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VAKARAI VIENINGI
Pirmasis saugumo ir bendradarbiavi

mo konferencijos dramos aktas Helsinky 
pasibaigė. Jis nedavė nieko naujo. Nieko 
nebuvo pasakyta, kas dar nežinoma. Susi
rinkę užsienio reikalų ministeriai pakal
bėjo, pakalbėjo ir išsiskirstė. Vargu, ar 
tas pakalbėjimas pateisino kelionių išlai
das ir sugaištą laiką. Juk visa tai jie ga
lėjo ir namuose pasakyti. Pagaliau spau
da jau buvo abiejų pusių ketinimus pa
skelbusi dar mėnesiais prieš konferenci
jos pradžią.

Seinai buvo žinoma ir skelbiama, kad 
Sovietų Sąjunga šioje konferencijoje sie
kia užsitikrinti savo sienas Europoje, su
tvarkyti nesikišimo į svetimus reikalus 
klausimą, išsiderėti ūkinės pagalbos ir už- 
liūliouti Vakarus pažadais, kad Europa 
įžengė į palaimintos taikos stovį ir jokios 
kariuomenės jos gynybai nebereikalingos. 
Buvo įdomiau, ką į tai pasakys pačios Eu
ropos atstovai ir JAV. Dabar jau galima 
konstatuoti, kad pirmojo bandymo būti 
įveltiems į tuščių žodžių pinkles jiems pa
sisekė išvengti.

Vakarų Vokietijos užs. reikalų ministe- 
ris Scheel aiškiai pabrėžė, jog Vokietija 
laukia, kada Sovietų Sąjunga pradės savo 
gražius žodžius paversti darbais, tai yra, 
kada ji leis Rytams ir Vakarams sueiti į 
glaudesnį kontaktą ir nebetrukdys laisvo 
žinių ir idėjų sklidimo komunistiniuose 
kraštuose. Priešingu atveju, jis manąs, 
kad Europos Bendruomenės kraštai nesi
rūpintų, jeigu konferencija ir subirėtų.

Tai aštroki žodžiai naujajam Ostpoliti- 
kos partneriui. Bet tuos žodžius patvirti
no ir Prancūzijos užs. reikalų ministeris 
M. Jobert, pareikšdamas, kad nesutei
kiant pavieniams asmenims ir tautoms 
lairuės, šitoji konferencija būtų ..pasity
čiojimas iš minios“.

Gal atviriausias buvo britų užs. reikalų 
ministeris sir Alec Douglas-Home. Jis pa
reiškė, kad jeigu saugumas priklausytų 
nuo gražių žodžių, tai Europa būtų sau
giausia vieta pasauly. Esą pakankamai 
prirašyta draugiškumo aktų ir nepuolimo 
susitarimų, kurie iki šiol niekada nebaig
ti paversti realiais veiksmais. ..Mūsų kraš
to žmonės nesveikins mūsų ir nedėkos už 
gražius žodžius. Jie nori žinoti, kaip tie 
žodžiai paveiks kasdieninį gyvenimą“. Sir 
Alec, nors ir nesitikėdamas, kad Berlyno 
siena per vieną dieną bus nugriauta, rei
kalavo, kad tarptautinės užtvaros būtų 
panaikintos, kad visų šalių spauda ir in
formacija laisvai galėtų būti prieinama. 
Jis net pasiūlė tarptautines televizijos 
diskusijų programas, tarptautinius žurna
lus ir laisvą tarptautinę prekybą.

JAV užs. reikalų ministeris palaikė ir 
patvirtino vakariečių pageidavimus. Nors 
vis dėlto jis pabrėžė, ikad šalia siūlomojo 
abipusio pasitikėjimo, ne mažiau reikš
mingas dalykas esąs susilaikymas nuo jė
gos pavartojimo.

Vadinasi, abi pusės pateikė savo taikos 
ir saugumo sąlygas ir apsikasė senose po
zicijose. Nesitikėdami, kad viena ar kita 
pusė .greitai darys kompromisus, jie išsi
skirstė, net ir nepabandę tų kompromisų 
siekti. Jiems tinka Talleyrando išsireiški
mas apie užsienio reikalų ministerius Vie
nos Kongreso metu: „Perdaug įbauginti, 
kad vienas su kitu kovotų, ir perdaug už
sispyrę, kad vienas kitam nusileistų“.

Antrasis veiksmas rugsėjo mėnesį pra
sidės Šveicarijoje. Jeigu Helsinky buvo 
daugiau vaidinama publikai, tai Ženevo
je reikės nusimauti baltas pirštines. So
vietai nrnuu’eic sienų klausimu — vaka
riečiai tai žino. Gal toje srity (vargas ma
žiesiems) vakariečiai net ir nevartos di
delio spaudimo, tikėdami, kad, pakėlus 
visas uždangas ir' išgriovus sienas, pasau
lis, ar geriau pasakius Europa, savaime 
pasikeis. Tačiau Gromyko jau dabar pa
reiškė, kad bandymas uždangas kilnoti 
yra tiesioginis „kišimasis į svetimus rei
kalus“. Todėl net ir mažiausią nuolaidą 
jis darytų, anot anglų priežodžio, tik spir
damas ir šaukdamas.

Laikas parodys, kas iš visų tų derybų 
išeis laimėtojas. Jeigu vakariečiai pavargs 
besiginčydami ir nusileis — tai jie bus pa
gautos musės rusų voratinklyje. Jeigu jie 
užsispirs ir laikysis — konferencija išsi
skirstys nieko nenutarusi. Abiem atvejais 
mažosioms Europos valstybėms ir oku
puotiems kraštams košmariška naktis dar 
taip greitai nepasibaigs. Tik netikėti įvy
kiai galėtų išjudinti didžiuosius iš jų ap
sikastų pozicijų.

Lucanus

VLB Romuvos apyl. nariui 
FR. SKĖRIUI dėl jo motinos

AUGUSTOS SKĖRIENĖS

mirties gilią užuojautą reiškia

ROMUVOS APYL. VALDYBA

HELSINKIO SKANDALAS
BALTŲ DELEGACIJA HELSINKJE 

BUVO SUIMTA

Iš suomių spaudos patirta, kad Pabaitie- 
čių delegacija, vadovaujama Juozo Va
liūno, kuri buvo atvykusi į Helsinkį stebė
ti vykstančios saugumo konferencijos ir 
susitikti kitų valstybių delegacijas, buvo 
areštuota.

Birželio 4 d. pabaltiečiai išsiuntinėjo 
pakvietimus į spaudos konferenciją, turė
jusią įvykti „Liter-Continental“ viešbuty, 
Baltijos salėje.

Tą patį vakarą Suomijos kriminalinė 
policija areštavo delegacijos narius ir nu
vežė į kalėjimą, esantį Espoo policijos ži
nioje. Buvo suimti šie asmenys: amerikie
čiai (JAV piliečiai) — Juozas Valiūnas, 
Petras Vileišis, Jonas Genys, Eglė Žilony- 
tė, Uldis Grava ir Umars Piers: kanadie
tis (estas) George Kahani: D. Britanijos 
gyventojas J. Reinhard (latvis) ir Švedi
jos latvių atstovė Aina Teivena.

Prieš išgabenant į kalėjimą, latvių de
legatas U. Grava pripuolamai pastebėjo 
praeinantį JAV užsienio reikalų ministerį 
Rogers ir jam pranešė, kas atsitiko. Ro
gers kreipėsi į Suomijos užs. reikalų mi
nisterį Karjalainens, prašydamas audien
cijos, kuri jam buvo atsakyta. Karjalai
nens priėmė Rogers tik po to, kai suimtie
ji jau buvo paleisti. Jis pabrėžė, kad poli
cija veikė užs. reikalų ministerijos parė
dymu, ir kad visą atsakomybę už įvykį 
pasiima jis, Karjalainens.

Pabaltiečių delegacija kalėjime išbuvo 
daugiau kaip 24 valandas (nuo trečiadie
nio vakaro iki penktadienio ryto).

Pirmosios žinios apie šį įvykį pasirėdė 
suomių laikrašty „Uusi Suomi“. Jis pla
čiai aprašė baltiečių pastangas paveikti 
Vakarų valstybes ir jų žygius atgauti sa
vo kraštams laisvę. Laikraštis sako, kad 
pabaltiečių delegacija buvo areštuota 
Maskvai spaudžiant.

P\ S A Y.H
MAKSIMOVAS PAKLIUVO ‘

Sovietų rašytojas Vladimiras Maksimo
vas už nepaklusnumą partijos linijai paša
lintas iš rašytojų sąjungos. Laukiama baus
mės.

Savo laiške sąjungos sekretoriui taip 
parašė:

„Kodėl mūsų šaly, kur socializmas visur 
laimi, girtuokliavimas pasidarė tautinė tra
gedija? Kodėl mūsų sistemoje, ištverusioje 
jau pusę šimtmečio, liguistas nacionaliz
mas pradeda smarkiai atgyti? Kodėl abuo
jumas, suktybės ir vagystės graso pasida
ryti neišvengiamos mūsų kasdieniniame gy
venime?“

Pagaliau jis pareiškė esąs įsitikinęs, kad 
jaunieji Sov. Sąjungos rašytojai seka jo 
pėdomis.

ČEKŲ LAIŠKAS

Sąryšy su Helsinkio saugumo konferen
cija, Vakarus pasiekė grupės Čekoslova
kijos intelektualų laiškas, kuriame, tarp 
kitko, sakoma:

„Mes pareiškiame, kad Europos saugu
mas yra neįmanomas, kol nebus saugūs 
visų Europos valstybių piliečiai. Kol nors 
vienoje Europos valstybėje egistuos lega
lus teroras ir tironija, tol pastovi taika ne 
'manoma.

Mes pareiškiame, kad Europos saugu
mas ir bendradarbiavimas yra ne kelių 
vyriauysbiu, bet visų Europos tautų ir gy
ventojų reikalas.“

DR. KUENG ĮSPĖTAS

Tuebingeno universiteto R. K. dogmati
kos ir eukumeninės teologijos profesorius 
dr. Kueng gavo iš Vatikano Tikėjimo 
Doktrinų Kongregacijos specialų laišką ir 
pilną tekstą neseniai paskelbto dokumen
to apie popiežiaus neklaidingumą. Prof. 
Kueng, kuris yra studijavęs 7 metus Ro
moje. įspėtas, kad jam gresia ekskomuni
ka, jei nesiliaus skelbęs, kad 1870 m. pir
mojo Vatikano susirinkimo paskelbtoji 
popiežiaus neklaidingumo dogma yra ne
teisinga.

Prieš trejus metus dr. Kueng parašęs 
knygą, pavadintą „Neklaidingumas?“, ku
rioje jis įrodinėja, kad Vatikanas nežino, 
kas dedasi išoriniame pasauly ir tebevar
toja pasenusius metodus ir dogmas.

Paklaustas, ar jis priims Vatikano kvie
timą atvykti pasiaiškinti, dr. Kueng sako, 
kad šiuo metu nebėra prasmės, nes pa
skelbus naująjį dokumentą, nebegalima 
pradėti iš naujo reikalus aiškintis.

VEIKAS APIE 
KONFERENCIJA

Dr. J. K. Valiūno vadovauta Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto delegaci
ja, į kurią dar įėjo dr. Petras Vileišis, dr. 
Jonas Genys ir magistrė Eglė žilionytė, 
šio liepos mėn. pirmąją savaitę Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferen
cijoje Helsinky, sėkmingai atliko pirmąjį 
savo veiklos aktą.

Vliko delegacija Helsinky glaudžiai ben
dradarbiavo su latvių ir estų delegacijo
mis kaip iš anksto buvo Niujorke susitar
ta. Delegacijų nariai kelias dienas susiti
kinėjo su Laisvosios Europos valstybių de
legacijų nariais ir laisvaisiais žurnalistais. 
Juos visus apie savo valstybių ir tautų 
padėtį sovietinėje okupacijoje informavo 
ne tik žodžiu, bet ir atitinkama literatūra.

Pernai lapkritį Vilkas savo platų memo
randumą įteikė visoms laisvosios Europos 
valstybėms, o dabar to memorandumo 
santrauką, anglų kalba tam reikalui pri
taikytą Eltos biuletenį ir brošiūrą — „Li
thuania — how much do we know about 
her?“ plačiai paskleidė konferencijos da
lyviam dr žurnalistam. Tom pat vyriausy
bėm šiemet buvo nusiųsta knyga — USSR 
— GERMAN Aggression Against Lithua
nia. Savo ruožtu latviai ir estai paskleidė 
ir savo turimą informacinę literatūrą.

Liepos 4 d. vakarą Rytų Vokietijos pa
siuntinybėje Helsinky buvo delegatų :r

J. K. VALIŪNAS — 
delegacijos pirminin
kas.

žurnalistų priėmimas. Į jį pateko ir latvių 
delegicijos pirmininkas Uldis Grava. Jis, 
prisiartinęs prie Did. Britanijos užsienio 
reikalų mfinisterio Home, garsiai paklau
sė jį, kodėl konferencijos darbotvarkėje 
nėra įneštas Pabaltijo valstybių klausi
mas. Mr. Home jam patarė tuo reikalu 
kreiptis į A. Gromyko. P. Grava dar gar
siau savo klausimą pateikė ir jam, t. y. so
vietų delegacijos pirmininkui. Gromyko 
išsyk paraudęs ir sumišęs, pradėjęs pasa
koti sovietams įprastąjį melą, kad Balti
jos tautos laisvai ir savanoriškai esančios 
įsijungusios į Sovietų Sąjungą. Šis netikė
tas dialogas buvęs visiems dalyviams di
delė staigmena.

Netrukus po to dialogo p. Grava civiliai 
apsirengusio pareigūno buvo išlydėta iš 
priėmimo — konferencijos. Liepos 5 d. 
buvo sulaikytas dr. Valiūnas ir estų dele
gacijos pirmininkas Ilmar Pleer. Neilgai 
trukus buvo sulaikyti visų trijų Baltijos 
tautų delegacijų nariai (9). Jie visi iš 
Continental viešbučio, kuriame gyveno vi
si ministeriai, jų vadovaujamų delegacijų 
nariai ir žurnalistai, buvo pergabenti į 
viešbutį Marsky ir kiekvienas patalpintas 
į atskirą kambarį. Jie visi turėjo atiduoti 
savo diržus ar batų raiščius. (Pagal švedų 
ir suomių spaudą, delegacijos nariai vie
ną parą praleido kalėjime už Helsinkio 
miesto ribų. Red.).

Kai Continental viešbutyje sulaikytasis 
estas Pleer buvo keltuvu lydimas žemyn, į 
tą patį „vežimą“ įėjo JAV sekretorius W. 
Rogers ir Kanados užsienių reikalų minis
teris Šarp. Abu ekscelencijas paklausė su
laikytasis, kodėl pabaltiečiai areštuojami 
ir prašė jų pagalbos. Abu ministeriai pa- 

' galbą pažadėjo ir ją ištęsėjo — kitą die- 

ną, t. y. liepos 6, visi sulaikytieji buvo pa
leisti.

Į klausimą, kodėl pabaltieičai sulaikyti, 
oficialiai buvo atsakyta — dėl kenferen- 
cijos rimties ir bendros ramybės. (Apie 
informacinės literatūros platinimą ir pa
baltiečių areštus plačiai liepos 5 d. infor
muoja UPI agentūra. Jos trumpos žinios 
buvo įdėtos liepos 6 d. The New York Ti
mes, Niujorko Daily News, plačiai rašo 
švediojs laikraščiai ir kt.).

Po šių pirmųjų bandymų, savo valsty
bių ir tautų reikalais įsisprausti į Rytų ir 
Vakarų pasaulio susidūrimą, pabaltie- 
čiams teks akilai budėti ir toliau, nes ant
roji ir praktiškoji konferencijos darbų 
dalis prasidės rudenį Ženevoje.

VLIKO Valdyba mano, kad jo delegaci
ja su dr. Valiūnu priešakyje, kaštavusi 
apie 7-8000 dolerių, atliko labai svarbų ir 
didelį Lietuvos valstybinį darbą. Jis bus 
tęsiamas ir toliau. Tiems darbams ir ko
voms atlikti reikalingi pinigai. Todėl visi 
lietuviai, kurie brangina Lietuvą, brangi
na savo nepriklausomą valstybę ir tautos 
laisvę, prašomi skubiai siųsti savo aukas 
TAUTOS FONDUI. (Lithuanian National 
Fund, 64-14 56 Road, Maspeth, N. Y. 
11378). Duodamosios aukos galima siųsti 
per ALTOS skyrius, Lietuvių Bendruome
nės apylinkes ir kitas atitinkamas organi
zacijas, esančias laisvajame pasaulyje.

VISI I TALKĄ LIETUVAI GELBĖTI!

VLIKO VALDYBA

SejOiįnios DIENOS
— Prof. Zacharovo žmona pareiškė 

būkštavlmą, kad Sovietų policija gali jos 
vyrą pasiųsti į 'beprotnamį.

— 2.448 Rytų Vokietijos gyventojai per 
pirmuosius šių metų penkis mėnesius' at
bėgo į Vakarus.

— Švedija atsisakė įsileisti rusų diplo
matą Lavrovą, kuris 1947 m. už šnipinėji
mą buvo paprašytas apleisti Angliją.

— Baltieji Rūmai paneigė prezidento 
Nixono dukters Julie Eisenhower praneši
mą, kad prezidentas norėjęs atsistatydin
ti.

— Japonai planuoja atidaryti savo ligo- 
linę Londone. Tuo būdu žymiai paleng
vintų sąlygas nemokantiems anglų kalbos.

— Žydė Anette Spier metė 300 laiškų 
pundą į Sovietų ambasadoriaus Lunkovo 
karietą, jam vykstant į Buckinghamo rū
mus prisistatyti 'karalienei.

— Rusų rašytojo ir dailininko Amalriko 
žmona kreipėsi į Vakarų juristus, prašy
dama padėti apsiginti jos vyrui, jau trečią 
kartą teisiamam už sovietinės santvarkos 
niekinimą.

— Kinija pasižadėjo aprūpinti Pakista
ną Sovietų konstrukcijos bombonešiais 
TU-16.

— Gromyko pats pirmasis sulaužė Sau
gumo konferencijos taisykles — jis kal
bėjo 50 minučių, nors buvo leista tik 20.

— Londone už vieną Picasso paveikslą 
buvo sumokėta 270.000 svarų.

— Žinomas TV programų kūrėjas Da
vid Frost įsigijo privatišką banką.

— Rašytojas Solženitsynas gavo pakar

SPAUDA APIE HELSINKIO AREŠTUS

Žinios apie Baltų delegacijos suėmimą 
Vakarų spaudoje buvo gana šykščios ir
išspausdintos nežymiose vietose.

„The Guardian“ — „Suomių policija 
šiandien paleido septynis vyrus 'ir dvi mo
teris, sulaikytus saugumo konferencijos 
metu už platinimą atsišaukimų, reikalau
jančių nepriklausomybės Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai, kurios dabar įjungtos į Sovie
tų Sąjungą, šeši iš jų yra JAV piliečiai, 
o kiti iš D. Britanijos, Švedijos ir Kana
dos.“

„The Daily Telegraph“ — „Suomių po
licija vakar paleido vieną britą, keturis 
amerikiečius ir vieną kanadietį, per naktį 
laikytus kalėjime. Jie visi yra gimę Lat
vijoj, Lietuvoj ar Estijoj. Saugumo kon- 
fernecijos metu jie agitavo už nepriklau
somybę savo gimtųjų kraštų, kurie dau
giau kaip prieš 30 metų praryti Sovietų 
Sąjungos. Britas Paul Reinhards (70 m.), 
gyvenąs Gravesend, Kente, rusams oku
puojant Latviją, tarnavo jos užsienio rei
kalų ministerijoje. Jis išvengė rusų areš
to ir atvyko į Angliją.“

„International Herald Tribūne“ (Pary
žius) — „Suomių policija šiąnakt arešta
vo 9 buvusius Baltijos valstybių piliečius, 
atvykusius protestuoti dėl Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos, kaip jie sako, sovietinės 
okupacijos.

Grupės vadovas J. K. Valiūnas (Čika
ga), kuris yra Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas, pareiškė, 
kad suomių valdininkai jiems pranešę, 
jog rytoj bus deportuoti. Policija atsisa
kė nurodyti, už ką šie žmonės buvo suim
ti.“

U. GRAVA — Latvių atstovas prie Sau
gumo konferencijos įėjimo.

— Britai atsisakė dalyvauti Maskvos 
filmų festivaly, kadangi jų pateiktasis fil
mas „The Triple Echo“ buvo atmestas.

— Sovietų šachmatų meisteris Leoni
das štein staiga krito negyvas savo vieš
bučio kambary.

totiną anoniminį laišką, reikalaujantį su
mokėti 100.000 dolerių.

— D. Britanijos užs. reikalų ministeris 
Sir Alec Home per pasimatymą su Gro
myko prašė paleisti kalėjime tebesėdintį 
Hessą ir palengvinti žydų emigraciją. At
sakymas — neigiamas.

— Vatikanas paskelbė dokumentą, stip
riai ginantį popiežiaus neklaidingumą.

— Anglijoje yra 625.000 žmonių, uždir
bančių per metus 5.000 svarų (skaitant 
vedusiųjų uždarbį kaip vieną).

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina metams 4,50 sv., do
lerio kraštuose — 11 dol. metams; Vokieti
joje — DM 35.

Pensininkams 3,00 sv. Anglijoje.
Atskiro numerio kaina — 10 p.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak

cija nesiima atsakomybės.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1973 m. liepos 17 d. Nr. 29 (1168)

KULTŪROS ŽURNALAI
„Naujoji Viltis“, politikos ir kultūros 

žurnalas Nr. 5, 1973. Tai storokas (120 
psl.) knygos formato žurnalas, talpinąs 
nemaža aktualių straipsnių. Turinyje pir
muoju eina dr. J. Balio kalbos santrauka 
„Penkiasdešimt penkeri metai“, vaizduo
janti dabartinę Lietuvą ir išeivių santy
kius su ja. Po jo eina VI. Šlaito eilėraštis 
„Mano tauta“. Algis Budreckas rašo apie 
Vilniaus „Vairą“ ir jo tautišką linkmę; 
Kazys Nausėdas išsamiai nagrinėja nepri
klausomos Lietuvos ūkinę bei socialinę 
struktūrą, stipriai užakcentuodamas ko
operacijos reikšmę Lietuvos ūkyje. Ed
mundas Arbas papasakoja apie lietuvio 
architekto gyvenimą ir darbus plačiame 
pasaulyje. Vytautas Alantas pateikia au
tobiografini straipsni „Lietuvis rašytojas 
istorijos skersvėjuose“.

Naujų knygų apžvalgoje vyksta lyg ir 
dviejų generolų „dvikova“: gen. Mustei
kis plačiai rašo apie generolo Stasio Raš
tikio knygą „Įvykiai ir žmonės“, čia jis 
dovis už dovį kritiškai kerta Raštikiui, 
kai šis to kirtimo nepagailėjo savo kny

VILNIAUS KATEDRA

KELIONĖ Į ANGLIJĄ
Dar teko užpildyti visą eilę blankų, liečiančių 

gyvenimą Lietuvoje ir išvykoje. Paskiau dar mūsų 
dokuemntas ir iš išvaizdą tikrino anglų ir vokiečių 
policija. Manyta, kad ieškojo kriminalinių nusikal
tėlių. Užbaigus visus formalumus ir tikrinimus, ga
vome po 80 cigarečių ir po 5 šilingus.

Liepos 18 d. per garsiakalbius nuskambėjo 
džiuginanti žinia, pranešanti kokios grupės ir kokia 
tvarka išvažiuoja. Tai’ buvo paskutinė naktis Vo- 
kietjioje. Išvažiuojančių barakai tą naktį savaime 
pasidarė bendri ir, besirūpinant kelione, be miego 
praleista visa naktis. Liepos 19 ankstyvą rytą griaus
mingai sukaukė sirena. Tai buvo ženklas, kad tuoj 
išvežamos moterys į geležinkelio stotį. Atsisveikino
me, apverkėme ir išlydėjome savo žmonas už jūrų- 
marių.

Išvažiuojančius vyrus pradėjo rikiuoti dienos 
metu. Į nurodytą vieta susinešėme visą savo bagažą 
ir ji pakrovėme į sunkvežimius. 13.30 vai. mus išve
žė į Zeven geležinkelio stotį. Daiktus pakrovėme į 
vagonus ir pasiruošėme išvažiavimui. Prisirinko 
daug žmonių pažiūrėti, kas čia išvažiuoja. Atsirado 
vienas šposininkas dypukas, kuris ant vieno vagono 
šono stambiomis raidėmis vokiečių kalba užrašė: 
„Čia važiuoja prakeikti svetimšaliai“. To įrašo 
ženkle apie 17 vai. ir atjudėjome į Cuxhaveno uos
tą. Mūsų sunkųjį bagažą pakrovė į garlaivį atskirai, 
o su savim pasilikome tik po vieną lagaminą. Susi
tvarkę — pradėjome rikiuotis žygiui pro muitinę į 
laivą. Abiejuose šonuose išsirikiavo anglų kareiviai. 
O mes viduriu kelio, per kokius 5 metrus vienas nuo 
kito, vorele žygiavome pro muitinės tarnautojus. Vi
si mus varstė aštriais žvilgsniais, ir kurio veidas 
jiems pasirodė įtartinas, tą pasišaukdavo ir tikrin

goje Musteikiui. O redakcinės kolegijos 
pirmininkas savo prieraše pakartoja se
niau skelbtą mintį, kad vis dėlto „tas 
laisvės nevertas, kas negina jos“.

Br .Nemickas kritiškai apžvelgia B. J. 
Kaslo redaguotą „The USSR-German Ag
gression Against Lithuania“, J. Balys ver
tina latvio Biezais veikalą apie dangaus 
dievų šeimą, o J. Deltuvis aprašo Lietu
vos studento „statutą“, pavadintą „Mano 
Alma Mater“ arba „pirmakursio žinynu“

Lietuviškos veiklos skyriuje plačiai ap
rašytas Korp. Neo-Lithuania auksinės su
kakties minėjimas. Pabaigai įdėtas J. B. 
Drąsučio rašinys apie JAV mokyklas ir 
spaudos apžvalga.

„Aidai“, mėnesinis kultūros žurnalas, 
Nr. 4. Šitame numeryje įžanginiu rašiniu 
eina Vytauto Vardžio „Generolo Raštikio 
memuarai ir jo vaidmuo Lietuvos politi
koje“. Autorius nagrinėja S. Raštikio at
siminimus memuarinės literatūros per
spektyvoje ir randa, kad „generolo Stasio 
Raštikio memuarai yra patys naudingiau
si iš visų iki šiol pasirodžiusių“.

davo lagaminą. Bet rikiuotė niekur neturėjo nutrūk
ti ir reikėjo išlaikyti atitinkamą atstumą. Jeigu vie
ną iššaukė iš rikiuotės, tai kitas turi greitai bėgti, 
kad sumažintų pailgėjusį tarpą. Na, ir atsitiko taip, 
kad iš mūsų vorelės pagrečiui iššaukė keletą vyrų ir 
suardė visą mūsų rikiuotę. Mat, pasidarė ilgokas tuš
čias tarpas ir tai nepatiko „šaltajam“ anglų karinin
kui. Įširdęs karininkas gvergdžiančiu balsu suriko: 
„Bėgte, marš“, ir pradėjo su „steku“ plakti mūsų nu
garas. Nežinau kaip kitiems, bet mums tai tikrai už
kūrė tokią karštą pirtį, kad vilkdami sunkius lagami-

Rašo

V. VYTENIETIS

nūs, šlapi ir uždusę atbėgome į laivą. Atsimenu, Lie
tuvoj tik kiaules piemenys šitaip „šerenguodavo“. 
Mes juk nebuvome kiaulės, o savanoriai darbinin
kai, važiuoją Anglijai padėti išsikapstyti iš ekono
minių sunkumų.

Vos tik spėjome subėgti į laivą, tuoj įsakė su
mesti lagaminus į kampą ir skubiai rikiuotis ant de
nio. Išsirikiavus, išdalino gelbėjimosi kuprines. Kol 
visą tą „žaidimą“ užbaigė, praėjo beveik valanda 
laiko, bestovint šalto vėjo sūkuriuose. Tai buvo, 
jei taip galima išsireikšti, po karštos pirties šaltas 
dušas. O ta gelbėjimosi kuprinė liko „privinčiavota“ 
tol, kol būsime tame laive. Ne tik einant ant denio, 
bet ir vaikščiojant laivo viduje. Taip tai ir daužė- 
mės, kaip katės su pūslėmis...

Mūsų laivas, „Stamford Victory“, iš uosto pa
judėjo 21 vai. Kada atsiplėšėme nuo krantinės ne
matėme, nes neleido išeiti ant denio. Vėliau, kada 
vienas kitas išlipome į viršų, tai tik tulomoje matė

Įdomus Aleksandro Radžiaus eilėraštis 
„Gramatinės miniatiūros“ ir dar įdomes
nis dr. Pr. Skardžiaus straipsnis apie Jo
ną Jablonskį ir jo įnašą į lietuvių kalbos 
moksią. Daugiausia dėmesio atkreipta į J. 
Jablonskio terminiją ir kalbos taisymus.

Juozas Kralikauskas tęsia iš praėjusio 
numerio studiją apie senovės Lietuvos 
dieviją, o Rimvydas Šliažas nagrinėja 
Prūsų mitologiją Grasso romane „Hun- 
dejahre“. Abu straipsniai duoda daug me
džiagos senosios Lietuvos ir prūsų religi
jai ir mitologijai pažinti.

Dailiąją literatūrą atstovauja Petro 
Melniko „Seklumo auka“. Į filosofinį pa
saulį nuveda Leonardas Dambriūnas su 
studija apie pasaulėžiūrą, evoliuciją ir 
Teilhard de Chardin.

Skyriuje „Iš minties ir gyvenimo“ pir
miausiai apžvelgiama šalpos organizacija 
Ealfas ir jo negalavimai. Kun. Pr. Vasa
ris rašo apie Eucharistinį kongresą Aust
ralijoje, Jonas Rūtenis apie dailininką 
Juozi Bagdoną ir Bronius Povilaitis pa
kedena biologinę temą „Žmogaus Citoge- 
netikos pažanga“.

„Mūsų buityje“ duodama trumpa, bet 
gausi kultūrinė apžvalga. Recenzijų Sky
riuje apžvelgiami LKMA „Suvažiavimo 
Darbai“ ir dr. Petro Joniko lituanistinis 
veikalas apie lietuvių rašomąją kalbą. 
Pirmosios recenzijos autorius yra J. Gir
nius. o antrosios — A. Klimas.

Vartai ir beveik savo akimis netiki, 
kad po tokio ilgo gyvenimo išeivijoje lie
tuviai intelektualai nepritrūksta energi
jos ir laiko šitokio masto kultūriniams 
leidiniams.

VILNIAUS VARDAS 
KARIUOMENĖJE

O, kada aš jojau per Vilniaus miestelį, 
Visos mergužėlės į mane žiūrėjo.

Liaudies daina

Pirmasis nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės dalinys, pavadintas Vilniaus 
vardu, buvo Vilniaus karo komendantūra. 
Krašto apsaugos ministerio įsakymu, ji 
buvo įsteigta 1918 m. gruodžio 24 d. Ko
mendantūra organizavosi Lukiškyje, Šv. 
Jurgio gatvėje Nr. 36, buv. Militaer Ver- 
waltung rūmuose. Carinės Rusijos okupa
cijos metais, ten buvo Apygardos teismas. 
Pirmuoju komendantu buvo paskirtas L. 
Gira, padėjėju — K. Škirpa, adjutantu — 
P. Gužas. Šiandien, skaitant tos komen
dantūros steigėjų atsiminimus, kyla klau
simas, kieno įsakymu buvo padaryti tokie 
nevykę paskyrimai. Tuo laiku Vilniuje 
jau buvo susirinkę nemažai gabių ir viso
kių laipsnių karininkų, tinkamų įvairioms 
pareigoms. Tačiau svarbios Vilniaus karo 
komendanto pareigos nebuvo pavestos ku
riam nors karininkui, o pasitikėta prie- 
plaka L. Gira. Gabus karininkas K. Škir
pa, paskirtas tik jo pavaduotoju. Nors 
faktiškai karo komendanto pareigas ėjo 
K. Škirpa, bet visa garbė teko L. Girai. 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo istorijoj 
yra įrašyta, kad jis buvo pirmasis Vil
niaus karo komendantas.

Komendantūros karininkai išleido Vil-

SU LIETUVIAIS
LIETUVIAI — UNIVERSITETO 

LEKTORIAI

Žurnalistas A. Laukaitis „Dirvoje“ rašo, 
kad šiais metais Newcastle universitete, 
Australijoje, be ten jau easnčių vyresnių 
lektorių dr. V. Donielos ir A. Ivinskio, eko
nomijos faxuitete paskaitas skaito jauna 
lektorė Rimta Nakutytė.

Kaip anksčiau buvo rašyta, dr. V. Do- 
niela studijų reikalais yra atvykęs į Lon
doną.

PREMIJA L. ŠIMUČIUI
Kun. J. Prunskio 500 dol. premija, skir

ta žymiausiam lietuviui visuomenininkui 
specialios vertintojų komisijos nutarimu, 
atiteko ilgamečiu! „Draugo“ redaktoriui 
bei ALTos pirmininkui Leonardui šimu
čiui, Lietuvos laisvės bei lietuvių išeivijos 
labui dirbusiam 60 metų ir per tą laiką 
bendriems Lietuvos laisvinimo, lietuvių 
šalpos bei kitiems reikalams surinkusiam 
per milijoną dolerių. Tokia premija bus 
skiriama kasmet, kol kun. J. Prunskis bus 
gyvas, o ateityje vertintojų komisijas nu
matoma sudaryti vis kituose kraštuose ar 

niuje atsišaukimą, kviečiantį vyrus stoti 
savanoriais į Lietuvos kariuomenę. Per 
savaitę laiko susirinko apie 170 vyrų ir iš 
jų buvo sudaryta komendantūros kuopa.

Vilniaus karo komendantūros kareiviai, 
vadovaujami karininko K. Škirpos, po ilgų 
metų vergijos, 1919 m. sausio 1 d. Gedimi
no pilies bokšte iškėlė Lietuvos vėliavą.

Bolševikų kariuomenei priartėjus prie 
pat Vilniaus, 1919 m. sausio 5 d. vakare >š 
Vilniaus pasitraukė paskutinieji komen
dantūros kariai. Vilniaus karo komendan
tūra buvo įjungta į Kauno karo komen
dantūrą.

1919 m. kovo 2 d. K. Škirpa gavo įsaky
mą pradėti organizuoti Atskirą batalioną. 
Jame pirmieji pareiškė norą tarnauti Vil
niaus savanoriai. Jie mylėjo savo vadą ka
rininką K. Škirpą ir nenorėjo nuo jo atsi
skirti. Šie Vilniaus savanoriai beveik visi 
ir buvo paskirti į organizuojamojo bata
liono I-ją kuopą. K. Škirpos suorganizuo
tas batalionas 1919 m. birželio 20 d. buvo 
pavadintas Vilniaus batalionu. Lapkričio 
10 d. Vilniaus batalionas buvo pavadintas 
5 pėstininkų pulku, o 1920 m. vasario 13 
d. pulkas gavo DLK Kęstučio vardą.

1928 m. birželio 29 d. Respublikos Pre
zidentas A. Smetona įteikė pulkui vėliavą 
su įrašu: — „Krauju ir mirtimi tėvynę 
nelaimėj vaduosim“. Pulko šventė buvo 
švenčiama birželio 29 d.

1920 m. liepos 13 d. pradėta antrą kar
tą formuoti Vilniaus komendantūra. Bet 
po tlijų mėnesių, t. y. spalio 20 d„ vėl te
ko ją išformuoti, nes spalio 9 d. lenkai 
užėmė Vilnių.

1920 m., vykstant kautynėms su lenkais, 
buvo pradėtas formuoti naujas pulkas, 
kuris spalio 14 d. buvo pavadintas 11 pės
tininkų Vilniaus pulku.

1939 m. atgavus Vilnių, buvo suformuo
ta Vilniaus rinktinė. Spalio 28 d. div. gen. 
V. Vitkauskas rinktinę įvedė į Vilnių. 
Tuomet karo komendantu buvo paskirtas 
pik. P. Kaunas.

V. Vytenietis

si Cuxcaveno uosto žiburiai. Laivą aptarnavo anglų 
kareiviai. Kai kurie iš jų buvo žiauroki ir prieka
būs. Mūsų miegojimo patalpa buvo didžiulis kam
barys su keliomis eilėmis prie stulpelių priraišiotų 
brezentinių lovučių. Kelionėje sužinojome, kad ši
tuo laivu buvo transportuojami vokiečių karo be
laisviai. Todėl ir su mumis kartais ne ka geriau el
gėsi, kaip elgdavosi su karo belaisviais.

Laive kiekvienas gavome Transporto Ministe
rijos parašytas važiavimo taisykles. Jos buvo at
spausdintos anglų, vokiečių, lietuvių, latvių, ir estų 
kalbomis. Tose taisyklėse buvo aiškiai parašyta, kad 
įsėdant į laivą, laive ir išlipant iš jo už mūsų sužei
dimus, nelaimingą mirtį, taip pat už pražuvusį baga
žą, niekas neiima jokios atsakomybės. Tos taisyklės 
gana ilgokos ir dėl vietos stokos neįmanoma čia jų 
pakartoti.

Keliaujant jūra, išaušo liepos 20 d. malonus 
rytas. Prasidėjo graži diena, jūra buvo rami, ir tai 
žymiai pagerino sekmadienio nuotaiką. Iš kaž kur 
sužinojome, kad pereinamojoje stovykloje bus įvai
rių tautybių koncertas. Suderinę balsus, ir mes ban
dėme užtraukti skambią lietuvišką dainą. Gerokai 
po pietų jūrą užgulė tirštas rūkas, ir keletą valandų 
mūsų laivas stovėjo vietoje. Kada pasiekėme Angli
jos pakrantę, nežinome, nes tuo laiku saldžiai mie
gojome. Tik kitą rytą, t.y. liepos 21 d. jutome, kad 
jau mes esame Anglijoje, ir mūsų laivas stovi Hull 
uoste. Akis išpūtę žiūrėjome, kaip atrodo ta Angli
ja ir stebėjome žmonių judėjimą.

Apie 9 vai ryto pradėjome lipti iš laivo. Dar 
kai kuriems anglai patikrino lagaminus ar pravedė 
politinį apklausinėjimą. Susodino į dviaukštes ma
šinas ir visus nuvežė į pereinamąjį hostelį. Apgy
vendino statinių formos barakuose, kurie buvo pa
skendę didžiulėse žolėse. Gavome po 15 šilingų, ne
blogą maistą, ir ilsėjomės švariose lovose.

(Bus daugiau)

PASAULYJE
net kontinentuose, kad ryškiau būtų iškel
ti ne tik JAV, bet ir kituose kraštuose gy
venantieji lietuviai.

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ 
LAIKYSIS

„Nepr. Lietuvos“ likimas buvo pasida
ręs neaiškus. Po J. Kardelio mirties laik
raščiui nesisekė su redaktoriais. Dr. H. 
Nagys laikraščio Nr. 26 rašo, kad paskuti
niam redaktoriui išvykus, po keletos rim
tų pasitarimų faktinuoju redaktorium pa
kviestas Pranas Paukštaitis. Jam talkinin
kauti įsipareigojęs kelių asmenų kolekty
vas. To kolektyvo narių vardai neskelbia
mi. Tačiau iš kritiškų ir įsipareigojančių 
pasisakymų matyti, kad dr. H. Nagys ryž
tasi vėl suartėti su „Nepr. Lietuva“ ir rim. 
tai padirbėti. Geriausios sėkmės.

MIRĖ DR. J. PAJAUJIS
Žinomas valstiečių liaudininkų veikėjas 

dr. Juozas Pajaujis mirė birželio 10 d. 
New Yorke.

Dr. J. Pajaujis buvo baigęs socialinius ir 
politinius mokslus Vokietijoje ir čia įsigi
jęs doktoratą. 1926 m. buvo išrinktas sei
mo atstovu. Po gruodžio 17 d. perversmo 
suim'as ir nuteistas mirti. Vėliau mirties 
baus nė pakeista kalėjimu, o 1929 m. am
nestuotas. 1934-38 m. dr. J. Pajaujis buvo 
Klaipėdos prekybos instituto docentu, 
1941-44 dėstė Vilniaus universitete.

Pirmosios sovietinės okupacijos metais 
buvo kalėjime, bet laimingai išsilaisvino. 
Sukilėlių vyriausybėje jis buvo darbo ;r 
sociali tes apsaugos ministeriu. Atvykęs į 
JAV. dėstė rusų kalbą Aliaskos universite
te, o vėliau dirbo Kongreso bibliotekoje.

Dr. J. Pajaujis buvo gimęs 1894 m. 
Punsko valsčiuje.

MIRĖ KUN. A. STANEVIČIUS
Birželio mėn. gale Čikagoje po ilgos li

gos mirė kun. Anatolius Stanevičius, 71 
metų. Velionis Lietuvoje buvo Jurbarko 
klebonu, o JAV ilgą laiką darbavosi lietu
vių Visų Šventųjų parapijoje Roselande, 
Čikagos priemiestyje.

jRlMCLPj-iyj
PINIGAS — PASAULIO VALDOVAS

Drug išminties reikia pasaulio ir tautų 
valdovams, tvarkantiems valstybių reika
lus. Tačiau mes matome, kad tas valdy
mas retai kada yra tobulas. Pasigendame 
svarbiausio dalyko — teisingumo. Taip 
yra dėl to, kad tikrasis ir nenuverčiamas 
pasaulio valdovas yra pinigas. Jis yra be
jausmis, šaltas ir žiaurus. Mamona paver
gia tautas, išmarina badu ištisus kraštus, 
virkdina našlaičius, apleidžia ligonius. Pi
nigui svetimas teisingumas ir gailestingu
mas. Politikai ir pramonininkai savo kal
bose visai nevartoja žodžio ‘pinigas', kaip 
prakeikto daikto, bet jį pridengia ekono
miniais ir prekybiniais terminais.

Tam pinigui, pasaulio valdovui, turime 
nusilenkti ir mes, jauni ir seni. Be pinigo 
neturėsime nei ką į burną įdėti, nei ką ant 
pečių užsimesti, nei ko po šonu pasitiesti. 
Ir negalime niekinti bei kaltinti tų, kurie 
stengiasi daugiau uždirbti ir daugiau su
sitaupyti. Mat. pinigas, kaip ir kiekvienas 
daiktas, turi dvi puses:: blogąją ir gerąją. 
Galima pinigui vergauti, ir galima privers
ti. kad jis mums vergautų.

Vienuoliai ir vienuolės daro neturto įža
dą, atsisakydami pinigą (ar bet kokį tur
tą) naudoti savo asmeniškiems reikalams. 
Kristus pasakė, kad palaiminti beturčiai 
dvasioje. Bet tie patys vienuoliai su mie
lu noru tiesia ranką, kad tą pinigėlį gautų. 
Jie supranta ir mato, kad tas pinigas jiems 
padės ir našlaitį priglausti, ir beturtį su
šelpti. ir ligonį globoti, ir gerą spaudą pa
remti ir šimtus kitų gerų darbų padaryti. 
Geros valios žmogaus rankoje pinigas irgi 
yra pasaulio valdovas, bet jau pilnas tei
singumo ir gailestingumo.

Kaip pinigą ir turtą naudoti, reikia mo
kytis iš gyvenimo. Statistikos rodo, kad sa
vižudžių yra daugiau turtuolių, negu be
turčių eilėse; kad gaunantieji dideles al
gas yra labiau nepatenkinti gyvenimu, ne
gu mažiau uždirbantieji. Reiškia, pinigas 
negali žmogaus pilnai patenkinti. Daug 
turtingų jaunuolių, daug aukštai iškilusių 
asmenybių viską palieka ir eina į vienuo
lynus, arba pasiaukoja gailestingumo dar
bams — tarnauti invalidams, slaugyti li
gonius, padėti seneliams ir pan. Tas kitų 
patyrimas verčia ir mus pagalvoti: ar mes 
pinigą valdome, ar pinigas mus valdo? Ko
kios jis reikšmės turi mūsų asmeniškame 
pasaulyje? Apie tai kitą kartą.

«*•
Viešpats mano ganytojas, todėl nieko 

man nestinga. Prie gaivinančio vandens 
nuvedė mane ir atgaivino mano sielą.

(Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.
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KUR JIE DABAR?
1938 melais Lietuvoje įvyko pirmoji tau

tinė ir vienintelė sporto olimpiada. Ją ati
darė tuometinis respublikos prezidentas 
Antanas Smetona. Jis buvo ir tos olimpia
dos globėju.

Olimpiadoje dalyvavo lietuviai iš dauge
lio pasaulio šalių: JAV, Brazilijos, Didžio
sios Britanijos, Latvijos ii- iš okupuoto Vil
niaus krašto.

Vilniečiams sportininkams vadovavo Vy
tauto Didžiojo vardo lietuvių gimnazijos 
sparto mokytojas Pranas žižmaras. Tas 
pats žižmaras, kuris ypačiai buvo pagarsė
jęs Lenkijos ultimatumo metu (1938 m.), 
iššaukdamas kovon lenkų studentą-karinin- 
ką. Kalbėdamas mitinge šis studentas įžei
dė Lietuvą, žižmarui to buvo perdaug. Po 
šešių savaičių pasirengimo korporacijos 
Polonia salėje, jis dvikovą laimėjo. Pasižy
mėjęs jis buvo ir anksčiau. Dar moksleiviu 
būdamas, 1928 m. Vasario 16 d. buvo iškė
lęs Lietuvos vėliavą Gedimino kalne. Kur 
dabar Pranas žižmaras, taip drąsiai gynęs 
Lietuvos garbę? Užėjus bolševikams 1940 
m. vasarą jis buvo areštuotas ir dingo be 
žinios. Nepatikrintomis žiniomis, jis miręs 
Sibire koncentracijos stovykloje 1955 m.

Grįžęs iš tautinės olimpiados, Pranas žiž
maras išleido gražų leidinį, papuoštą olim
piados nuotraukomis ir pavadintą „Aukš
čiau, greičiau, toliau“.

Tame retame leidiny vilniečiai olimpia
dos dalyviai aprašė savo įspūdžius ir nuo
taikas, patirtas ne tik olimpiadoje, bet ir 
iš viso Lietuvoje. Štai kelios ištraukos.

...„Tūkstančiai baltų rankų kyla į orą ir 
beria mus kvapiais gėlių žiedais. Tūkstan
čiai karštų širdžių neramiai plaka krūtinė
se.

Kai kurie neišlaiko ir verkia... Didelės 
ašaros pamažu ritasi per Skruostus ir dras
ko mūsų širdis“.

...„Atsikeliu ir einu prie lango. Netoli ge
ležinkelio ant kalniuko dega didelis šviesus 
laužas. Jo rusvoje šviesoje ryškiai skiriasi 
žmonės, kurie moja rankomis...

Laužas greit pranyksta ir vėl matosi tik 
klaiki, neišsemiama tamsa. Bet tuojau vėl 
išdygsta ant kalno kitas liepsnojantis lau
žas ir žmonės. Dabar tik pamatau, kad lau
žais nusėta visa pakelė nuo pat Kauno. Ir 
vis tai mums, vilniečiams, atsisveikinimo 
proga“...

...„Bet tuojau ir Vievis. Pilna žmonių. 
Nors ir vėlus vakaras, visi atėjo išlydėti.

— Prisieis verkti... Gal dar labiau, negu 
kad verkėm per susitikimą, — sako priėjęs 
draugas.

Aš irgi nežinau, ar išlaikysiu savo ašaras. 
Prisimenu, kaip per pirmąjį susitikimą ver
kiau... Ne aš vienas... Verkė žmonės ir visi 
draugai. Pirmas padovanotas Lietuvos lau
kų gėles aplaistėme susijaudinimo ašaro
mis.

— Mamut, ko vilniečiai išvažiuoja? Ar 
jiems Lietuvoj nepatinka?.., — klausia ma
žytė mergytė.

— Jų ten namai ir jie turi išvažiuoti... 
Bet tu, Algute, gerai pasižiūrėk, kad ilgai 

KITI RAŠO
Laivas (Nr. 6) išspausdino prel. L. Tu- 

labos straipsnį „Lietuviai ir Vatikanas“ 
Autorius nurodo, kad Lietuvos atstovavi
mas Vatikane buvo nepakankamas ir kad 
daug kenkė šmeižtai ir intrygos.

„Laisvės laikais nebuvo reikiamai pasi
rūpinta, kad prie Šv. Sosto Lietuva turė
tų parinktų ir pakankamai įtakingų žmo
nių oficialiems santykiams palaikyti. Prie 
atstovybės tebuvo tik pora žmonių, kurie 
negalėjo išvystyti platesnių santykių, nors 
jie galėjo būti labai naudingi ir net rei
kalingi. Nebuvo pasirūpinta turėti episko
pato atstovo prie Apaštalų Sosto. Nebuvo 
rasta reikclinga turėti savo kolegiją Ro
moje studentams — kunigams ir klieri
kams.

Neužmirština taip pat, kad Vatikano 
slaptuose archyvuose buvo ir yra tiek ir 
tiek raštų, pranešimų, telegramų, kur 
skundžiama ir šmeižiama asmenys; kur 
protestuojama ir užgaudinėjama: kur 
klaidinama ir, sąmoningai ar nesąmonin
gai, siekiama pakenkti. Visa tai daugeliu 
atvejų pakenkė ir asmenims ir bendram 
mūsų reikalui.“

Straipsnis baigiamas šitokiu truputį ne
įprastu teigimu:

„Savo asmeniškais santykiais pasiekė
me patarėjų ir užtarėjų Vatikane ir ne 
lietuvių tarpe. Kiek mums gero padarė a. 
a. kard. G. Pizzardo! Ir kiek nūdien 
mums gero daro kard. A. Samore! Nega
lime sakyti, jog neturime savų kardinolų. 
Per eilę metų mūsų kardinolas buvo G. 
Pizzardo, o šiuo metu mūsų kardinolas 
yra Samore. Nesame taigi našlaičiai, nei 
posūniai Vatikane.“

„Nepriklausoma Lietuva“ (Nr. 27) iš
spausdino dr. J. Kaškelio straipsnį apie 
Londone rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 d. 
įvykstančią WACL (World Anti-Commu- 
nist League) konferenciją. Apie lietuvių 
santykius su ta konferencija jis taip ra
šo:

„Lietuvių išeivių organizacijos ir insti

juos atmintum...
Mergytė ilgai žiūri... Paskui paima iš 

motinos rankų puokštę gėlių ir atnešusi iš
tiesia rankutes“...

Taip susitiko ir išlydėjo Lietuvoje bro
lius vilniečius, pirmą kartą atvykusius iš 
okupuoto Vilniaus 'krašto.

Amerikos lietuvių sportininkų vadovas 
buvo Aleksandras G. Kumskis, Čikagos 
sporto parko direktorius ir lietuvių sporto 
veikėjas. Paklaustas, kaip JAV sportinin
kai savo tėvų žemėje jaučiasi, jis atsakė:

—To, kas čia matoma, vykstant nebuvo 
tikėtasi pamatyti. Tokio stadiono, mokyk
lų, tokios gerai vykstančios, gerai organi
zuotos Tautinės Olimpiados galėtų ne vie
nas kraštas pavydėti, o kai ko ir pasimo
kyti.

Nors ir Amerikoje gimęs, A. G. Kumskis 
aktyviai dalyvauja lietuvių kultūrinėje ir 
politinėje (demokratų) veikloje. Yra reda
gavęs „Draugo“ dienraščio sporto skyrių.

JAV lietuvių sporto rinktinėje dalyvavo 
27 asmenys. Ypačiai jie pasireiškė lengvoje 
atletikoje, krepšinyje ir plaukime. Plaukia 
pro akis vardai —■ Ališauskas, Martinaitis, 
Nojūnas, Budnikas, Mačionis, Bikinas, Blo- 
žytė, Stanišius, Bernotas, Beinoris, Jan
kauskas, Prokopas, Sidabras ir kiti, ir kiti 
vardai. Kur dabar jie visi, tie šaunūs lie
tuviai, geri sportininkai?

Paminėtina, kad lakūnas Darius, kuris 
buvo pasižymėjęs sportininkas, taip pat 
svajojo apie Lietuvos sporto olimpiadą. Iš
skridimo dieną (1933 m.) jis pareiškė Lie
tuvos spaudos atstovui, kad norėtų sulauk
ti dienos, kada Lietuvoje įvyktų pirmoji 
tautinė olimpiada, kurioje amerikos lietu
viai dalyvautų organizuotai. Deja...

Gausiausia sportininkų grupė, 70 asme
nų, buvo iš Latvijos. Jai vadovavo J. Ma
taitis. Kartu su juo buvo atvykęs Latvijos 
lietuvių draugijos „Laisvė“ sportininkų va
dovas K. Kairys. Išvardinti visus Latvijos 
lietuvių sportininkus neįmanoma. Pažymė
tina, kad daugumas Latvijos lietuvių jau 
nebe pirmą kartą lankėsi Lietuvoje, todėl 
ir olimpiadoje jautėsi kaip namiškiai. Jie 
džiaugėsi, galėdami susitikti lietuvius iš 
Vilniaus krašto ir didžiavosi tautinės olim
piados pasisekimu.

— Apie lietuvių tautinę olimpiadą, jos 
organizuotumą, kaip tokią pas save latviai 
ir estai šiandien tik svajoti gali, — pareiš
kė K. Kairys.

Brazilijos lietuvių sportininkams vadova
vo Juozas Vasiliauskas. Jo grupė, atrodo, 
nebuvo gausi. Iš turimos po ranka medžia
gos matyti tik sunkaus svorio boksininko 
Žičkaus pavardė. Kalbėdamas su spaudos 
atstovais, J. Vasiliauskas pasižadėjo į kitą 
olimpiadą atvežti stipresnių sportininkų ir 
didesnį skaičių. Deja, toji kita olimpiada 
niekada neįvyko.

Anglijos lietuvių sportininkų vadovas 
buvo Juozas Dobrovolskis. Kiek jis lietuvių 
buvo atvežęs, nepavyko tiksliai nustatyti. 
Savo pasikalbėjime jis pamini tik Liū- 

tucijos perdaug savo jėgas eikvoja tarpu
savio rietenoms ir visokiems, kartais vi
sai menkos vertės vidaus reikalams ar 
tarpusavio nereikšmingų santykių nusta
tymui. Dažnai mes ieškome priešų savo 
tarpe; dažnai perdaug įsitraukiame į par
tines ir į paskirų organizacijų ideologines 
kovas ir vien tik rūpinamės kuo daugiau 
narių privilioti į kokias nors neperreikš- 
mingas sektas. Dažnai su išoriniais prie
šais kovoti paliekame tik partizaninei 
veiklai, paskiriems pasiaukojusiems idea
listams. Tuo tarpu turėtumėm daugiau 
atkreipti dėmesio ir daugiau parodyti or
ganizuotos iniciatyvos ir pastangų užsie
nio reikalams, t. y., daugiau organizuotai 
rūpintis atstovauti pavergtos tautos inte
resams kitų tautų tarpe. Turėti vis dau
giau gerų draugų niekuomet nėra per
daug. Kai kurios mūsų bendrinės organi
zacijos (Lietuvių Bendruomenės, Altas, 
Vlikas, LAS, Šauliai, Baltų Federacija) 
be jokio atidėliojimo turėtų ryžtis patiek
ti pareiškimus tapti WACL nariais ir kad 
Londone ateinančios konferencijos galėtų 
būti patvirtinti ir jų atstovai pilnomis 
teisėmis galėtų pasireikšti tame pasauli
niame forume. Didžiosios Britanijos lietu
viams ter.lka šiemet parodyti didelį akty
vumą, prisidedant prie pasisekimų tiek 
WACL konferencijos ir demonstracijų, 
tiek prie keliomis dienomis anksčiau 
įvykstančios bendros ABN (Tarptautinio 
Antibolševikinio Bloko) su EFC (Laisvos 
Europos Tarybos) konferencijos ir de
monstracijų (Londone) pasisekimo.

Labai reikalinga ir naudinga tose kon
ferencijose paskleisti kuo plačiausiai įvai
rios formos plakatėlių, pamfletų, knyge
lių, prppagandinės-informacinės medžia
gos apie Lietuvą ir lietuvių tautos aspira
cijas. Būtų naudinga, kad Didž. Britani
jos lietuviai konferencijos metu Londone 
suruoštų Raudonojo Teroro parodą, kuri 
yra JAV parengta iš pavestų Čiurlionio 
Galerijai (Chicagoj) buvusių Lietuvoj 
Raudonojo Teroro parodos eksponatų.“

džiaus pavardę. O būtų nepaprastai įdomu, 
kad kas nors iš Anglijos lietuvių, anuo me
tu dalyvavusių olimpiadoje, papasakotų 
per spaudą savo įspūdžius. Nėra abejonės, 
kad tų dalyvių dar esama Londone ir, gal 
būt, nemažai.

Pažymėtina, kad iš Amerikos be sporti
ninkų dar dalyvavo ir dainininkai. Buvo at
vykęs choras „Pirmyn“, kuris per penkias 
savaites surengė 26 'koncertus Kaime, Vil
niuje, Klaipėdoje, Palangoje ir kt.

Tautinė olimpiada iš viso apėmė 17 spor
to sričių. Nugalėtojai buvo apdovanoti ati
tinkamais medaliais: aukso, 'Sidabro ir žal
vario. Įvykiui atžymėti Kauno Kultūros Rū
mų sienoje įmūryta paminklinė lenta. 
Olimpiados vėliava buvo baltos spalvos su 
Gedimino stulpais ir olimpiniu ratu aplink 
juos.

J. Vikis.

EUROPOS LATVIU 
LITERATŪRA

Europoje gyvenantieji latviai savąja li
teratūra yra pralenkę mus. Jie ne tik turi 
žymiai didesnį intelektualų skaičių, bet ir 
iš viso latvių Europoje gyvena daug dau
giau, negu lietuvių.

Taip pvz., 1956 m. Kopenhagoje išleis
ta „Latvju Sonets“ (Latvių sonetai), ku
rioje dalyvauja apie 100 poetų. Rinktinė 
išleista 100 metų latvių poezijai paminėti.

Švedijoje gyvenanti latvių pirmaujanti 
poetė Veronika Strelerte išleido savo poe
zijos rinkinį „Želastibas gadi“ (Malonės 
metai). Švedijoj taip pat gyvena aukš
čiausią poezijos premiją laimėjęs Andrejs 
Egčitūs. Jo premijuotas rinkinys vadinasi 
„Jūs turit susupt mane į baltą-raudoną“. 
Lccdone gyvena poetė Velte Snikere, skai
toma moderniosios latvių poezijos pradi
ninke.

Kopenhagos latviai yra išleidę 12 tomų 
liaudies dainų rinkinį, o taip pat po vieną 
rinkinį latvių patarlių ir mįslių.

Anglijoje kas 3 mėn. pasirodo žuima- 
kartu dirbąs „Londono Žinių“ redakcijoje 
nis „Londonas Aviže“ (Londono žinios). 
„Cela Zimes“ redaguoja Janis Andrups, 
kairtu dirbąs „Londono žinių“ redakcijoje 
Lietuvių Namuose.

Belgijoje leidžiamas latvių katalikų žur
nalas „Gaisma“.

Tai apgraibom sugaudyti Europos latvių 
literatūriniai daviniai. Be abejo, užjūriuo
se jų literatūrinės pajėgos yra dar žymiai 
stipresnės. Vien tik kultūrinių žurnalų jie 
turi Kanadoje „Jauna Gaita“ (Naujasis 
greitis), o Amerikoje „Tilts“ (Tiltas) ir 
„Treji Varti“ (Treji Vartai). Pastarasis 
daugiausiai skirtas Baltijos valstybių li
teratūrai ir menui.

GLASTONBURY 
PILIGRIMAI

Mažai kam žinoma, kad anglikonai, kaip 
ir katalikai, turi šventų tautinių vietų, į 
kurias kasmet renkasi maldininkai. Viena 
iš tokių vietų yra Glastonbury vienuolyno 
griuvėsiai Somersete. Čia kasmet birželio 
paskutinę dieną susirenka tūkstančiai 
anglikonų bažnyčios tikinčiųjų ir dvasiš
kių. žinoma, ne visi važiuoja melstis ir, 
tur būt, niekas nesitiki stebuklų, bet žmo
nes sutrauika senosios tradicijos, einan
čios iš kartos į kartą.

Legenda sako, kad 63 m. po Kristaus į 
Angliją atvyko Juozapas iš Arimatėjos, 
kuris buvo nuėmęs nuo kryžiaus Kristaus 
kūną. Jis įsmeigė savo lazdą toje vietoje, 
kur dabar yra Glastonbury miestas. Iš jos 
išaugo du kartu metuose žydįs erškėtis, iš
laikęs savo palikuonis iki šiai dienai.

Toji pati legenda sako, kad Juozapas čia 
buvo atgabenęs taurę, vartotą Paskutinės 
Vakarienės metu. Jis ją užkasęs Kieliko 
kalvoje. Kiti sako, kad tai ta pati taurė, 
kuri dabar yra New Yorko Metropoliška- 
me Meno Muziejuje. Kas žino...

Kaip ten būtų buvę, bet šitoje vietoje 
buvusi pastatyta pirmoji Anglijoje bažny
čia apie 610 metus, dar prieš šv. Augusti
no atvykimą. Ir beveik visi Anglijos šven
tieji, — Patrick, David, Dunstan, Chad ir 
kiti, yra turėję šiokių ar tokių ryšių su 
Glastonbury abatija. Net karaliaus Artū
ro ir karalienės Guinevere palaikai buvę 
čia palaidoti...

Paskutinis to vienuolyno viršininkas 
Don Richard Whiting, kurį buvo paskyręs 
kardinolas Wolsey, buvo čia nužudytas. 
Jis atsisakė perduoti vienuolyną ir jo tur
tus karaliui Henrikui VIII. Be to, slaptai 
skaitęs uždraustus raštus apie karaliaus 
skyrybas. Už tai jis buvęs kartu su dviem 
vienuoliais atgabentas ant Glastonbury 
kalvos, ten pakartas ir sukapotas. Angli
jos katalikai jį laiko palaimintuoju.

Savaime suprantama, kad griuvėsių 
praeitis yra apipinta pasakomis apie pik
tąsias dvasias ir vaiduoklius. Pačiu pas
kutiniuoju metu vienuolyno liekanos pa
sidarė hipių susirinkimų vieta. Jie čia 
rengia savo linksmus koncertus ir masi
nes sueigas, pridarydami vietos gyvento
jams daug žalos. Net piligrimų dieną tūks
tančiai hipių maišėsi kartu su pikninkau- 
jančiais maldininkais ir griuvėsių sieno
mis 'besikarstančiais vaikais.

kp.

LIETUVOJE
DALYVAUJA KONFERENCIJOJ

Luino mieste šiaurės Italijoje birželio 
30 — liepos 2 d. d. įvyko tarptautinė kon
ferencija, kurioje buvo svarstomas ryšių 
klausimas tarp savi vaidybinių ir valstybi
nių planavimų. Kaip praneša italų spauda, 
vienas iš pranešėjų šioje konferencijoje 
buvo Aleksandras Drobnys, Lietuvos TSR 
ministrų tarybos vicepirmininkas.

RUSAMS LENGVIAU PATEKTI

„Tiesa“ skelbia studentų priėmimą į 
Lietuvos žemės ūkio akademiją 1973-74 m. 
Stojantieji į visus fakultetus turi išlaikyti 
keturis egzaminus ir pateikti teigiamas 
charakteristikas.

Laikomieji dalykai įvairuoja pagal spe
cialybę. Pvz., stojantieji į agronomijos fa
kultetą, egzaminus laiko iš lietuvių kalbos 
ir literatūros, biologijos, chemijos ir fizi
kos.

Dviejuose akademijos fakultetuose yra 
grupės su dėstomąja rusų kalba. Į jas sto
jantieji egzaminus laiko tik iš rusų kalbos 
ir literatūros.

KOLŪKIETIS IR POLITIKA

„Tiesa“ paskelbė Akmenės rajono kol
ūkiečio A. Švažo pareiškimą, remiantį 
Brežnevo vizitą Amerikoje. A. Švažas sa
ko:

„Trumpų pietų pertraukų metu ir vaka
rais prigludę prie radijo imtuvų ir televi
zorių labai domėjomės TSKP Centro Ko
miteto Generalinio sekretoriaus draugo 
Leonido Brežnevo vizitu Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ir džiaugėmės jo sėkme. 
Juk negali būti žmogaus, kuris nematytų 
didžiulės šio istorinio vizito naudos, nesi
džiaugtų švelnėjančiu tarptautiniu klima
tu. Tai didelis paskatinimas kiekvienam 
dirbti dar geriau. Ir mes, Svirkančių kol
ūkio kolūkiečiai, iš visos širdies pritarda
mi TSKP Centro Komiteto užsienio politi
kai, esame pasiryžę savo darbu prisidėti 
prie kolūkio, o tuo pačiu ir šalies ekono
mikos stiprinimo.“

Baigdamas jis įsipareigoja javus suva
lyti per 10 dienų ir prikulti po 28 centne
rius grūdų iš ha. O jeigu tiek nepribirės?

LIETUVOS MIESTAI

Pagal „G. K.“ pateiktus davinius, 1972 
m. gale 54% visų Lietuvos gyventojų jau 
buvo apsigyvenę miestuose. Iš viso Lietu
voje esama 114 miestų. Didžiausias mies
tas, be abejo, yra Vilnius, o mažiausi Birš
tonas ir Neringa. Pirmąjį didžiųjų miestų 
dešimtuką sudaro:

Vilnius Tūkst. gyventojų 409.3
Kaunas 332.4
Klaipėda 155.0
Šiauliai 103.2
Panevėžys 84.0
Alytus 36.9
Kapsukas 31.7
Ukmergė 23.7
Kėdainiai 23.6
Telšiai 22.0

MIRĖ KUNIGAI

Liepos 1 d. Marijampolėje mirė mari
jonas kun. Justinas Navickas, 88 metų 
amžiaus.

Neseniai Lietuvoje pasimirė prel. Pau
lius Bakšys, 72 metų, Panevėžio ir Kai
šiadorių vyskupijų valdytojas.

VILNIAUS SUKAKTIS 

Vilniaus 650 m. sukaktis paminėta iškil
mingu susirinkimu Sporto rūmuose. Da
lyvavo ir kalbėjo aukštieji partijos parei
gūnai ir darbininkų atstovai. Akademinis 
operos ir baleto teatras suruošė didelį 
koncertą. Įvykiui paminėti, pastatytas ak
meninis paminklas.

Ta proga pranešta, kad keturiems Tary
bų Sąjungos karvedžiams I. Bagramionui, 
N. Krylovui, J. Savickiui ir V. Obuckovui 
suteikti Vilniaus miesto garbės piliečių 
vardai.

LIAUDIES MENININKŲ PARODA

Vilniaus sukakties išvakarėse Pilies 
skersgatvyje buvo atidaryta dvi dienas 
trukusi liaudies menininkų paroda. Dau
guma paveikslų buvo nutapyta šia proga 
į Vilnių atvykusių dailininkų. Iš viso 170 
įvairiausių Vilniaus vaizdų. Jie buvo iš
kabinti lauke ant namo sienų, ir žiūrovai 
galėjo juos čia pat nusipirkti.

IR AMATININKAI...
„...Kai atėjom šitan svietan, pirmiausia 

į rankas paėmėm medį, paskiau molį, iš 
lino išsiaudėm drapanėles, iš geležies nu- 
sikalėm pasagėles... Duodu garbę visiems 
puodžiams ir medžiadirbiams. visoms au
dėjoms, mezgėjoms, verpėjoms, visiems 
nagingiesiems kalviams-stipruoliams, pir
mą kartą per visą Vilniaus 650 metų isto
riją „susiėjusiems vienon krūvon“.

Taip vyriausiasis šauklys kvietė tūks
tančius vilniečių į visų Lietuvos amatų 
šventę, kokios dar niekas iki tol nebuvo 
matęs. Apie pusantro šimto liaudies 

, meistrų — audėjų ir mezgėjų, verpėjų ir

pynėjų, medžio drožėjų ir puodžių, kal
vių ir papuošalų gamintojų — susirinko 
birželio 30 d., po viena Vingio estrados 
kriaukle, kad pademonstruotų visus įma
nomus amatus .parodytų visiems, ką gali 
darbščios ir sumanios savo darbo meistro 
rankos.“

...Kadangi viskas prasidėjo nuo me
džio, pirmieji „į startą stoja“ medkirčiai: 
kas greičiau supiaus ir priskaldys kuo 
daugiau malkų. Juos keičia meninio dro
žimo meistrai, klumpdirbiai, stengdamiesi 
pagaminti patį naudingiausią daiktą. Puo
džiai — nužiesti didžiausią ąsotį ar gra
žiausiai jį išmarginti, ar patį stipriausią 
pagaminti. Audėjos ir mezgėjos, krepšelių 
pynėjai demonstruoja rankų miklumą, 
liaudies ornamentikos pažinimą ir gerą 
skonį, čia pat improvizuotoje kalvėje jau 
dega žaizdras, trypia atvesti kaustyti ark
liai, dinda priekalas, susikaupę pluša pa
puošalų gamintojai.

Keliasdešimt nugalėtojų buvo apdova
noti šventės laureatų trofėjais.

(Iš „Tiesos“)

Nei melas, nei teisybė
Sovietų Sąjugos atstovas spaudos kon

ferencijoje Helsinkyje pareiškė, kad rusai 
nesikišu į kitos valstybės reikalus, jie at
siuntę savo kariuomenę, 1968 m. Čekoslo
vakijos vyriausybei prašant. Taip jie da
rysią ir ateity.

Ta proga britų spauda „iškasė“ visus 
ano meto pareiškimus ir rado, kad Sovie
tų atstovas sako netiesą, ir kad toji netie
sa jau seniai pačių čekų komunistų buvo 
pripažinta.

Po Sovietų 'kariuomenės invazijos 1968 
Tasso agentūra buvo paskelbusi, kad „par 
tijos ir vyriausybės vadai paprašė suteikti 
Čekoslovakijos liaudžiai greitą karinę pa
galbą“.

Tačiau tas pats Tassas nei tada, nei vė
liau negalėjo paskelbti nei vieno asmens, 
kuris tokį reikalavimą būtų pasirašęs. At
sitiko kaip tik priešingai. Čekoslovakijos 
partijos ir vyriausybės vadai tą patį rytą 
paskelbė, kad „invazija padaryta be res
publikos prezidento, parlamento prezidiu
mo ir pirmojo komunistų partijos sekre
toriaus žinios“.

Dabartinis komunistų partijos sekreto
rius Gustav Husak po savaitės vienoje sa
vo kalboje viešai pareiškė, kad „įvykusi 
klaida“. Jis pabrėžė, kad rusai neturėję 
siųsti kariuomenės, „pirma nepasitarę su 
partijos ir vyriausybės vadais“. Atseit, 
Husakas viešai pripažino, kad Tasso pa
reiškimas buvo neteisingas ir kad invazi
ja įvyko prieš to pareiškimo paskelbimą.

Vėliau, be abejo, Husakas buvo spau
džiamas pareiškimą „ištaisyti“. Palaukęs 
net iki 1971 metų, balandžio mėnesį Mas
kvoje jis pasakė, kad rusus pakvietusi Če
koslovakijos komunistų partija. Jokio ko
munisto vardas nebuvo paminėtas.

Po visa to buvo įvesta taip vadinama 
„Brežnevo doktrina“, skelbianti, kad rusai 
turi teisę įsikišti nekviečiami.

Laikraščiai klausia, ar Sovietų vadai tu
ri galvoje „Brežnevo doktriną“, kalbėda
mi apie nesikišimą Helsinkio konferenci
joje.

I. PIKELIO LAIŠKAS
„Daily Telegraph“ išspausdino I. Pike

lio iš Birminghamo atvirą laišką, liečiantį 
Helsinkio konferenciją. Jame sakoma, kad 
rusai labai stipriai spaudžia vakariečius, 
reikalaudami dabartinių sienų pripažini
mo. Jeigu jiems tai pasiseks, tai 1939 m. 
nacių Vokietijos ir Maskvos padarytasis 
susitarimas bus patvirtintas. Pagal tą su
sitarimą Hitleris sutiko, kad Rusija pasi
glemžtų Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Iki šiol tas kriminalinis paktas nei vie
nos Vakarų valstybės nebuvęs pripažin
tas. Ar dabar jos nusileis Sovietų spaudi
mui ir patenkins jos reikalavimą, parem
tą 1939 metų paktu? Baigdamas I. Pikelis 
ironizuoja, kad greičiausiai Europos mi
nisterial nusileis, jei rusai sutiks, kad jie 
pasirašytų ne ant to paties popieriaus, 
ant kurio jau yra Ribbentroppo parašas..

Atrodo, kad šis I. Pikelio laiškas yra 
vienintelis iki šiol anglų spaudoj užtiktas 
rašinys, bandęs paveikti viešąją nuomo
nę. Ir neblogai pavyko, nes laiškas iš
spausdintas pačiu pirmuoju skaitytojų 
opinijų skyriuje. Tai yra sveikintinas da
lykas, nes baltiečiai Anglijoj šios konfe
rencijos proga kažkodėl labiau metėsi į 
ministerijų kanceliarijas, o ne į laikraš
čių redakcijas. Tik lenkai, tur būt, pa
kankamai iš visokių demaršų pasimokę, 
plačiau pasinaudojo spaudos teikiamomis 
galimybėmis.
į------------------

GERAS KNYGYNAS
Anthony Woods prieš 8 metus Black- 

well‘s knygyne Oxforde užsisakė knygą 
„Lithuanian Self-Taught". Knygynas jos 
neturėjo — išsibaigusi laida. Neseniai A. 
Woods gavo iš knygyno laišką, kad knyga 
yra gauta ir, sumokėjęs 35 p„ gali ją atsi
imti. Nors jam jau buvo praėjęs noras ar 
reikalas mokytis lietuviškai, bet knygelę 
nusipirko. „Oxford Mail“ dienraštyje jis 
parašė, kad Amerikoje panašūs užsakymai 
(jei knygos nėra) be jokio pranešimo po 
trijų savaičių išmetami lauik.
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Europos Lietuvių Sirouiiiu
LONDONAS

P. MILAŠIUS LIGONINĖJE

Škotijoje gyvenąs „E. Lietuvio“ bendra
darbis ir kasmetinis atostogautojas L. So
dyboje Pranas Milašius staiga susirgo. 
Vos atvykęs atostogų j Sodybą, pasijuto 
blogai. Tą pačią dieną Altono ligoninėje 
padaryta apendicito operacija. Linkime 
ligoniui greitai pasveikti ir gražiai paatos
togauti.

PELNAS TAUTOS FONDUI
Londono DBLS skyriaus ruoštas Anta

ninių, Joninių ir Petrinių šokių vakaras 
davė £61 pelno.

Visas pelnas perduotas Tautos Fondo 
Atstovybei D. Britanijoj.

IŠVYKA Į AYLESFORDĄ
Šio mėnesio 22 d. Londono lietuvių pa

rapijinė bendrija ruošia išvyką į mėgiamą 
Aylesfordo, Kente, Marijos šventovę. Iš
važiuojama autobusu nuo Lietuvių bažny
čios 8.30 vai. ryto, grįžtama apie 9 vai. 
vak.

Kelionė ten ir atgal kaštuos tik 70 p., o 
vaikams 35 p. Užsirašyti iš anksto prie 
bažnyčios, Jurų krautuvėje, Soc. klube ar 
Lietuvių namuose.

TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS
Liepos 11d. lordas St. Oswald kartu su 

Council of the European Liaison Group 
Church House salėje, priešais parlamento 
trumus suruošė tarptautinį simpoziumą 
Rytų Europos temomis. Simpoziumui pir
mininkavo lordas St. Oswald, o pagrindi
niai kalbėtojai buvo K. Sabbat (Lenki
ja), A. Puzarauskas (Baltijos valstybės), 
M. Kaspar (Čekoslovakija), R. Marcetic 
(Balkanai). Užbaigos žodį pasakė britų 
parlamento narys Hugh Dykes. Simpoziu
me dalyvavo keletas parlamento narių, jų 
tarpe žinomas East-West Digest leidėjas 
G. Stewart-Smith.

Simpoziumo tikslas buvo išdiskutuoti 
Centrinės ir Rytų Europos valstybių pro
blemas ryšy su Helsinkio konferencija. 
Norėta su tomis problemomis supažindin
ti D. Britanijos politikus ir atkreipti į jas 
visuomenės dėmesį.

Visi kalbėtojai buvo labai gerai pasi
ruošę ir jų pranešimai buvo tikrai išsa
mūs ir verti žymiai didesnės auditorijos. 
Deja, šįkart, kaip ir seniau, jie kalbėjo 
daugiausiai saviškiams, t. y. žmonėms, ku
rie visas tas problemas daugiau ar ma
žiau žino, ne kartą apie jas yra girdėję 
ir, esant reikalui, patys galėtų apie jas ki
tiems papasakoti. Kitaip sakant, daugu
ma dalyvių buvo iš tų kraštų, apie ku
riuos kalbėta. Anglų visuomenę taip pat 
atstovavo tokie žmonės, kuriems sateliti
nių ir okupuotų kraštų problemos nebe- 
naujos.

Išeitų, kad anoji sunkiai suprantamu 
vardu pasivadinusi organizacija ir šį kar
tą vargiai norimo tikslo pasiekė. Anglų 
visuomenė politinėmis problemomis nesi
domi ir niekada nesidomėjo. Jie turi šim
tus visokiausių klubų, socialinių organi
zacijų, sporto draugijų — bet politika 
jiems svetima. Net į profesinių sąjungų 
susininkimus jie nekreipia daug dėmesio, 
jų nelanko ir nesirūpina, kas ten šeimi
ninkauja. Atrodo, būtų žymiai daugiau 
pasiekta, perkeliant šias problemas į po
puliariąją spaudą ir gerai painformuojant 
krašto politikus.

Simpoziumo dalyviai, vyno stiklu pa
vaišinti, skirstėsi į namus, siūlydami su
šaukti naują simpoziumą, politinio simpo
ziumo problemoms pasvarstyti.

HALIFAXAS
PADĖKA

Mieliems draugams ir tautiečiams, lan
kiusiems mane po sunkaus sužeidimo li
goninėje, atsiuntusiems sveikinimus bei 
dovanas ir šiaip įvairiais būdais padėju- 
siems, reiškiu nuoširdžiausią padėką.

Ypatingai esu dėkingas mane aplankiu
siam kun. J. Kuzmickiui ir Laucių ir Sa- 
gaičių šeimoms, kurios dažnai mane lan
kydavo ir atgabendavo mano žmoną.

V. Brazaitis

„ATOSTOGOS BE LIETUVIŠKOS
KNYGOS — ATOSTOGOS BE SAULĖS“

Prašau pasirinkti šias naujausias kny
gas:

K. Ališauskas — „Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės“. Kieti viršeliai, 490 
psl. £5,84

V. Alantas — „Šventaragis“. Kiet. virš., 
405 psl. £2,65

A. Maceina — „Didieji dabarties klausi
mai“. Kiet. virš., 325 psl. £2,65

J. Eretas — „Didysis Jo nuotykis“, 288 
psl. £2,25

A. Gerutis — „Lithuania 700 Years“.
Kiet. virš., 458 psl. £5,25

J. Gailius — „Ištiestos rankos“, 233 psl.
£1,00

F. Kirša — „Palikimas“, 318 psl. £2,64
A. Baronas — „Abraomas ir sūnus“, 

206 psl. £2,20
Rašyti — „DAINORA“ 14, Priory Rd., 

KEW-SURREY. TW9 3DF.
SISISTSISTSISISISISISISISISISI

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p. 
šaukiamas pusmetinis Vyčio klubo narių 

susirinkimas.
Bus valdybos pranešimai ir tariamasi 

klubo reikalais.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Vyčio klubo valdyba

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO IR KLAIPĖDOS 

ATVADAVIMO MINĖJIMAS

Š. m. liepos 7 d. L. V S. Manchesterio 
Skyrius Cheetham Town Hallėje surengė 
Atlanto nugalėtojų Dariaus ir Girėno bei 
Klaipėdos 50 m. atvadavimo minėjimą. Į 
minėjimą atsilankė apie 150 žmonių-, ku
rių daugumą sudarė ekskursijos iš Leigh, 
Bradfordo, Prestoino, Stock-on-Trento ir 
kitur.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė ilgame
tis ramovėnu p-kas K. Murauskas. Pra
džioje paaiškino, kad šie du minėjimai 
yra jungiami į vieną, nes ir S. Darius da
lyvavo Klaipėdos atvadavime.

Parkaitą skaitė kun. J. Kuzmickis. Sa
vo fi’osofinėje paskaitoje plačiai ir vaiz
džiai iškėlė faktą, kad kilnūs asmenys pa
sireiškia dideliais darbais, kurie pasuka 
žmonijos ar tautos ateitį viena ar kita 
linkme ir išgarsina tautos vardą pasauly
je. Tokios iškilios asmenybės buvo Darius 
ir Girėnas, perskridę Atlantą, ir tie, ku
rie ryžosi atvaduoti Klaipėdą. Po paskai
tos ramovėnus sveikino ir trumpai kalbė
jo Stock-on-Trent ramovėnu skyriaus p- 
kas kap. V. Andruškevičius.

Meninėje dalyje ramovėnu sekstetas — 
A. Jakimavičius (vadovas), K. Muraus
kas, J. Pilipavičius, A. Podvoiskis, J. Du- 
nauskas ir V. Kapstys — padainavo šiems 
minėjimams parinktas dainas: Užtrauk
sim naują giesmę, Glory, Vyrai prie jū
ros, Vėliavos iškeltos plakas, Ei, kariai ir 
Ramovėnu maršą. Akordeonu padėjo P. 
Viržintas. Publika dainininkams gausiai 
plojo, prašė kartoti. Eilėraštį LIETUVA 
deklamavo V. Motuzą. Apie R. Kalantą, 
kuris dabar yra tapęs kovojančios už lais
vę tautos simboliu, savo kūrybą dekla
mavo aktorius D. Kaniauskas, sugraudi
nęs .publiką iki ašarų. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Pramoginėje dalyje buvo šokiai, ku
riems grojo Ukrainiečių jaunųjų džazas. 
Muzika pritaikinta ir lietuviškam skoniui. 
Veikė baras, užkandinė ir loterija.

Šis minėjimas netikėtai sutraukė daug 
aplinkinių kolonijų lietuvių vienon vieton. 
Čia matėsi seniai besutikti pažįstami, 
draugai, kurių gal dar ilgai nebūtume 
matę, jei ne šis plataus masto minėjimas.

Ramovėnu valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už paramą, renigant šį minėjimą.

PAGEIDAVIMAS

Jūsų korespondentas apgailestaudamas 
prisipažįsta, kad praeityje korespondenci
jos? pasitaikė vieną kita klaida, kuri, nors 
ir maža, yra visiems nemaloni. Korespon
dentui kartais sunku ar net visai ne ma
noma patikrinti suteikiamas žinias. Pasi
taikė, kad suteiktos žinios buvo netikslios, 
nepilnos, pavėluotos. Kai kas prašomas 
visai atsisakė žinių suteikti. Kadangi 
spaudoje patalpintos žinios eina istorijon, 
todėl prašoma visų, o ypač organizacijų, 
komitetų, kad suteikiamos koresponden
tui žinios būtų paduodamos laiku, pilnos 
:r tikslios.

A. P-kis

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Skautės-ai, Tėveliai ir Rėmėjai!

Artinasi mūsų metinė stovykla ir 55-ji 
lietuviškos skautybės sukaktis. Skubėki
me, ruoškimės, nes šio mėn. 28 d., šešta
dienį, mūsų lauks Sodybos miškelis, kur 
vėl kursime laužus ir dainuosime.

Kiekviena-s skautė-as turėtų jausti pa
reigą nors vieną savaitę metuose pasklidi 
tikram skautavimui. Tik stivykloje tobu
lėja mūsų Skautiškoji dvasia, tik čia pa
sisemtame jėgų ir pasiryžimo ateinan
tiems metams.

Rugpiūčio 4 d., šeštadienį, 4 vai. p. p. 
kviečiame visus Tėvelius ir Rėmėjus į 
stovyklos iškilmes ir uždarymo laužą. Pa
tekim J. Kantauto idėją, iškeltą „E. Liet.“ 
Skaitytojų Laiškų skyriuje. Važiuokime 
Sodybcn du kartu metuose. Rasime jauni
mą, uniformuotus skautus, trispalvę miš
kely ir gal lietuviškesnę Sodybą?!

Kviečiame visas ir visus.
Rajono Vadeivė

A. PETRIKONIO PARODA

Visiems gerai pažįstamas dail. Antanas 
Petrikcnis, ekspresingų ir gamtos gyvybės 
pilnų paveikslų tapytojas, pakviestas iš
statyti savo kūrinius Čikagos vidurmies- 
čio galerijoje „The Covenant Club Galle
ry“, 10 N.

KOSMETIKA IR KVEPALAI

Graikiškas žodis — kosmetikos reiškia 
tai, kas gražina, kas puošia. Yra dalykų, 
kurie visokeriopai gražina plaukus, juos 
garbiniuoja, spalvina, dailina. Nepapras
tai daug įvairių tepalų yra pagražinti vei
dą, jo spalvą, užmaskuoti raukšles, žo
džiu, pajauninti. Yra priemonių pašalinti 
kūno prakaito nejaukų kvapą.

Kosmetikų vartojimas yra labai senas 
reiškinys. Ją vartojo senoji Kinija, Egipto 
gyventojai. Jie kvėpino ne tik gyvuosius, 
bet ir mirusiuosius — mumijas. Kosmeti
ką žinojo ir vartojo žydai visais bibliniais 
laikais. Ir pačiam Kristui, pylė kvepalus 
ant galvos. Kvepalų nevartojo senovės 
krikščionys ir laikė juos net netobulybės 
ženklu. Plaukai, kaip papuošalas, buvo 
nepriimtinas dalykas: vienuolės plaukus 
nukirpdavo, vienuoliai nuskusdavo — lik
davo lyg koks vainikas, kuris turėdavo 
priminti Kristaus erškėčių vainiką.

Kvepalai labai praplito Renesanso lai
kais Viduržemio jūros kraštuose, kur jie 
buvo gaminami iš apelsinų ir citrinų žie
vių, iš kvepiančių augalų žiedų ar lapų 
ar medžio žievės. Kvepalai yra augaliniai 
ekstraktai, esencijos. Kai kurie kvepalai 
gauti iš kai kurių gyvulių.

Kvapniai arba perfiumai yra prilygina
mi gražiai muzikai, kuri žmogų žavi. Net 
mūsų, maldos kartais prilyginamos kvepa
lams, kurios Dievui patinka.

Kvapniai yra augalini",! ir gyvuliniai 
aliejai, vadinami esencijomis. Uždek apel
sino žievę, pamatysi, kaip gražiai žybteli 
degant. Pradedi jausti malonų kvapą. 
Kvepalai vadinami parfumais ar perfu- 
mais. Prancūziškai — perfumer reiškia 
smilkyti, angliškai sakoma „fragrance“. 
Kadangi kvepalų sudėtyje yra aliejaus, 
tai jie gerai veikia odą, kuri kartais iš
džiūsta. Iš tiesų kvepalai odos nemaitina, 
nes odos maitinimas turi ateiti iš vidaus 
per kraują.

Į gerus kvepalus įeina daug dalykų, 
nuo 10 iki 200. Vienų kvepalų pagrindas 
yra aliejai, todėl jie apsaugo nuo van
dens. Į kitų sudėtį įeina alkoholis — jie 
garuodami gaivina veidą. Tokius kvepa
lus ir vyrai naudoja, kai nusiskuta barz
dą.

Kosmetika brangi. Grožis yra brangus, 
kur' norima išlaikyti kuo ilgiausiai, ir 
šiam reikalui nesigailima brangių kosme
tikos priemonių.
J. Venckus, S J (Santrauka iš „Draugo“)

KANKLĖS

(Iš muz. Alf. Mikulskio paskaitos,

a'idarant kankliavimo kursus Detroite).
Lietuvių tauta jau prieš 4000 metų tu

rėjo savo muzikos instrumentus, o jų tar
pe bene svarbiausią vietą užėmė lietuviš
kos kanklės ir kanklių muzika. Suomiams, 
matyt, irgi mūsų kanklės patiko ir jie (jų 
pačių muzikos istorikų tvirtinimu) iš mū
sų jas pasiskolino. Suomiuose šis muzikos 
instrumentas vadinamas kantele ar kan- 
teles. Iškasenose kanklių nerandama, ka
dangi žemėse medis neišsilaiko, supūva.

Senovėje mūsų kanklės teturėjo 5 sty
gas .Kanklėmis skambino ne tik dainas, 
įvairias melodijas, bet ir šokius, vestuvių 
apeigas ir t. t. Bet ilgainiui silpnas ir ne
garsus penkiastygių kanklių garsas ėmė 
jas iš šokių ir vestuvių išstumti. Jų vietą 
užėmė kiti nauji instrumentai. Laikui bė
gant, kanklėse padidėjo stygų skaičius ir 
jos virto senovinės kamerinės muzikos 
instrumentu.

Kenklės nėra arfa, lyra ar citra. Šie 
instrumentai yra neseni, atsiradę vidur
amžių laikais. Tik jų panašumas į senovi
nes lietuvių kankles rodo, jog, greičiau
sia, jos pasisavintos iš lietuvių.

Kanklės — tai lietuviškos sielos spin
dėjimas. Lietuviai žiloje senovėje kank
liuodavo šventovėse, alkose — kur būda
vo kūrenama šventoji ugnis ir deginamos 
aukos. Numirus karaliui ar kunigaikščiui, 
šermenyse skambindavo kanklėmis. Se
novės lietuviai tikėjo, kad iš laidotuvių 
malu nukirsto medžio pagamintos kank
lės priimdavo mirusiojo sielą ■—■ jo vėlė 
apsigyvendavo kanklėse. Mirties-laidotu- 
vių metu kirsto medžio kanklės būdavo 
nepaprastai skambios ir vertingos. Kank
lėmis skambino vaidilos ir dainiai, ap
dainuodami karo laimėjimą.

VI. Mingėla
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — liepos 22 d., 1 vai. p. p., St. 
Columba bažn.

STOKE-ON-TRENTE — liepos 22 d., 11.30 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAME — liepos 22 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — liepos 29 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

GLOUCESTERYJE — liepos 28 d., 13 vai.
STROUDE — liepos 29 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAME — liepos 29 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Paskutinį kartą 
pamaldas laiko svečias kun. dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. Išpažntys prieš 
pamaldas.

CIGAREČIŲ DĖŽUČIŲ PAVEIKSLIUKAI

įdomiai perskaičiau „Europos Lietuvio“ 
27 numeryje išspausdintą straipsnį „Kar- 
tofilictai“. Tame straipsnyje aprašomas 
cigaretinių paveiksliukų spausdinimas ir 
jų rinkimas. Tikrai, tokių paveiksliukų 
buvo Anglijoje apsčiai išleista. Neskaitant 
paprastųjų, buvo išleista ir įdomių serijų. 
Turiu ir aš vienos serijos rinkinį, užvar
dintą: — „An Album of National Flags 
and Arms“. Išleistas John Players & Sons. 
Tai albuminis leidinys, kuriame yra pa
talpinta 50 paveiksliukų su pasaulio vals
tybių vėliavomis ir valstybiniais ženklais. 
Paveiksliukų dydis 7x3į cm. Atspausdin
ti gerame popieriuje, natūraliomis ir ryš
kiomis spalvomis. Apačioje kiekvieno pa
veiksliuko yra vėliavos ir ženklo aprašy
mas. Toje serijoje yra įamžintos ir visos 
trys Pabaltijo valstybės.

Lietuvai paminėti skirtas paveiksliukas 
yra patalpintas albumėlio 12 puslapyje. 
Paveiksliuko viršuje yra mūsų tautinė vė
liava, o apačioje — raudonam skyde bal
ta Vytis. Apačioje paveiksliuko, ant albu
mėlio lapo, yra toks įrašas:

„LITHUANIA — one of the Baltic Sta
tes — was proclaimed a free Republic at 
Vilna in February 1918. In the thirteenth 
century she was an independent Grand 
Duchy, and in 1569 she concluded the 
union with Poland. When Poland was di
vided between Russia, Austria and Prus
sia, Lithuania fell to the share of Russia. 
The device of the Knight is very old, and 
historians maintain that the Princes of 
Lithuania used it upon their banners in 
the twelfth century, when it was known 
as a symbol of valour. The double cross 
upon his shield stands for strenght and 
endurance“.

Firma Kensitas buvo išleidusi seriją, 
pavadintą: — „Series of 60 National 
Flags'*. Tai 7x5 cm dydžio šilkinės me
džiagos gabaliukai su įvairių valstybių 
natūralių spalvų vėliavomis. Serijos 44 
numeris yra skirtas Lietuvai. Jame yra 
mūsų tautinė vėliava ir įrašas „Lithua
nia“.

Šiandien tie maži popieriniai paveiks
liukai ir šilkiniai gabaliukai garsina Lie
tuvos vardą. Dabar gyvenant tremtyje 
yra džiugu, kad Anglija buvo išleidusi to
kių mums brangių Lietuvos valstybės 
ženklų. Mielai renku tuos, kurie liečia 
Lietuvą, ir labai džiaugiuosi, jeigu kur 
nors aš jų surandu.

V. Vytenietis

LAIŠKAS J. VIKIUI
Vaikščiodamas su žmona Alpių kalnų 

šlaitias, kaimelyje prie Šveicarijos sienos 
pamatėme vikius. Jie priminė man

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, ge
riausiai paremsite savo gimines Lietuvoje, mū
sų patarimas padės Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Specialiai vasaros ir rudens sezonui siūlo
me šias prekes (muitas jau įskaičiuotas į kai
ną):
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00.
Gefiūro medžiaga suknelei 4.50.
Crimplene medžiaga su blizgučiais 5.50.
Gėlėta arba su ornamentais crimplene 

medžiaga 4.70.
Lygi crimplene medžiaga suknelei 4.00.
Dirbtinio mink kailis paltui 16.00.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga

9.00.
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams 

medžiaga 12.00.
Nailoniniai išeiginiai marškiniai 3.00.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

rūbų 2.50
Perukai nuo £8.00 iki £20.00. (Muitas už peruką 
£5.50 jau įskaičiuotas). Priimame užsakymus 
pasiuntimui auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčia
me pinigus tokioms prekėms, kurių negalima 
iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.

Tel. 01-739 8734.
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis.

CaiA&ai
straipsnį apie Lietuvių Sodybą (sąskryr 
džio proga), kurį buvo pasirašęs J. Vikis. 
Pagalvojau, kad reikia pasveikinti jo au
torių.

Straipsnis buvo tikrai žavėtinas. Ne
blogesnė ir iliustracija — tai tikras port
retas.

Vasarotojas

SKAITYTOJAI KLAUSIA

J. Liobė norėtų žinoti, ar, pradėjus mū
sų spaustuvėje spausdinti latvių laikraštį, 
sumažės „E. Lietuvio“ nuostoliai?

Atsakymas. Ar padengs latvių laikraštis 
„E. Lietuvio“ nuostolius, sunku atsakyti. 
Reikia atsiminti, kad mūsų skaitytojų ei
lės, dėl visiems suprantamų priežasčių, ne 
didėja, bet mažėja. „E. Lietuvio“ leidėjai 
daro visa, kad laikraštis galėtų išsiversti ir 
nesustotų ėjęs. Mūsų spaustuvė, šalia savo 
ir latvių laikraščio, dar atlieka ir visą eilę 
pašalinių darbų, lengvinančių jos finansinę 
padėtį. Jei per ateinančius kelis metus pa
siseks prisiauginti patyrusių spaustuvės 
darbininkų, ir jei laikraščio ir Nidos klubo 
knygų prenumeratorių skaičius labai smar
kiai nesumažės, tai lietuviškoji spauda iš
silaikys. Laikraščio likimas priklausys nuo 
prenumeratorių ir bendradarbių skaičiaus.

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“ 1948 m. liepos 15 d.

* Išspausdintas įspėjimas, kad lietuviai 
neskubėtų emigruoti į Argentiną. Ten . są
lygos esančios pakenčiamos tik pajėgian
tiems verstis savarankiškai.

* Į Coventry atvyko apsigyventi dr. 
Leimono šeima.

* Lietuviai skautai Vokietijoje ruošia 
III-ją tautinę stovyklą, bet Anglijoj gyve
nantieji dar nepajėgūs dalyvauti. Į Škoti
joj vykstančią Jamboree jie žada pasiųsti 
vieną skautą...

* . Rūtos“ draugijos Londone pakviesta, 
dr. O. Labanauskaitė skaitė paskaitą.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Abejingai galvoja apie savo vaikų liki
mą tėvai, kurie dar labai dažnai į kelią ar 
gatvę išleidžia vaiką dviračiu, kuriam nė
ra 14 metų“.

(Iš autoinspektoriaus patarimų tėvams)

„Kadangi V-ienė neatvyko, draugiškas 
teismas buvo apsvarstytas pas pačią V-ienę 
namuose“.

(Iš namų valdybos draugiško teismo 
protokolo)
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