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Vertybių perkainojimas
Rašo M. Bajorinas

Viskas pasaulyje keičiasi per ilgesnį ar 
trumpesnį laiką. Istorijos bėgyje daug tau
tų išmirė, žuvo, ar bent* susilpnėjo. Kitos gi 
sustiprėjo ar naujai užgimė. Ir kas gali at
spėti, koks bus pasaulio veidas po šimto ar 
tūkstahtięs metų!

Žmogaus gyvenimas, istoriškai vertinant, 
yra nepaprastai trumpas. O tačiau jis gali 
palikti savo pėdsakus, kurie būna visam 
amžiuj įrašyti.į istorijos puslapius. Mes 
šiandien skaitome gyvenimus garsių žmo
nių, kurie gyveno prieš šimtus ar tūkstan
čius metų ir kurių paliktosios vertybės nie
kuomet nežus. Tokių vertybių gali palikti 
ir tautos. ‘ .

Vertindami tautų gyvenimą istorijos bė
gyje, matome, kad vienos generacijos iškė- 
lė savo tautą į padanges, kitos sunaikino 
ją. JJekltoks buvo ir Lietuvos gyvenimas. 
Vienu laikotarpiu Lietuva buvo didi, kitu 
ji merdėjo. Prie tautų kilimo ar smukimo 
prisidėjo Ir to laiko kitos aplinkybės, bet 
žmonės vis tiek buvo daugiausia atsakingi.

Kaip'gi istorija įvertins šių dienų lietu- 
viiis? Ar sakys, kad mes buvome verti va
dintis lietuviais, ar mes padarėme viską, 
ką esamomis sąlygomis galėjome, ar mes 
paliksime savosios generacijos vertą pali
kimą sekančiai kartai, ar mes būsime gar
bingai įvertinti, ar pasmerks mus už per 
ankstyvą mirtį?

Per ankstyva mirtis gi gresia visai mūsų 
šių dienų išeivijai: Puvimo žymės jau ma
tyti visur. Vis mažiau ir mažiau išleidžia
me lietuviškų knygų, vis mažiau ir mažiau 
lietuvių skaito lietuviškus laikraščius. Ma
žėja susirinkimu, minėjimų lankytojų skai
čius. Silpnėja organizacijos. Daugėja šmeiž 
tai ir apkalbinėjimai. Mažėja pinigai lietu- . , . .
viškai'veiklai. O juk mūsų bendras skai- res, bet mes neturime pnemomų tam vyks mm ciilntlrir+i n rrnlir^z, .4-sl** culnTin + i n 
čius emigracijoje iš tikrųjų nėra sumažė
jęs! mūsų ekonominė būklė yra pagerėjusi.,.

šieji gali jį pakelti nesuklupę. Ar daug dar 
yra tokių drąsuolių mūsų tarpe ir kiek jų 
dar išeis iš rikiuotės, jei, sakysim, išeivijo
je tektų gyventi dar 10 ar daugiau metų?

Imkime mūsiškę D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungą. Pereitais metais buvo surinkta tik 
300 svarų nario mokesčio, o tai reiškia, kad 
S-ga turėjo tik 300 apsimokėjusių narių. 
Šiemet padėtis, atrodo, dar yra tragiškesnė. 
Mes vis dar mėgstame naudotis aukštu to
nu, kalbėdami Sąjungos vardu, o mūsų bal
sas iš tikrųjų yra labai silpnutis, jei kalba
me tik 300 ar mažiau lietuvių vardu. Kaip 
gali S-gos Valdyba atlikti savo uždavinius, 
kurių ji turi daug, jei užnugaryje nėra na
rių? Vadas be kariuomenės negali vesti 
karo.

Tur būt, pats išmintingiausias darbas, 
kurį atliko šio krašto lietuviai, buvo Lietu
vių B-vės įsteigimas, nors kai kas ir mėgs
ta apie tai pasišaipyti. Tai buvo mūsų apsi
draudimas ateičiai. Šitaip neapsidraudę 
šiandien mes jau būtume neveiklūs, nes ne 
turėtume priemonių veiklai palaikyti. Te- 
beleidžiame laikraštį ir knygas, tebeturime 

1 centrą, kur galime susirinkti, tebeturime 
! Sodybą, į kurią kas metai suvažiuojame. O 

malonu dar ir tai , kad L .N. B-vė ne silpnė 
ja, bet stiprėja ir yra pasiryžusi ir ateityje 
ekonomiškai stiprėti. Ant to pagrindo mes 
ir ateityje turėsime bazuoti savo veiklą.

Šitaip pervertinus mūsų ekonominius ir 
kultūrinius reikalus, ateitis pasidaro ryš- 

( kesnė ir šviesesnė. Ne toks baisus darosi 
ir DBLS narių sumažėjimas, grindžiant S- 
gos veiklą LNB-vės ekonominiu pagrindu. 

; Labai gaila tų mūsų tautiečių, kurie nuo 
\ mūsų nubyrėjo ir kurie dar ateityje nuby-

DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIUS NORĖTŲ 
BENT Į MĖNULĮ ARBA TIESIOG Į 

DANGŲ
Ką pasakė dailininkas Antanas Žmuidzi

navičius apie rusų kosminę raketą per Kau 
no radiją 1959.X.29 (rusų spaudos žinio
mis) :

„Nuostabus, tiesiog jaudinantis įvykis. 
Kosminė, tarpplanetinė stotis švystelėjo 
nuo žemės, svaiginančiu greičiu nuskrido į 
erdves, užlėkė mėnuliui į užnugarį, nufoto
grafavo ką matė, numetė foto nuotraukas 
žemėn ir... nulėkė toliau savais keliais. 
Gaila tik, kad nepasiėmė su savim į tą ke
lionę dailininko. Per 40 minučių jis suge
bėtų padaryti neblogą spalvotą anos pusės 
mėnulio etiudą. Nuleistų tą etiudą kartu su 
nuotraukomis žemėn, ir tiek. Netrukus ga
lima būtų pamatyti jį atspausdintą „Švy
tury“. Juk būtų labai įdomu. Aš pats mielu 
noru skrisčiau. Aš iš visos širdies sveikinu 
sovietinius mokslininkus, atidariusius ke
lią tiesiog... į dangų!“

Mūsų socialines problemos
Rašo J. Vilčinskas

mui sulaikyti, o galime tik sulėtinti jį.
______ Lietuvišką veiklą Sąjunga vis tiek suge- 

Viename krašte lietuvių skaičius sumažė- bės palaikyti, nors jai gali tekti pagrindi- 
jo, tai kitame padidėjo, bet bendras skai- nai persiorganizuoti, prisitaikant prie suma 
čius liko tas pats. O vis dėlto silpnėjame, žėjusib narių skaičiaus. Narių sumažėji- 
nykstame. Kodėl?______________________ mas, lietuvių atpuolimas nuo veiklos yra

Todėl, kad dalis musų kartos žmonių yra didelis nuostolis lietuvių tautai, ir mes su 
per silpni, neturi atsparumo ar nėra pasi- tuo turime visomis priemonėmis kovoti. Ti- 
rtiošę išeivijos gyvenimui. Išeivijos gyveni- kėkimės, kad šis suvažiavimas išjudins 
mas- neturint užnugaryje savo krašto, yra muš iš neveiklumo ir nustatys gaires gyves 
labai 'sunkus tautiškai, ir tik" stiprieji, drą- nei mūsų veiklai ateityje.

Ten, 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

KOMJAUNIMO KAUNO MIESTO
-^KOMITETO -..LENGVOSIOS

KAVALERIJOS“ ŠTABO LAIŠKAS

' Mūsų kelionė prasidėjo Kauno duonos 
kombinato gamykloje Nr,, .3., , , , ,,
/Prie'kepimo skyriaus durų kabo labai nę. 

švarios užuolaidos,' o medicininės pagalbos 
vaistinėlės visuose cechuose tuščios.

.Gamyklos teritorijoje baloje stovi GAZ- 
69' tipo surūdijęs automašinos kėbulas. 
Pats korūbinato direktorius ir vyr. inžinie
rius mums paaiškino, kad tai esant vieno 
šoferio nuosavybė ir todėl jie neturi teisės 
šio laužo liesti. Taip sakant, asmeninė nuo
savybė gamyklos teritorijoje...“

Bealkoholinių gėrimų ir alaus kombina
tai.

— Sveikas, dėde, — pajudiname už pe
ties vaisvandenių cecho sargą.

Bet dėdulė ir toliau knarkia.
—- Dėde, kelk,, „kavalerija“ atkeliavo! — 

šaukiame į ausį.
Bet dėdė nesikelia. Ir kur jis atsikels, jei 

gu,girtas kaip kelmas.
Pasiteiravome pro šalį ėjusių darbinin

kų, kaip šio sargo pavardė?
7- Gi Kuznecovas.
Netvarkingas šio kombinato „Pašvaistės“ 

čėa»as. Teritorijoje visur mėtosi metalo lau 
žas, pašiūrėje netvarkingai suverstos senos 
padangos ir kiti. įvairūs ir niekam nerei
kalingi daiktai.

prievolėmis registruotis darbo įstaigose. 
Šiandien, praėjus dešimčiai metų, liko tik 
prisiminimai apie anais laikais buvusią, Eu
ropos pabėgėlių diskriminaciją D. Britani
joje, Anos problemos išnyko, bet iškilo ki
tos, ne mažiau sudėtingos, -

Prieš keliolika meįų buvę sveiki vyrai ir 
moterys, pradėjo senti, o su senatve padaž
nėjo ir susirgimai- Visi, žinome, kad liga 
yra didelė .nelaimė- Bet pusė bėdos yra ta
da, kai. namie ligonį slaugo giminės ar ligo
ninėje aplgpkp artimieji. Svetimame kraš
te'viengungiui žmogui nėra nei vieno, nei 
kito. O ligonių esama, Gal ne mažiau kaip 
penkiasdešimt lietuvių vyrų ir moterų yra 
ilgalaikiai D. Britanijos ligoninių pacien
tai, kurių niekas nežino if joks pažįstamas 
neaplanko.

Esama ir tokių, kuriją yra pakankamą! 
pasveikę, kad galėtų palikti" ligoninę, b®t 
nepakankamai pajėgūs dirbti. Jiems reika
linga globa poilsio namuose'

Trečioji kategėrija žmonių — tai? senat
vės pensininkai, kurie neturi šeimų ir nėsu 
gebėjo per palyginamai trumpą laiką' įsigy
ti sau namų. Tokiems žmonėms taip pat 
vieta būtų gerai prižiūrimuose lietuvių iš^ 
laikomuose poilsio namuosė.;

Ši socialinės globos problema mums nėra 
nauja. Ja buvo pradėta rūpintis, prieš kele 
rius metus. Bet ją reikia vėl prisiminti, nes 
ji tebėra neišspręsta. Lietuvių Sodyba, ku
ri buvo pirkta pirmiausiai, turint galvoje še 
nelius ir ligonius, ligšiol šiam tikslui yra. 
nepritaikyta. Finansinių išteklių stoka, at
rodo, neleis nė artimoje ateity j e. ,tąį. pada
ryti. Pati Lietuvių Sodybos paskirtis yra 
apgaubta miglomis, Sodyba nevisai tinka 
lietuvių vasarvietei, nes sųšis.iėkimio atžvil
gių yra nepatogioje vietoje, jį. taip pat ne
gali tarnauti tuo pačiu metu dviems tiks
lams — vasarviete ir ligonių ar senelių po
ilsio namais. Vasarotojams su mažais vai
kais-visai nepriimtina vieta; btttų Jąrp pus 

-----.---------- ._----- --------- . Siau sveikų žmonių. Seneliams gi nevisai1 
atremti Ladakh sritį, kurion yra įsibrovę kiniečiai, .malonu būtų ten, kur triukšmapją^yafkaį 

Kadangi. kiniečiai yra įsistiprinę pato- ar gyvena pūšiau apgydyti pšįėhiatrlfifiif li-į

daliniams teks susidurti su sunkumais.* 
yra ap- . , < • .....

Naujosios išeivijos socialinės problemos 
pagimdė D. Britanijos Lietuvių Sąjungą, ir 
jos ligšiol tebėra nuolatinės šios organizaci 
jos palydovės. Atvykus pirmiesiems pabė
gėlių transportams, pasirodė, kad daugu
mas lietuvių nemoka anglų kalbos, negali 
susikalbėti nei darbe, nei įstaigose, nepajė
gia paskaityti anglų spaudos. Nors vietos 
įstaigos buvo kupinos gerų norų, jos nega
lėjo patenkinti visų šių laikų žmogaus po
reikių. Susikūrė DBLS-ga, kuri, kad ir tu
rėdama daugelį kitų uždavinių, pradėjo lie 
tuvių išeivių socialinės globos darbą.

Vienas didesnių anuometinių rūpesčių 
buvo išsikovoti teisę pasirinkti sau labiau 
patinkamą darbą. Vėliau organizuotu būdu 
teko kovoti dėl lygių su vietos darbininkais 
teisių, kiek tai yra Susiję Su buvusiomis

r SęįtįįįiįoS DIENOS -Į
NOBELIO TAIKOS PREMIJA

Nobelio taikos premija paskirta britų 
darbiečių parlamento nariui Noel - Baker. 
Dirbęs Tautų Sąjungoje, Jungtinėse Tauto
se ir kėlęs nusiginklavimo klausimą.

POLITINIS PURVAS
Po pasikėsinimo į Mitterand, pradeda vis 

daugiau išryškėti, kad grasinta buvo net 
keliems prancūzų politikams. Grasinęs bu
vęs poujadistas parlamentaras Pesquet. 
Mitterandą nušauti Dahuron buvęs Peš- 
quet pasamdytas už 2 mil. frankų.

INDIJA PASIRYŽUSI ATREMTI 
PUOLIMĄ

Nehru yra pareiškęs, kad ginkluoti Kini
jos puolimai būsią atremti. Jei Kinija esan 
ti didelė, tai Indija taip pat yra 
pasiryžusi visa jėga ir griežtai 
užpuolimą.

PRANCŪZIJOS PAŽADAS
Prancūzijos atstovas J. Tautose yra pa

reiškęs, kad jo vyriausybė net nepradės ato 
minių bombų bandymų, jei Britanija, Jung 
tinės Valstybės ir Rusija pasmerks atomi
nius ginklus.,1;

RIAUŠĖS DĖL ŽEMĖLAPIO
Kai Indijoje pasirodė kinų leidžiamasis 

žurnalas „Kinija šiandien“ su žemėlapiu^ 
kuriame 40-000 kvadratinių mylių Indijos- 
teritorijos įjungta į Kiniją,- 3 tūkstančiai 
indų studentų visą valandą išlaikė apgulę 
Kinijos ambasadą New Delhi, Indijos sosti
nėje, 'ei,r.<į /:•

didelė ir

INDIJOS KARIUOMENĖ IŠSIŲSTA I , 
LADAKH

Indija išsiuntė savo karinius dalinius į

giausioje vietoje, todėl Indijos kariniams gobiai. Iš kitos pušės, Lietuvių Šodylio^^ 
— *_u- —a-..-.r a laikymas'finansiškai apsimokėtų uk-taSi^'

jėi visos patalpos būtų naudojamos. iŠnuo- 
rhtfjant atostogaujantierns; Priėšihgiį’ątvję- 
jŪ/vfcoS'pištalpbš tūrėtų būti uŽfaitos 'polie
sio rianių reikalui. Tuo atveju galimi bylų 
tikėtis savivaldybių pašalpos namams iŠląi 
kyti. Kaip reikalai yra šiup mėtų', Sodyba’ 
tik sū didele rizika gėli' priimti ligoniui ir 
senelius. Kritiškais' atvėjhis tautiečiai krei
piasi į Lietuvių Sąjungą, bet; deja, pastaro
ji nedaug ką; gali padėti. ■ ' . ’

Kas čia pasakyta, dar nereiškia, kad mū-, 
sų tautiečiai išmetami į gatvę ar miršta ba
du; Socialinis aprūpinimas ĘĮ, Britanijoje 
yra valstybės žinioje. Ligos, senatvės.ir ne
darbo atveju mokamos pašalpos, iš kurių 
vietos gyventojai pajėgia pragyventi. Išei
viams tačiau, ypač vįengungiąms, dėl nęr_ 
sveikatos negalifftiėms patiems apsitvarky
ti, tenka naudotis anglų ligoninėmis, sene
lių prieglaudomis ar poilsio namais, kur jie 
negali susikalbėti ar iš viso blogai jaučiasi - 
svetimųjų tarpe.

Šia problema,šiais metais minint Pabė- 
šįkart jis aplankys Italiją, Turkiją, Pakis-- gėlių Metus, susirūpinta-kai kuriose ang- 

BEN-GURIONO LAIMĖJIMAS ..7 taną, Afganistaną, Indiją, Persiją, Graiki-
Izraelio parlamento rinkimuose min. pir- ją, Prancūziją ir Maroko. Dar nė vienas 

min. Ben Gurion partija Mapai gavo 48 vie Amerikos prezidentas nėra atlikęs panašios 
tas iš 120 (turėjo 40). kelionės.

10.000 POLITINIŲ KALINIŲ
V. Berlyne laisvieji teisininkai

skaičiavę, kad šiuo metu R. Vokietijoje yra DEMOKRATIJA ISPANIJOJE
i ne mažiau kaip 10.000 politinių kalinių. Da

lis jų sėdi kalėjimuose dar nuo 1950 m., nu.
bausti sovietų karinių tribunolų. Vien šiais 
metais už politiką oficialiai yra nuteisti 
269.

Muilo fabrikas
Pagrindinis muilo cechas per retai šluo

jamas, ant transmisijų kabo nereikalingi 
daiktai. Čia pat, ceche, guli suversti sodos 
maišai. Daugelis jų suplyšę, soda išbarsty
ta. Katilinė neremontuojama ir daug kur 
veržiasi garo srovės.

Darbininkams nėra kur pasidėti maisto, 
ir drabužių. Skalbimo miltelių ceche mais
tas ir drabužiai mėtosi tiesiog ant darbo 
stalų; O fabriko teritorijoje mėtosi krūvos 
tuščių dėžių. Jos 
lis jų sulaužytos.

KUBOS CASTRO LĖKTUVUS PIRKS 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Iš New Yorko praneša, kad Kubos dikta
torius Castro yra pasiryžęs iš Čekoslovaki
jos pirktis MiG18 lėktuvų, jei negalės gauti 
britiškų. Jo pasiuntinys yra jau pakeliui į 
Čekoslovakiją.

Minėdamas 20 savo valdymo metų, Ispa- 
' nijos diktatorius gen. Franco pareiškė, kad 

per tą laiką jis sukūręs krašte demokratiją 
ir davęs žmonėms pagrindo pasitikėti.

Jo kalbą triukšmingai nuplojo 500 aukš-. 
tųjų valdininkų.

15 Į KALĖJIMĄ UŽ ROCK *N‘ ROLL
Leipzige 15 jaunuolių buvo suimta ir pa

sodinta į.kalėjimą už rock'‘h‘roll šokimą ir 
įžeidimą ministerio pirmininko Ulbricht. 
Jie šaukdavę „Tegyvuoja Walteris Ulbrichr 
tas ir Rytų Vokietijos zona“ ir paskui im
davę kniauksėti.

Panašių atsitikimų buvę ir kitose vie-

nesuštabeliuotos, dauge-

suvesti jo rezultatai, iš-Reidas baigtas,
Siuntinėti štabo signalai „Leiskit jus su
trukdyti“. Šį kartą be didelių ginčų visi 
vieningai nusprendžiame, kad „Pereinamą
ją šluotą“ už netvarką ir apsileidimą rei
kia įteikti Kauno muilo fabrikui.

Kam ji teks po sekančio mūsų reido?
Iki greito pasimatymo.

LLKJS Kauno miesto komiteto
„Lengvosios kavalerijos“ štabas

Iš „Komjaunimo tiesos“, 1959. X. 2.

20 MIL. SVARŲ RUSIŠKA PASKOLA
TURKIJAI

Rusija yra pasiūliusi Turkijai 20 mil. tose.
svarų įsirengti sostinei vandentiekį.

Turikja ir dabar turi jau iš Rusijos gau- PREZ- EISENHOWERIO NAUJA 
tų paskolų. Oficialiai pareiškiama, kad 
Turkija neturinti kitos išeities, nes Vaka
ruose negaunanti tokių gerų sąlygų.

KELIONĖ
Gruodžio 4 d. prez. Eisenhoweris prade

da naują asmeninės diplomatijos kelionę.

•fc 4* i I .$ 4*: .4*’ 14*14* 4* i • 4‘:i*i4« * # * *

Tryliktasis pirmininkas

Mielių fabrikas
— Takšt, takšt, —laša nuo antrojo aukš 

to lubų vanduo tiesiog į cechą. Kai-kada ir 
srovele teka iš suskilusių lubų. Tai pri- 

Sį klauso nuo to, koks oras lauke.
, 7 Taigi, patalpos reikalingos remonto. Bet, 
i ’ deja, jis vis dar nedaromas.
E| ...Mielių presavimo skyriuje mielės ne» 
fc: apsaugomos nuo dulkių. Grėta dirba Sta
sį!. liūs. Jam obliuojant, dulkės skrenda į atvi- 
K; ras statines su mielėmis.

— Kanale prancūzai patikrino vokiečių 
laivą, kaip tikima, norėdami įsitikinti, ar 
negabenami į Alžyrą ginklai/

— Čekų karinis atstovas Vašingtone pik. 
Įeit. Frantisek Tisler paprašė sau ir savo 
šeimai politinio prieglobsčio.

— Belgų Konge riaušių metu žuvo 70 
žmonių.

— Pradėjo veikti pirmasis didžiulis Ki
nijos traktorių fabrikas, kuris per metus 
pagaminsiąs 1.500 traktorių.

— Spėjama, kad bus žuvę 32 kalnų lai
piotojai, norėjusieji pasiekti Nepalyje kal
no Gauri Šankar viršūnę šalia Everesto.

— Vokietis Podola, kuris Londone nušo
vė policininką, ketvirtadienį buvo pakar
tas.

— Kanpūre, šiaurės Indijoje, kilo riau
šės, žuvo 14 asmenų ir apie 200 buvo sužeis 
ta, kai policijos viršininkas išprievartavo 
moterį. .

—■ 52 indai, su padirbtais pasais atvažia
vę į D. Britaniją, buvo grąžinti atgal.

— Tarp Londono ir Birmingham baigtas 
ir pradėtas jau naudoti naujas kelias.

— Britai ruošiasi vadinamųjų pūlių pre 
mijas sumažinti iki 20.000 svarų.

apie 116 lietuviškų centų (Lietuvos ūkinin 
kai samdiniams mokėjo nuo 180 iki 380 cen 
tų už darbo dieną ir duodavo maistą, įkai
nojamą tada apie 90 centų, tai iš viso nuo 
pustrečio iki keturių kartu daugiau, negu 
tas pavyzdingas kolchozas). šįmet esąs 
įvestas „garantuotas atlyginimas“ pinigais 
(Tai atlyginimas vadinama „akordine“, ar
ba „piecework“ sistema). Atlyginimas esąs 
išmokamas kas mėnuo, už dieną (už atliktu 
darbą per dieną) esą mokama po 20-30 rub 
lių ir nuo 3 iki 6 kg grūdais. Tai būtų jau 
panašus atlyginimas, kaip Lietuvos laikais 
buvo mokama samdiniams. Tačiau pirmi
ninkas paaiškina, kad laukų darbininkai 
šįmet faktiškai uždirbo po 400-450 rublių 
per mėnesį, o tai yra maždaug tas pats, 
kaip 40-50 lietuviškų litų Lietuvos laikais: 
mažiau, negu pragyvenimo minimumas (ir 
tai darbymetėje!). Melžėjos, tiesa, vasaros 
metu kaikurios uždirbdavusios net po 1600 
- 1700 rublių, o šiaip jau prie gyvulių ir ki
ti nuolatinį darbą dirbantieji vasarą gavę 
ne mažiau kaip po 1000 rublių. Tai ligi 
šiol dar negirdėti kolchozuose atlyginimai. 
Net fabrikuose nedaug kas po tiek uždirba. 
Bet, jei tai ir tiesa, tiek uždirbo tik kaiku- 
rie darbininkai, ir tik vasaros mėnesiais. 
Tuo tarpu net ir pagirtiniausias uždarbis 
kolchoze nepajėgia pasiekti Lietuvos laikų

Spalio 12 d. Kaune buvo atidaryta antro
ji sukolchozinto Lietuvos žemės ūkio paro
da. Iš 78 rajonų tik 16 yra gavę teisę daly
vauti parodoje ir pasirodyti su laimėji
mais. Sovchozai į parodą įleisti beveik visi 
(70), užtat individualūs kolchozai tik 51 
(iš apie 2000) tepasirodė verti leisti į pa
rodą.

Iš parodoj esamų kolchozų vienas rodo 
tikrai nuostabius laimėjimus. .Nuostabius 
tuo, kad jo gamybos skaičiai rodomi nepa
prastai pralenkę kitus, net pavyzdingais 
vadinamus, kolchozus, nors lig šiol apie tą 
kolchozą beveik nebuvo kalbama. Tai Va
balninko rajono kolchozas, pavadintas 
„Raudonosios žvaigždės“ vardu. Tas kol
chozas iš 100 ha gaunąs 300 centnerių pie
no, 90 centnerių mėsos, kurios dauguma 
kiauliena (50 cnt iš 100 ha ariamos). 100 
ha turįs 15 karvių, per metus nupenįs 1500 
bekoninių kiaulių... Tai pasakoja stebuk
lingas to kolchozo pirmininkas Bronius 
Kasparavičius, kuris esąs tryliktas to kol
chozo pirmininkas: dvylika pirmininkų kol 
chozą nugyvenę, o jis, tryliktas, ištraukęs 
jį iš atsilikusių į pačias aukštybes. Tik jo 
minimi skaičiai atrodo labai „apskritus“ ir 
pasakojami „medžiotojišku“ stilium...

Tas nuostabus kolchozas pernai dirban
tiesiems mokėjęs atlyginimus po 3.5 kg grū žemės ūkio samdinių uždarbių vertės, 
dų Įr 5 rb. už darbo dieną. Tai atitinki • (LNA)

lų, tarptautinėse organizacijose. Mums ta
čiau reikia kelti aikštėn tuos klausimus ir 
ieškoti būdų įvairiems sunkumams nugalė 
ti. Nepriklausomai nuo to, ar mes gausime1 
paramos, iš šalies ar ne, Didž. Britanijos' 
Lietuvių Sąjungos vienas svarbiųjų uždavt 
nių ir toliau liks.vargan patekusių tautie
čių socialinė globa. ■ ■

Vien tik šiam sunkiam uždaviniui spręs
ti visi D. Britanijos lietuviai ‘turėtų rėmtf 
Sąj ungą, mokėdami S-gos nario mokestį ar 
aukodami šalpos fondui. Kiekvienas tautie
tis padarytų didelį darbą, pats bėnt'-kartą 
metuose aplankydamas savo artimiausioje1 
ligoninėje esantį nežinomą lietuvį/ kuris' 
gal daugelį mėnesių negirdėjo lietuViškO'žb- 
džio. Taip darydami kiekviėrias-prišidėšime 
prie sprendimo socialinės’ problėnios, Kuri 
sunkiai slegia mus. J ' ;v

(E) Silpnas Vilniaus elektros voltaias. 
Vilniaus miesto kai kurių rajonų gyventų-, 
jai skundžiasi, kad negali naudotis.elektri
niais aparatais dėl to, kad elektros įtampą, 
vietoj normalių 220 voltų siekianti tik 170 
-180 voltų, kai kur net tik 140 - 160 voltų. 
„Esant tokiai įtampai, vos galima įžvelgti 
raudoną lemputės siūlelį“, pastebima Vil
niaus „Tiesoje“. - ,

ĮVAIRŪS kalėdiniai siuntiniai 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 
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Teisingai šių metų pradžioje sakė Pran- 
cūzijds akademikas rašytojas E- Jaloux, 
jog lietuvio poeto, rašytojo, filosofo O.V.L. 
Milosz-Milašiaus garbė bei garsas prasidė
jo tik mūsų laikais,. 20 metų po jo mirties. 
Ir tas susidomėjimas jo kūryba ypač buvo 
pasireiškęs šiemet ne vien tik Paryžiuje ar 
jo apylinkėje, kur Milašius gyveno ir kūrė.

Dvidešimties metų mirties sukakties pro
ga priminimas rašytojo būtų ir šiaip norma 
lųs reiškinys, tačiau Paryžiuje įvairiausių 
minėjimų yra nuolat ir tiek daug, jog kar
tais ir tarptautinio garso kūrėjui priminti 
atitenka tik vienas susirinkimas, akademi
ja ar net vienintelis straipsnis.

Tuo tarpu priminimai apie Milašių šie
met vyko nepaliaujamai. Daugumas tų mi
nėjimų Vyko Paryžiuje apie kovo 2 d., kada 
prieš 20 metų Milašius mirė Fontainebleau.

Vasario 28 d., lt tų minėjimų pradžiai, 
Sorbonoje jaunas prancūzų poetas J. Buge 
labai gyvai ir vaizdžiai papasakojo apie Mi 
lašiaus dvasinės raidos kelius, jo pasaulė
žiūrą.

Kovo 3 d. Notre-Dame-des-Victoires baž
nyčioje-(vyko iškilmingos pamaldos už poe
to vėlę, kuriose dalyvavo Milašiaus artimie 
ji, jo „Gerbėjų ratelio“ nariai ir Paryžiaus 
lietuvių būrelis su Lietuvos atstovu min. 
Dr. S.A. Bačkiu.

Tos pačios dienos vakare Champs Elysee 
Studijų teatro salėje {vyko iškilmingas ak
tas, surengtas Milašiaus minėjimo globos 
komiteto. Tame minėjime keli prancūzų ra 
šytojai- poetai ir min. Dr. Bačkis pasidalijo 
sąvo prisiminimais apie Milašių. Ypač di
dėlis prancūzų poetas Miomandre bei rašy
tojas Nicolas Beauduin daug kalbėjo apie 
Milašiaus kūrybos prasmę. Meninėje minė 
jimo dalyje buvo skaitomi Milašiaus poeti 
nlai kūriniai ir ištraukos iš „Miguel Mana
ra“, o lietuvių tautinių šokių grupė išpildė 
kelis liaudies šoklus. Visas minėjimas bu
vo perdėm persunktas Milašiaus kūryboje 
pareikštomis mintimis apie Lietuvą ir lie
tuviškumą.

Gegužės 11d. Milašiaus kūrybos mėgė
jų bei jo draugų būrelis surengė jo kūrinių 
skaitymą. Didelis Milašiaus draugas N. Be
auduin pasidalijo savo prisiminimais apie 
Milašių ir jo kūrybą.

Panašų minėjimą birželio 7 d. surengė 
Prancūzijos poetų sąjungos Paryžiaus sky
rius, kuriame tas pats Beauduin vėl kalbė
jo apie Milašių ir skaitė jo kūrinių ištrau
kas, o keli Paryžiaus teatrų artistai pa
skaitė Milašiaus poezijos. Savo pranešimą 
Beauduin pradėjo posakiu, kad didelis poe 
tas Milašius, gimęs Lietuvoje, nuo vaikys
tės dienų pamilęs Prancūziją, tačiau nepa
miršęs savo krašto ir nuolat gyvenęs jo 
reikalais, rūpinosi ir rašė apie Lietuvos pra 
eiti, kūrė poeziją.

-Liepos 19 d. Milašiaus minėjimų apoteo
zė buvo surengta Mont Saint-Michel vienuo 
lyne, Atlanto pakraštyje. Ten „Keltų (ku
rie tikriausiai yra giminingi senajai lietu
vių genčiai) ir Vikingų poetinių studijų ra 
telis1' savo susirinkimą buvo paskyręs Milą 
šiauš dvasinio kilimo keliams, apie kuriuos 
ypatingai gražiai kalbėjo poetas J. Buge. 
Senoje buv, abatijos salėje, kur dvelkia 
viduramžių legendų ir padavimų dvasia, 

ypač dideli ispūdj darė Milašiaus poezijos 
bei „Miguel Manara“ žodžiai.

Greta viso to, visi Paryžiaus literatūri
niai laikraščiai ir daugelis dienraščių, iš
spausdino daug straipsnių apie Milašių bei 
jo kūrybą. ,Xe Monde“ dienraštyje J.H. 
Bornecke rašė, kad Milašius iš savojo kraš 
to išsinešė meilę Lietuvai, tai Lietuvai, ku
ri vasarą kvepia medumi, gi rudenį turi 
svaiginanti upėje mirkomų linų kvapą... 
Tai vis prancūzų žodžiai, skirti prancūziš
kai visuomenei. Kai sykj Beauduin minėji 
me priminė apie Milašiaus meilę Lietuvai, 
viena prancūzė poetė garsiai prasitarė: „Ko 
kios gražios Milašiaus pasakos“. Tai gal ge 
riausiai parodo, kiek Milašius pasitarnavo 
Lietuvos reikalams, supažindindamas pran 
cūzus su Lietuva, josios kultūra, pasako
mis, poezija-

Milašius dabar literatūros žinovų pripa
žįstamas vienu didžiausių pirmosios XX-jo 
amžiaus pusės poetų. Jis buvo rašytojas 
mistikas, aiškiaregys ir net pranašas. Jo 
kūrinių leidiniai vis pakartojami ir apima 
net 11 tomų. Bene geriausias jo kūrinių ir 
labiausiai mėgiamas yra „Miguel Manara“ 
misterija, pagal kurį vienas didžiausių 
dabartinių laikų Prancūzijos kompozitorių, 
Tomasi, parašė operą „Don Juan de Mana
ra“. To veikalo esmę gal geriausiai pavaiz
duoja iš 5-jo akto paimti šie žodžiai: „Don 
Miguel: ...Ir kokį gi vardą duodi Viešpa
čiui savo mintyse? Ar šaukies Skausmo ,ar 
Teisingumo, ar Keršto?... Johannes: Broli 
Manara, aš jam duodu Jo Paties vardą, tą 
vardą, kurį jūs savo pamoksluose garsino
te, mielas brolau Manara. Don Miguel: 
Kaip skamba jis? MEILĖ“.

Milašius, gimęs 1877 m. istorinės Rytų 
Lietuvos žemėse, save laikė lietuviu. Nuo 
1919 m. dirbo Lietuvos diplomatinėje tarny 
boję. Tyrinėjo lietuvių kilmę. Kūrė tik 
prancūziškai, bet jis pats apie save sakė: 
„Aš esu lietuvis-poetas prancūzų kalba“. 
Kaip diplomatas, ypač būdamas iki 1925 m. 
Lietuvos atstovu Paryžiuje, ypatingai gy
nė Lietuvos reikalus tarptautinėse konfe
rencijose.

Milašiaus vardas žinomas ne tik lietuvių 
ar prancūzų tarpe. Jo raštai yra išversti į 
vokiečių, ispanų, anglų kalbas. Milašiaus 
minėjimas šiemet buvo surengtas ir JAV- 
se, Ispanijoje, Argentinoje.

Prancūzijoje gyvenantiems lietuviams 
Milašiaus minėjimas - pagerbimas yra tuo 
labiau artimas, nes jis visur rišamas su 
Lietuvos praeities, jos meno priminimu. 
Apie tai randame kiekviename rašinyje. 
Pvz., rugpiūčio 6 d. „Les Nouvelles Litte- 
raires“ išspausdino A. Marissel straipsnį 
„Milašius — tai poezija“, kur pradedama 
tokiu paaiškinimu: „Prieš dvidešimt metų 
Fontainebleau, 62 metų amžiaus, mirė di
dysis lietuvių poetas O.V. de L. Milosz“.

J. Dainauskas (PLŽ)

Gyvenimas yra lyg tas kubilas, kuris 
jums nieko neduos, jei prieš tai nieko ne
būsite jin įdėję.

Edinburgo Kunigaikštis

Nepriprask vartoti aukštų išsireiškimų 
mažiems reikaliukams nusakyti.

Dr. Johnson

— - - ----------- - -------------------------

LIETUVIS NAUJUOSE PASAULIUOSE
TREMTINIŲ UŽDAVINIAI IŠ 15 METŲ NUOTOLIO

Julius -Vidzgiris
Emigracija užtruko keletą metų. Dalis ir tie atsitiktiniai skaičiai, kurie laikas nuo 

persikėlusiųjų toliau kėlėsi iš V. Europos laiko užtinkami periodinėje spaudoje apie 
kraštų, Britanijos, Venecuelos, Kolumbi- ’ įvairiuose kraštuose esančius lietuvius stu
jos, Australijos į JAV ir Kanadą. Visa tai 
veikė dar labiau išblaškančiai, nepadėjo 
stabilizuoti padėties, trukdė greitesnį įsikū 
rimą, reikalingo medžiaginio pagrindo su
darymą, tuo pačiu neigiamai atsiliepė kul
tūrinei veiklai.

Natūralu, jog staigus ir neparuoštas per 
ėjimas turėjo kuriam laikui išmušti tremti
nius iš vėžių, {sikūrimas užjūriuose reiškia 
tremtinių įsijungimą į visiškai naują pa
saulį. Skirtingoje aplinkoje didesni neprisi 
taikymo pavojai, nors tuo pačiu palaiko 
stipresnį prisirišimą prie paliktojo krašto, 
jo idealizavimą ir ištikimybę tremtinio mi
sijai. Iš kitos pusės, jos įtakon patekusių
jų ryšys bus žymiai • svetimesnis kilmės 
kraštui. 15 proc. tremtinių liko Europoje, 
t.y. toje pačioje, tik lokališkai skirtingoje, 
kultūrinėje erdvėje. Čia nusistovėjusios są
rangos ir riboti ūkiniai ištekliai neleidžia 
tremtiniams visiškai „lygiais šansais“ įsi
jungti į gyvenamojo krašto visuomenę. Tai 
prilaiko asimiliacijoj; eigą, kuri daugelio 
kraštų oficialiosios politikos specialiai ska 
tinama. Daugiau sąlygų dvasinei pusiausvy 
rai. Tačiau išblaškymas, nebuvimas ęentrų, 
didesnių kolonijų, silpnas ir neretai skur
dus medžiaginis pagrindas nesudaro sąlygų 
lietuvybei tarpti, jai ryškiau kūrybiškai 
reikštis. Atsižvelgiant į kraštuose esančių 
lietuvių skaičių, Europoje pirmoji vieta 
tenka Britanijai su 13.000 ir antroji — V. 
Vokietijai su 6.750. (Tačiau skaičiai savai
me nelemia, nes, pvz., Vokietijoje didelę da 
lį sudaro vad. „emigracijos kietasis bran
duolys“: seneliai, ligonys; tuo tarpu Britani 
joje — senoji išeivija, su kuria, kaip visur 
kitur, naujiesiems ateiviams dialogas sun
kus. Kad ne skaičius, o kitos sąlygos lemia 
lietuviškosios veiklos išvystymą, rodo Itali
jos lietuvių atvejis. Nesiekianti 150 asmenų 
bendruomenė Lietuvos vardo garsinime ir 
kultūrinės veiklos srityje lenktyniauja su 
abiem minėtais kraštais, kur esama keletos 
tūkstančių leituvių, ir be palyginimo len
kia skaičiumi' lygias ar net pranašesnes 
bendruomenes, kaip, sakysim, Švedijoje 
(apie 200).

Jeigu pirmąjį tremties laikotarpį žymė
jo bendra grįžimo tėvynėn nuotaika, tai ant 
rajam, bent iki šiol, buvo būdingi aliarmo 
šauksmai'„išlaikyti lietuvybę“. Galima ma 
nyti, jog šie šauksmai yra kiek perdėti. Ne 
tiek išraiška tikroviškos grėsmės, kiek at
spindys to pasimetimo, kurį žymėjo emigra 
cinis persilaužimas. Nuviltos grįžimo vil
tys, susidūrimas su įsikūrimo sunkumais, 
neradimas naujų tinkamų reiškimosi lyčių, 
kai kurių visuomeninių kategorijų, visų pir 
ma kultūrininkų, nepatenkinama būklė — 
tokios ir panašios priežastys sukėlė aliar 
mą. Iš tikrųjų tai tik ženklas, jog atsidurta 
naujose sąlygose, kurios stato naujus rei
kalavimus ir į kuriuos dar nesurastas rei
kiamas atsakymas. Manau, jog tikruoju 
tautinės gyvybės rodikliu šiame laikotarpy 
je taipgi reikėtų laikyti besimokančiojo ir 
studijuojančiojo tremtinių jaunimo statisti 
kas. Deja, tur būj, niekas jomis ir toliau 
nesidomi. Bent man jos nežinomos. Tačiau
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dentus, kalba labai padrąsinamai. Juk tai 
visų pirma jų tėvų kieto darbo ir pasiryži
mo vaisius, tikra gyvybingumo žymė.

Tiesa, tremtinių masės išblaškymas po 
pasaulį padidino nuostolius, išplęšė sunkiai 
užpildomas spragas ir taip jau išretintose 
eilėse, tačiau tuo pačiu buvo išplėstas lietu 
vybės paviršius, užkariauta žymiai plates
nė lietuviškojo veikimo erdvė. įvairių že
mynų ir kraštų viduje esantieji lietuviai 
yra pati paveikiausioji priemonė laužti ty
los sąmokslui, supančiam Lietuvos bylą. 
Be abejo iki šiol dar nėra apvaldyta. Bet 
juk kurį laiką reikėjo labiau dėmesio skir
ti egzistenciniam „primum vivere“ reika
lui. Šita aplinkybė, mano įsivaizdavimu, 
dar dvelkia neišnaudotu optimizmo šalti
niu.

3.
Prie antrojo tremties tarpsnio teigiamy

bių reikia priskaityti faktą, jog tremtiniai 
sustiprino užsienio lietuvių fizinį ir kūrybi 
nį potencialą, šiuo metu Lietuvos vardo ne 
užmiršusi išeivija užsienyje sudaro maž
daug 20 proc. tautos. Joje tremtiniai suda
ro 11 proc.

Tremtinių pasiskirstymas santykyje su 
.buvusiomis atskiruose kraštuose lietuvių 
kolonijomis nebuvo vienodai. Šia prasme 
ypač apleistos tapo P. Amerikos valstybės: 
Brazilija (apie 50.000 lietuvių,' 1.5 proc. 
tremtinių), Argentina (apie 36.000 lietu
vių, 2 proc. tremtinių), Urugvajus (apie 
5.000 lietuvių, 0.2 proc. tremtinių). Tuo 
tarpu JAV tremtiniai sudaro mažiausiai 
7.5 proc., Britanijoje 25 proc., Kanadoje, 
Australijoje, Prancūzijoje — daugiau kaip 
50 proc., kituose kraštuose dar daugiau. 
Jeigu laiku nebus surasta tinkamų priemo
nių užmegzti glaudesniems ryšiams su ben 
druomenėmis, kur tremtinių „kraujo trans 
fūzija“ buvo nežymi, tai nesistebėkime, jei 
ten lietuviškasis elementas, gravituodamas 
į kraštą, tolydžio labiau persiims tomis idė
jomis, kurios, pavergėjo skleidžiamos, vieš 
patauja prispaustame krašte.

Reikia pripažinti, jog stovyklinio gyveni
mo metu tremtiniai pajuto savo naująjį pa
šaukimą tapti užsienio lietuvybės gyvąja 
dvasia, kaip tai liudija 1949. VI. 14 Vliko 
paskelbtoji Lietuvių Charta ir tremtinių 
bendruomenės persiorganizavimas PLB pa
grindais. Neabejotinai teigiamos reikšmės 
turėjo tremtinių asmeninė patirtis emigra- 
cijai būdingij sunkumų, nes tuo būdu pir
mą kartą rimtai apčiuoptas lietuvybės pųl- 
sas ir ryžtasi spręsti jos gyvybinį klausimą. 
PLB tebėra dar pačioje užuomazgoje. Pir
masis seimas sukėlė daugiau susirūpinimo 
negu džiūgavimų. Dar neišspręsti tokie 
svarbūs uždaviniai, kaip sumezgimas ryšių 
tarp senosios ir naujosios išeivijos, stip
resniųjų kolonijų bei kraštų talka silpnes
niesiems, teisingesnis pasiskirstymas dar
bais, uždaviniais, pareigomis. Daug atlikti
nų darbų tebelaukia. Jeigu mano turimi 
duomenys tikri, tai, pvz., Amerikos lietu
viai, sudarą 73 proc. visos išeivijos, 1950- 
57 metais teišleido 68.5 proc. užsienyje pa- 
sirodžiusiųjų liet, leidinių.

Užlaikyk įsakymus
Amerikoje 1958 m. nusikaltimų aiškini

mas pareikalavo nemažą išlaidų: kiekvie
nam JAV asmeniui tai kainavo 128 dole
riai, arba šeimai 506 dol. Amerikos Federa
linio Investigacijos Biuro (FBI) direkto
rius Hooveris skelbia, kad norint sumažinu 
ti nusikaltimų skaičių, reikia išauklėti žmo 
gų, kuris turėtų atsakomybę prieš Dievą. 
Taigi, nesilaikydamas Dievo įsakymų, ne
bojimas Dievo nusatytosios tvarkos, valsty 
bei neša milžiniškus nuostolius. Žmogus 
savyje nustoja savo brangiausios vertybės, 
jei jis netenka religijos, šalia protu parem 
tų abstrakčių įrodymų, kad religija pri
klauso pačiai žmogaus esmei, šiandieną to
kių įrodymų apsčiai duoda ir pati gyveni
mo patirtis. Vienas vadovaujančių psichote 
rapijos specialistų Dr. C.G. Jung apie reli
gijos svarbumą savo knygoje taip liudija: 
„Jau 30 m. kaip turiu pacientų iš visų že
mės kraštų. Per mano rankas perėjo šim
tai asmenų. Iš visų mano pacientų nebuvo 
nė vieno, kurio galutinė problema nebūtų 
bUvuši religinė, nes jie bUVo nustoję tai, 
ką gyvoji religija duoda saVd tikintiesiem.

Kaip saulė šviečia, gaivina, šildo, Ugdo, 
taip ir tikėjimas žmogaus , gyvenimui savo 
spinduliais nušviečia gyvenimo takus. Be 
tikėjimo žmogui niekada nepaaiškėtų, iš 
kur jis atėjęs, kur eina, kam gyvena, kam 
kenčia. -Vienas rašytojas klausia: kas yra 
kiekvienos tautos ramstis ir pamato ak* 
muo? ar mašinos? ar mokslas? ar pinigai? 
ar aplink žemę leidžiami satelitai? Ne! Tik 
tyra ir nesuteršta dora! Jei nėra leista ne
teisinga priesaika, nei apgaulė, nei žmog
žudystė, nei paleistuvystė, tuo yra padėtas 
nepajudinamas akmuo visų laikų ir visų 
žmonių ašmens ir visuomenės pamatui. 
„Man nereikalingi tie pasenę Dievo įsaky
mai!“ šaukia nevienas modernus žmogus, 
bet sumuštų Dievo įsakymų skeveldros su- 
ežidžia ne tik rankas, bet ir sielą ir griau
na gyvenimo pagrindus.

Mūsų tikėjimo kilnus mokslas sako, kad 
katalikų Bažnyčiai priklauso ne tik tie ne
toli 500 milijonų katalikiškai pakrikštytų 
žmonių, bet visi žemės rutiillo gyventojai, 
kūrlė yra pasiruošę vykdyti visa tai, ką tik 
jiėms Bažnyčia įsakys. Jie yra susieti su 
Bažnyčios siela, jei yra įsitikinę savo reli
gijos tikrumu, nori surasti tikrąjį DieVą ir 
pasiryžę užlaikyti Jo įsakymus. Kai vieną 
kartq priėjo prio ICė lalauo-gatriŽUB;

gas vyras ir širdingu išsiilgimu paklausė: 
„Gerasis Mokytojau, ką aš turiu daryti? 
kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Ar tai 
nėra mūsų problema, ar tai negalėtų ir mo-, 
dėmusis žmogus klausti? Ir Kristus tarė:' 
„Jei nori įeiti į amžinąjį gyvenimą, laikyk 
įsakymus“. Kun. P. D.

Pamaldos

BRADFORD — lapkričio 15 d., 12.30 vai.
BRADFORD — lapkričio 21 d., specialios 

pamaldos skautų metinės šventės proga.
ROCHDALE — lapkričio 22 d-, 11-30 vai.

1 i -r-sss.-  ■—-nas

1 J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Sutemus ir visai į desperaciją įkrito — 

nebesėdėjo nė prie svečių — tik lakstė iš 
kambario į kambarį, kumščius sugniaužusi, 
drebėdama iš nerimo ir pykčio. Jei neatva
žiuos, pametusi sarmatą, nueis ir išolbys 
kunigą. Ką gi, sakys, kad ir dvasiškas as
muo, bet kad negražiai darai!

Šeimininkės nuotaika atsiliepė ir į sve
čius. Visi atrodė tartum musę prariję. Gar
siai nekalbėjo, nesijuokė — kaip per šer
menis.

— Dieve, tu mano, — kas čia tik ir 
bus?! — dūsavo Morkuvienė. — Išbėk, Juo
zuk: įūlyčią, pasiklausyk, ar neloja ano ga 
lo šunys.

— O ką užmokėsi? — derėjosi vaikas.
— Štai ką, — niūktelėjo per nugarą.
Vaikas niurnėdamas išėjo. Bet po kelių 

sekundžių įpuolė vidun, net duris palikda
mas atdaras ligi galui.

— Jau kieme!'
— Kas kieme?
— Po velnių!.. Nagi Rožės ženiklis su 

piršliu.
žvilgterėjo į langą — iš teisybės kuni

gas jau belipąs iš važio.
— Valentai, eik priimti arklį! — šūkte

lėjo. ir puolė sutikti. Net kojos nebeklauso 
— pakinkliai nuimti... širdis tik dreba.

Kaip nedrebės — tokie svečiai?! Abu su 
kailiniais, abiejų kepurės ir apikaklės ka
rakulinės!

— Švętęliaį laukiamieji, brangūs! — iš 
skėstomis rankomis, visa lyg pajaunėjus, 
puolė artyn. Pabučiavo kunigui j petį, Bra 
zei kaip ir reveransą padarė — tūptelėjo, 
paskui ranką pakratė.

— Ar neštišalot? Prašom, prašom į vidų.
Atgijo, tarsi nušvito ir seklyčia, kai įėjo 

„seniai laukiami#!!“. vw atsistojo. Mote

rys, mergaitės iš eilės bučiavo kunigui ran 
ką. (Tik Irena nebučiavo). Vyrai sveikinda 
miesi mandagiai kinkčiojo galvas: kas rei
kia, tai reikia!.. Pirkioje sujudo sukruto 
šeimininkės.

BALIUS
Lempomis nušviesta seklyčia. .Dievo do

vana“ nukrautas stalas. Linksmas svečių 
šnekučiavimas. Gale stalo, alučio jau išro
vęs, apvalus, putnus kunigėlis. Jam po de
šine seniausioji iš viešnių, plati it rėčka — 
Treškienė, kairėje — jauniausioji — kviet- 
kas, miesto panelė. Toliau Braze, Rožytė, 
už jos nuovados viršininkas. Ir toliau kiti, 
kol ratas užsidaro Treškienė.

Miesto panelė — kaip miesto panelė — 
maloni, šypsosi — kunigui alų pila, gerti 
prašo, drąsiai į jį žiūri, ginčijasi — visai 
nesivaržo. Treškienei net nepatinka, kad ji 
tokia drąsi — kad neduoda senesniam su 
„dvasišku asmeniu“.

Rožytė prie Brazės sėdi kaip ant žarijų. 
Sušilusi, išraudonijusi, šniokštuoja. Nors 
kartu stengiasi atrodyti linksma — kad pas 
kui motina nesibartų — viepiasi, juokiasi, 
kiek galėdama. Bet nevyksta — stiklinę iš
vertė, suknelę apsiliejo, visai iškaito, vei
das pradėjo blizgėti. Rožytė vos neverkia. 
Kokia ji laiminga būtų, jei, užuot čia sėdė
jusi, galėtų dabar būti kamaroje ir žiūrėti, 
kaip Valentas leidžia iš bačkos šnypščiantį 
alų, kaip putotą jį pilsto į ąsočius! Dar 
niekad jis nebuvo toks gražus, kaip šian
dien — šviesus ir linksmas, ir... svaiginan
tis — kaip tas alus.

Bet reikia čia sėdėti — apsimesti, kad 
tau linksma, smagu ir dar — kad tas sen
bernis...

Morkuvienė, pasitraukusi į priemenę, iš 

patamsių sekė dukterį, kaip ji laikosi, sekė 
ir kitus. Jai nepatiko, Tčad ir Braze, ir nuo
vados viršininkas, ir net kunigas, nekal
bant jau apie Jonaičiuką — „visi į Irutę 
snapus atsukę“. O ši... mat, miesto šarka!

Braze jau įkaušęs, skiauterę pastatęs, 
nors didumo — kaip gorčius, nuolat pila pa 
nelei alų, lyžčioja lūpas ir, jausdamas sa
vo vertę, kalba: s

. — Perprašau... meldžiu, panele... Čia, 
brace, jums ne gimnazija — ne knygeles 
vartyti — čia reikia parodyti, brace, kas 
esi... che-che-che.

Arba:
— Perprašau, tai „kompromintacija“, 

brace, neišgertą prisipilti! Mes, pakalniš
kiai, prie tokių štukų nepripratę.

Pasipūsto alaus spalvos ūselius ir, nu
griebęs po stalu jos ranką, ima spausti: 
che-che-che, brace! Ši, žinoma, tuoj ištrau
kia ir širdyje piktinasi, kad jis ne Rožytei 
už rankos griebia, 6 jai.

Smailiai į ją žiūri ir nuovados viršinin
kas. Bet jis moka būti orus — kitiems ma
tant neperdaugins.

Treškienė, šilkinę skarelę apvaliai susi
rišusi, rimta, nusimananti, vis bando kalbė 
ti „aukštu tonu“ su kunigėliu.

— Girdėjau, kunigėli, karaliai ginčija
si, Gitleris — ar karo nebus?

Arba:
— Rodos, kunigėlis ir su oraplanu esi 

skridęs. Na, kaip ten tie debesys — vieni 
sako, kad jie į dūmus panašūs, kiti — kad 
į drebulius. Bet kaipgi jie gali būti tokie 
minkšti, jei Alijošius su ratais trankosi 
kaip er akmenis...

Jonaitienė į kalbas nesileidžia — ji visą 
laiką valgo. Neskubėdama, negriebdama, iš 
palengvo. Pasiims drebučių gabalėlį — su
valgys, išsisuks žąsies kulšelę — suvalgys, 
paršiuko sprandelį — suvalgys. Paskui per 
eina prie saldžių dalykų — sausainiai, py
ragaičiai, medauninkai, pagaliau tortas — 
deda ir deda vienodai, neskubėdama, kaip 
į doklą. O doklas platus — yra kur padėti. 
Tuo tarpu jos kaimynė Uogintienė — sau-. 

sa, vienos gyslos moterėlė, visai nieko ne
valgo. Šeimininkės prašoma, padaro sal
džią miną ir linksi.

— Ačiū, taip privalgiau, taip privalgiau, 
kad nebenoriu.

Ji tik gudriomis mažomis akutėmis kaip 
sagelėmis žiūri, stebi, kas su kuo sėdi, ką 
daro, ką valgo, ką kalba, ir smulkiai viską 
galvoje sau užsirašo.

Morkuvienė, nuolat iš patamsių žiūrėju
si, pagaliau pamojo pirštu dukteriai.

— Ką gi, — ar tu nebemoki burnos pra
verti? — barėsi, nusitempusi ją į kamarėlę. 
— Sėdi išsiviepusi, susitraukusi, lyg iš vie
no kaulo! Iš kur tu ir užsigimei tokia vėp
la, nebeduok pone Dieve?!

— Aš jau nežinau... tai ką gi man dary
ti? — zirzė duktė. • ' . '.

— Kalbėk, valgyti, gerti prašyk — da
ryk, kaip visi jauni daro. Žiūrėk, Irena, — 
ir kalba, ir juokiasi, ir štukas provija. O 
tu!..

— Aš jau nežinau... kad man nėra jokio 
noro.

Motina, nutvėrusi už peties, sutampė dūk 
terį:

— Tylėk man!.. Tuoj šit gausi! Noro jai 
nėra! Kokio noro tau reikia? Jei tokia būsi, 
tai, žinoma, kad jis nė kreiva akimi į tave 
nežiūrės!

— Ir tegul nežiūri! — niurnėjo Rožytė. 
Bet, grįžusi prie stalo, dar labiau stengėsi 
būti linksma — pylė Brazei alų, juokėsi, ki 
keno — pamėgdžiojo Ireną.

Valentas visais tais turtuoliais - avipo- 
niais nė kiek nesidomėjo. Tik vienas taškas 
buvo seklyčioje, į kurį jis iš kamaros nuo
lat, net kvapą sulaikęs, žiūrėjo pro durų 
plyšį — tai Irena. Gražesnė negu pavasarį! 
Ji ne tokia, kaip jie! — tvirtino sau. — Iš 
akių, iš veido matyti, kad ne tokia!

Irenai tikrai atsibodo su seniais (kuriam 
per 20 metų, tą ji jau laikė seniu) — žval
gėsi Valento. Bet jis tik tada tesirodė, kai 
svečiams pritrūkdavo alaus — atnešęs ąso
tį, padėdavo ant stalo ir vėl skubindavo į 
kamarą,

į ■' ■ ■ u-' • ■ '
’ • » ‘ '

— Baisiai norisi šokti! — dūsavo Irena.
— Rožyt, sakykim Valentui, kad pakviestų
muzikantą. t . . 'i , į,

Šokti riorisi ir Jonaičio Silvai, ir Karusei, 
ir Treškienės Paliutei su Onute, ir visiems 
„seniams“^ anot Irutės:

Bet pirma reikia paklausti tetą!
Gal būtų Morkuvienė ii- neleidusi čirpin

ti armonika prie kunigo, nelabai pritinka!
— bet ji sumetė sau: o gal, kai ne už stalo, 
tai ir tas Braze prie Rožytės pradrąsės. Se 
ni kavalieriai prie šviesos visada būna at
sargesni.

— Tik kur gi jūs šoksite, muzikantą pa- ' 
sikvietusios?

— Na gi gryčioje, tetule. Čia taip jauku, 
taip erdvu! — aiškino brolio duktė.

Valentas pastriuokom išlėkė muzikanto, 
o abi mergaitės dykino gryčią, kad būtų 
dar „jaukiau ir erdviau“.

Neilgai trukus šit ir muzikantas. Pirštais 
po armonikos klavišus lakstydamas, Ignas 
žengė per slenkstį, galvą išrietęs ir išdidus: 
po šimts karabinų! (Valentas jam duris ati 
darė). Sėdo ant suolo, koją ant kojos ir rė
žia, net galvą pakratydamas, net plaukų 
kuokštas laksto, nudribęs ant kaktos.

Armoniką išgirdę, visi jaunieji sugriuvo . 
į gryčią. Paskui atėjo ir Braze su nuova
dos viršininku.

Valentas šokdino Ireną. Susitiko abiejų 
akys, abu tartum glustelėjo prie vienas ki
to, nusišypsojo: jis kiečiau suspaudė jos 
ranką.

— Kaip gyvuojate?
— Gerai.
šoka ir vis labiau prie savęs ją glaudžia. 

Šoka, ir širdis.
— O kaip jūs? — palaukusi klausia ji.
— Gerai.
Vėl abu nusišypso. Kaip gera jiems! 

Kaip baisiai gera!
Tik štai Braze, skiauterę dar labiau pa

statęs.
— Gana, svote! — švagžda, mažas plieni 

nes akis įspyręs. — Leisi dabar man<
(Bus daugiau)
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Mes niekada

J. Lūža ............

TRADICINĮ BALIŲ,

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ 
„DAINAVOS“ SAMBŪRIS

AUKŠTOS AR ŽEMOS KULNYS?
Ekspertai tuo klausimu ginčijosi ištisą ei

Šį Moterų kampelio numerį paruošė 
Ona Kairiūkštienė

laiku jaučiausi kaip namie.
Kun. P. Urbaitis, SDB

V/OLVERHAMPTONAS
Lapkričio 8 d. vienuolyno seselių salėje 

įvykęs DBLS Wolverhamptono skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas, pirmininkau-

į) Vertingiausias dovanas pasiųši savo artimiesiems, 

paremsi grynai lietuvišką siuntinių tarnybą, jei įvairių rūšių 

dovanas siųsi tik per

DERBY
Skyrius vėl gyvuoja _______ t

Spalio 17 d. DBLS Derbio Skyrius turė- gyvenimui ir jo kovoms.

SVEČIAS Nr. 5. Turinyje: Kenčiantiems, 
•Jonas Kalvinas, Tik darbas buvo tau gyve- J 
nimu, Anikės šlažienės likimas, Žinios iš ‘ 
viso pasaulio,'Mūsų gyvenimas ir veikla.

p 
::::

Europos Lietuvių Kronika VOK1ETUA
• i VOKIETIJOJ PASIŽVALGIUS

LONDONAS BRADFORDAS
Praėjusią vasarą besilankant Vokietijoj

DBLS SUVAŽIAVIMAS Kariuomenės šventė Bradforde Saleziečių gimnazijos Italijoje reikalais, te-
Mętįnis DBLS Skyrių atstovų suvažiavi- Lapkričio 28 d., 6 vai., Lietuvių Vyties ko sueitį į santykius su keliais Vokietijos 

(įas Londone, Lietuvių Namuose, praside- Klubo patalpose, 5, Oak Villas, Manning- Krašto Apylinkių pirmininkais bei kitais 
la šeštadienį, lapkričio 14 d., 11 vai. ryto. 1 T 
lis tęsis iki sekmadienio popiet.

Jo aprašymą išspausdinsime sekančiame 
kumetyje.

MOTERŲ KAMPELIS•s

P.E.N. KLUBO MITINGAS DĖL 
PERSEKIOJAMŲJŲ RAŠYTOJŲ

Lapkričio 4 d. PEN Klubo tremtinių 
šytojtį centras suruošė protesto mitingą dėl 
persekiojamųjų už geležinės uždangos ir 
kitur’ rašytojų. Tam akstino davė vengrų 
tautinės .revoliucijos sukaktis ir ypač stip
rus rašytojų persekiojimas Vengrijoje.

Mitingui pirmininkavo ispanų profeso
rius emigrantas Salvador de Madariaga- 
Jis pasakė pagrindinę ir baigiamąją kalbas. 
Pasakė- kalbą taip pat ir vengrų rašytojui 
Tibor Dery ginti komiteto Prancūzijoje pir 
mininkas Louis de Villefosse. Albanų var
du kalbėjo T. Zavalani, čekoslovakų Ivan 
Jelinek, estų H.Ę. August Torma, vengrų 
G. Faludi, latvių Peteris' Aigars, lietuvių 
M. Bajorinas, lenkų M. Lisiewicz, rumunų 
— ponia Craciunas už neseniai atbėgusį 
iš už geležinės uždangos savo vyrą.

(f’ PET PRIĖJIMAS
Lapkričio 6 dieną Pavergtųjų Europos 

Tautų delėgafūros būstinėje, Londone, bu
vo suruoštas' priėmimas žinomo Amerikos 
politinio veikėjo Christopher Emmet gar
bei. Svečias yra Pavergtųjų Tautų Draugų 
Amerikoje organizacijos pirmininkas. Po 
kelionės Eiiropoje, jis kelioms dienoms su
stojo Londone ir čia skaitė paskaitas apie 
komunizmo pavojų laisvajam pasauliui. Iš 
jo ilgos kalbos, pasakytos priėmime, maty
ti, kad amerikiečiai tvirtai tiki į pavergtų
jų tautų išsilaisvinimą.

Tarp ^daugelio svečių priėmime dalyvavo 
Estijos ministeris Londone p, Torma ir Lie 
tuvos Pasiuntinybės Patarėjas p. V. Bailo
kas.

ham Lane, rengiamas įtakingesniais veikėjais. Tokiu būdu buvo
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS, progos vietoje susidaryti tam tikrą vaizdą MAISTAS

Programoje: A. Dičpetrio paskaita, plokš apie bendradarbiavimo galimybes ir sąly- Karo ir pokario metais maisto paskirsty 
e-15 priuzl a 1 ,a’ . ...... . . ^as R Patirti, kokiam tragiškam pavojuj mo kortelės privedė tam tikrą skaičių žmo-

Vietos ir apylinkes lietuviai kviečiami mi nutautėti vra atsidūręs mokvklinio am- x , f- ■ .. „, “uiduieii yia aisiuuręs moKyKumo am- nlų atsisakyti mėsos vartojimo. Tuo budu 
nejime a yvauv žiaus lietuviškas jaunimas. žymiai padidėjo vegetarų skaičius. Bet Ang

r °r o Senesnieji gal ir geriau supranta, kad jįjoje žmonės užsispyrę stengėsi laikyti rie
jaunimas yra tautos ir jų pačių ateitis ir bjų naminių ir laukinių paukščių ir gyvu- 
kad galų gale dabartinėse mūsų tremties [jų mėsai savo stalui. Jie yra linkę mais- 
sąlygose konkrečiausias lietuvybės darbas 
—: tai mūsų jaunosios kartos paruošimas

daugiausia vartojami įvairūs chemikalai. 
Kvepia jau ir grindims valyti tepalas, ir 
skalbimo milteliai, ir maudymosi druskos 1 
ir t.t. O- Kalrlūkštienė

jo itin svarbią ir reikšmingą dieną. Tą die
ną naujai atgimė jau kurį laiką apmiręs 
skyrius ir turėjo visuotinį narių susirinki
mą, į kurį atsilankė didesnė dalis skyriaus 
narių. Sk. pirmininkas vaizdžiai nušvietė 
buvusius skyriaus vargus ir negeroves, bet 
gerų ir ištikimų narių dėka jis ir vėl gy
vuoja.

Ilgoką laiką skyrius buvo neaiškioje pa
dėtyje .Vieni nariai išvažinėjo, kiti, atsili
kę su nario mokesčiu, nebenorėjo likti, tre 
ti asmeniškais ar kitokiais sumetimais rem 
damiesi išsižadėjo skyriaus. Todėl veikla 
buvo veik neįmanoma. Sutvarkyti nebuvo 
lengva. Valdyba dėjo daug pastangų pagrin 
dinai persiorganizuoti. Reikia pasidžiaugti 
tuo lietuviškumu ir solidarumu, kurį paro 
dė nariai. Šiuo metu skyrius didžiuojasi, tų 
rėdamas 20 gerų ir ištikimų narių.

Ateities planus dar sunku nustatyti, ta
čiau visų pirmiausiai žadama užmiršti pra
eitis.

Sekantis skyriaus parengimas numato
mas Kariuomenės šventės minėjimas,

J. LevinSkas

KALĖDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
Artėja Kalėdos, ir dėl to lietuviai, kas 

tik gali, kviečiami praleisti jas Lietuvių 
Sodyboje •— gryname ore, ramioje lietuviš
koje aplihkoje. Svečiams bus ruošiamos tra 
dicinės lietuviškos Kūčios.

Kairia sU pilnu išlaikymu už 3 švenčių 
dienas nuo 5 svarų. •

Užsisakyti ’kviečiama iš anksto Lietuvių 
Namuose arba Sodyboje.

Žinodami, kad Saleziečiai Italijoje veda 
grynai katalikišką lietuvišką gimnaziją, 
daug tautiečių ir šia proga panorėjo pagal 
savo išgales prisidėti prie jos išlaikymo.

GražųTautinio solidarumo gestą parodė 
ypač „Labor Service“ tautiečiai — vadai ir 
vyrai —; kuriuos teko aplankyti penkiose 
skirtingose veikimo vietose. Uhlerborno 
4204 L.S.C. sargybos kuopa (kuriai vado
vauja kpt. Matulaitis) aukojo 100 DM; 
Kaiserlauterno 8593 L.S.C., susidomėję 
„atsiminimais iš Kinijos“, sumetė 70 DM 
ir Schwetzingeno 8591 L.S.C. Inžinerijos 
kuopos vadai ir vyrai (kurių tarpe nemaža 
puikių panevėžiečių), sudėjo 119 DM.

Betgi ne tik pilni energijos vyrai, o ir 
prieglaudoj leidžią gyvenimą seneliai pasi
rodė labai jautrūs jaunimo reikalams. 
Miuncheno prieglaudoj Br. Gotautas ir V. 
Karaliūtė ir Vechta prieglaudoj Br. Motu
zienė, Vaitiekaįčiai, O. Pranckevičienė, V. 
Vaškienė, P. Gerulytė, Vasiliauskai, O. Ado 
maitytė, O. Panevičiūtė, A. Rugienė, T. šau 
kaitė, P. Maruskevičienė, M. Arbačiauskie
nė, A. Olanauskienė, E. Mikalauskienė, U. 
Lenartienė, kiek vėliau į amžinybę iškelia
vęs J. Nevedomskls ir žmona ir net sės. vir
šininkė vokietė aukojo, kiek išgalėjo.

Pakelyje dar ir kiti, seni ir nauji, bičiu
liai, kaip Gerb. T. Konstantinas OFM Cap., 
kun.~ Kaunas, Kettwigo Sen. Priegląudos 
viršininkė ir lietuvaitė sės. Antanina, P. Ra 
dis (Memmingen), sės. Bronislava (Ziuri- 
che), aukojo „Saleziečių Balsui“ bei „Jau
nimo Bibliotekai“; o Vokietijos Krašto Cen 
tro Valdyba parėmė Saleziečių gimnaziją 
vadovėliais bei kitom lietuviškom knygom.

Asmeniškai esu ypač dėkingas p.p. Ši- 
manauskų šeimai, kurioj šios savo misijos ^^7 mastaš^li ItsihZpti 4 TojTų“ wty-

NAGŲ DAŽYMAS
____________ _ ______ ___ Nagų dažymas Vakaruose, palyginti, nė- 

tą laikyti labai svarbiu viso gyvenimo da- ra senas. To papročio pradžia reikia laiky- 
lykų. O vegetarams maistas nėra viskas, 19-tojo šimtmečio vidurį- Nagaiz buvo 
jiems tai tik priemonė gyventi. Priežastys patepami bičių vašku ar raudonai dažytu. . 
pasidaryti vegetaru būna labai įvairios: jos 
gali būti religinės, humanitarinės, filosofi
nės, fiziologinės ir dar kitokios. Prie tų 
priežasčių prisideda dar ir protesto su 
maištininkiška dvasia.

Ištisi mūsų žemės plotai yra paskirti 
vien tik gyvulių ganykloms. Didžiuma žmo 
hių net nėra tų gyvulių matę, o jų virtu
vės aprūpinamos kumpiais ir kitokiais mė
sos gaminiais. Vegetarizmo —„natūralaus“ 
maisto vartojimo sąjūdžio reikalavimams 
tenkinti vyksta sudėtingas gamybinis vyks 
mas, padedamas ir mokslo. Žuvys, vaisiai, 
daržovės, kiaušiniai, aliejus, sviestas — tai,

aliejum ir zomšine oda poliruojami. Kiek 
vėliau pradėti vartoti tam tikri milteliai, 
kurie taipgi teikdavo nagams blizgesio.: 
Tik apie 1930 metus kosmetikos pramoni-' 
trinkai pradėjo gaminti labai-šviesios spal-. 
vos rausvą laką. Bespalvis Jakas pradžio
je turėjo daugiau pasisekimo, riegu rausva 
sis. Net ir dabar gero skonio mųterys ven
gia vartoti spalvotą laką: '

Staiga prieš pat antrąjį pasąųHAį karą į. 
Hollywoodo filmų žvaigždžių maątį vado
vai madingiausia paskelbė 'kruvkiai raudo- į- 
ną spalvą- Ilgainiui pasklijį{(.į$ąį^os nagų : 

umwv®, Mautum, ««,<», lako spalvos. 1932 m. patifodeJI&-juodas
visiškai užtenka žmogui. Pagaliau, apskri- lakas, bet 3° gyvenimas tebuvo trumpas, 
tai imant, mėsos iš viso užtektų vien tiktai Pradžioje nagus dažydav«siĄįk;<^pač ma 
vienam patiekalui per dieną! O.K. das besivaikančios moterį/atfį^eiįamos į 

. ... . iškilmingus pobūvius. Pp Kaf©tlĮJųgS dažy
mas paplito jau visuose luori^žSė; 'Dabar 
rankų ir net kojų nagus dažo-ne tik suau- 

lę metų. Yra vis dėlto tam tikri bendri dės ?uslos moterfs’ b«t net ir mokyklinio am- 
' niai, kuriuos verta turėti galvoje, štai ii- zlau;s mergaites. Koks įpročio santykis su 

gos, plonos ir labai kaulėtos kojos jaučiasi grožio pajutimu? Tai priklauso nuo mo- 
labai nejaukiai su aukštakulniais ‘batais, ters mtelekto, skonio, na, ir nuo mados, 
'bet, kas turi aukštą pėdos pakilimą, gali 
rizikuoti vaikščioti ir aukštų kulnų batais.

Kulnų aukštumas priklauso ir nuo darbo 
pobūdžio. Jeigu kam tenka ištisas valan- Europos Lietuviškoji Periodika 
das stovėti, tai žemos kulnys.ir plati bato. 

’ forma labai palengvina kojoms. Jeigu ten- 
1 ka daug vaikštinėti, tai pusantros inčės 
1 kulnys yra pačios gerosios.

Dėmesys kreipiamas ne; tik į batus, bet 
ir kojines. Jos irgi turi būti tinkamo dy
džio. Trumpos kojinių pėdos; varžo kojų 
pirštus, ir dėl to gali kilti įvairūs kojų ne
galavimai. Ypatingo dėmesio reikia kreipti 
į augančių vaikų kojines. Netinkamas ko-

DARBININKŲ BALSAS Nr. 5(35). Tu
rinyje: žodžiai ir veiksmai, Soc. Internacio' 
nalo VI kongresas, Atstatymo programos, j 
Tarptautinis demokratinis socializmas, Ka-> 
Įėjimai—plahų laiduotojai, Istorijos švie-į 
soje, Metipiai kongresai, Kronika. v

PENKIOS VASAROS
SODYBOJE

Neseniai Lietuvių Sodyboje baigtas perik 
tosios vasaros sezonas. Net ir neturint vi
siškai tikslių pirmųjų dviejų metų statisti
nių duomenų, drąsiai galima teigti, kad 
periktoji vasara beveik visais atžvilgiais bu 
vo rekordinė.

Savaitinių vasarotojų skaičius paskutinę 
vasarą vėl gerokai padidėjo (707 saVatiriiai 
atostogautojai), savaitgalių svečių skaičius 
beveik padvigubėjo, o kasdieninių lankyto
jų praėjusią Vasarą buvo gal daugiau, nei
visų pirmųjų ketverių mėtų sudėjus į krū- ITALIJA 

.. va šitie duomenys rodo, kad L. Sodyba 
per vieną penkmetį pasidarė gana plačiai 
žinoma vasarviete, turinti patrauklias iš
orines sąlygas ir savitą charakterį.

Nelengvas buvo L. Sodybos pirmojo penk 
mečio kelias. Pradėjusi savo veiklą beveik 
džiunglėmis virtusioje'vietovėje tarp gero
kai apleistų tuščių sienų ir neturėdama nei 
pakankamai kapitalo nei pastovių lankyto
ją, ji turėjo įveikti daug didelių sunkumų, 
kol pasiekė dabartinę padėtį. Pradedant pir 
maišiais organizatoriais, baigiant tais, ku
rie ir šiandien joje tebetriūsia, visiems te
ko įdėti daug darbo ir rūpesčio į jos išlai
kymą ir tobulinimą. Užteko to rūpesčio ir 
L. Namų B-vės vadovybei,’ nuolat besibai- 
minančiai, kaip galus su galais suvesti. Ne 
visi sunkumai dar ir šiandien yra nugalėti- 
Svarbiausieji jų buvo suminėti p. Bajori- 
no ataskaitiniame straipsnyje. Todėl šioje 
vietoje, besidžiaugiant penkmečio laimėji
mais, tebūnie, visos bėdos ir nepritekliai 
nors laikinai pamiršti. .<■ , •, - -

Išskyrus pačius pirmuosius metus, L. So
dyba ne tik nebuvo nuostolinga, bet savo 
kukliu pelnu dar padėjo kitoms L, Namų 
B-vės institucijoms. Paskutinioji vasara, 
sprendžiant iš po ranka turimųjų duome
nų, turėtų būti gal pati geriausia, žymia da 
limi visa tai yra nuopelnas L. Sodybos per
sonalo, kuris ilgas vasaros sezono septynių 
dienų savaites dirbo ir taupė, kaip kas mo
kėjo ir sugebėjo.

Palikdama praeityje pirmąjį penkmetį, 
L. Sodyba, nors turėdama dar gerokai ne
priteklių, jaučiasi gana pusėtinai stovinti 
ant savo nors dar ir vaikiškų kojų. Šiuo 
metu ji yra visiškai laisva nuo trumpalai
kių skolų ir jau turi įsigijusi bent patį bū- ką aplankė ir daug ko pamatė. Net turėjo 
tiniausią inventorių. Todėl, vis tiek, kokie 
sunkumai ją ištiks ateity, vis tiek, kaip bus 
skaičiuojami jos pelnai ar nuostoliai, šiuo 

, metu ji gali pasididžiuoti iš anglų konservą
jant D. Narbutui ir sekretoriaujant A. Ru- torių pasiskolintu posakiu: 
genienei, akivaizdoje malonių svečių iš Lon dar neturėjome geriau... 
dono — kun. A. Kazlauso ir M. Bajorino, 
perrinko ir toliau senąją valdybą tęsti veik 
lai.l

Į; atstovų visuotinį suvažiavimą skyriui s 
atstovauti išrinkta Janina Narbutienė. y.

Šįuo motų skyrius turi 31 narį: 24 vyrus 
ir T ištekėjusias moteris. Tenka pastebėti, 
kad’ skyriaus narių skaičius nesumažėjo, 
betįdar padidėjo: į Sąjungą įstojo ir nario 
mokestį apsimokėjo Br. Buraga.

7*ėnka pasidžiaugti skyriaus finansine pa 
dėtim. Kasininkė J. Narbutienė kasoje tu
ri 47 sv. 17 šil. ir 5 penus. Tas įgalina sky
rių Hr toliau gražiai klestėti.

Susirinkimas praėjo pakilioje riuotaiko- 
je._____________ __________ D.N.
PAIEŠKOJIMAI

BALČIŪNAS (Balczun) Tadas, pats ar 
žinantieji apie jį, svarbiu reikalu prašom 
atsiliepti „Euoropos Lietuvio“ Adminis
tracijai.

PRESTONAS
V. Paliulionio išleistuvės

Spalio 21 d. išvyko į Ameriką DBLS Pre-
stono skyriaus pirmininkas Vladas Paliu- 
lionis. "

Bendromis pastangomis buvo suruoštos 
kuklios išleistuvės ir jam įteiktos, dovanos, 
dalyvaujant prestoniečiams ir svečiams iš 
apylinkės.

Atsisveikindami prestoniečiai išliejo rie- 
vieną ašarą, nes sunku bus pakeisti Vladą, 
pasižymėjusį nuoširdumu, veiklumu ir 
energija.

Tik Vlado pastangomis buvo palaikomas 
lietuviškas veikimas Prestone ir lietuvių 
skyrius iš merdinčio tapo aktyviu ir pa
vyzdingu.

Linkime Vladui “laimingai įsikurti nau
jame krašte ir sėkmingai tęsti visuomeni
nį darbą. . . , I-V.

STOKE-on-TRENT
Kariuomenės minėjimas

1959 m. lapkričio 28 d„ 6 vai. p.p„ Tun- 
stajl Town Hall ruošiamas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

programą išpildys Bradfordo Atžalynas. 
Šokiams gros Havajų orkestras.

Tikimės, kad mūsų mažą koloniją 
parems kaimyniniai skyriai, todėl visus lie 
tuvius prašom atsilankyti į tos mums bran 
gios' dienos minėjimą.

; Skyriaus Valdyba

Saleziečių stovykloj
Per praėjusias atostogas Saleziečių va

sarvietėj Italijos Alpėse vasarotojų skai
čius užpildė visą numatytą patalpų tūrį — 
118 asmenų.

Savo pastangomis ir dosnių geradarių 
bei rėmėjų padedami, ir šiemet Saleziečiai 
įstengė lietuviškoj vasaros stovykloj vieną 
mėnesį visai nemokamai išlaikyti gerą bū
rį lietuvių berniukų: 10 iš Hamburgo, 21 
su 3 palydovais iš Puesseldorfo, kelis pavie 
nius berniukus įš Miunsterio, , Austrijos, 
Italijos. Ant tų'pačių auklėtojų pečių krito 
ir visas pedagoginis bei kultūrinis stovyk
los pravedimas.

mąši.
Apie ypač besikeičiančius madingus ba

tus ir jų kulnis neverta ir kalbėti, nes ne
atsirado dar toks išminčius, kuris galėtų 
įtikinti, kad batai turi tarnauti kojoms, o 
ne kojos batams. O.K.

■ Premijavimo šventė Saleziečių gimnazijoj 
i Atsidarant naujiems mokslo metams, Sa
■ leziečių gimnazijoj Italijoj įvyko mokinių 
' itin laukiama šventė — premijavimas. 
- Mat, praėjusių mokslo metų pradžioj įstai-

■ gos direktorius kun. Stasys Petraitis paža- 
i dėjo auklėtiniams, kurie ištisus metus tu- 
i rėš 10 (aukščiausią pažymį) iš elgesio ir 
. stropumo .neeilinę premiją — apmokėtą ke
■ lionę į Romą. Premiją laimėjo trys mokslei 
i viai: Algis Dugnas (iš Venecuelos), Gerar-
• das Kukanauskas (iš Anglijos) ir Gintaras 
! Žolpis (iš Vokietijos). Spalio 11d. tam skir
■ tame akte premijuotieji buvo viešai pa

skelbti ir atžymėti aukso, sidabro ir vario
, medaliu, o po to išvyko į Amžinąjį Miestą,
• kur viešėjo tris dienas. Juos lydėjo pats

įstaigos direktorius, kurs, išbuvęs Vatikane 
13 metų, puikiai pažįsta Romą ir ten turi 
daug bičiulių. Laimingi keliauninkai daug

progos pamatyti popiežių pusiau privačioj 
audiencijoj ir iš Jo Šventenybės rankų gau 
ti medalį prisiminimui.

Panašią premiją įstaigos direktorius ir 
šiemet pažadėjo kad ir visiems auklėti
niams, jei tik išpildys nustatytas sąlygas — 
geras elgesys ir stropumas. Chr.

TĖVŲ ŽEMĖ Nr.-.6, Turinyje: Po tamsios e 
maskoliškos nakties išauš rytas, Gėdinga® 
lenkams diena, Karaliaučiaus kraštas ir jo m 
pretendentai, Mokslas ir technika sovietuo s, 
se, Ar iš tikrųjų?, Ar verta?, Tautos švąn-s 
tė ir kita kronika.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS Nr.
18. Turinyje: Jurgis Baltrušaitis, Lietu- 

“ . viais esame mes gimę, Didelio poeto Mila- 
KVEPALAI šiauš pagerbimas, Iš bendruomenės gyve- -

,, , , ..............nimo, Žinios iš pavergtosios Lietuvos. <Moteris nesijus visiškai apsirėdžiusi, jei -
ji nepanaudos atitinkamų kvepalų Kvepą- pLB VOKIETIjoS KRAŠTO VALDY- 3 
lų vartojimas nėra toks paprastas dalykas, BQS INFORMACIJOS Nt. 15( 163). Turi- 
kaip galėtų atrodyti. Is kvepalų rusies gali- je: Naujai išrinktosios PLB Vokietijos? 
ma nuspėti, kas yra pati moteris. Yra kve- Kr farybos sesija> B apy]inklų gyvenitno, | ' 
,palų’ kune is tolo jau svaigina. Ypač to- Raudonasis voras nemiega,'lr dar Sis tas> « 
klos pritrenkiančios yra pigiosios rugysi. Ge Gimnazijos rėmėjų barelių įna- statistlka. į 
ras.skonis reikalauja, kad kvepalai butų ą
švelnūs, lyg kokia sudėtinė pačios moters SVEČIAS Nr g. Tūrlnyjė; Kenčiantiems, į 
ypatybe. Be to, vieni kvepia! tinka -^sa-įRaIvinag. fifc dai;baabuvo tau evve_ f 
rai,.kiti tik žiemai. Vieni daugiau tinka 
blondinėms, kiti brunetėms arba vėl kiti ru 
daplaukėms ir t.t. Ir moterys išmoksta pasi 
rinkti sau tinkamus kvapus, kaip ir vyrai 
vynus.

Geros rūšies kvepalai yra labai brangūs. 
Jei kišenė neišneša įsigyti gerų kvepalų, 
tai geriau vartoti odekoloną. Nereikia už
miršti! kad ir odekolonų yra geresnės ir 
prastesnės rūšies.
■ Kvepalų vartojimas buvo žinomas jau 
gilioje senovėje. Kvepalų vartojimas tie
siog būtinas ypatingai aukštojoje visuome 
nėję, turinčioje stambias kišenes ir jaut
rias nosis. Be to, seniau čia veikė ir prieta
rai: esą, kai kurie kvepalai apsaugoja nuo 
kai kurių ligų.

Šiais laikais geriausius kvepalus gamina 
Prancūzija. Viena didžiausiųjų jos įmonių 
yra Erasse — vidurinėje Prancūzijoje. Ge
riausi kvepalai gaminami iš įvairių žiedų, 
aliejų ir kitų brangių medžiagų. Kiekvie
nais metais iš viso pasaulio gėlių surenka
ma apie 3.000 tonų aliejaus. Galima su
prasti, kodėl geri kvepalai yra brangūs, jei 
atsiminsime, kad iš 1.000 uncijų rožių la
pelių tegalima pagaminti tik vieną unciją 
aliejaus!

Dabar jau stengiamasi vartoti įvairūs 
kvepalai ir namų apyvokos reikalams, čia

I 

::::sau sutaupysi svarų ir 

šventines

::::

•i::
(A. BRIEDIS) 

88, GOLDSMITH AVE , LONDON, W 3 
Tel. ACO 9471

Užsakantiems žinotina, kad dabar vilnonių medžiagų kiekis vienam siuntiny 
padidintas iki 18 jardų.

Rašykite ir prašykite naujų kainoraščių ir pageidaujamų rūšių, kainų ir 
spalvų medžiagų pavyzdžių.

::::::::
•ii:

BUDĖKIME, Nr. 29. Turinyje: Tėvynei, * 
Daina apie arą, Iš mūsų tautos praeities, J 
Ruduo Lietuvoje, Du jauni lietuviai kanki- I 
niai, Sakalas, Rambynas, Skautėms, Jaunų'’ 
jų Skautų kampelis, Pabiros, Iš mūsų gy
venimo, Šypsena pro ūsą.

paieškojimai
PETROLIŪNAS Adolfas, med. gydytojas, į 

kilęs nuo Linkuvos, Šiaulių apskr., pats ar į 
žinantieji apie jį, prašom rašyti: Maria Wa ! 
chau, (20a) Hannover, Nelkenstr. 1, Ger-į 
many. •

(E) „Kolūkinė pensija“. Sedos rajono 
„Raudonosios žvaigždės“ kolcozas paskyrė i 
kolchozinįnkui Petrui Brazdeikiui, baigian 
čiam septintą dešimtį, „pensiją“ — po 10 į 
■................ ‘ — . . • ■ • ■

čiam septintą dešimtį, 
darbadienių kas mėnuo. Turint galvoje, s 
kad už darbadienį mokama kai kur 3-5 rub » 
liūs, išeitų, kad „pensininkas“ gaus į mė- | 
nesi 30 iki 50 rublių. Vilniaus „Tiesa“ pa- > 
stebi, kad Brazdeikis ir dabar dar tebedir- ! 
ba kolchoze. Kaip nedirbs, tokią „pensiją“ ' 
gaudamas!

igšOKsSSH

maloniai kviečia visus atsilankyti į savo

kuris įvyks 1959 m., lapkričio mėn., 21 d 
šeštadienį, Lietuvių Namuose,

1, Ladbroke Gardens, W.11.
Pradžia 7 vai. vak. įėjimas 3/6

Staliukus galima užsisakyti iš anksto tel- PARk 2470

3



-t EUROPOS LIETUVIS Nr. 45. (585) 1959. XT, 12

Diusseldorfo vagis pakliuvo
likęs ne mažiau kaip 500 įsilaužimų. Jisai 
pats, kai jau prisipažino, giriasi atlikęs to
kių didvyriškų darbų ne mažiau kaip 1.200. 
Viena, ko jis kratosi, tai kaltinimo, kad 
jis būtų galėjęs nujoti kur nors gatvėje pa-

Devynėtis metus Diusseldorfo policija'džentelmenas per devyneris metus yra at- 
gaudė vagį, visokių įsilaužimų specialistą. 
Dar i>’ dabar jis, greičiausia, laimingai bū
tų tebedirbęs savo darbą, jei ne ginčas su 
žmona. Susipyko tas vagis ir įsilaužėjas 
Paul Weppermann su žmona ir pagrasino
jai tuščiu pistoletu. Žmona buvo stipriai statytą dviratį ar atlikti kitą kurį panašų 
supykusi, tai nubėgo į policiją ir apsiskun- 
dė- Policija išsikvietė kaltininką, bet žmo
na turėjo nemažų sunkumų įtikinti polici
jai, kad tasai visiems žinomas malonus 
žmogus galėjo kada nors pasirodyti žiau
rūs ir pradėti grasinti. Tada tai policija ir 
užgriebė siūlo galą, kuris nuvedė iki ka
muolio...

Dabar policija tvirtina, kad tasai vagis

gėdingą nusikaltimą. Jo specialybė buvo įsi 
laužimai, ir jis tuo didžiuojasi.

Dirbo jis ne pačiame Diusseldorfe, bet 
mažesniuose apylinkės miesteliuose. Diu
sseldorfe jis bijojo ne todėl, kad tai didelis 
miestas, bet dėl to, kad ten gausu policijos.

Eidamas dirbti savo naktinio darbo, jis 
sėsdavęs ant dviračio, bet neimdavęs jokio 
ginklo ir jokių įrankių. Dirbdavo neieško-

1

•

Nyloniniai kailiai
Ypatingai aukštos kokybės, dailūs, lengvučiai, 
šilti, gero šilko pamušalas, nebiją lietaus nei 

drėgmės.
Labai graži ir vertinga dovana ypač jaunesnio 

amžiaus moterims ir mergaitėms. 
Visi pageidaujami dydžiai.

Lietuvon su muitu tik £22.19.0.
Vietoje £16.16.0.

Užsakyti: TAZAB, Lietuvių Skyrius,
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

damas, kur čia jam kas galėtų padėti, su
teikti žinių. Dirbo greičiau instinkto veda
mas. Pradžioje vogdavo viską, kas tik na
muose po ranka pakliūdavo — radijo apa
ratus, drabužius, maistą. Kartais, įsilaužęs 
į namus, apieškodavo, kas jam reikalinga, 
ir atsisėdęs virtuvėje dar pasistiprindavo 
kelionei. Ilgainiui įsilaužęs jis beimdavo 
tik pinigus ir brangenybes.

Kartais jo elgesys būdavo, kaip tikro va 
gies džentelmeno, apie kokius paprastai pa 
rašoma ir kriminaliniuose romanuose. Sa
kysim, Langenfelde jis apšvarino net mies 
to savivaldybės sekretorių. Benrathe pavo
gė policininko pasą, o paskui atnešė ir pa
sakė, kad jis radęs, ir paprašė išmokėti 
jam radybas. Prieš eidamas į „darbą“, jis 
mėgdavo dar kartais užeiti į smuklę ir ten 
su policininku išgerti po alų. Gerdami dar 
apkalbėdavo garsųjį vagį, policininkas ture 
davo anksčiau už jį išeiti pradėti dairytis 
vagies, o tada jau išslinkdavo ir Wepper- 
mann.

Vieną kartą jis svetimuose namuose il
gai kalbėjosi su moteriške, kuri palaikė jį 
savo sūnum. Sūnus vakare pasiskundė, kad 
jam skauda dantį, ir nuėjo gulti. Vagis, be
sikalbėdamas su ja„ apšvarino miegamuo
sius. Kitą kartą jam reikėjo rasti susipra
timą su šunim. Tai atlikti jis sugebėdavo, 
bet šįkart kvailokas šuo taip susigiminia
vo su vagim, jog paskui 10 kilometrų nu
sekė paskui jį namo. Geraširdis vagis ryto 
jaus dieną grąžino šunį ir nepaėmė už tai 
radybų atlyginimo.

Tik porą kartų jis buvo pakliuvęs bėdon. 
Vienu atveju patamsy kažkaip krito ir iš
sinarino kelį. Kitą kartą įtari moteris nu
girdo kažkokius įtartinus garsus ir sviedė 
vazoną su gėlėmis. Vazonas pataikė Wep- 
permann į galvą.

SRait^taju CcdAfiai
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NAUJAS BODAS SIUNTINIAMS SIŲSTI Į 
RUSIJOS VALDOMUOSIUS KRAŠTUS

Nuo šių metų spalio 15 d. visi siuntiniai, siun
čiami per mūsų bendrovę, 

Lietuvą pasieks per 3 savaites.
TAUPYKITE SUNKIAI UŽDIRBTUS

PINIGUS!
Visi mūsų klijentai jau seniai žino, kad tik per 
BALTIC STORES bendrovę galima pasiųsti 
įvairių rūšių prekes už žemiausią kainą. Bet 
dar daug,yra tokių,. kurie be reikalo eikvoja 
savo pinigus, mokėdami kitur daug daugiau.
Vienintelis būdas taupyti pinigams yra siųsti 
siuntinius tik per BALTIC STORES bendrovę.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
Z. JURAS, 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

žinėjimą, bet su dideliu pamėgimu ir nema 
žesniu užsispyrimu ir kantrybe yra pasie
kęs gražių rezultatų. Jis dėl savo kuklumo 
nepretenduoja į menininkus, bet patys dar 
heliai kalba už save- Jo drožiniai iš po pei
lio ir piūklo neišeina be lietuviškų simbo
lių. Jo drožiniai plačiai žinomi ne tik šia
me krašte, bet ypač užjūriuose. Jis tais sa
vo darbais garsina Lietuvos vardą ir pri
mena mūsų Tėvynės žiaurią okupaciją. Su 
nustebimu teko matyti pas p. Motuzą krū
vą padėkos laiškų ir laikraščiuose nuotrau 
kų, net ir angliškame, su padėkomis už to
kius pat drožinius, koks Bad Zwischenane 
puošė prezidiumo stalą. Visą eilę drožinių" 
yra padovanojęs savo ir savosios apylinkės 
vardu, pvz., LLK-iui, ALT-bai, : „Dainos“ 
d-jai Toronte, N. Zelandijos Liet. Bendruo
menei, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimui New Yorke ir daugeliui kitų orga
nizacijų. Lietuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas p. V Sidzikauskas rašė jam: „Tams
tos atsiųstas darbelis stebės mūsų posė
džius, o jame išpiaustyti Lietuvos himno žo 
džiai yra ir bus mūsų kelrodis“. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas p. L. Simu
tis taip atsiliepia: „Tas kūrinys visuomet 
primins garbingą Lietuvos praeitį ir ypač 
Nepriklausomybės laikus“. PLB Seimo Or
ganizacinio Komiteto pirmininkas prelatas 
J. Balkūnas pasidžiaugęs kūriniu, pastebi: 
„Aš neabejoju, kad Varelio LB Seimui do
vanotas darbelis pačiam seimui sukels gra
žaus tautinio entuziazmo“. Tolimesni ko
mentarai nereikalingi.

Tomas Gružas

„Jūsų korespondentas“ savo pasiaiškini
me „E.L.“ Nr. 42 nusuka kaltę į redakto
riaus žirkles. Tuo teigimu tenka labai ir la 
bai suabejoti, kai minėjimo dalyviui papil
džius žinutę redaktoriaus žirklės jau nebe
buvo reikalingos.

, Jūsų korespondentui“ nesvarbu, ar di
delėje, ar mažoje, ar jaukioje bažnyčioje 
buvo Tautos šventės minėjimo pirmosios 
pamaldos, įsikūrus lietuviams Bad Zwische 
nane. Bet tiems asmenims, kurie keliolika 
metų gyveno madiniuose barakuose ir to
kiame pat barake turėjo maldai namus su 
girgždančiomis ir kiauromis grindimis, pro 
kurias neretai ir žiurkės landžiojo, o pro 
sienas vėjas ir sniegas skverbėsi, tai tiems 
žmonėms jauki bažnytėlė sudarė džiaugs
mo ir pakėlė šventišką nuotaiką. Tai ko
dėl nepasidalyti su skaitytojais tuo džiaugs 
mu ,kad mes, išlindę iš barakų į žmoniškes 
nes gyvenimui patalpas, taip pat galime 
naudotis ir jaukia bažnytėle, kurioje kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekmadienį atvyks
tančio gerb. kun. P. Giričaus būna atlaiko
mos šv. mišios ir lietuviškas pamokslas!

Korespondentas neradc reikalo įvertinti 
Bad Zwischnano mažytės aplinkės, kuri su 
visais vaikučiais neprašoka 30 asmenų ir, 
F~*eš keliolika dienų persikėlus iš lagerinio 
gyvenimo, savo asmeninius reikalus atidė
jusi, ne tik minėjimą suruošė, bet ir cho
ras pasiruošė ir bažnyčioje puikiai pagie
dojo. Dar ir kita aplinkybė verstų paminė
ti chorą: Vokietijoje beliko vienos rankos 
pirštais suskaitomi chorai.

Vėl Vechtos apylinkės seniūnas Motuzas, 
atvykęs iš toli su patefonu ir lietuviškomis 
plokštelėmis, prisidėjo prie minėjimo pasi
sekimo ir perdavė savosios apylinkės lietu
vių sveikinimus. Gal tai būtų galima palai 
kyti korespondento nepastabumu, bet jis 
įžeidžia Motuzą’,kai papildomoje korespon
dencijoje jį, kaip menininką, rašo kabutė
se. Tas asmuo dirbo ir dirba Tautos ir Tė
vynės labui, o korespondentas, dėdamasis 
„neklystančiu kalbas žinovu“, ieško įraše 
vienos raidės klaidos (pats rašydamas iš 
teksto net visą žodį išleidžia)!

P. Motuzas tik prieš 3 metus pradėjo dro

(E) „Liaudies kultūros universitetų“ Lie 
tuvoje dabar esą apie 30. Atidaromi vis 
nauji. Jų uždavinys auklėti liaudį komu-, 
nistinėje dvasioje. Iki metų pabaigos numa 
tomą tokių įstaigų atidaryti dar apie 60. 
Šiaulių liaudies universitetą lanką apie 700 
darbo žmonių. Tiems „universitetams“ ruo, 
šiama ir speciali literatūra. Ją paruošia Po 
litinių ir mokslinių žinių skleidimo drau
gija.

MATEIKOS PAVEIKSLU PARODA 
VILNIUJE

Spalio 8 d. Vilniuje, Dailės muziejuje bu
vo atidaryta lenkų dailininko J. Mateikos 
paveikslų paroda. Parodos rengimu rūpina 
si Krokuvos muziejus, kurio atstovai pa
rodą tvarko ir teikia žiūrovams paaiškini
mų. Vėliau paroda numatoma perkelti į Ta 

liną, Leningradą, Maskvą ir Minską. (Lie
tuvoje populiariausias Mateikos paveikslas 
yra Žalgirio mūšis su Vytautu centre). Pa
rodoje iš viso yra 109 Mateikos kūriniai ir 
šiek tiek biografinės medžiagos bei daili
ninkui priklausiusių daiktų. (LNA)

Prašom parašyti ir prašyti kainoraščių.
Informacija ir patarimai lietuvių 

kalba telkiama nemokamai.

Jau ilgas laikas, kaip mes patarnauja-: 
me jums.
Ar jūs patenkinti mūsų patarnavimu? 
Mes manome, kad taip. Antraip jūs; 
nesiųstumėte mums savo užsakymų. 
Tai šia proga norim tik priminti jums, 
kad įvairias vaistų rūšis jūs galite 
užsisakyti tiesiog iš vaistinės, o taip 
pat ir daugelį kitų eksportinės koky
bės dalykų ir žemomis kainomis per:

Acton Pharmacy 
(EXPORT) LTD.

24, CHURCH ROAD, LONDON. W.3. 
Tel. ACOrn 0712

PAR SUPPLY CENTRE LTD
PRAŠO ĮSIDĖMĖTU

kad naujas Inturisto pot
varkis ir vėl leidžia siųsti Lietuvon daugiau 
vilnonių medžiagų viename siuntinyje (11 jar
dų apsiaustams ir eilutėms ir 7 su puse jardo 
suknelėms). Taip pat ir kitų prekių kiekis yra 
mažiau apribotas.

Pasinaudokite ta proga, nes jau laikas 
aprūpinti saviškius žiemai.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7

BROWNEJONES FIRMA SKELBIA METINE. 
LOTERIJĄ

Iš 84 vertingų siuntinių, kuri įvyks 1960 metų vasario mėn. 14 d._ firmos patalpose.
Už laimėtą siuntinį Jūs mokėsite tik muito ir persiuntimo mokesčius, —visos siuntinio 
prekės nemokamai.
Kiekvieno iš Jūsų pavardė gali būti įskaityta į loterijoje dalyvaujančių skaičių, jeigu 
iki š.m. gruodžio mėn. 20 dienos užsakysite per mūsų firmą dovanų siuntinį savo ar
timiesiems Lietuvoj ar Sibire ir ne mažesnį kaip £15.0.0 vertės.
Loterijos siuntiniai yra šitokie:
12 siuntinių, kurių kiekvienas sveria po 8 ibs. ir kuriuose yra —

1 vyriškas kostiumas pilkos spalvos su siaurais ruoželiais,
1 vyriški poplino viršutiniai marškiniai,
1 pora vyriškų odinių batų,
1 kaklaraištis,
1 pora vyriškų kojinių.

6 siuntiniai po 6 Ibs. svorio —•
1 moteriškas kostiumėlis, tamsiai pilkos ar mėlynos spalvos,
I pora moteriškų odinių batų, juodos ar rudos spalvos,
1 komplektas moteriškų apatinių (kelnaitės ir baltinukal) išbaigti mezginėliais, 

baltos, mėlynos ar ružavos spalvos,
1 moteriška skarelė 36x36, gražių raštų,
2 poros moteriškų kojinių.

6 siuntiniai po 4f Ibs. svorio —
3} yds. medžiagos vyriškam kostiumui, tamsiai mėlynos ar rudos spalvos, lygios 

ar dryžuotos,
1 komplektas siuvėjo priedų (pamušalas, klijonka, sagos ir t.t),
1 vyriški gatavi poplino viršutiniai marškiniai.

6 siuntiniai po 4 Ibs. svorio —
3 yds. medžiagos moteriškam kostiumėliui, lygi, šviesiai ar tamsiai pilkos ar mė

lynos spalvos,

1 komplektas siuvėjo priedų,
4 yds. medžiagos suknelei.

24 siuntiniai po 3| Ibs. svorio —
1 moteriškas megztinis su ilgomis rankovėmis,
1 bliuska su ilgomis rankovėmis,
1 moteriška skarelė gėlėta,
1 pora moteriškų kojinių.

24 siuntiniai po 2| Ibs. svorio —
1 vyriški poplino viršutiniai marškiniai,
1 kaklaraištis,
1 pora vyriškų kojinių,
1 pora vyriškų vilnonių pirštinių.

6 siuntiniai po 4 Ibs. svorio —
1 vilnonė geros rūšies antklodė, šviesių atspalvių.

Visų prekių spalvos ir dydžiai paliekami Jūsų pasirinkimui. Kiekvieną išvardintą 
siuntinį Jūs galite papildyti kitomis prekėmis iŠ mūsų firmos kainoraščio, už kurias 
mokėsite tik jų kainą ir muitą, arba savomis perkėmis, už kurias mokėsite tik mui
tą ir jokių kitų papidomų mokesčių nebus skaitoma.
Siuntinio laimėtojui bus pranešta laišku muito bei persiuntimo mokesčiai bei atsi
klausta dėl prekių spalvos, dydžio Nr. ir kitų informacijų.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRUS

1', Norfolk Plare, London, W.2
Tel. PADdington 2797
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