
VASARIO 16
Vasario šešioliktoji padėjo pa

grindus Lietuvos nepriklausomy
bei. Ji buvo toji šviesi žvaigždė, ku 
rios siekdama Lietuva susigrąžino 
sau laisvę ir teisę būti laisvųjų tau 
tų būryje.

Nors toji šešioliktosios žvaigždė 
tebešviečia, bet šiandien mūsų tau 
ta vėl yra pavergta, kraštas neša 
daug sunkesnę okupaciją už cari
nę. Krašto gyvenimas dabartinėje 
okupacijoje yra taip sujauktas, 
kad žmonių valiai atstatyti reikės 
nepaprastų pastangų ir aukų, kai 
laisvė bus atgauta. Net ir žmonių 
protai diena iš dienos skalaujami, 
kad visi imtų tikėti, jog geriausia 
tiktai taip, kaip yra.

Bet ar ta šešioliktosios, ta lais
vės žvaigždė dėl to gali patamsėti? 
Ar gali būti lietuvių, kurie nebeno 
rėtų laisvės, pasitenkintų vergija, 
pabūgtų visų sunkumų ir milžiniš- 
ikų pastangų, kurių pareikalaus gy 
Genimo' atstatymas į reikalingas 
vėžes?

Viskas sakytų, kad Lietuvoje to
kių laisvės nebenorinčių tėra tik 
menki trupiniai. Didžioji tautos 
dauguma tebėra gyva tais senai
siais tautiniais idealais, kurie yra 
išreikšti Vasario šešioliktosios ak
te.

Svarbu taip pat ir mums nepa
lūžti, nepavargti, neišsijungti iš vi 
so būrio, nepaliauti tikėti tuo di
džiuoju laisvės idealu. Dėl to ir vi
si minėjimai šiandien, kai tautą 
ir kraštą spaudžia nelaisvė, netei
kia džiaugsmo. Bet šiandien ji ir 
negali būti džiaugsmo diena. Ne 
džiaugtis reikia, bet ryžtis, patik
rinti jėgas, nurašyti žuvusius ir mi 
rusius ir pasveikinti ateinančius, 
kurie nebijo kovos ir kietos atei
ties.

MIN. S. LOZORAIČIO PROTESTAS

(E) Ryšium su Jungtinių Tautų padali
nio — UNESCO išleista dviejų autorių — 
P. Tsamarian ir S. L. Ronin brošiūra „Ra
sių ir tautybių lygybė Sovietų Sąjungoje", 
kurioje melagingai iškreipiami istorijos 
faktai ir teigiama, kad Pabaltijos valsty
bės ..savo noru" susijungė su Sovietų 
S-ga, protestą UNESCO gen. direktoriui 
pasiuntė Lietuvos diplomatijos šefas min. 
St. Lozoraitis. Jis nurodė, kad autorių tei 
girnai tai gėdingas melas, ir pastebėjo, 
kad jau 1933 m. Sovietų S-ga pati yra sa
ve pripažinusi agresorium, anuomet su 
Pabaltijo kraštais pasirašiusi agresijos 
sąvokos konvenciją. Nupasakojęs sovietų 
įvykdytus sutarčių laužymus, jų invaziją 
į Pabaltijį, rinkimų komediją, min. St. 
Lozoraitis pareiškė nusistebėjimą, kad 
UNESCO vardu pasirodė sovietinės pro
pagandos leidinys, prašė sustabdyti tos 
brošiūros platinimą ir pareiškė viltį, kad 
bus ištirta, kas iš UNESCO pareigūnų 
šiuo atžvilgiu esąs atsakingas.

Min. St. Lozoraičio protestą plačiai sau 
šio 25 d. atpasakojo vak. Berlyno dienraš
tis „Der Tagesspiegel“ ir kt. europinė 
spauda.

TAUTOS FONDAS
kreipiasi

LIETUVIAI,
Mūsų brangioji tėvynė Lietuva vis dar 

tebeūki, kad laisvasis pasaulis, matyda
mas pavojų savo laisvei, padės mums ko
voje prieš- pavergėją, iki atgausime išplėš 
tą laisvę ir nepriklausomybę.

Šiandien tautų apsisprendimo klausi
mas vis dar yra gyvas ir aktualus. Mes 
stebime daug besikuriančių naujų valsty
bių Afrikoje ir kitur. Neabejotinai ateis 
laikas pavergusios daugelį tautų raudono
sios imperijos byrėjimui.

Pasaulio lietuviams kovoje prieš paver
gėją vadovauja Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas (VLIKas). Jo kova 
yra labai sunki. Efektingesnei kovai vesti 
yra labai re:kalingi ir pinigai, kurių di
džioji dalis panaudojama vesti šioms ko
vos priemonėms:

Radijui. VLIKas naudojasi, lietuviškai 
perduodamas žinias į pavergtąją tėvynę 
Madrido. Romos ir Vatikano radiofonais. 
Okupantas labai bijo tiesos žodžio iš lais
vojo pasaulio ir įvairiausiais būdais truk
do jį klausyti. Tačiau nei grasinimai, nei 
didelės bausmės neatbaido nuo žinių seki
mo. Toji pavergėjo kova prieš laisvojo pa
saulio žodį tik parodo, kad okupantas nėra 
nei taip galingas, nei saugus. Todėl mes 
turime dar daugiau stiprinti ryšius oro 
bangomis su pavergtąja tėvyne, kelti tau

P SejjtiįnioS.
KADA BUS POLARIAI?

Amerika pabaigs D. Britanijai Statyti 
pažadėtuosius 4-5 povandeninius Polarius 
laivus apie 1968 m.

Kiekvienas toks povandeninis laivas tu
rės po 16 raketų.

PALEISTAS KANADOS
PARLAMENTAS

Kanados parlamente kilo audra dėl to, 
ar jos kariuomenė turi būti ginkluota ato 
miniais ginklais, kaip nori JAV vyriau
sybė.

Kadangi tą klausimą svarstant parlamen 
tas pareiškė vyriausybei nepasitikėjimą, 
tai parlamentas buvo paleistas. Naujas 
renkamas balandžio 8 d.

SOVIETAI ĮSPĖJA PRANCŪZUS

Sov. Sąjunga nurodė Prancūzijai, kad 
apginklavimas V. Vokietijos atominiais 
ginklais bus laikomas tiesiogine grėsme so 
vietų interesams ir kad dėl to bus imtasi 
priemonių.

Notas sovietai pasiuntė Prancūzijai ir V. 
Vokietijai.

ATMETĖ PROTESTĄ

Japonija atmetė Sov. Sąjungos memo
randumą, kuriuo reikalaujama neįsileisti 
į Japonijos uostus JAV atominių povande
ninių laivų.

PERVERSMAS IRAKE
Karinė junta Irake įvykdė perversmą ir 

perėmė valdžią. Prezidentu paskirtas pik. 
Arefas, kuris žinomas kaip Nassero šalinin 
kas. Po 1958 m. revoliucijos jis buvo gen. 
Kassemo pavaduotojas.

Gen. Kassemas perėmė valdžią po 1958 
m. revoliucijos, kai karalius buvo nužudy
tas. Jis su kitais aukštais pareigūnais bu
vęs paskubom nuteistas ir sušaudytas.

VOKIEČIAI SVARSTO SUTARTĮ
Prancūzijos-Vokietijos draugiškumo su

tartį turi patvirtinti Vokietijos parlamen
tas.

Partijos nori surasti tokį sprendimą, kad 
sutartis galėtų būti patvirtinta ir kad vis 
dėlto jos galėtų priešintis Prancūzijos užsi 
spyrimui neįsileisti Britanijos į Europos 
Bendrąją Rinką.

VAKARŲ KLAIDOS
Ženevoje besvarstant mokslo ir techno

logijos pritaikymo ūkiškai atsilikusiuose 
kraštuose klausimą, paaiškėjo, kad šioje 
srityje sovietai pralenkia Vakarus.

Kaip pavyzdys nurodomas atsitikimas, 
kai vieno mažesniųjų kraštų studentai nie 
kaip negalėjo prisiprašyti į Vakarų univer 
sitetus ir technologijos institutus. O sovie 
tai mielai priėmė net 300 studentų, nors 
to krašto vyriausybė ir jaučia pavojų, kad 
tiems studentams gali būti įskiepytas ko
munizmas.

tiečių atsparumo dvasią ir palaikyti jų vii 
tis.

Eltos Biuleteniams. VLIKas informaci
jos tikslais le’džia Eltos biuletenius lietu
vių, vokiečių, italų, anglų ir ispanų kalbo
mis. Tie biuleteniai yra siunčiami draugiš 
kų kraštų politikams, žurnalistams, visuo 
menininkams, mokslininkams ir kt. Tie 
biuleteniai yra svarbūs, labai vertinami ir 
daug prisideda prie laisvinimo akcijos.

Radijo sekimo stočiai. VLIKas išlaiko 
Vilniaus radijo sekimo stotį. Jos dėka pati 
riame kiekvieną svarbesnį įvykį pavergto
je tėvynėje. Tomis žiniomis ne tik mes pa
sinaudojame, galėdami nedelsiant atsaky
ti į pavergėjo melus, bet ir mums draugiš
kų kraštų įvairios institucijos, asmenys. 
Ši mūsų kovos priemonė yra taip pat efek
tinga ir taikli.

Tautos Fondas, kaip VLIKo padalinys, 
rūpinasi lėšų sukėlimu, kad kova už tėvy
nės laisvę būtų ne tik tęsiama, bet ir ak
tyvinama. Todėl ir šiais metais Tautos Fon 
das laukia Jūsų aukos, tikėdamas, kad lais 
vėje gyvenąs lietuvis nenutrauks kovos, li
gi mūsų tėvynei Lietuvai vėl išauš laisvės 
rytojus.

Malonėkite aukas siųst Tautos Fondo 
Atstovybėms ir Įgaliotiniams.

Tautos Fondo Valdyba

DIENOS n
„DER SPIEGEL“ LEIDĖJAS PALEISTAS

Nors prokuratūra dar tebeaiškina, ar yra 
pagrindo kelti bylą už valstybės išdavimą, 
tačiau visi suimtieji šiuo metu jau paleis
ti.

Areštuoti ir ligi šiol kalėjime laikomi bu 
vo šio savaitraščio redaktoriai, bendradar 
biai (ir pats leidėjas), 2 karininkai ir dar 
2 kiti.

PRIEMONĖS KUBAI

Kadangi vis daugiau ateina žinių, kad 
Kuba iš naujo smarkiai apsiginkluoja, 
prez. Kennedys patvarkė, kad laivai prisi
laikytų griežtų taisyklių, kurios numaty
tos ekonominiam Kubos boikotui palaiky
ti.

Užsienių laivams, kurie varo prekybą 
su Kuba, nebus duodama gabenti JAV vy
riausybės finansuojamų važmų.

RUSIJOS ALYVA BRITANIJAI

Rusija bando susidaryti sąlygas savo aly 
vai eksportuoti į Britaniją.

Jei taip atsitiktų, Britanija susilauktų 
nesusipratimų su JAV ne tik dėl alyvos, 
bet ir apskritai dėl prekybos su sovieti
niais kraštais.

PASAULY
— Schlezwigo - Holsteino (Vokietijoje) 

garsioji karvė Lerche atsivedė šešioliktąjį 
veršį, ir ji yra 19 metų amžiaus ir davė jau 
rekordinį kiekį pieno — 110.600 litrų ir 
4550 kilogramų riebalų.

— Jugoslavijos geležinkelietis nuteistas 
20 metų kalėti, nes 1962 m. lapkričio mėn. 
per jo neatidumą įvyko nelaimė, kurios me 
tu žuvo 27 keleiviai.

— Įpykęs, kad nuolat reikia ieškoti vie
tos, kur čia pastatyti savo prabangų limu
ziną, Londono biznierius nutarė padovano 
ti jį organizacijai, kuri rūpinasi fizinių trū 
kūmų turinčiais vaikais.

—■ Sydnėjaus (Australijoje) karantino 
valdininkai konfiskavo 15 senovinių būg
nų, kurie priklausė Ceilono baleto kompa
nijai. nes jie gaminti iš tokios odos, kuri 
gali būti snukio ir nagų ligos nešiotoja.

— Slovakijoje apie 100 alkanų elnių įsi
veržė į kluoną. įsilaužė į klojimą ir pasi
stiprino ten sukrautu pašaru.

— Jugoslavijos ministerių kabineto na
rys Sinanovičius nuteistas 15 metų kalėti 
už valstybinių fondų išeikvojimą, o kartu 
su juo dar 7 bendradarbiai mažesnėmis 
bausmėmis.

—- Rytų Berlyno zoologijos sode 3 kroko 
dilai išgaišo plaučių uždegimu, kai pritrū 
kus anglies buvo nustota kūrenti jų patal
pa.

— Rio de Janeiro. Brazilijoje, 4 polici
ninkai apkaltinti, kad jie nužudė ir sumetė 
į upę 2 vyrus ir 2 moteris elgetas, kad jie 
daugiau nebegalėtų maišytis miesto gatvė 
se ir prašinėti išmaldos.

Maironis
Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.
Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane,
I krutinę skausmą savo 
Liejo nežinia.
Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus, 
Kad lietuvis netikėjo, 
Jog belaisvis bus.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kritikuojama generolo 
politika

Kai Prancūzijos prez. de Gaulle'is pašto 
jo kelią Britanijai į Europos Bendrąją Rin 
ką ir sudarė su Vokietija vadinamąją drau 
giškumo sutartį, laisvoji spauda pradėjo 
svarstyti ir kritikuoti jo politiką. Ameri
kiečių „Newsweek“ štai rašo, kad J. Vals
tybių noras buvo po pastarojo karo sukur 
ti glaudžią vienybę, kad ji patikrintų sau 
gumą. O kas gi atsitiko? Laikraštis toliau 
štai rašo:

„Po septyniolikos metų toji sąjunga, 
Trumano, Eisenhowerio ir Kennedžio ad
ministracijų užsienių politikos kertinis ak 
muo, atsidūrė pavojuj. Tarytum patyčiom, 
žmogus, kuris bando ją suardyti, yra ne 
sovietų ministeris pirmininkas Nikita S. 
Chruščiovas, viešai pripažintasis Vakarų 
priešas, bet didingasis prancūzas Charles 
de Gaulle'is. Pastarosiomis savaitėmis de 
Gaulle‘is žodžiais ir darbais yra aiškiai pa 
rodęs, kad jis yra pasiryžęs pakeisti tą jė
gų pusiausvyrą, kurią nuo 1945 m. išlaikė 
Sov. Sąjunga ir J. Valstybės“.

Britų „The Observer“ kritikuoja jo poli 
tiką, ypač norą savarankiškai ginkluotis 
atomu. Laikraštis iškelia de Gaulle'io pa
žiūrą, kad šiandien jokia vyriausybė nega
li patikrinti savo krašto žmonėms saugu
mo ir nepriklausomybės, jei ji negamina 
sau atominių ginklų. O laikraštis galvoja 
šitaip:

„Kai dėl savo bendruomenių globos ir 
nepriklausomybės, tai, be abejo, šitai yra 
vyriausybių pagrindinis teisėtas uždavi
nys, ir ginčas tais reikalais gali turėti di
džiulės praktinės reikšmės. Ar tas dėsnis 
bus priimtas, ar ne, tačiau vis tiek darys 
visiems didelio įspūdžio ir ne vien tik Eu
ropoje: jo pasėkas jaus visas pasaulis. Juk 
kas teisybė Prancūzijai, tai teisybė ir In
dijai, o kas teisybė Indijai, tai teisybė ir 
Pakistanui ir t.t. Iš tiesų de Gaulle'is kelia 
ginčą dėl suverenumo. Jis tvirtina, kad bet 
kuri valstybė, kuri turi patį pajėgiausią sa 
vo meto ginklą, tuo pačiu jau yra nepri
klausoma. Jo teigimas yra tradicinis ir vi
sada buvo teisingas, kol nebuvo atominių 
ginklų“.

SUNKI VOKIETIJOS ATSAKOMYBĖ

Bet spauda nemaža domisi ir Vokietija. 
Ar ji palaikys de Gaulle'į? Ryšium su 
Adenauerio kalba parlamente britų „The 
Guardian“ rašo:
„Tačiau svarbiausias dalykas yra tas: ar 

Vokietija yra pasiruošusi, jei būtų reikalo, 
surizikuoti netekti prez. de Gaulle'io drau 
gystės dėl plačiau suprastosios Vakarų vie 
nybės? Į tą klausimą Bonnoje niekas — 
net ir prof. Erhardas ar socialdemokratai 
— nėra davęs aiškaus atsakymo. Labai aiš 
ku, kad Vakarų Vokietija dabar yra vie
nintelis kraštas Europoje, kuris gali su
stabdyti prez. de Gaulle'į, kad jis nevykdy

Lietuvis jachta perplaukė Atlantą

(E) Amerikiečių spauda plačiai rašė 
apie lietuvio Broniaus Rozinsko, dar prieš 
trejus metus gyvenusio Vilniuje, kelionę 
jachta per Atlantą. Po ilgų pastangų (Ro
zinsko brolis, inžinierius, gyvena JAV), 
Bronius su žmona ir dviem vaikais gavo 
vizą į Lenkiją. Čia dvejus metus jis statė
si būrinę jachtą .,Hermes II“, 1962 m. va
sarą šeimą išsiuntė į JAV, o pats nutarė 
Atlantą perplaukti jachta. Pradėjęs, su 
trimis lenkais, kelionę 1962 m. rugsėjo 4 
d., iš Štetino (dabar Lenkijos uostas), Ro- 
zinskas šių metų sausio 15 d- pasiekė kito
je Atlanto pusėje Mažųjų Antilų salyną 
— Martinique. Jei jam laimingai pavyks 
pasiekti Kubą ir Miami uostą Floridoje, 
JAV. tai Rozinsko odisėja bus pasibaigu
si. Miami jis turėjo pasiekti tarp vasario 
2-5 d. Keliautojas Br. Rozinskas yra 50 
m. amž„ patyręs jūrininkas-mėgėjas, buv. 
ilgametis nepr. Lietuvos jachtklubo narys.

AR LIETUVA ATGAUS
LAISVĘ?

Atsakymas į tą klausimą priklau 
sys nuo to, ar mes būsime pasiryžę 
vesti kovą iki galutinio laimėjimo. 
Ar mes remsime savo politinių 
veiksnių darbą piniginėmis auko
mis?

Pasiskaitykite Tautos Fondo at
sišaukimą ir apsispręskite. Jeigu 
panorėsite padaryti nors mažą įna 
šą, jums nereikia nei kalnų versti, 
nei gyvybe rizikuoti. Reikia tik nu
pirkti Pašto Orderį ar išrašyti če
kį „Lithuanian National Fund“ 
vardu ir pasiųsti:
TAUTOS FONDO ATSTOVYBEI,

2, Ladbroke Gdns, London, W.11.

tų savo „didžiųjų planų“, kurie, jei jis dar 
paskubom darytų sprendimus, gresia žy
miai smarkiau pakenkti NATO, negu ru
sai bet kada iki šiol pajėgė. Atrodo aišku, 
kad prez. de Gaulle'is yra apsiskaičiavęs, 
jog kol išsilaikys prancūzų-vokiečių ašis, 
tol jis drąsiai gali nesiskaityti su triukš- 
m’ngais protestais, kurie girdimi iš Romos 
ir Benelukso sostinių. Dėl to nuo vokiečių 
priklauso parodyti, kad prancūzų-vokiečių 
ašis neišliks nepaliesta, jei Prancūzija ir 
toliau eis dabartiniu keliu. Tai uždeda V. 
Vokietijai sunkią atsakomybę“.

Kai Vokietijos vicekancleris prof. Erhar 
das pasisakė, kad jis pasiryžęs perimti 
kanclerio pareigas, prancūzų „L'Aurore“ 
rašo:

„Erhardas dažnai yra reiškęs teises būti 
Adenauerio įpėdiniu ir pasisakęs, kad jis 
yra pasiruošęs perimti tas pareigas, kai 
tik Bundestagas pasisakys, jog jis sutin
kąs. Vokiečių krizė yra atsidūrusi opiame 
taške. Niekas nedrįstų tvirtinti, kad reika
las čia eina dėl nuomonių skirtumo vidu
je. Nuo to, kokios išvados bus padarytos, 
priklausys visų Vakarų dabartis ir ateitis, 
šalia Erhardo stotų Amerikos Kennedys, 
D. Britanijos Macmillanas ir europininkai 
iš Briuselio, šalia Adenauerio yra de Gau 
lle'is ir ta sutartis, kurios klausimas kelia
mas ir kuri visada galės sudaryti visiems 
nesibaigiančių abejonių“.

Moksleivių kraštotyros rinkiniai: my 
osvoboždali Lltvu

(E) Sausio mėn. Vilniaus istorijos-revo- 
liucijos muziejuje buvo surengta pionie
rių ir moksleivių ekspedicinių grupių su
rinktos medžiagos paroda. Vilniaus 27 vid. 
mokyklos jaunieji kraštotyrininkai čia 
eksponavo, tiesa, lietuviškais audiniais pa 
puoštus albumus, tačiau kas gi juose pa
vaizduota? Juose medžiaga... apie soviet! 
nius didvyrius, kurie „išvadavę“ gimtąjį 
Nemuno kraštą, įvairūs dokumentai, pri
siminimai. Būreliui mokykloje vadovauja 
Frolovas. Nenuostabu, kad jis, pgl. Vil
niaus radiją (sausio 14 d. ), pareiškęs: 
My chrabro osvoboždali litovskuju zemliu 
ot okupantą...

Liaudies universitetas — agitacijos 
priemonė

(E) Pagal Vilniaus radiją, vilniečių tar 
pe esąs populiarus Vilniaus liaudies uni
versiteto vaizduojamojo meno fakultetas. 
Jį suorganizavę dailininkai 1960 m., ir jis 
veikia lietuvių ir rusų kalbomis. Paskai
tas skaito populiarūs dailininkai, kaip 
Augustinas Savickas ir kiti. Norima popu
liarinti meną, organizuoti ekskursijas po 
Vilniaus miestą su jo meno paminklais. 
Dailininkai įrengę kilnojamąsias parodas 
vagonuose, jie aplankę 42 vietoves, o rodo 
mi tik partijos nurodymais pagaminti pa
veikslai. Dailės instituto studentų paroda 
varo propagandinį darbą ateistinėmis te
momis, ir tokios parodos, esą, keliančios 
rajonų ateistų-propagandininkų susidomė 
jimą. Tačiau čia pat Vilniaus radijas pa
dejavo. kad ir patys dailininkai ir Vilniaus 
m. kultūros sk. nežiną, kiek iš viso žmonių 
lanką tokias parodas, kokios jų profesijos.

SVEIKINIMAS „EUROPOS LIETUVIUI“

Švenčiant 45 metų Nepriklausomybės 
šventės sukaktį, linkime Jūsų spausdintam
žodžiui visokeriopos sėkmės, kad žadintų 
lietuviškąsias širdis dirbti mūsų visų My
limosios Tėvynės Lietuvos labui.

DBLS Nottingham© Skyrius
1963 m. vasario 16 d.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
PERSITVARKĖ

Praėjusių metų lankymosi pas Preziden 
tą proga buvo iškilę, kaip atsimename, 
daug nesutarimų ir erzelio tarp Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės. Nesiimu spręsti, kiek tie 
nesutarimai prisidėjo prie Alto reformų, 
bet faktas, kad tos reformos įvyko, tapo 
kūnu ir po 21 savo gyvavimo metų Ame
rikos Lietuvių Taryba pradeda naujos 
veiklos periodą. Kaip ir anksčiau, Altą su 
daro šešios Amerikos lietuvių organizaci
jos, kurios duoda Tarybai 34 žmones. Bu
vusioji keturių žmonių Vykdomoji Taryba 
panaikinta, o jos vietoje įsteigta Centro 
Valdyba, kurią sudaro dešimt asmenų.

Pirmininku, kaip ir anksčiau, liko L. ši
mutis, pirmasis vicepirmininkas Pijus Gri 
gaitis, vicepirmininkai: T. Blinstrubas, P. 
Dargis, K. Draugelis ir A. Rudis. Sekreto
riai: E. Bartkus ir V. Šimaitis. Iždininkas 
M. Vaidila. Finansų raštininkas — J. Ta- 
lalas.

Kaip matome, Dr. Grigaitis, kuris ano 
audiencinio karo metu daugiausia buvo 
puolamas ir kaltinamas, neteko visagalin
čio sekretoriaus posto. Į Tarybą atėjo dau 
giau naujo, jau naujosios kartos kraujo 
Dr. Vlado Šimaičio pavidalu.

Ta pačia proga Altas įsikūrė naujose pa
talpose. Iki šiol buvo naudojamasi Dr. Gri 
gaičio redaguojamų „Naujienų“ patalpo
mis. O nuo šių metų pradžios gautos daug

ma daugiau kreipti dėmesio į informavi
mą Amerikos visuomenės apie Lietuvos 
padėtį ir laisvinimo pastangas. Ypatingą 
dėmesį ruošiamasi kreipti į New Yorke 
susispietusias Jungtinių Tautų delegatū- 
ras, kur daugeliu atvejų apie pavergtosios 
Lietuvos problemas dar mažai žinoma. 
Amerikiečių ir nelietuvių informavimui ir 
Lietuvos klausimo propagavimui manoma 
išnaudoti mūsų studentiją ir kitą jaunimą 
ir jų anglų kalba leidžiamuosius laikraš
čius.

Ateityje numatoma daryti daugiau bend 
rų žygių kartu su latviais ir estais, mūsų 
likimo draugais. Ypač tų trijų tautų nuo
monės sutampančios dėl nepalankios pa
dėties su radijo transliacijomis į Pabaltijo 
kraštus. Ruošiamasi spausti JAV Admi
nistraciją bendromis pabaltiečių jėgomis, 
kad būtų sudarytos sąlygos naudotis Ra
dio Free Europe radio transliacijomis.

Alto Pirmininkas Šimutis išreiškė viltį, 
kad persitvarkymas ir naujos į Tarybą 
įėjusios jėgos atneš daugiau veiklumo dva 
sios ir derlaus darbo.

Tenka palinkėti Amerikos Lietuvių Ta
rybai geriausios sėkmės ir ilgiausių metų. 
Tai vienas iš nedaugelio lietuviškų jungi
nių, kur sueina ir bendrai dirba ir tauti
ninkai, ir socialistai, ir krikščioniškų par
tijų žmonės. Tačiau senos žaizdos gyja pa 
mažu. Nors tas konfliktas ir pikti žodžiai 
praėjo ir nutilo, dar vis galima pajusti at
garsių to užsilikusio kartėlio.
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erdvesnės ir geresnėje vietoje esančios pa 
talpos Amerikos lietuvių karo veteranų 
Don Varnas posto būstinėje. Minėtieji ve
teranai, senieji lietuviai, čia padarė gražų 
mostą, atiduodami dalį savo patalpų Altui 
be jokio atlyginimo.

Sausio 5 dieną Čikagoje įvyko lyg ir nau 
jojo Alto krikštynos. Pirmininkas Šimutis 
sukvietė į naujas, dar dažais kvepiančias 
patalpas organizacijų atstovus ir laikrašti 
ninkus, prašydamas talkos, paramos ir nu 
pasakodamas ateities planus ir sumany
mus. Į

Turėdamas daugiau žmonių ir geresnes 
veiklos sąlygas, Altas yra numatęs steigti 
Centrinį Biurą Čikagoje. Sudarytos trys

Sausio 26 d. Čikagoje vyko Lietuvių
Bendruomenės Čikagos Apygardos suva
žiavimas. Čia ir diskusijų metu, o ir rezo
liucijas priimant daug buvo pavyzdžių, 
kada kai kurie bendruomenės veikėjai ne
nori ar negali užmiršti Alto audiencijos 
metu padarytųjų nuoskaudų ir įžeidimų. 
Negali užmiršti ir po jų sekusių barnių 
(pavyzdys — „Naujienose“ spausdinta 
straipsnių eilė, pavadinta „DP, nepamiršk, 
kas tavo sponsorius“). Paprastai, ameri
kietiška tradicija, visos aukos, sutelktos 
Vasario 16-tos minėjimų proga, būdavo 
skiriamos Altui. Šiemet tačiau atsirado 
gan įtakingų balsų, kurie siūlė tuos pini
gus bendruomenei rinkt ir pasilaikyt savo 
reikalams ir uždaviniams vykdyti. Ginčų

tą vyniojamos. Pagaliau nutarta, kad pa
gal aukotojo norą aukos bus ar Altui ar 
Bendruomenei skiriamos. Čia, vadinas, 
Bendruomenė jau rikiuojasi ne apačioje, 
bet šalia senelio Alto. Kai kurie Bendruo
menės vadai gal jaučiasi nelaimingi, kad 
reformų sūkuryje Altas nepagalvojo Ben
druomenės į savo tarpą kokiu nors būdu 
įjungti. Gal pasigendama didesnio pripaži 
nimo ir pagarbos iš senųjų emigracinių or 
ganizacijų pusės.

Kaip ten bebūtų, naujieji ateiviai, susi
spietę Bendruomenėn, nenustojo šnairia- 
kiavę į senius Alte, kas labai ryškiai pasi
rodė minėtame Čikagos Apygardos suva
žiavime.

Bendruomenės ir vadinamųjų politinių 
veiksnių svarbiausia neharmoningų santy
kių priežastis yra tai, kad bendruomenė 
niekad aiškiai ir tvirtai nepasisakė nesi- 
kišianti į politiką. Priešingai, vis daugiau 
kyla balsų, nurodančių, kad bendruome
nės veikla yra perdėm politiška ir kad nie 
kas jai negali drausti sielotis ir dirbti lais 
vinimo darbą.

Lietuviški filmai
Kiek pereitais metais pasaulyje į kino 

filmų seansus atsilankė žmonių? Milijo
nai ar milijardai? Kiek sykių jūs buvote? 
Kiek lietuviškų filmų matėte?

Modernių lietuviškų filmų gamina ir 
naujieji lietuviai ateiviai JAV-se, tų sri
čių specialistai. Viso reikalo išjudintojas,
pradininkas Algirdas Gustaitis. Jo rank
raščiais pasinaudojo P. Jasiukonis, V. Sta 
siūnaitis, pagaminę filmų, turėsiančių įei
ti lietuviško filmo istorijon.

Tuos filmus, filmukus turėtų pamatyti 
visi lietuviai. Dėl išsinuomojimo sąlygų 
kreipkitės į Povilą Jasiukonį, 269 Norton 
St., New Haven, Conn., USA., arba į Vy
tautą Stasiūnaitį, 725 W. 19th Place, Chi
cago 16, Illinois, USA.

Filmų gamyba brangi. Už filmų išsinuo 
mojimą, naudojimąsi teks mokėti. Verta, 
nes tuo remiama tolesnė lietuviškų filmų 
gamyba. Visi 16 mm. Optiniai garsai.

Norėkite pamatyti tų lietuviškų filmų
gamintojų paruoštus filmus. Visi garsi
niai. I juos ateikite su jaunimu.

Per 15 metų — per pusė mil. agitacinių 

paskaitų

(E) Sausio 20 d. Lietuvoje paminėtos 
Politinių ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijos (jos centras — Maskvoje) 15- 
sios įsteigimo metinės. „Tiesa“ (nr. 17) ve 
damajame priminė, kad tos d-jos uždavi
nys esąs plėsti marksistinę-lenininę pašau 
lėžiūrą, aiškinti mokslo pasiekimus ir 
(svariausia) „kovoti su tamsybininkų 
skleidžiamu ir ginamu melu — religinė
mis atgyvenomis“. Pripažinta, kad ligšiol 
visų paskaitų lygis nebuvo didelis. O pasi 
kalbėjime su dienraščio korespondentu 
tos d-jos pirm, pavaduot. R. Skaisgiris pa
stebėjo, kad d-ją (tikrumoje jos skyrių 
Lietuvoje — E.) steigė J. Banaitis, B. Dau 
guvietis, K. Korsakas, J. Kupčinskas, J. 
Matulis (jis d-jos pirm.), V. Niunka, K. 
Preikšas, P. Slavėnas, J. Žiugžda ir kt. 
Tik pernai d-ja Lietuvoje turėjusi 100.650 
paskaitų, o per 15 metų — net 560.647. 
Lietuvoje tos d-jos narių esama daugiau 
kaip 18.000. D-jos valdyboje dabar vei
kiančios 22 mokslines-metodinės tarybos. 
Po partijos suvažiavimo Maskvoje tos 
d-jos veikla dar padidėjusi, nes jai tenka, 
kaip girtasi, žengti į koją su gyvenimu 
(tikrumoje — su partija... — E.). Tiek 
„Tiesa“, tiek ir Skaisgiris nusiskundė, kad 
kai kuriuose rajonuose, kaip Ukmergės, 
Kelmės, Skuodo, Klaipėdos, Šiaulių, per 
mažai esą skaitoma paskaitų, net ir par
tijos organizacijos nerodančios tai agitaci
nei d-jai dėmesio.

Apie 2 mil. egz. Lenino raštų Lietuvoje

(E) Neseniai Lietuvoje jau pasirodė 
paskutinis, 39-tas Lenino „genialiųjų“ 
raštų tomas. Lietuvių kalba jie buvo pra
dėti leisti 1950 m., o 1947-48 m. buvo iš
leistas Lenino rinktinių raštų dvitomis. 
Nuo 1940 m., sausio 21 d. pasigyrė Vil
niaus radijas, lietuvių kalba išleista 117 
Lenino raštų-leidinių ir brošiūrų — iš vi
so bendru 1.900.000 tiražu. Neseniai Vil
niuje pasirodė ir N. Chruščiovo praneši
mų ir kalbų ketvirtasis tomas, pavadintas 
„Komunizmo statyba TS-je ir žemės ūkio 
vystymas“. Tai kalbos, pasikalbėjimai ir
laiškai, apimą laikotarpį nuo 1959 m. iki 
1961 m. vasario mėn.

Kimčiai/
c

DANIELIS LIŪTŲ DUOBĖJE
Šventajame Rašte, Senojo Testamento 

knygose, skaitome apie pranašą Danielį, 
nuteistą mirčiai liūtų duobėje. Jis su savo 
tauta buvo patekęs į Babilono vergiją ir 
nešė sunkią dalią. Pagonys-stabmeldžiai 
negalėjo pakęsti, kad Danielio tauta gar
bina vieną Dievą ir niekina jų stabus. Jie 
griebėsi visiem įprasto ginklo — persekio
jimo, įmesdami pranašą liūtų duobėn. Ta
čiau gerasis Dievas prireikus ir stebuklais 
apgina savo tikinčiuosius ir ištiesia savo 
pagalbos ranką.

Mūsų Tėvynė šiandien yra irgi vergijo
je, gal dar žiauresnėje, negu senovės Babi 
lonas. Svetimi užpuolikai nesitenkina už
grobę kraštą ir išplėšę visus jo turtus. Jie 
reikalauja lygiai, kad visi garbintų ir jų 
stabus ir jų idėjas laikytų aukščiausiu 
mokslo laimėjimu. Ir jie nepakenčia vie
no Dievo garbinimo, įvairiausiais būdais 
persekioja tikinčiuosius ir jų dvasios va
dus, duodami pilną laisvę tik bedievybės 
propagandai. Kas tik drįsta nors ir pasy
viai tam pasipriešinti, to laukia kalėjimai 
ar tremtis Sibire, ir žiauresnė dažnai ne
gu mirtis liūtų duobėje. Taip Lietuva ken
čia naujoje Babilono vergijoje.

Tačiau kiekviena vergija žadina ken-
čiančiųjų širdyse niekad nenykstantį lais
vės ilgesį. Laisvė yra tai tas stebuklingas 
žodis, kuris šiais laikais taip dažnai visų 
minimas. Laisvės išsiilgusios kalinių šir
dys kiekvieną sekundę plaka ilgesiu ir 
troškimu. Jie meldžiasi laisvei! Laisvės 
meldžia ir milijonai pasaulio katalikų, nes 
tai brangiausia Dievo dovana, kuri gali 
būti suteikta kenčiančiai žmonijai.

Bažnyčia mus moko, kad niekas negali 
sunaikinti žmonijos sieloje ilgesio tikro
sios laisvės, kuri yra Dievo vaikų laisvė — 
dvasios galybė. „Tikėjimas padarys jus 
laisvus!“ sako šv. Raštas. Dievuje yra tik
roji laisvė, ir todėl Dievo įkurtoji Bažny
čia yra tikroji laisvės gynėja. Ji atnešė

komisijos informacijai rinkti ir apdirbus 
skelbti lietuvių ir anglų spaudoje. Mano-

metu pasiūlytosios rezoliucijos buvo kei
čiamos, vendeniu skiedžiamos, visaip į va-

MAIRONIS

LIETUVA
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XIV

Bet kitiems nė galvoj buvo jų paslaptis: 
Prakilnesnė visiems vadovavo mintis;
Jiems rytojaus rūpėjo graži iškilmė; 
Kai didvyriui tėvynė paminklą atdengs 
Ir prieš Vytautą Didį šimtai nusilenks, 
Jį pagerbs įkvėptoji giesmė!..

Kad išmiklinus chorą, atvyko Naujalis; 
Giesmininkų ten buvo nemenkas būrelis, 
Jakšto himną rytojui prirengti turėjo. 
Deputatai, nors buvo beiešką kepurių, 
Vėl grįžo dabar sulig vieno nuo durų; 
Dar šiandieną to choro išgirst panorėjo.

Ir jau chorvedis buvo batutą pakėlęs; 
Bet čia Jakštas jį perprašė dėl valandėlės: 
„Supratimui geresniam — vienintelis žodis! 
Kad ryto — atidengsme didvyrio paminklą, 
Štai nuo kalno ant žirgo, laikydamas ginklą, 
Iš griuvėsių išjojęs, jisai pasirodys...“

Dar Naujalis, batutą iškėlęs, palaukė; 
O kad mostelė juo, giesmininkai užtraukė 
Jakšto himną taip šauną, net augo dvasia! 
Rodės, Vytauto Didžio užburtas šešėlis 
Prakalbėjo patsai, iš kapų prisikėlęs! 
Ašarėlės pražibo visiems akyse.

—0—
Pasveikinkim rytą naujosios gadynės! 
Jo gandas plačiai nuskambės.
Šiandieną tėvynė didvyriui tėvynės 
Uždėjo vainiką garbės.

Nuslinko naktis,
Atgimimo viltis

Teeina po Lietuvą mūsų, 
Kur skaisčios sesutės, 
Kur vargšės motutės,

Nuo Vilniaus lig Kuršo ir Prūsų!

Štai vadas, ant žirgo užsėdęs galingas, 
Saulėgrąžas rodo naujas!
Raminkis, lietuvi! Prabočių garsingas 
Jis žada priminti dejas!

Jo garsūs darbai,
Kaip perkūno žaibai,

Aplėks mūsų nuskriaustą šalį;
Prižadins kaimietį 
Ir rūmų pilietį!

Pabus, kas pabusti dar gali!..
—0—

Ant Vytauto vardo, lyg magiška galia
Atgimę tėvai milžinai,
Sukils didžiavyriai, krūtinę apkalę, 
Ją meile uždegę jaunai!

Naktis kruvina 
Juos bežudė gana;

pasauliui laisvės supratimą, ir jokia jėga 
neįstengs to sunaikinti. Per visus amžius

Šiandieną kita jau gadynė!
"Gana jau dejonių
Ir kryžiaus kelionių;

Atgimusi kelkis, tėvyne!
—0—

Tu, Vytaute, didis valdove tėvynės!
Tu skardas dienų milžinų!
Tu, Lietuvai garsų vainiką nupynęs, 
Būk pranašu saulės dienų! '

Tarp amžių prašnek!
Mums krūtinę uždek

Darbais milžinų pranokėjų!
Aprinkę vadovą,
Teeina į kovą

Auklėtiniai tavo idėjų!

DEVINTOJI GIESMĖ

I
Bėga, kaip upės srovė tekina, 

Laikai į nežinomą šalį;
Veltui teirautųs gudrybė sena: 
Rytojaus atspėti negali.

Kiek tai jie nunešė amžių, kartų 
Į šaltą nabašninkų kraštą!
Vien tik negali vargų sielvartų
Iš vietos pajudinti naštą.

Mainos, kaip apdaras, būdas žmonių; 
Tėvai jau vaikų nesupranta;
Pažiūros naujos naujų vargdienių 
Beveržias, kaip vilnys į krantą.

Buvo laikai, kad kilmės aukštumu 
Didžiavos nutukęs bajoras;
Nūn proletarą skriaudos šaukimu 
Užėjo pamėgdžioti noras.

Vien tiktai saulė per dangų aukštai 
Per amžius tekėjo ir teka;
Vienos tik Baltosios marės rūstai 
Per amžius šnekėjo ir šneka.

Atmainos didelės ir Lietuvoj: 
Pirmeiviai, anuomet pramynę 
Pirmąjį taką nelygioj kovoj, 
Vargiai bepažintų tėvynę.

Jei prisikeltų dabar jų dvasia, 
Jau savo vargų neminėtų;
Ašaros džiaugsmo skaisčiai akyse, 
Kaip marėse perlai, žibėtų.

Dvasios galiūnai, tėvai milžinai! 
Pavasario mūsų vadovai!
Ramūs ilsėkit kapuos pelenai, 
Nutilus palaimintai kovai!

II

Goštauto rūmas ant kranto Ventos, 
Nors dvidešimt metų praėjo,

Baltuoja, rodosi, kaip kitados, 
Kai jaunas Rainys čia viešėjo.

Rodos, kaip tuomet, šermukšnių plati 
Alėja į vieškelį šviečia;
Tiesa, suaugus!.. Bet žmonės — kiti!
Kitus ir svečius pasikviečia.

Trečias jau mėnuo: pasirgęs trumpai, 
Pasimirė Goštautas tėvas;
Kūną jo priglaudė Roso kapai, 
O sielą nemirštančią — Dievas.

Mirdamas iš giminės neplačios 
Taip nieko nabašninkas ponas 
Nesigailėjo apleist, kaip marčios. 
(Išpiršo ją kunigas Jonas).

Amžiną atilsį, ponas tasai, 
Valdyti ir liept vien mokėjęs, 
Baigdamas amžių, kaip sako, visai 
Nuo savo marčios prigulėjęs.

Tiesą pasakius, ne vieną tik jį: 
Visus sužavėjo Onytė:
Mažas ir didelis ją Aukštdvary 
Vadindavo „mūsų paukštytė“.

Atviro būdo, širdutės lipšnios, 
Bečiauškanti nuo rytmetėlio: 
Niekas ant veido jaunutės ponios 
Nematė tamsaus debesėlio.

Vos, kaip pavasaris linksmas, skaistus, 
Į Goštauto įžengė rūmą, 
Laužo ant karto namiškių ledus, 
Įnešdama naują gyvumą.

Tėvas patsai, jai prisėdus šalia, 
Beglostė meiliai geltonplaukę!..
Dievo tačiau tokia buvo valia: 
Krikštynų seniuks nesulaukė.

III

Antrą jau savaitę, kaip Aukštadvary 
Ramumas ir miegas išnyko;

už tai ji buvo puolama ir persekiojama, 
bet, nežiūrint to, jos paskleistoji dvasia 
persunkė visą gyvenimą, ir dar ir dabar 
tai sudaro kiekvienos visuomenės ir valsty 
bės pagrindus. Jau Origenas tai gražiai 
išreiškė: „Dievo tikintieji yra toji druska, 
kuri išlaiko pasaulio tautas ir bendruome 
nes. Jos tol tesilaiko ir neišnyksta, kol toji 
druska nepasikeičia!“

Tai gražiai patvirtina ir Lietuvos isto
rija. Daugiau kaip 120 metų tęsėsi žiauri 
ir klaiki vergijos naktis, visokiausiomis 
priemonėmis besistengiant sunaikinti lais
vės troškimus, o tačiau krikščionijos atneš 
toji laisvės dvasia nesunyko lietuvių širdy 
se. Netikėtai ir nelauktai išaušo VASA
RIO 16-SIOS laisvės rytas. Lietuva kėlėsi 
laisvam nepriklausomam gyvenimui. Jos 
vaikų savanorių aukos ir pasiryžimas lei
do suplevėsuoti laisvės vėliavai, ir tikėji
mo dvasia nugalėjo tamsumas.

Ir šiandieną, kada Lietuva vėl kenčia 
naujosios Babilonijos vergiją, Dievas ne
leis per ilgai laukti laisvės angelo links
mos naujienos. Jis išgelbėjo pranašą Da
nielį iš liūtų duobės, nes jis pasitikėjo Die 
vo galybe. Ir mūsų ateitis yra Dievo ran
koje. Tiek mes, tiek Tėvynėje gyvenantys, 
tiek išsklaidyti viso pasaulio šalyse, netu
rime prarasti pasitikėjimo ir vilties. Pirmo 
je eilėje visi turime likti ištikimais mūsų 
tėvų tikėjimui, išlaikyti savo tautinį susi
pratimą. savo tautinę kalbą, papročius, 
kultūrą, nepasiduoti nusiminimui, bet 
svarbiausia — nenustoti melsti Aukščiau
siąjį pagreitinti mūsų Brolių išvadavimą 
iš Babilonijos liūtų duobės ir Lietuvai su
teikti naują VASARIO 16-SIOS LAISVĖS 
RYTĄ.

Roma, 1963 m. Mons. Cleras

Vakar ant galo ponios kambary 
Rėksnys mažutėlis sukliko.

Pirmgimio savo sulaukęs sūnaus, 
Gražučio, smagaus ir didoko, 
Daugel jau žadančio ir numanaus, 
Motiejus net šokte pašoko.

Kiek tai atsineša su savimi 
Vilties tas opus sutvėrimas, 
Klyksmu pareikšdamas savo „esmi“, 
Lyg būtų nemielas gimimas!

Džiaugias gimdytojai, gentys, draugai, 
Svečiai, į krikštynas atvykę. 
Jam gi šios žemės, matyti, vargai 
Vaidinas, ir verkdamas klykia.

Klyksmas tasai — tai jaunosios kartos 
Prieš senąją ginčas pirmasis;
Metams beslenkant, vienos ir kitos 
Daugiau prieštaravimų rasis.

Eina kariaudamos kartos žmonių, 
Viena jau kitos nebsupranta;
Eina, kaip bangos plačių vandenių, 
Ir daužos į amžiną krantą.

Kartais nuilsusios, ant valandos 
Tarytum paliaubas sulygsta;
Snaudžia ramumas tada be skriaudos, 
Bet irgi gyvumas pranyksta.

GARSINIMAS

(Bus daugiau)

DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu. 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius. 
25 cnt.. Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas. 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
DI., U.S.A.
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LIETUVIU NAMU AKC. BENDROVĖ
1-2, LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll. 

BALANSAS 1962 M. SPALIO 31 DIENAI.

1961
KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI

1962 1961
TURIMASIS TURTAS Kaina Turto nurašymai

1962
Balansas

£15,000 Registruotas kapitalas-15,000 akcijų po £1 £15,000 NEKILNOJAMAS TURTAS:
Išduota akcijų — 9940 akcijos po £1, 19019 Lietuvių Namai Londone 20057 1038 19019

9929 pilnai apmokėtos 9940 6415 Lietuvių Sodyba 6415 — 6415
KAPITALO ATSARGA 3614 BALDAI IR ĮRENGIMAI 7065 3652 3413

496 Likutis 1961 m. lapkričio 1 d. 496 1467 SPAUSTUVĖS ĮRENGIMAI 2032 712 1320
APYVARTOS ATSARGA 30515 35569 5402 30167

1387 Pelnas 3126 INVESTACIJOS
311 Atsarga ateities mokesčiams 1000 4126 — Bedfordshire County Council 1000

PINIGAI, už kuriuos akcijos dar nėra PREKIŲ IR PINIGŲ atsargos
1686 išduotos 1686 405 Gėrimai, maistas ir kt. 415

PASKOLOS 590 Patalynė, indai ir kt. 590
8800 Paskola iš finansinės firmos 8800 175 Kuras ir paukščiai 212

10595 Paskolos iš lietuvių 10798 526 Spaustuvės medžiagos 230
578 Hire Purchase skola 326 19924 186 Nebaigti spaudos darbai 162

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI 1035 Skolininkai 885
992 Neapmokėtos sąskaitos 894 — Paskola 120
140 Valstybiniai mokesčiai — Sch. „A“ 140 45 Depozitai už ei. įrengimus 45
975 Valstybiniai mokesčiai — Sch. „D“ 76 793 Pinigai banke—einamojoj s-toj 745
— Pelno mokesčiai 106 1216 1410 Pinigai banke—depozito s-toj 2705

209 Pinigai kasose 112 6221
35889 37388 35889 37388

Balansą parašais tvirtina Bendrovės Valdybos nariai;
S. NENORTAS A. PRANSKŪNAS - .. •

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS
Mes esame gavę visą informaciją ir visus paaiškinimus, kurie mūsų įsitikinimu buvo reikalingi revizijai. Mūsų 
mai, kaip ir pateikiamos atskaitomybei.
Mes patikrinome balansą ir pridedamąją pelno ir nuostolio sąskaitą, kurios sutinka su atskaitomybės knygomis, 
informaciją ir pagal mums duotuosius paaiškinimus, anksčiau minėtos apyskaitos teikia Companies Act, 1948, 
tvarka ir balansas duoda tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės padėtį spalio mėn. 31 d., 1962 m., o pelno ir 
pelną už metus, pasibaigusius tą dieną.
47, Oxford Street, London, W.l.
1962 m., lapkričio mėn., 29 d.

įsitikinimu, atskaitomybės knygos buvo laikomos tinka-

Mūsų įsitikinimu ir pagal mums pateiktąją visapusišką 
įstatymo reikalaujamus duomenis to įstatymo nustatyta 
nuostolio sąskaita duoda teisingą vaizdą apie Bendrovės

1961

564
1188
770
200
175
157
25

228
96

273
3676

1961

260

1387
1647

PELNO/NUOSTOLIO APYSKAITA UŽ METUS LIGI
1962 1961

IŠLAIDOS
Turto nurašymai ' 526 3413
Palūkanos už paskolas 1088 1356
Atlyginimas sekretoriui 854 4769
Įstaigos nuoma — 1228
Telefonas 184 3541
Spauda, paštas ir kt. 220
Banko mokesčiai 25 93
Įvairios įstaigos išlaidos 239 42
Revizija 100 —
PELNAS keliamas į Pelno/Nuostolio

Paskirstymo Sąskaitą 2674
5910 3676————

PELNO/NUOSTOLIO PASKIRSTYMO
• 1962 1961

IŠLAIDOS
Atsarga mokesčiams 674 1374
Schedule A mokesčiams 261
PELNO LIKUTIS sekantiems metams 273

keliamas į balansą 3126
4061 1647

SĄSKAITA

Kano, Creed, & Co. Auditors. 
Certified Accountants.

1962 M. SPALIO 31 D,

PAJAMOS
Iš Lietuvių Namų — pelnas 
Iš Lietuvių Sodybos — pelnas

Atimti Spaudos sk. nuostolį

Telefono ir kt. pajamos
Depozito sąskaitos palūkanos 
Investacijų palūkanos

PAJAMOS
Pelno likutis iš 1961 m. XI.1.
Pelnas atkeltas jš Pelno/Nuos- 

tolio sąskaitos

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS

4786
1202
5988

195

■v?-

5r’’ .

IB

Valdybos nariai: S. Nenortas (pirmininkas), A. Pranskūnas, J. Vilčinskas, J. Lūža, V. Strimas, Z. Juras.
Dvyliktajam Metiniam Bendrovės Akcininkų Susirinkim ui, kuris įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll, 1963 m. kovo 24 d., 2 vai. popiet.
Pateikiamoji Bendrovės apyskaita už 1962 m. spalio 31 d. pasibaigusius metus rodo pagerėjimą visuose Bendrovės skyriuose.

nuomos padidėjo, palyginus su pereitais metais, ir apyskaita rodo patenkinamą pelną, ypač priimant dėmesinLADBROKE GARDENS: Pajamos iš Klubo ir kambarių 
sumažėjusias nuosavybės remonto išlaidas.
HEADLEY PARK: Dėl nepalankių oro sąlygų pajamos 
SPAUSTUVĖ IR LEIDYKLA: Šis Bendrovės skyrius 
galimybę žymiai sumažinti nuostolį, kuris anksčiau 
Atskaičius visas išlaidas ir padarius reikalingus turto 
metus pertekliaus išeina £1739. Prie šios sumos pridėjus 1961 m. lapkričio 1 d. likutį £1387, į sekančius metus 
Metų bėgyje narių Depozitų schema buvo panaikinta ir pakeista paskolomis, už kurias mokama 6% palūkanų ir 
Pagal Bendrovės įstatų numatytą tvarką A. Pranskūnas ir V. Strimas atsistatydina iš valdybos ir sutinka būti vėl 
Bendrovės revizoriai, Kano, Creed, & Co., pareiškė norą tęsti savo pareigas ir jie bus toms pareigoms paskirti

buvo šiek tiek mažesnės, negu pereitais metais, tačiau pelnas tik nežymiai tesumažėjo, 
dabar yra perkeltas į Ladbroke Gardens. Padidėjusi 
būdavo daug didesnis.
nurašymus (depreciation), pelno už 1962 metus išeina

apyvarta ir sumažėjusios administracinės išlaidos sudarė

£2674. Atėmus £935 valstybiniams mokesčiams, už 1962 
keliamoji suma yra £3126.
atskaitomas valstybei priklausantis mokestis, 
renkamais.
remiantis 1948 m. Bendrovių įstatymo 159 paragrafu.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS
šiuo pranešama, kad Dvyliktasis Metinis Bendrovės Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll, sekmadienį, 1963 m. kovo 24 d., 2 vai. p.p., 
sekantiems tikslams:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1962 m. sausio 13 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitą už metus, pasibaigusius 1962 m. spalio 31 d., ir revi

zorių pranešimą.
3. Nustatyti Valdybos narių atlyginimą.
4. Išrinkti Valdybos narius.
5. Patvirtinti rezoliuciją, kad ateityje akcininkams dividendai nebūtų mokami kaip ir ligi šiolei, ir pertek

lius, kuris valdybos nuomone nėra reikalingas B-vės reikalams, būtų naudojamas paremti lietuvių socialinę 
ir kultūrinę veiklą pagal Bendrovės valdybos nuožiūrą.

6. Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.
1963 m. vasario 12 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius

PASTABOS
Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir ne- 
akcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių.
Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiųsta kiekvienam akcininkui, pranešusiam savo adresą ir pareiškusiam norą tokią kopiją gauti,
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1961

£15,000

9929

496

1686

35889

1961

260

8800
10595

578

REVENUE RESERVE
Profit and Loss Account 
Future Taxation

CURRENT LIABILITIES
Creditors and Accrued Charges 
Income Tax — Schedule "D” 
Income Tax — Schedule “A” 
Profits Tax

LOANS
Mortgages on Freehold Property
Unsecured Loans 
Hire Purchase Accounts

CAPITAL RESERVE
Balance at 1st November, 1961

1387
311

992
975
140

CAPITAL
AUTHORISED—15,000 Shares of £1 each
ISSUED—9940 Shares of £1 each 

fully paid

AMOUNTS RECEIVED for Shares 
not yet allotted

273
3676

LITHUANIAN HOUSE LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31ST OCTOBER, 1962

£15,000

1962 1961 1962
FIXED ASSETS Cost Depreciation Balance
Freehold Property: And Amounts Written Off

19019 1&2 Ladbroke Gdns., W.ll 20057 1038 19019
9940 6415 Headley Park, Hants.

Furniture, Fittings and
6415 — 6415

3614 Equipment 7065 3652 3413
496

1467
Printing Machinery and 
Equipment 2032 712 1320

30515 35569 5402 30167

4126
3126
1000

1686 405

590
175

INVESTMENTS:
Bedfordshire County Council 1000

8800
10798

326 19924
526

186
1035

894
76

140
106 1216

37388
5374

35889

45
793

1410
209

CURRENT ASSETS
Stock of Provisions, Wines,
Spirits and Containers
Stock of Crockery, Cutlery,
Linen etc.
Stock of Livestock and Fuel
Stock of Paper and Printing
Materials
Stock of Books and Work in
Progress
Debtors & Payments in Advance
Loan
Deposits
Cash at Bank-Current Account
Cash at Bank-Deposit Account 
Cash in Hand

S. NENORTAS 
DIRECTORS:

A. PRANSKUNAS

REPORT OF THE AUDITORS TO THE MEMBERS OF LITHUANIAN HOUSE LTD

415

590
212

230

162
885 
120 
45 

745 
2705

112 6221
37388

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit. In our opinion
proper books of account have been kept by the Company so far as appears from our examinations of those books.
We have examined the above Balance Sheet and annexed Profit and Loss Account which are in agreement with the books of account. In our opinion and to the best of our 
information and according to the explanations given us, the said Accounts give the information required by the Companies Act, 1948, in the manner so required and the
Balance Sheet gives a true and fair view of the state of the Company's affairs as at 31st October, 1962 and the Profit and Loss Account gives a true and fair view of the
profit for the year ended on that date.

Kano, Creed, & Co. Auditors.

Certified Accountants.
47, Oxford Street, London, W.l. 
29th November, 1962

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 31 ST OCTOBER, 1962
1961 1962 1961 1962

564 Depreciation written off Fixed Assets 526 Profit for the year, subject to
1188 Mortgage and other Interest 1088 Depreciation and other Charges
770 Secretary's Remuneration 854 3541 as shown 5793
200 Office Rent — 93 Telephone Receipts etc. 27
175 Telephone 184 42 Deposit Account Interest 45
157 Printing, Stationary and Postage 220 » III Investment Interest 45
25 Bank Charges 25

228 Office and Sundry Expenses 239
96 Audit and Accounting Fees 

Directors' Emoluments: —
100

1141 For Management Services 1312
1141 Less charged in Trading and Profit&Loss A /cs 1312 

Net Profit for the year carried down 2674
5910 3676 5910

PROFIT

1387
1647

Reserve for Taxation 
Income Tax, Schedule A 
Balance at 31st October, 1962, 

carried forward

AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT
1962 1961

Balance at 1st November, 1961
1962

t

674
261

1374 brought forward
Net Profit for the year brought

1387

3126
273 down 2674

4061 40611647

To be presented to the Members at the Twelfth Annual 
The audited accounts for the year ended 31st October, 
LADBROKE GARDENS—Income from Club and letting 
property the account shows a satisfactory surplus. 
HEADLEY PARK—Although the takings are less than 
slightly reduced.
PRINTING AND PUBLISHING DEPARTMENT—This

LITHUANIAN HOUSE LTD.
Directors: S. Nenortas (Chairman), A. Pranskunas, J. Vilčinskas, J. Luza, V. Strimas, Z. Juras.

REPORT OF THE DIRECTORS
General Meeting or the Company to be held at 1-2 Ladbr oke Gardens, London, W.ll on 24th March, 1963 at 2 p.m. 
1962 which are presented herewith reflect an improvem ent in all departments of the Company.
of rooms shows an improvement over the previous year and due to the reduced expenditure on repairs to the

for the previous year, due to the adverse weather condi tions in the summer, the resultant net profit is only

section of the company's activities is now being carried 
with a reduction in overhead charges shows that the lossan improvement over the previous year which together 

reduced.
Net Profit, for the year after charging all expenses and depreciation is £2674. Provision for taxation amounts to 
balance of Profit and Loss Account at 1st November, 196 1 of £1387 must be added, making a total £3126 to be 
During the year the Deposit Scheme for members was terminated and replaced by loans, on which 6% interest 
In accordance with the company's articles of association Mr. A. Pranskunas and Mr. V. Strimas retire from office 
re-election.
The company's auditors, Messrs Kano, Creed & Co., have signified their willingness to continue in office and they 
Companies Act, 1948

on at Ladbroke Gardens. The trading position reflects 
previously sustained in this department is drastically

£935 leaving a surplus for the year of £1739 to which the 
carried forward.
is paid less Income Tax at standard rate.
as directors and being eligible, offer themselves for

will be re-appointed in accordance with Sect. 159 of the

LITHUANIAN HOUSE LTD. 1&2, Ladbroke Gardens,
London, W.ll.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of the Company will be held at 1-2, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll, on Sunday, 24th day of March, 1963 at 2 p.m. for the following purposes:

1. To confirm the Minutes of the last Annual General Meeting, held on 13th January, 1962.
2. To receive and consider the annual Statement of Accounts for the year ended 31st October, 1962 and the 

Directors' and Auditors Reports thereon.
3. To fix the Directors remuneration.
4. To elect Directors.
5. To approve a resolution, that as in the past no dividends be paid to Shareholders at any time in future and any 

surplus, which in the opinion of the Board is not required for Company's needs, be used at the discretion of the 
Board to support Lithuanian social and cultural activities.

6. To transact any other ordinary business of the Company.
Dated this 12th day of February, 1963.
By Order of the Board

' A. PRANSKUNAS
Secretary.

A Member entitled to attend and vote at the above Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf and such proxy need not also be a member of the Company
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Dino De Laurentiis
KODĖL STAIGA SUTVISKĖJO ITALIJOS FILMŲ PRAMONĖ?

teks iš naujo minkštinti, maldauti.
Nieko nelaimėjęs važiuoju atgal. Galvo

ju: kodėl lietuviai taip nenoromis talki
na? Išsisukinėja, net galimais svečiais 
dangstosi. Gal jie teisūs, tik aš klaidingas. 
Jų kiek daug. Ne tik dauguma, bet jau vi-

RAŠO ALGIRDAS GUSTAITIS

nr. Para-

šituose iš-

bene prieš

Kiek prieš vidurnaktį grįžau iš darbo. 
Net spengė ausyse; skaudėjo nuo įtempto 
darbo akis; smilkiniai tvaskėjo.

Už namo, garaže, pastačiau automobilį. 
Pamažute ėjau į gatvę užgesinti prie na
mo žibančių lempučių.

Prie durų telegrama. Ir didžiulė knyga.
„Numirė kas?“ „Serga?“ „Atvyksta?" 

„Kas gali telegramą siųsti?“
Užbėgęs laiptais antran aukštan, dešinį

jį galą nukirpau. Tekstas angliškas: „Mr. 
Dino De Laurentiis would like you to be 
his guest at a luncheon in the Hollywood 
Room, Hollywood Knickerbocker Hotel, 
1714 Ivar, Wednesday, January 23, at 
12:30 P.M. R.S.V.P.“. Telefono 
šas.

Gal suspėsiu rytoj dalyvauti 
kilminguose priešpiečiuose.

Dino De Laurentiis? Ahaa...
trejetą metų jį pirmą kartą sutikau. Apie 
Jack Šerną pasikalbėjome.

Nuo to laiko Dino De Laurentiis kur kas 
„paaugo“, kai tuo tarpu eilė Hollywoode 
esančių filmų studijų vos besuveda galus, 
keičia savininkus, atstatinėja vadovus. 
Yra turtėjančių.

Dino De Laurentiis auga į pasauly di
džiausią filmų gamintoją. 13 mylių nuo 
Romos baigia įkurti 750 akrų plote filmų 
miestelį. Moderniausias. Tarnautojams bu 
tai.

Pradėjo jis iš nieko. Būdamas 15 metų 
pagelbėjo tėvui pardavinėti makaronus, 
keliaudami iš kaimo kaiman. Negalėjo iš
siversti. Jį visad traukė filmai. Turėda
mas 17 metų, stoja filmų mokyklon. Nuo 
pamokų laisvu laiku turėjo dirbti. Gavo 
neblogą partiją filme. Į žvaigždes neiški
lo. Pažindamas filmų pasaulį, įsitikino, 
kad yra milžiniškų sunkumų pralįsti nori 
mon vieton. Juo tolyn, juo labyn juto, jog 
už filmų kamerų, už filmų direktorių, už 
filmų rašytojų yra neišpasakojamai žavin 
ti, paslaptinga, viliojanti platybė, gausių 
gausiausia įvairumais, nuotykiais, pilna 
kovos, negailestinga pralaimintiems, svai
ginanti laiminčius.

Jo nuostabus veržlumas, drąsa, rizika, 
gabumai ir, be abejo, deivių pamėtyti 
krepšiai įvairiopų laimių jaunystėje pen
kių centų nevertą spaghetti pardavėją 
šiandien iškėlė į pasaulio filminį magnatą. 
Jis davė garsiuosius filmus „Bitter Rice“, 
,,La Strada“, „Nights of Cabiria“, „Ulys
ses“ „Karas ir taika“ ir daug kitų. Pasku
tinysis jo filminis kūrinys yra „Barabas“, 
pagal Nobelio laureatą Paer Lagerkvist 
(kūrinį lietuvių kalbon išvertė St. Vaino
ras, išleido „Terra). „Barabo“ filminę re
cenziją lietuviškoje spaudoje paskelbė 
Alė Rūta.

Gerdamas šiltą pieną, atidariau kartoni 
nius aplankus. „Terros“ išleistoji, atsiųs
toji, seniai lietuvių laukta knyga: „Dabar 
tinės lietuvių kalbos žodynas“. Apie 45. 
000 žodžių,.netoli 1000 puslapių. Puikus 
įrišas. Auksinės raidės.

Išsitiesiu kojas, neiškenčiu nepavartęs. 
Tą pat vakarą atrandu keletą primirštų, 
jau seniau nevartotų žodžių. Kita tiek iš 
viso nežinotų. Čia bus pavartymo! Pasitik 
rinimo, papildymų.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ pri 
valėtų turėti kiekviena lietuvių šeima, 
kaip kiekvienas kunigas turi brevijorių.

Aną kartą varčiau kitą žodyną. Ant po
pieriuko susirašiau keliasdešimt retų, pro 
atmintį pralekiančių. Sakiau, pasinaudosiu 
pažodinsiu savo rašinį. O kai po kelių die
nų pabaigiau... nė vienas iš atsirinktųjų 
keliasdešimt retųjų žodžių netiko. Medinė 
mis kojomis toli nenubėgsi.

—0—
Susirinkęs savo triūsą, nuvažiavau pas 

kolegą toliau dirbti dėl Lietuvos žemėla
pio. Prieš keletą dienų sutarėme. Bet... 
kolega išvykęs. Maloniai šypsodamasi jo 
žmona atsiprašė.

Ką gi. Parašiau laiškiuką, nusakiau, ko 
norėčiau. Prašiau paskambinti, kai tik ga
lės. Bet... greičiausiai nepaskambins. Man

suma. Ar aš ne per daug knibinėjuosi lie
tuviškuose skauduliuose?

—0—
Jau buvome susėdę prie krištolais nu- 

puošto stalo. Hollywoodo filmų galybė, iš
skyrus, žinoma, mano menkystę. Lyg ir 
nepatogu. Bet priėjęs kelneris siūlo gėri
mus. Geltonai-baltai išsipuošusios pada- 
vėjukės tempia kvepiančius kepsnius.

Priešpiečiai užtruko porą valandų. Daug 
klausimų, atsakymų. 42 metų Dino De 
Laurentiis pakenčiamai pramokęs angliš
kai, kai ką pasako be vertėjo. Štai, trum
putė ilgų kalbų santrauka:

Jis atvyko į JAV-es užbaigti paruošia
mųjų darbų savo naujam filmui iš bibli
nių laikų. Kainuos apie 15-20.000.000 dole
rių. Ekrane eis apie 3 vai. Po to numato 
gaminti dar 5 biblinius filmus. Jiems bus 
skirtingi režiseriai, visam pasauliui žino
mi. Bus filmuojama Italijoje, Izraelyje, 
Turkijoje, gal dar kitur. Norėjo panaudo
ti Abisinijos plotus, bet abisinai dar nesu
pranta filmo tikslo/reikšmės: neįsileido.

Jo nuomone, kasmet pasaulyje pagami
nama apie 15-20 premijuotinų filmų. De 
Laurentiis mano, filmų apdovanojimus 
reiktų atlikti daug mažesne reklama, ar 
net visai tykiai. Per visą pasaulį nuskam-

bantieji apdovanojimai (vardų neminėjo) 
atsiduoda per daug reklamiškai, kam jis 
priešingas.

Pietų Amerika paklausė, kada jis paga
mins filmą apie Bolivarą, jų herojų. Atsa
kė. kad rankraštį studijavo, bet yra daug 
neaiškumų, kliuvinių. Temos neatmetė, 
ji tebėra veiksme.

Filmų lankytojai bus pastebėję įvairio
pą itališkų filmų pakilimą, veiksmingu
mą, ypač paskutiniaisiais dviem-trim me
tais. Atsakė, kad užeina laikai, kai tinka
miems darbams atsiranda tinkamų žmo
nių. Tada tos rūšies reikalai pradeda rie
dėti lengvai ir plačiai. Galimas dalykas, 
toks laikotarpis kaip tik atėjo Italijai. Kai 
JAV-bės, gelbėdamos savo filminę pramo
nę, taksus sumažino iki 10 proc., Italija 
ima 35 proc. Jis ir jo patikėtiniai naujų 
„žvaigždžių“ ieško visur, ne tik filminėse 
studijose. Jų visur užeina. Jam 90 proc. 
filminės gamybos atima organizaciniai rei 
kalai. Jo studijoj būna iki 3.000 tarnauto
jų. Ne, jis nežinąs, ar bibliniuose filmuose 
vaidins jo žmona Silvana Mangano. „Apie 
žmonų užmačias gal daugelis vyrų nedau
gei bežino“. Augina 4 vaikučius.

Sakoma, esąs labai svetingas. „Atvykite 
ir patys tuo įsitikinkite“.

Dino De Laurentiis savo filminę didybę 
tvarko be akcininkų, be kokio nors pata
riamojo komiteto. Vienas viską nuspren
džia, parenka, įvykdo. Pagrindiniuosius 
dalykus. Be jį lydinčios sėkmės, nuosta
biam pasisekimui pažymėtina štai kokia 
„smulkmena“: jis labai, labai daug dirba. 
Dvigubai daugiau, nei įprasta. Studijose 
būna aštuntą valandą ryto ir knisasi iki 
vėlaus vidurnakčio. Namuose viskas irgi 
tik apie filmus.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

atvažiuoja, nusivylimu kvepia, 
ir kodėl?
čia jaučiame tokias pat nuo-

Mielas Redaktoriau,
Algirdas Pužauskas paskutiniajame sa

vo reportaže iškėlė ypač rimtą dalyką, pri 
statydamas skaitytojams iš Anglijos į 
Ameriką nuvažiavusių lietuvių veiklos 
duomenis.

Jisai rašo, kad naujai atvykstančiųjų 
nuotaikos yra gana karčios. Tie, sako, ku
rie dabar 
Kas, kaip

Ar mes 
taikas?

Man rodos, kad mes išgyvename tam 
tikrą atgimimą. Ne, šitaip tvirtinti nereiš
kia fantazuoti.

Didelė tiesa, kad dabar jau nebeturime 
tiek daug žmonių, kaip prieš keliolika ar 
net keletą metų. Kas nors vis nubyra dar, 
išvažiuodamas baltesnės duonos ieškoti. 
Pamažu dar bus nubyrančių. Čia yra kolo 
nijai nuostolis. Nebesuorganizuosi visur 
chorų, šokėjų. Bet svarbu, kad štai DBLS 
skyriai turi visur valdybas. Čia labai dide
lis dalykas. O tos valdybos, rodos, niekur 
nemiega.

Nusivylimui jokio pagrindo neduoda nė 
ta sritis, kuri turi sudaryti ir sudaro eko
nominį visos lietuviškos veiklos pagrindą.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimi, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto) mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

Galima pora uždegti Biliūno gatvėje. 
Na, dar du Baranausko aikštėje dėl gražu 
mo užžibinti. O kur kitus kišti? Sako, da
bar darys šitaip. Prie kiekvieno namo pri 
taisys šviesaforą. Parėjai vakare namo, o 
čia žalia šviesa dega. Vadinasi, drąsiai da
ryk duris. O jei šviesaforas raudonas — 
spausk atgal, nes žmona su kočėlu laukia.

Linksma bus mūsų mieste gyventi! Eini 
naktį išgriautais ir neremontuotais šali
gatviais, o rankoje šviesaforas. Pasišvieti, 
kad guzo kakton neįsidėtum. Ir dėkoj i už 
tai

Sudaryti lietuviškai veiklai ekonominį 
pagrindą yra pasiėmusi Lietuvių Namų 
Akc. B-vė.

Deja, buvo laikas, kai tam pagrindui vis 
trūko pagrindo. Maži kapitalai, o gal iš da 
lies ir ne visiškai tvarkingas šeimininkavi 
mas buvo iškėlęs pavojų: būti ar nebūti? 
Paskolų procentai ėdė pelną, ir nebuvo vii 
ties, kad visuomenė ims ir parems bent 
įmanomo procento paskolomis.

Įvykę pasikeitimai atstatė pasitikėjimą. 
Balansai šiandien jau rodo tikrą pelną. Pi
nigų apyvartoje visada yra tiek, kad jų už
tenka nupirkti popieriui, kai reikia spaus
dinti knygą ar laikraštį ar sumokėti knyg 
rišiui. Dėl to galima būtų nedvejojant pa 
sinaudoti padėčiai apibūdinti anuo gar
siuoju posakiu: dar niekada nebuvo taip 
gerai!

PROFSĄJUNGINIS LĖKTUVAS
Kartą susirinko „Spartako“ fabriko 

profkomiteto vyrai į posėdį. Užsirakino 
duris. Ėmė derinti svarbų klausimą.

•— Tai perkam profsąjunginį lėktuvą?
— pasiūlė profsąjungos lyderis.

— Kad vis dėlto kainuoja tris šimtus 
rublių naujais. Gal geriau vieną-kitą ke
lialapį į kurortą darbininkams išpirktu- 
me? Kam mums lėktuvas? Ir aerodromo 
neturime... — nedrąsiai bandė užginčyti 
kažkuris. Bet lėktuvo entuziastų buvo dau 
giau. Po savaitės fabrikan atvežė naujin- 
telaitį sklandytuvą. Pakilti į orą vargšui 
taip ir neteko. Per pusmetį „mėgėjai“ jį 
taip nurengė, kad vien grobai teliko. O
tie — mediniai. Ir į metalo laužą neatiduo šalių, supančių Juodąją jūrą, žvejai. . 
si. Todėl dabar žada profsąjunginį malūn 
sparnį pirkti...

gudriom miesto vadovų galvoms...
Anykštėnas

„Šluota“, 1962 m. Nr. 17

TAI BENT APETITAS!

Juodojoje jūroje yra labai daug delfinų. 
Apskaičiuota, kad delfinai suryja 8 kartus 
daugiau žuvies, negu jos sugauna visų

A. Uodas
„Šluota“, 1962 m. Nr. 17

Ramiajame vandenyne, Pietų Amerikos 
pakrantėje, kur susieina šaltoji ir šiltoji 
srovės, paukščiai suryja per metus 25 mil. 
centnerių žuvies! Tai sudaro 10 proc. visos 
pasaulyje sugaunamos žuvies.

BUS ŠVIESIAFORŲ MIESTAS
Geras dalykas šviesiaforas gatvėje. Ma

šinų eismas užtikrintas, o ir pėstiesiems 
saugiau vaikščioti, žodžiu, gerai, kai ra
jone tos spalvotos švieselės užsidega. Bet 
miesto vykdomojo komiteto pirmininkas 
Br. Puteikis nutarė taip uždegti, kad po 
respubliką anykštėnų šlovė nuskambėtų! 
Jei nematėte šviesiaforų miesto, tai atva
žiuokite į Anykščius. Patį Vilnių šviesa- 
forais aplenksim! Keturiasdešimt štukų 
nupirkom. Dviem sunkvežimiais atgabe
no. Daugiau kaip keturis tūkstančius nau
jais sumokėjo. Tik neišmano, kur dabar 
tuos šviesaforus kabinti.

TEXASO

:rat

TAZAB & CO. LTD ::

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies 
pamušalu, tikros odos 
nailoninio kailio paltai 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški 

Visas susirašinėjimas vykdomas

pageidaujama 
tikro avies kailio 

paltai ir žaketai. Moteriški 
su specialiu šiltu pamušalu ar 

grynos vilnos 
kostiumams,

kainoraščiai.
lietuviškai,

£

RELIGIJA
Jau yra anksčiau pasakyta, kad Texas 

valstija pagamina daugiausia jautienos 
mėsos. Bet savotiška gyventojų religija 
užima irgi labai svarbią vietą, didesnę gal 
už šalies turtus, nes gyventojai dideli fa
natikai, ypač baptistai. Jie nenaudoja nei 
tabako, nei alkoholio.

Kai baptistų valdomam Baylos universi 
tetui kažkas pasiūlė duoti garbės daktaro 
laipsnį Trumanui (jis tada buvo preziden
tas), tai į tą pasiūlymą buvo atsakyta, kad 
baptistų mokykla nedalija jokių garbės 
laipsnių „tiems, kurie geria, pokerį lošia 
ir koliojasi“.

Baptistai yra gausiausia religinė sekta 
Texas valstijoj. Antrąją vietą užima meto 
distai, o trečiąją katalikai. Pažangiausi yra 
metodistai. Jie nėra tokie fanatikai, kaip 
baptistai, laisviau žiūri į gyvenimą ir dau 
giau apsišvietę. Ir prieš negrus jie nėra 
taip griežtai nusistatę kaip baptistai. Me
todistai dargi anekdotiškai giriasi: „Kai 
tik baptistai išmoksta skaityti ir rašyti, 
jie tuoj virsta metodistais“.

Sakoma, kad Texas valstijoj esą dau
giau negu 130 įvairių religinių sektų, ku
rios turinčios iš viso 15.062 savas maldyk
las, ir visos jos tarp savęs kovojančios. 
Kaip jie žiūri vieni į kitus, galima spręsti 
iš tokio posakio: „Metodistai jau nemano, 
kad Romos katalikai turi ragus, bet baptis 
tai tiki, kad kiekvienas katalikas 
uodegą“...

turi

i:!:::::::: :::
K. Jo - nas

Iš „Amerikos Įdomybės“.

—0—
Tiesa, Lietuvių Namų Akc. B-vė turi 

daug skolų. Jos sudaro tam tikrą galvosū
kį. O jeigu kas nors staiga paprašytų grą
žinti pakankamai didelę sumą, tai kaip 
tada būtų?

Žinoma, tada reikėtų pastangų surasti, 
kuo tą išmokėtąją sumą atpildyti.

Tačiau skolos po truputį mažėja. O jos 
gali mažėti ir dėl to, kad už paskolas mo
kama šiandien jau ne lupikiški 15 pro
centų, bet tik 6 ir niekam nė peno dau
giau.

Kai apyvartai užtenka pinigo, tai išven
giama dirbtinio nuostolio. Sakysim, jei 
laikraštis ar knygos neduoda pelno, tai to
kius dalykus galima pateisinti. Vyrai ir 
moterys, tam gi ir buvo kuriama bendro
vė, kad palaikytų už apykaklės lietuvybę. 
Čia jau nuostolį galima laikyti natūraliu 
būtinumu. Bet kai nėra popieriaus knygai 
spausdinti, nes trūksta pinigų, tai nuosto
lis išeina jau dirbtinis, bankrotinis.

Šiandien su tokiom bėdom nebesusidu- 
riama, nes jau ilgas laikas, kai banko ei- 
namojoj sąskaitoj Lietuvių Namų Akc. 
B-vė nebemato jai prisiunčiamose apyskai 
tose raudonos" spalvos (o raudona spalva 
bankai atžymi tas sumas, kurios būna per
imamos — kai nėra savų pinigų, kai nau
dojamasi jau banko malonia paskola).

—0—
Ar einamosios sąskaitos apyskaitose 

viskas atžymėta juoda, ar raudona spalva, 
be abejo, visuomenei to neparodysi.

Bet yra dalykų, kuriuos ir visuomenė 
mato ar gali matyti, jei tik norėtų.

Pavyzdžiui, Nidos Knygų Klubo veiklą.
Lietuviškos knygų leidyklos vienos su

stabdė savo darbą, kitos sulėtino. Mažėja 
skaitytojų! O tai tikra tiesa, nors ir žiauri. 
Mažėja tų skaitytojų ir Nidos Knygų Klu
bo padangėse. Dar neužmirštinas vienas

dalykas: Nidos Knygų Klubo leidiniai na
riams kol kas yra pigiau grybų.

Tačiau, žiūrėkite: praeitais metais tas 
Klubas išleido daugiau knygų, negu užpra 
eitais. Jei jis šiais metais išleis taip pat 
pažymėtiną skaičių leidinių, tai ko gi iš jo 
dar norėti? Ko gi dar norėti ir iš Lietuvių 
Namų Akc. B-vės, kuri duoda pinigus kny 
goms ir kitokiems leidiniams spausdinti?

Eilę metų laikraštį turėdavome vis 4 
puslapių. Praeitais metais buvo kreiptasi 
į visuomenę, kalbinant ją prisidėti, kad 
laikraštis kas savaitę būtų 6 puslapių. Da
lis visuomenės parodė gražų mostą ir su
pratimą. Bet padidintų numerių, rodos, iš
ėjo daugiau, negu visuomenės sumestoji 
suma leidžia. Vadinas, patys leidėjai jau
čiasi jau truputį drąsesni ir bent retkar
čiais pajėgia tai parodyti skaitytojams 
papildomų puslapių forma.

Ko gi dar iš jų norėti, iš tų leidėjų, iš to 
ekonominio pagrindo?

Vyručiai, kai dar toli Mauručiai, būkite 
visi tik geri laiku susimokėti laikraščio 
prenumeratą ir atsilyginti už Nidos leidi
nius! Pati turėdama skolų, Lietuvių Namų 
Akc. B-vė negali duoti paskolų (o kas lai
ku nesumoka, tuo pačiu juk naudojasi lei
dėjų pinigais).

—0—
Tai kuo gi nepatenkinti tie, kurie dabar 

nuvažiuoja užsidirbti dolerių, kitaip sa
kant, kurie pabėga iš skurdesnės aplinkos 
ir nori sau susikurti ekonomiškai geresnę 
ateitį?

Aš nežinau ir negalėčiau net spėti.
Mes jiems nepavydime tos ateities. O ko 

gi jie galėtų pavydėti mums?
Nemanau, kad ir jie pavydėtų. Tačiau 

ar nemeta šiek tiek daugiau šviesos į šį 
reikalą Algirdo Pužausko tvirtinimas, kad 
labai sunku kam nors įpiršti Nidos Knygų 
Klubo leidinį ar laikraštį. Visi jau pasida
rė gudrūs ir be knygų ir be laikraščio. O 
kai vis dėlto nemalonu atsisakyti pirkti, 
tai pradedami pūsti dūmai. Žiūrėkite, 
kaip jie ten tvarkosi, žiūrėkite, kokie jie 
netikę, kad dėl to aš nebenoriu nei knygų, 
nei laikraščio skaityti! Ak, visokių gi yra 
žmonių pasaulyje, visokių ir lietuvių. Vi
sokių yra, visokių ir reikia, o jeigu ir ne
reikėtų, anot Pulgio Andriušio, tai kur gi 
tu juos padėsi?

O aš ir dar kartą sakau: dąr niekada ne 
buvo taip gerai!

Tavo Jonas

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

LINKĖJIMAI IR VILTYS

JAU LAIKAS

užsisakyti 1963 metams pasaulio lietuvių 
spaudą per spaudos platintoją „Dainorą“.

Adresas: 14, PRIORY RD., KEW, Surrey.
Telefonas: RIC 6377.

KNYGOS:

Enskaitis — Audra eina — 0.7.4.
Sagatas — Plauk, mano laiveli, eil. — 

0.14.8.
Baronas — Užgesęs sniegas — 0.18.6.
Švaistas — Žiobriai plaukia — 0.18.6.
Bielinis— Dienojant — 1.16.8.
Bielinis — 1905 metai — 2.3.0.
Ramonas — Crosses — 1.9.4.
Šapoka —Lithuania through the Ages—

1.5.8.
Mingėla — Kun. A. Miluko monografija

— 2.3.0.
Pranckūnas —Riedmenys rieda pergalei 

— 0.18.6.

Šiuokart mano mintys sukasi apie kronl 
kos žinutę iš Stoke-on-Trent — „Įvykis 
po įvykio“ (Žiūr. „E.L.“ 745 nr.).

Pagirtinas stokiečių pasiryžimas nebesi 
pykti, nešmeižti ir nepavydėti! O, kad ne 
tik stokiečiai, bet ir visi lietuviai pagytų 
nuo šių baisių ligų!

Stoke-on-Trent lietuviai, atrodo, yra 
veiklūs ir energingi. Deja, man neteko bū
ti jų „įvykių“ liudininku.

Greit stokiečiai žada pergyventi dar vie 
ną „įvykį“ — Skautų jubiliejinių metų 
sąskrydį Vasario 16 dieną. SVARBUS ĮVY 
KIS SUTAPDINAMAS SU SVARBIA DA
TA. Linkiu geriausios sėkmės. Bet linkiu 
nepamiršti ir svarbaus dalyko — Lietuvos 
skautų geležinio įstatymo; SKAUTAS NE
GERIA IR NERŪKO! Tikiuosi, kad svar
baus įvykio ir svarbios, reikšmingos ir 
mums brangios dienos proga aną geležinį 
įstatymą atsimins ne tik skautai ir jų va
dai, bet ir pobūvio dalyviai pajus atsako
mybės jausmą skautybei ir Lietuvai, t.y. 
nors vieną vakarą blaiviai praleis tabako 
dūmais neužterštame ore!

Jei mano linkėjimai bus tik „tyruose 
šaukiančio balsas“, tai abejoju, ar tokių 
sąskrydžių organizavimas gali būti patei- ■ 
sinamas.

PATARIMAI

JEIGU DAŽYSITE METALINIUS
DAIKTUS

Norint nudažyti metalinius daiktus, 
prieš tai juos reikia rūpestingai ištrinti 
skudurėliu, suvilgytu acte, ir leisti nudžiū 
ti. Po tokios procedūros dažai lygiau pasi
skirsto ir geriau laikosi.

KAIP ATNAUJINTI DILDĖS

Kai susidėvi dildė, panerkite ją i stiprų 
amonio druskos tirpalą (pavyzdžiui, amo
nio chlorido). Išėmę, palikite keliom die
nom gulėti, kartas nuo karto apversdami, 
kol ji pasidengs storu rūdžių sluoksniu. 
Po to rūdys nuvalomos metaliniu šepečiu.

— Sulaukęs 38 m. amžiaus, Jacksonvi
lle (JAV) mirė Johnas Steinmetzas, ku
ris svėrė 304 kilogramus,

5
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Europos lietuviu kvouiku NCTTINGHAMAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 16 d.. 6.30 vai., Meadows Co-

7 TAUTŲ VAKARAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ BALSAI VOKIETIJOJE

PASKATINAMOSIOS PREMIJOS 
JAUNIMUI

D'di. Britanijos Lietuvių Sąjunga, norė
dama paskatinti Europos lietuvių jaunimą 
reikštis spaudoje, pirmiausia ..Europos Lie 
tuvyje“, nutarė paskirti 3 paskatinamą
sias premijas: pirmąją — 10 svarų ir dvi 
antrąsias po 5 svarus.

Premijos skiriamos už tuos jaunimo pa
radytuosius straipsnius ar grožinės kūry
bos dalykus, kurie bus iispausdinti „Euro 
pos Lietuvyje** tarp 1963 m. vasario 1 d. ir 
1963 m. birželio 1 d.

Premijuotiems dalykams atrinkti DBLS 
skiria komisiją.

MOŠŲ RĖMĖJAI
Mokėdami daugiausia už kalendorių, šie 

tautiečiai yra pridėję aukų: po 14 šilingų 
K. Olskis, K. Kamarauskas, R. Gustainis. 
V. Ribokas, A. Širvaitis. A. Adamonis, K. 
Kriaučiūnas ir J. Juodeika; 7.7 šil. W. Wu 
cherpfennig. 4.6 šil. J. Purzelis, po 4 šil. J. 
Stankevičius, A. Andriušaitis, L. Slicius, 
K. Dranginis, J. Pukteris. B. Kavaliauskas 
ir J. Černis, 2 šil. J. Liobė.

BRADFORDAS

mmunity Centre salėje, rengiamas Vasa
rio 16 d. Minėjimas.

Programoje: K. Deveikio paskaita, me
ninė dalis, kuri bus įvairi ir įdomi ir ku
riai vadovauja E. Vainorienė. Po to links
moji dalis — šokiai, kurios metu gros ži
noma ir populiari ukrainiečių kapela. Vis
kas tęsis iki 11 vai. Veiks baras, ir bus 
loterija.

Sekmadienį, vasario 17 d.. 12,15 vai., 
pamaldos S. Patrick bažnyčioje, London 
Rd. Mišių «uka skilta pavergtajai Lietu
vai. Pamaldas ląikys kun. J. Kuzmickis. 
Mišių metu giedos vyrų choras vadovauja 
mas A. Maldučio.

DBLS Skyr. Valdyba

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo 

menės Krelto Valdyba rengia lietuviškai 
Ixmdono bendruomenei minėjimą vasario 
17 d. (sekmadienį) Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos Sa
lės) patalpose — 345a. Victoria Park 
Road. E. 9.

Akademinio minėjimo pradžia 7 vai. va
karo.

11 vai. Lietuvių bažnyčioje bus J.E. Mi- 
nisterio B.K. Balučio užprašytos pamal
dos.

UŽ LIETUVA

Nepriklausomybės Šventės proga Lietu
vių bažnyčioje vasario 17 d. Suma bus 11 
valandą.

Sv. Mišias už Lietuvą užprašė J.E. Mln. 
BK. Balutis.

Tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,
jeigu jums iki šiol jau pa

sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės. 

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, Šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga Ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia Ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
Jau pavartotos pramoninės pre
kės ( laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
Išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3. ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON. W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI BRADFORDE

Vasario 16 d., 6 vai., Bradfordo lietuvių 
Vyties Klubo salėje, 5, Oak vilias, rengia
ma Laisvos Nepriklausomos Lietuvos pa
skelbimo minėjimas.

Programoje J. Micutos paskaita ir kita.
Kviečiame visus lietuvius minėjime da

lyvauti.
DBLS Bradfordo sk. valdyba

STOKE-ON-TRENT
VISI I STOKE-ON-TRENT!

Vasario 16 d„ 6 vai. vakare, Tunstall 
Town Hall. Tunstall, įvyks Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas, kurį ruošia 
mūsų skautai ir DBLS vietinis Skyrius.

Kviečiame visos Anglijos jaunimą ir vi
suomenę šiame minėjime gausiai dalyvau
ti.

Anglijos Rajono Vadovybė
NORTHAMPTONAS

SUSIRINKIMAS
DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba 

maloniai kviečia Skyriaus narius ir visus 
kolonijos gyventojus į susirinkimą, kuris 
įvyks vasario 17 d., 3 vai. po pietų. Airių 
klube, Kingsthorpe Road. Jausdami gilų 
skausmą dėl savo pavergto gimtojo krašto, 
Vasario 16 d. Šventės proga renkamės į lie 
tuvišką susirinkimą pasikalbėti savo gim
tąja kalba ir prisiminti savo brangios Tė
vynės Lietuvos.

Pageidaujame darbo, tai gražus dalykas. 
Bet būtų dar gražiau, kad mes visi veiktu 
me vieningai, kaip tikri lietuviai, įjungda 
mi ir savo vaikus, kurių mūsų kolonijoje 
yra apie 30. Reikia savaitgalio mokyklos 
ir skautų grupės, reikia, kad būtų, kas tam 
vadovauja, o kolonijoje tinkamų žmonių 
yra. Tai ir būtų naudingas gražus veiki-’ 
mas.

Kaip lietuviams pridera, tuos reikalus 
susirinkę ir tvarkysime.

Skyriaus Valdyba

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 16 d., 6 vai. p.p., Corporation 
Hotel (prie autobusų stoties) Derby Lietu
vių Klubas rengia

Nepriklausomybės šventės Minėjimą.
Programoje: Dr. S. Kuzminsko paskaita. 

Meninę dalį išpildys vietos lietuviai. Po to 
seks šokiai ir žaidimai su išgėrimais ir 
gausia loterija.

Kviečiame visus Derby ir apylinkės lie
tuvius gausiai dalyvauti minėjime.

Derby Lietuvių Klubo Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu vasario 17 d.. 14.30 vai., Derby St. 
Mary's Chapel (Sowter Rd. ir St. Mary's 
sankryžoje).

Konfirmuotos A. Ir V. Bacevičiūtės.
Kun. Aldonls Putcė

PAIEŠKOJIMAI
IVANAUSKAS Jonas, kilęs iš Svėdasų 

valsč., gyvenęs ar tebegyvenąs Anglijoje, 
pats ar žinantieji apie jį prašom parašyti: 
Juozas Grablys, 20 Second Ave., Bradford 
Moor. Bradford 3. Yorks.

GADAN Jakob, gimęs apie 1887 m., pats 
ar žinantieji apie jį prašom parašyti „Eu
ropos Lietuvio“ Administracijai.

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar Jau galime siųsti l Rusiją Ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir 1.1.

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vaserio 16 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Cheet 
ham Town Hall, Manchester 8, rengia

VASARIO 16 MINĖJIMĄ.
Programoje: svečio paskaita ir įdomi 

programėlė. Po programos veiks lietuviš
kas bufetas ir bus šokiai grojant lietu
vėms muzikantams. Manchesterio ir apy
linkės lietuvius kviečiame kiek galint gau 
siau minėjime dalyvauti ir praleisti laiką 
lietuviškoje nuotaikoje.

Salė iš miesto pasiekiama šiais autobu- 
sais: nr. nr. 60. 59, 62 ir 75.

Skyriaus Valdyba

VISUOMENINIO DARBO APYSKAITA

Manchesterio lietuvių kolonija su savo 
apylinkėmis dar turi daugiau kaip 300 
tautiečių.

Nežiūrint į tai, kad praeitais metais 
išvyko į užjūrius keletas Manchesteriui 
labai reikalingų šeimų, vis tiek visuome
ninis veikimas nesustoja, nes tas tuščias 
vietas užpildė nauji darbingi žmonės.

Manchesterio su Eccles apylinke lietu
viai jau turi apie 70 nuosavų namų. Visi 
dirba, vienas kitą užjaučia ir vienas ki
tam padeda, apskritai sugyvenimas paten 
kinamas.

Ant stipriausių pamatų stovi Socialinis 
Klubas, vadovaujamas energingo A. Kuz
micko.

Per praeitus metus Klube lankytojų ne
trūko. Netrūko ir pobūvių su lietuviško 
orkestro muzika, bet nebuvo pagailėta 
jiems ir nuoširdumo. Savo namuose visi 
jautėsi labai patenkinti.

Kapitaliniam namo remontui ir baldams 
įsigyti buvo išleista apie 500 svarų, tačiau 
Klubas turėjo dar ir pelno.

Kultūros Koordinacinis Komitetas, va
dovaujamas kun. V. Kamaičio, labai vyku 
šiai suruošė Maironio minėjimą ir apskri
tai veikia labai gerai.

Ramovėnai. vadovaujami V. Kupsčio, 
surengė Dariaus-Girėno ir Kariuomenės 
šventės minėjimus, be to. rūpinasi spau
dos platinimu.

Praeitais metais gimė DBLS-gos sky
rius ir skautukai.

Skyriui vadovauja A. Pilkauskas, ir at
rodo. kad jis mūsų neapvils.

Skautukams vadovauja A. Jakimavi
čius ir Irutė Šnelytė, remiami Klubo.

Sekmadieninė mokykla, vedama A. Pad 
voisklo. dirba savo darbą ir turi apie 20 
vaikų. Patalpą, kurą, šviesą ir baldus duo 
da Klubas.

Per praeitus metus turėjom vestuvių, 
gimimų ir mirimų, nes gal taip reikia.

Kiek galėjo. Tautos garbei mancheste- 
riškiai pas’dafbavo. tačiau ateityje turi
me dar pasispausti ir daugiau dirbti, nes 
mūsų eilės retėja.

Klubo narys

Sekmsdienį. sausio 27 d.. Stuttgarto 
Dainų halės Mocarto salėje įvyko 7 tautų 
kultūrinis vakaras. Parengimą organizavo 
Rottenburgo vyskupijos katalikų egzilų 
komitetas, vadovaujamas prelato Dr. Al
fonso Hufnagel ir monsinjoro Ignaco 
Rabsztyn. Parengimo šūkis: ..Tėviškė ne
miršta"! Įvedamąjį žodį tarė prel. Dr. A. 
Hufnagel. Buvo malonu išgirsti iš vokie
čio lūpų: ..Mes neturime ko girtis, kad esą 
me geresni už kitus. Mes norime atverti 
savo akis, ausis ir širdis ir įsijausti j kul
tūras tautų, kurios yra mus svetimos, bet 
kurių žmonės gyvena mūsų tarpe“. Kalbė
tojas pasveikino rengėjų vardu visus susi 
rinkusius ir perdavė sveikinimus eilės gar 
bingų asmenų, negalinčių šventėje daly
vauti. Išskirtinai paminėtini Wuerttember 
go krašto vyriausybės ministerio pirminin 
ko Kurt Georg Kiesinger ir kitų vyriausy
bės narių sveikinimai. Programai prasidė
jus, salėn atvyko pats Rottenburgo vysku
pas Carl Joseph Leiprecht ir tarė mielą 
sveikinimo žodį susirikusiesiems. Mocar
to salė, talpinanti per 700 žmonių, buvo 
pilnutėlė, tad vėliau atėjusieji gavo stovėti 
už durų. Iš lietuvių dalyvavo VLIKo VT 
pirmin'nkas J. Glemža. Vasario 16 Gimna
zijos direktorius kun. Br. Liubinas ir visa 
eilė Stuttgarto apylinkės nerių.

TAUTŲ PASIRODYMAI

Lenkų tautinė grupė scenon išėjo pirmo
ji ir joje išbuvo ištisą valandą. Pašoko sa
vo šokius polonezą, mazurką, kujaviaką, 
krakoviaką ir padainavo keletą dainų. 
Žiūrovo dėmesį ypač atkreipė ryškiaspal
viai rūbai, gausiai išpuošti įvairiais bliz
gučiais.

Čekai padeklamavo eilėraštį ir padaina
vo dainelę. Jiems vadovaujantis kunigas 
pasakė ilgą ir graudulingą prakalbą.

Slovakus reprezentavo 2 solistai — te

noras ir baritonas. Jie susilaukė palan
kaus publikos įvertinimo.

Kroatai išpildė eilę šokių ir padainavo 
dainų. Juos papildė dar Dalmacijos srities 
muzikantai su gitaromis. Publikai buvo 
pristatytas vienas buvęs diplomatas ir pa
sakė propagandinio turinio kalbą.

Ukrainiečiai išpildė iš viso 13 dalykų. 
Jų tautinių šokių grupė atkreipė dėmesį 
gražiais mergaičių tautiniais kostiumais. 
Taip švariai nuskambėjo gražiai pasipuo
šusių vyrų choro dainos.

Vengrė operos solistė Piroska Lakatos 
meniškai perdavė vengrų tautos dainos 
grožį.

Lietuviams buvo skirta užbaigti šventę. 
Rengėjai manė, kad tuo būdu žiūrovas 
apleis salę su pačiais gražiausiais įspū- 
džieis. Iš tikro jau reikėjo stipraus an
samblio. kad sudomintų apie 4 valandas 
išsėdėjusį žiūrovą. Choras, vadovaujamas 
mokytojo K. Motgabio, padainavo 3 dai
nas: a) Per tamsią naktelę, b) Ar aš ne 
vyšnelė ir c) Žalioj g'relėj. Visos choristės 
buvo pasipuošusios tautiniais rūbais ir 
susilaukė publikos simpatijų. O kai. A. 
Starukui ir R. Landui užgrojus akordeo
nais. scenon įlėkė E. Tamošaitienės šokė
jai ir trenkė vieną po kito Jonkelį, Kepuri
nę. Lenciūgėlį, Kubilą ir Malūną, tai salė 
prisipildė gyvybės. Nuvargusi publika at
gijo ir sukėlė šokėjams didžiules ovacijas. 
Nepaisant varginančio ilgo laukimo ir to. 
kad reikėjo šokti visus šokius iš eilės be 
atsikvėpimo, lietuviškasis jaunimas su
blizgėjo pilnu pajėgumu. Salėje maišėsi 
dvejopos nuotaikos: entuziastingas susiža
vėjimas ir. sunkiai slepiamas pavydas. 
Prel. Dr. A. Hufnagel pasikvietė pas save 
mokytoją E. Tamošaitienę ir pareiškė, kad 
lietuvių grupė visai šventei suteikė reikia 
mą grožį, gyvumą ir spalvingumą.

Baigiamąjį žodį tarė lenkas msgr. Ignac 
Rabsztyn. ELI

NUO KO KYLA PERKŪNIJA?

Anglų botanikas F. Ventas originaliai 
aiškina priežastis, sukeliančias debesyse 
elektros krūvius. Jo nuomone, šiuos krū
vius sukurianti... žalioji augalija. Medžių 
lapai ir žolė paskleidžia atmosferoje daug 
įvairių lakių organinių medžiagų: eterinių 
aliejų, terpenų. Esant tam tikroms sąly
goms, minėtosios medžiagos skaidosi, iš
skirdamos teigiamus jonus. Pastarieji ir 
įelektrina debesis.

Ši hipotezė paremta apskaičiavimais, 
pagal kuriuos lakiose augalų medžiagose 
esąs kaip tik toks energijos kiekis, koks 
išsiskiria perkūnijų metu vykstant elek
tros išlydžiams.

Antras įtikinantis anglų botaniko argu
mentas — perkūnija būna tik tokiose vie
tovėse, kur yra augalija. Iš tikrųjų, vi
siems žinoma, kad pati stipriausia perkū
nija esti virš džiunglių ir atogrąžų miškų, 
kad virš dykumų, vandenynų ir poliarinių 
Žemės rutulio sričių jos beveik nebūna. 
Vidutinio klimato zonose perkūnijų sezo
nas prasideda pavasarį, pasirodžius žalu
mynams, ir baigiasi rudenį, kada krinta 
lapai ir nyksta žolė.

RŪKYTI AUTOMOBILYJE PAVOJINGA

Rūkyti automobilyje, kurio langai uždą 
ryti, ne mažiau šoferiui pavojinga, kaip 
vartoti spiritinius gėrimus. Trys cigare
tės, surūkytos uždaroje mašinoje, prisoti
na orą organizmui kenksmingų anglies de 
giniu. Dėl to regėjimo aštrumas, kaip ir 
kitų jutimo organų veikla žymiai suma
žėja.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — vasario 17 d.. 12.15 v.
ROCHDALE — vasario 24 d.. 11.30 v.
MANCHESTER — vasario 24 d.. 10.30 v.

JUOSTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■

Adenaueris ir vaikaitis
Vak. Vokietijos kancleris Adenaueris 

kalbasi su savo vaikaičiu. Pirmiausia jis 
vaikaitį klausia:

— Kuo tu norėtum būti, kai užaugsi?
Vaikutis, kiek pagalvojęs, jam atsako:
— Manau, norėčiau būti kancleriu.
Adenaueris: — Bijau, vaikeli, kad juo 

negalėsi būti. Konstitucija numato tik 
vieną kanclerį, o jį Vokietija turi...

Nevykęs paaiškinimas
Svečias žiūri į Simano Daukanto pa

minklą Papilės miestelio aikštėje ir 
klausia:

— Ką jis čia rodo pirštu žemyn?
— Jis sako, kad Papilėje turgūs buvo 

ir bus, — su pasitenkinimu paaiškina 
miestelio gudruolė.

Šalia stovėjęs policininkas išgirdo po
niutės atsakymą, surašė protokolą ir nu
baudė ją. pastebėdamas, esą, Daukantas 
tvirtina, jog Lietuvos žemė čia buvo ir 
bus.

Bloga širdis
Prastokai, apsirengusi moteris ateina 

į gydytojo kabinetą ir prašo nemokamai 
padaryti širdies rentgeno nuotrauką. Sa
kosi esanti neturtinga ir negalinti mokė
ti. Kai daktaras pasuko aparatą, pamatė 
paslėptą piniginę su penkiomis dvidešim 
ties dolerių monetomis.

— Tikrai jūs turite blogą širdį. — pa
stebėjo neiškentęs tariamajai biedniokei, 
— 100 auksinių dolerių neleidžia jai ge
rai veikti...

Darbas ir poilsis
— Kaip tu derini darbą su poilsiu?
— Labai protingai, tik gaila, kad dar

bui beveik nebelieka laiko...
Kviečiame pasinaudoti mūsų 

Taupymo ir Investavimo Skyriaus 
patarnavimu.

Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS 
& 

INVESTMENTS Co., 
421, Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO.8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, {skaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

Z. Juras.
421, Hackney Rd., London. E.2. England.
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Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjinio sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
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(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.. ENGLAND. 
Tel.: SIIO 8734.

, 2.
3.

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 23 d.. 19 vai.. ..Three Crowns“ 
restorano salėje Whitmore Rean'e. Cole
man Street. DBLS Wolverhamptono Sky
riaus Valdyba ruošia

Nepriklausomybės šventės Minėjimą.
Programoje numatyta: oficialioji dalis, 

šokiai, dainos, loterija ir alutis. Pelnas ski 
riamas Taxitos Fondui.

Mielus tautiečius kviečiame gausiai da
lyvauti ir savo atsilankymu paremti Tau
tos Fondą.

Skyriaus Valdyba

6


	1963-02-12-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1963-02-12-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1963-02-12-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1963-02-12-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1963-02-12-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1963-02-12-EUROPOS-LIETUVIS-0006

