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Bražinskai

Turkijon

LIETUVIAI PAGROBĖ LĖKTUVĄ

Pranas Bražinskas, 46 m. amžiaus, ir jo
sūnus Algirdas, 18 m. amžiaus, privertė
Sov. Sąjungos keleivinį lėktuvą nusileisti
Turkijoje.
Jie nušovė lėktuvo patarnautoją ir su
žeidė lakūną ir jo pavaduotoją ir vieną
keleivį. Laikraščiai tvirtina, kad sužeistie
ji taisosi.
P. Bražinskas tvirtina, kad šaudymas ne
buvo tyčinis darbas: jis buvo pradėtas ta
da. kai lakūnas ėmė purtyti lėktuvą. Jis
prašo grąžinti ar bausti jį. jeigu reikia, tai
žinosiąs, kad bent sūnus laisvas, bet sūnų
prašo palikti laisvą.
Beje, kai kurie laikraščiai tėvo ir sūnaus
pavardę rašo kažką panašaus į Kareivą.
Pirmadienio žiniomis, vietinis teismas
juos išteisinęs, tik reikią laukti dar teisin
gumo ministerio sprendimo.

Londonas. 1070 m. spalio 20 d.XXIV metai

Skundas
Septyni Vilniaus žydai š. m. vasario 1
d. pasiuntė laišką Izraelio ministeriui prm.
Goldą Meir ir Jungtinių Tautų Žmogaus
Teisių Komisijai. Savo laišką jie pradeda:
„Mes rašome jums šį laišką iš SSR Lietu
vos sostinės Vilniaus“. Jie jį rašą labai il
gai laukę ir tik po nesėkmingų apeliavimų
savo valdžiai, nes norį išvykti iš SSSR ir
grįžti į savo protėviu, žydų valstybę — Iz
raelį. o sovietai neleidžią jiems išvykti.
Nusiskundę nacių įvykdytu genocidu,
dabar siaučiančiu antisemitizmu ir pasi
taikančiais pogromais prieš žydus, laiško
autoriai apie jų gyvenimą Lietuvoje prieš
II-jį Pasaulinį Karą rašo: „Nedaug iš
mūsų beliko Lietuvoje, šiame puikiame ža
liame krašte, Baltijos pakrantėje. Antrojo
Pasaulinio Karo išvakarėse Žydų Bend
ruomenė Lietuvoje turėjo per 300.000 savo
narių, kurių 87 proc. buvo išžudyta. Nie
kas kitas, tik mes tebeprisimename patys
save šiandien. Netgi neleidžia žydų kalba
dėti įrašų tose vietose, kur buvo vykdomos
masinės žudynės. Ten nėra paminklų nei
„Kaddish“. nei „Yizkor“. Neleidžia mums
susirinkti devintame forte paminėti masi
nių žudynių aukas.
Maždaug penkis šimtmečius buvo džiaug
tasi žėrėjančiu gyvenimu. Dalis mūsų žmo
nių. kurių sūnūs su dėkingumu šio krašto
sostinę vadina „Yerushalem de Litą“
(Lietuvos Jeruzale), Lietuvoje, ypač Vil
niuje, buvo išaugusi išimtinai skirtinga
aukšta kultūra. Ten tvarkingai veikė heb
rajų ir žydų mokyklos: pradžios mokyklų
tinklas, aukštojo mokslo institucijos; ten
buvo pasaulinio garso Strašūno biblioteka,
Žydų mokslinis institutas, daugybė knygų,

laikraščių bei žurnalų, spausdinamų heb
rajų ir žydų kalbomis, ten buvo žydų teat
rai ir klubai. Visa tai, kas buvo, jau nebė
ra ir nebus“.
(Laisvas vertimas dalies laiško, paskelb
to „Religion in Communist Dominated Areas“ biuleteny, 1970 m. birželio mėn. lai
doje, Nr. 11 - 12, 475 Riverside Dr., Room
621, New York, N. Y. 10027).
Vilniaus žydų pareiškimas, kad Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo apie 300.000
žydų, o nacių ir bolševikų okupacijose apie
87 proc. jų buvo išnaikinta, yra teisingas.
Iš viso okupantai fiziškai išnaikino apie
700. 000 Lietuvos gyventojų. Apie 300.000
išnaikino naciai ir apie 400.000 — bolše
vikai. (Varpas Nr. 7, 1967 m., psl. 69).
(ELTA)

Pasaulis c plink mus
EUROPINĖ PREZ. R. NIKSONO
KELIONĖ
Rašo Stepas Vykintas

daus padėties, tačiau jis, kaip ir visur, ape
liavo į politikus, kad jie stiprintų savo vi
daus būklę, nes visiems demokratiniams ir
nekomunistiniams kraštams gresia tas pats
pavojus: Europoje iš Maskvos. Azijoje —
iš Pekino pusės.
Airijos prez. Eamonas de Valera ir min.
pirm. Jack Lynchas priėmė prez. Niksoną
su kultūringu etiketu. Tik keletas neatsa
kingų airių apmėtė prezidento automobilį
kiaušiniais.
Nežiūrint Maskvos pykčio ir nepasiten
kinimo. reikia pripažinti, kad visumoje ši
europinė prez. R. Niksono kelionė buvo
naudinga bendram pasaulio interesui: pa
rodyti Europos sąjungininkams, kad JAV
veda globalinę altruistinę politiką, stiprina
jėgas prieš Maskvos užmačias ir siekia iš
laikyti taiką.
Be prez. R. Niksono. šių kelionę stiprino
ir JAV apsaugos ministerio M. Lairdo
Graikijos ir Turkijos vizitacija.

Nuo š. m. rugsėjo 27 d. iki spalio 5 d.
JAV prez. Ričardas Niksonas atliko labai
reikšmingą diplomatinę ir politinę kelionę
į Europą. Jis aplankė Italiją, Jugoslaviją.
Ispaniją, Angliją ir Airiją. Jo kelionės tiks
las — sustiprinti Viduržemio jūros ir V.
Europos strateginę gynybos politiką. Pasi
rinko lankymo punktus, nežiūrėdamas as
meninių ar politinių skirtingų įsitikinimų,
o turėdamas mintyje JAV interesus. V. Eu
ropos saugumą ir pasaulio taiką. Todėl jis
ryžosi aplankyti ir tokius du priešingus
diktatūrinius kraštus kaip Jugoslaviją ir
Ispaniją...
Pirmasis R. Niksono kelionės etapas bu
vo Italija. Jis gerai žinojo, kad čia bus su
tiktas dvejopai: oficialiai ir demonstraty
MIRĖ VLADAS RADZEVIČIUS
Adelaidėje, Australijoje, spalio 2 d. mirė viai. Neužmirškime, kad katalikinėje šių
Mūsų aukos Tautos Fondui — VLIKO
vienas iš aktyviųjų lietuvių žurnalistų Vla dienų Italijoje viena iš stipriausių yra ko
munistų partija. Ji sudaro didelę opoziciją darbas tėvynės laisvei.
das Radzevičius.
TELEGRAMA TURKIJOS PREZIDENTUI
Jis buvo 62 m. amžiaus, mirė dėl kraujo parlamente, ji surenka per rinkimus apie
DBLS Pirmininkas spalio 16 d. pasiuntė
8 milijonus balsų, ji dabar kartu su socia
išsiliejimo smegenyse.
BIBLIOTEKOS SUKAKTIS
tokią telegramą Turkijos Respublikos Pre
Lietuvoje jis ilgus metus yra redagavęs listais valdo bent kelias Italijos provinci
Vilniuje minėta seniausios Lietuvos bi
zidentui:
„Sekmadienį“ ii- bendradarbiavęs įvairiuo jas. Nors ji vaidina, kad yra savarankiška
„Lietuvių egzilų Didž. Britanijoje vardu
ir nepriklauso Maskvos, bet vis tiek ji dir bliotekos Vilniuje 400 metų sukaktis. Jos
se leidiniuose.
prašau suteikti politinį prieglobstį lėktuvą
ba tam pačiam tikslui: viso pasaulio komu direktorius, Jurgis Tornau, „Tiesoje“
užgrobusiems Bražinskui Pranui ir jo sū
nistiniam užvaldymui. Prez. R. Niksoną ji (rugs. 17 d.) papasakojo apie bibliotekos
nui Algirdui.
sutiko nepalankiai: visame krašte kartu su praeitį ir dabartį. Pokario metu Odesoje
PRIKELTAS STACHANOVAS
„Jau prieš daugelį metų tūkstančiai ne
Dabartiniai Maskvos valdovai staiga socialistais organizavo masines demonstra pavyko rasti ir atgabenti į Vilnių pirmąją
kaltų lietuvių buvo ištremti į Uzbekistaną
„prikėlė“ iš mirusiųjų Stalino laikų darbo cijas. Tačiau Italijos vyriausybė sutiko lietuvišką knygą — M. Mažvydo Katekiz
ir kitas Sibiro dalis, ir iki šiol jiems nebu
didvyrį Aleksiejų Stachanovą, Donbaso JAV prezidentą su reikiama apsauga ir mą. o Maskva grąžino vienintelį pasauly
vo leista grįžti j savo gimtąjį kraštą“.
angliakasį, kuris savo raumenų jėga per diplomatiniu mandagumu. Jis konferavo žinomą M. Daukšos Katekizmo egzemnlioDBLS Valdyba dėl Bražinskų taip pat
su Italijos prez. G. Saragatu, socialdemo rių, K. Sirvydo žodyną ir kitų unikalių da
viršydavo nustatytąsias darbo normas.
raštu kreipėsi į Turkijos Ambasadorių
Po II pasaulinio karo stachanoviečių ju kratų lyderiu, su vyriausybės galva Ko lykų.
Pasak Tornau, dabar bibliotekoje dirba,
Londone.
dėjimas po kiek laiko pagaliau išsikvėpė, lombu, su popiežiumi Pauliumi VI ir kitom
palyginti,
nedaug žmonių — vos pusantro
žymiom
politinėm
asmenybėm.
R.
Niksonas
ir patsai Stachanovas tyliai ir nepastebi
mas gyveno Donbaso apylinkėje, rytų Uk ypač iškėlė Italijos svarbą Viduržemio jū šimto. Daug pasaulio knygų biblioteka gau
ros gynyboje. Tačiau atrodo, kad Italijos na mainais. Nors Vilniuje, Antakalnyje,
rainoje.
Bet dabar jau 64 metų senis Stachanovas politikai, jausdami ir žinodami savo vidaus statomas studentų miestelis, tačiau pagrin
diniai bibliotekos fondai liks centriniuose
komunistų partijos buvo staiga atsimintas sunkumus, yra labai atsargūs angažuotis universiteto rūmuose. Pirmoje eilėje bus
ir vėl padarytas sovietų darbo didvyriu, ir JAV-bėms paremti.
Svarbiausias prez. R. Niksono kelionės iškelta ekonomikos fakulteto biblioteka,
Ar toks planas buvo?
Sąjunga Cienfuegos pasirinko sau kaip ba stachanoviečių kultas vėl bus atgaivintas.
punktas Italijoje buvo šeštojo JAV laivy kurią greitu laiku sudarys 200.000 tomų.
..New York Times" tvirtina, kad JAV ir zę atominiams povandeniniams laivams.
Bibliotekos įsteigimo iškilmės Vilniuje
no manevrai. Tačiau šį prezidento uždavi
Izraelis buvo sutarę bendrais kariniais
iškilmingai
universitete minėtos rugsėjo
nį sutrukdė staigi ir netikėta Egipto prez.
veiksmais gelbėti karaliaus Husseino val Mirė Daladier ir Rapacki
G. A. Naserio mirtis. Nors JAV prezidentas 17-18 d. Buvo svečių ypač iš Sovietų Są
dymą Jordane.
86 m. amžiaus sulaukęs, mirė buvęs
morališkai nebuvo įpareigotas reikšti ge jungos universitetų, aukštųjų mokyklų, o
Planas nebuvo pradėtas vykdyti, kai Si Prancūzijos ministeris pirmininkas Edourd
rija, spaudžiama Jordano aviacijos, ati Daladier, pasirašęs Muencheno susitarimą
— Čekoslovakijos spauda rugsėjo mėn. dulo dėl Naserio mirties, tačiau, vengda „Tiesa“ minėjo (Nr. 217), kad „atvažiavo
daug svečių iš užsienio". Rugsėjo 17 d. po
traukė tankus.
su Hitleriu, 5 metus išsėdėjęs Vichy ir vo paskelbė, kad staiga tragiškai mirė poetas mas viešosios pasaulio opinijos, jis sustab sėdy, pirmininkaujant Vilniaus universite
dė
laivyno
manevrus,
pasitenkindamas
tik
kiečių kalėjimuose.
Stanislavas Neumannas, o iš tikro jis nu
to bibliotekininkystės ir mokslinės infor
Ojukwus ieško vietos
Taip pat mirė 60 m. amžiaus Adam Ra sivylęs komunistų partija ir nusižudęs, pa laivyno garbės paradu. Bet vis tiek R. Nik
sonas rado pakankamai progų Italijoje vie macijos katedros vedėjui L. Vladimirovui,
Biafros nepriklausomybę paskelbęs ir packi, buvęs sovietinės Lenkijos užsienio likdamas laišką.
pralaimėjęs karą prieš Nigeriją Ojukwus reikalų ministeris. išgarsėjęs savo planu
— Pietų Vietnamas neįsileis ilgaplaukių, šai paskelbti, kad JAV šeštasis laivynas be bibliografo V. Bogušio, pranešimus darė
buvo gavęs prieglobstį Ivory Coast respub uždrausti Vidurio Europoje laikyti atomi kad neduotų „blogo pavyzdžio mūsų ber stovi Viduržemio jūros ir V. Europos sar du svečiai rusai.
Kitą dieną vyko iškilmės filharmonijos
likoje, bet su sąlyga, kad nepolitikuos.
nius ginklus.
niukams", o atvažiavusiems ilgaplaukiams gyboje.
rūmuose.
Čia dalyvavo partijos, valdžios ir
Dabar jam įsakyta išsikraustyti, nes kal
bus pasiūlyta apsikirpti arba grįžti, iš kur
Iš Italijos prez. R. Niksonas su savo gau
bėjosi su Britanijos televizija.
Portugalija siūlo bazes
atvažiavę.
sia palyda išskrido į Jugoslaviją. Dėl šitos kiti pareigūnai. Kalbėjo rėkt. Kubilius,
Portugalija siūlo NATO savo bazes pie
— Šveicarijos lėktuvuose įtaisomos ne kelionės mes turime atvirai pasisakyti, kad bibliotekos direktorius J. Tornau, sveikino
Couve de Murville Kinijoje
tų Atlante. Jos galinčios padėti kontroliuo peršaunamos medžiagos pertvaros ir durys ji buvo nereikalinga ir nenaudinga. Šių N. Kurovas iš Maskvos. Pabaigoje L. Vla
Buvęs Prancūzijos ministeris pirm. Cou ti didžiules Atlanto sritis.
tarp lakūnų ir keleivių, kad grobikams dienų Jugoslavija yra komunistinės dikta dimirovas perskaitė sveikinimo laišką So
(ELTA)
ve de Murville trims savaitėms nuvažiavo
sunkiau būtų prieiti.
tūros kraštas, kuris yra pavergęs jugosla vietų partijos C. Komitetui.
Prašo leisti teisman
— Gen de Gaulle’io atsiminimų naujojo vų, serbų, kroatų ir kitas šio krašto tauty
į Kiniją.
Jo uždavinys — stengtis stiprinti Pran
Penki rusų mokslininkai (įžymusis ato tomo per 2 dienas parduota 175.000 eg bes.
BENDRADARBIAVIMAS TARP
cūzijos santykius su Kinija.
Tiesa, Jugoslavijos diktatorius Titas yra
mo specialistas ir Lenino ordino kavalie zempliorių.
UNIVERSITETŲ
— Nuvertęs karininkų valdžią, kuri nu dar tiek savarankus, kad nepasidavė Mask
rius Sacharovas, fizikas ir matematikas
Jis dar atneš šviesą
Turčinas, fizikas Čelidzė, fizikas Belo-Oze- vertė prezidentą, naujasis Bolivijos prezi vos hegemonijai. Tačiau jis yra ir tiek gud Vilniaus ir Krokuvos universitetai rug
Nacionalistinės Kinijos (Formozos) prez. rovas ir biologas Kavas) paprašė, kad dentas gen. Torresas pareiškė, kad jo vy rus. kad. vadovaudamasis savarankiška sėjo 7 d. Vilniuje pasirašė draugystės ir
Čiangkaišekas. kuris dabar yra 83 m. am jiems būtų leista dalyvauti teisme, kai bus riausybė būsianti ne kairioji, bet naciona politika, jis melžia bent kelias karves ir bendradarbiavimo sutartį. Iš lenkų pusės
žiaus, lankydamasis Hongkonge, pakartojo netrukus teisiamas jų draugas matemati listinė.
siekia iki mirties išsilaikyti diktatoriaus sutartį pasirašė Krokuvos Jogailos univer
savo 1949 m. duotąjį įžadą sugrįžti dar į kas Pimenovas.
—■ Rusė baleto šokėja Makarova, kuri at kėdėje patogiai, oportunistiškai. Jei kiltų siteto rektorius prof. dr. M. Klimaszewski,
sisakė iš Londono su Kirovo baletu grįžti karas Artimuosiuose Rytuose, esame tikri, iš lietuvių — doc. J. Grigonis, laikinai ėjęs
Kinijos žemyną. Jo žodžiai:
namo, pasirašė metams sutartį šokti JAV kad Titas atsistotų Maskvos ir Egipto pu Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas,
..Aš grąžinsiu šviesą Kinijos tamsiajam Atmeta planą
lankas svečias, kain nurodyta „Tiesoje"
sėje...
pragarui“.
Sov. Sąjunga atmeta JAV prez. Niksono baleto teatre.
— Du šiukšles išvežiojantieji ir dabar
Iš spaudos aprašymų atrodo, kad prez. (rugs. 8 d.), pareiškė, kad abu universite
pasiūlytąjį planą dėl taikos Indokinijoje.
tus daug kas bendra siejo dar praeity.
Koalicija pavojuje
Tas planas esąs priešrinkiminė propa streikuojantieji anglai, Hughes ir Laslett. R. Niksoną Titas priėmė su reikiamu man Pagal sutartį numatytas bendradarbiavi
gaunantieji tik po 16 svarų savaitei atlygi dagumu, bet gana šaltai ir oficialiai.
Kai Vokietijoje buvo sudaryta koalicinė ganda.
nimo, buvo nuėję aplankyti buvusio savo
Trečioji prez. R. Niksono stotis buvo Is mas visuomeniniu mokslu, matemaH’’’"
socialdemokratų ir laisvųjų demokratų vy
pradžios
mokyklos
laikų
draugo
Edward
panija.
Nežiūrint Ispanijos diktatūrinės fizikos, biochemijos, lingvistikos Ir
riausybė, ji turėjo parlamente 12 vietų Ministeris pirmininkas
klausimų srityse. Būsią keičiamoms —
daugumą.
Gen. Franco skiria Ispanijos ministeriu Heath, Britanijos ministerio pirmininko, valdymo sistemos, reikia pripažinti, kad to darbuotojais paskaitoms skaitv‘1 uDabar 6 laisvieji demokratai perėjo į pirmininku admirolą Blanco, kuris nuo kuris metams gauna 14.000 svarų, ir norė šių dienų Ispanija yra pajėgiausias Vidur
jo pasikalbėti dėl savo atlyginimų, bet, de žemio kraštas, kuris atspariausiai gali atsi numatyta keistis ir studentais. a«r>!-ropoziciją. Tvirtinama, kad ir dar 3 ruošia 1967 m. yra viceprezidentas.
tais. ‘
(ELTA'
Ministerio pirmininko Ispanija jau netu ja, savo draugo nerado — namie buvo tik kirsti prieš komunistinę invaziją. Europos
si neberemti vyriausybės.
saugumo pozicijose jis šiandien užima la
rėjo 31 metus. Tas pareigas ėjo pats vals jo 82 m. tėtušis.
— Kai prez. Pompidou lydėjęs kelionėje bai svarbią vietą. Todėl JAV yra įsirengusi
Kaip žiūri rašytojų sąjunga?
tybės vadas gen. Franco.
MIRĖ A DM. T. SPADE
Po Sov. Sąjungą prancūzų žurnalistas Tad čia savo militarinius punktus. R. Niksonas
Sužinojęs, kad jam paskirta Nobelio pre
Karagande. Sibire, mirė La*viio« ''"'r
žikijos sostinėje Taškente išėjo vakare iš jau nebe pirmą kartą lankosi Ispanijoje.
mija, rusų rašytojas Solženicynas pasisa Mirė Lonsdale
laivyno vadas admirolas Teodoras Snade
Sov. Sąjungoje, netoli Maskvos, mirė so viešbučio, praeivis paklausė jį: „Ar tu ang Jo politinis vienmintis prez. Eisenhoveris
kė, kad jis norės važiuoti jos atsiimti.
J Sibirą jis buvo ištremtas 1941 metais.
Sov. Sąjungos rašytojų sąjungos vadovy vietinis šnipas Gordon Lonsdale, iš tikrųjų las? Ar amerikietis?“, o kai žurnalistas pa čia lankėsi jau 1959 m. Taigi, Ispaniją riša
sisakė.
kad
jis
yra
prancūzas,
tai
tadžikas
su
JAV
bendri
ir
artimi
interesai.
Todėl
ir
bė paskelbė pareiškimą, kad jam premija pik. Molody. kurį britai buvo nuteisę 25
buvusi paskirta politiniais sumetimais. Va metams, bet kuris buvo po 3 m. iškeistas į pasisakė, kas jam ant širdies: „Aš nemėgs prez. R. Niksonas čia buvo sutiktas palan EUROPOS LIETUVIS —
tu prancūzų. Man patinka Niksonas“, ir kiai ir su neslepiamu nuoširdumu.
karų reakcionierių sluoksniai jau seniai britų šnipą.
Anglija ir JAV — seni politiniai partne
nuėjo.
Solženicyną panaudoję savo tikslams.
LITHUANIAN WEEKLY
— Čekoslovakijos komunistų partija riai. šių dviejų valstybių interesai vande Printed and Published in Gt. Britain by
Karas kontrabandininkams
Gana pradėjo karą su kontrabandinin prieš valymą turėjo apie 1.300.000 narių, o nynuose ir žemynuose yra bendri. Kartais ‘he Lithuanian House Ltd.. 1 Ladbroke
Rusai melavo
šias valstybes mažiau ar daugiau išskiria Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470
kais. Saugoti keliams ir daryti kratoms pa po valymo liko apie 400.000.
JAV valstybės sekretorius Rogers pareiš naudojama kariuomenė.
— „The Daily Telegraph“ spalio 13 d. vidaus politinės srovės, tačiau jos lieka
Registered as a newspaper at the Post
kė, kad Sov. Sąjunga melavo, kai tvirtino,
Kontrabandininkai, kaip spėjama, kas rašė, kad neseniai mirusio sovietinio mar bendrybėje. Taigi R. Niksonui čia nereikė Office.
kad paliaubas paskelbus raketos nebuvo met išgabena daugiau kaip už 2 mil. svarų šalo Vorošilovo sūnus Petras yra genero jo ginčytis ir įtikinėti, o pakako tik infor
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
gabenamos į kanalo zoną Egipte,
deimantų, o įgabena cigarečių. kosmetikos las leitenantas, maršalo Vasilevskio sūnus muoti ir pasiinformuoti. Nuoširdžiai priim ir Lietuvių Namu Akc. Bendrovė.
Jos buvusios gabenamos, ir rusai jas ap dalykų ir viskės.
Jurgis — generolas majoras, be kita ko. tas karalienės Elžbietos II. premjero E. HeRedakcija rankraščius taiso ir trumpina
tarnauja.
vedęs maršalo Žukovo dukterį, maršalo atho, greičiausia, aptaręs NATO ir Europos savo nuožiūra.
Govorovo sūnus — generolas pulkininkas saugumo klausimus, jis išskubėjo į Airiją.
Prenumeratos kaina: metams 70 šil., do
Numatomi rinkimai
Airijoje, kaip žinome, pastaruoju metu lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
Ketverius metus prezidento aktais valdy ir sovietinių karinių dalinių Rytų Vokieti
Išplaukė iš Cienfuegos
Lydimas kitų laivų, iš Cienfuegos Ku tas, Kongas pasiryžęs dar šiais metais joje generalinio štabo viršininko pirmasis vyksta religinės kovos, kurios sudaro ir joje — DM 30.
pavaduotojas (be kita ko, maršalai Vasi Anglijai ir JAV nemažų rūpesčių. Be abe Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
boje išplaukė sovietų povandeninis atomi rinkti parlamentą ir prezidentą.
Kandidatu į prezidentus jau parinktas levskis ir Govorovas jau caro armijoje bu jo. prez. R. Niksonas savo trumpu vizitu jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
nis laivas.
negalėjo pakreipti nauja linkme Airijos vi- cija nesiima atsakomybės.
vo išsitarnavę kapitono laipsnį).
Anksčiau amerikiečiai spėjo, kad Sov. dabartinis prez. Mobutus.
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EUROPOS LIETUVIS

koncertus buvo kviečiami aukšti valdžios
žinties, kaip misionierius ragino, ir grįžo
namo ramia sąžine ir berno duotus obuo SU LIETUVIAIS PASAULYJE ir miestų pareigūnai, įvairių tautybių at
stovai, televizija ir spauda.
lius jau graužė nesivaržydamas. Aišku,
„Gyvataras“ pasirodė taip puikiai, kad
taip neturėjo būti, misionieriaus žodžiai
„NAUJIENOS“ PRAŠO PARAMOS
A. BARONO NOVELIŲ KNYGA
pasėjo blogą sėklą, ir jeigu kas sakytų, kad
Čikagos dienraštis „Naujienos“ išsispaus dar ir iki šiol apie tai kalbama.
Ši lietuviška misija parodė, kad mūsų
Mes gyvename dviejuose pasauliuose — kias ypatybes labiau pabrėžti ir žmogų lyg dėl to pirmą kartą A. Barono gyvenime ne dino atsišaukimą, kuriame sakoma, kad
būtajame ir dabartiniame. Dėl to ir mūsų tyčia pastatyti į tokią padėtį, kurioje išryš įrašytas knygos leidėjas, tai nesistebėčiau. kitataučiai baigia išstumti jas iš tos apy jaunimas supranta savo pareigą garsinti
Lietuvos vardą.
rašytojų knygose vyrauja dvi temos: gyve kėja jo kvailumas. Tarpais net norėtum
Apskritai ši A. Barono knyga įvairi. No linkės, kur ji išsilaikė 56 metus.
Kaip žinome, „Gyvataras“ atstovavo Ka
nimas Lietuvoje, kuris paprastai baigiasi įtarti rašytoją pastangomis pamoralizuoti,
Atsišaukime rašoma, kad reikia rasti
su pačių rašytojų pasitraukimu iš savo kad skaitytojai būtų gudresni. Bet greičiau velė, žinoma, mažas daiktas, dėl to, jei šen naujas patalpas spaustuvei ir redakcijai, nadai prieš kurį laiką Prancūzijoje suruoš
krašto, ir gyvenimas svetur. Be abejo, tai gal rašytojui labiau patinka temos su to ten meistrui-rašytojui paslysta kiek ranka, sumoderninti spausdinimo priemones, ir tame tarptautiniame šokių festivalyje.
Pagrindinis šios išvykos organizatorius
ir natūralu: praeitis Lietuvoje ir dabartis kiais žmonėmis, nes leidžia noveliškiau pa tai greit metasi į akis. Bet A. Baronas jau prašoma vyresniąją Amerikos lietuvių vi
svetur yra ta medžiaga, kurią rašytojas rašyti, dažniau pabaigas padaryti nelauk didelį stažą atlikęs meistras, tiek jau jo suomenę ir naujuosius tremtinius padėti buvo Vakarų Kanados lietuvių bendruo
menė.
pažįsta ir naudoja savo raštams. Tik čia tas netikėtas, kaip atsitiko ir su tuo Petru romanų esame skaitę, tiek novelių. Labai tai įgyvendinti.
kartais išsiskiria nuomonės tų, kurie skai Kalkių! Tokio novelinio žaidimo gražiau malonu, kad jis pajėgia ir moka keistis,
Dar
primenama,
kad
per
tuos
56
metų
MIRĖ A. SENIKAS
to rašytojų knygas. Vieni skaitytojai ne- sias pavyzdys galėtų būti „Kelias“ — ir rė ieškoti ir rasti naujų temų ir naujaip jas „Naujienos“ yra daug padėjusios įvairioms
New Yorke rugsėjo 4 d. mirė 58 metų
atlaidžiai tvirtina, kad reikia rašyti tik mai paveikslui yra, ir paveikslas-istorija išsakyti. Štai savo metu jis buvo tikra lietuvių organizacijoms.
amžiaus visuomenininkas Antanas Senikas.
apie aną praeitį. Kiti norėtų, kad apie pra sukirpti pagal visas pavyzdines taisykles, puošnybė, ir jo herojai beveik visi — pa
Nepriklausomoje Lietuvoje A. Senikas
eitį būtų rašoma būtinai gražiai, vadinas, ir pabaiga, kokios, tur būt, reikėtų pavy vyzdiniai poetai-filosofai. Iš to poetinio
LIETUVĖS MOTERŲ KLUBŲ
rūbo
jis
beveik
išsinėrė,
pasidarė
lakonišėjo įvairias pareigas, kaip diplomuotas tei
idealizuojant, naudojant tik šviesias spal dėti.
SUVAŽIAVIME
kesnis ir savo veikėjus daugiau surealistivas. Tiems, kurie pasiryžę matyti literatū
Kalbant apie tą kvailumą, tai rašytojas
General Federation of Women's Clubs sininkas.
roj vien tik praeitį, lietuvių gyvenimas sve gi novelę apie tūkstančius dolerių suradus; no. Bet gali būti, kad jis tarpais šiek tiek metiniame suvažiavime San Antonio mies Nuo pat gimnazijos laikų jis reiškėsi or
pasidarė
per
lakoniškas,
o
tai
nebeleidžia
tur atrodo nevertas jokio dėmesio, menkas, ir policijai juos atidavusį Bakutį tiesiog ir
te, Texase. dalyvavo ir dvi lietuvės: Elena ganizaciniame darbe, daugiausia susijusia
per smulkus, neįdomus, taigi nevertas kny pavadina „Kvailumo riba“. Jei apie tokį kai ko pagrįsti ir išvystyti, štai kažko lyg Mažeikienė atstovavusi Lietuvių Moterų me su tautininkų veikla.
ir trūksta Kalkio kai kuriems veiksmams
Po II Pasaulinio karo persikėlęs į Ame
dorą žmogų kaip Bakutis Motiejus Valan pakankamai suprasti („Priesaika“) ar Pet Federacijai ir Galia Žilionienė — Pabalti
gųriką, vėl dirbo daugelyje lietuvių organiza
Rašytojai, atrodo, nepritaria nėi pirma čius būtų rašęs, tai būtų iškėlęs į aukšty ro Kundos („Smėlio krantas“) jaudinimui- jo Moterų Tarybai.
Suvažiavime dalyvavo 3.500 delegačių iš cijų. 1959-1960 m. ėjo Lietuvos Nepri
jai griežčiau sakomajai nuomonei, nei an bes jo dorumą. Aloyzo Barono Bakutis si pateisinti.
įvairių Amerikos sričių. Ši moterų klubų klausomybės Fondo pirmininko pareigas ir
trajai. Praeitį nebūtina suidealinti, ir gyve išėjo kvailas per visą pilvą, kad nemokėjo
K. Abr.
eilę metų išbuvo Balfo centro valdybos iž
federacija turi 11 milijonų narių.
nimas svetur nebūtinai turi išlikti tik su radiniu pasinaudoti. Per tą kvailumą jis
dininku.
turėjo
atkentėti
ir
nebesulaukė
pensijos.
Abi
lietuvės
atstovės,
pasipuošusios
tau

sirinkimų ar posėdžių protokoluose, vis
tiniais rūbais, savo pranešimuose iškėlė
tiek, ar jis būtų patrauklus, ar viena iš Išvada — nebūk kvailas. Išvada, žinoma,
MIRĖ J. DUBAUSKAS
Lietuvą ir jos pavergimo bylą.
NAUJAS AKADEMIKAS
pūsta tuštybė. Šitaip į praeitį ir dabartį praktiška, gyvenimiška ir literatūriška.
Calgaryje,
Kanadoje, rugsėjo 8 d. mirė
Tik
abejotina,
ar
rašytojas
nesusilauks
II-jo
pasaul.
karo
metu
atskirtas
nuo
tė

žiūrint parašyta ir Aloyzo Barono novelių
77 metų savanoris kūrėjas, Steigiamojo sei
knyga Išdžiūvusi lanka (spausdinta „Drau priekaištų, kad nukrypsta nuo krikščioniš vų energingas ir veržlus Rimas Vaičaitis
NORĖTŲ IŠPIRKTI KNYGĄ
mo narys ir Klaipėdos krašto sukilimo da
go“ spaustuvėje: leidėjas nepažymėtas; vir kos moralės, taip akivaizdžiai rodydamas, Illinois universitete 1970 m. vasarą gavo
Chicagos „Drauge“ Sp. Kr. rašo, kad De lyvis Juozas Dubauskas.
kad
jos
laikymasis
šių
dienų
pasaulyje
net
aeronautikos
inžinieriaus
daktaro
laipsnį.
šelis K. Veselkos; 232 psl.; kaina 4,50 dol.).
troito tautininkų vadovybė pasiuntė Vil
J. Dubauskas išeivijoje buvo lietuviškos
Jaunasis daktaras pradėjo profesoriauti kui, Altui ir P. L. B. valdybai raštą, kad
Šios novelės, kurių rinkinyje yra 18, aki kenksmingas.
Trumpoje novelikėje „Atlaidai“, atrodo, Columbijos universitete New Yorke. Profe V. Vaitekūno redaguotoji informacinė kny spaudos ir lietuvių studentų rėmėjas.
vaizdžiai rodo, kad kaip danguje, taip ir
- r , -žemėje — visa ko buvo praeityje, visa ko išvados prieita visai katalikiškos: priėjo sorius taip pat dirba ir lietuviškoje visuo- gelė anglų kalba „Lithuania“ būtų išimta
yra ir dabar svetur. Jau mačiau, kad ne berną už obuolius įskundęs berniukas išpa- I menėje.
iš apyvartos, nes tenai parašyta, kad prez.
vienam recenzentui ypač krito į akį „Prie
A. Smetonai valdant buvo kietas ir blogas
saika“ — novelė apie Petrą Kalkį, kuris
režimas. Tautininkai primena tame rašte,
dirbo pasiutusiam buožei Brazdžiui. Ne
V. PIETARIO SUKAKTIS
kad prez. A. Stulginskio (kr. demokratų)
vienas tos novelės puslapis socialinių san
laikais laisvių varžymas buvo nutylėtas.
Šiais metais sukako 120 metų, kai gimė zijų.
tykių iškėlimu galėtų juk varžytis su Vie
Esą kalbama, kad Detroite, daugiausia
Lietuvos darbui jį paskatino kun. A. pensininkai, norėtų surinkti pinigų ir su
nuolio „Puodžiūnkiemiu“ ar kai kuriais J. pirmojo lietuvių istorinio romano „Algi
Dambrauskas-Jakštas, kuris rusų valdžios mokėti Vaitekūnui tos knygelės išlaidas,
Baltušio pabrėžtinai pavaizduotais samdy manto“ autorius Vincas Pietaris.
V. Pietaris gimė 1850 m. rugsėjo 21 d. buvo ištremtas į Ustiužną. Nuo tada V. idant ji būtų įtraukta į „index librorum
tojo ir samdinio santykiais. Dabar ir sa
kyk, jei nori, kad anie rašytojai tendencin Žiūrių-Gudelių kaime, Vilkaviškio aps. Pa Pietaris uoliai bendradarbiauja to meto prohibitorum“. Bet Sp. Kr. rašo, kad V.
gi, kai ir šiapus gyvenantieji sugeba taip sinaudodamas rusų valdžios stipendijomis, lietuviškuose laikraščiuose bei žurnaluose: Vaitekūnas tai knygelei medžiagą apie
pat kartais pažiūrėti į praeitį. Tarp anų ra mokėsi Marijampolės ir Suvalkų gimnazi Varpe, Ūkininke, Apžvalgoje, Tėvynėje ir prez. Smetonos valdymą yra paėmęs iš
prof. K. Pakšto anglų kalba knygelės apie
šytojų ir Barono, žinoma, yra skirtumas iš jose, studijavo mediciną Maskvos univer kitur.
TIESOS MEILĖ
Lietuvą ir antrąjį pasaulinį karą. Knygoje
vadose. Nesitveręs pykčiu prieš tą savo sitete, o ją baigęs dirbo kaip gydytojas. Il
Parašė ir apysakėlių, daugiausia iš kai „Lithuania 700 Years“ taip pat esanti reiš
kankintoją, vargšas Petras Kalkys, begin giausiai jis išgyveno Ustiužnoje, Rusijoje.
‘Atmesdami melą, kalbėkite kiekvie
Atskirtas nuo gimtojo krašto, tik retkar mo gyvenimo. Savo pasaka apie Lapės gy kiama panaši mintis, kaip V. Vaitekūno.
damas savo buvusio samdytojo interesus,
nas savo artimui tiesą“ (Efez. 4,25)
čiais
aplankydamas
jį
vasarą,
tiesiog
sir

venimą
ir
mirtį
(1940)
jis
davė
lietuvių
netenka kojos. Net abejotina, ar skaityto
KELIONĖ SU KONCERTAIS
ją visais atvejais pajėgtų įtikinti tokia no go savo krašto nostalgija. Būdamas lietu liaudies pasakų stilizacijos pradžią.
Tiesa yra brangenybė. Jai surasti vals
Šią vasarą, birželio 26 — liepos 5 dieno tybės išleidžia didelius pinigus. Kai nori
velės pabaiga. Gal teisingesnė bus ne Kal- vis patriotas ir lakios vaizduotės, domėda
Bet didžiausias jo Indėlis yra istorinė mis Hamiltono šokių ansamblis „Gyvata- ma patirti, ką mano, kalba ir ką daro kitos
kio filosofija, bet paties autoriaus, kai jis masis istorija, buvo susidaręs net sava
moksliškų
teorijų,
kad
lietuvis
pagonis,
apysaka ar romanas „Algimantas“. Rašy ras“, vadovaujamas G. Breichmanienės. ap valstybės savo apsaugai ar kitų užpuoli
pakalba apie savo herojaus nemokėjimą
paskiau katalikas yra aukštesnis už rusų tojas sukūrė šviesią ir idilišką Lietuvą 13 lankė Vakarų Kanados lietuvių kolonijas. mui, tik dalykiškai perteikiantieji įvykius
gyventi.
stačiatikį ar lenkų kataliką. Buvo net su amžiuje, o visas nelaimes ir nepasisekimus
Per 20 metų pirmą kartą didesniam vie asmenys yra vertinami. Sąmoningai netie
Svetur irgi gyvenimas nėra šviesus. galvojęs išrasti povandeninį laivą, kuris į ją atnešė tik rusų kunigaikščių užpuoli netui pavyko atlikti 6000 mylių kelio ir ap są skelbiantieji yra melagiais vadinami ir
Apstu jame kvailumo, nesugebėjimo prisi turėtų prigąsdinti rusus, kurie gal būtų mai. Stipriose Algimanto, Erdvilo ir Skir- lankyti dideliais nuotoliais išsiblaškiusias visur niekinami, net jų draugai nenori būti
taikyti prie naujų sąlygų. A. Baronas, ypač davę laisvę lietuviams, ir dar daug įvairių munto rankose budo stipri ir galinga Lie ir negausias lietuvių kolonijas.
jų suklaidinti. Melas yra sąmoningas ne
šiame rinkinyje, dar, atrodo, net mėgsta to išsilaisvinimo nuo rusų priespaudos fanta- tuva.
Pati kelionė buvo gerai suorganizuota. I tiesos skelbimas; jis siejasi su bloga žmo
gaus valia, noru kitam pakenkti. Jei to nė
ra, skelbiantis netiesą klysta ir kitus klai
linamas į šiuos poskyrius: 1) agitacijos, 2) informa dina. ‘Burna, kuri meluoja, žudo sielą“, ra
cijos ir 3) buhalterijos.
šo Išminties knyga (1,11).
Dievas taip brangina tiesą, kad tarp sa
2. Klausyta: Bendradarbių pareigų pasiskirsty
vo įsakymų aštuntoj vietoj įdėjo: ‘Nekal
mas.

NAMIE IR SVETUR

BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
jų
dokumentų
1910-1919 METAIS
pačių

šviesoje

Ats. mjr. P. Gudelis
Laik. rev. Lietuvos darb. ir valst. vyriausybės
mizerija

tikslu, kad tokiu būdu išmuš ginklą iš rankų, kaip
vidurinių, taip užsieninių sovietų valdžios priešų, ku
rie tvirtino, kad Lietuvos sovietų valdžia esanti oku
Bet yra labai įdomių įrodymų, kad CK turėjo pacinė valdžia, atneštoji raudonarmiečių durtuvų
didelių sunkumų net sukombinuoti bent kiek patiki pagalba“. Tai tvirčiausias, paties Kapsuko patvir
mesnės išvaizdos „vyriausybę“.
tintas įrodymas, kad visas vaidinimas dėl vyriausy
Kapsukas (123 p.) taip aprašo vyriausybės su bės sudarymo buvo vykdomas tik tam, jog rusai ga
darymo eigą: „Sudarant Laikinąją revoliucinę val lėtų paneigti jiems metamuosius kaltinimus dėl oku
džią buvo vaduojamas! tuom, kad būtų įvesti jon la pacijos. Be to, aiškėja, kad rusai iš karto buvo su
biausia ištirti ir populiarūs masėse komunistai ir kombinavę ne lik L ir BKP-ją, bet ir Lietuvos ir
kuodaugiausia darbininkų. Bet kadangi Lietuvos ir Baltgudijos respubliką. Tik priversti skubiai žygiuo
Baltarusijos kompartija buvo labai jauna, tai labai ti paskui atsitraukiančius vokiečius ir okupuoti Lie
maža iš ko buvo pasirinkti. Teko traukt į valdžią tuvą, jie nesuspėjo surasti baltgudžių marijončių
dargi visiškai nauji žmonės. Tokiu būdu išėjo taip, ir pirmiausia paskelbė tik Lietuvos vyriausybę. Tą
kad kai-kurie revoliucinės Lietuvos valdžios nariai komediją vaidindami, rusai vėliau sušaukė Minske
buvo nepakankamai susirišę su Lietuvos ir Vakarų tariamai baltgudžių suvažiavimą, sudarė Baltgudžių
Baltarusijos darbininkų klesa ir mažai žinomi masė respubliką ir sujungė ją su Lietuva. (Brb 92 ir 93
se; bolševikiškas gi daugelio stažas buvo labai ma dok. ir 84 pastaba). O 6-toje pastaboje rašoma, kad
žas; darbininkai įėjo tiktai du. Kaslink tautinės su Kapsukas „1918-1919 metais buvo tarybinės Lietu
dėties, ji buvo patenkinama: 4 lietuviai, 2 lenkai ir 2 vos vyriausybės gaiva, ir po sujungimo jos su Balt
žydai. Baltarusių klausimas pas mus tada dar nebu gudijos STR buvo L ir BSTR liaudies komisarų ta
vo iškilęs, pagaliau, Vilniuj nebuvo galima rast nei rybos pirmininkas“.
tinkamų baltarusių kandidatų“.
Yra dar vienas tos revoliucinės vyriausybės mi
Iš šio Kapsuko prisipažinimo galime padaryti zerijos įrodymas ir dar aiškesnis paryškinimas, ko
dar porą kitų, dabartiniams Lietuvos valdovams ne kia ji visiška bevertė Lietuvos bolševizmo istorijai
naudingų išvadų. Pirmiausia, kad L ir BKP buvo (Brb 19 dok.):
gryniausia rusų kombinacija, kaip ir vėliau jos suda
„Laikinosios revoliucinės Lietuvos darbininkų
rytoji vyriausybė, ir nieko bendra su tikrove neturė ir valstiečių vyriausybės pasitarimo protokolas apie
jo- Pats Kapsukas pabrėžia, kad baltarusių klausi organizavimą vyriausybės aparato. Daugpilis. 1918
mas visai nekilo, nes jiems partijoje atstovavo rusų m. gruodžio 18 d.
patikėtiniai. O vis dėlto lietuviai bolševikai paklus
I. Klausyta: Komisariatų arba skyrių organizaniai vartojo rusų prikergtąjį baltarusių vardą.
masKapsukas menkai tenusimanė apie jam „valdy
Nutarta: Dėl mažo skaičiaus atsakingų veikė
ti“ pavestos Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį, jei jų, kurie galėtų vadovauti pavieniams skyriams, ir
jis buvo tos nuomonės, kad lenkai ir žydai sudarė 50 suprantant, kad pavienių skyrių organizavimas būtų
% visų gyventojų.
perankstus, kadangi šiuo melu visas Laikinosios rePagaliau visiems lietuviams pravartu žinoti dar vol. Lietuvos d. ir valst. valdžios darbas turi būti pa
vieną Kapsuko prisipažinimą (121 p.), kad „nepri našus į kitų Rusijos socialistinių tarybų respublikų
klausomos socialistinės Lietuvos ir Baltarusijos so federacijos karo-revoliucinių komitetų darbą, todėl
vietų respublikos paskelbimas tėra priimamas tik su apsiribota vieno skyriaus organizavimu, kuris pada

Nutarta: Bendradarbių pareigas pasiskirstyti se
kančia tvarka: Drg. Rapolas, Stepono sūnus, Rasikas — karo komisaras, drg. Jakševičius — politinis
Ežerėlių rajono komisaras, drg. Kcrnovičius — iždi
ninkas, drg. Nevedomskis — 1. e. sekretoriaus p.,
drg. Kazanovičius — buhalteris, drg. Urbanovičius
— literatūros platinimo tvarkytojas, draugai Marke
vičius. Giluntas ir Epšteinas — literatūros platinimo
tvarkytojo pavaduotojai, drg. Bartkus — leidinių
tvarkytojas, drg. Glodekas — agitatorius, dd. Pet
rauskas ir Markevičius paliekami ryšiams- Pirminin
kas V. Mickevičius-Kapsukas. Už sekretorių Neve
domskis“. Iš jų tik Jakševičius ir Karnovskis buvo
vyriausybės nariai.

Taigi šiame dokumente matome juodu baltame
užfiksuota, kad Kapsukas faktiškai niekada nebuvo
joks sukilusiojo Lietuvos proletariato vyriausybės
galva, o tik vienas paprasčiausių RSFR vietinių ka
ro revoliucinių komitetų pirmininkų.
O tas pareigų tarp „velnio tuzino“ bendradar
bių paskirstymas primena man seną jumoristinę ru
sų dainą apie 1905 m. rusų karą su japonais. Negin
čijama tiesa, kad rusai (caro ir bolševikų laikais) nie
kada nepajėgdavo sutvarkyti transporto. Vienu
transsibirinio geležinkelio ruožu rusai nesuspėdavo
pristatyti į tolimą Mandžūriją pakankamai maisto ir
šaudmenų. Buvo dainuojama: „din dili, din dili, prikatili (atriedėjo) ikonų (šventųjų paveikslų) pilni va
gonai“... Mat, dievobaimingieji rusai laimino jomis
savo karius, o vyriausybė siuntė jas vietoj ginklų...

Panašiai rengėsi kariauti narsieji lietuviai ko
munistai. Tik, netikėdami į šv. paveikslus, jie tikėjo
si nugalėti priešus.-, proklamacijomis. Juk iš trylikos
bendradarbių šeši buvo skiriami propagandai: vie
nas leidinių, suprask, proklamacijų spausdinimo
tvarkytojas, vienas jų platinimo tvarkytojas su trim
padėjėjais ir vienas agitatorius — proklamacijų aiš
kintojas. Pagalvokite tik, kad Lietuvos proletariatas
jau buvo paskelbtas sukilusiu, tai bene tie propagan
dininkai rengėsi tomis proklamacijomis nugalėti
„buožes“?..
(Bus daugiau)

bėk netiesos!“

Tiesai nusikalstama, kai kas veidmai
niauja, žemina kito gerą vardą, neteisėtai
atidengia paslaptis kito žmogaus, kai tyčia
kalba netiesą, kai prasimano prieš artimą
nebūtus ano nusikaltimus, apšmeižia, pa
didina kaltes. Dar blogiau, kai teisme me
lagingai liudija. Už artimui padarytą
skriaudą turi pilnai nukentėjusiam atsily
ginti pirmiau, negu ieško nuodėmės atlei
dimo.
Eet ne kiekvienas melas yra sunki nuo
dėmė. Tai pareina nuo padaryto nuostolio
ar žalos artimui. Juokais sakoma netiesa
yra netiesa, bet jei ji žalos niekam nedaro,
nuodėmė bus smulki. Mylėkime tiesą.
Patarimai

Kai norime ką nors atitaisyti, pagerinti,
patobulinti, viską darykime su Dievo ir ar
timo meile kartu. Meilė turi vadovauti mū
sų veiksmams. Išganytojas pasakė: ‘Aš
jums duodu naują įsakymą mylėti vienas
kitą, kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs vienas
kitą mylėtumėte. Iš to visi pažins, kad jūs
mano mokiniai“ (Jono 13, 34-35). Sustiprin
kime savo dvasią, išmanymą, protą, išmin
tį ir meilę. Tik dvasinis taurumas veikia
teigiamai žmones. Mokėkime reikale ki
tiems padėti, prisiimkime pareigas, kitų
nenorimas, atstumiamas ir jas gerai eiki
me. Kai susidaro iš pažiūros nenugalimų
sunkumų, ieškokime šviesos ir jėgos mal
doje. šventieji gyveno žemėje, ir jie tapo
šventais tik dėl savo didelės Dievo ir arti
mo meilės.
Pavyzdžiai

Šiuo laiku katalikų laikraščiai daug rašo
apie Anglijos 40 kankinių kanonizaciją. J
tas iškilmes vyksta gausūs Anglijos žmonių
būriai. Jie yra visos tautos ir Bažnyčios
pasigėrėjimas.
šv. Teresėlė Vaikelio Jėzaus yra garsi
savo 'Mažu keleliu' į Dievą: pilnu atsidavi
mu Dievo Apvaizdai. Prisiminkime ir šv.
Pranciškų Borgiją. atsiuntusį į Vilnių Aka
demijos kurti pirmus tėvus jėzuitus. Jis
gyveno tarp 1510 ir 1572 m. Neilgai gyve
nęs. daug gero padarė Bažnyčiai ir įvai
rioms tautoms. Dabar ilgimės beatifikaci
jos paskutinio Vilniaus vyskupo Jurgio
Matulaičio. Pasimelskime už jo skubų
šventuoju pripažinimą.
K. A. M.
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GRAIKIJOJE
R. SPALIS

Naktis. Slydome oru be ūžesio ir virpėji
mo. Daugumas keleivių snaudė, kiti pritilę
gal gėrėjosi ta nuostabia ramybe, kuri bū
na nakties metu lėktuve. Apačioje retkar
čiais sumirgančios šviesos liudijo, kad
skrendame virš miestų, bet jie tokie mik
roskopiniai, menki. Esi atitrūkęs nuo kas
dienybės, visi vargai, rūpesčiai, džiaugs
mai palikti žemėje, o čia, erdvėje, taip pla
tu ir gera. Esi pakibęs viršuj ir nejunti to
didelio VC 10 greičio. Lengva dūmoti, ma
lonu grįžti į tą seniai prarastąjį vaikišką
pasitenkinimą...
Ar gerai padariau, vykdamas į Graikiją?
Gal teks nusivilti, gal teks prarasti tą jau
nystėj nuaustąjį sapną apie tą kraštą, jos
mitų didvyrius. O pažinsiu, pamatysiu tik
tą fizinį krašto vaizdą, tuo tarpu tas kitas,
dvasinis, bus jau pražuvęs amžių glūdu
moje ir net šaukiami neatsilieps praeities
aidai.
Graikija — Europos kultūros lopšys, kur
gimė Ilijada ir Odisėja. Anais jaunystės
laikais knisau viską, kas buvo prieinama,
ir buvau gan gerai susipažinęs su tokia
turtinga graikų mitologija.

Tuo tarpu naujosios istorijos bėgyje pats
kraštas susmuko, atsiliko, išsibraukė iš pa
žangiųjų tautų tarpo, ir tai atsitiko ne tiek
dėl pačių graikų kaltės, kiek dėl nepatogios
geografinės padėties. Karingi ir despotiški
turkai plūdo, siaubė ir okupavo, kas pake
liui. Vėliau itališkasis, vokiškasis brutalu
mas naikino, čiulpė krašto syvus, ir paga
liau vietos komunistų pastangos užgrobti
valdžią neprisidėjo prie gerovės.
Nutrūksta minties siūlas. Apačioje Tri
umfo arka, šviečia fontanai. Paryžius. Ir
mano ten vaikščiota. Tūkstančiai kitų jau
numindžiojo mano pėdas. Kur tas mielas
tautietis, kuris, išgirdęs lietuvišką žodį, už
kalbino mus naktį prie Seinės? Kaip jam
sekasi?
Dingsta, nuplaukia Paryžius. Naktis išsi
tiesia juoda ir bekraštė. Bedugnėje taškai,
lyg švento Jono vabalėlių ugnys, tik pagili
na jos juodumą...
Kapitonas per garsintuvą praneša, kad
artėjame prie Atėnų. Kas prie langelių,
Paneriam akis, ieškodami miesto. Prožek
torių tvindomas, pasitinka mus išdidus Ak
ropolis, vienišas, susimąstęs, virš per am-

PATYRIMAS KALBA
DARŽININKO KAMPELIS

Atlingavo rudenėlis, nors ir šiltas, bet
drėgnas ir nejaukus. Kai kuriems auga
lams ruduo ir žiema reiškia laikiną miegą,
o daugumai tai visiška mirtis. Nejaukus
ruduo, bet nejauki ir senatvė, jei neturi
daržo.
Didelis bruzdėjimas darže. Reikia baigti
nuimti derlių, nuvalyti paviršių nuo lieka
nų ir sukasti žemę žiemai. Tai tik bendry
bės, bet yra daug svarbių smulkmenų, ku
rias nurodant ir aiškinant užimtų po visą
puslapį kas savaitę. Beveik visi, manau,
daržininkai mėgėjai gali naudotis miesto
bibliotekomis. Beveik visi šiaip taip pa
skaitome angliškai. Skaityklose ir bibliote
kose veltui paimta viena ar kita daržinin
kystės knyga suteiks labai daug naudos.
Ypač tai padės mums išsiaiškinti, šitame
kampelyje patarčiau daugeliui pasisakyti,
pasiteirauti, pasiūlyti. Žinoma, daržinin
kai, kaip ir bitininkai, yra bičiuliai, tad
besidalydami mintimis, patarimais ir pa
stabomis, atliksime visa tai draugiška for
ma.
Eikime į daržą, reikia pasidaryti mėšly
ną — kompostą. Geriausia trąša tai natū
ralus mėšlas, bet, neturint galvijų, reikia
mėšlą-kompostą patiems pasidaryti. Kom
postas beveik atstoja gyvulių ir paukščių
mėšlą, o jei tinkamai išpūdytas, tai kartais
ir geresnis. Visa bėda, kad Anglijoj puvi
mas vyksta labai lėtai dėl klimato savybių.
Lietuvoje kritusi višta dvokia j trečią die
ną. o čia ir po mėnesio mažai pasikeis. Nė
ra čia nei šiukšlynų dvokimo. Už tai norint
supūdyti kompostą, t. y. pasidaryti dirbti
nį mėšlą, vartojami įvairūs chemikalai.
Vėl iš kitos pusės mūsų žiema padeda su
purenti gabaluotą žeme (gruntą) ir sunai
kina daugelį parazitu. Čia blogiau, kad pa
dėti žemei atsikratyti nereikalingų rūgščiu
reikia jau iš rudens arba anksti pavasarį
užberti kalkių, maždaug 7 unc. kvadrati
niam jardui. Atitinkamose parduotuvėse
reikia prašyti: hydrated lime. Nepatartina
berti kalkių į pavasarį, ir žymiai mažiau
rudenį ten, kur manome sodinti bulves.
Grįžkime prie komposto. Kompostui ga
minti geriausiai atliekamame daržo kampe
pasidaryti du aptvariukus. gurbus. Jų di
dumas priklauso nuo daržo dydžio ir dar

žovių rūšies, nes bulvės ar burokai nela
bai daug reikalingi pagalbos. Aptvariukas
reikalingas, kad geriau galėtume supresuo
ti kompostui naudojamą medžiagą. Laimin
gi tie, kurie turi daržo sklypelį prie savo
namo. Jie gali sunaudoti visas pūvančias
šiukšles, maisto likučius, dulkes iš huverio ir t. t. Patartina gurbo dugną iškasti
poros pėdų. Mat, jei kompostą ir sukrausi,
sumindžiosi ir sudėsi iki 3 metrų aukščio,
tai po 6 mėn. jis pasidarys tik 1 metro
aukščio. Pradedame jį daryti su šiaudais.
Jie pigūs, o kartais senų galima gauti vel
tui. Pirmąjį sluoksnį sumindžioti. Šiaudų
dėti apie 15 cm storio, po to daržo liekanų,
lapų, bulvienojų stiebų, vejos šėko ir t. t.
Stiebų, lapų ir bulvienojų, kurie buvo ap
krėsti kokiomis nors epidemijomis, nepa
tartina dėti į kompostą, tokius reikia sude
ginti. Sekantis sluoksnis vėl šiaudai — 15
cm sumindžiotų. Dabar reikia užberti pu
vimą greitinančių miltelių. Pigiausia yra
„garotta“. Užpilti tų miltelių, kad būtų ma
toma (pridengti šiaudus). Dabar ir vėl dėti
žaliavos ir visokių daržo liekanų. Galima
pilti medžio pelenus, anglies suodžias. Be
je, anglies suodžias galima barstyti ir že
mėn, bet būtų gera, kad jos jau būtų kur
nors pastovėjusios bent pusmetį. Taigi
taip sukrauti, kiek reikalinga ar kiek turi
ma medžiagos. Šį rudenį paruoštasis kom
postas geriausiai veiks panaudotas kitą ru
denį sukasant daržą. Šiemet reikia naudoti
pernai paruoštąjį kompostą. Kas dar tik
pradėjo, kaip aš, turės pirkti trąšas, o tas
jau nelabai gerai. Reikia juk naudoti gam
tos galybę: kuo mažiau dėti, bet kuo dau
giau imti. Kai sakau: dėti, tai turiu omeny
je pinigus.
Aš nesigilinu j smulkmenas. Duodu tik
bendrus metmenis ir supratimą, nes mes
visi buvome ūkininkų vaikai ir visi matė
me daržus. Bandysiu ateityje nurodyti
skirtumus, padiktuotus klimato, ir naujes
nius pritaikymus. Šiam rudeniui pakaks,
jei mes pradėsime ruošti gerą kompostą.
Po to pradėsime ruoštis pavasariui, o tuo
tarpu siūlau ir kitiems čia pasisakyti apie
savo patyrimą ir atsiekimus.
V. Andr.

KALĖDINĖS DOVANOS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet
artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

kas arba moteriškas megztukas, vilnonis
arba acryleno, 31 jardo vilnonės kostiumui
medžiagos su įrašu ..all wool made in Eng
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra
£35.0.0.

Dovanų siuntinys 1 (1970).

3į jardo angliškos vilnonės geros rūšies
kostiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam
kostiumui arba dviems suknelėms, 3 jardai
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kašmiro medžiagos. 2Į jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.
Siuntinio kaina, įskaičius muitą ir visas
persiuntimo išlaidas, yra £35.0.0.

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai
£4.15.0. nailono marškiniai £2/10 —, nai
lono lietpalčiai £4.0.0, gėlėtos nailono ska
relės po 16/—, nepermatomo nailono suk
nelei £4.0.0, puikūs vilnoniai moteriški ša
liai £3.5.0 ir kita.

Už £12.0.0 pasiunčiame maisto siuntinį
iš specialiai parinktų produktų. Priimame
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu užsakymus auto mašinoms, motociklams,
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me dviračiams, televizijos aparatams, persiun
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš čiame pinigus ir t. t.
Dovanų siuntinys 2 (1970).

BALTIC STORES LTD.,

(Z. Juras).
421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734

žius jam patikėto miesto. Negalim pasiso
tinti, bet vaizdas traukosi, gniūžta.
Ne tik savotiškas jausmas ausyse, bet ir
siūlais artėjančios, augančios šviesos bylo
ja apie grįžimą į žemę. Pagaliau mėlyni
taškeliai iš šonų liudija aerodromo taką.
Karštas, sausas oras dvelkteli atsidūru
sius žemėje. Autobusėliai veža mus į aero
dromo pastatą, kuris baigtas vos prieš po
rą metų. Pasų kontrolė greita. Antspaudas
prispaudžiamas veik nežvilgterėjus į žmo
gų, taigi nebijoma kokių nors anarchistų,
komunistų ar kitų gaivalų, mėginančių
griauti dabartinę valdžią.
Atlikę formalumus, dairomės viešbučio
mašinos. Vežami spoksome aplink, bet nak
tį miestai panašūs vienas į kitą. Skirtumas
gal toks, kad norisi numesti ir tą lengvą
dėvimąjį švarkelį, užtektų ir trumpikių.
Viešbučio kambaryje šaltas dušas atgai
vina kūną. Ant stalo visas pundas tik ką
gautų informacijų, tačiau akys merkiasi, ir
išsitiestam lovose. Antklodė čia tik dėl de
koracijos.
Atėnai didžiai triukšmingi. Ne tik mūsų
viešbutis juto tą triukšmą, bet ir kiti, išsi
barstę po visą beveik dviejų milijonų mies
tą su Pirėjaus uostu.
Tačiau triukšmas gan monotoniškas, ir
prie jo priprantama greitai. Kas kita karš
tis. Visą laiką, kol ten buvome, temperatū
ra nenukrito žemiau kaip 30 laipsnių Celzijaus. Laimė tik, kad karštis sausas, ma
žiau varginantis.
Su žemėlapiu rankoje tuoj po pusryčių
palikome viešbutį, ir kad tave galas! Že
mėlapio raštas lotyniškas, tuo tarpu gatvių
pavadinimai mieste — graikiški, kažkokia
kirilica. Universitete buvau priverstas
klausyti pas prof. Skardžių bažnytinę sla
vų kalbų. Net egzaminą laikiau. Rusai, pri
ėmę rytų bažnyčios apeigas, iš dalies pasi
savino ir raidyną. Taigi dabar galėjau pa
sinaudoti įsigytosiomis žiniomis, nors ir te
ko ilgai laukti, kol išskaičiau.
Mieste judėjimas nepaprastai gyvas, tak
siu važiavimas pigus, bet jau saugokis, nes
jie daug nepaiso. Skuba, lenkia vienas kitą,
kartais nepaiso ir ženklų, spraudžiasi pro
žmonių tarpus; porą kartų vos nepartrenkė
manęs, ir tik pilnai įsisąmoninęs, kad ju
dėjimas Atėnuose lygiai pavojingas, kaip
džiunglių tigrai, išnešiau nesužalotą kailį.
Miestas švarus, nematyti šiukšlių, po
pierių. žmonės gerai, tvarkingai apsiren
gę. Ar dėl to, kad uždrausta, ar dėl kitų są
lygų ilgaplaukiai vyrai ir nosininių sijonų
mergaitės tik iš užsienių. Krautuvės pri
krautos prekių, ir Atėnai daro turtingą
įspūdį, nors šiaip krašte vargo yra.
Krenta į akis labai populiarus šašlikas.
Ant kiekvieno kampo galima užtikti verti
kaliai besisukantį aviną prieš elektrinius
įkaitintus virbalus.Mėsa, kepdama savo
taukuose, po truputėlį slenka žemyn, kur
automatiškai kapojama į gabaliukus, ir tie
maunami ant medinių lazdelių arba įsuka
mi į tam tikrų miltinį ir pardavinėjami.
Jei pirmosios dienos ir vertė labiau lai
kytis viešbučio, tai vėliau vaikščiojom po
centrą, kaip po savo Halifaxą. Tose kelio
nėse teko kai kur susidurti ir su graikais.
Labai paslaugūs, malonūs ir kartą, padarę
mums tam tikrą patarnavimą, atsisakė už
mokesčio. Ar su visais užsieniečiais taip el
giamasi, ar tik išgirdę anglų kalbą — to
nepatirsi per trumpą laiką.
Nemėginčiau lyginti ir kainų, kas bran
gu, kas pigu, nes reikėtų žinoti ir darbinin
kų ir tarnautojų atlyginimus. Tepastebė
jau. kad ir kainos labai įvairuoja.
Ketvirtąją dieną užtikome Atėnų turgų.
Vaisiai perpus pigesni, negu čia pat mieste.
Kiekvienas pardavėjas šaukia, rėkia, gar
sina savo prekę ir kainą. Tikra opera.
Dažna geresnė krautuvė aprūpina lanky
tojus šaltu vandeniu stiklinėse. Įstatymas
to reikalauja, ir tokiame klimate tai labai
sveikas patvarkymas. Parkuose irgi pilna
srovelių, kur vaikai ir suaugę gali atsigai
vinti.
(Bus daugiau)
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LIETUVOJE
LŪKSTAS YRA LŪKSTAS

Netoli Varnių yra bene didžiausias eže
ras Žemaitijoje, kurį vietiniai gyventojai
vadina Lukše. Sakoma: Lūksti er gyntara
rond. Do vaikioką Lūksti prigieri ir tt.
Tuo tarpu spaudoje tas ežeras vadina
mas įvairiai: Lukštas, Lukštas. „Tiesoje“
Vyt. Vitkauskas rašo, kad šio ežero pava
dinimas pagal tarmės dėsnius literatūrinė
je kalboje turi būti rašomas Lūkstas (kirčiuotinas I skiemuo).
ŠILUVA

„Tiesa“ rašo: „Vargu ar kas Lietuvoje
nežino Šiluvos, kadaise buvusios garsios
„stebuklų“ vietos. Prieš 50 metų tame
miestelyje buvo įkurta mokykla, ir veikė
tik keturios progimnazijos klasės. 1930 m..
„Tiesos“ tvirtinimu, „dėl inteligentų per
tekliaus“ tautos „šulai“ ją uždarė,“ Ir vėl
liko tik pradinė mokykla ir „stebuklingų
dievo namų“.
O dabar, rašoma, jau 1944 m. Šiluvos
progimnazija buvo atkurta ir tapo viduri
ne mokykla. 1952 m. buvo pastatytas dide
lis pastatas vidurinės mokyklos, ir jau iš
leistos 22 abiturientų laidos.
Rugsėjo 26-27 d. Šiluvoje suruošta 50
metų miesto įkūrimo jubiliejaus šventė.
MIRĖ ŠATRIJOS RAGANOS SESUO

Lietuvoje rugsėjo 6 d. Židikuose, Mažei
kių aps.. eidama 92-uosius metus, mirė ra
šytojos Šatrijos Raganos sesuo Sofija Pečkauskaitė.
Visą seserų palikimą perėmė Mažeikių
kraštotyros muziejaus valdytojai, kurie,
kai bus suremontuotas jų namas. įkurs ja
me memorialinį muziejų.

Prieš 164 m. kariaudami Austrijoje, Na
poleono 260 kareivių užėjo į smuklę ir, vis
ką išgėrę, paliko raštelį, kad jie esą sko
lingi.
Dabar tos smuklės prosenelių dukraitė
Mina Bickel pasiuntė Prancūzijos prezi
dentui Pompidou 3.500 svarų sąskaitą.

AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Naujiesiems mokslo metams okup. Lie
tuvoje prasidėjus, juos aukštosiose mokyk
lose sutiko 11.770 pirmaklasių. Tačiau,
kaip pastebėjo „Komj. Tiesa" (rugp. 30 d.),
vidutiniškai j vieną vietą pretendavo po du
stojančius, o kai kur ir iki 4-5. Tuo būdu
mažiausiai bent 11.000 jaunuolių nepateko
į aukštąsias mokyklas. Jiems beliko darbas
pramonėje, kolchozuose ir pan.
Šiais metais Lietuvoje pradėti ruošti kai
kurių sričių specialistai, pvz., Vilniaus uni
versitete pirmą kartą dėstoma taikomoji
matematika, valst. konservatorijoje pradė
ti ruošti televizijos režisieriai. Ne Lietuvo
je. bet vadinamosiose „broliškose respub
likose" lietuviai šiais metais studijuoja
valstybinių įstaigų darbo organizavimo ir
dokumentacijos tvarkymo, vandens trans
porto eksploatavimo bei jo ekonomikos ir
organizavimo, radijo ryšių ir transliavimo
specialybes.
(EI .TA)
KAS RUPI VILNIAUS RADIJUI?

Vilniaus radijas retkarčiais kalba ir apie
JAV-bių gyvenimų. Kokioje šviesoje radi
jo vadovybė linkusi nušviesti amerikinį gy
venimą. liudija rugsėjo 4 d. buvusi paskai
ta per radiją. Jos turinys: socialinės nusi
kalstamumo priežastys Jungt. Amerikos
Valstijose.
(ELTA)
TRYS I AFGANISTANĄ

Iš Lietuvos j Afganistaną pedagoginiam
darbui rugsėjo mėn. pradžioje išvyko trys
R. LANKAUSKAS LENKŲ KALBA
okup. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstyto
Lenkijoje išleistas lietuvio rašytojo R. jai, jų tarpe vienas rusas. J Kabulo Poli
Lankausko romanas „Vidury didelio lau technikos institutą išvyko Vilniaus univer
ko“ ir keturios novelės.
siteto dėstytojas Eugenijus Skibarka, Kau
no Politechnikos instituto dėstytoja Dnlia
MIRĖ CII. ŠULGINAS
Vyšniauskaitė ir Šiaulių Pedagoginio insti
Lietuvoje apie rugsėjo 17 d. mirė buvęs tuto dėstytojas Valerijus Serdiučenka. (E)
Kauno valst. teatro — operos solistas Chanonas šulginas. „Literatūros ir Meno“ sa
„ĄŽUOLIUKAS" RUOŠIASI
vaitraštis, rugs. 19 d. paskelbęs neilgą Alg.
Berniukų choras „Ąžuoliukas“ šį rudeni
Kalinausko nekrologą, nepažymėjęs solis pradėjo ruoštis dviems premjeroms. Tai
to mirties datos.
dvi valandas skambanti J. Haydno oratori
Ch. Šulginas, gerai prisimintinas kauniš ja „Metų laikai“ ir duoklė Rusijos kompo
kės operos senesnės kartos lankytojams, zitoriams — S. Rachmaninovo kantata
buvo gimęs Vilniuje 1891 m., taigi, mirė „Pavasaris“. Be to, šis choras, oficialiai va
sulaukęs 79 m. amžiaus. Dainininko-barito- dinamas „Vilniaus Mokytojų namų pavyz
no karjerą jis pradėjo 1918 m. Vilniaus diniu berniukų choru“, su savo vadovu H.
„Lutnia“ teatre, nuo 1922 m. persikėlė į Perelšteinu į savo repertuarą numato
Kauną, kur 1923 m. debiutavo valst. teatre įtraukti naujus lietuvių, sovietinių bei už
Fausto operoje, Valentino vaidmeny. Ope sienio kompozitorių kūrinius ar klasiškus
roje yra atlikęs per 40 pagrindinių ir ma veikalus.
(ELTA)
žesnių vaidmenų.
Pokario metu Šulginas dainavo radijo
MILIJONAI PASKAITŲ
programose, o 1947 m. atsisveikino su ak
Lietuvoje leidžiamasis žurnalas „Moks
tyvia scenine veikla. A. Kalinauskas velio las ir technika“ rašo, kad „Znanije“ drau
nį apibūdino žodžiais: „be galo kuklus ir gijos nariai kasmet perskaito daugiau kaip
nuostabiai darbštus žmogus, viso kolekty 17 milijonų paskaitų.
vo mylimas kolega“.
(ELTA)
Lietuvoje ta pati „Žinijos" draugija per
nai perskaitė 8.625 paskaitas, o per šių me
PAMINĖTAS M. K. ČIURLIONIS
tų 8 mėnesius — 6.095.
Rugsėjo 22 d. kauniečiai gausiai lankė
M. K. Čiurlionio galeriją — tą dieną atžy
GAMINS GERESNI LINOLEUMĄ
mėtos dailininko ir kompozitoriaus 95-sios
Vilniaus eksperimentalinė polimerinių
gimimo metinės. Sukakties išvakarėse Čiur dirbinių gamykla gamindavo linoleumą,
lionio sesers V. Čiurlionytės - Karužienės kuris labai lengvai užsiteršdavo. Dabar jau
iniciatyva baigtas restauruoti rankrašty numatoma į linoleumo žaliavą įdėti polinas. Tai buvo atlikta Leningrade — pavy chlorido granulių Tuo būdu bus galima pa
ko „atnaujinti“ daugiau kaip pusantro gaminti linoleumą, kuris ne taip greit užsi
tūkstančio puslapių gaidų, eskizų, laiškų, teršia ir galimas dažyti net dešimčia spal
iš dalies buvo atkurti kai kurie nukentėję vų.
tapybos darbai. Muzikos salėje galerijoje
Iki metų pabaigos numatoma pagaminti
penkiskart daugiau įvairių spalvų linoleu
mo.
M. D.

AUTOMATAS PAUKŠČIAMS PIAUTI

Tauragės mėsos kombinate įrengta nau
ja mechanizuota vištų ir vandens paukš
Čia visokios šventės, čia draugų vardinės, čių linija, kuri per valandą perdirbs 2.000
vištų arba 1.000 vandens paukščių.
lyg kaladė bičių paūžtam gražiai.
Tai yra pirmoji Lietuvoje ir Pabaltijyje
Dažnai sunkios galvos, sunkios ir sėdynės,
automatizuota įmonė.
jas pamest namolia vargo nemažai.
GYVUO.IAM

MORKINIAI SALDAINIAI
Gimė kam sūnelis ar riebus anūkas,
Vilniaus saldainių fabrikas „Per^sU“
tuoj krūvon sušokę džiaugiamės visi.
klamuoja naujus savo gaminius s- i-ę
Dar labiau tą džiaugsmą kelia
buteliukas, pusfabrikačiais. Pvz.. saldainiai ..Mor'- • '
gaminama su įdaru iš morkų tyrės, sali
nes arbatos puode ūpo nerasi.
niai „Šypsena“ ir „Pasaka“ su vitami” aimorkų sirupe.
Kas nors užaugino dukterį kaip rožę,
Tie morkų saldainiai esq skarn's !* ‘
pasipiršo britas jai rudais plaukais.
gerą aromatą.
Sveikinti supuolę ir kalbas išdrožę.
už jaunųjų laimę traukiam ne juokais.

Katė, patekusi į vandens srovę, bangų
buvo nublokšta gilyn į jūrą. Staiga pama
tęs skęstančią katę, 4 metų šuo Butch šoko
į vandenį ir po minutės atvilko leisgyvę
katę į krantą.
Žinoma, už paslaugą katė jam padėko
Eidami viešnagėn buteliuką nešam,
jo — apdraskė jam nosį.
papročius mūs saugot miela ir gražu.
Sužinojusi tą įvykį RSPCA (Gyvulių
O kai prisitašom, tai net, atsiprašant,
globos draugija) su ceremonijomis įteikė
šeimininkei tenka pavalyt ražu.
Butchui specialų atžymėjimą už jo paro
dytą drąsą.
Butcho šeimininkai tvirtina, kad šuo O tautiečiui mirus, skausmu širdys plaka,
supranta įvykio reikšmę, nes dabar tik iš buvo jis tarp mūsų linksmas ir miklus.
kilmingai vaikštinėjąs lyg koks šventasis Duok, Dievuliau geras, jam dangaus
valaką,
su aureole.
o mes čia nuliūdę pakeliam stiklus.
SKOLA NE ŽAIZDA

buvo atlikti Čiurlionio kūriniai. Apie me
nininko gyvenimą, kūrybą kalbėjo daili
ninkė M. Mildažytė-Kulikauskienė ir kom
pozitorius G. Kuprevičius.
(ELTA)

Mylim mes sueiti, mylime ir juoką,
jei tik gėrimėliai plaukia upeliu.
O tie šeimininkai taip vaišinti moka,
kad net ant rytojaus vos paeit galiu.

DVIRATININKO REKORDAS

Jarovane įvykusiose Sov. Sąjungos dvi
račių lenktynėse meistro vardą išsikovojo
latvis Dzintaras Lačis, 5 km nuotolį suko
ręs per 6 min. 17.29 sek. Tuo jis 2 sekun
dėmis pagerino senąjį rekordą.
GYDYTOJAI SPARDO FUTBOLĄ

Nežiūrint senyvo amžiaus. Vilniuje susi
tiko dvi gydytojų futbolo komandos. Kau
nas ir Vilnius, draugiškose rungtynėse.
Prieš kiek laiko tradicinėse futbolo
rungtynėse žaidė ir žurnalistai.
ŽALGIRIS VARŠUVOJE

Kauno „Žalgiris“ krepšinio turnyre Var
šuvoje išsikovojo pirmąją vietą.
Be kita ko. „Trybuna liudu“ korespon
Linksma, kai apkrautas buteliukais stalas
dentas pastebėjo, kad žalgiriečiai pade
ir kai už jo sėdi tuzinas draugų.
monstravo atletišką krepšinį, labai išvargi
O tą Tautos Fondą, tegu jį kur galas, —
nusį lenkų krepšininkus.
jam mūsų kišenėj nėra pinigų.
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Europos Lietuvių Kronika
LAUKIAME

LONDONAS

Jau esame rašę ir prašę visus, kas sko
lingi už „Europos Lietuvį'“ ar Nidos Knygų
Klubo leidinius, pasistengti atsiskaityti iki
DAINAVIETĖS RENKASI
spalio mėn. pabaigos.
Londono Lietuvių Moterų Dainavos
Šiaip ar taip, spalis jau artėja į pabaigą, Sambūrio susirinkimas šaukiamas lapkri
ir mes kartojame tą prašymą. Pasistenki čio 1 d., sekmadienį, 4 vai., Lietuvių Na
me!
muose (1 Ladbroke Gardens, London, W.
H).
Kviečiamos susirinkiman ir į Sambūrį
TAUTOS FONDUI AUKOJO
S. Pučinskienė — 3 svarus ir tautietis, jungtis dar nedalyvaujančios.
kuris prašė pavardės neskelbti, — 6 sva
rus.
EKSKURSIJA I MANCHESTER!
Abiems nuoširdžiai dėkoja
Londono Lietuvių Jaunimo „Grandis"
T. F. Atstovybė D. Britanijoje
spalio 31 d., šeštadienį, ruošia ekskursiją į
Manchesteryje organizuojamąjį Kariuome
nės šventės minėjimą.
MUSŲ RĖMĖJAI
Kas norėtų prisidėti prie ekskursijos,
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar prašom kreiptis į Z. Juro parduotuvę —
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie Baltic Stores, arba tel. 739-5009, arba į Lie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš tuvių Namus. Kelionės kaina 2 svarai.
kam spausdintam žodžiui paremti: 4 sva
Autobusas išvažiuos nuo Lietuvių Baž
rus 4 šil. B. Kmieliauskas, kuris pastarai nyčios. Grįžtama iš Manchesterio sekma
siais metais iš viso aukomis jau daugiau dienį.
kaip 12 svarų yra tam reikalui prisiuntęs;
1 sv. A. Tirevičius, po 19 šil. A. Čebatariūnas ir J. Petrėnas, 16 šil. B. Kuzminskaitė.
10 šil. P. Šablinskas, 8 šil. J. Januševičius, MANCHESTERIS
6 šil. L. Adamkavičius ir 5 šil. P. Pajaujis.
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
DBLS TARYBOS POSĖDIS

DBLS Tarybos posėdis šaukiamas lap
kričio 14 d., šeštadienį, 1 vai., Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo patalpose.
Jei kam nors Tarybos narių ta proga bū
tų reikalinga nakvynė, prašom bent per sa
vaitę iš anksto kreiptis į Manchester!© Lie
tuvių Soc. Klubo pirmininką.
BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMAS

J. M. Prelato J. Gutausko, D. Br. L. Ben
druomenės Tarybos pirmininko pavedimu,
Krašto Valdyba kviečia Didžiosios Britani
jos L. Bendruomenės suvažiavimą spalio
24 d., 3 vai. p. p., Manchesterio Socialinio
Klubo patalpose (121 Middleton Road,
Manchester 8).
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Veteranų S-gos „Ramovės“
Manchesterio skyrius spalio 31 d., 5 vai. po
pietų, rengia
KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ
Cheetham Town Hall.
Programoje: pik. T. Vidugirio paskaita'
meninę dalį išpildys jaunimo grupė „Gran
dis“, vadovaujama J. Alkio, ir choras, va
dovaujamas V. O'Brien.
Šokiams gros puikus orkestras iki 11 vai
Baras veiks iki 11.30 vai.
Kviečiami visi iš arti ir iš toliau.
Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
VILTIES SUSIRINKIMAS

Spalio 30 d., 7 vai. vakare, Springfield
Rd. Springfield mokyklos salėje įvyks vi
suotinis susirinkimas.
Programoje: kasininko pranešimas, pir
mininko pranešimas, sekretoriaus praneši
mas, Klubo ateities klausimas, atstovo pra
nešimas iš DBLB suvažiavimo.
Nariams ir rėmėjams dalyvavimas būti
nas. Nesusirinkus trims ketvirtadaliams,
susirinkimas Įvyks 7.30 vai., ir susirinkimo
visi nutarimai bus laikomi teisėtais.
Prašome visus atsilankyti ko gausiausiai.

Lietuvos laisvės gynėjų, kovotojų, kankinių bei visų mirusių atminimą.

BRADFORDAS
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

šeštadienį, spalio 31 d., Vyties Klubo
valdyba ruošia EKSKURSIJĄ į Manches
teryje ruošiamąjį Kariuomenės šventės mi
nėjimą. Pakeliui aplankysime Mancheste
rio Lietuvių Klubą.
Išvykstame 3 vai. p. p.
Norintieji dalyvauti registruojasi Vyties
Klube.
Klubo Valdyba

PRESTONAS
MIRĖ V. DAJORAS

Spalio 2 d. ligoninėj mirė širdies prie
puoliu 71 m. amžiaus Vincas Dajoras. Jis
buvo ilgametis DBLS Prestono skyriaus
kasininkas.
Gaila mums, prestoniečiams, nes šiais
metais jau antras tautietis atsiskyrė nuo
mūsų. V. Dajoras buvo didis patriotas. Jis
šelpė lietuvišką spaudą. Tautos Fondą ir
aktyviai dalyvavo organizacijose. Ilgai pri
siminsime mes jį ir visi tie, kuriems jis
siuntė siuntinius — giminėms ir j Suvalkų
krašto trikampį.
Ir jo namai, taip sakant, buvo visų lie
tuvių susibūrimo vieta, kur būdavo apta
riami lietuviški reikalai.
Paliko nuliūdusią žmoną Barborą, gimi
nes Lietuvoj ir draugus, kurių turėjo daug,
ir pažįstamus.
Laidotuvėse dalyvavo apie 50 žmonių.
Ne tik iš Prestono, bet buvo matyti iš Oldhamo, Manchesterio ir Wolverhamptono.
Ir naujasis kapas pasipuošė gėlių žiedais,
palikdamas nuliūdusius mus visus.
Našlės Barboros Dajorienės vardu reiš
kiu padėką, ypač padėjusiai ir vargusiai O.
Ivanauskienei iš Oldhamo, kun. V. Kamaičiui iš Manchesterio ir taip pat visiems at
vykusioms ir dalyvavusiems laidotuvėse.
Tebūnie tau, Vincai, lengva svetima že
mė, pridengusi tave.
Ilgai prisiminsime tave.
M. Ramonas

Spalio 10-11 dienomis Sodyboje Didžio
sios Britanijos lietuviškasis jaunimas susi
rinko į savo pirmąjį suvažiavimą. Dalyva
VIETA ATOSTOGOMS
vo atstovai iš įvairių liet, kolonijų ir pa
Maloniai
kviečiame tautiečius praleisti
vieniui gyveną jaunuoliai ir jaunuolės. Iš
atostogas
mūsų
svečių namuose.
viso buvo apie 30.
Suvažiavimą atidarė ir sveikino DBLS
Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
pirm. J. Alkis, apibūdindamas jo reikšmę
lių minučių kelio miesto autobusų garažas.
ir svarbumą jaunimo veiklos ateičiai.
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van.
Taip pat buvo gauti sveikinimai iš Vokie
denį. Turime leidimą gėrimams.
Vilties Valdyba
tijos Bendruomenės Jaunimo Sekcijos.
Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos
Anglijos Rajono skautų ir kt.
ir rugpjūčio mėn.
Suvažiavimui pirmininkavo J. Padvoiskis, sekretoriavo A. Pukštytė.
SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
Pats pirmininkas padarė Organizacinio NORTHAMPTONAS
OSHAVA
Komiteto pranešimą, kuriame pateikė at
ALPINE ROAD
LIGOS KAMUOJA
stovams Komiteto planus ir siūlymus dėl
VENTNOR
Po ilgesnio gydymosi vėl pradėjęs dirbti,
organizacijos struktūros ir pavadinimo.
ISLE OF WIGHT
rašytojas Laimutis Švalkus atkrito ir da
J. Alkis perskaitė ir paaiškino organiza bar daugiausia vėl turi prisilaikyti lovos.
TELEFONAS: VENTNOR 148
cijos statutą, kuriame buvo pasiūlytas org.
vardas, tikslas ir siekimai. Po gyvų disku
sijų suvažiavimas vienbalsiai priėmė sta
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
tuto projektą ir pavadinimą, kuris būtų: NOTTINGHAMAS
HALIFAX — spalio 25 d., 1 v. p. p.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos
LINAMYNĖS BALIUS
STOKE - ON - TRENTAS — spalio 25 d.,
Jaunimo Sąjūdis.
Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija
12.15 vai., Tunstall.
Sąjūdžio tikslai — apjungti liet, jauni
mą šiame krašte, dirbant DBLS rėmuose ruošia rudens Linamynės Balių spalio 31 NOTTINGHAMAS — spalio 25 d., 11.15
d., šeštadienį. 6.30 vai.. Ukrainiečių klubo
vai., Liet. Židinyje.
ir vadovaujantis Sąjungos įstatais.
KETTERINGAS — spalio 25 d., 12 vai.
Sąjūdis turės savo centro valdybą ir sky salėje (30 Bentinck Rd.).
rius liet, kolonijose, savo iždą ir galės skir Programoje pasirodys lietuviškos linų LEICESTERIS — lapkričio 1 d., 12 vai.
ti atstovus į DBLS Centro Valdybą ir minėjos, rovėjos ir dainininkės. Po progra BRADFORD — lapkričio 1 d., 12.30 v.; po
pamaldų mirusiųjų prisiminimas kapinė
DBI>S Tarybą. Taip pat skyrių atstovai da mos bus šokiai su gera italų muzika.
Kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti
se.
lyvaus DBLS suvažiavime su pilna balsa
j šį šeimynišką vakarą.
LEEDS — lapkričio 8 d.. 3 v. p. p., H. Ro
vimo teise.
sary bažn.
Pirmoji suvažiavimo diena praėjo gra Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija
BRADFORD — lapkričio 15 d., 12.30 v.
žioje nuotaikoje. Diskusijos buvo gyvos, ir
HUDDERSFIELD — lapkričio 22 d., 1 v. p.
visi nutarimai pravesti tvarkingai.
JAUNIMO ŽIDINYS
p.. St. Joseph's bažn.
šeštadienio vakare buvo bendras pasi
16 Hound Rd.. West Bridgford.
NOTTINGHAM — lapkričio 29 d., 12.30 v.,
linksminimas — šokiai.
St. Patrick's bažn.
Sekmadienį, antrąją suvažiavimo dieną, Nottingham, NG2 6AH. Tel. 85738.
MANCHESTER — spalio 25 d.. 11 vai.. Not
po pusryčių vėl į posėdį. Buvo išrinkti va
re Dame vienuolyne. Bignor St., Man
PRISIMINIMAS LAPKRITYJE
dovaujamieji organai: Valdyba ir Rev. ko
Mirusių gyvesniam prisiminimui yra
chester 8. Pamaldas laikys prelatas J.
misija.
Gutauskas.
I Valdybą išrinkti: A. Gasiūnas — pirm.. skirtas lapkričio mėnuo. Lietuvių Židinyje
J. Padvoiskis — sekr.. A. Pukštytė — ka lapkričio 2 d.. Vėlinėse, bus devynerios šv. ECCLES — lapkričio 8 d., 12.15 vai.
sim, P. Petkevičius — vicepirm.. P. Pad Mišios aukotojų intencija ir kitus miru WOLVERHAMPTONAS — lapkričio 1 d..
sius: trejos ryte nuo 7 vai. ir šešerios va
11 vai.. Convent of Mercy, St. John's Sq
voiskis — narys.
uare.
Revizijos Kom.: R. Namajuška, B. Sna- kare nuo 7 vai. Po to per 8 dienas bus lai
komos šv. Mišios, bus vakarinės pamaldos NOTTINGHAMAS — spalio 25 d„ 11.15
baitienė. N. Kutkutė.
vai.. Liet. Židinyje. Pamaldas laiko sve
Po rinkimų buvo diskusijos dėl nario 7 vai. su gedulingais mišparais pagal už
čias kun. dr. K. Matulaitis. MIC.
mokesčio. Nutarta mokėti po I svarą j me prašiusių ir kitas intencijas. Ir per visą
tus. ir mokestis būtų siunčiamas tiesiog C. lapkritį ta mintimi tęsiamos gedulingos pa NOTTINGHAMAS — lapkričio 1 d., 11.15
maldos ir maldos.
vai., Liet. Židinyje. Pamaldas laiko kum
Valdybai.
Kviečiame visus jungtis j šį namiškių.
dr. K. Matulaitis, MIC.
Po to buvo nagrinėta Pasaulio Liet. Jaunimo seimo, finansų ir atstovų klausimai. ¥¥¥¥*¥¥¥**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥40*
Labai gyvos diskusijos vyko pačios veiklos
klausimais, bendravimo su užsieniu, sky
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūris
rių organizavimo, spaudos ir kt.
Tenka pasidžiaugti, kad pats jaunimas
lapkričio 7 d., šeštadienį.
nori veikti tvarkingai ir organizuotai. Tai
Lietuvių
Namuose.
2 Ladbroke Gardens.London, W. 11,
buvo pirmas mums visiems svarbus jauni
ruošia
mo žygis. Esu tikras, kad visi Britanijos
lietuviai prisidės prie mano linkėjimu, ku
riuos galima būtų išreikšti dviem žodžiais:
sėkmės ir ištvermės, jaunime!
Šia proga jaunimas reiškia didelę padė
Pradžia 8 vai. Pabaiga 1 vai. nakties.
ką J. Lūžai ir Sodybos personalui už prie
Gros
gera
muzika. Veiks bufetas. Bus įdomi loterija.
glaudą ir vaišingumą.
Staliukai užsisakomi iš anksto telefonu727-2470.
Iki pasimatymo sekančiam suvažiavime!

Tradicini RUDENS BALIU

Pelnas skiriamas šalpos reikalams.
Svečias

★***********************************************************

RUDENS BALIUS IR MES
Pats idealiausias dalykas būtų, jei vals
tybė pajėgtų pasirūpinti visais savo gyven
tojais, patenkindama jų būtinus reikalus
nuo lopšio iki karsto. Bet tokios idealios ir
turtingos valstybės nėra. Dėl to net ir sociališkai pažangiose valstybėse dažnai vi
suomenė turi pati ištiesti ranką, kai žmogų
paliečia kokia nors nelaimė ar liga.
Mūsų, lietuvių, padėtis dar ir gerokai ki
tokia, negu tos visuomenės, kurioje mes
gyvename. Mūsų bendruomenė toje visuo
menėje yra tarytum nedidelė salelė. Tiesa,
įstatymai ir mums taikomi tie patys, kaip
ir kitiems gyventojams, kiek tai susiję su
socialine globa. Bet vis tiek mes esame čia
daugiau ar mažiau svetimi, ir jeigu lietu
viui kai kuriais atvejais neužtenka įstaty
mo numatytosios globos, kas gi jam kitas
padės, kas jį bėdose, varguose ar nelaimė
se užjaus, jei ne lietuviai?
Londone čia turime Lietuvių Moterų
Sambūrį „Dainavą“, kuri tiesioginiu savo
uždaviniu laiko ištiesti pagalbos ranką lie
tuviui varge ar bėdoje. Aišku, kad „Daina

va“ gali ištiesti ranką tik tada, kai ji to
kiam šalpos reikalui turi lėšų. Telkdama
lėšas, ji pati tiesia ranką, kad lietuviai ją
paremtų, padėtų sudaryti pinigų šalpos
reikalui. Tiesą sakant, ji ir tą savo ranką
tiesia pinigų prašydama ne aukų lapais,
bet dažniau vis stengdamasi ką nors tai sa
vo bendruomenei duoti. Vienas toks lėšų
telkimo būdų yra „Dainavos“ ruošiamieji
rudens ir pavasario baliai. Ta proga suei
na lietuviai, taip sakant, pasilinksmina, ir
iš to koks šilingas ar kitas ateina į „ „Dai
navos“ kasą šalpos reikalui.
Ar tai bloga? Tai labai gera. Svarbiau
sia — gera, kad yra kas rūpinasi, telkia
tuos šilingus ir juos panaudoja paremti
blogiau už mus gyvenantiems ar vargan
patekusiems mūsų tautiečiams.
Dėl to paremkime „Dainavą“ bent atsi
lankydami į jos balius, šįkart „Dainava“
kviečia visus į Lietuvių Namus lapkričio 7
d., šeštadienio, vakarui į tradicinį rudens
balių.

VOKIETIJA

ITALU A
SALEZIEČIAI LIETUVIŲ KOFLYCIOJ

Rožinio mėnesiui ir naujiems darbo me
tams pradėti Vytėnų saleziečiai ir seselės,
susijungę su keliais kitais iš svetur užsu
kusiais bendrabroliais. spalio 1 d. susibūrė
naujojoj Aušros Vartų — Gailestingumo
Motinos koplyčioj šv. Petro bazilikos krip
toj pasimelsti ir tautiškai atsigaivinti, šeši
saleziečiai — trys vietiniai ir trys iš svetur
(kun. M. Gaidys iš E.razilijos ir kun. M.
Tamošiūnas su kun. V. Dubinsku iš Ko
lumbijos) — koncelebravo prie Aušros
Vartų Madonos altoriaus.
Gal sunku tremty rasti kitą tokią vietą,
kuri taip tampriai galėtų jungti religinį ir
tautinį elementą.
Koplyčia yra greta šv. Petro, Bažnyčios
nenugriaunamos Uolos karsto — palaikų;
pačioj koplyčioj dominuoja puikiai atkur
tas Vilniaus Aušros Vartų Motinos pa
veikslas: koplyčios sienos iš nevienodų
marmuro lentų — jos išsklaidytos, kaip ir
pati mūsų tauta, bet ir jungiasi vienos su
kitom ir tarpusavy vieningumo centre —•
paveiksle; ir neša to centro link lietuvių
tautą su josios garbinga praeitim (ką sim
bolizuoja didieji mūsų kunigaikščiai, pir
mieji Lietuvos ganytojai, šv. Kazimieras),
su amžių bėgy jos nepalaužusia kančia
(Kražiai ir sudaužyti kryžiai), su didvy
riška josios ištverme ir tvirtu pasitikėji
mu (Rūpintojėlis ir „Marija, gelbėki mus!“
šauksmu beveik visom pasaulio kalbom).
Tatai išryškino po evangelijos tartais žo
džiais Vytėnų saleziečių centro direktorius
kun. Pr. Gavėnas.
T. P.

Pietų Amerikoje gyvenąs lietuvis inži
nierius pageidauja susirašinėti su 45-55
metų amžiaus inteligente lietuvaite, gali
būti našlė, gyvanašlė, panelė ar persisky
rusi. Tikyba nesvarbu.
Rašyti „Europos Lietuvio“ adresu Lituanui.

MIRĖ KPT. J. MATULAITIS

Kpt. Juozas Matulaitis, sargybų kuopos
vadas, mirė Mainzo universiteto klinikose.
Buvo garbingas lietuvis, pavyzdingas ka
talikas, kuris pasižymėjo dideliu uolumu,
prigimta inteligencija, teisinga, bet švelnia
disciplina, dideliais organizacini as sugebė
jimais. Buvo vienas tų, kurie su didžiausiu
entuziazmu stengėsi padidinti Lietuvių
Fondą ir paremti gimnaziją. Vertino kiek
vieną gabų lietuvį, šelpė mokinius ir stu
dentus betarpiškai ir tarpiškai. Jis pats įsi
gijo Mainzo universitete ekonomisto dip
lomą.
(iš Aušros Vartai)
LIETUVAITĖ TELEVIZIJOJE

Dainininkė Lena Valaitytė sėkmingai de
biutavo vokiečių televizijoje spalio 1 d.
NORVAIŠŲ LAIMĖJIMAI

Kauno programinių šokių pirmūnai —
TSRS meistrai — dr. Česlovas Norvaiša su
žmona Jūrate Gylyte-Norvaišiene — daly
vavo tarptautiniame turnyre Hamburge
IX. 11 ir laimėjo šeštąją vietą.
Bad Oeynhausene jiems pasisekė geriau,
ir čia jie užėmė be didelių pastangų trečią
ją vietą.
RUDENS NUOTAIKOS

„Tiesos“ „Dienos aidų“ skyrelyje rašo
ma, kad Lietuvoje jau prasidėjo rudenėlis:
„Draikos voratinkliai. Spalvų varsos išda
žė visą žaliąjį mūsų krašto rūbą. Jau ir že
mėje čeža pirmųjų šalnų pakąstų lapų šil
kas. Bulviakasis. Daržų valymas. Rudens
arimai...
„O sinoptikai sako — skubėkite dirbti,
skubėkite džiaugtis gamta, šiaurėje šiemet,
anksčiau negu kitais metais, įsisiautė pū
gos, spalio pabaigoje sniegas gali aplanky
ti ir mus“.
GRUZDŽIŲ SVOGŪNAI

Gruzdžiai Lietuvoje iš seno turėjo svo
PAIEŠKOJIMAI
gūnų apylinkės vardą. Gruzdiečiai svogū
Dubinskas Antanas, gyvenęs Londone, pats nus veždavo parduoti į Rygą, Kuršėnus,
ar žinantieji apie jį prašom rašyti: V. ža Šiaulius. Joniškį.
liukas, Bergstr. 56, 4501 Vehrte, W. Germa
Dabar planuojama sekančio penkmečio
ny.
pabaigoje užsodinti 10 ha svogūnais, kurie
duos 180 tonų derliaus.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

SKAITYKIME SAVAS KNYGAS
Žemaičių Antanas — Nutolusios dienos —

18/—.

J. Hermanavičius —■ Raudonųjų stovyklo
se — 30/—.
J. Jaškauskas — Lemtingos dienos —
22/—.
Vyskupas Pranas Brazys
18/—.
K. Bielinis — Teroras ir vergija Sovietų
Sovietų Rusijoj — 22/—.
K. Donelaitis — The Seasons — kaina 27
šil., kieti viršeliai 35/—.
Vaikams Elementorius — 18/—, ir kitos
spalvotos knygos.
Žodynai, gintaras, plokštelės.
Rašyti: „DAINORA“, 14 Priory Rd..
KEW — SURREY.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Dovanų siuntinys (1970) 1.

Naujos, specialios nailono nepermato
mos, gėlėtos medžiagos dviems suknelėms
arba bliuskutėms. 3J jardo angliškos vilno
nės eilutei medžiagos, gali būti vyriškai
arba moteriškai eilutei, 3 jardai crimplene
medžiagos moteriškai eilutei, arba jos gali
užtekti dviems geriausios rūšies sukne
lėms. 1 nailono išeiginiai marškiniai, 2 po
ros nailoninių arba vilnonių vyriškų ar
moteriškų kojinių, 3 itališkos gėlėtos nai
loninės skarelės.
Iškaičius muitą ir visas persiuntimo iš
laidas. siuntinys kainuoja £30. 0. 0.
Taip pat į šį siuntinį arba kitus jūsų
siuntinius be atskiro persiuntimo mokes
čio galima įdėti jūsų pageidaujamų daiktų.
IR VASARA, TR ŽIEMĄ
Mes siūlome: itališkus nailono lietpalčius
IR RUDENI, IR PAVASARI — £4. 0. 0. vilnones gėlėtas skareles —
£1. 15. 0. gėlėtas puikias nailono skareles
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis — £1. 0. 0. vyriškus ar moteriškus megz
tukus — £4. 15. 0. nailono išeiginius marš
Jei saviems padėti nori
kinius — £2. 10. 0. ir t. t.
Padarysi tai tikrai,
Be to. persiunčiame ir pačių siuntėji; su
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ.
darytus siuntinius arba sudarome tokius
Ir neliks kišenė kiaura'
siuntinius, kokius pageidauja siuntėjas.
Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti ati
tinkamą Income Tax sumažinimą.
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79,Victoria Crcsc., Eccles,
Manchester

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd.. London. E. 2. telef.
01 739 8734.
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