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DR. J. K. VALIŪNAS VALSTYBĖS
DEPARTAMENTE

KOALICIJA LIKS
PO SCHLESWIG-HOLSTEINO RINKIMŲ
Socialdemokratų nauja politika DDR
atžvilgiu kelia klausimą, kas bus Vokieti
joje taliau. Kad socialdemokratai neįstengs
vieni perimti valdžios, atrodo lyg ir tikra.
Tik iš vienų rinkimų to dar spręsti negali
ma. Gal Berlyno rinkimai kiek aiškiau pa
rodo, kad SPD (socialdemokratų) padėtis
nepagerėjo. Lygiai tikra atrodo, kad būgš
tavimai, jog SPD laimėjimas tebuvo epizo
das V. Vokietijos valdyme, yra klaidingi.
Berlyno ir Schleswig-Holsteino rinkimai
parodo, kad koalicinė tvarka liks ir po
naujų rinkimų, nors FDP (liberalai) ir kal
kuliavo kitaip. Juk jei jie nesutiko eiti į
Berlyno senatą, tai, tur būt. nenorėdami
gadinti savo santykių su CDU/CSU, o gal
norėdami paveikti Schleswig-Holsteino rin-

ASIMILIACIJOS RĖMĖJAI
Rusai pabrėžia: rusų kultūra ir kalba So
vietuose tariamai veikiančios kitų tautybių
gyventojus Sovietų Sąjungoje. Sovietų
spauda neseniai paskelbė rusų statistikos
pareigūnų pasisakymus ryšium su Vakarų
žydų nerimu dėl žydų gyventojų skaičiaus
Sovietuose sumažėjimo (1959 m. duomeni
mis jų buvo 2.27 mil., o 1970 m. — 2.15
mil.).
Aron J. Bojarski „Izvestijų“ dienrašty
gegužės 7 d. teigė, jog Sovietuose „asimi
liacija tautybių grupėse reiškia natūralų ir
pažangų vyksmą“, o kitas rusas, atrodo, ir
gi žydų kilmės, Lev Volodarskij, centrinės
statistikos įstaigos Maskvoje pareigūnas,
tą pačią dieną „Pravdoje“ pažymėjęs, kad,
1959 m. gyventojų surašymo duomenimis,
21,5 proc. žydų pasisakė kalbą savo tautine
kalba, o 1970 m. — vos 17,7 proc., toliau
teigė, kad rusų kalba sovietų tautybių tar
pe virstanti antrąja kalba. Esą, „milijonai
įvairių tautybių gyventojų laiko rusų kul
tūrą savo gimtąja kultūra ir rusų kalbą —
savo gimtąja kalba“. (Tai oficialūs pareiš
kimai, įdomūs ne tik žydams, bet ir lietu
viams bei kitiems. Vis daugiau atidengia
ma tautų rusinimo kaukė. — Eltos Red.)
(ELTA)

kimus. Spėjama, kad dabartinio valdančio
burmistro asmenybė taip pat turėjusi įta
kos.
Iš Schleswig-Holsteino rinkimų rezulta
tų tektų spėti, kad CDU laimėjo NPD (na
ciai} balsais — 1967 m. rinkimuose jie su
rinko 5,6%, o šiuose rinkimuose 1,3%, va
dinas, neteko 4,3%. CDU laimėjo šiuose
rinkimuose 5,7%. Tą 1,4% prieauglį gali
ma būtų laikyti jaunųjų rinkikų padidėji
mo pasėka, nes kitos partijos gavo irgi
FDP 2,1%, o SPD 2,2% prieauglį. Šiaip ar
taip, aišku, kad NPD įtaka sumažėjo ir kad
pranašavimai, jog SPD V. Vokietijoje sa
vo politika yra rinkikų simpatijas nustoję,
yra klaidingi.
Kissingas laiko Schleswig-Holsteino ir
prieš tai Eerlyno rinkimus įrodymu, kad
dabartinė Brandto valdžia neturinti tautos
daugumos pasitikėjimo. To vis tiek negali
ma būtų tvirtinti, nes dalyvavimas rinki
muose nėra perdaug aktyvus ir iš 70%
dalyvavimo negalima būtų tokių išvadų
pasidaryti. Jei dalyvavimas būtų bent 90%
pasiekęs, vaizdas būtų aiškesnis. Tie trūkstantieji 20% galėtų vaizdą labai pakeisti.
SPD frakcijos pirmininkas Herbert Weh
ner pareiškęs, kad CDU laimėjimo negali
ma paneigti. Jis aiškina laimėjimą dideliu
ūkininkų kiršinimu ir kurstymu prieš SPD
kandidatą į burmistrus Steffen. Jis vadina
CDU veikimą „aistringa demagogija“. Tik,
kaip ten bebūtų, to didelio entuziazmo, ku
ris reiškėsi Brandtui paėmus valdžios vai
rą, jau nebėr.
Kokias išvadas iš tų rinkimų pasidarys
DDR politikai, dar neaišku.

A. P.
ŽALIOJO INTERNACIONALO
KONFERENCIJA
Gegužės 8-10 d. d. Paryžiuje įvyko Tarp
tautinės Valstiečių Sąjungos (žaliojo Inter
nacionalo) konferencija. Lietuvos Valstie
čiams liaudininkams šioje konferencijoje
atstovavo Europoje gyveną valst. liaudinin
kai. Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
junga yra Tarpt. Valst. Sąjungos nariu nuo
1924 m.
(ELTA)

THE SECRETARY OF STATE

WASHINGTON

January 27, 1971

Dear Mr. Charge d’Affaires;
As the Lithuanian people commemorate the fiftythird anniversary of Lithuania’s independence, it is
my sincere pleasure to extend to you best wishes on
behalf of the Government and people of the United
States.

Lithuania’s history is the record of a long
struggle against foreign domination. In 1918, that
struggle culminated in the bright flame of national
independence when Lithuania took its rightful place
among the nations of Europe. That flame was tragi
cally extinguished only twenty-two years later when
Lithuania was forcibly incorporated into the Soviet
Union. Nevertheless, the spirit of the Lithuanian
people has remained undaunted, and their hope for a
restoration of national independence has never wavered.
The courage and patriotic determination which have
sustained this goal have been an inspiration to all
who cherish freedom.
The American people understand and sympathize
with the desire of the Lithuanian people to be masters
of their own destiny. The United States Government,
by its continued non-recognition of the forcible in
corporation of Lithuania, affirms its support for
Lithuania's right of self-determination.

Sincerely yours,

Mr. Joseph Rajeckas,
Charge d’Affaires of Lithuania,
2622 Sixteenth Street, N. W.’,
Washington, D. C.

ISTORINIS DOKUMENTAS
JAV Valstybės Sekretoriaus William P. Rogers originalus laiškas Lietuvos
Charge d‘Affaires Vašingtone J. Kajeckui, dar kartą patvirtinąs JAV nusistatymą ne
pripažinti Lietuvos įjungimo į Sov. Sąjungą.
Tokį pažadą malonu ir kitataučiams bičiuliams parodyti, kad nesame vie
ni.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, ly
dimas Lietuvos Atstovo Vašingtone J. Kajecko, gegužės 6 d. lankėsi Valstybės De
partamente. Kelių valandų nuoširdžiame
pasikalbėjime buvo paliesta daug mums
svarbių tarptautinių klausimų, ypač ry
šium su pastarojo meto įvykiais Europoje
bei Tolimuosiuose Rytuose. Valst. Departa
mentas domėjosi dr. Valiūno paskutinės
kelionės Europon įspūdžiais. Dr. Valiūnas
Vašingtone lankėsi Valst. Departamento
iniciatyva.
(ELTA)

PRAŠYMAS NERAŠYTI PAKLODINIŲ
LAIŠKŲ
Vlikas jau ne kartą kreipėsi į laisvuosius
lietuvius ir prašė juos siųsti laiškus ar tele
gramas bei raginti ir kitus Bražinskų, Ku
dirkos ir Simokaičių gelbėjimo bylose. Bu
vo pateikiami ir laiškų pavyzdžiai. Tūks
tančiai lietuvių tai jau yra įvykdę.
Tačiau buvo ir tokių, kurie savo asmens
vardu rašė ilgus „memorandumus“, juose
įtraukdami visai nereikalingų dalykų. Pra
šoma nerašyti ilgų laiškų, bet pasitenkinti
trumpais bei konkrečiais laiškais.
(E)

PAŠA LLYJE
— Gruzinai ėmė smarkiai ploti, kai Brež
nevas suminėjo Staliną, kaip vieną žymių
jų gruzinų — revoliucijos pradininkų.
— Kraujo tyrimai parodė, kad keturiolikamečiai švedai dvyniai, berniukas ir mer
gaitė, yra ne vieno tėvo vaikai.
— Medijoje, Pensilvanijos valstijoje
(JAV), kas rytą 11 vai. sustaugia sirenos,
ir tai yra iš anksto visiems žinomas ženk
las — prašymas bent valandą nerūkyti ar
pasistengti nerūkyti.
— Britanijos paštininkai nepatenkinti po
streiko paskirtaisiais atlyginimais ir vėl
reikalauja pridėti 5 procentus, o jei ne —
dirbsią pagal taisykles, vadinas, lėtai.
— New Yorke išstatytas parodai 13,14
karatų emeraldas, didžiausias, koks buvo
surastas Šiaurės Amerikoje, dabar vertina
mas 41.700 svarų, kelis kartus jau parda
vinėtas, o kasyklų darbininkas, kuris jį ra
do, kadaise pardavė už apie 300 svarų.
— Pietų Vietnamo viceprezidentas Ky
pareiškė, kad tie pareigūnai, kurie atsakin
gi už socialines neteisybes, turėtų būti su
šaudyti, o tokių esą daug, o tarp jų gal esąs
ir jis pats.
— Per mėnesį į Hongkongą atplaukė apie
500 kiniečių, daugiausia studentų, kurie bė
ga, kai būna į pasienį atsiunčiami dirbti
žemės ūkin.
— Du JAV generolai pažeminti, ir iš jų
atimti pasižymėjimo ženklai, kad nepajėgė
tinkamai išaiškinti prieš trejus metus įvy
kusių My Lai žudynių Pietų Vietname.
— Britanijos sostine Londonu pradės va
žinėti turistinis autobusas — jo keleiviams
bus rodomos žymiosios miesto vietos, ir to
kios kelionės ilgis bus apie 18 mylių, bet
kelionė kainuos 10 svarų, tačiau už tą su
mą keleiviai gaus gerai užvalgyti — laši
šos, steiko, užsigardžiuoti dar braškių, ir
šampano jie galės gerti, kiek tik lenda, ir
muzika jiems bus, ir telefonas, ir prausyk
la, veiks moderni virtuvė, patarnaus gra
žios merginos, taigi amerikonai galės už
savo pinigą keliauti o-lia-lia kaip.
— Bonnoje, Vakarų Vokietijos sostinėje,
Sov. Sąjungos nesimpatiškąjį ambasadorių
Semioną Carapkiną pakeitė ambasadorius
Valentinas Falinas, kuris iš karto padarė
visiems gerą įspūdį savo diplomatui tinka
mu elgesiu, gražiai apsirengęs, tikęs ir prie
stikliuko priėmime ir konferencijoje, bet,
pradėdamas vizitus, jis nuėjo ne pas kanc
lerį Willį Brandtą, kaip tarptautinė geros
diplomatijos forma reikalautų, bet pas ko
munistų partijos vadą Kurtą Bachmanną.
— Britanijos karalienė jau 19 metų ver
čiasi iš tos biudžeto sumos, kuri kasmet vis
tokia pat skiriama, ir dabar ji paprašė pa
didint jos biudžetą 60 procentų, ir laikraš
čiai atkreipė dėmesį į tai, kad ji taip pat
paprašė numatyti tam tikras sumas jos
jauniausiųjų sūnų, karalaičių Andriaus ir
Edwardo, našlėms, jeigu kada nors taip at
sitiktų, kad tokios našlės būtų.

PRIMENAMA KUDIRKOS TRAGEDIJA
gį į laisvę JAV ‘Vigilant' laive. Nors jo
žygis buvo nesėkmingas, tačiau, kiek jis
nebuvo baisus, jis sukėlė ne tik mūsų už
uojautą, bet yra sužadinęs ir vaizduotę.'
Simas savo žygiu mums parodė, ką žmo
gus gali įvykdyti, siekdamas būti laisvas,
ir kodėl laisvė taip brangintina. Kas su
juo ligšiol būtų įvykę, jis bus prisidėjęs
mums dar geriau pažinti visų pabėgėlių
likimą ir šį tą patirti apie kainą, kokią
jie moka laisvę pamilę“.
Komitetas pabėgėlių reikalams, pažy
mėjęs, kad amerikiečių pareigūnų elgesys
buvo sukėlęs didžiulį pasipiktinimą, toliau
pabrėžia: „Daug kas mūsų pageidautų
kuo nors prisidėti nors ir Simo žygiui ne
pavykus“. Dėl to Komitetas ir siūlo pa
ŠVEDAI NORI SUŽINOTI
remti daugiau kaip 16 milijonų pabėgėlių.
Švedijos vyriausybė paskyrė 12.000 šve Jie yra apsigyvenę įvairiuose pasaulio
dų kronų sumą Stockholme veikiančiam kraštuose, ir visur, kur tik jie rado prie
Baltų Institutui. Prašoma dar šį pavasarį globstį, yra įmanoma jiems padėti.
surengti simpoziumą apie Švedijoje gyve
Komitetas savo kreipimesi prašo teikti
nančias Baltijos kraštų mažumas.
bet kokią paramą pabėgėliams. (ELTA)
Baltų Institutą suorganizavo ligšiolinis
Baltų Komiteto pirmininkas, žymus švedų
archeologas prof. Eirger Nerman. Naujasis
institutas — tai nepriklausomai veikianti STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ VASARA
mokslinio pobūdžio institucija, kurios tiks
las — gilinti žinias apie Baltijos kraštus:
„Tiesos“ pranešimu, Lietuvos komjauni
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Prezidiumą su mo vadovybė jau turi planą, kaip studen
daro trijų tautybių atstovai.
tai ir moksleiviai šįmet leis vasarą.
Šiuo metu Institutas turi tris sekcijas:
Apie 15 tūkstančių jaunuolių dirbs prie
baltų kalbos ir literatūros, istorijos ir so statybų ir ūkiuose, apie tūkstantis vyks į
cialinių mokslų. Numatyta kas metai iš kitas respublikas, keli šimtai į užsienio
leisti metraštį.
(ELTA) darbo ir poilsio stovyklas.

„Negalime dabar padėti Simui, bet ga
lime pagalbos ranką ištiesti daugiau kaip
16-kai milijonų pabėgėlių visame pasau
ly“ — tokiais žodžiais JAV-se veikiąs Ko
mitetas pabėgėlių reikalams kreipėsi į au
kotojus. Reikia pažymėti, kad Komitetas,
kurio būstinė yra New Yorke (20 W. 40th
St., New York, N. Y. 10018), savo kreipi
mesi į šio krašto gyventojus šitaip iškelia
Simo Kudirkos tragediją: „Atrodo, kad
niekam nežinoma, kas yra įvykę su lietu
viu jūrininku Simu. Visa, ką mes žinome,
yra tai. kad jis prieš kelis mėnesius buvo
įvykdęs padrąsinantį, bet nesėkmingą žy-

SEPTYNIOS
Prez. Sadato valdžia
Egipto prez. Sadatas pakaltino kiek anks
čiau pašalintąjį viceprez. Sabrį ir krašto
apsaugos ministerį Fawzį suokalbiu nu
versti jį. Jie abu esą laikomi namų arešte.
Pasitraukė 6 ministerial. Prezidentas su
darė naują vyriausybę, kurioje pasitrauku
siųjų ministerių vietas užėmė profesiona
lai..

Ragina nusiginkluoti

dienos

pirmininko Trudeau garbei suruoštuose
pietuose Sov. Sąjungos ministeris pirminin
kas Kosyginas pareiškė, kad jeigu Vakarai
bus pasiryžę sumažinti svetimuose kraštuo
se laikomąją kariuomenę, tuo klausimu bū
sią galima sutarti.
Ta užuomina pirmoje eilėje buvusi skir
ta JA Valstybėms. Trudeau laikomas lyg ir
tarpininku tarp Sov. Sąjungos ir JAV.

Susitikimas su Pompidou

Gruzijoje pasakytoje kalboje Brežnevas
Britanijos min. pirm. Heathas lankėsi
ragino Vakarų valstybes pradėti tartis, kad
Europoje būtų sumažintos karinės pajėgos. Prancūzijoje ir tarėsi su jos prezidentu
Pompidou ir kitais atsakingaisiais to kraš
to vadais.
Papeikimas Uusi Suomi
Suomijos užsienių reikalų ministeris LesTa Heatho kelionė susijusi su Britanijos
kinenas pasmerkė savo konservatorių laik prašymu įstoti į Europos Ekonominę Ben
raščio Uusi Suomi straipsnį, kuriame kriti druomenę.
kuojama Sov. Sąjungos politika Baltijos
valstybių atžvilgiu.
Prancūziška Europa
Straipsnis kenkiąs pastangoms pagerinti
Prancūzijos prez. Pompidou pasikalbėji
santykiams su Sov. Sąjunga.
me su „Le Soir“ laikraščiu yra pareiškęs,
kad ir tada, kai Britanija ir kiti kraštai
Žydai pakaltinti provokacija
(Airija, Danija, Norvegija) įstos, bendroji
Sov. Sąjungos atstovybė Londone suruo
Europos Eendruomenės kalba turėtų būti ir
šė spaudos konferenciją, kurioje buvo tvir
toliau prancūzų, o ne anglų. Anglų kalba
tinama, kad Izraelio atstovybė paskatinusi
esanti ne vien Britanijos kalba, bet dabar
žydus išprovokuoti anksčiau atstovybės pa
daugiausia Amerikos. O Europa nebūtų Eu
talpose įvykusias muštynes. Tai rodą vieno
ropa, jeigu ji neturėtų savo išsiskiriančio
demonstranto atstovybėje rastame portfe
veido.
lyje palikti dokumentai.

Pasikeitimas su aukomis
Pakaltinęs suokalbiu nuversti jį, Egipto
prez. Sadatas pašalino kai kuriuos aukš
tuosius savo bendradarbius, vyriausybės
pakeitimu sudarydamas mįslę ir Egiptą re
miančiai Sov. Sąjungai, kuriai neaišku, ar
ne per nieką bus visi investavimai.
Kartu jau tvirtinama, kad visi pasikeiti
mai nebuvę vien maža viršūnių revoliuci
ja, nes esą areštuota, atleista iš valdinių
tarnybų ar iš pareigų apie 300 egiptiečių.

Nauja era
Egipto prez. Sadatas, susitvarkęs su opo
zicija, pažadėjo savo kraštui naują erą, ku
ri pasireikšianti reformomis.
Su Izraeliu būsianti sudaryta taika, jei
jis pasitrauks iš užimtųjų žemių.
Taip pat jis savo naująjį ministerių ka
binetą supažindino su sąlygomis, kuriomis
Egiptas ruošiasi sudaryti federaciją su Li
bija ir Sirija. Tai federacijai pasipriešinu
sius ministerius ir kitus aukštus pareigū
nus prezidentas išmetė iš užimamųjų vietų.

Įtampa dėl pabėgėlių
Iš Rytų Pakistano vis daugiau pabėgėlių
pasitraukia į Indiją, ir jų susidarysią iki 5
milijonų. Neturtingai Indijai sunku juos iš
laikyti.
Indijos vyriausybė pasiuntė Pakistanui
notą, kad sustabdytų kariuomenės teroro
veiksmus, sudarytų sąlygas pabėgėliams
grįžti ir apmokėtų už pabėgėlių išlaikymą.

Etna daro nuostolius
Etnos ugniakalnio lava pradeda pasiekti
pakalnėje vynuogynus, riešutynus ir kai
mus.

9 nuteistieji
Leningrade 9 žydai nuteisti nuo 1 iki 10
metų darbo stovyklos.

Darbo pasiūlymas

V. Vokietija pradeda ieškoti Britanijoje
darbininkų. Per darbo biržas bus pradėtos EUROPOS LIETUVIS —
Gegužės 19 d. staiga mirė Lietuvos ne siūlyti darbo ir gyvenimo sąlygos Vokieti
priklausomybės kovų dalyvis, savanoris joje.
LITHUANIAN WEEKLY
kūrėjas Juozas Pranauskas.
Printed and Published in Gt. Britain by
Apie 200.000 britų darbininkų galėtų
D. B. L. B-nės Derby Klubo Valdyba ir gauti darbo Vokietijos pramonėje.
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke

nariai jo žmonai Onai Pranauskienei reiš
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470
kia užuojautą liūdesio valandoje.
Registered as a newspaper at the Post
Nesionistai bus organizuojami
D. B. L. S-gos Derby Skyriaus nariui
Sov. Sąjungoje numatoma steigti žydų Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
nesionistų draugija, kurios uždavinys bus
megzti dialogą su užsienio žydų organiza ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
D. B. L. S-gos Derby Skyriaus nariui
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
cijomis ir atskirais žydais, norinčiais pasi
a. a. J. PRANAUSKUI
klausyti, kokia yra sovietinė pažiūra į žydų savo nuožiūra.
staigiai ir netikėtai mirus,
Prenumeratos kaina metams 3,50 sv., do
klausimą.
gilaus liūdesio valandoje jo žmoną, sūnus
Būsiąs pradėtas leisti ir savaitraštis žy lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
ir anūkus nuoširdžiai užjaučiame
joje — DM 30.
dų kalba.
ir kartu liūdime.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų
skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
Skyriaus Valdyba ir nariai
Kosygino užuomina
Maskvoje viešinčio Kanados ministerio cija nesiima atsakomybės.
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EUROPOS LIETUVIS

Dailininko žmona
Juozas Tininis yra išleisdinęs trejetą pro
zos knygų — du novelių rinkinius ir roma
ną. Paprastai romanai laikomi, pranašes
niais darbais už noveles. Aišku, novelė yra
trumpas daiktas, rašytojas neturi kur joje
įsibėgėti, atsiskleisti. Skaitytojai irgi būna
daugiau patenkinti romanais. Kas, sako, iš
tos novelės, perskaitei keletą ar keliolika
puslapių, ir nebėr! Kai prisėdi prie romano,
tai, broleli, daug turi skaitymo, daug ką
randi. Tokiam galvojime, žinoma, nėra
šimtaprocentinės tiesos. Visa tai priklausė
nuo to, kaip romanai ar novelės parašyti
Sakytume, kad gera novelė geriau už pras
tą romaną. Bet tiek to. nepradėkime ginče
su skaitytojais, neagituokime jų keisti nuo
monę. Kalbėkime apie J. Tininio romaną,
kurį išleido čikagiškis Lietuviškos Knygos
Klubas ir kuris pavadintas Dailininko žmo
na (viršelis G. Vaitienės, 218 psl., kaina 5
dol.).
Tasai romane vaizduojamasis dailininkas
yra Algis Vilmantas, kuris su pirmaisiais
pabėgėliais po karo atsiduria Australijoje
ir patenka dirbti į ligoninės virtuvę. Lais
vu laiku jis dailininkauja, susipažįsta si
gražia (būtinai) australe Moira, ilgesnii
atostogų metu gaudo perlus, kasa auksą,
nes nori praturtėti, motina už beturčio ne
nori leisti merginos. Į tą meilę įsimaišo var
žovas, ir Vilmanto vedybos baigiasi skyry
bomis, ir jis iškeliauja į JAV jau su krūva
paveikslų pradėti gyvenimo kaip dailinin
kas.
Romanas turi pakankamai intrygos. Dai
lininkas myli tą Moirą. Prie Moiros kabina
si, su ja pusiau slaptai ir slaptai susitikinė
ja dailininko varžovas Bell, ir net sūnus
Arūnas-Bobby, pasirodo, yra to pusiau vie
šo, pusiau slapto mylimojo. Dailininką my
li lietuvė slaugė, apie kurią sukasi lietuvis
Antanas. Taip, gyvenimas romane, galima
sakyti, sudėtingas. Kad jis būtų dar sudė
tingesnis. rašytojas leidžia savo vaizduoja
majam dailininkui vos tik susipažintąją bu
simąją žmoną Moirą pasikviesti į savo stu
diją ir iki nuogumo išrengti jau 34 pusla
pyje. Gal prie nuotykių tirštumo reikėtų
priskaityti ir tuos du atvejus, kai dailinin
kas buvo areštuotas, kartą — kad šypsojo
si svetimai žmonai, kitą — kad įžeidė ka
ralienę, ir abu kartus buvo teisiamas, ir jis
dar šaudė savo žmonos meilužį.
Nepaisant visų tų ir kitų nuotykių, roma
nas yra ypatingas ir nemanytume, kad pre
tenduotų į rimtą literatūrą. Greičiau tai
lengvoji lektūra, kažkas panašu į nuotykių
romaną, kuriame didelis vaidmuo skirtas
pažinčiai su Australija, vadinas, gido parei
goms ir visokiausiems enciklopediniams
dalykams. Ne viename puslapyje rašytojas
pasinaudoja ir jumoru ar net įpina visiškai
anekdotišką sceną.
Nuotykių romanuose herojai būna kieti,
užsispyrę, už ką nors kietai kovoja, ko nors
siekia, ieško. Ta jų kova, tas ieškojimas ir
charakterizuoja juos nuotykis po nuotykio.
J. Tininio šio romano herojai, atrodo, kaip
ir neturi savo charakteristikos. Jie tik pa
deda veiksmui vystytis. Dailininkas Vil
mantas, kas gi jis? Skaitydami mes nejau
čiame, kad jis tą Moirą myli arba slaugės
Juzės nemyli, kad jis tikrai ieško perlų ar
aukso, kad jis gena nuo savo žmonos meilu
žį. Jo niekas nejaudina, jis įtemptesniais
akimirksniais pasirodo visiškas medinukas.
Kad Moira mylėtų jį ar tą Bell, kad ji sver
tų, kurį pasirinko, kad ji ko nors gailėtųsi
ar neapkęstų — taip pat nėra duomenų
spręsti. Tas pats ir su kitais romano veikė
jais. Dėl to galima būtų spėti, kad rašytojui
ne tai ir rūpėjo. Kas jam galėjo rūpėti?
Tur būt, parašyti šiaip patrauklią knygą,
kurioje jis galėtų supažindinti skaitytoją
su Australija, su kai kuriais jos papročiais,
su europiečio ir australo galvojimo kai ku
riomis skirtybėmis, o ir šiaip paberti savo

turimų žinių. Jei nebūtų veiksmo, nuoty
kių, veikėjų, tai pati tokia informacinė-gidinė knyga gal nuobodesnė būtų. Deja, vis
ką gadina tai, kad knyga pavadinta roma
nu. Vadinas, su ja kaip su romanu ir skai
tytis turėtume.
Iš romano mes turime garbę sužinoti pa
vadinimus daugelio Australijos augalų, me
džių ir gėlių, paukščių ir keturkojų. Rašy
tojas pateikia apsčiai mitologijos žinių,
ypač graikiškos. Nepašykštima žinių ir apie
meną. Jeigu kas norėtų eiti gaudyti perlų,
tai šį romaną paskaitęs bent turėti; žinoti,
ką į tokį žygį rengiantis reikia pasiimti,
□augelis dialogų kaip tik tarnauja tai Viso
riai informacijai pateikti. Kitu atveju dia
logas naudojamas arba veiksmui pastūmė
ti, arba dažnai flirtiškai nusiteikusiems
veikėjams savo tuštybei ar savo išminčiai
pareikšti. Pvz.:
„— Ar ji taip ir pozavo, kaip čia atvaiz
davai?
— Žinoma. Kodėl?
— Aš klausiu tik iš smalsumo. Ji turi re
to gražumo kūną, vertą tavo teptuko.
— Užtat ją ir įamžinau. Ne kiekvienam
dailininkui pasiseka nutverti tokio grožio
modelį.
— Nebent tik Virginia Mayo galėtų sėk
mingai su ja varžytis. Vienas dvasiškis yra
pasakęs, kad šios aktorės grožis yra Dievo
buvimo įrodymas“.
Arba dailininko pasikalbėjimas su žmo
na, kuri važiuoja į šunų lenktynes:
.,— Algi, pasimelsk už Spindulį, kad jis
atbėgtų pirmas.
— Sėkmės, Moira! Tegu laimės deivė ly
di tavo šunelių kojas, o Diana tegu pagrei
tina jų kojas!
— Diana! Tokios šventosios nesu girdė
jusi!
— Tai medžioklės deivė, o ne šventoji.
Aš tau kadaise ją rodžiau Archibaldo ba
seine.
— Ak. tai ta. Atsimenu. Bet gal tu, kaip
geras katalikas, žinai tokį šventąjį, nešio
jantį šunų globėjo vardą?
— Šventas Rokas, jei neklystu.
— Argi? O ką šv. Bernardas turi bendro
su šunimis? Ar jis negalėtų šiame reikale
man pagelbėti?
— Vargu. Jis nėra šunų globėjas.
— Tai pasimelsk į šv. Roką.“
Melstumės ir mes į šv. Roką ar į šv. Ber
nardą, jei dar nebūtų per vėlu. Melstumės
romano sąskaiton, bet jis jau išleistas, dėl
to per vėlu.
Bet J. Tininio knygos skaitytojas, jeigu
šiaip iš to romano būtų tikėjęsis ir daugiau
sau pelno gauti, taigi jeigu jaustųsi ir ap
viltas, galės atsigriebti ir pasidžiaugti sti
lium, kalba. Čia rašytojas pavyzdingai pri
sistato skaitytojui. Korektūros klaidų, tie
sa, apstoka. bet jos neužtemdo Australijos
saulės...

K. Abr.

J. PAUKŠTELIS RAŠO ATSIMINIMUS
Rašytojas Juozas Paukštelis, gyvenąs
Kėdainiuose, šiuo metu eina 73 metus. Jis
pastaruoju metu rašo prisiminimus apie
vyresniosios kartos rašytojus. Dabar baigė
prisiminimus apie G. Petkevičaitę-Bitę,
Šatrijos Raganą, Joną Jablonskį ir numato
rašyti apie Tumą-Vaižgantą, V. MykolaitįPutiną. A. Vienuolį-Žukauską, P. Vaičiū
ną, J. Miliauską-Miglovarą, Juozą Tysliavą, Joną Šliūpą.
(ELTA)

PASIGEDO ŽYMIŲ ŽMONIŲ
ATVIRUKUOSE
„Tiesos“ skaitytojai okup. Lietuvoje nu
siskundė: nė viena leidykla Lietuvoje pas
taraisiais metais nėra išleidusi atvirukų su
įžymių žmonių portretais.
(ELTA)

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllig

|

ZOOLOGIJOS SODE |

=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(iš knygos „Dailininko žmona“)

Miesto parke pilna europiečių imigrantų,
ypač italų, šventiškai apsirengusių. Jie
vaikšto grįstais takeliais arba sėdi ant suo
liukų ir garsiai šnekasi. Vienas italas
skambina gitara ir lyrišku tenoriuku dai
nuoja nostalgišką romansą. Melodija tokia
liūdna, kad net man darosi graudu.
Aš aplenkiu italų būrius ir pagaliau atsi
duriu prie Archibaldo fontano, kuris yra
šio parko vidury. Trykšta skaidraus van
dens čiurkšlės, žaisdamos sekmadienio sau
lės spinduliuose. Atsisėdu ant baseino kraš
to ir žiūriu į bronzines fontano figūras, ant
kurių iš viršaus krinta vanduo. Aš laukiu
Moiros, su kuria antrą valandą turiu čia
pasimatymą.
Netrukus išvystu per parką atžingsniuojančią ir Moirą. Ji apsirengusi žalsva suk
nele, auksinės spalvos batukais, krokodilo
odos rankinuku, su juodais saulės akiniais
ir šviesiai mėlyna skrybėlaite . Apsirengi
mo spalvų mišinys aiškiai nevykęs, bet ar
gi tai sakysi mergaitei, atėjusiai į pasima
tymą.
— Aš truputį pavėlavau, atleisk, Algi.
— Tai niekis. Prašau sėsti ant baseino
krašto ir pasakyti, kas tas Archibaldas. ku
rio vardu atžymėtas šis fontanas.
— Australų žurnalistas, jau senokai mi
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ręs. Tačiau ką reiškia fontano figūros, man
mįslė.
— Aš galiu tą mįslę išrišti. Ties didžiąja
trykšle stovi Apolonas, šviesos ir jaunys
tės dievas, kadaise garbintas Graikijoje. O
ta nuogoji mergina, laikanti elnią už ragų,

|

JUOZAS TININIS

tai skaistybės deivė Diana. Figūra su žmo
gaus galva ir krūtine, bet su ožio kojomis
-— ganyklų dievas Faunas. O ten, žiūrėk,
Tesėjas, besigrumiantis su Minotauru.
— Aš nustebinta jūsų žiniomis. Esu tik
ra, kad niekas iš čia vaikščiojančių žmonių
nežino, ką vaizduoja fontano figūros. Be
je, o kas yra Minotauras?
— Mitologinė senovės Kretos salos bai
dyklė, pusiau žmogus, pusiau bulius; ji gy
veno karaliaus Mino labirinte ir maitinosi
duoklės vardan iš Graikijos atsiunčiamais
berniukais ir mergaitėmis, kol Tesėjas,
narsusis Egėjo sūnus, ją nudobė ir su Mino
dukterimi Ariadna pabėgo iš salos. Vėliau
Tesėjas paliko miegančią Ariadną Nakso

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

A. Davis yra JAV negrė, kaltinama daly
vavusi žmogžudystėje.

MIRĖ S. BALTRAMIJŪNAS

RAŠYS KNYGĄ APIE S. KUDIRKĄ

Thirroulyje (Australija) balandžio 28
d. mirė sulaukęs 68 metus amžiaus Stasys
Baltramijūnas.
Lietuvoje St. Baltramijūnas dirbo pie
nininkystės srityje ir nuo 1941 m. buvo
Pienocentro direktorius. Taip pat daug ra
šė pienininkystės klausimais, ir 1927 m. jo
studiją „Sviesto ydos ir jų pašalinimas“ ir
1937 m. „Pienas ir jo produktai kaip mais
tas“ išleido Pienocentras.
1947 m. Koelno universitete jis parašė
studiją „Sviesto gamybos išlaidų Lietuvo
je priklausomumas nuo pieninių dydžio“ ir
už ją gavo diplomuoto ekonomisto laipsnį.
Emigravęs į Australiją, dirbo lietuvišką
visuomenės darbą ir bendradarbiavo „Mū
sų Pastogėje“.

Bostone (JAV) žurnalistas Algis Rukšė
nas ruošia knygą apie Simo Kudirkos tra
gediją ir jos pasekmes.
A. Rukšėnas yra baigęs Clevelando uni
versitetą ir Illinois u-te studijavo politinius
mokslus.

EGZAMINAS PRIEŠ SAVUOSIUS
Chicagos lietuvių evangelikų liuteronų
„Tėviškės“ choro dirigento duktė Alisa
Lampsaitytė šiais metais įsigijo bakalauro
laipsnius iš germanistikos ir fortepijono.
Savo fortepijono diplomui įsigyti progra
mą ji atliko ir lietuvių visuomenei „Tėviš
kės“ parapijos bažnyčioje.
Alisa gražiai kalba lietuviškai ir daly
vauja lietuviškoje visuomenės veikloje.

APIE LIETUVIŠKUS LAIKRAŠČIUS

saloje ir išplaukė į Graikiją. Mergaitė siū
lų kamuoliuku jį išgelbėjo iš labirinto. Aš,
juo dėtas, nebūčiau taip pasielgęs.
— Kokios priežastys jį vertė sprukti nuo
jos?
— Nenorėjo vesti svetimtautės.
Moira toliau nebeklausinėja. Ji tyli ir
galvoja, žiūrėdama į fontano figūras. Pas
kui pažvelgia į mane ir sako:
— Ar esi buvęs Sydnėjaus zoologijos so
de?
— Ne. Aš jau seniai noriu jį aplankyti,
bet kažkaip vis neprisirengiu.
— Šiandien gera proga savo norą įvyk
dyti.
Mes paliekame fontanų ir pamažu eina
me į prieplauką. Zoologijos sodas Taronga
yra miesto pakrašty — už įlankos. Neilgai
tenka laukti, kol atplaukia laivas. Bema
tant atsirandame ant denio. Aš laikau Moi
rą už rankos.
Tik laivui nutolus nuo kranto, pasirodo
visas įlankos grožis.
Nė viename pasaulio uoste nėra tiek
įlankų, kiek Sydnėjuje, ir visos be galo
vaizdingos. Aš jau kelintą kartą piktinuos
savo tautos valdovų neapsukrumu. Kodėl
mūsų karaliai negalėjo prieš kelis šimtus
metų atsiųsti savo laivyno ir įkurti šios
įlankos krantuose miestą? šiandien Austra
lija būtų mūsų valstybė, o Sydnėjaus vie
toje turėtume kokį Jogailopolį, kuriame vi
si kalbėtų lietuviškai.
Mano akis žavi įlankos grožis, ir aš tyliu.
Moira taip pat pasidaro nebyli. Grožis
atima žadą.

JAPONIJOJE IR KINIJOJE

TARP MARGUČIŲ

„AUKURO“ PASTATYMAS
Hamiltono (Kanada) vaidintojų sambū
ris „Aukuras“ per 20 metų savo veiklos
yra pastatęs „Vincą Kudirką“, „Knygne
šius“, „Valdovo sūnų“, „Aušros sūnus“,
„Gulbės giesmę“, „Mindaugo mirtį“, „Ka
zimierą Sapiegą“ ir daugelį kitų, daugiau
sia patriotinių veikalų.

Šiais metais Vasario 16 d. proga buvo
pastatytas „Aukuro“ vadovės sudarytas ir
„Chicago Tribūne“ laikraščio atstovas režisuotas veikalas „Mūsų tėvynė“.
Vašingtone (II. 18) savo straipsnyje, sumi
nėjęs Baltijos valstybių okupaciją, sako,
PABALTIECIŲ SEMINARAS
jog negrai nori, kad būtų paleista Angela
Kovo
27-28 d. d. New Yorke įvyko pir
Davis, nes ji yra juoda, bet niekas nereika
lauja Simą Kudirką paleisti. Jis stebisi, ko masis pabaltiečių informacinis seminaras.
Seminare buvo nagrinėjamos tokios te
dėl valstybės departamentas nepasiūlė iš
mos: ligšiolinis baltiečių bendradarbiavi
mainyti Davis į Kudirką.
Tas mainas parodytų, kad A. Davis yra mas, baltiečių jaunimas ir studentų veikla,
gyva ir sveika, o apie Simą Kudirką tik te baltiečių spauda ir radijo programos, ga
žinoma iš komunistų reportažo, kad jis limybės JAV politiniame gyvenime, baltie
čių jungtinė veikla ir akcijos metodika.
sveikas, gyvas ir nenubaustas.

skelbia konkursą antkapiui, jo poilsio
vietoje Centennial Park kapinėse, Adelai
dėje. Pietų Australijoje.
Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai.
Laimėję konkursą, gauna $100.00 (šimtą)
dolerių premiją.
KONKURSO SĄLYGOS
1. Kapinių administracija reikalauja, kad
visi antkapiai turi būti įrengti ant tam
reikalui įruoštų betoninių pamatų.
2. Antkapio išmieros: ne platesnis kaip
38“, ne aukštesnis kaip 33“ ir ne storesnis
kaip 11“.
3. Antkapio medžiaga — natūralus kie
tas akmuo. Kitos medžiagos antkapiui ne
leidžiamos.
4. Antkapio projektas turi būti paruoštas
prisilaikant lietuviškų motyvų.
5. Antkapyje privalo būti toks įrašas:
A. A. PULGIS ANDRIUŠIS-ANDRUSEVIČIUS Rašytojas - Laureatas 18. 3. 1907 +
19. 12. 1970 Lietuva — Australija
6; Antkapio projekto brėžiniai privalo
būti pateikti ne mažesnio kaip ketvirtada
lis natūralaus dydžio. Taip pat prie pagrin
dinio projekto galima pateikti modelio fo
tografijas arba perspektyvinius brėžinius.
Tačiau tai nebūtina.
7. Projektai pasirašomi slapyvardžiu ar
specialiu ženklu. Prie projekto pridedamas
ta pačia slapyvarde ar ženklu atžymėtas
užklijuotas vokas, kuriame turi būti pa
duota autoriaus vardas, pavardė ir adre
sas.
8. Gautus projektus peržiūri ir premiją
skiria jury komisija, kurią sudaro: pirmi
ninkas A. Lapšys — architektas, sekreto
rius J. Stepanas — teisininkas ir nariai
Vyt. Kapočiūnas — dailininkas, St. Neliub-

Argentinoje veikiančios daktaro Vinco
Kudirkos vardo Susivienijimas Argentino
je ir daktaro Jono Basanavičiaus vardo
Argentinos Lietuvių centras yra stipriau
sios nariais.
šios dvi organizacijos įamžino garbingus
Lietuvos patriarchų vardus, kartu puose
lėja pagarbą Aušros ir Varpo kūrėjams ir
jų skelbtiesiems idealams. Taip rašo savo
vedamajame „Argentinos Lietuvių balsas“

Alfonsas Giedraitis, „Nepriklausomoje
Japonijoje vykstančiose pasaulinėse sta
Lietuvoje“ aptardamas pačius originaliau lo teniso individualinėse pirmenybėse Ka
sius lietuviškus laikraščius, išeinančius nados čempijonė Violeta Nešukaitytė pra
užsienyje, apie „Europos Lietuvį“ pasisa laimėjo žaidimą Sov. Sąjungos meisterei.
Be V. Nešukaitytės, Kanados rinktinei
kė taip:
„...Europos Lietuvis“, kuris dėl stipriai atstovavo ir E. Sabaliauskaitė.
Raudonoji Kinija buvo pasikvietusi Ka
kondensuotos literatūįtnės medžiagos skai
tytojų laikomas nesenstančiu laikraščiu“. nados ir Anglijos rinktines sužaisti drau
Iš viso užsienyje išleidžiama apie 100 giškų varžybų.
lietuviškų laikraščių bei žurnalų.

SIŪLO IŠKEISTI

PULGIO ANDRIUŠIO ANTKAPIO
STATYMO KOMITETAS

STIPRIAUSIOS IR GAUSIAUSIOS

šys — dailininkas ir L. Pakalnis — spaudos
darbuotojų atstovas.
9. Visi siunčiami antkapio projektai turi
pasiekt jury komisiją ne vėliau, kaip 1971
m. liepos 27 d. Po tos datos gauti projektai
nebus svarstomi.
10. Peržiūrėjusi gautus projektus, jury
komisija skiria premiją. Neradus premijuotino, premija neskiriama. Tuo atveju
Pulgio Andriušio Antkapio Statymo Komi
tetas daro sprendimą ir stato antkapį savo
nuožiūra.
11. Gauti projektai išstatomi viešai pa
rodai ne mažiau kap dviems savaitgaliams.
12. Konkursą laimėjęs projekto autorius
gauna $100.00 premiją.
13. Jury komisijos sprendimas yra galu
tinis ir be apeliacijos.
14. Antkapio projektus siųsti tokiu adre
su: „Pulgis Andriušis Fund“, c/o J. Riau
ba, 9 Harrow St., Dover Gardens, S. A.
Australia, 5048.

Velykų proga „Chicago Tribūne“ dien
raštis išsispausdino 8 metų amžiaus Alenos
Bobelytės su margučiais nuotrauką.
Taip pat šis didysis Chicagos laikraštis
surengė margučių dažymo pamokas Balzeko muziejuje kovo 27 d.
Dienraštis „Sun Times“ paskyrė visą
puslapį lietuviškų margučių nuotraukoms
ir aprašymams.

SUSIRGO A. ŠUKYS
Bradforde gyvenęs dviejų Vyties kryžių
kavalierius ir Nidos Knygų Klubo išleisto
sios „Du mediniai ir trys geležiniai kry
žiai“ prisiminimų knygos autorius A. Šu
kys susirgo širdimi ir buvo paguldytas į
ligoninę.
Emigravęs į Kanadą, jis apsigyveno St.
Catharines ir vis aktyviai dalyvavo visuo
menės gyvenime.

PLOKŠTELĖ AUSTRALIJOJE
Australijoje išleista ilgo grojimo plokš
telė atskirų ir jungtinių chorų dainų, atlik
tų Lietuvių dienų šventėje Melbourne.

ENCIKLOPEDIJON PATENKA NE UŽ
PINIGĄ
Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedi
jos ir Encyclopedia Lituanica leidėjas,
„Drauge“ paskelbtajame laiške paneigia
kai kurių skaitytojų užuominas, kad į En
cyclopedia Lituanica pateko kai kurie žmo
nės finansiniais sumetimais.
Jisai rašo:
„Galiu užtikrinti, kad neatsiras nė vieno
asmens, kuris paliudytų, jog jo biografija
enciklopedijon įdėta dėl pinigo. Tokių pa-

B. JAMEIKIENĖ AMERIKIEČIŲ
PARODOJE

New Yorke Amerikos Biblijos draugijos
patalpose suruoštojoje bažnytinių vėliavų
ir sieninių kilimų parodoje dalyvavo ir
Bronė Jameikienė su savo kilimais „Lie
tuviškoji Pieta“ ir „Šimtakojis“.
Pulgio Andriušio Antkapio Statymo
Toji paroda yra kilnojamoji, ir ji bus ro
Komitetas
doma metus laiko po kelias savaites vis
Komitetas kreipiasi į tautiečius, prašy naujose vietose.
damas paremti komiteto pastangas auko
mis. Pulgis Andriušis, pasitraukęs iš Lie
K. STEPONAVIČIAUS
tuvos į tremtį, buvo visą laiką su mumis.
„ŠIKŠNOSPARNIAI“
Jis rašė mums ir su savo kūrybos gyvu žo
Senosios lietuvių kartos „Pirmyn“ choro
džiu lankė mus DP lageriuose Vokietijoje.
Persikėlęs į Australiją, buvo nuolatinis vi dirigentas K. Steponavičius po ilgesnės per
sokių literatūros vakarų dalyvis. Su savo traukos kovo mėn. pastatė Strausso opere
tę „šikšnosparnį“ Chicagoje.
kūryba buvo nuvykęs net ir į J. A. Ą. Ko
Operetėje dainavo A. Brazis. Mileriūtė,
mitetas mano, kad Pulgio Andriušio ger
bėjai ir jo raštų skaitytojai, isšiblaškę po Praurimė Ragienė ir kt.
platųjį pasaulį, parems komiteto pastan siūlymų buvo nebe vienas, ir vis dar pasi
gas atžymėti paskutinę jo poilsio vietą lie taiko“.

tuviško stiliaus antkapiu.
MIRĖ KAPITONAS DAUTARTAS
Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: „Pul
Amerikoje mirė 76 m. amžiaus Kazys
gis Andriušis Fund“, c/o J. Riauba, 9 Har
row St., Dover Gardens, S. A. Australia. Dautartas, Lietuvoje buvęs „Lietuva“ ir
kitų Nemuno laivų kapitonas.
5048.
Netrukus išlipame antrame įlankos kran
te. Zoologijos sodas yra pakilioje vietoje,
iš kurios atsiveria žavingas vaizdas į Syd
nėjaus miestą.
Pirmiausia apžiūrime raudonplunksnius,
aukštokojus flamingus. Spalvingas jų ap
daras primena liepsnas. Tai aristokratiški
paukščiai.
Moira dabar mane priveda prie gardo,
kuriame stypso du penkių pėdų aukščio
paukščiai, vadinami emūs. Aš įkišu ranką
pro tvorą ir glostau vieno jų pilkai rudas
plunksnas.
— Atsargiai, Algi. Nuo jo sparno smūgio
lūžta žmogaus koja, o ką jau bekalbėti apie
ranką.
— Man nėra tekę matyti tokio didelio
paukščio. Ar jis skrenda?
— Ne, bet užtat plaukia.
— O kodėl jis taip melancholiškai nusi
teikęs?
— Jūs irgi ne kitaip atrodytumėt, jeigu
būtumėt uždarytas kalėjime.
Mūsų dėmesys nukrypsta į rojaus paukš
čius. linksmai bežaidžiančius didžiuliame
vielų narve.
— Algi, kodėl jiems duotas toks gražus
vardas?
— Kadaise rojuje gyveno daug nepapras
to gražumo ir spalvingumo paukščių. Ado
mas ir Ieva, genami iš rojaus, vieną jų po
rą slaptai išsinešė į pasaulį. Iš tos poros vė
liau prisiveisė nemaža paukštelių, kurių
plunksnos išgražintos vaivorykštinėmis
spalvomis, tarsi koks dailininkas būtų jas
išpiešęs įvairiais dažais. Adomo palikuo

nys, atsimindami jų kilmę, pavadino juos
rojaus paukščiais, kurie dabar žavi žmo
gaus akį.
— Ar rojuje ir kiti daiktai buvo gražūs?
— Žinoma. Tik gaila, kad jų netekome
per Ievos smalsumą.
— O aš manau, kad čia daugiau kaltas
Adomas. Kodėl jis neprižiūrėjo savo žmo
nos ir leido jai nuskinti obuolį?
— Gal ji nesidavė prižiūrima, kaip ir
daugelis šių laikų moterų.
— Nėra moters, kuri nepasiduotų vyro
vadovavimui. Aš čia kaltinu Adomo žioplu
mą.
— Moira, nukrypome nuo temos: pradė
jome apie rojaus paukščius, o dabar ginči
jamės dėl Adomo ir Ievos...
Aš pakeliu akis ir priešais išvystu šako
tą eukaliptą. Ant vienos jo šakos sėdi maž
daug dviejų pėdų ilgio keli lokiukai, vadi
nami koalais. Simpatiški žvėriukai. Ne
kreipia nė mažausio dėmesio į žmones, ste
binčius, kaip jie sėdi ar laipioja eukalipto
šakomis, kaip ilsisi ar ėda lapus.
— Niekur nesu regėjęs tokių žvėrelių.
-— Jie gyvena tik Australijoje.
Moira dabar man parodo kitą Australi
jos keistenybę. Tai didysis avių skerdikas
dingas. Naktimis dykumose jis taip klai
kiai staugia, kad net šiurpas ima žmogų.
Australijos vyriausybė moka didelius pini
gus, jei kam pavyksta jį nušauti.
Zoologijos sodas milžiniškas. Nespėjame
viso apžiūrėti: uždaro. Bus proga dar sykį
atvykti.

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

PADĖKA
Iš „Europos Lietuvio" kronikos sužino
me, kad ilgametis Liet. Namų B-vės pirmi
ninkas Stp. Nenortas pasitraukė.
Norint įvertinti jo darbus ir nuopelnus,
būtina prisiminti, kad jis ėmėsi vadovauti
B-vei, kada jos reikalai buvo sunkiausioj,
beveik beviltiškoj padėty. Tuo metu daug
kas manė, ir ne be pagrindo, kad lietu
viams teks išsikraustyti iš Lietuvių Namų
su vieninteliu B-vės turto likučiu — jos iš
kaba, nes visa kita būtų atitekę svetimiems
skolintojams. Nereikia ir didelės vaizduo
tės tiems, kurie jau nebeprisimena, kad
tokiose sąlygose varžovų į L. N. B-vės va
dovavimą buvo tikrai nedaug, t. y. jų ne
buvo visai. Anuometiniam atstovų suva
žiavimui nerūpėjo, kurį pasirinkti, bet rū
pėjo, kur jį (busimąjį B-vės tvarkytoją)
surasti ir kas jis būtų.
Jaunas, bet, matyti, drąsus vyrukas, tuo
met dar maža kam težinomas, Stp. Nenor
tas stojo į sunkų darbą be šviesių perspek
tyvų. Po šešiolikos metų rūpesčio ir darbo
Lietuvių Namai vėl stovi tiesūs, išgražinti
ir praturtinti, ir vėl jie yra lietuviui ne tik
užeiga, bet ir lietuvio dvasinio peno cen
tras, dvasinė kokybė, žinoma, priklauso
nuo jo paties.

Daugiau kaip dešimties metų būvyje bu
vome pratę inž. J. Vilčinską matyti DBLS
pirmininko vaidmeny. Dešimt metų! —
tai labai ilgas laikas žmogaus visuomeni
niame gyvenime. Tokiu atveju nereikia ir
klausti, kiek smūgių ir kiek audrų teko iš
gyventi. Ir vis dėlto DBLS laivas išsiner
davo iš bangų, kad ir apdaužytas, o vis
tiek pajėgus plaukti toliau. DBLS, J. Vil
činskui vadovaujant, pamažu tapo vis stip
resniu visų lietuvių visuomeninio gyveni
mo veiksniu. Be šito, DELS, kviečiama ir
dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose
sambūriuose, tapo irgi lietuvių interesus
atstovaujančia ir ginančia pagarbia repre
zentante.
Nė iš vieno iš jų, nei iš Stp. Nenorto; nei
iš J. Vilčinsko, niekuomet neteko išgirsti
nusiskundimų, kad jiems buvę per sunku
ar per daug darbo. Atrodė, kad lietuvio di
džios pareigos gilus supratimas ir darbas
šiai pareigai įkūnyti buvo jų gyvenimo
džiaugsmas ir turinys. Todėl bet kuris pa
sirinktasis žodis padėkai išreikšti, žinau,
bus blankus. Ar tik nebus tad geriausia,
jeigu aš be jokių įmantrybių pasakysiu:
jūs buvote puikūs lietuviai, ir širdingas
lietuviškas ačiū jums' abiems!
**♦

Bene po šešiolikos metų darbo pasitrau
kė ir agronomas J. Lūža. Kas dažnai lankė
si Sodyboje, žino gerai, kad šiandien ji ne
ta, kokia buvo prieš 16 metų. Neabejotina,
kad ne tik daug J. Lūžos darbo, bet ir šir
dies ten buvo įdėta Sodybai sutvarkyti ir
pastatyti jai ant tinkamų pagrindų. Po
daugelio pasikartojančių nesėkmių, nežiū
rint didelio lietuvių abejingumo, J. Lūžai
pagaliau vis dėlto pasisekė Sodybą pertvar

kyti tiek, kad jos buvę nuostoliai tapo pel
nu, o Sodyba pati iš nieko nedominančio
objekto („balto dramblio“) virto į turtin
gųjų vaizbūnų pageidaujamą prekę. Ačiū
agronomui J. Lūžai už jo įdėtąjį darbą, su
manumą ir atsidavimą darbui! Naujiems
Sodybos šeimininkams linkiu šiais J. Lū
žos padėtaisiais pagrindais darbą tęsti So
dybai toliau tobulinti.
***

Gerai žinau, kad lietuvių tarpe yra pa
kankamas skaičius tokių, kurie naudoja
si padarytojo darbo vaisiais, patys to ne
pastebėdami, bet vis atliktųjų darbų ne
tobulumo ir priekaištavimų šešėly; kai
kurie nueina taip toli, kad jiems, pavydo
apakintiems, bet kurio dirbančiojo klaida
ar nepasisekimas yra vienintelė juos gai
vinanti šviesos versmė; tad jie klaidžioja
tamsoje. į pastaruosius net nesikreipsiu.
Pirmiesiems užtat štai ką norėčiau pasa
kyti.
Jeigu mūsų pirmieji būtų buvę kiti, jie
būtų padarę kitokias klaidas, nes jie taip
pat būtų buvę žmonės, kaip ir tie mūsų
išrinktieji. Bet jeigu jie buvo išrinkti ar
parinkti dvidešimčiai ar penkiolikai me
tų, tai vis dėlto, matyt, jie buvo geriausi
mūsų tarpe. Ieškantieji klaidų, jų randan
tieji, o vėliau padedantieji jas ištaisyti ir
gi atlieka svarbų kūrybinį darbą; tik per
nelyg kritikuojantieji vaikščioja piktų
jausminių sapnų kaubriais, vedančiais
juos į klaidinančią nežinią. Todėl būkime
(kritiški, bet visuomet santūrūs kritikoje
ir veržliai kūrybingi veiksmuose.
Tikiuosi, kad mano pareikštoj ai padė
kai lietuvių visuomenė pritars ir prisi
jungs.
Užbaigai norėčiau dar tarti širdingą
ačiū visiems DBLS ir LNB tarnautojams
ir bendradarbiams, o taipgi palinkėti ge
riausio pasisekimo naujiems mūsų pir
miesiems.

LIETUVOJE
DIDŽIAUSI DARBININKAI

SMUIKININKŲ LAIMĖJIMAI
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyk
los 3 mokiniai tradiciniame jaunųjų smui
kininkų konkurse Čekoslovakijoje laimėjo
pirmąsias vietas.
Algirdas Paukštė 10-12 metų vaikų gru
pėje laimėjo pirmąją vietą; 12-14 ir 1415 metų grupėje — Vytautas Mikeliūnas ir
Eugenija Miklaševskaja laimėjo antrąsias
vietas.

NORVAIŠOS LAIMĖJO
Septintą kartą suruoštame „Gintarinės
poros“ programinių šokių konkurse antrą
kartą pirmąją vietą laimėjo Jūratė ir Čes
lovas Norvaišos.
Konkurse, kuris vyko Kaune, dalyvavo
JAV, Norvegijos, Prancūzijos, Šveicarijos
ir kitų kraštų atstovai.

NUŠOKTIEJI METRAI
Vilniaus lengvosios atletikos varžybų
metu studentė V. Augustinavičiūtė nušoko
6 m 34 cm į tolį.
Tas rezultatas pats geriausias šiuo metu
visoje Sov. Sąjungoje.

PREMIJA V. PETKEVIČIUI
Sov. Sąjungoje paskelbtajame geriau
sio literatūros kūrinio vaikams konkurse
Vytautas Petkevičius už knygą „Sprindis
— Sieksnio vaikas“ gavo antrąją premiją.

LIETUVIAI ŽAIDĖJAI

Pasaulio moterų krepšinio pirmenybėse
DBLS atstovų suvažiavimo Pirmininkas Brazilijoje Sov. Sąjungos komandoje da
lyvauja ir dvi Vilniaus „Kibirkšties“ žai
dėjos — L. Vinčaitė ir A. Jankūnaitė.
KAM BŪTŲ REIKALINGOS AUKOS?
Kauno „Žalgirio“ krepšininkas M. Pau
Lietuviams saleziečiams Italijoje pradė lauskas išvyksta kartu su Sov. Sąjungos
jus kurtis naujoje vietoje ir tam reikalui krepšinio komanda į JAV sužaisti drau
pradėjus rinkti aukas Amerikoje, Bostono giškų rungtynių.
„Keleivis“ straipsnyje „Užteks tų šventadarių“, be kita ko, rašo:
„Gana pagaliau tų naujų rinkliavų vis
naujiems „projektams?. Tokių lietuviškų
projektų pristatė visos lietuviškos vienuo
lijų brolijos ir seserijos, k. a., marijonai,
kazimierietės, pranciškonai ir kt., bet kas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
iš to, jei už surinktus iš lietuvių pinigus iš
ČIKAGOJE
sistatė sau dvarus ir puikius rūmus, bet
jose nė vienos lietuviškos mokyklos nebe
Chicagos Anglijos lietuvių klubas gegu
išlaiko“...
žės 8 d. vakare Balio Pakšto salėje surengė
Straipsnyje aukų rinkėjui kun. P. M. UrMotinos dienos minėjimą, kuriame progra
baičiui, saleziečių bendrabučių delegatui, mą išpildė buvusių Anglijos lietuvių atža
pataria: .... visomis išgalėmis rinkti aukas,
lynas.
kad būtų galima išlaikyti vienintelę to var
Klubo pirm. Anatolijus Lakas, pradėda
do vertą lietuvių mokyklą visame laisva mas minėjimą, pasveikino susirinkusius, iš
jame pasaulyje — Vasario 16 gimnaziją“.. reikšdamas ypatingą pagarbą dalyvaujan

Stasys Kuzminskas

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat
visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos
pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar
dovanų siuntinuką artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (1)
Puiki crimplene medžiaga suknelei neper
matomo nailono, gėlėta medžiaga dviems suk
nelėms, vyriškai eilutei vilnonė angliška me
džiaga, šilkinė gėlėta skarelė, Išeiginiai vyriški
nailono marškiniai, 1 p. vyriškų arba moteriš
kų nailono kojinių.
£ 30.00
Siuntinio kaina su įskaitytu muitu ir viso
mis persiuntimo išlaidomis.
SIUNTINYS 1971 (2)
3 jardai eksportinės veliūro medžiagos
paltui, 3% jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis,
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2^ jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas
itališkas nailono lietpaltis.
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis
£ 40.00
Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų
siuntinių, be jokių papildomų persiuntimo iš
laidų, tokių reikmenų, kurie Lietuvoje yra ver
tingi ir naudingi.
Dirbtinio minko kailio viršus apsiaustui
£15.00, vilnonės gėlėtos skarelės £ 1.75, vyriški
arba moteriški nertiniai £ 4.00, nailono marš
kiniai £ 2.75, nailono lietpalčiai £ 4.00, gėlėtos
arba šilkinės skarelės £ 0.80, crimplene me
džiaga suknelei £ 3.50, puikūs ilgi vilnoniai
šaliai £ 3.25 ir kt.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England

Tel. 01 739 8734.

„MŪSŲ VALGIŲ“ TIRAŽAS

Lietuvoje nepaprastai dideliu tiražu —
„Tiesa“ rašo, kad, palyginus su kitomis
šalimis, Lietuvos gyventojų dirba didžiau net 100.000 egz. išleista Birutės Rutkaus
sias procentas. Pavyzdžiui, JAV dirba — kienės knyga „Mūsų valgiai" (249 psl.j.
(ELTA)
41%, Anglijoje — 46, Prancūzijoje — 42,
Belgijoje — 40, Čekoslovakijoje — 47, Šve
dijoje 44%, o Lietuvoje — 50.4%,.
PLOKŠTELĖS KELIAS
Lietuvoje paskeloiomis žiniomis („Lit.
ir Menas", Nr. 3), plokštelių gamyba bei
plitimas krašte nėra paprastas. Tiesa, šiuo
metu okup. Lietuvoje Kasmet plokštelių iš
plinta apie 3 milijonus, o iš jų pusantro
milijono su Lietuvos atlikėjų bei muzikos
įrašais. Pirmos ilgai grojančios plokštelės
Lietuvoje pasirodė 1954 m„ vėliau plokšte
lių gamyba pergyveno įvairius tarpsnius,
buvo ir daug nesėkmės metų. Nuo 1964 m.
iki dabar buvę metai laikomi lietuviškos
plokštelės „aukso amžiumi".
Tiesa, Vilniuje veikia plokštelių studija,
bet jos uždavinys — tik parinkti kūrinį ir
jį įrašyti į magnetofono juostą. Po to kū
rinys siunčiamas į Maskvą, pervedamas į
matricą, o iš Maskvos siunčiamas į Rygos
,,Melodija“ fabriką, šis galutinai pagami
na ir pradeda plokštelės platinimų. Taigi
Vilniuje padarytasis įrašas, prieš pasiek
damas parduotuvę Lietuvos sostinėje, at
lieka 2500 kilometrų kelionę.
Dėl to ir plokštelių gamybos srity skun
džiamasi netvarka, bloga organizacija, rek
lamos stoka ir pan.
Per pastaruosius penkerius metus Lie
tuvoje plokštelių išpirkta ar užsakyta dau
giausia: su M. K. Čiurlionio muzika, „Lie
tuvos" ansamblio suvenyrinė plokštelė, res
tauruoti Kipro Petrausko įrašai, V. Norei
kos plokštelė, R. Sipario dainuojamas „Se
nas jūrininkas“, „Lietuvių liaudies dainų
antologija“, V. Mykolaičio-Putino sonetai,
rašytojų balsai. Labai domimasi plokštelė
mis su kaimo kapelų ir estradinių kolekty
vų įgrojimais.
(ELTA)

PROPAGANDA AUGA
Lietuvių išeivių Vakaruose veikla gyvėja, okup. Lietuvos komunistai tai pabrėžia
ypač šių metų pirmaisiais mėnesiais. Apie
tą veiklą jau kalbėjo A. Sniečkus Lietuvos
komunistų 16-me suvažiavime Vilniuje ko
vo 3-5 d. Kiek vėliau Vilniuje kovo 12 d.

Po Chicagos dangum

čioms motinoms. Savo trumpoje kalboje
rūpestingai parinktais žodžiais iškėlė lietu
vės motinos kančias bei nuopelnus mūsų
pavergtos tautos gyvenime. Kvietė mintyse
aplankyti savo motinas, Sibire kenčiančias
ar kentėjusias dėl sūnų žuvimo ir jas pa
guosti. O minėjime dalyvaujančioms ma
mytėms palinkėjo daug gražių saulėtų die
nų ir šviesios ateities.
Meninei programai pravesti klubo pirmi
ninkas pakvietė buvusio bradfordiškio Ba
lio Brazdžionio dukrą Kazytę Brazdžionytę. Ji pirmiausiai pristatė keturias sesutes,
Čikagoje vis dažniau ir geriau besireiškian
čias kanklininkes. Tai Marytė, Teresė, Naš
lutė ir Veronika Eilitavičiūtės. Jos pradžiai
paskambino: „Tu mano motinėlė“, „Dan
gaus geografija“ (naujas F. Strolios kūri
nys) ir „Pas močiutę augau“.
Po kanklininkių sekė Feliksas Kasparas
iš Cicero, kuris neseniai McCormick Place
salėje įvykusiose vargonų klasės mokinių
varžybose laimėjo antrąją premiją. Nors
šokių salės vargonai nebe per geriausi, jau
nasis muzikas, neturėjęs progos prieš mi
nėjimą susipažinti su šia klaviatūra, sklan
džiai atliko „Kur Nemunėlis, Dauguva“,
„Leiskit į tėvynę“, „Du broliukai kunigai“,
„Ant tėvelio dvaro“ ir „Fascination“ (Mar
chetti).
Dvi jaunutės — Ina Končiūtė pianinu ir
Violeta Burokaitė akordeonu — išpildė
„Tavo apgaulinga širdis“, „Ispaniška mer
gaitė“ ir „Meilė suka pasaulį". Po to gim
nazistė Jūratė Kuraitė, gimusi Anglijoje
(Eccles, Lancs.), padeklamavo jausmingą
Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Motinai“.
Programos vedėja K. Brazdžionytė pasiro
dė kaip jau patyrusi muzikė, vargonais
laisvai pagrojusi lietuviškų motyvų potpouri (Mamaičio ir Vanagaičio) „O ramu
nėlė“, „Subatos vakarėlį“, „Plaukia Nemu
nėlis“ ir „Kur bakūžė samanota“. Pasirodo,
Kazytė jau kuris laikas vargonauja Tėvų
Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo Centro.
Antrajame išėjime ji išpildė sudėtingesnį
George Hammaro kūrinį „Didybė iš gilu
mos“. Po to dar išeina tiesus 12 metų švie
siaplaukis Benas Noreikis. Jis deklamuoja
Jono Aisčio „Našlaitį“ su tokiu gyvu tik
rumu, kad salė nebeišlaiko: griausmingi
plojimai ir drėgnos akys įrodo, kad patai
kyta į daugelio vienišų širdžių švelniausią
vietą. Programos užbaigai 4 sesutės kank
lininkės Bilitavičiūtės dar duoda „Ką, mo
tule, padarei“, „Kas paleido kaip margą

drugelį", „Leiskit į tėvynę“ ir „Stoviu aš
parimus“.
> Klausytojai ploja, Ealys Brazdžionis fil
muoja jaunuosius.
Vos tik paskutiniams plojimams salėje
pasibaigus, iš virtuvės pasipila šeimininkės
Matusevičienės baltai-ružavai uniformuo
tos mergaitės. Jos neša šiltą vakarienę:
jautieną su žirniais ir morkelėmis, salotas,
bulvių košelę su karštais kopūstais, virtas
vokiškas Thueringer dešreles, keptus viš
čiukus, duoną, pyragaičius ir kavą su prie
dais.
Bevakarieniaujant užgroja Balio Pakšto
orkestras. Kurie nešoka, tie nors koja po
stalu patrepsi. Taip besilinksminant, grei
tai praeina malonus vakaras.
Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas jau
ne pirmi metai rengia pobūvius su kultū
ringa programa. Šių metų valdyba buvo
numačiusi 1971 metais surengti Anglijoje
gyvenančių lietuvių menininkų parodą Či
kagoje, tačiau dėl užsitęsusio Anglijos paš
tininkų streiko ir kitų susitrukdymų nebu
vo galima laiku užmegzti ryšio.
Šių metų Klubo valdybą sudaro: A. La
kas — pirmininkas, B. Sebastijonas — vicepirm., J. Lakienė — sekr., J. Šidlauskas
— kasininkas. Kiti Valdybos nariai: B. Blekys, A. Končius, V. Paliulionis ir J. Jokubka — kandidatas. Revizijos komisiją suda
ro J. Šlajus, L. Venckus ir B. Kuras.
Klubo Valdyba posėdžiauja kas mėnesį,
o prireikus ir dažniau. Du kartus metuose
šaukiamas visuotinis narių susirinkimas.
Paskutinis pusmetinis susirinkimas įvyko
gegužės 2 d. Po susirinkimo vyko bendros
vaišės, kurias apmokėjo klubas. Tarpusa
vio ryšiui palaikyti klubas leidžia mėnesi
nį biuletenį „Anglikonas“, kurį tvarko L.
Venckus ir V. Paliulionis.
Klubo parengimai paprastai duoda di
desnį ar mažesnį pelną. Toks jau nusista
tymas, kad per daug kasoje nereikia laiky
ti, bet pagal išgales ir reikalą remti lietu
viškus reikalus. Tad ir per šių metų pirmą
jį ketvirtį kelios stambesnės aukos teko Či
kagos Jaunimo Centro statybos (praplėti
mo) fondui ir Lietuvių televizijai. Mirus
Klubo nariui Pranui Kleinui, vieton vaini
ko valdyba nutarė paaukoti atitinkamą su
mą Tautos Fondui Erazinskų bylai parem
ti. Prieš kelis metus klubas paskyrė 3 sti
pendijas Anglijos lietuvių jaunimui, norin
čiam studijuoti Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute Čikagoje korespondenciniu
būdu. Kaip sužinota, iki šiol, be V. Galbuogytės, daugiau niekas iš Anglijos neužsire
gistravo, nors galimybės tam nebuvo ter
minuotos. Likusios dvi stipendijos ir dabar
dar tebelaukia studentų. Nejaugi Anglijoje
nebėra jaunimo, besidominčio lituanistika
ir norinčio tapti kvalifikuotais lietuvių kal
bos mokytojais? Laukiama, kad po šios va
saros atostogų dar atsiras norinčių pasi
naudoti šia galimybe.

L. Venckus

įvykusiame komjaunimo centro komiteto
penktame plenume tos organizacijos pirmo
jo sekretoriaus V. Morkūno pranešime dar
pabrėžta: „per pastaruosius dvejus metus
pastebėta, jog buržuazinė radijo propagan
da, skirta Tarybų Lietuvai, vis auga. Du
kartus padaugėjo centrų, užtvindančių ete
rį antitarybinėm kalbom: žymiai padidėjo
laidų apimtis“.
V. Morkūnas, toliau kalbėdamas apie
šimtus tūkstančių išeivių vakaruose, pa
stebi, kad, esą, nedaugelis jų yra nuožmiais
socializmo priešais ir kad jie „stengiasi vi
saip stiprinti savo įtaką jaunimui“. Jis ran
da dar kitas tų išeivių įtakos Lietuvai ta
riamąsias blogybes — esą, „kai kada gimi
nystės ryšiai, be to, dar sutvirtinti „dova
nomis“, ne tik kursto miesčionišką ažiota
žą (spekuliaciją), bet ir formuoja nesu
brendusių, ribotų žmonių vaizduotėje vi
suotinės gerovės Vakaruose paveikslėlius“.
(Matyti, E alfo siuntiniai Lietuvoje kelia
teigiamą Vakarų vaizdą. Kaip tai suderinti
su nuolat komunistų spaudoje minimais
skarmalų siuntinėjimais?).
Tačiau tai dar ne visi kaltinimai išei
viams Vakaruose. Vienas jų tai vad. bur
žuazinės propagandos tarnybos (radijo
siųstuvai?) siekimai panaudoti turizmą...
Vėl teigiama, kad miesčioniškumas „kol
kas dar gana stipriai veikiąs jaunimą“.
Komunizmo vadai pasiryžę toliau stip
rinti ateizmą. Tai liudija Morkūno teiginys:
Lietuvoje kol kas dar gajos senų laikų at
gyvenos, nes bažnytininkai propaguoja
priešišką moralę.
(ELTA)

KUR PRALEISTI LAISVALAIKĮ?
„Švyturio“ žurnalas Nr. 8 net du pusla
pius paskyrė svarstymams, kaip kovoti su
chuliganizmu. Pasisako bent 6 aukšti Pane
vėžio pareigūnai, ir jų aiškinimai daugiau
sia remiami to miesto gyvenimo sąlygomis.
Komjaunimo miesto komiteto pirmasis
sekretorius Antanas Marcinkevičius dau
giausia sustoja ties jaunimo laisvalaikio
klausimu. Jis, be kita ko, rašo:
„Va. tik kultūringai praleisti laisvalaikį
— tikra bėda. Neturime patalpų. Norime
gauti kavinę, pavyzdžiui, diskusijų vaka
rui. Klok 300 rublių. Kodėl tiek daug? Toks
vakaro apyvartos pelnas. O už 300 rublių
kavos neišgersi.
„Pastaraisiais metais iškilo daug stam
bių gamyklų. Jose dirba daugiausia jauni
mas. Kur jaunimui susirinkti, pasilinks
minti? Visame mieste šokiams tinkamos
tik trys salės; jose daugių daugiausia gali
sutilpti 900 žmonių. O mėgstančio pasišokti
jaunimo mes priskaičiavome 15 tūkstančių.
„Dėl patalpų stokos sunku ir meno savi
veiklai. štai tik vienas pavyzdėlis. Pasido
mėjome, kiek jaunuolių nori išmokti skam
binti gitaromis. Iš karto atsirado 300 pa
reiškimų. O realiai galime suburti vos vie
ną 25 gitaristų būrelį.
„Gėda pasakyti: VLKJS 50-mečio kabe
lių gamykla „Ekranas“, linų kombinatas,
tiksliosios mechanikos gamykla, daugelis
naujų įmonių su tūkstančiais darbininkų
neturi savo klubų. Netgi miestas neturi sa
vo kultūros namų. Tiesa, senasis teatro pa
statas — kultūros namai, bet jie avariniai.
Taigi pirmiausia mums reikia sustiprinti
kultūros materialinę bazę.
„Tiesa — teatras mūsų pasididžiavimas.
Bet panevėžietis į jį sunkiai patenka. Jis
jau nebe Panevėžio, o visos Lietuvos, jeigu
ne Pabaltijo.
„Tačiau mes turime sudaryti sąlygas tu
riningai praleisti laisvalaikį tiems 15 tūks
tančių Panevėžio vaikinų ir merginų. Išei
tis yra: kooperuojant įmonių lėšas, galima
pastatyti miesto kultūros namus, didelius,
modernius. Reikėtų ir koncertų bei šokių
salės. Ne keliems šimtams, o tūkstančiui
žmonių“.

MOKSLŲ AKADEMIJOS SUKAKTIS
Okup. Lietuvoje paminėta Lietuvos
Mokslų akademijos 30 metų veiklos sukak
tis — Akademija įsteigta 1941 m. sausio 16
d. Šios įstaigos vadovo pareigas einąs jau
25'metai prof. dr. Juozas Matulis „Tiesos“
bendradarbei (Nr. 13) aiškino, kad 1971
metais Lietuvoje esama apie 8.500 moksli
ninkų, iš jų 200 mokslo daktarų ir arti
3.000 mokslo kandidatų.
Akademija, Maskvos vyriausybės paska
tinta. 1964 metais nusistatė atitinkamas
mokslinių tyrimų kryptis. Atsiskyrus nuo
Akademijos žemės ūkio ir miškų institu
tams, sustiprėjo tiksliųjų mokslų kryptys,
ypač matematikos bei fizikos. Dabar nuro
doma į tokias Akademijos mokslinių tyri
mų kryptis: tikimybių teoriją ir matemati
nę statistiką, kibernetikos matematines
problemas ir techninę kibernetiką, teorinę
atomų ir molekulių spektroskopiją,, puslai
dininkių fiziką, aukštų temperatūrų šilumi
nę fiziką, metalų elektrolitinio išskyrimo
teoriją ir metodų iš anksto nustatytų savy
bių galvaninėms dangoms gauti kūrimą,
biologinius augalininkystės ir • gyvulinin
kystės produktyvumo kėlimo pagrindus,
respublikos gamybines jėgas, lietuvių tau
tos istoriją, kalbą ir literatūrą.
Kaip matyti, Akademijai pavesta uždavi
niai, kuriais siekiama iš dalies ne tiek tirti
mokslą, kiek siekti kelti krašto ūkį (gyvu
lininkystė...). Būdinga, kad lietuvių tautos
istorijai, kalbai ir literatūrai sąraše skiria
ma paskutinė vieta...
J. Matulis pažymėjo, kad šiuo metu Lie
tuvoje yra 79 mokslo įstaigos, iš jų — 13
aukštųjų mokyklų, 32 mokslinio tyrimo
institutai ir kt.
(ELTA)
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EUROPOS LIETUVIS
su vaikais tęsti išsipildytų, ir reikia tikėtis,
kad ir daugiau vaikų įsijungs į gražų lietu
višką darbą. Sėkmės!
Meninės programos vedėjai E. Vainorie
PARAPIJOS JONINIŲ VAKARAS
nei sugiedota „Ilgiausių metų“ jos gimta
Rengiamas birželio 26 d. Sporto ir Socia dienio proga ir įteikta dovanų ir gėlių. Ne
linio klubo salėje.
pamiršti buvo ir vaikai, kuriuos pirminin
kas pavaišino šokoladu. Minėjimas užbaig
PARAPIJOS IŠVYKA Į PAJŪRĮ
tas Tautos himnu, po ko sekė pokalbiai ir
Liepos 4 d., sekmadienį, parapijos išvyka dainos iki vėlyvos nakties.
i pajūrį. Pramatyta Margate, Kent.
Jonas Zanavykas

Europos Lietuviu Kronikų
PAŠTO KODAI
Britanijos paštai įsivedė vadinamuosius
kodus, kurie turi būti rašomi adresuose.
Tai yra dvi grupelės raidžių ir skaitmenų,
kiekviena grupelė po tris. Kiekvienam ra
jonui nustatyti atskiri kodai, ir dabar jau
reikalaujama jų laikytis. Jie paštui paleng
vina darbą ir sutaupo laiko.
Paštai norėtų, kad kodai būtų rašomi pa
čioje adreso apačioje atskira eilute:
Miss S. Kukutis,
100, South Street.
PURLEY,
Surrey.
CR2 4TJ
Tarp abiejų kodo ženklų grupelių turi
bū'.i maždaug vienos raidės tarpelis. Rai
dės turi būti rašomos didžiosios. Jokių taš
kų tarp tų ženklų negalima rašinėti.
Jeigu kam iš tiesų neišeitų šitaip skirt'
kodui atskiros apatinės eilutės, tai galėti
būti rašoma ir taip:
Mr. J. Kukutis,
55, Cod Street.
FRASERBURGH.
Aberdeenshire
AB4 8Y2
Šiuo atveju kodas toje paskutinėje eilu
tėje turi būti rašomas labiau į šoną, kad
mestųsi į akis.
Prašoma jokiu atveju tų kodo ženklų nepabraukinėti.
Be to, pašto įstaigos pageidauja, kad
laiškų siuntėjai savo atgalinį adresą rašytų
ne priekinėje voko pusėje viršutiniame ar
apatiniame kampe, kaip daugumas prakti
kuoja. bet užpakalinėje voko pusėje.

KAM NEBUS SIUNČIAMI
PAKVITAVIMAI?

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ar
Nidos Knygų Klubo leidinius, nemaža tau
tiečių atsiunčia čekius.
Už gautuosius pinigus administracija pa
prastai pasiunčia pakvitavimus. Ir toliau
taip bus daroma. Bet administracija, tau
pydama laiką ir pašto išlaidas, nebesiuntinės pakvitavimų už čekiais atsiųstuosius
pinigus, nes siuntėjo sąskaitoje bankas vis
tiek nurašo tokias sumas ir čekį išrašiusį
painformuoja, kad tokia suma išmokėta.
Čekiuose visada prašoma įrašyti: Lithua
nian House Ltd. Toks įrašas turi taip pat
būti ir kitokiuose piniginiuose dokumen
tuose — piniginiuose orderiuose (money
order) ar pašto orderiuose (postal order).
Labai nepatartina pinigų siųsti laiškuo
se, ypač neregistruotuose. Retkarčiais pasi
taiko, kad tokie paprasti laiškai su visais
pinigais dingsta, ir niekas už jų dingimą
neatsako.

SEKMINIŲ SĄSKRYDIS
Lietuvių Sodyba ruošiasi Tradiciniam
Sekminių Sąskrydžiui gegužės 30 dieną, j
kurį laukiami šimtai lietuvių iš visos Ang
lijos ir net tolimos Škotijos.
Sąskrydžio išvakarėse, šeštadienį, gegu
žės 29 dieną, bus šokiai. Gros pasižymėjusi
šokių muzikos kapela.

PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
Lietuvių sąskrydžio Sodyboje metu Sek
minių dieną bus lietuviškos pamaldos, ku
rias laikys Londono Lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Sakevičius.
Pamaldos bus 11.30 vai.

MŪSŲ RĖMĖJAI
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★ Laiškams popieriaus su savo adresu

EKSKURSIJA Į SODYBĄ

|

Sąskaitų

Nottinghamo LAS Skyriaus Valdyba ge
gužės 29 dieną (Sekminėms) ruošia į So
dybą
EKSKURSIJĄ.
Išvykstama iš Nottinghamo po 12 valan
dos dieną. Norintieji ekskursijoje dalyvau
ti. gali užsirašyti pas Valdybos narius ar
Klube pas barmaną.

Manchesteryje — Kaziuko Mugės pelnas
— £28.44.
Iš Bradfordo parengimo visuomenės pa
rama per S. Gerdžiūnienę —- £10.60.
Manchesterio Liet. Soc. Klubo Valdybos
parama — £10.00.
Bradfordo „Vyties“ Liet. Klubo Valdybos
parama — £5.00.
Glasgowo visuomenės parama per prel.
J. Gutauską £10.30 (prel. J. Gutausko au
ka £5.00).
Visiems mieliems aukotojams nuoširdus
skautiškas ačiū.
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Valdyba
GLOUCESTERIS

EKSKURSIJA Į SODYBĄ
Gloucesteris ir Stroudas gegužės 30 d.
(Sekminėse) ruošia į Sodybą ekskursiją.
Išvykstama iš Gloucesterio rytą 8 vai.
nuo ukrainiečių klubo Midland Road, iš
Stroudo 8.30 vai. rytą iš miesto centro.'
Norintieji ekskursijoje dalyvauti, gali už
sirašyti 99 New St.. Gloucester.

M. G.

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko
mitetas birželio 12 d., šeštadienį, rengia

išvežtųjų minėjimą
su šia programa:
4.30 vai. apeigos Mostono kapinėse prie
lietuvių paminklinio kryžiaus, dalyvaujant
organizacijoms su savo vėliavomis;
6 vai. paskaita ir meninė dalis Manches
terio Lietuvių Socialinio Klubo patalpose.
Visi maloniai kviečiami minėjime daly
vauti.

Koord. Komitetas

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 8 dieną R. K. Parapijos Komite
tas surengė Motinos dienos minėjimą, į ku
rį atsilankė gražus būrys vietinių lietuvių,
o taip pat svečių iš Nottinghamo, Mansfieldo ir net iš tolimo Gloucesterio.
Minėjimą atidarė Parapijos pirmininkas
P. Makūnas, trumpai apžvelgdamas dienos
prasmę ir pakviesdamas pagerbti mirusias
motinas tylos minute. Čia pat tyliai sugie
dota Maironio „Marija, Marija“, Pirminin
kas pasidžiaugė gausiu atsilankymu ir pa
dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie šio mi
nėjimo parengimo.
Dienai pritaikytą paskaitą skaitė kun. A.
Geryba. kuris meistriškai, su dideliu jaut
rumu gvildeno motinos pareigas, džiaugs
mus ir vargus, o taip pat jos reikšmę šei
mai. Bažnyčiai ir tėvynei.
Meninėje dalyje pasirodė E. Vainorienės
kruopščiai paruošti vaikai, kurie sušoko
porą tautinių šokių ir padainavo „Gražių
dainelių“ ir „Motulė mane barė“. Irena
Bendikaitė gražiai padeklamavo eilėraštį
„Mamytei mano“, o Loreta Perminaitė iš
Nottinghamo jausmingai padainavo dvi
daineles. Viešnia iš Mansfieldo Onutė Ja
cevičiūtė puikiai pasirodė su dviem eilėraš
čiais. Skudučių muzika programą paįvairi
no Janutė ir Onutė Zokaitės, o visi vaikai
įspūdingai išpildė angliškai „Happiness
Tree". Žiūrovai negailėjo plojimų ir džiau
gėsi turėdami progos pasigrožėti jauno at
žalyno darbo vaisiais. Duok Dieve, kad ku
nigo S. Matulio troškimas pradėtąjį darbą

NAUJOS A. PUSARAUSKO PAREIGOS
„Nepriklausomos Lietuvos“ žiniomis.
VIETA ATOSTOGOMS
Alfredas Pusarauskas Kanados vyriausy
bės paskirtas naujoms pareigoms: Britų
Maloniai kviečiame tautiečius praleisti
Bendruomenės transporto, energetikos ir atostogas mūsų svečių namuose.
telekomunikacijos direktorium Londone.
Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke

Rajono Vadovybė

Jaunimas moksluose
A. JURAS LONDONO UNIVERSITETE
Vieno įžymiausių Londono prekybinin
kų ir ilgamečio Lietuvių Namų Bendrovės
direktoriaus ir DBLS valdybos nario Zig
mo ir uolios visuomenininkės Veronikos
Jurų sūnus Andrius Juras pradėjo studi
juoti teisę Londono universitete.

P. GUGAS STUDIJUOJA INŽINERIJĄ
Petras Gugas įstojo į Eirminghamo uni
versitetą studijuoti civilinės inžinerijos.

BROLIŲ PETKEVIČIŲ MOKSLAI
Rašydamas apie Wolverhamptono lietu
vių krepšininkų „Vilties“ klubo veiklą,
pastaraisiais metais V. Kelmistraitis nuo
lat užsimindavo du Antano Petkevičiaus
sūnus — Joną ir Petrą ir apie jų daromąją
krepšinyje pažangą.
„Vilties“, atrodo, jau galutinai nebėra. O
jaunieji Petkevičiai eina aukštuosius moks
lus.
Jonas Petkevičius, vyresnysis, šiais me
tais Leeds universitete baigia kuro inžine
rijos mokslus — baigiamuosius egzaminus
laikys birželio mėn.
Petras Petkevičius eina komercijos
mokslus Thames politechnikume Londone
— ruošiasi tos srities mokslų diplomui.

D. B. L. SĄJUNGOS CENTRINIO IŽDO
FINANSINĖ APYSKAITA UŽ 1970
METUS

Pajamos
Solidarumo mokestis
Leicesterio skyrius
Ketteringo skyr.
Manchesterio skyr.
Coventrio skyr.
High Wycombe skyr.
Prestono skyr.
Londono I skyr.
Wolverhamptono skyr.
Gloucesterio skyr.
Halifaxo skyr.
Londono centrinis skyrius

£ š. p.
5 10 0
8 17 6
1C
0
0
15
4
0
3 5 9
5 0 0
18 15 0
3 0 0
2 10 0
39 2 6

Strumskis J.
Liūdžius J.
Bradfordo klubas
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VOKIETIJA
ŠVENTĖ HANNOVERYJE
Hannoverio lietuviai minėjo Lietuvos ne
priklausomybės šventę 1971.11.27. Svetai
nėn „Zum Sandkrug“ susirinko didelis
skaičius lietuvių ir kitataučių. Minėjimą
atidaręs pirm. G. Pūdymaitis visus nuošir
džiai pasveikino ir pakvietė į prezidiumą
svečius: dr. E. Mencinskyj, W. Peaterek,
dr. J. Bračs, kun. V. Šarką. Pagrindinę kal
bą lietuviškai ir vokiškai pasakė kun. V.
Šarka, supažindindamas tautiečius ir sve
čius su aktualiausiomis lietuvių problemo
mis ir prašydamas pagalbos mūsų tautai.
Simpatijos, pagarbos ir pasigėrėjimo
komplimentų pareiškė mums Lietuvos vo
kiečių vardu Visos Vokietijos pirm. A.
Doehring, užsieniečių pabėgėlių ir ukrai
niečių vardu kalbėjo dr. Eugen Mencins
kyj, latvių ir estų atstovas — dr. Bračs,
lenkų pirmininkas — kpt. W. Peaterek. Vi
siems padėkos žodį tarė kun. V. šarka ir
perdavė visiems kalbėtojams jaunų mūsų
dainininkų Astros ir Alfredo šalčių ilgo
grojimo plokšteles, paskiau pristatė pačius
dainininkus, kurie gražiai prisistatė kaip
subrendę dainininkai. Astra Šaltytė-Fabian, sopranas, visą laiką vedė, o brolis
Alfredas Šaltys savo švelniu tenoru ir gita
ra sesutei pritarė. Visi džiaugėsi gražiomis
lietuviškomis dainomis. Priedo jie davė ke
letą dainų vokiečių kalba. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu. Paskiau sekė vaišės,
pasižmonėjimas. Visus svečius mūsų tau
tiečiai mokėjo tinkamai pagerbti ir užimti.
Raštu Hannoverio lietuvius sveikino
Landsmannschaft Ostpreussen vysk. Adol
fas Kindermanas, Oberburgermeister Holweg ir Hannoverio Vyriausiojo miesto di
rektoriaus vardu Herr Schmidt, vengrų
vardu E. Hackerath.
Jonas Jakobas pagrojo akordionu lietu
viškų melodijų pynę, o Jaunutis Klimaitis
savo garsine studija pasireiškė kaip geras
meninės dalies moderatorius. Ypatinga pa
dėka ir pagarba priklauso rengėjams, nenuilstantiems darbuotojams: Angelikai ir
Maksui Vilkams, Jonui Jakobui, Onai Giesenei ir daugeliui kitų.
Lcbenstcdto lietuviai, susirinkę pas savo
pirmininkę, gražiai praleido Vasario 16-tą
jaukioje lietuviškoje šeimyniškoje nuotai
koje. Buvo padainuota, pašokta ir užsigavė
ta. Sekmadienį kun. V. Šarka atlaikė pa
maldas.
Neustadto lietuviai susirinko į bažnyčią
ir į parapijos salę pabendrauti lietuviškai
ir pasidžiaugt savo švente. Čia gražiai pasi
darbavo M. Grunovienė, M. Petkevičienė ir
pirm. Jonas Breskys.
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Iškilmės prasidėjo pamaldomis Šv. Tere
sės bažnyčioje. Pamaldas laikė lietuviai ku-

5
2

0 0
0 0 Pirkta akcijų

60

0 0

7

0 0 Iš viso išlaidų

597

9 4

Aukos Saleziečiams
Strumskis J.

i

112

Aukos Vasario 16 Gimnaz.

nigai: V. Damijonaitis, P. Girčius ir V. Šar
ka. Pamokslą pasakė kun. V. Damijonaitis.
Bažnyčioje skambėjo gražiai lietuviška
giesmė ir nuoširdi malda.
Parapijos salėje įvyko iškilmingas posė
dis. Paskaitą skaitė Vincas Bartusevičius.
Hamburgo lietuvius sveikino estų, latvių,
lenkų ir Lietuvos vokiečių atstovai: P.Začs,
S. Lemke, W. Orlinski, H. Wiegratz, čekų
redaktorius A. Vlach. Pagrindinį sveikini
mą pasakė buvęs parlamento atstovas ir
Hamburgo universiteto prof. dr. Rolandas
Seffrin. Oficialioji dalis baigta mirusiųjų
pagerbimu ir Tautos himnu. Antrojoje da
lyje pasirodė mūsų lituanistinės mokyklos
jaunimas, vadovaujamas Vytauto-Viktoro
StančiauS. Jaunimas pašoko porą tautinių
šokių, padainavo keletą dainų ir pagrojo
vamzdeliais ir akordionu lietuviškų melo
dijų. Kulminacinį punktą sudarė mūsų jau
nų dainininkų pasirodymas. Čia dainavo
sopranu Izabelė šrederienė Šimkaus dai
nas, o jos vyras bosas Herbertas Šrederis
tarptautines melodijas. Antroji dalis buvo
baigta giesme „Lietuva brangi“. Paskiau
sekė vaišės, loterija ir pasišokimas.
Rengiant minėjimą labiausiai prisidėjo
pirm. J. Valaitis, Angelika Gaidelytė, O.
Gaidelienė. Ela Neumejerienė. B. Povilio
nis, Gaidelytės, Navickaitės, Neumejerytės
ir kitos. Didelė padėka priklauso mūsų ku
nigams. kurie atvyko pas mus iš toli. Pasi
linksminimo metu grojo smagiai Padago
šokių kapela. Visi buvo laimingi, galėję
nuoširdžiai pabendrauti.

Prof. dr. Zenonas Ivinskis buvo 1971.
III. 16 rimtai operuotas. Jis sveiksta Šv.
Petro ligoninėje Bonnoje.

Hannoverio apylinkės Valdyba išrinkta
1971. II. 27. Ją sudaro: Gustavas Pūdymai
tis — pirmininkas, Juozas Vagneris — sek
retorius ir vicepirmininkas, Angelika Vil
kienė —- kasininkė. Revizijos komisija: Pet
rė Prahlienė ir Ona Giesenė.
NEABEJOTINAS KVAILYS
„Moteriške, moteriške, tu esi paguoda,
pragaras, paslaptis, ir tas, kuris sako, jog
tave pažįsta, yra neabejotinas kvailys“.

Eliza Ožeškienė

Aukos D. B. L. Sąjungai
Kun. A. Putcė
Strimas V.

Paramos
L. N. B. parama

Iš viso pajamų

Išlaidos
Kelionių išlaidos
Priėmimai
Politinis fondas
įvairios išlaidos
Dovanos ir paramos
Saleziečiams aukos
Vasario 16 Gimn. aukos

196 11
254 17 4 Panaudota rezervų
Rezervai ir fondai keliami 1971 metus
50 0
400 18 1 Kasa, premium bonds
Vasario 16 Gimn. fondas
21 0
3 0
95 18 9 Saleziečių fondas
50 15
91 4 7 Politinis fondas
55 16 0 Sąjungos rezervas
827 1
53 15 0 L. Namų Bendrovėje
153 5 0
6 0 0 Iš viso bendras rezervas keliamas į
£951 17
81 10 0 1971 metus

SIUNTINIAI SAVIEMS

lių minučių kelio miesto autobusų garažas.
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.
PARAPIJOS IŠVYKA PER SEKMINES
Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
tūs.
Į LIETUVIŲ SODYBĄ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U
Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos
Sekminių dieną, gegužės 30 d„ parapija ir rugpiūčio mėn.
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
rengia iškylą į Lietuvių Sodybą.
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
Išvažiuojama nuo Lietuvių Bažnyčios
SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
suorganizavusi
(21 The Oval, Hackney Road. E. 2) 8.30
OSHAVA
vai. ryto punktualiai, nuo Lietuvių Namų
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
ALPINE ROAD
(1 Ladbroke Gardens) 9 vai. ryto. Užsira
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
VENTNOR
šyti: Klebonijoje, pas S. Kasparą, Baltic
ISLE OF WIGHT
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Stores pas Z. Jurą, pas A. Pranskūną Lie
Lietuvoje.
TELEFONAS: VENTNOR 148
tuvių Namuose. Mokestis — vienas svaras
— sumokamas užsirašant.

NIDOS

AUKOS STOVYKLAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam
spausdintam žodžiui paremti: po 0,90 sv.
R. Biekša, Pr. Vilutis, P. Gudas. B. Gailiūnas ir A. Kubilius, 0,55 sv. prel. J. Gutaus
kas, 0,50 sv. St. Karpinas. 0,45 sv. K. Ka
marauskas, 0,40 sv. A. Kuzmickas. 0,30 sv.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
N. Žvirblis, po 0,25 sv. J. Viliūnas ir E.
NOTTINGHAME — gegužės 30 d., 11.15
Kmieliauskas, 0,15 sv. J. Miknevičius.
vai.. Židinyje.
MANCHESTER — gegužės 30 d., 11 vai.
PADIDINTAS NARIO MOKESTIS
COVENTRYJE — birželio 6 d„ 12.45 vai.,
L. N. B-vės Valdybos nutarimu, nuo š.
St. Elizabeth's.
m. gegužės 1 dienos nario mokestis Liet. NOTTINGHAME — birželio 6 d., 11.15 vai.,
Sodybos klubo nariams padidinamas nuo 1
Liet. Židinyje.
iki 2 svarų metams. Tai neliečia DBLS na HARROGATE — gegužės 30 d., 3 v. p. p.,
rių, kurie yra sumokėję nario mokestį sa
St. Robert's bažn.
vo organizacijai (1 svarą metams). Pagal BRADFORD — birželio 6 d.. 12.30 v.
įstatus yra automatiškai laikomi ir Liet. NOTTINGHAM — birželio 13 d.. 12.30 v.,
Sodybos klubo nariais.
St. Patrick's bažn.

LONDONAS

PASINAUDOKITE

i

SKAUTIŠKUOJU KELIU

NOTTINQHAMAS
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KAI BUSITE SODYBOJE

0
0
Sekminių proga, kaip ir kiekvienais me
0 tais, taip ir šį sekmadienį DAINORA tu
9 rės ir senesnių ir naujausių knygų, ginta
ro, tautinių drabužių ir kit.
8
Ten pat norį galės užsisakyti viso pasau
lio lietuviškos periodikos.
Nepraleiskite progos aplankyti Sodybo
5 je lietuviškos spaudos stalų.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS
yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar
nepasinaudojo, tai kviečiamas Išbandyti,
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U

