
Nr. 43,(583) 1959. X. 29 X metai

Lietuvos ir Kinijos dabarties santykiai

Londonas, 1959 metų, spalio mėn., 29 d.

KELIAS“
TREČIAS PELNOSI,

(Elta) Spalio pirmomis dienomis Vilnių- jo maskvinis ruporas Lietuvoje 
j e lankėsi pirmoji užsienio atstovų ekskur
sija po to, kai Maskva nuėmė nuo Vilniaus 
draudimą užsieniečiams lankytis. Iki šiol

.Tiesos“ 
vyr. redaktorius G. Zimanas, tas pats, ku
ris, neseniai grįžęs iš Amerikos, tokį krei
vą ir tendencingą vaizdą pateikė savo skai

LIETUVA, KINIJA, CHRUŠČIOVO ĮSPĖJIMAI IR PEKINO „ATSKIRAS 
SAVOTIŠKI MAINAI TARP LIETUVOS IR KINIJOS. KAI DU EKSPORTUOJA.

KINIEČIU APDARAS LIETUVOS GYVENTOJAMS

\ Lietuvos N
lėrinmlinė į ............ ..
MJJaivwloy

JIE BUVO VILNIUJE

(Elta) Lietuva prieš karą su Kinija ma
žai teturėjo prekybinių ar kitokių santy
kių. Ka kurios Kinijos prekės ateidavo į 
Lietuvą per du, tris tarpininkus, ypač per 
Angliją. Lietuvos statistikos metraščiuose, 
užsienio prekybos lentelėse, Kinija papras
tai nė nebuvo atskirai minima. Apyvartą 
buvo, palyginti, nedidelė.

X

Lietuva eksportuoja, o Maskva ima pinigus
Po karo padėtis pakito dėl to, kad Sov. 

Sąjunga Lietuvą kaip ir kitas sau pajung
tas respublikas įterpė į visasąjunginius už 
sienio prekybos planus. Aiškiau tariant, me 
tai iš metų Maskva nustatinėjo, ką atskiros 
respublikos privalo atskiroms užsienio ša
lims pateikti. Taip ir įvyko, kad auganti 
Lietuvos pramonė Maskvos buvo įpareigo
ta tam tikrą savo pramonės gamybos kiekį 
išsiųsti į Raud. Kiniją, žinoma, Maskvos 
sąskaiton. Tokiu būdu Lietuvos prekybos 
santykiai su Kinija „klestėjo“ metai iš me
tų. Iš Šiaulių išgabenta į Kiniją dideli kie
kiai lietuviškų dviračių, iš Vilniaus metalo 
apdirbimo staklių, iš Kauno įvairaus tipo 
turbinų ir kt. Kaip tik Raudonosios Kinijos 
režimo 10 metų sukaktuvėms iš Lietuvos 
išsiųsta į Kiniją didžiulės siuntos su para
dinėmis staklėmis, masyvinė turbina ir kiti 
gaminiai.. Reikia manyti, kad Lietuvos įmo 
nių ne tik vadovai, bet ir eiliniai darbinin-
kai žino, jog už visas tas brangių gaminių 
siuntas Pekinas neatsiskaito nei su Vil
nium, nei su Kaunu, nei su Šiauliais, o tik 
su Maskva. Ji nustato kainas, ir jai kinie
čiai sumoka ir, žinoma, ne labdaringais ta
rifais. Tačiau kiek Lietuvos pramonė iš tų 
savotiškų eksportų gauna sau, tai Jau kitas 
dalykas. Tiesiai tariant, Lietuvos pramonės 
įmonėms už tuos eksportus. užrašoma tik 
dalis gautos kainos. Kitą pasilaiko sau 
Maskva. Kokios apimties tie Lietuvai nela 
bai pelningi eksportai, matytis iš to, kad 
kaip tik Kinijos 10 metų sukakties išvaka 
rėse iš Vilniaus pasiųsta į ten, pvz., dau
giau kaip 20 stambių metalo apdirbimo 
staklių. O jau prieš tai — nuo šių metų pra 
džios — pasiųsta į Kiniją kelios dešimtys 

i i tnlrilii niakfiu R** to. šiemet ton pasiųsta iš 
Kauno 17 stambių turbinų, o iš įvairių Lie 
tuvos miestų dar ir kitų stambių pramoni
nių mašinų bei įrengimų, neminint tūkstan 
čių Šiaulių dviračių ir kitų gaminių. Kaip 
pranešė Vilniaus radijas spalio 1 d., kai ku 
rių Lietuvos gaminių eksportas į Kiniją 
per vienerius metus padidėjęs 7-10 kartų.

Pusplikiai kiniečiai Lietuvon eksportuoja 
drabužius, marškinius...

Eksportuoja ir Kinija į Lietuvą įvairių 
prekių. Šiais metais gauta medvilnės už 14 
mil. rublių, kaip pranešė Vilniaus radijas. 
Gauta šilkinių audinių, automatinių plunks 
nakočių ir kitų mažmožių. Bet už vis nuo
stabiau, kad vien tik šiais metais Lietuva 
gavusi iš Kinijos už 15 mil. rublių gatavų 
rūbų, būtent, vyriškų ir moteriškų lietpal
čių, moteriškų vasarinių paltų, vyriškų 
marškinių ir kitų baltinių. Kaip rodo pačių 
sovietų spaudoje matytosios nuotraukos iš 
Kinijos, kiniečiai patys pusplikiai vaikš
čioja, bet jie eksportuoja apdarą Lietuvai.

Savaime aišku, kad Kinija už savo išve
žamąsias prekes gauna tik Maskvos nusta 
tytą menką kainą. Maskva tokiais bizniais 
uždirba dvigubai: iš vienos ir iš antros pu
sės. Marškiniai Lietuvos parduotuvėse ne
parduodami „kinietiškomis“, taigi pigiomis 
kainomis, o reguliariniais Maskvos nustaty 
tais tarifais. Tad Maskva uždirba ir iš skur 
daus kiniečio ir pirkėjo Lietuvoje. Prieš 
skurdų kiniečio gyvenimo ir uždarbio lygį 
nublunka net Lietuvos skurdžiausio luo
mo, kolchozininko, skurdas. Maskva iš abie 
jų pelnosi.

Lietuvos - Kinijos kultūriniai mainai
Negali būti svetimesnių viena antrai tau 

tų, kaip lietuviai ir kiniečiai. Sovietinis re
žimas tačiau stengiasi puoselėti (žinoma, 
komūnistiniais sumetimais) ir šiokius to
kius kultūrinius mainus. To dėka keliems 
Lietuvos rašytojams sudarytas galimumas 
pasirodyti savo raštais Kinijos knygų rin
koje, dargi, palyginti, didžiuliais tiražais. 
Išversta į kinų kalbą (tarpininkaujant ru
sų vertėjams) kai kurie Cvirkos, Simonai- 
Męs ir kelių kitų rašytojų veikalai. Iš ki
tos puaės Lietuvoje pasirodė kelių kiniečių 
veikalų vertimai. Raud. Kinijos dešimtme
čio proga Vilniuje įvyko Kinijos kūrybos 
paroda, o kai kurie Lietuvos teatrai ir Vil
niaus radiofonas vaidino kiniečių veikalus. 
Lietuvos mokslo įstaigos ir leidyklos pasi
keičia su Kinija savais leidiniais. Atmetus 
komunistinį tų kultūrinių mainų atspalvį, 

į Kinijos šviesuomenė, šiaip ar taip, pastarai 
I siais metais apie Lietuvą daugiau sužinojo, 
g negu anksčiau.

J'. Chruščiovo įspėjimas Raud. Kinijos 
B diktatoriams

Kalbant apie Kiniją, gaiima pridurti dar 

tokį būdingą reiškinį. Grįžęs iš savo kelio
nės po Ameriką, Chruščiovas nuvyko į Pe
kiną ir ilgai tarėsi su Kinijos valdovais. 
Kaip mano viso laisvojo pasaulio stebėto
jai, Chruščiovas įspėjo Kiniją nedrumsti jo 
pastangų siekti „taikingo sugyvenimo“ su 
kapitalistiniais kraštais. Kaip tik Chruščio
vo kelionės į Ameriką išvakarėse Raud. Ki 
nija pasireiškė labai karingomis nuotaiko
mis ir incidentais su Indija ir kitais kaimy
nais. Tartum Kinija tyčia norėjo pakišti 
koją savo .vyresniajam broliui“ Maskvai, 
nenorėdama, kad ji be Kinijos susitartų su 
Vašingtonu. Jau Chruščiovui nuvykus į Ki
niją girdėti buvo toks keistas disonansas: 
Kinijos valdovai rėkauja karingai, o Chruš 
čiovas stengiasi skleisti „taikingo sugyve
nimo“ šūkius. Chruščiovui išvykstant buvo 
paskelbti komunikatai ,iš kurių lyg aiškė
tų, kad Chruščiovas sėkmingai įkalbėjo ki
niečiams laikytis kol kas ramiai, kad nebū
tų kliudomos „koegzistencijos“ pastangos. 
Bet porą dienų po Chruščiovo išvykimo iš 
Kinijos Pekinas ir vėl ėmė karingai gra
sinti, žadėdamas jėga atsiimti Tautinės Ki

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj

■ Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

ŠLAPŠINSKO „KURPAITĖS“
Čia kalbama ne apie kokias lakuotas kur 

paites, o apie tas, kuriomis taip stengiasi 
artelės „Už taiką“ pirmininkas Petras 
šlapšinskas apauti darbininkus.

— Svajonė, o ne batai, — su įkvėpimu 
įrodinėja šlapšinskas pažįstamam ir nepa
žįstamam.

Iš tiesų, ne vienttė-panevėžietis,~net prieš 
metus įsigijęs šlapšinsko siūlomas „kurpai 
tęs“, dar ir šiandien stebisi ir negali atsi
stebėti jomis. Ir kaip atsistebėti! Nusipir
ko vienas statybininkas artelės gamybos 
batus, apsiavė parduotuvėje ir skuba į na
mus. Eina ir stebisi: „kurpaitės“ vis leng
vesnės ir lengvesnės darosi. Apsižiūrėjo — 
ogi nuogos kulnys matyti: beeidamas padus 
pametė...

Pasakoja, kad kitam dar liūdniau baigė
si. Apsiavė žmogus naujus darbinius batus, 
o nusiauti niekaip negali. Mat, neužlanks- 
tytos paduose vinys į kojas sulindo. Sako, 
net chirurgą reikėję į pagalbą kviesti.

■ Dėl tų ar kitų gandų vis kreiviau pane
vėžiečiai pradėjo į šlapšinsko „kurpaites“ 
žiūrėti.

— Žinot ką, draugai, — vieną dieną val
dyboje autoritetingai pareiškė šlapšinskas. 
— Nenori panevėžiečiai — nereikia. Mes 
savo batus nuvešime į Kauną parodyti.

Netrukus sutartis su Kauno prekybinė
mis organizacijomis buvo pasirašyta. Pa
galiau šių metų gegužės 15-tą pirmąją siun 
tą — 1604 pirmos rūšies poras — pasiuntė 
į Kauną. Bet kauniečiai apvylė šlapšinską. 
aktą surašė. Girdi, batai standartų neati
tinka, daug defektų turi.

šlapšinskas komandiravo žmones, mokė
jo jiems pinigus, ginčijosi, įrodinėjo, bet ba 
tus teko atgal parsivežti.

Batų ceche vėl užvirė darbas: ilgino lie
žuvėlius, plėšė iš vidaus įgrūstą popierių, 
klijavo, vinių galus batų viduje lygino. Ir 
vėl kauniečiams pasiuntė. Bet kauniečiai 
vėl aktą rašo, reikalauja perrūšiuoti, per
dirbti. šlapšinskas vėl komandiruoja žmo
nes, vėl moka pinigus, ginčijasi, įrodinėja. 
Šiaip taip 600 porų, kaip antros rūšies ga
minį įpiršo, likusius parsivežė, vienuolika 
tūkstančių rublių pabaudos sumokėjęs už 
sutarties neįvykdymą.

Batų ceche ir toliau tauška plaktukai, 
sandėlyje auga broko krūvos. Ir kas pasa
kys, kiek dar laiko artelė gamins broką?

A. Venskūnas, S. Valančius
Iš „Tiesos“, 1959. IX. 12.

NEMOKAMI PRIEDAI *
Tai buvo vieną sekmadienio popiete Šir

vintų rajone piliečio V. šeimoje, šeiminin
ko gimimo dienos proga susirinko artimie
ji. Gal būt, šis įvykis būtų praėjės visai ne
pastebimai, jeigu, susėdus prie stalo, šeimi 
ninkė nebūtų ėmusi svečių akivaizdoje rai 
kyti duoną. Bet duona buvo pjaustoma prie 
stalo, ir visi svečiai aiškiai pastebėjo, kaip 
sumišo šeimininkė, kada peilis kepaliuko 
viduryje susitiko su nenumatyta kliūtimi. 
Panaudojus tam tikrą jėgą, nemalonioje ty
loje iš kepaliuko buvo ištrauktas ... virva- 
galis.

Sumišusią ir išraudusią šeimininkę sve
čiai, vienas kitą pertraukdami, ėmė ramin

nijos valdomą Formozos salą. Kai kurių Va 
karų stebėtojų nuomone, Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos interesai toli gražu nesupuola 
vienon vagon. Anksčiau ar vėliau tarp tų 
didžiulių salių gali įvykti ir rimtesni nesu 
sipratimai. Juo daugiau Maskvai pavyktų 
su Vašingtonu susitarti it „taikiai sugyven 
ti“, juo daugiau augtų Kinijos nepasitenki 
nimas tokia situacija. Kurią dieną galėtų 
susidaryti net kraštutinė padėtis: Kinija 
savo gyventojų perteklium gali pasidaryti

, pavojinga Sovietų Sąjungai, kurios dideli 
plotai Tolimuose Rytuose yra tik retai ap
gyventi. Kinijos veržlumas galėtų išsilieti 
į Sovietų Sąjungos pusę. Maskva galėtų bū

; ti priversta šauktis Amerikos pagalbos.'..
Žinoma, tai ne trumpų laikotarpių perspėk 

» tyvos. Tuo tarpu Maskva dar turi galimu
mo paspausti Kiniją, laikyti ją prie Krem- baletas „Antį marių kranto“. Kitomis dieno 

■ liaus vadžių, nors ir nebe taip kietai, kaip nais užsienio žurnalistai susipažinę su Vii-
prieš 5 ar 10 metų. „Geltonasis pavojus“ 

. jau seniai buvo laikomas ateities grėsme 
i Europai. Bet gali įvykti, kad toji grėsmė

pirmoje eilėje bus jaučiama ne kam kitam,
• o Sovietų Sąjungai.

ti. pasakodami, kad ir jiems panašiai yra 
ne kartą atsitikę, nes Širvintų duonos ke
pyklos gaminiuose gana dažnai galima ras
ti medžio gabaliukų, vinių ir „kitokių 
smulkmenų“. •

A. Perednis
Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1959. IX. 20.

PAŽADŲ JUBILIEJUS
Vabalninko statybos remonto kontora 

1958 metų pradžioje pažadėjo rajone radi
jo mazgui pastatyti motorinės pastatą. Bu
vo sutarta jį baigti 1958 m. lapkričio mė
nesį.

Statybininkai ėmėsi darbo. Argi sunku 
jiems tokį nedidelį namuką pastatyti? Vie
ni juokai! Bematant sukrovė pamatus. Pa
kvietė komisiją: atseit, žiūrėkit, kad sta
tom, tai statom — sparčiai ir kapitaliai. Ta 
čiau... atsitiko, kad kažkuris svečias neat 
sargiai bakstelėjo į pamatus lazda. Pama
tas griuvo, padarydamas didelę gėdą staty
bos-remonto kontoros viršininkui Šimėnui.

Teko perstatyti. Bet dabar jau niekas ne 
beskubėjo. Užėjo pirmieji šalčiai. Prie sta
tybos iš Kupiškio atvežė specialius blokus. 
Atvežė ir suvertė nuošaly. Statyba iš lėto 
nurimo: šiaip ar taip — laiku pastato nebe 
pastatysi, tai kam čia skubėti.

Po ilgų radijo mazgo vadovų prašymo ir 
maldavimo statybininkai prie objekto vėl 
atėjo 1959 m. pavasarį. Bet čia paaiškėjo, 
kad iš Kupiškio atvežti blokai per žiemą 
suiro.

— Niekis, palauksim, kol blokus paga
mins mūsų rajono vietinio ūkio valdyba.— 
Reikia juk būti savo rajono patriotais —ra 
mino Šimėnas. — Didelis čia daiktas — mo 
torinę pastatyti.

Vasaros vidury blokai buvo gauti’ Sūdė 
jo duris, langus. Darbas artėjo prie pabai
gos, kai netikėtai...

— Cemento grindinį motorams šupilsim 
vėliau, — staiga pareiškė statybininkai.

Ir vėl laukimas. Belaukiant kažkodėl 
ėmė smarkiai džiūti ir byrėti tinkas. Durys 
su langais taip pat neišlaikė saulės spindu
lių: susikraipė, pašlijo, išvirto. Atėjo rude
nėlis, ir, ko nepajėgė sugadinti saulė, pa
darė lietus.

Artėja statybos-remonto kontoros paža
dų jubiliejus: jau metai, kai ji pažadėjo ir 
neištesėjo.

K. Mažeika, K. Matutis
Iš , Komjaunimo tiesos“, 1959. X. 11.

PASAULYJE
— Britų policininką nušovusiam vokie

čiui fotografui mirties bausmė bus vykdo
ma lapkričio 5 d.

— Iš 55 milijonų V. Vokietijos gyvento
jų spalio 1 d. bedarbių buvo tiktai 187.200 
— mažiausias skaičius nuo 1949 m„ kada 
įsteigta Federalinė Respublika.

— Prancūzijoje teismas nagrinėja bylą 
vaistininko, kuris pardavinėjo kūdikių prie 
žiūrai naudojamą „Baumol“ pudrą, turėju
sią savo sudėtyje arseniko, ir nuo kurios 
72 kūdikiai mirė, o 290 buvo susargdinta.

— Visam amžiui kalėjimo nubaustas ja
ponų jaunuolis, kuris nužudė policininką, 
norėdamas pavogti jo ginklą ir nužudyti mi 
nisterį pirmininką. -

— Rytų Vokietijos knygų parodoj; kuri 
vyksta Vienoje, įsibrovė 3 vyrai, nuplėšė 
vėliavą ir sudegino.

— Pagal naują prekybos sutartį Suomi
ja daugiau prekių įsiveš iš Rusijos,

čia laikydavosi tik satelitinių kraštų turis
tai ir žurnalistai. Ir šioje žurnalistų grupę- 
je buvo spaudos atstovų iš anapus geleži
nės uždangos, bet buvo ir nekomunistinių 
valstybių spaudos atstovų. Į Vilnių buvo 
atvykę laikraščių korespondentų iš Čekos
lovakijos, Jugoslavijos, D. Britanijos, Ka
nados. Italijos, Albanijos, Fed. Vokietijos, 
Lenkijos, Bulgarijos .Korėjos, Olandijos.

Atvykusiuosius Vilniaus geležinkelio sto 
tyje pasitiko Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas J. Karosas, Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos p-kas P. Rotomskis ir kai 
kurių laikraščių redakcijų atstovai..

’ Atvykimo dieną užsienio žurnalistus pa- kaip ir baigtas ir daugiau nebesą reikalin- 
kvietė lankytis Valstybiniame operos ir ba
leto teatre, kur buvo statomas J. Juzeliūno

maus miesto architektūriniais paminklais, 
apžiūrėję „Elfos“ fabriką, lankęsi Liaudies 
ūkio taryboje, Vilniaus gelžbetoninių kons
trukcijų gamykloje, Lietuvos sveikatos ap
saugos ministerijoje, Vilniaus universitete 
ir kitur. Žurnalistams buvę progos kalbė
tis ir su „atskirais miesto gyventojais, dar- tijo sostinėse pro tirštą sovietinį nudažy- 
bininkais“, bet šiaip jau aišku, kad užsie- mą prasiskverbia vakarietiška atmosfera
niečiams buvo rodoma tik tai, kas jiems 
„galima“ rodyti. Visur eita grupėmis, visur 
ėjo palydovai, o „angelai sargai“ buvo ne
tik iš sovietinių pareigūnų tarpo, bet ir iš 
tarpo kai kurių ekskursijos dalyvių, tikrų 
komunistų.

Spalio 2 d. užsienio žurnalistai buvo pa
kviesti į Vilniaus „Tiesos“ redakciją, kur 
susirinko ir keletas Lietuvos žurnalistų. Ko 
kios informacijos buvo teikiamos svečiams, 
galima sau įsivaizduoti jau vien iš to fak
to, kad j užsieniečių paklausimus atsakinė

F SefilųnioS
ŽUVO 17 INDŲ

Pietiniame Ladakh kinų karinis dalinys 
apšaudė indų pasienio policiją. Žuvo 17 po
licininkų-

Tas įvykis — naujas tarpsnis abiejų kraš 
tų santykiuose.

Kinija skelbia, kad įvykis buvęs išprovo
kuotas indų policijos.

CHRUŠČIOVAS Į PRANCŪZIJĄ
Prancūzijos prezidentas de Gaulle yra pa 

kvietęs Chruščiovą apsilankyti valstybinio 
vizito.

Manoma, kad ta kelionė įvyks lapkričio 
mėn. gale.

GIRTŲ ŠOFERIŲ DAUGĖJA
D. Britanijoje 1958 m. už girtumą prie 

vairo buvo nubausti 5.066 šoferiai, o 1953 
m. tik 3.257.

Bet per tą laiką privačių automobilių 
skaičius taip pat padaugėjo nuo 2.761.654 
iki 4.548.530.

INDIJOS IR PAKISTANO ŽINGSNIS Į 
VIENYBĘ

Indijos ir Pakistano delegacijų sienoms 
nustatyti konferencija paskelbė, kad Įiasise 
kė išspręsti pačius aštriuosius rytinės sie
nos nustatymo klausimus. Delegacijos tiki
si taikiu būdu išspręsti ir dar likusius sie
nos nustatymo klausimus.

Iki šiol tarp abiejų kraštų.santykiai bu
vo labai įtempti. Jie pagerėjo Kinijos grės
mės akivaizdoje.

KIPRE SLŪGSTA ĮTEMPTI SANTYKIAI
Kipre buvo nutrūkę pasitarimai tarp 

graikų ir turkų atstovų, kai turkams buvo 
mestas kaltinimas, kad su jų žinia gabena
mi į salą ginklai.

Turkija ir Kipro turkų vadai paneigė tai, 
ir dėlto manoma, kad reikalas atslūgs.

NOBELIO PREMIJA Quasimodo
Nobelio premiją už literatūrą paskirta si 

čiliečiui Quasimodo.
Jo vardas iki šiol plačiau nebuvo niekur 

minimas. Pačioje Sicilijoje pastaruoju me
tu jis išgarsėjo tik, kai pradėjo garbinti ru
siškus dirbtinius žemės palydovus ir už tai 
jį užpuolė spauda.

PASIPRAŠĖ PRIEGLOBSČIO... RYTUOSE
Vokiečių profesorius Wegener, dirbęs 

Muensteryje, sušaukė spaudos konferenci
ją ir papasakojo, kad jis pasiprašęs R. Vo
kietijos vyriausybę suteikti jam politinį 
prieglobstį, nes jis čia esąs puolamas už siū 
lymą pripažinti R. Vokietiją.

SUIMTAS PULKININKAS
V. Vokietijoje amerikiečiai suėmė sovie

tų pulkininką, karinį ambasados atstovą, 
kuris per arti buvo privažiavęs prie raketų 

tytojams apie Amerikos gyvenimą.
Žurnalistų grupė spalio 3 d. iš Vilniaus 

išyyko į Rygą.

Pabaltijo kraštų bolševizacijos procesas 
jau užbaigtas?

Jau prieš tų užsieniečių žurnalistų gru
pę Pabaltijo sostinėse lankėsi atskiri užsie 
niečių žurnalistai. Stockholmo dienraštis 
„Svenska Dagbladet“ praneša vieno ameri
kiečio žurnalisto įspūdžius, lankantis Pa
baltijyje. Jo nuomone, Maskvai buvę leng
viau atiradyti tas tris sostines užsienie
čiams dėl to, kad bolševizacijos procesas 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje esąs jau 

ga naudotis kai kuriais suvaržymo ir tero
ro metodais. Visose trijose Pabaltijo vals
tybėse amerikietis žurnalistas pastebėjęs 
faktą, kad tos valstybės esančios kietai i 
Sovietų Sąjungą įjungtos. Nuo stambiau
sio iki smulkiausio dalyko visa čia sulygti, 
ta su Rusijos išvaizda. Sunkioji pramonė ir 
visas ūkifiis gyvenimas pajungtas pirmoje 
eilėje Sovietų Sąjungos, o ne pačių Pabalti 
jo kraštų interesams. Iš kitos pusės, Pabal 

ir gyventojų noras tą vakarietiškumą kiek 
galint sustiprinti. Tai esą matoma ir išorė
je. Esą,"labai stengiamasi pabrėžti savo tau
tines tradicijas. Sekmadieniais jaunieji ir 
senieji skubą i bažnyčias. Pirmoje eilėje 
skaitomos estų, lietuvių, latvių knygos. Pa 
baltijo gyventojai, kai susitinka su ameri
kiečiais ir kit. užsieniečiais, neslepia savo 
simpatijų šiems. Iš kitos pusės esą aišku, 
kad Maskvos spaudimas į Pabaltijo tautas 
vykstąs toliau, nors tai reiškiasi dabar ki
tu pavidalu, negu Stalino laikais.

DIENOS -|
Vatikano lietuvių radijas pranešė, kad 

š.m. spalio 17 dieną mirė
J.E. Telšių vyskupas pagelbininkas 
PRANCIŠKUS RAMANAUSKAS

Prieš keletą metų iš žiaurios Sibiro 
i nelaisvės jis buvo sugrįžęs atgal į
Lietuvą, bet dėl bolševikų intervencijos 

negalėjo eiti savo teisėtų pareigų.

SUIMTI NAUJI SUOKALBININKAI
Kubos diktatorius Dr. Castro vėl išaiški

nęs naują suokalbį prieš jo diktatūrą ir 
bandymą sukilti. Šįkart tarp suimtųjų yra 
Camaguey provincijos ka’riuomenės virši
ninkas majoras Matos.

KADA VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA?
Nors kituose Vakarų kraštuose apie vir

šūnių konferenciją kalbama kaip apie grei 
tą galimybę, Prancūzija norėtų nukelti ją 
net į pavasarį.

VOKIETIJAI VIS TIEK
Ryšium su kalbomis, kad viršūnių konfe 

rencija gali būti atidėta, V. Vokietija reiš
kia oficialią nuomonę, kad jai vis tiek, nes 
ji ten tiesiogiai nedalyvausianti kaip pasi
tarimų dalyvis.

Dr. Adenaueris net pareiškė, kad geriau 
būtų, jei ta konferencija būtų atidėta.

KINIJOJE ĮŽEIDINĖJAMAS 
CHRUŠČIOVAS

Tibete minios su džiaugsmu sutiko klau- 
nus, kurių vienas vaizdavo Chruščiovą, o 
kitas Nehru.

INDUOS KOMUNISTAI PASIMETĖ
Indijos komunistų vadai vieni pripažįsta, 

kad Kinija kalta yra dėl policininkų nužu
dymo ir turi savo klaidą atitaisyti, o kiti 
laikosi santūriai.

(E) Seniausia obelis Lietuvoje esanti ne
toli Kauno, prie vieškelio į Kazliškių kai
mą. Obelei daugiau kaip 200 metų. Ją pa
ėmė savo globon kaip įdomų gamtos pa
minklą Valstybinė gamtos apsaugos inspek 
rija.

(E) Susirūpino „gerinti kadrus“. Po res
publikinio pasitarimo kadrų klausimais, da 
bar tais klausimais vyksta pasitarimai at
skiruose apygardose. Stambesnis pasitari
mas įvyko Vilniuje. Dalyvavo įvairūs parti 
jos, profesinių sąjungų ir kitų įstaigų bei 
įmonių aktyvistai. Susirūpinimas kilo dėl 
to, kad daugelis įmonių kadrų (darbuoto
jų) pasirodė netinkamai parinkti ir netin
kamai veikia. Eilė įmonių tik dėl to blogai 
dirba ir neišpildo planų, kad turi blogus 
vadovus,
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NAUJAS TAURO PASIŪLYMAS

Pamaldos
DERBY — lapkričio 1 d., 11 vai., Seselių 

koplyčioje, Bridge Gate. Išpažintys klau
somos pusvalandį prieš pamaldas.

P.S. Aukas skirtas Evangelikų Jaunimo 
Rateliui (pinigais ir čekiais) nuolankiai 
prašau siųsti mano vardu šiuo adresu:

Fr. Skėrys. (16) Huettenfeld

88, Goldsmith Ave,. London, W.3.
Tel. AGO 9471
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Teviskes Žiburiu dešimtmetis

Putojantis šampanas

bar maždaug pusė numerių metų bėgyje
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Sudiev, Alpės! Lekiame Prancūzijos ly
gumomis, kurios labai primena Suvalkiją. 
Pravažiuojame Dole miestelį, kuriame gi
mė garsusis mokslininkas Pasteuras. Tai

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIA DOVANA!

šiais stačių kalnų pašjąitėse. Prie St- Mau-

se šiuo metu pati £Stbymetė. Žmonės ski- 
' na .‘prinokusias vynuogių kekes, ir, susikro

vę į aukštus krepšius, neša į pakeles, ku
riose laukia didžiuliai juodi bosai. Šituose 
bosuose jos keliaus į, palyginti, primityvias 
dirbtuves, kuriose savo saldžias sultis pa
keisi daugelio mėgstamąjį vyną.

Nakvojame Montreux — šveicarų „rivie- 
roje“, prie Ženevos ežero. Grynai turistinis 
miestas; su didžiuliais Viešbučiais, kurie 
mus tikrai nustebino ištaiga ir patogumais.

■ Tokios pat prabangios vasarvietės yra 
visu Ženevos ežero krantu iki pat garsiojo 
Ženevos miesto, esančio kitame ežero gale. 
Jose gyvena įvairių tautų turtingi milijo
nieriai .arba buvusios mėno pasaulio žvaigž 
dės. Štai viename jų— Vevėy — savo rezi
denciją turi garsusis Čaplinas. Rami tai vie 
tovė, savo ištaigingomis vilomis besitęsian
ti nuo ežero iki kalnų pašlaičių.

Lozana — gražus ir turtingas miestas, 
ypač garsėjąš savo tarptautinėmis institu
cijomis. Be kita ko, čia yra ir Pasaulinio
Banko centrinė buveinė. Užsienių svečiams 
linksminti Lozanoje yra garsus naktinis

ropoję. Šio miesto gatves daugelį kartų yra 
mindžiojusios ir nevieno lietuvio kojos. 
Dar prieš I Pasaulinį Karą čia buvo šaukia 
mos lietuvių konferencijos, kuriose yra da
lyvavę tokie asmenys kaip A. Smetona, Dr. 
J. Purickis, prof. S. Šalkauskis, inž. St. Kai 
rys ir visa eilė kitų, čia ir garsusis Lietu
vių informacijos biuras veikė, kuriam va
dovavo po šio karo ypač išgarsėjęs J. Gab
rys - Paršaitis. Apskritai, šis gražus ir tur
tingas miestas, į kurį dabar tik atsitiktinis 
lietuvis beužsuka, yra suvaidinęs labai di
delį vaidmenį Lietuvos nepriklausomybės 
kovų istorijoje.

Pranys Alšėnas, Kanada
Kanados lietuvių savaitraštis „Tėviškės 

žiburiai“ visu intensyvumu ruošiasi minėti 
dešimties metų gyvavimo sukaktį. Ta pro
ga rengiamasi kultūriniam pobūviui — kon 
certui ir baliui.

Pirmasis šio savaitraščio numeris išėjo 
1949 m. gruodžio 24 d. Taigi šių metų pa
baigoj ir sukanka lygiai dešimt metų, kaip 
laikraštis lanko savo skaitytojus.

imčiau;
išeina 8 pusi., o kita pusė — 10-ties ir 12- 
kos puslapių. Net trejetą metų skaityto
jams, kaip priedą, „T.Ž.“ davė po kišeni
nį kalendorių, o 1954 m. — Aloyzo Barono 
romaną „Užgesęs sniegas“.

Pati laikraščio leidimo pradžia buvo ga
na sunki. Turėta maža pinigų, maža bendra 
darbių ir gal mažoka patirties. Be to, svar
biausia, neturėta savos spaustuvės. Pirmie 
ji laikraščio numeriai išleisti be lietuviškų 
akcentų. Daugiau kaip metus laikraštis bu 
vo spausdinamas lenkų spaustuvėj.

Vėliau, parodžius daugiau energijos ir su 
radus lėšų, leidėjų (Kanados Lietuvių Ka
talikų Kultūros Draugijos) iniciatyva, 1950 
m. lapkričio 23 d. įkurta lietuviška spau
dos bendrovė „Žiburiai“, kuri įsigijo nuo
savą spaustuvę ir perėmė laikraščio spaus
dinimą. Toji pati Bendrovė spausdina kny
gas ir atlieka kitus spaudos darbus.

Pradžioje laikraštis labai vargo ir su pa
talpomis. Jo redakcija ir administracija, o 
taip pat ir spaustuvė buvo įsikūrusi šv. Jo 
no Krikštytojo lietuvių parapijos kleboni
jos rūsyje, kur buvo drėgnoka ir tamsoka. 
Ir tai pradžiai buvo gana pakankamos pa
talpos, tuo labiau, kad už jas nereikėjo mo
kėti nuomos.

Didelis šio laikraščio globėjas ir rėmėjas 
šv. Jono parapijos klebonas kun. P. Ažuba
lis. Jo rūpesčiu dabar redakcijai ir adminis 
tracijai prie klebonijos pastatytas priesta
tas su moderniomis patalpomis ir išnuo
motas „Tėv. Žiburiams“ ilgiems metams la 
bai prieinama nuoma.

Sėkmės tam laikraščiui, pradedant ant
rąjį dešimtmetį!

Amžinoji laimės Tėvynė
Lapkričio pirmoji jau iš senų laikų Baž

nyčios paskirta ypač prisiminti visus šven
tuosius, kurie visi, žemėje gyvendami ir 
Dievo malonės žadinami, kovojo su nuo
dėme, dėjo pastangas savo sielą išlaikyti 
tyrą, dirbo artimo meilės darbus. Dangus 
dabar yra jų užmokestis, kur, regėdami 
Dievą, per amžius džiaugsis neapsakoma 
laime. I dangų mus vesti yra pagrindinis 
Katalikų Bažnyčios uždavinys, visos jos pa 
stangos, didysis rūpestis. Apie šias amžiną 
sias tiesas, apie žmogaus amžinąjį likimą 
turime aiškias žinias, tiesiog matematišku 
tikslumu ir neklystamu tikrumu. Savo Kai 
no pamoksle Kristus laimingais paskelbė 
beturčius dvasioje, romiuosius, liūdinčius, 
alkstančius teisybės, gailestinguosius, ne
suteptos širdies, taikiuosius, persekiojamuo 
sius dėl teisybės, todėl džiaugkitės ir links 
minkitės, sako Kristus, nes jūsų užmokes
tis gausus danguje. Dangaus antgamtinės 
laimės didumo neįstengiame suvokti, nes 
ji pralenkia viską, ką galime suprasti ir įsi
vaizduoti. „Ko akis neregėjo, nei ausis ne
girdėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo, Dievas 
prirengė tiems, kurie jį myli!“.

Dangaus laimė yra atlyginimas už nuo
pelnus tiems, kurie gyvendami žemėje ven
gė blogio ir darė gera, kurie, turėdami pa
švenčiamosios malonės, perėjo į amžinybę, 
kur Dievas „atlygins kiekvienam, žiūrėda
mas jo darbų“, šv. Jonas Evangelistas savo 
Apreiškimo apokalipsiniuose regėjimuose 
matė „didelę minią, kurios niekas negalėjo 
suskaičiuoti, iš visų tautų, giminių, žmonių 
kuopų ir kalbų -.jie stovėjo ties sostu Avinė 
lio akivaizdoje, apvilkti baltais rūbais, ir 
palmės buvo jų rankose“. Amžinoji laimė 
yra atlyginimas už darbus, tad ne visų bus 
ji lygi, bet, kaip sako šv. Povilas, „kiekvie
nas gaus savąjį užmokestį, koks bus jo 
darbas“.

Niekas negali būti visiškai tikras, kad 
pateks į dangų, ne dėl to, kad Dievas neno 
retų ką nors iš žmonių į dangų, priimti, bet 
tik dėl to, kad žmogus vienas pats savo jė
gomis negali drąsiai tvirtinti, jog ištesės ge 
rame iki galui. Ryškų pavyzdį matome 
apaštalo šv. Petro pasielgime. Per pasku
tinę vakarienę tvirtino, kad su Kristumi pa 
siryžęs eiti į kalėjimą ir į mirtį, bet paskui 
tris kartus išsigynė. Todėl ir mus įspėja šv. 
Povilas: „Vykdykite savo išganymą su bai
me ir drebėjimu. Kas tariasi stovįs, težiūri, 
kad nekristų“. Kristus aiškiai pasakė, kad 
amžinybėje yra dangus ir pragarasrtfftt-ne- - 
paliaukime dėję pastangas dangaus įsigiji
mui. Ten mūsų amžinoji TĖVYNĖ!

Kun. P. D

Dešimtmetis spaudai nėra didelis laiko 
tarpas. Greičiau tai menka akimirka, kai 
palygini, pvz., su toj pačioj Kanadoj einan
čiais dienraščiais, kurių gyvavimas prašo
ka šimtmetį („The Globe and Mail“). Jei
gu žvilgterėsime į mūsų gretimoje esančias 
Jungtines Amerikos Valstybes, tai tenai ir 
mūsų broliai lietuviai kai kuriuos laikraš
čius leidžia be perstojimo jau daugiau kaip 
50 metų (Vienybė, Draugas ir kt.).

Tačiau Kanadoj, kur didėlesnis lietuvių 
susibūrimas susidarė tik po 2-rojo Pasauli 
nio karo, ir dešimties metų laikraščio gyva 
vimo sukaktis atžymėtina, nes ir per tą de
šimtmetį lietuviškasis spaudos organas yra 
daug pozityvaus darbo nudirbęs, daug pri
sidėjęs prie lietuvybės išlaikymo svetur, 
įmynęs pėdsakus ir kultūrinėj lietuviškoj 
dirvoj.

Nuo pat pirmojo „Tėviškės Žiburių“ nu
merio šį savaitraštį teberedaguoja žinomas 
mūsų istorikas prof. Dr. A. Šapoka. Tai pui 
kiai valdąs plunksną ir mintį kuriąs žmo
gus, nors į žurnalistų ir redaktorių eiles at 
ėjęs tik su šio laikraščio redagavimo pra
džia. Jam redaktorįaujant „Tėviškės žibu
riai“ visiškai išryškino savąjį veidą, sura
do savo vietą kitų mūsų laikraščių tarpe ir 
pasidarė itin mėgiamu lietuvišku savaitraš 
čiu ne tik Kanados, bet ir viso pasaulio lie
tuviuose.

Puse milijono už žemės metrą
Jau apsipratome su kontinentiniais pus

ryčiais ir su prie kiekvieno valgio siūlo- klubas, kuris laikomas vienu geriausių Eu 
muoju vynu. Angliškus kiaušinius su laši
niais čia reikia pamiršti. Pusryčiams visuo 
se kraštuose duodama tiktai puodukas ka
vos, bandelė, truputis sviesto ir kartais 
marmelado. Kiaušinių per dvi savaites nie
kur ir neparagavom. Vienas anglas bandė 
užsisakyti sau angliškus pusryčius, bet, su
žinojęs kainą, greit atsikando. Užtat vyno 
per kiekvienus pietus negalima atsisakyti, 
nes tai, atrodo, yra gero tono ženklas.

Aplankę apylinkės įžymesnes vietas ir 
pasivažinėję Lago Maggiore.ežeru, pradėjo 
me keliauti toliau. Pirmoji išvyka —fMi- 
lanas, šiaurinės Italijos sostinė ir didžiau
sias prekybos bei pramonės centras. Karo 
metu 73 proc. subombarduotas, dabar ky
la naujais dangoraižiais, fabrikais ir pa
minklais. Italijos kraštas ir gyvenimo bū
das neprilygsta Šveicarijai. Tačiau šičia at
sveria miestai, kurie yra žymūs krikščiony 
bės, kultūros, meno ir apskritai civilizaci
jos centrai. Toks yra ir Milanas. Jame pi- šitas mažas kuklus miestelis davė pasauliui 
matysi aukščiausius Europoj dangoraižius, mokslinį genijų, kuris savo išradimais iš- 
pirmutinę pasaulyje viešąją biblioteką, Leo gelbėjo milijonus žmonių gyvybių. Jo var- 
nardo da Vinci Paskutinės Vakarienės ori
ginalą, garsiausią pasaulyje operą Scalą ir 
daug kitų nuostabių dalykų. Miesto vidury 
je stovi viena gražiausių pasaulyje kated
rų, pastatyta iš gryno marmuro. (To mar
muro laužyklos kaip tik yra prie Baveno 
miestelio).

Vien tik Katedrai ir- Paminklinėms Kapi metų vienuolis tėvas .Perignon šitoje 
nėms atidžiai apžiūrėti reiktų’ skirti po kė- apylinkėje pjrmasis j>radėjb gaminti speėia 
lėtą dienų, neįmanu visko aprėpti per kele- Mą vyno rūšį, kuri'vadinama šampanu. Re
tą valandų, nors ir su labai, kompetentin- voliuęiįos audrai užėjus, vienuolyno vynųo 
ga ir simpatiška vadove, kuri, rodydama gynai pateko į firmos Moet ir Chandon ran 
anglams ar amerikiečiams baisius bombar- kas. kuri ir šiandien tebegamina visame pa 
davimo padarinius, niekada neužsimena, - -----
kas tatai padarė...

Ak, čia vėl prisimena tos Paminklinės 
Kapinės, į kurias panašių vargu pasaulyje 
begalima surasti. Esu didelis gražių kapi
nių mėgėjas, todėl šią nuostabią vietą gale 
jau palikti tik už rankos tempiamas. Gai
la, bet amžinam poilsiui šitose kapinėse ga 
Ii atsigulti tiktai tie, kurie pajėgia užsimo
kėti po pusę milijono lirų'už' 1 kv. metrą 
ir kurie .iš anksto pasižada ant kapo pasta
tyti originalų meno kūrinį - paminklą. Da
bar jau beveik visos kapinių vietos užim
tos. 'Jose palaidota daugiau kaip šimtas 
tūkstančių žmonių ir sukrauta šimtas tūks 
tančių meno šedevrų, kurių kiekvienas ver 
tinamas milijonais lirų. Reikia jas pama
tyti, kad galėtum tikrąjį grožį ir didybę pa
jausti.

Antrąją didesnę ekskursiją atliekame į 
pačios pietinės Šveicarijos kurortinį mies
tą Lugano, kuris yra prie to paties vardo 
ežero, nuostabiai įsiterpusio tarp San Sal
vatore ir Bre kalnų. Apžiūrėję šį miestą ir. sieniais kabo milžiniški kilimai, kuriuose manau, kad aš šiuo savo nauju prašymu 
pasiirstę ežere, ne vienas dalyvių atsidusę 
pasakė: „O, kad taip galėčiau visą amžių 
čia pasilikti“. Puikus miestas, gražiai prisi
taikęs kiekvieną, kad ir labai išlepusį sve
čią priimti ir jį dar daugiau palepinti. Lie
tuviams jis prisimintinas dėl labai triukš
mingų derybų, kurios čia vyko 
dėl miško plukdymo Nemunu, 
nuo 1940 metų gyveno Vasario 
signataras Dr. J. šaulys, o nuo 
kitas signataras prel. K. šaulys.

su lenkais 
Be to, čia 
16 d. akto 
1946 m. ir

(E) Prof. Jurgio Čiurlio, buv. Lietuvos 
geležinkelių direktoriaus ir Vytauto Didž. 
universiteto profesoriaus mirtį paminėjo 
ne tik užsienio lietuvių, bet ir kai kurie lat 
vių bei suomių laikraščiai. Prof. Čiurlys, 
kaip žinoma, mirė New Yorke rugsėjo 14 
d., eidamas 78 metus. *

Pradėta su Redakciniu kolektyvu
Pradedant „Tėviškės Žiburius“ leisti? bu 

vo sudarytas Redakcinis kolektyvas, kuris 
laikėsi maždaug iki 1954 m. Tais metais ge
gužės 24 d. į redakciją atėjo dirbti dar vie
nas redaktorius — kun. Dr. Gaida - Gaida 
mavičius. Nors jis'dėl kitų pareigų ir ne
gali viso savo laiko skirti redagavimo dar
bui, tačiau dėl to atkrito reikalas turėti re 
dakcinį kolektyvą.
- Redakciniam kolektyve buvo šie asme
nys: Vytautas Tamulaitis, Vytautas Kasty
tis, Juozas Kralikauskas, Dr. J. Gutauskas 
ir šias eilutes rašantysis.

„Tėviškės Žiburiai“ pradėta leisti 8 pus- 
šaulyje išgarsėjusį karališkąjį gėrimą. Tai lapiųjdydžio. Vėliau jo ^apimtis platėjo. Da 
yra seniausia šampano firma Prancūzijoje. -- ■?*’!

n'Jdlometrų. Juose sukrauta 18 milijonų Jaunimo ratelio kreipimasis
butelių šampano. Daugumas jų apaugę gi
liu pelėsių sluoksniu, nes čia išguli po 15 Mielos sesės ir mieli broliai!
mėtų ir daugiau. Apžiūrėję šampano pilsty Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos Evange- 
mo ir pakavimo skyrius, buvome iki sočiai likų Jaunimo Ratelio vardu kreipiuosi į 
pavaišinti šiuo tauriuoju gėrimu ir supa- Jus ir šiais metais, mielos sesės ir mieli 
žindinti su firmos istorija. Pasirodo, kad to broliai, artėjančių Kalėdų švenčių proga, 
ji firma specialiai gamina šampaną dauge- prašydamas Jūsų malonaus dėmesio ir pa- 
liui Europos karalių, jų tarpe ir Anglijos ramos. Be Jūsų pagalbos ir paramos mes 
karalienei. Net pats Napoleonas duodavo neapsieiname ir ateityje neapsieisime. No- 
savo dvarui šampano užsakymus ir asme- rint atitinkamai veikti ir pasirodyti, reika- 
niškaį buvo firmoje apsilankęs. Išvažiuo- linga lėšų.
jant daugelis mūsiškių taip pat neiškenčia Tai nėra pirmas kartas, kada a‘š krei- 
me po butelį šampano nenusipirkę. piuosi į Jus, prašydamas paramos. Jau pen

Reimsas — vienas gražesniųjų Prancūzi- keri metai, kai esu lietuvių gimnazijoje ir 
jos provincijos miestų. Ypač įdomi senutė dirbu su lietuvišku jaunimu. Laisvojo pa- 
katedra, kurioje būdavo vainikuojami šaulio lietuviškoji visuomenė yra visad 
Prancūzijos karaliai. Jos viduje visais pa- jautriai atsiliepusi į mano prašymus, ir aš

du bakteriologiniai institutai steigiami vi
same pasaulyje, jų tarpe ir Lietuvoje-

Burgundija — išgarsėjusi savo vynu ir 
pramone. Pernakvojame jos sostinėje Di
jon, o sekančią dieną kiek ilgiau sustoja
me mažoje, bet labai garsioje Epernay vie
tovėje. Šičia yra šampano gimtinė. Prieš

PAIEŠKOJIMAI
MATULEVIČIUS Zigmas, gimęs 1916 m., 

kilęs iš Alytaus apskr., Merglaukio kaimo, 
pasitraukęs 1944 m., pats ar žinantieji apie 
jį prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

JENCIUS Matas, Stasio sūnus, gimęs 
1927 m. rugsėjo 22 d. Vevirženų miestely, 
pats ar žinantieji apie jį, prašom rašyti „E. 
Lietuvio“ Administracijai.

Gimnazijos Evangelikų Jaunimo Ratelio 
vardu nuoširdžiausius sveikinimus iš Vaka 
rų Vokietijos, linkime geriausios sėkmės, 
vilties bei kantrybės tremtyje, ištvermės 
ir palaimos Jūsų kilniems darbams bei žy
giams mūsų tremtinių daliai palengvinti ir 
mūsų visų brangios Tėvynės Lietuvos pri
sikėlimo rytojui priartinti.

Jūsų
Fr. Skėrys, Ev. Jaunimo Rat. Vadovas

(E) Išbarė laikraštį, kad nesidomi kosml 
ne raketa. Vilniaus „Tiesa“ 217 nr. išbarė 
laikraščio „Sportas“ redakciją, kad ji sa
vo skiltyse apie sovietų kosminę raketą ir 
atominio ledlaužio statybos užbaigimą pa
rašė „vos keletą labai maža pasakančių ei
lučių, nustumtų į laikraščio kamputį“. Par 
tijos organas baigia savo kritiką tokiais žo
džiais: „Keistas ir nesuprantamas yra 
„Sporto“ redakcijos elgesys. Argi gali laik 

b. Lampertheim, Litauisches Gymnasium, raštis nutylėti įvykius, kuriais gyvena visa - 
Schloss Rennhof. W. Germany. žmonija?

Čia gyvena Čaplinas
Pradedame kelionę atgal. Greit atsisvei

kiname Italiją ir imame staigiai kopti į 
šveicarų Alpes. Netoli sienos perėjimo 
punkto prie Gondo vietovės kalnų tarpekly 
je pastebėjome sraunaus upelio viduryje 
keletą apgriautų gyvenamųjų namų. Pasi
rodo, tai kalno slinkimo aukos. Atplyšusios 
uolos užvertė žemai esantį kaimelį ir sunai 
kino jį. Upelio vaga pasikeitė, ir namų griu 
vėsiai liko vidury jo.

Dar aukščiau besikeliant, kalnai darosi 
vis grėsmingesni ir kelias vis pavojinges
nis. Kartkartėmis užlendame už debesų, ku 1 gv valanda_ 2 šil.
rie, tarsi pūkų duknos, laiko pridengę vir 
šukalnes. Oras darosi vis šaltesnis. Paga
liau pasiekiame aukščiausią savo kelionėje 
vietą — Simplon Perėją. Esame aukščiau, 
kaip du kilometrai nuo jūros paviršiaus. 
Viešbutyje geriame kavą, bet ir toji nela
bai sušildo. Šį kartą nelindome į Simplon 
tunelį, kuris yra pats ilgiausias pasaulyje 
(19.7 km). Žvelgiant nuo Simplon į apylin
kes, visose pusėse dunkso daugiau kaip 4 
km aukščio kalnai, kurių sniegu apdengtos 
viršūnės maudosi saulės spinduliuose. O XVIII tomą, 
kai pradedame leistis žemyn, prieš akis at
siveria nuostabus Rohnos upės slėnis su ma Žurnalai, plokštelės. Rašyti: „Dainora“, 
žyčiais kaimais ir miesteliais, išsimėčių- 49, Thornton Ave., London. VįĄ,

labai meniškai rankomis išsiuvinėtos see- Jums neįkyrėsiu.
nos iš Šv. Rašto. Mes gerai žinome, kad laikai visiems

Dar vieną naktį pernakvojame nežymia- sunkūs, tačiau mums lietuvių Vasario 16 
me St. Clientin miestelyje ir, pravažiavę Gimnazijoje visų lietuvių solidarumo dėka 
per karą labai nukentėjusi Lille miestą, vėl sudaroma sąlyga jaunimą auklėti krikščio- 
priartėjome prie Belgijos sienos. Graži ir niškoje - lietuviškoje dvasioje. Mes, pa- 
įspūdinga kelionė eina į galą. Bet ir po to, silikę Vakarų Vokietijoje, norime su visais 
kai ši kelionė bus pasibaigusi, dar ilgai gy lietuviais išlaikyti iš mūsų tėvų paveldėtą 
vensime jos prisiminimais ir dalysimės jo- tikėjimą bei papročius, išlaikyti vienybę ir 
je patirtais įspūdžiais. brolišką^lietuvišką savitarpę meilę. Mes ge

rai žinome, kiek reikalinga idealizmo, 
kiek pasiaukojimo reikalauja Jūsų kilnieji 

WA«batb«ttiyryur^>wtxxyur^^ darbai. Mūsų jaunimas lietuvių Vasario 16
Gimnazijoje didžiuojasi mūsų tautiečių 
laisvajame pasaulyje nuveiktais darbais ir- 
yra labai dėkingas už kiekvieną paramą ir 
mažą auką iš Jūsų. __

Tėvynės labui dirbkime visi, nes išauš 
ir mums rytas, kada galėsime sugrįžti į lais 
vą ir nepriklausomą Lietuvą. Prašome mū 
sų evangeliško jaunimo Vasario 16 Gimna-' 
zijoje neužmiršti, nes mūsų brangiajai Tė
vynei atgavus laisvę, ir mes visi, esantieji 
gimnazijoje, gal galėsime Jums kuriuo 
nors kitu būdu padėkoti už Jūsų kilnius 
darbus tremtyje, siekiant glaudaus, krikš
čioniško ir broliško sugyvenimo lietuvių 
tarpe visame pasaulyje.

Apie evangelikų jaunimo veiklą lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijoje beveik kiekviena
me „Svečio“ numeryje ir kituose lietuviš
kuose laikraščiuose plačiai rašyta. Man at
rodo, kad nėra reikalo dar kartą viską kar 
toti. Mes ir šiais metais nemiegojome ir dir 
bome, kiek sąlygos leido.

Mes prašome, brangūs sesės ir broliai, Jū 
sų paramos Kalėdų švenčių prieangyje — 
prisiminti lietuviškąjį jaunimą Vakarų Vo 
kietijoje ir Jūsų auka suteikti vaike ms mo 
ralinės šilimos pajautimą.

Baigdamas siunčiu Jums Vasario 16

Lithuanian Recipes — 14 šil. 8 p.
Liet- Beletristikos Antologija — 51 šil. 
Karalaitės Gintarės Ilgesys — 9 šil. 2 
Teresė Neumanaitė — 22 šil.

1 Motina Gailestingoji — 9 šil. 6 p. 
Verkianti Dievo Motina — 14 šil. 8 p. 
30 Meilės žodžių — 11 šil.
Piūties metas — 27 šil. 6 p.
Kovos metai dėl savosios spaudos—36.8.

Mano pasaulėžiūra — 25 šil. 8 p.
Liet. Anglų ir Anglų Liet, žodynas—98 š.
Balandžio Vigilija — 22 šil.
Nevesk į pagundą — 22 šil.
Viešpaties Angelas maldakn. — 18 šil., 

oda įrišta — 35 šil.
Sveika Marija maldakn. — 18 ir 22 šil.
Marija, gelbėk mus maldakn., Sibire ran 

ka parašyta — 7 šil. 4 p.
Visi prenumeratoriai prašdmi nedelsda

mi atsiskaityti už Lietuvių Enciklopedijos

STANDARTINIS SIUNTINYS NR , 4
3 vyriškiems kostiumams medžiaga, lygi, pinhead ar juostelėmis 
(negryna vilna, nemeluojame!);
2 moteriškoms suknelėms medžiaga, tinka ir kostiumams, kelių 
spalvų pasirinkimas. Iš viso 16 jardų;
6 jardai gero, stipraus šilkinio pamušalo, 54“ pločio.
Kaina su visais mokesčiais £18.18.0.

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 5
3 jardai grynos vilnonės medžiagos vyriškam ar moterišk. paltui;
3 ir trečdalis jardo grynos vilnonės medžiagos vyr. kostiumui,
3 jardai grynos vilnonės medžiagos moteriškai eilutei;
6 jardai 54“ pločio šilkinio pamušalo.
Kaina su visais mokesčiais £18.18.0.

Prie kiekvieno siuntinių dar galite pridėti po 4 sv. kitokių prekių. 
TAURAS siūlo, kas nori, ir patiems sau, ne siuntiniams, nusipirkt 
įvairių prekių labai prieinamomis kainomis. Kontinentalinės gra
žios, grynos vilnos skarelės, 32x32 dydžio, kainuoja nuo 16-20 šil. 
Bradfordo ir apylinkės lietuviai gali pamatyti pavyzdžius ar užsi
sakyti siuntinius TAURO atstovybėje: E. Ignaitis, 2, Russell St. 
Manchesterio ir apylinkės — V. Leonas, 4, Hampden Grove. Ecc- 
lc.'. Corby — A. Kukanauskas. 6. Rutland Close.
Galime duoti taip pat ir geras išsimokėjimo sąlvgas. Dabar lei
džiami siųsti žymiai padidinti medžiagų kiekiai.
Rašykit ir prašykit naujų kainoraščių ir pageidaujam" pavyzdžių.

TAURAS (A. Briedis)

2
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Lietuvių Namai

LIETUVIŲ NAMAI IR NR. 3 NAMAS

Lietuvių Sodyba

Kapitalas

27.625(29,466)

(sumažėjo
(tie, kurie

1249 sv>).

3.077)
4.678)

812)
38)

Pajamos
Iš baro

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

Lietuvių Sodyba 
Namas Nr. 3 
Lietuvių Namai 
Baldai ir kt. 
Spaustuvės mašinos

Bendrovės šakas pagal pateiktąją apy
skaitą.

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS 

APYSKAITA 
1958 m. spalio 31 dienai 

(Skliausteliuose palyginimas su 1957 m.)

Grynas pelnas 
ar nus-tolis 

(280) 
(118) 
489 
522 

(1.987) 
(443) 
(116) 
895 

(1.038)

Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

ĮSPŪDŽIAI iš DZŪKIJOS
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, Dr. M. 

I Gimbutienė, archeologijos specialistė, grįž- 
I tanti iš kelionės po Europos kraštus į Ame 
į riką, sekmadienį, lapkričio 1 dieną, yra lau 
| kiama Londone. Tikimasi, kad 6 vai. vak. 
, ji bus Lietuvių Namuose, kur papasakos 

savo kelionės įspūdžius iš Čekoslovakijos ir 
’ Lenkijos.

Mūsų žiniomis, Dr. M. Gimbutienė turė
jo aplankyti lietuvių gyvenamąsias vietas 
Seinų.apskrityje, dabartinės Lenkijos teri
torijoje.

DBLS XII METINIO SUVAŽIAVIMO 
LONDONE, LIETUVIŲ NAMUOSE. 

DIENOTVARKĖ 
šeštadienis. 1959 m. lapkričio 14 d.
11 vai. ryto — Suvažiavimo atidarymas.

1. Prezidiumo rinkimai;
2. Mandatų ir nominacijų komisijų rin

kimai.
3. Pranešimas iš Skyrių veiklos (p. Ben

derius).
4. DBLS apyskaita už 1958 m. (p. Nenor

tas).
5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. Apyskaitos ir Rev. K. pranešimo pri

ėmimas.
7- „Europos Lietuvio“ reikalai.
8. Mokyklų reikalai (p. Ignaitis).

Pietų pertrauka iki 2 vai. p.p.
9. Mūsų veikla (p. Vilčinskas).

10. Mandatų komisijos pranešimas.
11. Tarybos pranešimas (p. Kuzminskas).
12. Lietuvių Namų B-vės reikalai (p. Ba

jorinas).
13. Diskusijos dėl L. Namų B-vės reikalų.
14. Nutarimų priėmimas.

7 vai. 30 min. — vakarienė.
Sekmadienis, lapkričio 15 d.
9 vai. ryto — pamaldos Lietuvių Bažnyčioj. 
11 vai. ryto —

15. Nominacijų komisijos pranešimas.
16. Rinkimai: S-gos pirmininko, Valdybos,

Tarybos, Rev. Komisijos.
17. DBLS sąmata 1960 metams (p. Ne

nortas).
18. Klausimai ir sumanymai.

Suvažiavimo uždarymas.
1959 m. lapkričio 15 d., 2 vai. p.p., įvyks 
Lietuvių Namų B-vės akcininkų metinis su 
sirinkimas.

SENASIS LONDONO LIETUVIŲ KLUBAS

Sporto ir Socialinio klubo šių metų finan 
sinis derlius neblogas. Jau turima banke 
keli šimtai svarų atsargos kapitalo. Senes
nio amžiaus -skolintojams dalinai gražina
mos paskolos. Kad būtų jaukesnės klubo 
patalpos, nutarta padaryti pagrindinį vi
daus remontą. Numatyta išdekoruoti bufe
tą ,baro patalpas ir viršutinę salę. Klubo 
valgyklą veda p.p. Liškauskai. Valgio davi 
nys paruošiamas maistingas, ir jį sudaro 
įvairūs patiekalai. Nuo spalio mėn. pra
džios klubo patalpos atidaromos ne vien 
tik šeštadieniais ir sekmadieniais, bet ir 
penktadienių vakarais.

Klubo komitetas dar turi eilę naujų su
manymų, kuriuos pateiks apsvarstyti na
riams. Pusmetinis klubo narių susirinki- 
mas įvyks lapkričio 8 d., 4 vai. p.p., klubo 
patalpose. V-V.

Lietuvio vadovaujamai įmonei 
Londone

reikalingas jaunas protingas vyras 
prekių priėmimo skyriuje. 

Kreiptis:
366, Old Street, London, E.C.l
Progress Mercantile Co. Ltd.,

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame geriems bičiuliams 

, — Londono Lietuvių Parapijos choro vedė
jui ir choristams už sveikinimus ir gėles 
mūsų dukrelės Reginos Loretos gimimo 

~pboga. ....... ‘ ,
Grupiijonų šeima

IR VĖL IŠVYKSTA
Lapkričio 5 d. išvyksta į Ameriką B. ir 

V. Jasinskai. Su jų išvykimu Lietuvos At
gimimo Sąjūdis vėl netenka pavyzdingų na 
rių ir visuomenės darbuotojų, kurie nenu
ilstamai dirbo skyriaus rėmuose.

Ta proga LAS Skyriaus Valdyba rengia 
kuklią atsisveikinimo vakarienę, kuri 
įvyks spalio 31 d., 7.30 vai. vak., parapijos 
salėje, Victoria Park Rd.

Bičiuliai ir pažįstami prašomi šiame po
būvyje dalyvauti, prisidedant 10 šil. mote
rys ir 20 šil. vyrai..

DBLS LONDONO PIRMOJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 7 d., šeštadienį, kviečiamas su
sirinkimas išrinkti atstovams į visuotinį 
DBLS suvažiavimą. Susirinkimo pradžia 
punktualiai 7 vai. vakaro.

LONDONO ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 7 d. (tuojau po DBLS skyriaus 
susirinkimo) kviečiamas tėvų susirinki
mas. Jame kviečiami dalyvauti visi tėvai, 
turintieji mokyklinio amžiaus vaikų. Susi
rinkimo pradžia 8 vai. vakaro.

PE N. MITINGAS DĖL KALINAMŲJŲ
Trečiadienį, lapkričio 4 d., 7.30 vai., Ge

nerolo Sikorskio Istoriniame Institute, 20 
Princess Gate, S.W.7, šaukiamas protesto 
mitingas prieš bet kur vykstantį rašytojų 
laisvės varžymą.

Mitingą ruošia Tarptautinio PEN Klubo 
Tremtinių Rašytojų Centras. Pirmininkaus 
Salvador de Madariaga, kuris taip pat pa
sakys pagrindinę mitingo kalbą. Kiti kal
bėtojai — kitų tautybių tremtinių atstovai.

Nuoširdžiai kviečiami visi, kurie domisi.

HALIFAXAS
Susirinkimas

DBLS Halifaxo skyriaus susirinkimas 
įvjk<; lapkričio 8 dieną, sekmadienį, 1 vai. 
30 min., pas p.p. Juozapavičius, 33, Milton
St. Skyriaus Valdyba

PRESTONAS
Padėka

A. J. Navackams ir St. A. Macurams už 
suruoštas išleistuves, J. Kontrimienei, Po
nioms ir vaikučiams už puikias meniškai 
išpuoštas gėlių puokštes, kun. Kamaičiui, 

| p.p. Banaičiams, V. Kupsčiui už atsilanky- 
I mą ir jautrias kalbas, visiems Prestono lie 

tuviams už pobūvio parėmimą, turtingas 
ĮĖi. dovanas ir širdingus .linkėjimus nuošir- 
k, džiai dėkoju. V. Paliulionis

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS P-KO PRANEŠIMAS PRIE 1958 M. SPALIO 31D. APYSKAITOS
ir 3) prailginti sezoną, kad ir žiemos metų 
galėtume turėti lankytojų. Paskutinysis ke
lias yra daugiausia žadąs, bet ir sunkiau
siai įvykdomas. Patraukti klijentams ir ne- 
sezono metu reikalinga dar pagražinti na
mo vidų, o tam reikia pinigų. Sezonui pra
ilginti galimybės padidėjo, įvedus elektrą, 
nes dabar galime namą ne tik geriau ap
šviesti, bet ir miegamuosius apšildyti.

Lankytojai žino, kokią didelę pažangą So 
dyba yra padariusi ir kaip ji yra pasigra
žinusi iš lauko ir iš vidaus. Ji norėtų su
laukti daugiau lietuvių atostogautojų ir 
kuo daugiau lankytojų Sekminių metu ir į 
skautų laužą. Visa tai prisideda prie Sody
bos išlaikymo.

Pateikiamoji apyskaita už 1958 metus da 
linai yra netekusi savo reikšmės, nes yra 
visus metus pavėlavusi. Ilgai užtrukęs revi 
zorių pakeitimas šių metų akcininkų susi
rinkimą labai suvėlino, bet bendrovė dėl to 
pakeitimo jau pirmaisiais metais sutaupė 
160 svarų. Kitas akcininkų susirinkimas, 
greičiausia, įvyks sausio ar vasario jnė- 
nęsį.

Su malonumu galima konstatuoti Bend
rovės, finansinių reikalų pagerėjimą ir nuo
latinį jos stiprėjimą, o tai matyti ir iš paly 
ginamosios lentelės. 1958 m. spalio 31 d. iš
vestas grynas pelnas 895 svarai. (1957 m. 
buvo 116 svarų nuostolio). Palyginę su 
1955 metų nuostoliu — 1.987 svarais, kada 
buvo įsigyti dabartiniai Lietuvių Namai ir 
Sodyba, gauname, kad Bendrovės padėtis 
dabar yra 2882 svarais per metus geresnė,. 
negu kad ji buvo prieš ketveris metus.

Tai tačiau nereiškia, kad Bendrovei da
bar jau yra labai lengva gyventi. Mūsų vai 
domajam turtui įsigyti teko ne tik visą ak
cinį kapitalą investuoti, bet ir paskolą už
sitraukti ir prekių pristatytojams įsiskolin
ti. Neturėjimas kapitalo apyvartai visą lai
ką sudarė didelių rūpesčių Bendrovės Val
dybai, bet pamažu ir iš to vargo pradeda
me išbristi ir skolas išlyginti.

Yra ir kitų šalintinų negerovių, su kurio
mis susipažinsime, nagrinėdami atskiras
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7.439(5.249)
Iš valgyklos
Sumokėta už prekes 3.719(3.703)
Bruto pelnas 3.720(1.546)
Nuoma už kambarius

i
Išlaidos

2.946(2.943)
2.543(2.338)

403 ( 605)'

Viso pajamų

4.123(2.151)
4.866(4.486)
8.989(6.637)

Savivaldybės mokesčiai 
Nuoma
Šviesa ir kuras
Švara ir skalbimas 
Remontas ir kt. 
Amortizacija 
Atlyginimai
Draudimas, telefonas ir kt.
Popierius, paštas, raštinė 
Knygvedyba
Blogi skolininkai

628( 494)
890( 890)
913( 686)
344( 250)
525(- 426)
514( 528) 

3.339(2.820)
275( 124)
565 ( 258)

75( 85)
10 ( 15) 8.078(6.576)

Pelnas „,,§Į1( 61)

4.788(5.368)
317( 9)

LIETUVIŲ
Pajamos
Iš baro 2.225(2.115)
Iš nuomos ir valgyklos
Sumokėta už prekes 1.375(1.395)
Bruto pelnas 850( 720)
Kitos pajamos

SODYBA

6.139(6.873)
2.201(2.225)
3.938(4.648)

Išlaidos
Savivaldybės mokesčiai
Turto mokestis
Draudimas ir amortizacija
Šviesa ir kuras
Švara ir skalbykla
Remontas
Atlyginimai

Viso pajamų

184( 184)
69( — ) 

219( 170) 
223( 391) 
104( 146) 
149 ( 309) 

3.853(3.078)

5.105(5.377)

i

Telefonas, paštas ir kt. 186( 263)
Transportas 
Ūkio išlaidos 
Knygvedyba

72( — )
U7( — )
63( 43) 5.239(4.584)

, ’ -v* • 1
Nuostolis 1958 m.
Pelnas 1957 m.

134
(793)

NIDOS SPAUSTUVĖ
Pajamos
„Europos Lietuvio“ prenumerata
Nidos Knygų Klubas
Skelbimai ir kitos pajamos

3.047(2.671)
1.937(2.824)
1.720(1.577)

Išlaidos
Popierius ir kt. medžiaga
Kitiems už darbus ir honorarai
Nuoma
Draudimas ir mokesčiai
Šviesa ir kuras
Atlyginimai
Remontas
Švara, telefonas, kelionės ir kt.
Amortizacija
Paštas, vokai ir kt.
Blogi skolininkai
Knygvedyba

Viso pajamų

’ l.HOj 959) 
986( 873)

6.704'(7.072)

338 ( 287) 
46(. 39).

120( 108) 
2.820(3.515)

70( 63) 
185( 195) 
130( 145) 
865( 740) 
— ( 428)

63( 126) 6.733(7.478)
Trūkumas

Spaustuvės Fondas (aukos, loterija)
29( 406)

558 —
„„ w Pelnas 1958 m.

Nuostolis 1957 m.
529

( 406)

SANTRAUKA
Lietuvių Namų pelnas
Nidos spaustuvės pelnas
Nidos spaustuvės nuostolis 1957 m. >

91K.61) 
529
— (406)

*
Lietuvių Sodybos nuostolis
Lietuvių Sodybos pelnas 1957 m.
Bendras pelnas
IšIaJdos bendros visai bendrovei
Palūkanos
Revizoriai
Kitos išlaidos

1.440(-345) 
134
— (793)

1.306(448)

276(435) 
100(105) 
35( 25) 411(5(35)

Grynas pelnas 
Nuostolis 1957 m,

895
(H7)

Tai yra didžiausia ir svarbiausia B-vės 
veiklos šaka. Pajamos padidėjo 2.352 sva
rais, išlaidos 1502 svarais, ir dėl to buvo 
padaryta 850 svarų daugiau pelno negu 
1957 metais. Žymiausią pažangą padarė ba
ras, padidindamas bruto pelną 2.174 sva
rais, nuoma — 380 svarų, o valgyklos bru
to pelnas sumažėjo 202 svarais. Išlaidų pozi 
cijoj daugiausia padidėjo atlyginimai (519 
svarų), bet dalis to padidėjimo turėtų įeiti 
į remontą, nes mūsų pačių tarnautojai at
liko visą vidaus namų remontą. Kitų išlai
dų pozicijų padidėjimo svarbiausia priežas 
tis yra ta, kad Nr. 3 namas tais metais bu 

' vo mūsų valdomas jau ištisus metus.
Nežiūrint to, kad pelnas padidėjo, Lietu

vių Namų padėtis dar nėra patenkinama. 
Išlaidų pozicijoj sumažinimo neįmanoma 
padaryti, išskyrus tik tai, kad kai kurios 
pozicijos savaime sumažės, pardavus Nr. 3 
namą ir atsisakius valgyklos. Valgykla, ku 
ri visą laiką buvo nuostolingiausia Lietu
vių Namų šaka, buvo išnuomota priva
čiam asmeniui. Abejotina, ar ji ilgai išsilai 
kys ir privačiose rankose dėl per mažo vai 
gytojų skaičiaus. Gali tekti valgyklą visiš
kai uždaryti.

Baras padarė neįtikėtiną didelį šuolį į 
prekį, ir daugiau iš jo reikalauti nebegali
ma. Stebėtina, kad tai buvo padaryta, ne
žiūrint vis mažėjančio lietuvių skaičiaus 
šiame krašte ir didelės kitų panašių klu
bų konkurencijos. Tai yra baro vedėjo nuo 
pelnas. Dalį klubo narių sudaro kitatau
čiai.

Nepatenkinama yra nuomos pozicija. Ne 
žiūrint tai, kad beveik visi kambariai yra 
visą laiką išnuomoti, pajamos yra per ma
žos, palyginus su namo dydžiu ir jo išlaido 
mis. Bendrovės Valdyba yra pasiryžusi tas 
pajamas padidinti, keliant nuomą ir daž
niau išnaudojant salę.

Padidinus nuomos pajamas, atsisakius 
nuostolingos valgyklos ir nesumažinant už 
darbio iš baro, Lietuvių Namų finansinė 
padėtis turės dar pagerėti.

Nidos spaustuvė
Spaustuvė davė pelną tik loterijos ir au

kų Spaustuvės Fondui (558 svarai) dėka. 
Be tos pozicijos spaustuvė turėtų 29 svarus 
nuostolio (1957 metais nuostolis buvo 406 
svarai). Nidos Knygų Klubas išleido ma
žiau knygų ir turėjo mažiau pajamų, užtat 
,Ė.L.“ ir kitos pajamos padidėjo.

Lietuviškoji spauda visur išgyvena dide
lius sunkumus dėl per mažo skaitytojų skai 
čiaus, kurių palaipsniui vis dar mažėja. 
Mes galime tik pasidžiaugti, kad kaip „E. 
Lietuvio“, taip ir Nidos Knygų Klubo pre
numeratorių skaičius paskutiniuosius kele
rius metus išsilaikė pastovus. Iš spaustu
vės tikėtis pelno negalima. Daugiausia, 
ko galima reikalauti, tai kad ji išsiverstų. 
Tai ji galės padaryti loterijų, ir skelbimų 
pagalba. Lėšos mašinoms pirkti tačiau tu
rės ateiti iš kitų šaltinių.

Išlaidoms sutaupyti galvojama perkelti 
spaustuvę į Sodybą (susitaupytų nuoma, 
elektra ir kt.). Ta galimybė iškilo įvedus 
Sodyboje elektrą. Tačiau sunkumų yra dėl 
tarnautojų, kurie nenori ten keltis.

Balansas
Kaip matyti iš balanso, kapitalas yra pa

didėjęs 936 svarais, o tai atsitiko sumaži
nus nuostolį, kurį Bendrovė padarė nuo sa
vo įsikūrimo iki šiol. Reikia dar išlyginti 
542 svarus nuostolio (1038 sv., atėmus pel
ną iš Holland Park namų pardavimo 496 
svarus). Taip buvo 1958 m. spalio 31 d. 
Pardavus su pelnu namą Nr. 3, dabar ir tas 
nuostolis yra jau išlygintas.

Iš kitų balanso pozicijų įsidėmėtinos yra 
skolos prekių pristatytojams 
1 554 svarais) ir skolininkai 
mums skolingi, irgi sumažėjo
Tai yra labai džiuginantys reiškiniai.

Dėl blogos vasaros ir maisto produktų 
pabrangimo Sodybos bruto pelnas kiek su
mažėjo (272 svarais), nors baras ir daugiau 
prekiavo (žmonės slėpėsi nuo lietaus). Iš
laidų pozicijoj didesnių pasikeitimų nėra, 
išskyrus atlyginimus, nes reikėjo laikyti 
daugiau tarnautojų ištisus metus ir dėl to 
Sodyba davė mažą nuostolį (134 svarus). 
Turint galvoj, kad 1957 m. buvo 793 svarai 
pelno, Sodybos padėtis 1958 metais pablogė 
jo 927 svarais.

Išlaidų ir ateityje nebus galima sumažin
ti. Jos gali ir padidėti; a) pagrindinius tar
nautojus turime laikyti ištisus metus, nes 
vien vasaros sezonui jų negalima gauti, ir 
b) tarnautojai sezono metu dirba ilgas va
landas ir negauna antvalandinio atlygini
mo. Ypač sunku yra su virtuvės tarnauto
jais. Virėjo dar iki šiol negavome.

Taigi Sodybos padėčiai pataisyti turime 
ieškoti būdų jos pajamoms padidinti. Yra 
trys keliai: 1) padidinti atostogavimo mo
kestį (darome tai palaipsniui, kad neatbai 
dytumėm klijentų), 2) įrengti daugiau kam 
barių (vieną kitą kambarį bus galima 
įrengti toje patalpoje, kurioje iki elektros 
įvedimo buvo nuosava elektros „jėgainė“) 
hiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Baigiamosios pastabos
Iš palyginamosios lentelės matyti, kad 

blogiausi metai buvo 1955 m. Tada buvo 
ką tik nupirkti dabartiniai Lietuvių Namai 
ir Sodyba. Pradžia yra visuomet sunki. Po 
to, kaip matome, padėtis visą laiką gerėjo
ir turėtų gerėti ateityje, ieškant būdų pa
jamoms padidinti, kaip jau minėjau, ir aky 
lai prižiūrint išlaidas.

Visos trys Bendrovės šakos — Lietuvių. 
Namai, Sodyba ir spaustuvė — mūsų kolo
nijai yra vienodai reikalingos ir vertingos. 
Bendrovės Valdyba darys viską toms trims 
šakoms išlaikyti ir laukia’visų lietuvių nuo 
širdžios paramos.

Bendrovės Valdyba širdingai dėkoja vi
siems tarnautojams už jų darbą ir pasiau
kojimą ir visiems akcininkams už paramą 
Bendrovei. Lietuvių Namų Bendrovė ir to 
liau liks svarbiausiu lietuviškosios veiklos 
ramsčiu šiame krašte.

M. Bajorinas

BALANSAS

Nurašytas nuostolis

Gauti pinigai
Gauta už akcijas
Kapitalo rezervas

ĮGYTAS TURTAS

11.560(11.518)
496( 496)

12.056(12.014)
1.038( 1.932)

11.018(10.082)
10.569(10.779)
2.068(
3.124(

846 (
— (

Maisto ir gėrimų atsarga 
Indai ir patalynė 
Popierius, knygos ir kt. 
Sodybos vištos ir kt. 
Skolininkai' 
Pinigai

6.333(6.333) 
7.758(7.758) 
3.669(3.882) 
3.605(3.358) 
1.107(1.231)

22.472(22.562) 
489( 601) 
590( 566) 

1.362(1.808) 
102( — ) 

2.091(3.340)
5I9( 589) 

27.625(29.466)

PALYGINAMOJI LENTELĖ
Kiek ir kuri Bendrovės šaka davė pelno ar nuostolio per paskutinius 8 metus

(Nuostolis žymimas skliausteliuose) 
Bendros išlaidos 

visai Bendrovei
1951 
1952
1953 
1954 
1955
1956 
1957 
1958
Viso

L. N.
(171) 

857 
654 
990

(908)
(209)

61 
911

2485

Nida 
(109) 
(564) 

101 
(206) 
( 38) 
(170) 
(405) 
529

(862)

L. S

(647) 
221 
793 

(134) 
233

411
266
262
394
285
565
411

2.594

3



EUROPOS LIETUVIS

E.S. TURNER

ŠILTA LOVA
Šalta, kaip ledas, tuoj bus lova. Senos pa 

nos plytas šildys duonkepyje ir suks jas j 
flanelį. Jaunesnės jungs elektros srovę į 
plaukų džiovintuvą ir pūs šiltą vėjelį į sa
vo šaltą lovą. Daugelis mūsų į lovą dės šil
to vandens butelį, vis tiek iš ko tas butelis 
būtų pagamintas: stiklo, metalo ar gumos.

Kai mes pabundame iš ryto, apie 5 vai., 
butelis būna jau atšalęs. Mes dar nesikel- 
šim- Dar kokią porą valandų pagulėsim lo
voj ir pagalvosim, kaip kiti žmonės šildo 
savo lovas.

Buvo vargas žmonėms, kai jie anais se
nais laikais turėjo gulėti ant žemės kur 
nors stovykloje. Jie suguldavo apie sukur
tą ugnį. Suguldavo taip, kad žiežirbos daž
nai degindavo jų kojas, o šalna nubaltinda
vo jų plaukus. Ir taip vienodai slinko šimt 
metis paskui šimtmetį. Dažnai nerūpestingi 
šiltos lovos ieškotojai suguldavo prie ug
nies ir uždusdavo nevėdinamuose urvuose 
ar vėliau menkose savo trobelėse. Kiti net 
sudegdavo: ir namai, ir jie patys. Patogu

mas ir saugumas ilgus amžius, atrodo, bu
vo nesuderinami.

Japonų šeima pagal savo tradicinius pa
pročius gulėdavo ant meldų pynės, kuri 
būdavo tiesiama tiesiog ant grindų. Kojas 
atsukdavo į ugniakurą - puodą, kuriame 
degdavo medžio anglys. Šitoks gulėjimas 
ir šildymosi būdas turėjo savo nepatogu
mų: buvo nesveika, žmones išberdavo dėmė 
mis, ir „lova“ galėjo lengvai užsidegti.

Korėjiečiai ir šiaurės kiniečiai turėjo ge 
resnę idėją: jie klodavo savo „lovą“ toj vie 
toj, kur buvo ugnis kūrenama. Jie rinkda
vosi pačią šilčiausią vietą.

Viduramžiais žmonės miegodavo dar ant 
grindų, savo kasdieniniais drabužiais apsi
vilkę. Tik diduomenė gulėdavo lovose. Šil
tomis naktimis, atrodo, jie gulėdavo nuogi, 
o šaltomis naktimis susisukdavo į paklo
des, kaip vikšrai į savo kevalą.

Didikai turėjo židinius — ugniakurus sa 
vo kambariuose, ir lubų ■ aukštumo uždan
gos prie lovų saugojo juos nuo skersvėjų.

a a

NAUJAS BUDAS 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

a

PINIGUS!

a

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:

S

Jei kambario oras ir atšaldavo, tai toje lo
vos palapinėje dar buvo jauku. Tačiau to
kioj lovoj gulėti buvo tikras merdėjimas, 
kol rytą tarnas ateidavo ir įleisdavo švie
sos ir tyro oro.

Niekas nežino, kada ir kas pradėjo šildy 
tis prie šildomojo puodo. Tasai puodas bu
vo panašus į kepamąjį puodą, pagamintas 
dažniausia iš vario ar žalvario. Patarnau
janti mergaitė į puodą paprastai pildavo 
karštų anglių ir tada tą puodą slėpdavo 
kur nors prie lovos. Neatsargi mergai.ė kar 
tais lovą nebe sušildydavo, bet ir sudegin
davo. Tokiuose puoduose kartais būdavo 
įrašomi labai skambūs šūkiai. Pvz., Nell 
Gwyn, Charles II mylimoji, savo šildoma
jame puode turėjo tokį įrašą: Dievui ir Ka 
raliui.

Škotijoj, jei keliautojo pasakojimai bu
vo teisingi, viešbučiuose dėl lovos sušildy
mo niekas nekvaršindavo sau galvos. Kai 
svečias panorėdavo, kad jo lova būtų šilta,- 
kambarius tvarkanti tarnaitė nusiaudavo 
batus, nusimesdavo viršutinius drabužius 
ir atsiguldavo įzlovą. Gulėdavo tol, kol sve 
čias panorėdavo gulti.

Šiandien dvigubai kontroliuojamoji elek 
tra šildomoji anklodė dviguboms lovoms 
masiškai pradėta gaminti Amerikos Jung
tinėse Valstybėse, o vėliau ir Britanijoje. 
Ta pusė antklodės, kuri apkloja ją, šildo 
78 laipsn., o ta pusė, kuri apkloja jį, šildo 
70 laipsn. Temperatūra nustatyta prie myg 
tuko, kuris paprastai yra šalia lovos, ir ant 
klodės kontrolinis aparatas nepraleidžia ši
limos nei į kūną, kuris ilsisi po šia antklo
de, nei į kambarį, šitokia antklodė atstoja 
tris paprastas antklodes ir sumažina dar
bą. Vienas skelbimas tvirtino, kad tokios 
antklodės vartotojas maždaug taip pasakęs 
savo žmonai: „Ši antklodė pridėjo daugelį 
metų prie mūsų vedybinio gyvenimo“. At
rodo, ši pora buvo tvarkingi miegotojai ir 
nakties metu nenutraukdavo antklodės vie
nas nuo kito.

Tačiau daktarai sako, kad tik vienas ke
lias yra į pasisekimą, t.y., elgtis taip, kad 
jūsų kūno cirkuliacija pilnai veiktų prieš 
išeinant į pensiją. Betgi šis klausimas kelia 
kitą problemą: kaip išlaikyti šilimą britų 
namuose, iki jūs eisite į lovą.

Vertė J. Girdys

PUSSEPTINTO TŪKSTANČIO 
KAZLAUSKŲ

S

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

*. (

P B SUPPYY ( EMRE LTD
PRAŠO ĮSIDĖMĖTI,

kad naujas In turisto 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.

a a a

Siuntinių pasiuntimo reikalais kreipkitės tik į lietuviams gerai žinomą 
firmą

IIIW WXEJO.\ ES
E1ETIV1I] SKYRIUS $

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

kuri sąžiningai ir skubiai' aptarnauja savo klijentus.
Rašykite lietuviškai. Reikalaukite prekių kainoraščių.

Birminghamo ir apylinkės lietuviai prašomi visais siuntinių reikalais 
kreiptis į mūsų firmos atstovą

Mrs. V. Poldmaa (Dimitrovaitė)
3, Elm Ave., Runcorn Rd.

Birmingham 12.
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DAR DĖL FILMO „JONS IR ERDMĖ“
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PREKYBOS BENDROVĖ

Vokiečiai paruošė filmą „Jons ir Erdmė“. 
Ji rodoma dabar visoj Vokietijoj. Dėl to 
laikraščiai deda ir „ekspertų“ rezenzijas. 
Vienas toks recenzentas W. Fischer Heidel; 
bergo laikraštyje „Rhein-Neckar Zeitung“ 
rašo, kad motyvas paimtas iš Hermano Su 
dermano „Litauische Geschichten“. Bet Fi 
scher rašo, kad dramos veiksmas vykęs Mo 
žarijoje, paliesdamas Tilžę ir Nemuną. Su 
permanąs pats yra tikriausias Mažosios Lie 
tuvos gyventojas, gimęs Macikuose, Šilutės 
apskrityje ir mokėsi Šilutės vaistinėje. Tu 
rime vokiečių aukštesnėms mokykloms iš-

leistą, atlasą, kuriuo naudojosi mokyklos 
iki 1933 metų. Ten yra Rytprūsių provinci 
jos žemėlapis, kuriame atžymėti yra kraš
tų pavadinimai: Litauen, Samland, Erm- 
land, Masuren. Aiškiai matyti, kad užrašas 
.Litauen“ žymi kraštą nuo Klaipėdos iki 
Morgrabovos pietų, liečiant Tilžę, Įsrutę, 
Gumbinę, Geldapę. Kad viskas vaizduoja
ma Mažojoj Lietuvoj, pasako jau aiškiau
siai ir Sudermano užvardijimas — „Litau- 
ische Geschichten“ ir tikriausi Mažosios 
Lietuvos žmonių vardai — Jons ir Erdmė.

Padarytas žygis šitą klaidą atitaisyti.

IISĮĮ®

Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga 
padėkoti įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems 
lietuviams už tą paramą, kurios mes esame susilaukę 
per šiuos metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, 
kartu mes VĖL GRĮŽTAME prie savo tradicijos, įsipa
reigodami visiems lietuviams pasiūlyti kaip dovaną

BE UŽDARBIO
2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus 
duomenis, tam reikalui sudafėme ko naudingiausius 
tokius 2 skirtingus Kalėdinius be uždarbio siuntinius:

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3 ir ketvirtis jardo vilnonės medžiagos vyriš

kam ar moteriškam kostiumui,
3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių.
To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina yra tiktai

Lietuvoje dabar esama pusseptinto tūks
tančio Kazlauskų, iš jų 2200 Kazlauskų vy
rų, vyresnių kaip 16 metų.

Stankevičių esą 4300. Atrodo, kad Kaz
lauskai ir Stankevičiai šiuo metu Lietuvoj 
gausiausi.

Tos įdomios smulkmenos pranešėjas mi
ni ir rečiausią bei trumpiausią pavardę. 
Klaipėdoj esąs vienas asmuo, kurio vardas 
Aleksandras, o pavardė Y. Tokia pavarde 
visoj Lietuvoj esąs jis tik vienas. Pasirodo, 
jis — korėjietis, kažkuriuo būdu atsidūręs 
(ar atitremtas) Klaipėdon. (LNA)

BRANGUS PATARIMAS

Pirmosios vokiečių okupacijos metu Lie
tuvoje yra buvę nemaža atsitikimų, kai vo 
kiečiai paimdavo iš ūkininko kiaulę ir vie
toj pakvitavimo parašydavo kokių nors 
niekų.

Dabar Amerikoje Joann Nordgren auto
mobilyje buvo palikusi piniginę. Grįžusi, ži 
noma, piniginės neberado, bet buvo palik
tas šitoks raščiukas: „Neišmintinga neuž
rakintame automobilyje palikti piniginę“.

PAIEŠKOJIMAI
JUOGMINAS Juozas7~gin^s m887 ih;, 

šiuo metu gyvenąs Invalidų Namuose, Pa- 
griniai, Šilutės R., Lietuva, prašo atsiliepti 
savo giminių.

DUKANAUSKO Vaclovo ir JUOGMINO 
Vytauto, gyvenančių Amerikoje, Prano ir 
Vaclovo JONUŠKŲ, spėjamai gyvenančių 
Anglijoje.

Jo laišką galima atsiimti iš Tazab, Lietu
vių Skyrius, 1, Ladbroke, Gardens, Lon
don, W.ll.

Prašom parašyti ir prašyti kainoraščių.
Informacija ir patarimai lietuvių 

kalba teikiama nemokamai.

Acton Pharmacy 
(EXPORT) LTD.

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

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:

įskaitant visus mokesčius.
Svoris 11 svarų.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems 

moteriškiems kostiumams,
2) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo,
4) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 

6 vaikiškoms suknelėms.
To kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

įskaitant visus mokesčius.
Svoris 22 svarai.
Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos 

yra eksportinės rūšies su „Made in England“ įrašu ir 
pasirenkamos šitaip:

1) kostiumams — dvigubais ruožiukais arba ly
gios tamsiai mėlyna, ruda arba pilkšva,

2) paltams — tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mė
lyna, žalia arba kupranugario spalvos,

3) suknelėms — dideli taškai mėlyname, rudame 
arba gelsvame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, 
kuriuos mes siunčiame oro paštu į bet kurį pasaulio 
kraštą.

Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTI
NIUS gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar 
jis būtų mūsų klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VI
SIEMS DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, NU
STATĖME, KAD VIENAS ASMUO IŠ KARTO GALI 
UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TOKIUS SIUN
TINIUS (KIEKVIENOS RŪŠIES PO VIENĄ). Taip pat 
priiminėsime po 1 sv. iš tų, kurie nori užsitikrinti sau 
KALĖDINĮ BE UŽDARBIO SIUNTINĮ; bet galutinio 
užsakymo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

MES GARANTUOJAME
1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba 

nemokamai pasiųsime kitą tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius 

mokesčius, kad gavėjai Lietuvoje, sulaukę siun 
tinio, nebeturėtų jau nieko primokėti.

4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos 
pagal aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING CO ? PAN Y 
1A, HUNT STREET 

LONDON, W.ll 
GT. BRITAIN
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