žene
vos konvencijas), nebereikalauja. Taip pat 
vizų pabėgėliams užsieniečiams nebereika
lauja Pakistanas ir Islandija.

Toliau buvo painformuota, kad kiekvie
nas pabėgėlis, dirbęs Vokietijoje mažiau 
kaip 5 metus ir norįs dabar išemigruoti, ga 
Ii vėl atgauti savo mokėtus mokesčius so
cialiniams reikalams. Į užsienį persikėlęs 
asmuo vokiečių invalidumo ar senatvės 
rentos iš esmės negali gauti. Išimtį suda
ro tik Vakarų Europos unijos kraštai ir 
Austrija ir Šveicarija, su kuria Vokietija 
yra sudariusi dvišalę socialinių reikalų 
sutartį.

Dr. Schirilla taip pat ypač kreipė dėmesį 
į tai, kad visi užsieniečiai atidžiai saugo
tų įvairius darbo pažymėjimus. Labai 
svarbu turėti pažymėjimus apie karo ar 
pokario metų darbą. Jei tokių pažymėjimų 
jau nebeturima, reikia laiku sudaryti liu
dininkų priesaikinius parodymus. Tai tu
ri lemiamos svarbos rentos gavimo reika
lais.

Neigiami sprendimai prašomi siųsti UN
CI Aukšt. Komisaro įstaigai Bonnoje, kur 
tie reikalai bus tiriami ir teikiami nauji 
patarimai. Ta pačia proga priminta, kad 
reikalavimai už Wehrmachto rekvizicijas 
priimami tik iki š.m. XII.31, kada pagal 
atitinkamą įstatymą baigiasi terminas tos 
rūšies reikalavimą pateikti.

UNO Aukšt. Komisaras numato įsteigti 
įvairiose vietovėse savo teisinių patarimų 
įstaigas. Pradžiai Baden-Wuerttemberge 
jau tokiu teisiniū patarėju numatytas lat
vis A. Šildė, ir jo įstaigos adresas: Stutt
gart, Rendsburgerstrasse 46.

Šeimos narių emigravimas
AGAFIN (Žemutinės Saksonijos užsie

niečių pabėgėlių patariamosios tarybos) 
posėdis įvyko XI.7 Hannoveryje. Tame or
gane atstovaujamos 7 tautinės grupės. Lie 
tuviams atstovauja F. Šlenteris. Šiame po
sėdyje dalyvavo UNO Aukst. Komisaro 
atstovai — R. Terrillon iš Bonnos ir Gus- 
sard iš Hannoverio, jų teisinis patarėjas 
Dr. Schirrila ir Žem. Saksonijos Pabėgėlių 
ministerijos atstovas Dr. Goedel. Svarsty
tas irgi stovyklų likvidavimas ir su juo su
sijęs įkurdinimas kitur. Tautybių atstovai 
nusiskundė dėl naujųjų butų brangios nuo 
mos, kuri viętomis siekia DM. 1.55 už k v. 
m. Taip pat iškeltas per efnigraciją svei
katos sumetimais išskirtų šeimų klausi
mas. Komisaro atstovas pareiškė, kad per 
paskutinius 2 metus dėl naujųjų Vengri
jos pabėgėlių sumažėjo emigracijos gali- komi emigraciniai reikalai.

mybės. Pats Aukšt. Komisaras Dr. Lindt 
veda derybas su atskiromis valstybėmis, 
ir, pvz., Australija jau sutinka iš Europos 
priimti 50 ligonių pabėgėlių, kurie turi bū
ti artimiausieji šeimos nariai jau Austra
lijoje gyvenančių emigrantų, šios rūšies 
žmonių įsileidimas į JAV taip pat jau pra 
deda judėti. Konstatuota, kad įkurdinimo 
patarėjai, veikiantieji prie Caritas ir Eva r 
gelisches Hilfswerk, labai mažai ar visai 
nepalaiko ryšių su tautybių atstovais, ir 
tai sukelia nesusipratimų. Nusiskųsta dėl 
patalpų trūkumo religiniams ir kulta, i- 
niams reikalams. Vokiečių valdžios atsto
vai pareiškė, kad valdžia mato tokių patai 
pų reikalingumą, bet tai sunkiai įvykdo
mas reikalas. Tokių namų pastatymui gal 
ir atsirastų lėšų (vienam kultūros centrui 
reiktų apie 300.000 DM.), bet namų prie
žiūra ir išlaikymas sudaryti) kasmet daug 
išlaidų. Tartasi dėl Varelio senelių prie
glaudos likvidavimo ir naujų prieglaudų 
statymo. Valdžios įstaigose nutarta sene
lius patalpinti, paskirstant tautybėmis ir 
tikybomis. Naujų prieglaudų statyba kai
nuos apie 10 mil. markių.

Iš Soltau

čia Hannoverio Evang. Hilfswerk įstaiga 
XI.4-6 buvo sukvietusi konferenciją užsie
niečių pabėgėlių problemoms svarstyti. 
Konferencijoje dalyvavo įvairių valdžios 
įstaigų, vokiečių evang. bažnyčios ir trem 
ties evangelikų bei ortodoksu, bažnyčių, 
tarptautinių labdarybės organizacijų ir 
UNO Aukšt. Komisaro atstovai ir stovyklų 
vadovai, viso apie 70 asmenų. Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčiai atstovavo 
kun. senj. A. Keleris ir PLB Vokietijos K. 
V-ai F. Šlenteris. Svarstyta pabėgėlių ma-

Tuo

terialinė ir dvasinė globa bei parama.- U- 
NO Komisaro atstovas pakartojo kad UN- 
O šalpa ir globa baigiasi su 1960 metais, ir 
todėl vokiečių valdžia nori iki tada likvi
duoti visas užsieniečių stovyklas. Daug 
diskusijų sukėlė butų nuomos ir darbo 
klausimai.

UNO Aukšt. Komisaro įstaiga yra pasiža 
dėjusi rimtai padėti per emigraciją ir dėl 
ligos išskirtoms šeimoms sujungti.
tikslu tautybės prašomos pristatyti tai įs
taigai atitinkamų asmenų sąrašus. Vokie
tijos Kr. Valdyba, siekdama skubiausiai 
tarpininkauti, prašo Bendruomenės na
rius, kurie dėl ligos negalėjo su šeima iš
emigruoti, prisiųsti Kr. Valdybai tokius 
duomenis: 1. savo adresą, 2. šeimos adresą 
JAV ar kur kitur, kokiame konsulate už
vesta byla, 3. per kurią organizaciją tvar-

(VKVD

’ Iš Maskvos skelbiamas potvarkis su
trumpinti (ligi 1959 metų vasaros ar ru
dens) darbo laiką naftos, dujų ir mašinų 
gamybos pramonėje. Potvarkis lies ir Lie
tuvoje mašinų gamybos įmones.

Darbas sutrumpinamas iki 7 vai. per diė 
ną. Kaikur šeštadieniais liks tik 5 vai., kai 
kur gal pasiliks ir septynios. Kaikur bus 
penkios darbo dienos po aštuonias valan
das.

Drauge numatomas ir atlyginimo per
tvarkymas, kurio principas potvarkyje dės 
tomas tokiu miglotu posakiu: „Plačiai įdie 
giant techniškai pagrįstas išdirbio normas 
ir ekonomiškai efektyvias darbo atlygini
mo sistemas, padidinti lyginamąjį tarifo 
svorį darbininkų uždarbiuose, kad įmonė
je sparčiau didėtų darbo našumas palygin 
ti su darbo užmokesčiu".

Žmoniška kalba išvertus tatai turėtų

reikšti, kad gaminių kiekis bei kokybė tu
ri nuolat didėti greičiau, negu darbininkų 
atlyginimai. Tam tikslui valandinės išdir 
bio normos pilnam atlyginimui gauti turi 
būti pakeltos iki tiek, kiek techniškai įma
noma pagaminti (iki pirmūnų pasiektų 
normų), o atlyginimo dyd| spausti, kad bū 
tų mažesnė savikaina. Tai yra visi darbi
ninko išnaudojimo elementai.

Potvarkyje numatoma panaikinti „nesai 
kingus“ paskatinamuosius atlyginimus 
(premijas?), nutraukti papildomus atlygi
nimus, ligi šiol mokėtus ilgesnį laiką tame 
pačiame darbe išdirbusiems, sumažinti pa 
galbinių darbininkų skaičių.

Taigi, siekiama per trumpesnį darbo lai 
ką. su mažesniu darbininkų skaičium, ne
didinant arba net ir mažinant bendrą dar
bo atlyginimo sumą, pagaminti daugiau...

(LNA)
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metu dar tebegyvena stovyklose.
jetruuuis .Ir aSliiė'iiiinb, Kurlbdim gyvena 

privačiai, yra šiuo metu tie toks kelias: 
taupyti, sudaryti sutartis su Bausparkas- 
se, siekti gauti pigių kreditų ir statytis sa
vo namus ar pirktis butus arba per vieti
nes Butų valdybas gauti išsinuomoti piges 
nius butus paskirų Vokietijos kraštų, mies 
tų savivaldybių ar specialių statybos ben
drovių statomuose namuose.

Šia proga pasakytina, kad gyvenamasis 
namas, kurį pasistatė grupė latvių Lud- 
wigsburge, irgi atsirado tik tokiu būdu. 
Kiekvienas iniciatorių įnešė tam tikrą su
mą savų pinigų, kitos lėšos buvo sutelk
tos pigių paskolų būdų, kurias parūpinti 
padėjo Ludwigsburgo savivaldybė. Be to, 
kiekvienas busimųjų to namo gyventojų 
tupėjo pasirašyti ilgalaikę nuomos sutartį. 
Iš viso pigių valstybinių paskolų galima 
tikėtis tik tuo atveju, jei daugiabučiai na
mai galvojama statyti vietovėse, kur yra 
geros galimybės darbui gauti ir kur nėra 
pavojaus, kad butai galėtų ilgainiui likti 
tušti.

Lageriuose gyvenantieji patarimų, kaip 
pasinaudoti UNREF programos teikiamo
mis galimybėmis, turi teirautis savo vieto
vės artimiausiuose Eingliederungsberater. 
Jų adresus turi kiekvienas Caritas arba 
Evangelisches Hilfswerk, o taip pat NC- 
WC įstaiga. Šios įstaigos taip pat teikia pa 
tarimų ir tiems, kurie, kaip, pvz., bevaikės 
šeimos ar viengungiai, negali pasinaudoti 
UNREF programa, bet nori gauti butus ki
tais būdais.

Apie teisinius reikalus kalbėjo Dr. Schi
rilla, pabrėždamas, kad kiekvienas užsie
nietis pabėgėlis, buvęs anksčiau IRO globo 
je, turi turėti vad. Reiseausweis. Už šio do 
kumento neturėjimą asmuo gali būti net 
baudžiamas. Dokumentas išduodamas 5 
metams, ir jo galiojimas turi būti kasmet 
naujai pratęsiamas. UNO Aukšt. Komisaro 
įstaiga yra paprašiusi vokiečių Vidaus rei 
kalų ministeriją galiojimo pratęsimą vyk
dyti kas 2 metai. Gautas pažadas, tačiau 
reikalas dar eigoje. (Reiseausweisą gali 
gauti tik buvę IRO globotiniai arba po 
1950.VI.30 Vokietijon atbėgę ir Nuernber- 
ge Aufnahmebehoerde pabėgėliais pripa
žinti asmenys).

Vedami pasitarimai, kad su Reichsaus- 
weis nereikėtų vizų keliaujant į kitus Va
karų Europos kraštus. Yra didelių galimy
bių, kad tai bus sutarta. Fed. Vokietija gi 
jau kuris laikas vizų įvažiuoti Vokietijon

Ton, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.
Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys
UŽ KOLŪKINĮ GYVENIMĄ

Liepsnojanti saulė įstrigo kažkur pušies 
viršūnėje, minutėlę pagulėjo, tarsi norėda 
ma atsikvėpti po dienos darbo, ir pradėjo 
grimzti horizonte. Pievose ištryško rasos 
karoliukai.

Vingiuotas kelias atvedė mus į Barčių 
kaimą. Visur kvepėjo nuplautu šienu, pūp
sojo kupetos, bangavo nunokę rugiai.

Galulaukėje dėmesį patraukė metų naš
tos paliesta figūra. Prisiartiname ir išvys
tame, kaip mėlynos akys gėrisi javų jūra, 
kaip džiaugsmingai ir giliai alsuoja krū
tinė...

— Tai bus duonutės!.. — neiškentę su
drumsčiame susimąsčiusio ramybę.

— Turi būti... Juk kiekviena žemelės 
pėda sulaistyta mūsų prakaitu, — pradeda 
šnekėti apylinkės Tarybos pirmininkas Pet 
ras Karaciejųs. — Net kraujo teko už gim 
tąją žemę pralieti. Kai į vakarus nubildė
jo karas ir sugrįžo Tarybų valdžia, mes, 
mažažemiai, vėl gavome tos brangios že
melės. Sakėme, pradėsime naują, sotų gy
venimą. Bet kur tau: Buožiokai sulindo į 
miškus ir pradėjo ginklu grūmoti naujai 
tvarkai. O darbų buvo begalės.

Pirmiausia reikėjo organizuoti apylinkės 
tarybą. Tai pasišovė atlikti buvęs bežemis 
Demša Juozas, petingas, drūtas, tik ką su
laukęs keturiasdešimt penkto pavasario 
vyras. 1946 m. apylinkės Tarybos deputa
tai išrinko jį pirmininku. Juozas ii viso.: 
širdies griebėsi darbo: vaikštinėjo po vals
čius, skaitė jiems spaudą, šnekėjo apie kol 
ūkius Tarybų Rusijoje, Ukrainoje, ragino 
remti tarybinės valdžios priemones žemės 
ūkio srityje. Visa tai nepatiko buržuazi
niams nacionalistams. Demšos sodyboje 
kas rytą mėtėsi grasinantys lapeliai, bet 
Juozas juos skai’ė niekinančiai besišypso
damas ir atkakliai kartojo: „Nieko jum; 
neišeis“...

Pagalbininkų Demša turėjo nemažai. 
Štai Juozas Česokas, vargęs lenkų okupaci 
jos metais prie kelių tiesimo, plūkęsis dėl

duonos kąsnio miško darbuose, šviesesnės 
dienos neregėjęs jo brolis Petras ir daug 
daug kitų. Sukumpusiomis nuo darbo ran
komis jie puoselėjo naujo gyvenimo dai
gus, ir už tai ant jų siuto griežė dantimi: 
banditai. 1948 m. pavasario rytą Varėnos 
rajono Barčių kaimo žmonės pamatė pir
mąsias jų kruvino darbo žymes. Tuomet, 
kai kalėsi žilvičio pumpurai, kai gimtoje 
žemėje virpėjo gyvybė, Juozo Česoko sody 
boję klajojo mirtis. Prie naujai statomo 
klojimo gulėjo Juozo ir jo sesers kūnai. į 
kiemą sugužėjusių žmonių kraujas stingo 
nuo šiurpo ir neapykantos sužvėrėjusiems 
banditams. Brolis Petras nešnekėjo, tik 
dar tvirčiau suspaudė šautuvą, o ištryšku
si ašara sustingo ant pašiurpusio skruosto.

Buožės ir jų pakalikai, jausdami artė
jantį galą, nerimo miškuose ir toliau. Jie 
dar labiau niršo, keršijo aktyvistams. Vi
durvasario naktį nelygioje kovoje su ban
ditais krito Petras Česokas. Buržuaziniai 
nacionalistai jo kūną nutempė į lauką ir 
apkrovė akmenimis.

O po kelių dienų anoniminį laišką gavo 
apylinkės Tarybos pirmininkas Juozas 
Demša. „Nešdinkis iš kaimo arba griūsi 
vietoje“, — rašė budeliai. Tačiau Juozas 
nepabūgo ir toliau varė agitaciją už kolū
kius, rūpinosi valstiečių reikalais.

Buvo penkiasdešimtųjų metų ruduo. 
Kluonai lūžo nuo prikultų javų. Pirmas ko 
lūkinis derlius džiugino žmones.

Juozas Demša grįžo iš Varėnos, kur tvar 
kė apylinkės reikalus. Pavargęs po dienos 
rūpesčių, trumpam užsuko į šokius skai
tykloje, pasigėrėjo besilinksminančiu jau
nimu ir nuėjo į pirkią. Žmona padavė va
karienę. Prie pasienio pastatytoje lovoje 
saldžiai miegojo penki Demšos vaikučiai.

Juozas pakilo prie stalo, atsiriekė duo
nos abišalę. Staiga dzingtelėjo lango stik
las, pasipylė šūvių serija. Pirmininkas su
kniubo vietoje. Nuaidėjo bailūs bėgančio 
žingsniai, ir vėl tyla. Tik iš skaityklos plau 
kė lygi melodija: .Pasvarcyk, antela“... 
Žmona griebėsi už galvos ir klykdama iš
bėgo į kiemą. Susirinko iš miego pažadinti 
žmonės, nutilo muzika.

— Ech, niekšai... Geriausią mūsų žmo
gų nuskynė, — įsmeigęs akis į rūsčiai su
stingusį pirmininko veidą, tyliai pasakė ak 
tyvistas Jonas Kažiniauskas.

ATSISTATYDINO SUOMIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Socialdemokrato Fagerholm sudarytoji 
koalicinė Suomijos vyriausybė atsistatydi
no, nes iš jos atšaukė savo ministerius ag- 
rarų partija.

Komunistai, stipriausioji parlamento par 
tija, nebuvo priimta į koaliciją. Vyriausy
bė buvo smarkiai puolama sovietų spau
dos, kad ji nebendradarbiauja su komunis 
tais it dėl to negalėsianti įveikti ekonomi
nių sunkumų ir palaikyti gerus santykius 
su Rusija.

Agrarų partija dabar aiškinasi dėl koa
licijos vyriausybei sudaryti su komunistų 
partija. Tokiai koalicijai būtų palankūs ir 
kai kurie socialdemokratai.

PRANCŪZIJOS-SOCIALISTAI REMIA 
GEN. DE GAULLE

De gaulistams rinkimuose laimėjus dau
gumą, socialistų vadas Guy Mollet pareiš
kė, kad socialistų partija bus opozicijoje, 
bet savo partijos narių nesiruošia atšaukti 
iš dabartinės vyriausybės ir rems gen. ds 
Gaulle kandidatūrą į prezidentus, jei jis 
statys ją.

PALYDOVAI SU GYVULIAIS
Dar gruodžio mėn. ar 1959 m. pradžioje 

Amerika leis dirbtinius žemės palydovus 
su gyvuliais. Gyvuliai galės būti vėl atke
liami žemėn. Žmogus dar nenumatytas 
skraidinti.
100 MILIJONŲ PASKOLOMS

Britų vyriausybė skirs 100 mil. svarų 
statybų bendrovėms, kad per jas galėtų 
būti duodamos paskolos tiems, kurie norės 
pirkti prieš 1919 m. statytus namus. Šios 
rūšies paskolos bus duodamos tik perkan
tiems iki 2.500 svarų vertės namus.

ARTĖJA Į FAŠIZMĄ
Ghanos, negrų valstybės opozicijos va

das Dr. Busią apkaltino ministerį pirm. 
Dv. Nkrumah sukimu krašto į fašizmą.

..PRALENKĖ“ D. BRITANIJĄ
Komunistinės Kinijos anglies ministeris 

pareiškė, kad Kinija šioje srityje jau pra
lenkė D. Britaniją. D. Britanija per šių 
metų 45 savaites iškasė tik 186.175.000 to
nų, o Kinija per 10 mėnesių 220.000.000, o 
iki galo metų žada turėti 270.000.000 tonų.

Kinija turi „truputį“ daugiau teritori
jos ir gyventojų...

Po keletos dienų jis buvo išrinktas apy 
linkės Tarybos pirmininku. Ne kartą jam 
su kitais aktyvistais teko miegoti su gink
lu rankose, nes padriki niekšų šūviai vis 
dar nudrioksėdavo nakties tyloje.

Kūrėsi kolūkis „Raudonoji vėliava“, rei 
kalai aktyvistus vertė lankytis vienkie
miuose. O klastingos akys su pagieža sekė 
naujo gyvenimo žingsnius ir ieškojo pro
gos, kad galėtų juos pakirsti.

Kartą pavakare Kažiniauskas su Niko
lajum Korsakovu užėjo j Jono Šiurylos 
vienkiemį. Prasidėjo nuoširdi kalba apie 
kolūkį. Staiga pasigirdo triukšmas. Kolia, 
žvilgterėjęs pro langą, pamatė, jog jie ap
supti. Netrukus pasigirdo banditų gaujos 
vado Petro Vaitkaus raginimas pasiduoti.

Pasipylė šūviai. Kažiniauskas atkakliai 
atsišaudė.

Įsiliepsnojo prie gyvenamo namo esanti 
klėtelė. Banditai puolė dar aršiau, bijoda
mi, kad apsuptiesiems neatskubėtų pagal
ba.

Ir štai kulka pervėrė pirmininko širdį. 
Kolia banditus mušė vienas tol, kol kaimo 
pusėje pasigirdo šūviai: atskubėjo pa
galba.

Banditai galvotrūkčiais pasileido į miš
ką, kieme palikdami lavonus. Visas kai
mas gailėjo Jono Kažiniausko ir jo drau
gų, padėjusių galvas už visų laimę, ateitį. 
Šviesus kovotojų, kolūkinio gyvenimo kū
rėjų atminimas gyvas Barčių kaimo žmo
nių širdyse ir šiandien. Apie juos kalbama 
su pagarba, pasakojama su meile.

B. šaknys, K. Adomavičius
Iš „Tiesos", 1958. X. 20.

BERLYNAS PASIRUOŠĘS
Vakarų Berlyno rinkimų proga pažymi, 

kad tiek V. Vokietijos vyriausybė, tiek Va 
karų didieji laikysis tvirtai. Blokados atve 
ju maisto ir kuro užteksią pusei metų.

O Rytų Vokietijos valdantieji sluoksniai 
jau kalba, kad būsiąs nusikaltimas, jei va
kariečiai bandysią naudotis oro susisieki
mu su Berlynu prieš R. Vokielij ’s valią.

J.T. IEŠKO SPRENDIMO DĖL KIPRO
J. Tautų suvažiavime jau buvo pasiūly

ta daug rezoliucijų Kipro salas klausimu, 
bet nė viena ju. nebūva priimtina visoms 
suinteresuotoms šalims.

Nepraėjo ir persų atstovo pasiūlymas, 
kad reikalas būtų sprendžiant s s J. Tautų 
pagal Kipro tautybių interesus.

DR. ADENAUE7.IS BERLYNE
V. Vokietijos kancleris Dr. K. Adeaauc- 

ris 2 dienų vizitui buvo nuskridęs į Berly
ną.

MASKVOS KRITIKUI ATLEISTA
Kinijos generolas Lung Yun buvo paša

lintas iš Kuomintago vicepirmininko ir ki
tokių pareigų už pasisakymus, kad Rusija 
išnaudoja Kiniją.

Dabar jis vėl išrinktas i Kuomlntango 
centro komitetą, ir Vakaruose galvojama, 
kad tas įvykis gali padidinti plyšį tarp 
abiejų kraštų.

KINIJOS IR RUSIJOS PREKYBINIAI 
SANTYKIAI
' Maskviškis .Voprosy Ekonomikl“ spaus
dina statistiką, kuri rodo, kad tarp 1954 ir 
1957 m. rusų eksportas į Kiniją sumažėjo 
visu trečdaliu. Kinijos eksportas į Rusiją 
tuo pat metu apie trečdaliu padidėjo. Sta
tistika rodytų, kad Kinija stengiasi išlygin 
ti paskolas, kurias ji gavo tuoj po 1950 me 
tų ir už kurių reikalavimą grąžinti taip 
piktai prieš Rusiją yra pasisakęs genero
las Lung Yung.

DAUG MOKYKLOS GAISRO AUKŲ
Chicagoje mokyklos gaisre žuvo 87 vai

kai tarp 5 ir 9 metų amžiaus ir 3 vienuo
lės, o iš 32 apdegusių dar 4 yra mirties pa
vojuje.

PRANCŪZU PARLAMENTO 
SKAITMENYS

Komunistai gavo 10 vietų (turėjo 145), 
kairiųjų grupės 2 (neturėjo niek j), socia
listai 40 (88), radikalai 13 (56), kairiųjų 
centras (daugiausia atskilę nuo radikalų 
22 (18), MRP ir krikščionys demokratai 
57 (71), gaullistai 188 (16), įvairūs konser 
vatoriai 132 (95), kraštutiniai dešinieji 1 
(52).

paisaulyiJE
— Pareikalavę didesnių atlyginimų ir 

negavo jų, Italijoje 24 vai. streikavo apie 
10.000 žurnalistų.

— Jugoslavijos prez. Tito išsiruošė į ke 
lionę Indonezijon, Sudanan, Indijon, Bur- 
mon, Etiopijon ir Jungt. Arabų Respubli
kom

— Argentinoje baigėsi geležinkelininkų 
streikas (pora šimtų darbininkų buvo nu
bausti kalėjimu).

— Britai uždarys 36 anglių kasyklas, 
mažindami anglies gamybą.

— Gen. de Gaulle 5 dienas vėl vizitavo 
Alžyrą.

— Sir Winston Churchill sukako 84 me
tus.

— Amerikoje jau apklausinėta 1.000 liu 
dininkų ryšium su pinigus ryjančių auto
matų nusikalstamu bizniu.

(E) Garsėjanti lietuvaitė. Alicia Kauf- 
manaitė, komercinės gimnazijos moksleivė 
iš Santa Fe, Argentinos sporto konfedera
cijos lengvosios atletikos rungtynėse laimė 
jo pirmąsias ir antrąsias vietas bėgime ir 
šokime. Argentinos laikraščiai įsidėjo lie
tuvaitės atvaizdus.
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Buvo Dievo siųstas žmogus
Westmlnsterio Arkivyskupas Ganytojiš

kame Advento Laiške, iškėlęs Petro ga
lios ir jurisdikcijos primatą, žvelgia į da
bartį: „Kristaus Bažnyčia turi šiandien sa
vo priešų, kaip jų yra turėjęs ir pats mū
sų Viešpats. Jie, pastebėję vieną ar kitą 
kataliką blogai elgiantis, priskiria tuos blo 
gus darbus Bažnyčiai ir mano, jog tai yra 
įrodymas, kad Katalikų Bažnyčia nėra tik 
ra Kristaus Bažnyčia. Panašiai pasielgtų 
astronomijos studentas, kurs, pamatęs sau 
Įėję dėmes, imtų neigti saulės skaisčiąją 
šviesą ir jos neišmatuojamą karštį. Jie tu
ri akis ir nemato, turi ausis ir negirdi, šv. 
Povilas Apaštalas vadina Bažnyčią Kris
taus Sužadėtine, kuri neturi sutepimo, 
raukšlės ar ko kito panašauš, bet kad ji 
yra šventa ir skaisti. Visa tai yra tiesa, ne 
paisant bloga elgesio tų, kurie yra atpuolę 
nuo malonės“.

„Tokios tad mintys gaubė mus dalyvau
jant popiežiaus Pijaus XII laidotuvėse ir 
popiežiaus Jono XXIII vainikavime. Baž
nyčia turi naują Aukščiausią Ganytoją. 
Jis stoja į tą eilę Petro įpėdinių. Su juo 
stovi tūkstančiai viso pasaulio vyskupų, 
daugybė kunigų ir pasauliečių, visi vieno 
tikėjimo ir vienos minties savo širdyje, iš 
tikimi ir atsidavę savo dvasiniam tėvui. 
Naujas vairininkas valdo Petro laivą, bet 
Kristaus ranka yra ištiesta ant jo. Jūs, be 
abejo, skaitėte, kodėl Šv. Tėvas pasirinko 
Jono vardą. Jis mums priminė Šv. Joną 
Krikštytoją ir Šv. Joną Evangelistą, kurie 
abu taip artimai stovi prie mūsų Viešpa
ties ir Šv. Jono Laterano, jo paties kated
ra, kuri yra viso pasaulio bažnyčių Motina 
ir Galva. Mes galime čia prisiminti prana 
šo Malachijo žodžius, taikomus Šv. Jonui 
Krikštytojui: „Štai aš siunčiu savo angelą 
paruošti kelią mano atėjimui“. Šv. Tėvo 
krikšto vardas kaip tik yra Angelas. Jis 
bus tiesos pasiuntinys, prirengiąs Viešpa
čiui kelią. Šv. Jono Evangelijos žodžiai 
kaip tinka Šv. Tėvui: Buvo Dievo siųstas 
žmogus, kurio vardas Jonas! Mūsų šv. Tė
vas yra siųstas mums Dievo. Jis kaip šv. 
Jonas Krikštytojas duos liudijimą apie 
Šviesą, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, at 
einantį į šį pasaulį“ (Jo. I).

Senovėje buvo sakoma apie popiežių 
Leoną I: „Petras kalba mums per Leoną“. 
Dabar tikrai Petras kalba mums per Jo
ną! Arkivyskupas Laišką baigia atsišauki
mu: „Kai klūpėsime prieš Kalėdų prakar- 
tėlę ir galvosime apie Jėzų, tikrąją šviesą, 
gulintį ėdžiose, dėkosime Jam, kad Jis gy
vena savo Šventoje Bažnyčioje ir kad mes 
esame tos tyrosios Bažnyčios nariai, atsi
minkime tada, jog Kristus nori, kad mes 
būtume klusnūs Jo Vietininkui žemėje, 
kurs kalba mums Jo vardu“.

Primename, kad Westminsterio Arkivys

Paroda Muenchene Mirė S. Čiurlionienė - Kymantaitė
Spalio 16 — lapkričio 14 d.d. Muenche

ne, Free Europe išlaikomose „Haus der Be 
gegnung“ patalpose, vyko lietuviškosios 
grafikos paroda. Buvo išstatytas rinkinys, 
kurį sutelkė KV, talkininkaujama dail. A. 
Krivicko. Šiuo metu rinkinį sudaro 35 eks 
ponatai, kuriuos prisiuntė Paulius Augius, 
Alfonsas Dargis, Viktoras Petravičius, Ro
mas Viesulas (visi iš JAV), Vaclovas Ra
tas (Australija) ir Alf. Krivickas (Vokie
tija).

Paroda, kuri buvo pirmas šios rūšies 
bandymas pastaruoju metu, buvo įvertinta 
labai gerai. Susilaukta komplimentų, kad 
tąi buvusi viena iš geriausių parodų, ku
rios „Haus der Begegnung“ nuolat ruošia
mos. Parodą paminėjo Bavarijos radiofo
nas ir palankius aptarimus įsidėjo didžiau 
sias Bavarijos laikraštis „Sueddeutsche 
Zeitung“ ir „Muenchener Merkur“. „Sued
deutsche Zeitung“, pvz., sakoma taip:

„Iš 6 lietuvių grafikų, kurie šiuo metu 
svečiuojasi „Haus der Begegnung“, 4 gy
vena Amerikoje, 1 — Australijoje ir 1 — 
Vokietijoje. Lietuvoje jau nuo seno egzis
tavo aukštai išvystyta, liaudies tradicijų 
paremta medžio raižinių grafika. Prigimti 
nė šio tikro iš liaudies kilusio meno jėga 
ir šiluma yra iki šių dienų išsilaikiusi. Pri 
sirišimas prie žemės, prie gaivališkai myli 
mos žemės, ir prie miškų platybės teikia 
šiai grafikai šilimos ir tylaus religingumo 
atmosferą. Turime galvoje, pvz., Pauliaus 
Augiaus raižinius „,Malda“ ir .^Procesija“ 
ir Viktoro Petravičiaus kaimo motyvus. Vi 
diniai pergyvenimai kietos medžio medžią 
gos sudrausminami paprastesnėse juoda - 
balta formose. Vaclovas Ratas svarbiau
sias seno padavimo pasaulio figūras atve
da dabartin. Neskaitant aukštos rūšie? 
mažų iliustracijų, jis Muenchene atstovau 
jamas tik vienu imponuojančiu peisažu. 
Pas A. Dargį jau stipriau pasireiškia va
karietiškos įtakos. Motyvai („Mergaitė ir 
paukštis“, „Šv. Jurgis“) pervedami į ploki 
tumingumą ir dekoratyviškumą. Ekspresio 
nizme išaugusio Romo Viesulo litografijos 
patraukia savo intensyviu braižu ir origi
naliomis kompozicijomis. A. Krivicko pie-

X jMT' X S ** S 4BT S S S J&P jF jtOT J' Jt* J

kūpąs J.E. William Godfrey sekančią sa
vaitę vykstančioje kobsistorijoje Romoje 
bus pakeltas į kardinolus.

P. Dauknys, MIC

Pamaldos
BIRMINGHAM — šį sekmadienį — gruo

džio 14 d., 11 vai. Seselių koplyčioje — 
St. John's Convent, 21 Park Rd., Mose
ley, Birmingham 13.

COVENTRY — sekantį sekmadienį —gruo 
džio 21 d., 11.45 vai., St. Elizabeth bažn., 
St. Elizabeth's Rd.
Abiejose vietose išpažintys klausomos 
pusę valandos prieš pamaldas.

NOTTINGHAM — gruodžio 14 d. 12.15 v.
BRADFORD — gruodžio 21 ir 25, 12.30 v.
ROCHDALE — gruodžio 27 d., 10.30 vai. 

gedulingos pamaldos už a.a. Z. Pocevi- 
čių; gruodžio 28 d. — 11 vai.

EUROPOS LIETUVIS

šiniuose dalykai yra virtę simboliais ir gry 
nai grafiškomis metaforomis“...

Taip pat dėl parodos labai palankiai pa
sisakė Free Europe Muenchene leidžia
mas „Exil Zeitung Dienst“, ypač iškelda
mas R. Viesulo, V. Petravičiaus ir P. Au-
giaus darbus. Tas pats leidinys-pabrėžia ii 
vokiečių kritikų parodai parodytą interesą 
ir įvertinimą.

Šis lietuviškos grafikos rinkinys papil
domas 4 iš Telesforo Valiaus (Kanada) 
gautais labai gražiais darbais, kurie rin
kinį dar labiau praturtins. Be to, yra pada 
ryti žygiai gauti V.K. Jonyno ir kitr mūsų 
grafikų darbų. Gruodžio 5-7 d.d. rinkinys 
bus išstatytas Wuerzberge Baltų Draugijos 
rengiamų kultūrinių dienų rėmuose. Tuoj 
po to įvyks paroda Hamburge esančiam n 
„Haus der Begegnung“. Ateinančių metų 
pačioje pradžioje rinkinys parodai bus iš
statytas Briuselyje. Yra interesantų šią pa 
rodą surengti ir kituose didesniuose Vokie 
tijos miestuose ir kultūriniuose centruo
se.

LIETUVIŠKOSIOS MUZIKOS
Jau prieš kiek laiko buvome atskiru ap

linkraščiu apylinkėms pranešę, kad. Kr. 
Valdybai bendradarbiaujant su PLB Kul
tūros Fondu Čikagoje, ruošiamas lietuviš
kos muzikos [grojimas pradžioje pagamin
ti vienai ilgo grojimo patefono plokštelei.

Reikiami [grojimai jau atlikti Stuttgart o 
radiofono koncertinėje salėje. Orkestrui 
(36 asmenų), sudarytam iš Stuttgarto ra
diofono simfoninio orkestro pučiamųjų, di 
rigavo iš Čikagos atvykęs žinomas mūsų 
maršinės muzikos kompozitorius ir diri
gentas Bronius Jonušas. Buvo įgrota ir 
magnetofono juoston užrašyta 23 lietuviš
kos maršų, tautinių šokių ir kitų panašių 
dalykų. Šių [grojimų užtenka net dviem 
plokštelėm pagaminti.

{grojimus buvo apsispręsta atlikti Vokie 
tijoje, nes čia tai kainuoja beveik 5 kartus 
pigiau negu JAV. {grojimai pavyko labai 
gerai. Tai liudija dar ir tas faktas, kad 
Stuttgarto radiofonas davė salę ir reikia
mus techninius įrengimus nemokamai, 
vien Už teisę pasidaryti sau [grojimų mag 
netofcninę kopiją. Minimi lietuviškos mu
zikos dalykai ateityje suskambės ir per 
Stuttgarto radiofoną, o ateityje ir kitus ra 
diofonus. Po [grojimų susilaukta dar daug 
komplimentų iš Stuttgarto radiofonų parei 
gūnų, kurie atvirai prisipažino, jog tikrai 
nežinoję, kad lietuviška pramoginė muzi
ka turinti tokių gerų, iš liaudies dainų mo 
tyvų kilusių orkestrinių dalykų.

Susipažinus su atitinkamų vokiečių fir
mų pasiūlymais, apsispręsta pačią plokšte
lę pagaminti Amerikoje, kur kaip tiktai 
kainuos kiek pigiau negu Vokietijoje. Bro 
nius Jonušas su reikiamomis magnetofono 
juostomis lapkričio 10 išplaukė atgal Ame 
rikon ir ten su PLB Kultūros Fondu ir 
Tautinių šokių komitetu ir lietuviškosios 
visuomenės talka vykdys plokštelės paga
minimą, kad iki Kalėdų galima būtų gau
ti ją įsigyti.

Gruodžio 1 d. Kaune mirė rašytoja Sofi
ja Čiurlionienė - Kymantaitė, garsaus dai
lininko ir muziko M.K. Čiurlionio našlė, ei
dama 73-sius amžiaus metus.

Ji buvo gimusi 1886 m. kovo 14 d. Joniš
kyje, nuo 1899 m. lankė Peterburgo ir Ry
gos gimnazijas, .1904-7 m. studijavo Kroku 
vos universitete, bet nebaigusi studijų grį
žo į Lietuvą, dirbo Vilniuje spaudos darbą 
ir mokytojavo.

Pradėjo rašyti apie 1905 metus. Iš pra
džių buvo labiau atsidėjusi publicistikos ir 
literatūros istorijos darbui (tie pirmieji 
darbai: „Lietuvoje“, „Iš mūsų literatūros“, 
„Lietuvių literatūros istorijos konspek
tas“). Vėliau ėmė reikštis daugiau drama
turgijoje: rašė scenos vaizdelius suaugu
sių ir vaikų reikalui, monologus, o ilgai
niui priėjo ir prie stambesnių dramų ir ko 
medijų, kaip „Aušros sūnūs“ (mėgstami 
vaidinti ir tremties scenoje), „Pinigėliai“, 
tautosakos motyvais „Dvylika brolių juod
varniais laksčiusių“ ir kt.

ĮGROJIMAI STUTTGARTE
Šia proga norime pažymėti, kad PLB 

Vokietijos Krašto Valdyba pati nebūtų tu 
rėjusi lėšų orkestro [grojimo apmokėti, ku 
rių reikėjo arti 5000 DM., tačiau, įvertinu
si reikalo svarbumą ir susilaukusi dėl pa
ties projekto gausesnių ir palankesnių pa
sisakymų negu tai buvo anksčiau kitų kul
tūrinių priemonių išleidimo atveju, ryžosi 
reikiamas lėšas sutelkti kad ir paskolo
mis. Iš banko buvo gauta 2.500 DM. trum
palaikės paskolos, Katalikų Sielovados Di
rektorius Tėv. Alf. Bernatonis paskolino 
1200 DM., Schwetzingene stovinti lietuvių 
darbo kuopa, vad. kpt. inž. J. Valiūno, sub 
sidijavo DM. 600 suma. Kaiserlauterne 
esanti darbo kuopa, vad. kpt. J. Baltrušai
čio, paaukojo 50 DM. Eilė Bendruomenės 
narių atsiuntė avansinius [mokėjimus 
plokštelės užsakymo sąskaitom

JUOKTIS SVEIKA!
Todėl skaitykime jumoro žurnalą Smeig 

tukas. Kaina ats. Nr. 3 šil. 6 penai, me
tams — 18 šil.

Šventėms puiki dovana — paveikslai — 
Lietuvos vaizdai — originalai, aliejus 
17X12.

Somerset Maugham — Dažytas Vualis. 
Romanas. Kaina — 22 šil.

Ignatonis — Ir nevesk į pagundą — ro
manas — 22 šil. ■

Vaičiulaitis —- Auksinė kurpelė — pasa
kų rinktinė — 30' šil.

Prunskis —' Rinktinės mintys—visų tau 
tų išmintis — 29 šil. 4 penai. .

Mažoji Lietuva — 36 šil. 8 penai.
Krėvės raštąį — atskiro tomo kaina 36 

šil. 8 penai.
'Prašau nedelsti atsiskaityti už 14 tomą 

„Liet. Encikl.“. Lietuviškos plokštelės, pe
riodika.

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

Yra parašiusi stambesnę apysaką „švent 
marę“. Reiškėsi ir kaip klasikų vertėja 
(Moljero „Tartiufas“ ir kt., tarybiniais lai
kais Flaubert „Ponia Bovary").

Tarybinėje Lietuvoje neseniai išleistas 
jos raštų tritomis.

Reiškėsi ir visuomenės gyvenime (nepri 
klausomybės laikais gyvai dalyvavo skau
tų sąjūdyje).

Nepriklausomybės laikais ilgus metus 
yra dirbusi V.D. Universitete kaip lietuvių 
kalbos ir kai kurių specialių dalykų (lietu 
vių kalbos metodikos) dėstytoja.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TALKA

Lietuvių Enciklopedijos Administracija 
skelbia paskutinę Lietuvių Enciklopedijos 
talką iki 1959 m. balandžio 15 d. Talkos 
metu naujai L.E. užsipienumeravusiems 
bus duodamos premijos.

Užsiprenumeravusieji iki gruodžio 15 iš 
leidyklos nemokamai gauna: 1) Vinco Krė 
vės Raštus — pilną komplektą (komplek
tą sudaro 6 tomai, kurių trys tomai jau iš
leisti o ketvirtasis spausdinamas; 2) Lie
tuvos žemėlapį ir 3) Jono Balio „Lietuvių 
dainos Amerikoje“.

Prenumeratoriai, kurie užsisakys nuo š. 
m. gruodžio 15 d. iki 1959 m. vasario 15 d., 
gaus pilną Vinco Krėvės Raštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos nuo 1959 
m. vasario 15 d. iki tų pat metų balandžio 
15 d. gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono Ba
lio „Lietuvių dainos Amerikoje“.

Jau išėjusius L.E. tomus naujieji prenu
meratoriai gaus išsimokėtinai pageidauja
momis sąlygomis. Už vėliau išleisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidimas nėra 
kieno nors asmeninis reikalas, o vaisius vi 
sų lietuvių sutelktinių pastangų, vaisius, 
deja, tik laisvame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių. Tad ir nuopelnai atitinkamai pri
klauso visiems tiems, kurie bet kuriuo bū 
du prie šio didelio darbo prisideda. Dar
bas kilnus, nes lietuvių tautos ir valstybės 
kančios ir vergijos metais, jis skiriamas 
jos garbei ir pasididžiavimui. Darbas pras 
mingas, nes skirtas ne tik mokytis rr pra
turtinti kiekvieno mūsų žinyną, bet yra bū 
das ir priemonė išlaikyti lietuvių kalbai ir 
lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžiavimas prieš 
laisvas tautas, kad pavergtos tautos vaikai, 
plačiai pasiskleidę priverstinėje emigraci
joje, sutelktinėmis jėgomis sugeba tokį 
milžinišką darbą padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos Sūnau ir 
Dukra, prenumeruodamas L.E., esi tų su
telktinių jėgų dalininkas ir Tau, kaip ir vi 
siems bendradarbiams ir talkininkams, pri 
klausys busimųjų mūsų tautos kartų pade 
ka ir tinkamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija, 265 C St., So. Bos

ton 27, Mass.

J. VARČIUS

HI T L E It I S
k jo catuoui

1945 m. balandžio 20 d. paskutinį kartą 
buvo švenčiamas Hitlerio gimtadienis. 
Aukšti nacių pareigūnai ir kariuomenės 
vadai susirinko Hitlerio bunkeryje, kuris 
buvo įrengtas Reicho kanceliarijos rūmų 
sode, pasveikinti savo fiurerio. Nors jų 
krūtines puošė blizgą ordinai, nors jų dra
bužiai buvo išlaistyti kvepalais, o nušveis
ti batai žibėjo kaip veidrodis, tačiau visų 
veidai buvo apatiški, be šypsenos ir pilni 
rūpesčių dėl grėsmingos padėties, nes ru
sai jau buvo atėję iki Berlyno, o anglo
saksai peržengę Elbę. Čia pat įvykusioje 
konferencijoje pagaliau ir maršalas Keite- 
lis bandė atkreipti Hitlerio .dėmesį į katas 
trofišką padėtį, bet šis tuojau pradėjo 
šaukti, kad tai nesąmonė, kad rusai prie 
Berlyno patirs didžiausią pralaimėjimą, o 
anglosaksai bus sugrūsti į jūrą.

Tuo pasinaudodamas maršalas Goerin- 
gas, buvusio galingo vokiečių oro laivyno 
vadas, pritarė Hitlerio svaičiojimams, pa
siūlydamas vyr. karo būstinę perkelti į 
Berchtesgadeną, į Bavarijos kalnus.

— Ką reiškia toks pasiūlymas? — pa
sipiktinęs Hitleris užsipuolė Goeringą. — 
Ar tik pats neieškai saugesnės vietos? Jei 
taip, tai gali nešdintis.

Akmeninėje tyloje Georingas atidavė 
Hitleriui karišką pagarbą ir nedelsdamas 
išėjo. Po kelių minučių maršalo šarvuotas 
automobilis, lydimas brangenybėmis pa
krautų sunkvežimių, stiprioje karinėje ap
saugoje lėkė laisva autostrada Bavarijos 
kalnų kryptimi. Tuo tarpu Hitleris fana
tišku užsispyrimu, pirštu badydamas karo 
žemėlapį, aiškino likusiems generolams sa 
vo strategiją rusams prie Berlyno vartų su 
mušti ir anglosaksams į jūrą, sugrūsti. 
Kaip pasakoja po katastrofos išlikę liudi
ninkai, jo įtikinėjimas buvo toks įtikinan
tis, kad, nežiūrint sunaikintų divizijų, ge
nerolai galvodavo, jog Hitleris yra teisus 
ir dar gali nuvesti į pergalę.

Tačiau bunkeryje buvo tik vienas žmo- 

Tuo pačiu metu Hitleris baigė paruošti 
planą atstumti rusams nuo Berlyno. Pla
nuotosios ofenzyvos vyr. vadu buvo pa
skirtas SS generolas Steiner. Balandžio 22 stipri S3 sargyba ir apsupo maršalo na

gus, kurio nepaveikė Hitlerio fanatizmas d. Hitleris Su entuziazmu pranešė apie pra mus. Maršalas buvo areštuotas.

ir kuris vokiečių tautos gerovę labiau ver 
tino už fiurerio ir nacių interesus. Tai bu
vo ginklavimo ministeris Albertas Speer, 
kuris savo sumanumu ir nepaprastais ga
bumais jstengė apgriautuose fabrikuose iš 
laikyti pramonės produkciją patrankoms, 
lėktuvams ir tankams gaminti.

Kovo mėn. pradžioje Speer sužinojo 
apie Hitlerio slaptą planą ir įsakymą kapi
tuliacijos atveju sunaikinti Reichą.

Detalizuoti įsakymai buvo perduoti na
cių partijos apskričių vadams susprogdin
ti priešui artėjant visus pramonės įrengi
mus, kasyklas, pastatus, sunaikinti maisto 
ir drabužių atsargas. Kariniams daliniams 
buvo įsakyta susprogdinti visus tiltus, ge
ležinkelius, kanalų įrengimus, laivus ir gar 
vėžius. Speer, tai sužinojęs, važinėjo po vi 
są Vokietiją ir įtikinėjo gauleiterius ir ge
nerolus nevykdyti šio beprotiško įsakymo. 
Pasinaudodamas gimtadienio proga įvyku
siu susitikimu, Speer bandė Hitlerį įtikin
ti, kad jis atšauktų tą įsakymą. Tačiau šis 
grubiai atkirto, kad vokiečių tauta mora
liai atsakinga už pralaimėjimą ir dėl to tu 
ri būti nubausta totaliniu jos sunaikinimu.

Todėl Speer, rizikuodamas gyvybe, vėl 
pasileido skubėdamas per Vokietiją lanky 
ti gauleiterių ir rinko jų pažadus nevyk
dyti Hitlerio sunaikinimo plano. Tačiau at 
sirado tokių fanatikų gauleiterių, kurie ne 
norėjo duoti jokių pažadų ir buvo pasiry
žę vykdyti savo fiurerio įsakymą. Steng
damasis sutrukdyti fanatiku planus, Speer 
iš anksto įsakė visą kariuomenei neperdu o 
tą sprogstamąją medžiagą suslėpti šuli
niuose ir užtvindytose kasyklose. Šis įsaky 
mas apsaugojo daug šimtų fabrikų, nes 
paskutiniu akimirksniu nacių vietos vadu 
kai negavo sprogdmenų. 

dėtosios ofenzyvos sėkmingą eigą. Mat, 
Himmleris, SS vyriausias vadas, asmeniš
kai pranešė Hitleriui, kad puolimas vyks
ta su dideliu pasisekimu ir rusai netvarki i 
gai bėga į rytus.

Tačiau netrukus išryškėjo SS generolų 
vaidintasis farsas, nes iš tikrųjų jokios 
ofenzyvos nebuvo, o patys esesininkai spru 
ko iš degančio Berlyno, gelbėdami savo 
kailį, nes sovietų maršalo Žukovo armija 
įsiveržė į Berlyną.

Iš gen. Jodl sužinojęs apie tikrąją padė
tį, Hitleris tris valandas be pertraukos 
kaip sužeistas žvėris daužėsi savo landy
nėje, 50 pėdų žemės gilumoje paslėptame 
bunkeryje, šaukdamas:

—■ Išdavikai, niekšai, šunes! Pirmasis iš 
davikas — armija, antrasis — oro laivy
nas ir didžiausias išdavikas — tie niekšai 
esesininkai! Išdavikai niekšai, šunes!

Net ir jo artimiausi bendradarbiai, ku
rie daug sunkių valandų pergyveno su 
juo, kaip gen. Keitei ir Jodl, su baime se
kė šį Hitlerio pasiutimo priepuolį ir mate, 
kad šiame žmoguje reiškiasi beprotybės 
ženklai.

Pagaliau pailsęs, išvargęs Hitlerio kūnas 
sudribo į kėdę, ir beviltišku balsu šis tiro
nas, prieš kurį drebėjo milijonai, ištarė:

— Trečiasis Reichas žuvo. Man nieko 
daugiau neliko kaip mirtis. Aš čia pasilie
ku ir lauksiu pabaigos. Po to aš nusišau
siu. Jau nieko nėra likę, kas galėtų vesti 
kovą. Tegul Goeringas pradeda tartis su 
anglosaksais dėl kapituliacijos.

Hitlerio įsakymas buvo praneštas Goe- 
ringui. kuris pagal 1941 m. Hitlerio suda
rytąjį testamentą mirties atveju buvo nu
matytas jo įpėdiniu. Goeringas jau anks
čiau be Hitlerio žinios ieškojo būdų sueiti 
į ryšius su sąjungininkais ir išsiaiškinti ka 
pituliacijos sąlygas, kad bent tuo apsau
gotų savo kailį ir užsitikrintų ramią senat 
vę. Tačiau jam tai nepavyko, nes sąjun
gininkai juo nepasitikėjo. Dabar jis, gavęs 
tokį įsakymą, laišku Hitleriui pranešė, kad 
dėl susidariusios padėties jis sutinka per
imti Reicho vadovavimą ir ultimatyviai pa 
reikalavo duoti skubų atsakymą.

Goeringui ruošiantis skristi pasimatyti 
asmeniškai su gen. Eisenhoweriu ir tartis 
dėl kapituliacijos, buvo gautas Hitlerio 
grasinamasis laiškas, su kuriuo atvyko

Tuo pačiu metu Hitleris savo bunkeryje 
pradėjo vaidinti paskutini tragedijos veiks 
mą. Šaltai ir smulkmeniškai jis įsakė gene 
rblui Wenck, XII armijos vadui, užanga- 
žuoti amerikiečius, kad šie greičiau pasiek 
tų Berlyną. Visos stipriausios jėgos buvo 
sukoncentruotos sulaikyti rusų veržimuisi. 
Bailius ir simuliantus įsakyta karti vietoj.

Susipažinęs su šiais įsakymais, gauleite
ris Wegener bandė dar įtikinti Hitlerį, kad 
Vokietijai būtų naudingiau pirmiau kapi
tuliuoti anglosaksams ir, visas jėgas per
metus prieš rusus, bandyti juos atstumti i 
rytus ir tuo išvengti Vokietijos totalinio 
sunaikinimo.

— Sunaikinimo? — ironiškai atkirto 
Hitleris.—Aš juk to ir siekiu. Juo didesnis 
Vokietijos sunaikinimas, juo gražesnė iliu
minacija mano laidotuvėms.

Sekančią dieną, t.y. 1945 m. balandžio 
25 d., rusai visiškai baigė apsupti Berlyną. 
Berlyne prasidėjo ne karo veiksmai, bet 
beprasmės skerdynės. Rusai žudė visus vo 
kiečius, o esesininkai korė ir šaudė jaunus 
ir senus vyrus, kurie panikos pagauti ban
dė pasitraukti nuo puolančių rusų tankų.

Hitlerio bunkeryje susirinko būrelis iš
tikimųjų draugų: Goebelsas su savo žmo
na ir šešiais vaikais, kuriuos jis netrukus 
nužudė, prieš pat nusižudydamas pats; 
Bormann, Hitlerio artimiausias patarėjas; 
Eva Braun, Hitlerio meilužė. Gelžbetoni
niame bunkeryje slėpėsi 26 aukšti karinin 
kai ir 30 sekretorių ir sargybinių.

Kai rusų artilerijos sviediniai pradėjo 
drebinti bunkerio sienas, jo gyventojai pa
sidarė lyg pakvaišę. Svaiginamieji gėrimai 
buvo naudojami vietoj vandens be jokio 
saiko, o generolai, nusimetę švarkus, kaip 
bepročiai šoko su savo stenografistėmis.

Tuo tarpu Hitleris vis dar kankinosi, įbe 
dęs žvilgsnį į karinį žemėlapį, ir vis šaukė 
konferencijas. Paaiškėjus, kad rusai gali 
pasiekti jų bunkerį požeminio traukinio 
tuneliu, Hitleris įsakė tuojau užtvindinti 
šį tunelį, nors ten slėpėsi tūkstančiai vai
kų, moterų ir sužeistųjų.

Pagaliau balandžio 28 d. Hitleris suži
nojo, kad jo patikimasis Himmleris pradė
jo derybas dėl kapituliacijos. Tai buvo nau 
jas ir paskutinis smūgis Hitleriui.

Bet užėjęs pykčio priepuolis buvo trum
pas. Jis staiga pasidarė šaltas ir ramus. 
Himmlerio išdavikiškas elgesys pakirto 

bei Kokias viltis priešintis. Tai buvo jau 
galo pabaiga.

Paskutines dvi dienas Hitlerio bunkery
je vyko pasiruošimai laidotuvėms. Balan
džio 29 d. rytą buvo atliktos Hitlerio ir E. 
Braun santuokos ceremonijos, grojant Sta 
lino „vargonams“, kurių sprogstantieji 
sviediniai drebino bunkerį ir byrąs tinkas 
krito ant jaunavedžių galvos. Po to Hitle
ris padiktavo savo sekretorei politinį tes
tamentą, išbraukdamas Goeringą ir Himm 
lerį iš nacių partijos ir paskirdamas admi
rolą Kari Doenitz savo įpėdiniu.

Iš gautosios žinių santraukos Hitleris 
smulkmeniškai patyrė apie Mussolinio ir 
jo meilužės Claros Patacci mirtį. Šių žinių 
paveiktas, jis įsakė sargybiniams po mir
ties jo ir jo meilužės lavonus sunaikinti. 
Liudininkai pasakoja, kad Hitleris labai 
bijojęs patekti rusams į rankas, nes buvo 
įsitikinęs kad šiuo atveju jis būsiąs žvė
rių narve vežiojamas po Maskvą ir kitus 
miestus, kaip ypatingas cirko gyvulys.

Pagaliau išryškėjo, kad. rusai yra nuta
rę gegužės 1 d. pulti Reicho kanceliarijos 
rūmus, kur slėpėsi Hitleris, ir gyvą paimti 
vokiečių fiurerį. Naktį Hitleris sušaukė sa 
vo artimuosius pas save į kambarį. Tyliai 
atsisveikino su jais, paspausdamas kiek
vieno ranką. Jo akys blizgėjo ir buvo 
įsmeigtos kažkur į tolį.

Balandžio 30 d. Hitleris 2 vai. dar paval
gė pietus. Jis buvo išblyškęs, bet ramus. 
Po to su savo meiluže išėjo į koridorių, 
kuriame laukė Borman, Goebelsas ir kiti. 
Dar kartą paspaudė jų rankas ir grįžo į 
savo kambarį, kurio duris užstojo sargybi
niai. Kai laikrodis rodė 2.30 vai., Hitleris 
ir Eva susėdo sofoje. Hitleris, paėmęs pis
toletą, įleido jo vamzdį sau į burną ir pa
spaudė gaiduką. O Eva tuo metu perkando 
cijanido kapsulę. Apie 10.30 vai. vakare 
tos lavonų liekanos, kurios nesudegė, nes 
lavonai buvo apipilti benzinu ir deginami, 
— buvo palaidotos Reicho kanceliarijos rū 
mų sode. Visą naktį rusų artilerija ardė 
ir rausė šį sodą, ir Hitlerio lavono liku
čiai buvo išblaškyti erdvėje, kaip ir jo 
kurtasis tūkstantmetinis Reichas. Tik so
vietų enkavedistų surastasis Hitlerio žandi 
kaulis su dirbtiniu dantim yra likęs kaip 
vienintelis įrodymas, kad šiš fanatikas tik 
rai žuvo ir niekam nebepavojingas.

<P a b a i g a)
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IŠEINA SEKANČIĄ SAVAITĘ
Kas nori jame ką nors skelbti ar sveikin 

ti švenčių proga, prašomas padaryti tai ne 
vėliau, kaip iki gruodžio 15, pirmadienio.

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
Pirmą kartą Londonan atvyksta koncer

tuoti Bradfordo ATŽALYNAS, pakviestas 
DBLS Centrinio skyriaus. Londoniečiai ir 
apylinkėse gyveną lietuviai maloniai kvie
čiami koncertan, kuris įvyks XX Amžiaus 
Teatro salėje, esančioje Lietuvių Namų 
kaimynystėje. Koncerto pradžia 7 vai. vak.

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.

KALĖDŲ ŠVENTĖS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Kalėdų pirmąją dieną — gruodžio 25 d.
— bus šokiai.

Pokalėdinį šeštadienį — gruodžio 27 d.
— šokiai su puikiu orkestru. Pradžia 7 v.

Kalėdų antrąją dieną' — gruodžio 26 d. 
—'šokius rengia Flamenco Club šokių mo
kykla.

Tradicinis Naujųjų Metų sutikimas - ba 
liūs gruodžio 31 d. bus kaip ir kiekvienais 
metais. Jo pradžia 7.30 vai.

LIETUVIŲ SODYBOJE MEDELIUS
■ UŽSISAKĖ:

K. Plukas — 2 medelius, P. Juška —'■ 2, 
B. Daunoras — 3, K. Deveikis —1, V, Dar
gia— 1, L. Galkauskas — 1. .

Kadangi jau visi numatyti vaismedžiai 
šiems metams užsakyti, tai artimiausioje 
ateityje jie bus nupirkti ir sodinami.

Šiomis dienomis Sodyboje pasodinta 
apie 60 vaiskrūmių (agrastų ir serbentų). 
Penkis gražiai išaugintus serbentų krūmus 
iš tolimos Škotijos prisiuntė Petras Ka
minskas. Jam už tai tariamas nuoširdus 
ačiū.

BAZARAS PAVYKO
Tris dienas trukęs kalėdinis Pabaltijo 

tautų bazaras latvių Dauguvos Vanagų Fe 
deracijos namuose praėjo su pasisekimu.

Darbščių dainaviečių pastangomis, lietu
viškasis skyrius buvo gana turtingas’ rank
darbiais, tautinėm juostelėm ir kitokiais iš. 
dirbiniais. Nemažą susidomėjimą kėlė ir 
pigioji loterija, kurioje Už 6 penus dauge
lis išbandė savo laimę.

Meninėj programos daly stebėtinai gra
žiau p Nenortienės parengtį,, pasirodė mū- 

“aų patys mažiausieji, pašokdami kėlia tau
tinius šokius.

Bazarą aplankė mihistėris p. Balutis, pa 
tarėjas p. Balickas ir nemaža Londono lie
tuvių.

Bazaro pelnas skiriamas ligonių ir var- 
gan patekusių tautiečių šalpai.

CORBY
Kalėdų eglutė

DBLS Corby skyriaus vildyba pirmąją 
Kalėdų dieną — gruodžio .25, 4 vai, p.p., 
rengia Kalėdų eglutę St. John Ambulance 
Hall. : -

Corby lietuviškos mokyklos vedėjas p. 
I. Paulauskienės paruošti mokiniai’prie eg 
lutės atliks turtingą programą. Kalėdų se
neliui išdalijus mažiesiems dovanėles, bus 
bendra šeimyninė arbatėlė,- turtinga lote
rija. Griežiant patefono muzikai — šo
kiai.

Prašome visus corbiečius ir apylinkės 
lietuvius gausiai atsilankyti." •• 7 , "■

Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
MAČIULIAI Jonas, Antosė, Onelė, gyve 

nę Anglijoje, prašomi atsiliepti , Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

Lietuvių Kronika
NOrriNGHAMAS
Kalėdinė eglutė

Ją šiais metais ruošia DBLS skyrius, pa 
dedamas Moterų D-jos ir Jaunimo Reik. 
Komiteto.

Tėvai prašomi registruoti vaikus iki 
gruodžio 15 d. Kurie iki tol nesiregistruos, 
negaus dovanėlių, nors ir dalyvaus eglutės 
šventėje. Registruotis prašom pas skyr. pir 
mininką K. Bivainį, Moterų D-jos pirm. 
B. Kiburienę ir Jaun. Reik. Komit. pirm. 
J. Kiburą, taip pat abiejuose klubuose.

Eglutė ruošiama sausio 3 d., šeštadienį, 
4 vai. p.p. Meadows Community Centre sa 
Įėję, Queen's Drive gatvėje (ta pati salė, 
kur buvo kariuomenės šventės minėjimas).

Programėlę atliks lietuviškos mokyklos 
mokiniai. Kalėdų senelis aplankys su do va 
nėlėmis. Po to mažiesiems bus arbatėlė, o 
suaugusiems šokiai.

Tėvai su vaikais ir šiaip visuomenė kvie 
čiama atsilankyti.

DBLS Sk. Valdyba

VOKIETIJA
(ELI) 4204 LS kuopa Uhlerborne lapkri

čio 24 d. gražiai ir turtingai paminėjo Lie
tuvos kariuomenės įsteigimo 40 metų su
kaktį. Paskaitą skaitė Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirm. E. Simonaitis. Meninėje da
lyje pasirodė Vasario 16 Gimnazijos tauti
nių šokių grupė, pašokdama 3 šokius, ir 
du kuopos vyrai, pagrieždami smuiku ir 
fisharmonija. Minėjimą pagerbė savo atsi
lankymu eilė aukštųjų amerikiečių armi
jos karininkų, tarp kurių ypač pažymėti
nas pik. Steelwill, vakarų karinės apygar
dos viršininkas. Jam buvo įteiktas LS pa- 
baltiečių ženklas, o jis savo gražiame pade 
kos žodyje pareiškė, kad JAV su Lietuvos 
okupacija nesutinka ir pritaria lietuvių 
laisvės siekimui.

(E) Giedra Livija Miglinaitė, žurn. Si
mo Miglino duktė, šiemet baigė Miunche
no Meno akademiją su teigiamu įvertini
mu, kuriame pabrėžiami jos visapusiai ori 
ginalūs gabumai, ypač teatro dekoracijų ir 
teatro kostiumu srityje. Jaunoji dailininkė 
po dviejų metų paruošiamųjų studijų, iš
laikiusi konkursinius egzaminus, buvo pri 
imta į Miuncheno Meno akademiją, kurio
je studijavo tris metus. Baigusi akademi
ją, netrukus gavo pavedimą Miuncheno 
Jaunimo Teatro statomam veikalui pa
ruošti dekoracijas. Lapkričio 15 d. įvyko 
Miuncheno Jaunimo Teatre premjera 
Niurnbergo praeitį vaizduojamo veikalo su 
Miglinaitės paruoštomis ir jos atliktomis 
dekoracijomis. Europos lietuviai džiaugia
si susilaukę jaunos gabios dailininkės.

Baltų Draugijos Vokietijoje parengimai
Stuttgarte įvyko šios draugijos valdybos 

posėdis. Iš. lietuvių jame dalyvavo K. 
Drunga ir V, Banaitis. Nutarta suruošti 
pabaltiečių Kultūros dienas Wuerzberge. 
Jos įvyks gruodžio mėn. Programoje numa 
tyta prof. Dr. V. Jungferio paskaita, Pabal 
tijo tautų literatūros vertimų vokiečių kai 
bon rečitalis ir muzikos koncertas. Be lie
tuviškos literatūros vertimų rečitavimo ir 
muzikos kūrinių, bus dar išstatyta lietuviš 
kos grafikos darbų paroda, šiom dienom 
pasibaigusi Miunchene.

Toliau numatyta ateinantį pavasarį tokį 
pat parengimą suruošti Miunsteryje ir di
desnį parengimą 1959 metų būvyje Berly
ne. (VKVI)

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJA
Vokiečiai paseka lietuvių gimnazija

Kiekvienais metais Vasario 16 gimnazi
jos katalikai moksleiviai Vėlinių išvakarė
se -.aplanko Huettenfelde mirusių lietuvių 
kapus, padeda vainiką, uždega žvakių ir 
pasimeldžia. Šiemet Vėlinių išvakarėse ka 
pelionas Dr. J. Navickas suruošė procesiją 
su žvakėmis šaulei nusileidus. Visi katali
kai, moksleiviai poromis,‘kryžiaus ir vai
nikų vedami, su žvakėmis rankose • per 
miestelį tylia eisena nuėjo į kapines, kur 
kapelionas pasakė pamokslą ir atgiedojo 
Liberą.. Prie procesijos buvo prisijungę kai 
kurie vietiniai vokiečiai ir dalis lietuvių 
evangelikų. Pažymėtina, kad nuo to laiko, 
kai lietuviai gimnazistai pradėjo organi
zuotai lankyti savo tautiečių kapus, ir 
Huettenfeldo vokiečiai prieš Vėlines pra
dėjo labiau savo mirusių kapus puošti ir 
degti žvakių.

Nauja anglų kalbos mokytoja
Po vasaros atostogų Vasario 16 gimnazi

jos anglų kalbos mokyt. Schubert pareiškė
norą dėl persikėlimo į šiaurės Vokietiją pa 
sitraukti iš darbo gimnazijoj. Gimnazijos 
vadovybė pradėjo*škubiai ieškoti kito ang
lų kalbos mokytojo, kuris, jei tik pavyk
tų, būtų lietuvis ar lietuvė. Šituo tikslu su 
keliais asmenimis susirašinėjant buvo pa
siekta net Kanada. Gimnazijos džiaugsmui 
tas nelengvas klausimas laimingai išsi
sprendė, kai anglų kalbą sutiko dėstyti po 
nia Laima Žliobienė, atvykusi iš JAV Eu
ropon pas savo vyrą, studijuojantį medici 
ną Heidelberge. Ponia L. Žliobienė yra stu 
dijavusi trijuose JAV universitetuose ir 2- 
jis metus buvusi mokytoja. Jos sutikimą 
dėstyti anglų kalbą gimnazijoje gimnazi
jos vadovybė labai vertina ir turi vilties, 
kad jos idealistinis pavyzdys paskatins ir 
kitus lietuvius mokytojus, dirbančius ne 
savo specialybėje JAV-se, pakreipti savo 
žvilgsnį į mūsų gimnaziją. PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba, direktoriui pristačius, L. 
Žliobienę minėtose pareigose patvirtino.
Naujas katalikų kapelionas

Rugpiūčio mėn. dėl sveikatos motyvų ku 
nigui Dr. J. Petraičiui iš Vasario 16 gimna 
zijos pasitraukus, beveik du mėnesiu nuo
latinio katalikų kapeliono itį religijos mo
kytojo gimnazijoje nebuvo. Tas pareigas 
laikinai ėjo kun. Dr. V. Poimanskis. Nuo 
spalio 23 d. tas pareigas eina kun. Dr. J. 
Navickas. Nepriklausomoj Lietuvoj jis dir 
bo kapelionu Alytuje, o vėliau Vilkaviškio 
Kunigų seminarijoj profesorium ir trem
tyje Šv. Kazimiero kolegijos Romoje pre
fektu. Nuo 1950 m. kun. Dr. Navickas gy
veno Šveicarijoj ir buvo tikybos mokytoju 
dviejuose institutuose. Gimnazijoj šalia ti
kybos pamokų Dr. J. Navickas dar dėsto 
lotynų kalbą. Jis yra vienas tų gimnazijos 
mokytojų, kurie daugiausia moka svetimų 
kalbų.
Gimnazijoj užvedamas sodas

Istorijos mokytojos Dr. J. Deveikės ini
ciatyva ir mokiniams padedant tinkamoje 
gimnazijos parko vietoje šį rudenį buvo 
pasodinta keli tūkstančiai braškių daigų. 
Jau pradėta sodinti vaismedžiai ir uogų 
krūmai. Norima pasodinti keliasdešimt 
obelų, kriaušių, vyšnių ir slyvų ir keletą 
šimtų agrastų ir serbentų krūmų. Moki-» 
niai prisideda energingai prie šio sumany
mo įvykdymo, kuris gimnazijos parką dar 
labiau pagražins ir ilgainiui suteiks ir ūki
nės naudos.

Dėl šiuo metu sunkokos gimnazijos fi
nansinės padėties šio sumanymo neįmano
ma atlikti iš gimnazijos sąmatos. Pati mo
kyt. Dr. Deveikė avansavo reikiamų daigų 
užpirkimą iš savo kuklių pajamų, o sodi
ninkystės įmonė, kur daigai ir medeliai 
perkami, sutiko atsilyginimo palaukti iki 
pavasario. PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba padarė žygių surasti šiam sumanymui 
įgyvendinti reikiamų lėšų pas užjūrio lie
tuvius. (VKVI)

ŠVEICARIJA
ATSAKYMAS „DAR LIETUVIUI“

Šio laikraščio 43 nr. tilpo straipsnis su 
parašu „Dar lietuvis“, kuriame skundžia
masi dėl lietuvių neveikios Šveicarijoje.

Netiesa, kad Bendruomenė Šveicarijoj 
šių metų Vasario 16 d. , nei raštu nei žo
džiu nepaminėjo, Šioji mums brangi sukak 
tis buvo visuotiniame susirinkime paminė 
ta, gausiai dalyvaujant nariams. Dažnesni 
Bendruomenės susirinkimai dėl didelio na 
rių išsiskirstymo po visą kraštą ir bran
gaus susisiekimo praktiškai neįmanoma. 
Taip pat valdyba yra labai dėkinga Bend
ruomenės nariams p. prof. Dr. J. Eretui 
už laikytas viešas paskaitas Berne, Fribur 
ge ir kitur, kuriose plačiai buvo kalbama 
apie Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraštus, ir 
p. Dr. A. Geručiui už labai vertingą refe
ratą, skaitytą per Berominsterio radiją, ir 
jo straipsnius šveicarų spaudoje. Šie fak
tai „Dar lietuviui“, atrodo, nėra žinomi.

Pereitais metais rinkliava mūsų ligo
niams nebuvo daroma, bet daugelis B-nės 
narių asmeniškai rūpinosi mūsų ligoniais 
ir seneliais.

Kai kurie mūsų tautiečių kapai jau už
žėlę, ir, deja, dar daugiau jų užžels. Mūsų 
mirusieji yra palaidoti įvairiose vietovėse, 
ir jų kapais turėtų rupinis tų vietų lietu
viai.

Būtų geriau ir kūrybiškiau, jeigu strp. 
autorius su savo mintimis ir pageidavi
mais kreiptųsi tiesiog į B-nės Valdybą. Žo 
dis , Dar lietuvis“ yra gražus ir brangus, 
bet vartokime jį tinkamoje vietoje.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

MOTERŲ
kampelis

Veda V. Grinkevičiūtė ■

PRIEŠKALĖDINĖ NUOTAIKA
Jau gruodis — prieškalėdinis laikas. Vi

sur moterys pradeda galvoti apie busimą
sias šventes, apie dovanų pirkimą, apie 
maisto ir stalo paruošimą, apie ypatingą 
prieššventinį butų valymą. Daug rūpesčių 
ir darbo laukia jų, kartais taip daug, kad 
jos net užmiršta pagalvoti apie Kalėdų 
švenčių prasmę. Bet visos pasaulio mate
rialinės gėrybės nepajėgs duoti žmogui 
tiek tyros laimės ir geros nuotaikos, kaip 
meilė ir draugiškumas. Moteris ir motina 
tegul palaiko ir neduoda užmigti tiems 
jausmams savo šeimoje, savo artimųjų tar 
pe. Kasdieninio gyvenimo rūpesčiai ir ne
sklandumai kartais, rodos kaip pelenais 
pridengia tuos jausmus. Bet kaip tik da
bar — prieš šitą didelę šventę —reikia mo 
teriai surasti užtektinai laiko ne tik atkas
ti tiems pelenams, bet ir dar naujomis jė
gomis papildyti meile ir draugiškumu tuos 
ryšius savųjų tarpe.

Kaip būtų gražu ir jauku, jei visa šeima 
galėtų vakarais susėsti po vakarienės prie 
stalo kartu aptarti, kas ką gali padaryti, 
ką galima paruošti eglaitei papuošti. Žino
ma, dabar daug ir nebrangiai galima prisi
pirkti visokių papuošalų, bet jie visi netu
rės „asmeniškumo“, ir pirkti daiktai ne to 
kie įdomūs, kaip pačių pasidarytieji.

Mažesnieji vaikai galėtų iš blizgančio po 
pieriaus klijuoti grandines; tėvo padedami 
berniukai išplautų iš medžio tulpes ar ki
tų lietuviškų motyvų, nudažytų juos įvai
riom spalvom ir nulakuotų. Mergaitės iš 
medžiagų liekanų, vatos, iš auksinių ir si
dabrinių siūlų gali pagaminti angelus, 
princeses ir-t.t. Reikia tik turėti fantazijos 
ir noro.

Kiekvienas šeimos narys turi kasdienia
me gyvenime, savo asmeninių daugiausia 
su tarnyba ar darbu susijusių interesų, ir 
bendri šeimos rūpesčiai kartais atsiduria 
jau antroje vietoje ar kai kurie net būna 
užmirštami. Bet .suėjus visiems artimie
siems prie bendro stalo, iškils visiems vie
nas tikslas, vienas bendras interesas, viena 
tema. Dirbant arba net vien tik žiūrint, 
kaip kiti dirba, dalijantis pastabomis, pata 
rimais ar ką nors pasakojant netyčia bus 
pajusta, kad visi tikrai priklauso vienai ši 
tai šeimai. Jie supras, kad tik čia ras sau 
visišką supratimą, užtarimą ir meilę.

Mažesniems vaikams vyresnieji broliai 
ar seserys'gali nupasakoti ir paaiškinti Ka 
ledų švenčių prasmę. Motinos širdis džiaug 
sis, matant, kad visa jos šeima yra. taip 
draugiškai susibūrusi. Jai kol kas nieko 
nereikia dirbti, tik dalyvauti čia su savo 
šypsena, su geru žodžiu. Paskutinėm die
nom prieš Kalėdas jai vis tiek teks di
džiausia daibo dalis: žiūrėti, kad viskas bū 
tų tinkamai paruošta. Bet jokiu būdu ji 
neturi persidirbti ir taip pavargti, kad per 
šventes trokštų tik ilsėtis; ji tada mažai te 
pajus, kad atėjo tokia didelė šventė. Rei
kia įtraukti visą šeimą į tą darbą ne tik to 
dėl, kad galima palengvinti sau, bet ir to
dėl, kad būtų duota vėl visiems pajusti šei 
mos vieningumą. Vyras su sūnum turėtų 
nupirkti ir tinkamai pastatyti eglaitę. Ne
svarbu jei jis ar jie pirmąsyk atneš kokią 
nors kreivą eglaitę: kitoms Kalėdoms jie 
jau sugebės geresnę išrinkti. Mergaitės, ži
noma, turi padėti motinai namų ruošoj, o 
ypač kepti ir virti. Kada nors juk ir jos 
bus savarankiškos šeimininkės, ir ne pro 
šalį jau dabar šį tą išmokti. Jeigu jos jau 
supranta tą meną, tai galima drąsiai paves 
ti dalį visai savarankiškai kepti ar virti. 
Jei ir ne viskas išeis skanu ir taip, kaip tu 
retų būti, tai ne taip svarbu.

Apskritai, maistas ir dovanos neturėtų 
būti pirmaeilis dalykas. Visai ne čia yra 
Kalėdų prasmė. Motina turi į tai atkreipti 
vaikų dėmesį, paaiškinti jiems. Rami są
žinė ir džiaugsmas širdyje daugiau turi 
vertės, negu skanūs patiekalai. Progų ska
niai pavalgyti galima rasti per ištisus me
tus, bet ta graži šventiška prieškalėdinė 
nuotaika būna tik vienąsyk metuose, tai 
tegul moterys pasistengia juo daugiau ir 
pilniau panaudoti šį laiką savo šeimos ge
rui, jos laimei ir vienijimui. V.F.

DRABUŽIŲ PRIEŽIŪRA
Dar ne viskas, jei moteris gražiai atro

do, užsivilkusi naują suknelę ar naują pal 
tą. Jeigu ji savo rūbų tinkamai nesaugos 
ir neprižiūrės, tai jos suknios greit atrodys 
nebešviežios ir jau ne tokios gražios.

Pirmiausia ir svarbiausia yra tinkamai 
rūbus pakabinti.' Jeigu grįžote namo su 
šlapiais ar tabako kvapo prisigėrusiais rū
bais, tai jokiu būdu nekabinkite jų tuojau 
į spintą, bet pirmiau gerai išvėdinkite, 
tvarkingai pakabinusios ant drabužių ka-* 
biklio. Kabiklis turi būti gerai pritaikytas 
kiekvienam paltui, sukniai ir t.t. Jo gana 
aštrūs galai turi būti apsiūti „šaumgum- 
mi“ ar švariom medžiagos liekanom, nes 
jei be tokių apsaugos priemonių drabužiai 
ilgai kabo, tai tie kabiklio galai pratrina 
arba palieka medžiagoje pėdsakus.

Nėra abejonių dėl to, kad tik švarūs rū
bai atrodo gražiai ir tvarkingai, todėl rei
kia kovoti su dulkėmis ir su drabužių ne
švarumais. Lengvai plaunamos medžiagos 
suknias reikia kuo dažniau perplauti silp
nu muilo miltelių skiediniu. Negalima 
laukti, kol jos bus jau visai nešvarios — 
tada daug sunkiau bus išvalyti. Paltus, 
kostiumus ir kitus panašius dalykus kiek
vieną kartą nusivilkus reikia išvalyti šepe 
čiu, ypač tokias vietas, kaip kišenės, api- 
kaklė ir sijono pakraščiai. Tiktai nereikia 
valyti labai kietu šepečiu, nes jis sugadins 
gerą medžiagą. Nereikia taip pat per ilgai 
nešioti vis tą pačią suknią, bet duoti jai lai 
ko „pailsėti“. Ypač tai taikyti vilnoniams 
daiktams ir megztukams.

Visas aptiktas dėmes stengtis tuojau iš
valyti. Apikakles, kurios gana greit įsijuo- 
dina, tinka valyti skudurėliu, pamirkytu 
silpname amoniako skiedinyje, ar pupelių 
kavos nuosėdomis, kurios labai gerai iš
traukia dulkes ir atnaujina spalvą.

Rūbų lyginimas turi būti atliktas rūpes
tingai, nes antraip galima tik žalos prisi
daryti. Lygios ir tamsios medžiagos drabu 
žius reikia lyginti tik iš kairės pusės ir bū 
tinai per drėgną skudurėlį, nes kitu atve
ju jie blizgės. Apskritai geriausia viską 
laidyti tik iš kairės pusės arba per drėgną 
skudurą. Flanelio daiktų negalima prieš 
lyginant šlapinti. Iš frotte siūtieji daiktai 
visai neprosijami, tiktai ištempiami. Geor 
gette ir chiffon laidyti tik padėjus ant fro 
tte; dirbtinis šilkas tiktai iš kairės pusės 
ir būtinai sausas; tikras šilkas drėgnas, 
bet ilgi iš kairės pusės.

Laikas nuo laiko reikia gerai ir nuodug
niai apžiūrėti visus savo rūbus ir rūpestin 
gai kur reikia pataisyti, užlopyti ir laikyti 
juos tvarkingai. Tai apsaugos pačią jų sa
vininkę nuo nemalonių staigmenų, kai pri 
reikus kokios nors suknios pastebi, kad 
ji arba nešvari, arba taisytina.

Šeimininkė

(E) Lietuviškas midus pradedamas ga
minti Vilniuje, Lietuvos vartotojų koopera 
tyvų sąjungos gamykloje. Būsią gamina
ma įvairių rūšių ir stiprumo. Pavadinimai: 
Vilniaus, Liaudies. Kurortinis, Pilies. Pir
mąjį midų, po atitinkamo išlaikymo, iš
duosiu ateinančių metų pradžioj.

(E) Lietuvoje mirė rašytoja Gustaitytė- 
Šalčiuvienė, žinomo kooperatininko - 
mokslininko prof. Petro Šalčiaus našlė.

Sklinda žinios per Lietuvą 
Tauro Rago atgarsiais. 
Kad geriausi ir pigiausi 
Yra Tauro siuntiniai.

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
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DAR VIS GERIAUSIAS PASIRINKIMAS SIŲSTI SIUNTINIUS SU
— Vaistais

— Maistu
— Laikrodžiais

— Siūlais mezgimui5 ■ ■’
— Batais ir šiltu pamušalu botais

— Gatavais kostiumais ir.paliais
— Nebrangiais5 standartiniais medžiagų siuntiniais

— ir su daugeliu kitokių dalykų, specialiai parinktų jūsų šeimoms ir 
L . .. draugams Lietuvoje

yra per:
WINTREX & CO. LTD.

60 & 64 PEMBROKE ROAD, LONDON, W.8.
Telefonas WES 0305/1255

Aplankykite mūsų sandėlius arba parsisiųsdinkite naujuosius iliustruotus mūsų katalogus.

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.
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500 SIUNTINIU

PREKYBOS BENDROVE

BE UŽDARBIO!
KOVA PRIEŠ GIRTAVIMĄ LIETUVOJ

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 Ifetuviams už tą plačią 
paramą, kuri jų buvo padaryta nuo pat Bend
rovės įsikūrimo.

į Kiekvieną kalėdinį siuntinį sudaro:
į 1. 3 jard. vilnonės medž. paltams (mėln. ar žal. spalvos).

2. 3 jard. su ketvirčiu vilnonės medž. vyr. ar mot. kos- 
j tiumui (mėlyna su ruožiukais).

3. 3 jardai pamušalo. .
Į 4 Storas, labai šiltas aukšta apikakle, kitaip dar sibiri- 
j niu vadinamas megztinis (mėlynas ar žalias).
• 5. Pora žieminių moteriški; kojinių.
1 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 kalną, kurią patys mokėjome,— 
taigi siūlome tą savąjį specialų kalėdinį siun
tinį tiktai už

8
i

£ 12.10.0
įskaitant muitą ir kitus mokesčius.

J Turint galvoje tai, kad tų specialių kalėdinių 
j siuntinių yra ribotas kiekis, o mes norime vi-

ffl!

valstybės plano sumetimai už tuos ragini
mus tebėra stipresni, ir raginimai 
mais ir lieka.

Kiekvieną kartą, kai Maskvoj kas trink
teli kumštimi į stalą dėl perdidelio girtavi 
ma savietinėj visuomenėj, prabyla ta pa
čia tema ir Lietuvoj tie pareigūnai, ku
riems pagal užimamas vietas tai pridera.

Po pastarojo Chruščiovo pagrasymo už
drausti restoranams parduoti tam pačiam 
asmeniui daugiau kaip vieną stikliuką al
koholinių gėrimų, Lietuvoj ta tema atsi
liepė sveikatos ministras 
soj“, lapkričio 2 d.).

Kaip visi tenai, taip ir 
tras nepamiršo pakartoti 
mosi, kad „alkoholizmas yra kapitalizmo 
atgyvena“. Nors Rusijoj ir be kapitalizmo 
girtavimas puikiai bujoja. Lietuvoj girtavi 
mas negirdėtai padidėjo kaip tik bolševik
mečio pradžioj, 1940 m., ir nuo to laiko ne 
mažėją, o dar plinta. Sveikatos ministras 
bando aiškinti, kad kapitalizmas tyčia su
darąs girtavimui palankias sąlygas, bet 
čia pat skundžiasi, kad dabar Lietuvoj — 
ne kaip priešbolševikiniais laikais — alko
holiniai gėrimai pardavinėjami kiekvieno
je parduotuvėje, kiekviename kioske, mė
sos, pieno, saldainių krautuvėse, ir ne tik 
alus, o degtinė, konjakas ir kiti. Esą, tai 
daro „kaikurie asmenys, daugiausia komėr 
elniais sumetimais“, bet tie „kaikurie as
menys“ yra juk valstybės tarnautojai, par 
duotuvės — valstybinės įmonės, o „komer 
ciniai sumetimai“ — pastangos įvykdyti 
valstybinį maisto gamybos ir prekybos 
apyvartos planą.

Raginimai kovoti su girtavimu pasikar- 
I toj a Lietuvoj maždaug kas pora metų, bet
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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., LATIMER ROAD, 
LONDON, W.ll 

tel. PARk 1643
(Tarp Shepherd's Bush ir Latimer Road pože- 
minio traukinio stočių). 9 J
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A. Dirsė („Tie-

sveikatos minis- 
partijos teisini-

ragini- 
(LNA)

(E) Mirusius savinas!. Vilniaus 
lapkr. 4 d. paminėjo poeto Kazio 
65 m. gimimo sukaktį. Pabrėžęs neginčija
mą faktą, kad Binkio eilėraščiai buvo 
liaudies mėgiami, ir kad jo scenos veika
las „Atžalynas“ sprendžia gilius morali
nius klausimus, Vilniaus radijo komenta
torius teigia, kad „Binkis 1940 m. karštai 
sutiko tarybinę santvarką“. Tačiau, kas 
Binkį pažino, teigia, kad buvę visai at
virkščiai... Binkis mirė 1942 metais Kau
ne.

radijas 
Binkio

Metinis išpardavimas!
(Tik dvi savaitės) .

3 šilingai nuolaidos iš svaro
Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.
Pasiruoškite žiemai — pasisiūdinkite 
iš geriausios pasaulyje CROMBIE me
džiagos sau apsiaustą.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford.

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

ŽVAIGŽDES IR JUS
Būk atsargus dėl staigių sumanymų. Su j 

silauksi netikėtų naujienų. Palaikyk gerus * 
santykius su draugais.—Laimingi skaitme
nys: 10, 28.

:::::::

KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ
ŠAULYS (gimusiems lapkričio 24 d. — 
gruodžio 22 d.):

Staigios atmainos išeis į gera. Laikas su 
tvarkyti kai kuriuos atsilikusius reikalus. 
Laikykis savo būdo: nesiduok suerzinamas 
neapkenčiamų žmonių. — Laimingi skait
menys: 17, 27.
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20):

Numatomi neaiškūs reikalai. Nebūk 
šykštuolis — visus atstumsi nuo savęs. — 
Laimingi skaitmenys: 2, 23.
VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19):

Subuvime pasijusi vienišas ir atstumtas, 
bet netikėta pažintis palengvins dienas. Ne 
sigirk kitiems savo planais ir sumany
mais. — Laimingi skaitmenys: 3, 21.
ŽUVYS (vasario 20 — kovo 20):

Būk diplomatiškas santykiuose su arti
mu asmeniu. Saugokis slaptų priešų. At
sargiai su visokiomis kombinacijomis! — 
Laimingi skaitmenys: 16, 30.
AVINAS (kovo 21.— balandžio 20):

Palanki nuotaika atsakyti į užsigulėju-

sius laiškus ir parašyti naujų. Pasitikėk 
kitų žmonių gerais patarimais. — Laimin
gi skaitmenys: 7, 25.
BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):

Palankus laikas naujoms pažintims. Sėk 
minga savaitė pinigų reikalu. Netikėk ilga 
laikei gerovei. — Laimingi skaitmenys: 
4, 11.
DVYNIAI (gegužės 20 — birželio 21):

Staiga pasikeis interesai. Susikivirčysi 
su geru draugu. Numatoma įsigyti turto. 
— Laimingi skaitmenys: 2, 20.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Finansai pakryps geron pusėn. Numato 
ma gyvenimo permaina. Susirūpink sveika 
ta ir artimais asmenimis. — Laimingi 
skaitmenys: 9, 19.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):

Neaiškūs piniginiai reikalai veiks slegia 
mai. Susilaikyk nuo išlaidų, ir reikalai su
sitvarkys patys savaime. —Laimingi skait 
menys: 8, 26.
MERGELĖ (rugpiūčio 24 — rugsėjo 23):

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 — spalio 23): 
Pasisaugok staigaus romanso — gali ne

tekti pusiausvyros. Būk atsargus ruošda
mas naujus planus. Laikas išspręsti kai ku 
riems seniems klausimams. — Laimingi 
skaitmenys: 1, 19.

SKORPIJONAS (spalio 24—lapkričio 23): 
Gali didėti namų nesantaika. Nebūk už

sispyręs ir neperkalbamas. Atsisakyk pui
kybės ir išdidumo, ir viskas išsilygins. - 
Laimingi skaitmenys: 9, 18.

IŠ KUR ŽINO APIE UŽSIENINIUS

VAISTUS

Apie 600 asmenų, daugiausia iš medici
ninio personalo, Vilniuje naudojasi moks
line medicinos biblioteka, ir 468 provinci- . 
joje gyveną medikai išsirašo iš tos biblio
tekos knygų paštu. Be sovietinių ir „liau
dies demokratijų“ medicinos žurnalų, bi
bliotekoje gaunami medicinos žurnalai 
taip pat iš Amerikos, Anglijos, Vakarų Vo 
kietijos, Šveicarijos ir Švedijos. (LNA)

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

PATARNAUS!

BALTIC STORES LTD
(savininkas Z. Juras)

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.

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

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

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

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.

NORI PADĖTI

g
SUMAŽINTI ĮPRASTINIAI MOKESČIAI!

VAISTAI TIESIOG IŠ VAISTINĖS.

Visuomet atsiminkite, kad mūsų firmoje visi
VAISTAI

paruošiami ir tvarkomi profesionalų vaistinln 
kų, ir dėl to jūs galite būti tikri, kad jums vi
suomet bus gerai patarnaujama, kai turėsite 
reikalų su mumis.
Kai jums tenka siųsti vaistus savo giminėms 
į Lietuvą, prašom nesivaržyti ir kiaustis 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 
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England. 
Tel.: ACOrn 0712.

žiemos metu artimiesiems Lietuvoj 
ar kitur? Pasinaudok patirtim Ir prieinamom 
kainom seniausios šioje srityje veikiančios 
firmos. Mes taip pat persiunčiam pačių pirkė
jų supirktas prekes garantuodami pristatymą. 
Nepamiršk ir vaistų ir rašyk mums su pasiti
kėjimu ir be jokio įsipareigojimo.

P B SI PPIA CENTRE LTD
8a Thurloe Place, London S.W.7
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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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