
' Lietuvos \ 
nacionaline 
M.MaAvydo 
vbibliotcka;

&opos LI ETII VIS
XXVII metalNr. 37 <1176) Londonas, 1973 m. rugsėjo 11 d.

VAKARAI KALTI
Artėja rugsėjo 18-toji, kada turės pra

sidėti Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos komisijų posė
džiai Ženevoje. Tų komisijų uždavinys 
bus peržiūrėti, suderinti ir galutinai išsi
aiškinti užsienio iheikalų ministerių Hel
sinky padarytus pareiškimus, perdirbti 
juos į atitinkamas sutartis, kurių pasira
šyti vėliau susirinks visos Europos vals
tybių galvos.

Šios konferencijos didžiausias iniciato
rius yra Sovietų Sąjunga. Ji seniai siekia 
užsitikrinti savo sienas Europoje, gauti 
nors ir nebūtiną, bet labai pageidautiną 
Pabaltijo valstybių aneksavimo pripažini
mą ir teisę pasilaikyti „Brežnevo doktri
ną“ satelitinėse valstybėse. To pasiekusi, 
ji galės be rūpesčio atsidėti krašto ūkio 
ir Tolimųjų Rytų problemoms.

Tačiau Vakariai užsispyrę reikalauja 
visiems Europos gyventojams laisvės :r 
be jos garantijų žada nesileisti į tolimes
nes derybas Ženevoje. Prie europiečių jie 
priskaito ir Sovietų Sąjungos gyventojus, 
kuriems tos laisvės labiausiai trūksta. 
Tuo tarpu patys sovietai labai norėtų pa
rodyti pasauliui, kad tarybiniai piliečiai 
yra visiškai laimingi, myli savo vadus ir 
bet kokios kalbos apie demokratijas ir 
laisves yra kišimasis į svetimus reikalus.

Deja, tie gyventojai taip negalvoja. Be
veik pačiose konferencijos išvakarėse 
prisiėjo užbaigti seniai kalinamų kovoto
jų Jakiro ir Krasino bylas. Juos nutei
siant, norėta parodyti, kad paskutiniai 
neišmanėliai jau sutvarkyti. Bet šitų 
dviejų slaptai nuteistų kovotojų užpakaly 
atsistojo kiti du, dar stipresni ir įtakinges
ni. Sacharovas ir Solženitsynas, nepaisy
dami miirtinio pavojaus, viešai įspėjo pa
saulį, kad neitų su Sovietais į derybas, kol 
demokratinė laisvė tame krašte bus užtik
rinta.

Sovietų teismai ir KGB skuba sutvar
kyti nepaklusniuosius. Valdžia ir jai pati
kimi pareigūnai pakartotinai žodžiu ir 
spaudoje įspėjo Solženitsyną ir Sacharovą, 
kad liautųsi kalbėję. Niekas perdaug ne
nustebtų, jeigu ir šitie du būtų pasiųsti 
ten, kur jau atlieka bausmes šimtai ir 
tūkstančiai mažiau žinomų Sovietų Sąjun
gos intelektualų. Gal būt ir šių dviejų bur
nos bus greitai užčiauptos, kaip buvo už

SeįiliįnioS DIENOS
— 40 sovietų mokslininkų kreipėsi į Sa

charovą prašydami, kad jis liautųsi kovo
jęs už socialines ir politines teises Sovie
tų Sąjungoje.

— Panaudojus dujas, suimti du plėšikai, 
kurie viename Stockholmo banke išlaikė 
'keturis įkaitus beveik 6 dienas.

— Pekine pasibaigė 1 O-tas Kinijos ko
munistų kongresas. Mao Tse-tung ir toliau 
liko partijos vadu. Viešumon iškilo Wang 
Hung-Wen, 33 metų Šanchajaus komunis
tas.

— Prezidentas Nixonas sušaukė 10 am
basadorių tolimųjų rytų padėčiai aptarti 
sąryšyje su kinų-sovietų santykių pablogė
jimu.

— Henry Ford II pareiškė, kad jo firmos 
automobiliai, pagaminti Anglijoje, yra blo
gesnės kokybės už 'tokius pat automobi
lius, gamintus Vokietijoje.

— Beveik 4 milijonai Anglijos gyvento
jų mažiausiai vieną kartą yra vartoję can
nabis narkotikus.

— Sovietų agentūra „Tass“ užpuolė Sol
ženitsyną ir Sacharovą už jų pareiškimus 
užsienio spaudos atstovams.

— Per žemės drebėjimą Meksikoje žuvo 
apie 600 žmonių.

— Pasirodžius cholerai, Italijoje labai 
padidėjo citrinų pareikalavimas. Citrinų 
rūgštis sunaikina choleros virusus.

— Kopenhagoje sudegė seniausias vieš
butis Hafnia. Per gaisrą žuvo 35 žmonės, 
daugiausiai užsienio turistai .

— Tasso pranešimu, du sovietų pogrin
dininkai P. Jakiras ir V. Krasin prisipaži
no bendradarbiavę su užsienio agentais ir 
šmeižę savo valstybę.

— Britų ministerio M. Rippono duktė 
buvo suimta už narkotikų vartojimą.

— Anglijos pašto įstaigos turi 8 'buvusius 
savo tarnautojus, sulaukusius po 100 metų.

— Nobelio taikos premijai gauti pasiū
lyta 47 kandidatai. Tarp jų prezidentas Ti
to ir Nixonas. Premija bus paskirta gruo
džio 10 d.

— D. Britanija atsisakė skolinti gen. 
Aminui pnigus, kuriais jis norėjo išmokėti 
kompensacijas už nusavintą britų piliečių 
turtą.

— Kas ketvirtas gyventojas D. Britani

čiauptos Jakiro, Krasino, Amalriko, Gri
gorenkos ir daugelio kitų. Bet savo užda
vinį jie bus atlikę: niekas negalės pasaky
ti, kad pasaulis nebuvo įspėtas. Ir svar
biausia, tas įspėjimas buvo išgirstas ir 
suprastas. Tatai rodo vakariečių spauda, 
plačiai perduodama abiejų kovotojų pra
nešimus ir ragindama visomis kultūringo
mis priemonėmis demonstruoti ir rodyti 
pritarimą laisvės reikalui.

Sovietinėje spaudoje iki šiol nepasirodė 
Sacharovo ir Solženitsyno pareiškimai. 
Lietuvos ir kitų respublikų gyventojai ne
žino, kodėl juodu viešai ir privatiškai įspė
jami nutilti, kai niekas nežino, ką juodu 
yra pasakę. Iš to (būtų galima daryti išva
dą, kad Brežnevas ir KGB yra įsitikinę, 
kad gyventojai turi priemonių žinioms iš 
Vakarų pasigauti, jie žino, už ką intelek
tualai ^persekiojami ir tam persekiojimui 
nepritaria. Vadinasi, laisvas idėjų pasikei
timas vyksta lyg sutarčių nepasirašius. Ir 
už tai, žinoma, kalti Vakarai. Jie kalti, kad 
Brežnevas nebepajėgia padaryti tai, ką 
padarė Rusijos carai ir Stalinas, nors at
naujinti persekiojimai rodo, kad jis ban
do eiti savo pirmtakų keliais.

Iš tikrųjų Vakarų politikos vadovai pa
matė, kad visos kalbos apie saugumą, ci
vilizaciją, kultūrinius 'bei technologinius 
mainus ir pasitikėjimą yra tik tušti žo
džiai. O Helsinkyje įkyriai reikalautos lais
vės, Sovietus tiesiog pradėjo erzinti. Jie 
žino, kad tie reikalavimai pasiekė šalies 
gyventojus, kurie staiga pasijuto beturį 
draugų Vakaruose. Net lietuviškoji „Tie
sa“ spausdinosi vieno rusų komentatoriaus 
straipsnį, kuriame jis puolė D. Britanijos 
užs. reikalų minister! už žmonių kiršinimą 
ir ^kišimąsi į kitų valstybių reikalus“. 
Taigi Vakarai kalti, kad prabilo Sacharo
vas, Solženitsynas ir daugybė mažiau ži
nomų intelektualų...

Ir vis dėlto Sovietai, skubiai betvarky
dami savo namus, turėjo įsitikinti, kad 
tuose namuose yra įvykusi permaina, kad 
jau per toli nueita ir nebegalima atskirti 
vidaus tvarkos nuo išorinio pasaulio. Jie 
pamatė, kad tas pasaulis pasidarė per ma
žas ir kad mūrinės sienos nebesudaro ak
lų užtvarų. O tų užtvarų nors ir lėtas nai
kinimas, yra didžiausia laisvės netekusių
jų viltis.

Lucanus

joje yra mokinys arba studentas.
— Sov. Sąjunga ir Airija sutarė apsi

keisti ambasadoriais.
— JT Sekretorius Kurt Waldheimas pa

piktino žydus, atsisakydamas užsidėti ke
purę per pamaldas prie nužudytųjų žydų 
paminklo.

— Detroite suimtas Rumunijos pasiunti
nys A. Patrascu, bandęs išgauti slaptą re
ceptą automobilių stiklams gaminti. Šis re
ceptas yra britų Pilkington firmos išradi
mas.

— Laikraštinio popieriaus kaina nuo 
praėjusių metų birželio mėnesio pakilo 
30%. Kai 'kurie laikraščiai jau mažina pus
lapių skaičių.

— Teismas gali atimti ir parduoti priva- 
tiškus namus, jei jie naudojami kriminali
niams nusikaltimams vykdyti, pvz„ pinigų 
padirbimui. Toks įstatymas Anglijoje įsi
galiojo nuo šių metų pradžios.

— Vokietijos automobilių pramonės dar
bininkai reikalauja, kad nebūtų pridmami 
svetimšaliai, ypačiai turkai.

— Miniatiūrinis povandeninis laivas Pis
ces III buvo įkliuvęs jūros dugne, 1595 pė
dų gylyje. Pirmą kartą pavyko išgelbėti 
laivą iš tokio gylio.

— Anglijos BOAC, BEA ir vietinės oro 
linijos yra nutarusios susijungti į vieną 
bendrovę — British Airways.

— Rumunijos komunistų vadas Ceauses
cu buvo vienintelis iš satelitų, pasiuntęs 
Mao Tse-Tungui sveikinimo telegramą Ki
nijos komunistų partijos kongreso proga.

— Princas Pilypas pats valdė lėktuvą, 
kuriuo jis atskrido į Maskvą. Tai pirmas 
karališkas vizitas Maskvoje po bolševikų 
revoliucijos. Gyventojai apie jo vizitą la
bai mažai informuojami.

— DPA agentūros pranešimu, Lenino 
mauzoliejuje sprogusi 'bomba sužeidė tris 
žmones, kurie mirė pakeliui į ligoninę.

KELNIŲ KAINA

Amerikoje už senas sulopytas „jeans“ 
mokama 9 svarai, o importuotų iš Prancū
zijos sudriskusių marškonių kelnių kaina 
siekia 20 svarų. Laikai keičiasi — turtuo
liai užsispyrę nori pasidaryti vargšais.

KADA PRASIDĖJO ŠALTASIS KARAS?

Šaltasis karas prasidėjo ne 1945 metais, 
o 1917 m. lapkričio mėnesį. Taip sako is
torikas R. H. Ulman, parašęs trijų tomų 
veikalą apie Anglų-Sovietų Santykius 
1917-1921 m. O 1945-tieji metai buvo ne 
kas kitas, bet tiksli ano meto kopija.

Kai 1917 m. bolševikai perėmė valdžią, 
kapitalistiniai kraštai bandė įsikišti, bet 
nesėkmingai. Tada jie ėmėsi boikoto, kaip 
ir 1945 m. Bet Lloyd George 1920 m. nu
tarė, kad tai nieko nepadės ir pareiškė: 
„Jei nepavyko atstatyti Rusijos jėga, at
statysime prekyba“. Nors Leninas savo 
telegramose (jos buvo slaptai iššifruotos) 
jį vadino kiaule, bet 1921 m. 'buvo pasira
šyta sovietų-britų prekybos sutartis. Kiti 
politikai nepritarė, generalinio štabo vir
šininkas sir H. Wilson tiesiog įtarė Lloyd 
George esant bolševiku, bet šis nieko ne
paisė. Jis net atsisakė padėti lenkams, ku
riems, kaip ir 1945 m., buvo pasižadėjęs 
gelbėti atgauti nepriklausomybę. Kad tu
rėtų atsparą prieš Sov. Sąjungą, jis pla
navo prancūzų-vokiečių sąjungą ir stiprią 
Vokietiją.

Teisingai sakoma, kad istorija 'kartojasi. 
Po antrojo pasaulinio karo buvo nueita 
lygiai tuo pačiu keliu. Ir nėra nei mažiau
sios abejonės, kas yra visų tų šiltų ir šal
tų karų laimėtojas.

FILMAS APIE JĖZŲ
Copenhagoje (Danijoje) numatytas pa

daryti filmas iš Jėzaus gyvenimo. Jame 
norima pavaizduoti Jėzų trejopose gyve
nimo sąlygose ir trijuose skirtinguose lai
kuose. Ypačiai būsiąs akcentuojamas sek
sualinis gyvenimas. Danų vyriausybė fil
mo gamybai paskyrė 43.000 svarų.

Bet ne visi danai sutinka su tokio filmo 
idėja, ir 5.000 demonstrantų Copenhagos 
gatvėse reikalavo, kad filmas nebūtų ga
minamas.

„TAIKOS“ SIENA

Rugpiūčio 12 d. Rytų Vokietija minėjo 
Berlyno sienos dvyliktas metines. Spauda 
sienos pastatymą pavadino taikos žygiu, o 
pačią sieną — taikos siena. Esą ji pagel
bėjo užbaigti šaltąjį karą ir padėjo išvys
tyti politinius, ekonominius ir kultūri
nius tautų santykius. Be jos, esą nebūtų 
buvę Bonos-Maskvos susitarimo.

Tačiau nieko neminėta apie aukas, kri
tusias bebandant tą „taikos“ sieną perlip
ti. Tą patį sukakties vakarą trys asmenys 
laimingai pro ją prasmuko, o du po susi
šaudymo sugrąžinti atgal.

MIRĖ STREPTOMYCINO IŠRADĖJAS
JAV neseniai mirė profesorius Selmon 

Waksmanas, kuris 1943 m. atrado strepto- 
myciną — stipriausią ginklą kovoje su tu
berkulioze ir kitomis ligomis, kurių peni- 
cillinas nepajėgė įveikti. Už savo atradi
mą 1952 m. jis gavo Nobelio medicinos pre
miją.

Waksmanas buvo gimęs Ukrainoje 1888 
m. Atsikėlęs į JAV jis dėstė universitetuo
se dirvožemio mikrobiologiją ir darė me
diciniškus tyrimus. Iš .viso jis yra parašęs 
vienas ar kartu su kitais apie 20 knygų. 
Jų tarpe — „Mano gyvenimas su mikro
bais“

ŠAUKIASI PAGALBOS

Per jaunimo festivalį iš Ryt. Berlyno 
į Vakarus buvo pasiųstas ukrainiečių atsi
šaukimas, kuriame prašoma padėti su
stabdyti persekiojimus Ukrainoje. Atsišau
kime išvardinti 24 Ukrainos intelektualai, 
nuteisti už pasipriešinimą režimui ir Ukrai
nos pajungimą Maskvos imperializmui.

Atsišaukime sakoma, kad JAV ir kiti ka
pitalistiniai kraštai yra kalti už terorą 
Ukrainoje ir kitose respublikose. Jie dera
si su Maskva, nereikalaudami kad ji res
pektuotų tautų ir žmonių teises. Ypatingai 
prašoma padėti, kad nebūtų vartojamus 
chemiškos ir psichiatriškos tardymo prie
monės.

Atsišaukimą pasirašė Ukrainos Tautinis 
Išlaisvinimo Frontas.

ŽVILGSNIS Į RYTUS
Po Brežnevo vizitų Vakaruose ir Helsin

kio konferencijos Sovietai pasijuto palygin

ti saugūs Vakarų fronte. Todėl dabar žvilg
snis nukrypo į Rytus. Almą Atoje Brežne
vas pasakė kalbą, kurioje apkaltina Kiniją 
„kvailu antisovietizmu“. Jis pareiškė, kad 
Sov. Sąjunga norėtų sunormuoti su Kinija 
valstybinius santykius, tačiau ideologinėje 
srity jie esą nesuderinami.

Savo kalboje jis dėmesį kreipė į Azijos 
kraštus ir ypačiai Japoniją, duodamas su
prasti, kad ji turės pasirinkti Kiniją arba 
Sovietų Sąjungą.

NERODO DUONOS IMPORTO

Sov. Sąjungos 1972 užsienio prekybos 
statistikos biuletenyje neminimas grūdų 
importas. Iš tikrųjų buvo pirkta 30 mil. 
tonų. Iš jų 19 mil. tonų Amerikoje.

Maskvos radijas apkaltino senatorių 
Henry Jackson, kuris veda tyrimus dėl pi
gaus grūdų pardavimo sovietams praėju
siais metais. Esą senatorius kaltinąs So
vietų Sąjungą dėl JAV infliacijos.

ŠVEDIJA NENUSILEIDŽIA

Švedijoje gyvena čekų pabėgėlių Pori- 
zekų šeimą, kurių vaikas buvo pasilikęs 
Čekoslovakijoje. Sovietai atsisakė vaiką 
išleisti. Atvykusi vaiko pasiimti, jo moti
na taip pat buvo sulaikyta. Būdama kalė
jime, ji pagimdė antrą kūdikį.

Švedijos užs. reikalų ministeris K. Wich
man turėjo vykti į Prahą oficialaus vizito. 
Tačiau jis atsisakė keliauti iki Porizekų 
šeimos reikalai bus sutvarkyti.

A. HAMERIO DOVANA

Neseniai Amerikos verslininkas Arman- 
das Hameris, kompanijos „Oksidental pet
roleum“ prezidentas, padovanojo Valstybi
niam Puškino vaizduojamojo meno muzie
jui Maskvoje žinomo prancūzų dailininko 
Raulio Diufi paveikslą „Amfitrites trium
fas“.

Paveiksle pavaizduota senovės graikų 
dievo Poseidono žmona Amfitrita, kuri pa
gal antikinę mitologiją buvo laikoma jū
reivių globėja.

Paveikslo perdavimo ceremonijoje A. 
Hameris pasakė:

— Leningrade, Valstybiniame Ermitaže, 
jau yra vienas mano kolekcijos paveikslas 
— Gojos tapytas artistės donjos Antonijos 
Saratės portretas. Maskvos muziejus taip 
pat turi turėti mano dovaną. Man „Amfi
trita“ — tai optimizmo ir ‘džiaugsmo sim
bolis. Šį paveikslą, kaip būtent optimisti
nio požiūrio į santykius tarp mūsų šalių 
simbolį, aš dovanoju tarybiniams žmonėms.

IAN PALACHO KAPAS

1969 m. susideginusio čekų studento Pa- 
lacho kapas Prahos kapinėse iki šiol buvo 
vienintelė vieta, kur žmonės neoficialiai 
rinkdavosi paminėti 1968 m. rusų invazijos. 
Ant kapo nuolat buvo dedamos gėlės ir de
gamos žvakutės.

Šiais metais kapas buvo atitvertas 6 pė
dų aukščio tvora, o jo priešaky suversta 
plytgalių krūva.

NAUJAS VAISTAS — ARVIN

D. Britanijoje ir Vokietijoje pradėti ban
dymai su nauju vaistu Arvin. Pirmieji da
viniai rodo, kad šis vaistas padeda išveng
ti kraujo trombozės. Jeigu po pirmos ata
kos kraujo sukrekėjimas iš arterijų yra 
pašalintas, tai Arvin padeda apsaugoti nuo 
naujų sukrekėjimų.

Arvino gamybai naudojami nuodingų 
Malajų gyvačių preparatai. Buvę pastebė
ta, kad po šitų gyvačių įkandimo, aukos 
kraujas nesukreša.

„AŠ NESU VERGAS“

Garsusis sovietų rašytojas Aleksandras 
Solženitsynas, Nobelio premijos laureatas, 
iki šiol dar vis negauna leidimo apsigyven
ti Maskvoje.

Savo skunde vidaus reikalų ministeriui 
Solženitsynas taip rašo: „Aš, kaip ir visi 
piliečiai, nesu nei baudžiauninkas, nei ver
gas ir turiu teisę pasirinkti gyventi, kur 
man patinka. Jokia valdžia neturi teisės at
skirti mane nuo šeimynos ir priversti at
skirai gyventi“.

Toliau jis sako, 'kad net kolonijose nie
kur nebeužtiksi tokios tvankos, kur valdžia 
nurodinėtų žmonėms apsigyvenimo vieto
ves.

PASIKORĖ PO TARDYMŲ
Rašytojas Solženitsynas pranešė, kad 

Leningrade KGB surado rankraštį jo dar 
neskelbtos knygos „Archipelag Gulag“. 
Rankraštis surastas pas Jelizavetą Voro- 
nianskają, kuri po penkių parų tardymo, 
grįžusi į namus pasikorė.

Rankraštis esąs dalis Solženitsyno pa
grindinio veikalo, apie kurį jis jau buvo 
pranešęs Vakarų spaudai. Jame rašoma 
apie koncentracijos stovyklas Sovietų Są
jungoje 1918-1956 m. laikotarpyje.

Pasak jo paties, čia suregistruoti tikri 
faktai, vietovės ir vardai asmenų, kurie 
yra praėję stovyklų kelią. Šiuo metu gy
vųjų tarpe dar esą apie 200 asmenų, su
teikusių rašytojui žinias apie saivo išgyve
nimus. Tai esanti pagrindinė priežastis, 
kodėl Solženitsynas paskelbė apie knygos 
buvimą, nes tuo būdu jis manąs išgelbėti 
aprašytus dar tebegyvenančius asmenis.

LAUKIAMA STEBUKLO
„Aš laukiu stebuklo“, pareiškė R. K. vys

kupas Gijsen Olandijoje. Būtų stebuklas, 
jei jo valdoma vyskupija nesuskiltų ir ne
atsirastų nauja schizma.

Vyskupas Gijsen praėjusiais metais bu
vo Vatikano paskirtas į Limburgo provin
ciją vyskupu, nežiūrint kardinolo Aitrink 
ir kitų vyskupų pasipriešinimo. Jis yra se
nosios tvarkos šalininkas ir nesutinka su 
Olandijos kunigų siūlomomis reformomis.

Ginčas prasidėjo, kai aštuoni teologijos 
studentai atsiuntė fakulteto tarybai laišką, 
pranešdami, kad jie nesutinka su vyskupo 
Gijsen tvarka, nenori būti jo konsekruoja
mi ir nedirbs jo vyskupijoj. Tas davė rim
tą pradžią skilimui dvasiškių tarpe.

ŽURNALISTAI SKUNDŽIASI
Vakarų žurnalistai, dalyvavę pasaulinė

se studentų žaidynėse Maskvoj, rašo, kad 
Sov. Sąjunga nėra pajėgi suruošti sporto 
olimpijados 1980 metais.

Pirmiausia jie nesugebėję per šias rung
tynes išlikti nešališki ir perdaug kontro
liavę žaidynių dalyvius (norėdamas grįžti 
į savo patalpas, sportininkas turėjęs po ke
turis kartus rodyti pasą).

Sportininkų maistas buvęs nepakanka
mas ir ypačiai trūkę vaisių. Be to, išsky
rus „Mickey Mouse“ filmus, sportininkai 
neturėję beveik jokių kitų pramogų.

Žurnalistai turėję kiekvieną kartą ka
riauti, norėdami gaulti žaidynių rezultatus. 
Už viešbutį, be maisto, jie mokėję po 14 
svarų per dieną, o maistas kaštavęs ne ma
žiau 5 svarų.

Pagaliau „Komsomodskaja Pravda“ pra
nešė, kad tie žurnalistai, kurie nepalankiai 
atsiliepė apie šias žaidynes, negaus vizų į 
sporto olimpdjadą, kurią sovietai pasisiū
lė organizuoti 1980 metais.

KURIS DIDESNIS IMPERIALISTAS?
„Pravda“ paskelbė ilgą straipsnį, kuria

me kaltina Kiniją, kad ji priešinasi Azi
jos kolektyviniam saugumui, tuo pačiu 
leisdama JAV ginkluotoms pajėgoms pa
silikti tame kontinente. Kinija taip pat 
remianti Izraelį ir palaikanti NATO po
litiką. žodžiu, Kinija veikianti iš vien su 
pasaulio didžiausiais imperialistais.

Tuo pačiu metu Kinija skelbia, kad 
Sov. Sąjunga neturi teisės į dabar valdo
mas Centr. Azijos sritis ir net Ukrainą, 
kad ji sudraskė Rumuniją, pavergė Bul
gariją.

Kinų radijo komentatorius aiškina, kad 
sovietai žaloja istoriją, sakydami, jog ca
rai atnešę gerbūvį į Centr. Aziją. Esą rei
kia tik pavartyti senesnes Sovietų encik
lopedijos laidas, kad pamatytum, kaip ca
ro valdžia smerkiama už imperializmą. 
Tuo tarpu dabar tas imperializmas jau 
ginamas.

Kiniečių spauda rašo apie dvi impe
rialistines dinastijas — Romanovų ir 
Chruščiovlo-Brežnevo šovinistinę kliką. 
Tik toks esąs skirtumas, kad paskutinio
ji dangstosi socializmo arba socialistinio 
imperializmo vardu.
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UŽMIRŠTOJI TAUTA
Sąryšyje su tarptautinėmis arklių lenk

tynėmis Kijeve ir su sėkmingomis de
monstracijomis Trafalgar Skvere britų 
spauda atidarė savo skiltis Ukrainai, kurią 
David Floyd (The Daily Telegraph 4 rugs.) 
vadina užmirštąja tauta.

Ukraina užima 232.000 kv. mylių ir turi 
47 milijonus gyventojų. Tai yra penktas 
gyventojų skaičiumi kraštas Europoje.

Gamtos turtai Ukrainoje beveik neišse
miami. Jau dabar ji pagamina daugiau 
plieno, kaip Anglija ar Prancūzija, o jos 
geriausi pasaulyje dirvožemiai yra tikra
sis Sov. Sąjungos grūdų aruodas, patiekiąs 
po 30 mil. tonų grūdų kasmet.

Ir vis dėlto šis kraštas pasaulyje yra ži
nomas tik kaip Rusijos dalis, kaip viena 
iš Sov. Sąjungos respublikų. Tuo tarpu tai 
yra sena tauta, turinti savo atskirą kalbą 
ir kultūrą. Jos sostinė Kijevas buvo įsteig
tas anksčiau (8 a.), negu Maskva. Gaila, 
ši tauta niekur neatstovaujama pasaulyje. 
Nors ir turi savo taip vadinamą užsienio 
reikalų ministeriją ir atstovą J. Tautose, 
'.bet niekur nerasi Ukrainos ambasadų ar 
konsulatų. Ukrainą atstovauja Sovietų Są
junga arba, dar geriau pasakius, vyresnio
ji sesuo Rusija.

Jeigu tikėti Chruščiovo žodžiais, Stalinas 
jau buvo nutaręs Ukrainą likviduoti, per
keldamas jos gyventojus į Sibirą. Bet jų 
pasirodė perdaug. Nors skaitoma, kad 10 
milijonų ukrainiečių vis dėlto yra per
kraustyta.

Negalint Ukrainos fiziškai sunaikinti, 

imtasi kitokių priemonių. Pirmiausia pa
skelbta negailestinga kova taip vadina
miems „dissidentams“, kovojantiems prieš 
smurtą ir neteisybę. Nei viena respublika 
nėra paskutiniais metais atidavusi tiek 
daug aukų darbo stovykloms ir kalėji
mams, kiek ukrainiečiai.

Antroji priemonė yra rusinimas. Kijevo 
universitete mokomoji kalba yra tik rusų. 
Dauguma vadovėlių spausdinama tik ru
siškai. Rusų kalba pradedama mokyti net 
vaikų darželiuose. Rusai yra išstūmę uk
rainiečius iš pagrindinių vadovaujančių 
postų. Net Chruščiovo patikėtinis Šelest, 
kuris savo metu buvo Ukrainos valdovas 

ir Politbiuro narys, praėjusiais metais už 
„nacionalizmą“ iš Kremliaus pašalintas.

Ukrainiečiai krašte ir užsieniuose ilgisi 
savo krašto laisvės ir už ją kovoja. 1917 m. 
Ukraina buvo pasiskelbusi nepriklausoma, 
bet Leninas tą nepriklausomybės židinį 
greit užgesino. Tačiau visuose žemyno kon
tinentuose gyveną ukrainiečiai nerimsta 
ir savąja veikla krašto nepriklausomybei 
atgauti rodo pavyzdį visoms laisvės nete
kusioms tautoms.

Baltmiškis

IŠLEISTAS ŠVENTASIS RAŠTAS
JAV perspausdintas Lietuvoje 1972 me

tais išleistasis Šv. Raštas. Iš graikų kalbos 
vertė kun. č. Kavaliauskas. Spaudė Lietu
vių Enciklopedijos spaustuvė Bostone. Kai- 

Į na 5 doleriai. Gaunamas „Draugo“ admi
nistracijoje.

BENDRADARBIAUJA ENCIKLOPEDIJOJ

Prof. Juozas Žilevičius buvo pakviestas 
bendradarbiu Vokietijoje išeinančio tarp
tautinio enciklopedinio leidinio apie muzi
kus „Riemann Muzik Lexikon“. 4-me tome 
yra aprašyti 6 lietuviai muzikai tremtyje: 
B. Budriūnas, K. V. Banaitis, V. Jakubė- 
nas, J. Gaidelis, A. Kaskas ir J. Kuprevi
čius. Sekančiuose tomuose numatoma dar 
29 tremtyje eseančių muzikų bei jų darbu 
aprašymai.

ESTAS APIE PABALTIECIUS

JAV karių žurnale „Nation“ estas prof. 
R. Tagepera parašė straipsnį apie Estiją, 
kuriame liečia taip pat Latviją ir Lietuvą. 
Pasirodo, estų pogrindis leidžia slaptą laik
raštį „Eesti Demokrat“.

Ukrainiečių jaunimo 
stovykla Derby.

TRUMPAI

— Auto nelaimėje žuvo čikagietė Elena 
Bigelienė. Vyras sunkiai sužeistas.

— Miškininkų valdybos pirmininku iš
rinktas Vincas Žemaitis.

— Los Angeles mirė Juzė Strikaitienė ir 
J. Liaudanskienė.

— Iza Motekaitienė, kuri turi savo dai
navimo studiją, pati buvo išvykusi pasito
bulinti j dainavimo kursus mokytojams.

— Lietuvoje išleistos R. Zagorskienės 
verstos Skotų pasakos.

— Žinomas Kauno advokatas N. Levita- 
nas neseniai mirė Izraelyje. Per karą jis 
išsislapstė dirbdamas skerdžiumi pas Kas
peravičienę Ž. Panemunės valsčiuje.

— Į latvių kalbą išversta Putino eilėraš
čių rinktinė „Buities valanda“ ir J. Biliūno 
„Laimės Žiburys“. ,

Su [lotuiMciis 
tPASAULYJE

PARĖMĖ L. ENCIKLOPEDIJĄ

Lietuvių Enciklopedija yra vienas iš di
džiųjų lietuvių tremties istorinių pamink
lų. Gi šeši jos tomai anglų kalba bus tas 
šaltinis, kuriuo pasinaudos ne tik lietuvių 
kilmės asmenys, kalbantieji angliškai, bet 
ir kitataučiai.

Tas didysis darbas atliekamas dėka Juo
zo Kapočiaus ir enciklopedijos bendradar
bių. Tačiau angliškąja! enciklopedijai rei
kia dar didesnio dėmesio bei piniginės pa
ramos.

Prel. Juozapas Antanas Karalius prisiun
tė enciklopedijos leidėjui Juozui Kapočiui 
10.000 dol. vertės JAV paskolos lakštų 
('bonds) enciklopedijos leidimo reikalams. 
Jis finansuoja ir kitus lietuvių leidinius. 
Kunigų Vienybė leidžia Naujojo Testamen
to vertimą; prelatas finansuoja ir jo išlei
dimą.

TARPTAUTINĖ SKAUTŲ STOVYKLA

Birželio 2 d. Yonkers, N. Y., latvių škau- 
tų-čių iniciatyva buvo sukviestas vadovų 
pasitarimas ryšium su planuojama tarp
tautine egzilų skautų stovykla, kuri numa
toma suruošti 1974 metais. Iš lietuvių šia
me pasitarime dalyvavo — s. S. Gedgau
dienė, ps. A. Čekienė, ,ps. B. Kidolienė ir s. 
A. Gudaitis. Pasitarime dar dalyvavo lat
vių, estų, vengrų, ukrainiečių ir lenkų 
Skautininkai.

Vengrė skautininke Katalin Pignicky va
dovavo stovyklos planavimo pasitarimui. 
Ji pirmiausia supažindino su vengrų turi
ma stovyklaviete, Hereford, Pa., kurią 
vengrai žada leisti naudotis nemokamai. 
Stovyklavietė yra 104 akrų didumo, su rei
kalingais pastatais ir maudymosi baseinu.

Apytikris laikas — ateinančių meti; lie
pos mėn. antroji savaitė.

Likimo broliai
Pažymėtina ir visada verta atsiminti, 

kad pačioje lietuvių tautos atgimimo pra
džioje mūsų pirmutinieji veikėjai parodė 
didelį nuoširdumą ukrainiečiams. Seni pa
geltę pirmųjų periodinių leidinių lapai 
rodo, kad apie ukrainiečius ir jų sielvar
tus buvo dažnai rašoma, o tų laikų lietu

MIRĖ A. RUKUIŽA

Rugpiūčio 4 d. mirė Antanas Rukuiža, 
miškininkas, visuomenės veikėjas, spaudos 
bendradarbis, nepriklausomoje Lietuvoje 
buvęs miškų departamento direktorius. 
Buvo gimęs 1887 Sriubų k„ Šėtos valse., 
Kėdainių apskr. Mokėsi Panevėžio gimna
zijoj, Petrapily baigė Miškų institutą. Bu
vo Dotnuvos Miškininkų mokyklas ir Ž. 0. 
akademijos mokytoju, docentu ir prorek
torium. Spaudoj daug rašė apie miškų ūkį 
bei gamtą. Amerikoj išleido biografinį vei
kalą apie Povilą Matulionį.

LIETUVIŠKA DISERTACIJA
Kent universitete (JAV) studentas T. W. 

Jenkins mokslo magistro laipsniui gauti 
paruošė disertaciją „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos istorijos šaltinių bibliogra
fija“. Tai retas atsitikimas, kad kitatautis 
imasi lietuviškos 'temos moksliniam dar
bui. Be kitų kalbų, T. W. Jenkins jaiuesąs 
pramokęs ir kiek lietuviškai.

DAILUSIS SKAITYMAS
Pedagogas Ignas Malėnas „Drauge“ siū

lo atkreipti daugiau dėmesio į švarią ir 
taisyklingą lietuvių kalbos tarseną. Tam 
reikalui jis pataria mokyklose organizuoti 
dailaus skaitymo ir deklamavimo varžybas. 
Labai gražus ir girtinas pasiūlymas.

KNYGA APIE LITERATŪRĄ
VI. Kulbokas parašė studijinę knygą 

„Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje“. 
Veikalas stambesnis, atiduotas Lietuvių 
katalikų mokslo akademijai išleisti. Aka
demijos leidinius beruošdamas spaudai ir 
jų spausdinimą prižiūrėdamas bei jų pa
skleidimą planuodamas, daug darbo įdeda 
prof. dr. A. Liuima, akademijos pirminin
kas.

siai poetai vertė ir spausdino Ukrainos 
did'iojo poeto Taraso Ševčenkos patrioti
nes posmas. Jo žodžiai lietuvių širdyse 
rasdrvo jautrų atgars'. Ir visais laikais 
iki paskutinių metų lietuviai dideliu pa
lankumu seka ukrainiečių politinius žy
gius. domisi jų kultūriniais darbais ir 
dažnai turi progų palyginti jų likimo rai
dą su savuoju.

Auld Franko 
apmislijimai

Eina dienos, laikas gydo visas žaizdas, o dar 
labiau, Kai slauges, baltos ir juoaos, rūpestingai pri
žiūri. Taip rūpestingai prižiūrimas, ligonis jeigu ne
numiršta, tai sveikas namo iškeliauja.

Mūsų lietuviškoji Sodyba visus priglaudžia — 
senus ir jaunus, sveikus ir invalidus. Net iš ligoninės 
parsiveža, palaiko kol sustiprėsi ir galėsi toliau ke
liauti. Valgyk ir ilsėk, stovyklaujančio jaunimo kle
gesio pasiklausydamas.

Vakare Sodyboje prasideda linksmoji dalis. 
Susirenka žmonės iš visų pašalių, alaus ir kitokio 
gėrimo ragauja, lietuvišką dainą užtraukia. Taip ge
ra būtų su visais pasėdėti, ko nors stipresnio pa
gurkšnoti, bet žaizda peršti, primindama, kad vis 
dar esu invalidas.

Į kambarį atplaukia lietuviškas klegesys ir dai
na, kas kartą vis stipriau ir garsiau. Žirgeliai žven
gia pašerti avižėlėmis, pagirdyti vandenėliu, bėga 
jie šimtą mylių per pusantros valandėlės, neša ber
nelius pro vyšnių sodą. Tegul jie išsijodinėja, tegul 
išsibalamūtija tie šešiasdešimtmečiai berneliai... 
Tik Auld Frank negali šiuo kartu prie jų prisidėti.

And so it will be when 1 am gone...
Skaitėme tokį eilėraštį, kai dar Vokietijoje bū

dami angliškai mokėmės. Rašė Longfellow apie va
karo varpus. O kaip gražiai tą posmą galima pritai
kyti Sodyboje. Auld Frank seniai jau bus nuo žemės 
paviršiaus dingęs, o į Sodybą vis suvažiuos skautai 
ir maži skautukai, suvažiuos šešiasdešimtmečiai 
berneliai, žvengs vyšnių sode bėri žirgeliai. Šiaučius 
kriaučiui durs yla, muš per kepurę... O ar bent kas 
prisimins, kad gyveno pasaulyje toks Auld Frank, 
kuris kasmet čia atvykdavo, į tikrą balamūtą pasi
vertęs laukuose paklysdavo ir tik Princo balsą atpa
žinęs, ne pro duris, o pro langą laimingai sugrįžda
vo. O pakankamai prisibalamūtijęs, vėl visiems me
tams į savo antrąją tėvynę, Škotiją, išsikeldavo. Te
kės gyvenimas kaip plati upė į užmaršties jūrą. Ne 

taip kaip ten, kur kaimynas kaimyno ilgai neuž
miršdavo, po mirties susitikti tikėdavosi, kad ten, 
prie dangiškos lipynės, dalykus ūkiškus apšnekėti 
galėtų.

* * *

Po Gelžinio laidotuvių llgeris kitą vakarą vėl 
atėjo prie lipynės. Iš įpratimo. Čia juodu kiekvieną 
vakarą susitikdavo, jeigu tik nelydavo ar nesnigda- 
vo. Tvoros tarp dviejų sodybų visai nematyti iš abie
jų pusių ievų ataugomis apžėlusi. Tik lipynė sker
sai tako iš tolo matosi, kelnių nušiūluota, dviejų se

nukų nurymota. Kai Gelžinis su. Ilgeriu dar buvo 
vaikai, atbėgęs vienas katras prie lipynės sušvilpda
vo, tada pasirodydavo antras, pradėdavo tartis kur 
eiti, kokius žaidimus žaisti, kokias šunybes kaime 
iškrėsti. Užaugę į bernus, vienas kito paklausdavo:

— Kaip tau manoji atrodo?..
— O kaip tau manoji?
Tas savo „manasias“ apsivedę, ūkius iš tėvų 

perėmę, kas šeštadienį kalbėdavosi apie sėją, piūtį 
ir visus kitus ūkiškus dalykus. Kartu abudu ir išim- 
tinėn pasitraukė, sūnums ūkius atidavę. O nuo to 
laiko, kai abiejų žmonos mirė, tai prie lipynės susi
tikdavo ne tik šeštadieniais, bet kiekvieną vakarą. 
Taip norėjosi išsipasakoti, o sūnus neturi laiko klau
sytis. Marti klauso, bet pats matai, kad ji klausyda
ma negirdi, visai ką kitą galvoja. Nueisi prie lipynės, 
ateis iš kitos pusės kaimynas, bus kam papasakoti, 
bus ko pasiklausyti.

O šį vakarą Gelžinis nebeateis. Patvorio ievos 
sulapuos, sužydės smulkiais kvepiančiais žiedeliais, 
o kam jos žydės, kam jos kvepės, jeigu Gelžinio ne
bėra! Ateina Velykos, Gelžinis, būdavo, švęstu van
deniu savo sodybą pašlaksto. Pamojuoja su šlaks- 
tykle ir į kaimyno pusę. Vaikystėje abu drauge api
bėgdavo tvartus, daržines ir visus kampus švęstu 
vandeniu šlakstydami, todėl perkūnas niekuomet 
į sodybą, netrenkė, niekas nematė ir raguotų velnių 
pro pirties langelį išlendant.

— Tėvukai, akšen vakarienės, ■— šaukia mar
ti, užduralio duris prasidariusi.

llgeris pasikelia nuo lipynės ir žingsniuoja na
mų link.

— Išvežė... Kaip kokį nusikaltėlį, — sako atsi
sėdęs prie stalo llgeris. — Galėjo savo kaime, tarp 
kaimynų palaidoti.

— Gelžiniai katalikai, — trumpai atsako mar
ti, kitiems visiems tylint.

— Ar katalikas nevertas būti savo kaime pa
laidotas?

— Je, jie tokie pat geri, kaip ir mes, bet jie nori 
šventoj vietoj palaidoti būti. Jų kunigas lotyniškai 
pasimeldžia, kapą šventu vandeniu apšlakstė.

— Galėjo kunigas į kaimą atvažiuoti, lotyniš
kai pasimelsti, šventu vandeniu kapą apšlakstyti.

Niekas jam neatsako. Sūnus, įsiskaitęs į laikraš
tį, nei galvos nepakelia. Senis llgeris tylėdamas pa
valgo ir išeina gulti.

—Gelžinis visada toks tiesus, žvalus, niekada 
sveikata nesiskundęs, dabar jau palaidotas, — kalba 
pats sau atsigulęs llgeris. O jis pats kelinti jau metai 
dusulio kankinamas, sumenkęs, vis su daktarais, su 
vaistais, gyvas dar ir nežinia, kiek dar gyvens.

Įeina sūnus, atidaro krosnies dureles, pagaiščiu 
išmaišo baigiančias degti durpes. Durpės suliepsno
ja paskutine savo liepsna, o liepsnų atspindžiai šo
kinėja ant sienos. Sūnus atsisėdęs rūko ir pučia dū
mus į atdarą krosnį.

— Bus pašolis šiąnakt, — sako tėvas.
— J e.
— Iškels rugius ir dobilus, jei taip visą laiką 

naktimis šals, o dienomis paleis.
— Je, iškels.
Daugiau nebėra ko kalbėti ir abu tyli. Sūnus 

baigė rūkyti, įmetė nuorūką į krosnį ir išėjo nakčiai 
arklių apžiūrėti. Grįžęs užstūmė velkę, užsuko kros
nies durikes ir išėjo. Pranyko nuo sienos liepsnų at
švaitai, kambaryje užviešpatavo tyla ir tamsa. Gal
voja llgeris apie Gelžinį, galvoja apie save, kaip jis 
gulės kaimo kapinėse, po amžinai žaliomis šimta
metėmis pušimis. Ir nebežino llgeris ar jam gaila 
Gelžinio, kad jis palaidotas ne savio kaime, ar jis 
gailisi, kad nebus palaidotas šalia savo kaimyno.

(Bus daugiau)

Ukraina, turėdama arti keturias dešim
tis milijonų savo tautos kilmės žmonių, 
dabartinėje Sovietų Sąjungoje vaidina ne
paprastai didelį vaidmenį. Sovietų Rusi
ja. sakoma, tik todėl laikoma didele vals
tybe, kad turi Ukrainą. Be jos ji sumen- 
kėtų ir jos reikšmė staigiai nukristų iki 
antraeilės valstybės. Tad suprantama, kad 
Kremlius piktu budrumu seka Ukrainos 
gyvenimą ir stropiai skuba užglemžti 
daigą. Dažnos žinios iš Ukrainos parodo, 
jog ten nėra ramu. Didžiarusiai vykdo 
areštus, tremia ne tik politinius opozicio
nierius į priverčiamo darbo stovyklas, bet 
ir kultūros bei meno darbuotojus lygiai 
persekioja ir sodina į beprotnamius. Jau 
žinoma, kad ukrainiečių kilmės iš Belgi
jos atvykusio studento Debošo provokaci
jų pasėkoje prieš kokius metus buvo su
imti šimtai ukrainiečių veikėjų. Visuose 
pareiškimuose jie kaltinami opoziciniais 
nusižengimais, bet tikrumoje jiems pri
metamas nacionalizmas. O tai pikčiausia 
didžiarusių akyse nuodėmė, kadangi pa
grindinis Kremliaus troškimas sukurti 
„vienintelę sovietinę naciją“. Tautos turi 
išnykti, o didžiarusiškasis nacionalizmas 
turi viešpatauti.

Lietuviams ukrainiečiai pasidaro dar 
artimesni, jeigu prisiminti, kiek jie isto
rijos eigoje nukentėjo nuo lenkų. Šimt
mečiais vyko tarp tų dviejų tautų arši ko
va. Grynai ukrainiškos teritorijos viso
kiausiais būdais buvo bandoma nutautin
ti. Taip buvo Pilsudskio laikais, ne geriau 
tebėra ir šiandien. Nes ukrainiečiai pa
grįstai Skundžiasi, kad jiems, patekusiems 
į dabartinės Kremliaus satelitinės Lenki
jos valstybę, esą nepaprastai sunku gy
venti. Ir dabartiniai Varšuvos viešpačiai 
nenori ukrainiečių suprasti. Ukrainiečių 
kultūriniai darbai slopinami, jų kalba ša
linama iš mokyklų, iš viešo gyvenimo.

Taigi dar kartą lietuviai ir ukrainiečiai 
atsistoja greta vieni kitų, būdami to pa
ties likimo broliai, vienodai sunkiai išgy
venę svetimųjų priespaudos, trukusios iš
tisus amžius.

Tad suprantama, jog ukrainiečiai įdė
miai seka, kas dabar dedasi Lietuvoje, ir 
mūsų didžiosios problemos jiems gerai 
suprantamos. Lietuviai ir ukrainiečiai la
bai dažnai susitinka sovietiniuose kalėji
muose ir kanclageriuose. Jie betarpiai iš
siaiškina savo troškimus ir vienas kitą 
supranta iš pirmo žodžio.

„Nepr. Lietuva“
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KITI APIE MUS
„Darbininkas“ įsidėjo straipsnį, pavadin

tą „Pas D. Britanijos lietuvius“. Jame ra
šoma:

„D. Britanijos lietuviai 1951 susiorgani
zavo į bendruomenę daug skirtingiau, ne
gu tai buvo padaryta kituose kraštuose. 
Čia lietuvių bendruomenę sudaro visos D. 
Britanijos organizacijos bei draugijos. Da
lies tų draugijų amžius siekia arti 70 me
tų ar daugiau. Tuo būdu D. Britanijos lie
tuviai ankstesnieji ir naujieji emigrantai, 
yra sujungti bendram vieningam darbui 
per tas organizacijas.

Dabartiniu metu D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenei vadovauja visų organizaci
jų atstovų suvažiavime išrinktos taryba ir 
krašto valdyba.

Tarybai pirmininkauja prel. J. Gutaus
kas, arti 40 metų vadovaująs Škotijos lie
tuvių dvasiniam reikalam. Vicepirmininku 
yra Mečys Bajorinas, dirbęs Lietuvos pa
siuntinybėje Londone, sekretorium — Do
mas Dainauskas, ilgametis Manchesterio 
lietuviškos mokyklos vedėjas.

Krašto valdybai pirmininkauja Stasys 
Kasparas, jaunesnės kartos žmogus, labai 
greitai susigyvenęs su abiem lietuviškom 
emigracijom, net keliolikos draugijų valdy
bų pirmininkas arba jų narys.

Joana Sarafinaitė, muzikė, Glasgowo lie
tuvių choro ilgametė vedėja, turėjusi daug 
koncertų Škotijoj ir už jos ribų, yra krašto 
valdybos vicepirmininkė Škotijos lietuviam 
ir meniniam reikalam.

Kastytis K. Baublys, Lancasterio univer
siteto profesorius, yra vicepirmininkas jau
nimo ir kultūriniam reikalam bei ryšiam 
su anglų visuomene. Jis dalyvauja univer
siteto televizijos programose.

Inž. R. Baublys yra valdybos sekretorius. 
Jis dirba darbo ministerijoj, kuri rūpinasi 
valdžios įstaigų statymu ir jų restauravi
mu. Platus visuomenininkas, dalyvauja 
įvairiose draugijose.

Prekybininkas Jonas Babilius yra valdy
bos kasininkas. Ilgesnį laiką buvęs JAV, 
Kanadoj, Australijoj, Gimęs D. Britanijoj. 
Jaunystę praleido Lietuvoj.

Valdybos nariu yra kun. dr. K. Matulai
tis, MIC. Tai istorikas, labai gerai pažįstąs 
JAV lietuvišką gyvenimą. Didelę dalį savo 
gyvenimo praleidęs Šv. Kazimiero marijo
nų provincijoj JAV.

Valdybos nariu yra ir prekybininkas Pet
ras Bulaitis, D. Britanijos lietuviškos ben
druomenės Ilgametis veikėjas, buvusios Už

TURKIJOJE
Tačiau niekam nepatarčiau važiuoti čia 

su sava mašina. Nebent vairuotojas pasi
stengtų užmiršti visas važinėjimo taisyk
les. Savo akimis mačiau, kaip mažesnės 
mašinos „zigzagais“ lenkė kitas iš kairės 
ir dešinės. Šviesų nepaisymas, atrodo, ne- 
nusikaltimas, o pradėjus žmonėms grįžti iš 
darbo, kada ir taksi atlieka autobuso pa
reigą — neįmanoma pareiti nors kelių me
trų gatvelės, nes mašina nesustos tave pa
mačiusi, ir norėdama ji negali to padary
ti, nes kita tvotų jai į užpakalį. O jau dū
davimas, melodijos. Mašina, lenkdama ki
tą, dūduoja:, užpakaly esanti vėl dūduoja. 
Kartais dvi mašinos sustoja greta viena 
kitos ir kitos, negalėdamos pravažiuoti, 
pradeda tikrą koncertą. Būdamas norma
liame mieste, manytum atominis karas

Rašo

R. SPALIS

prasidėjęs. Matėme ir sudaužytų mašinų, 
vilkikų velkamų.

Pirmą dieną atsidūręs Istambulo gatvė
se pajutau, kad kažkas ne taip. Pradžioje 
net nesusigaudžiau kas yra. Tik susikau
pęs supratau, kad minia neįprasta. Nepa
prastai mažas procentas moterų gatvėse. 
Visur vyrai ir vyrai. Priežastys gali būti 
kėlios. Moterys negauna darbų (viešbu
čiuose dirba vien vyrai, net ir kambarių 
valytojai), taigi sėdi namuose. O gal ir 
tradicija, papročiai, verčia moterį laikytis 
toliau nuo gatvių. Važiuodami prie Bosforo 
sekmadienį, matėme šimtų šimtus besi
maudančių, bet nė vienos moters; jos apsi- 
vilkusios sėdėjo ant kranto. Lengva pasa
kyti apsivilkusios. Žinant tą karštį, joms 
varvėjo seilė žiūrint į vandenį, bet, matyt, 
nedrįso lįsti į jūrą.

Turkiškom kelnėm dėvinčią moterį re
čiau matysi, bet jų yra. Bet dar daugiau 
stebino dažnas apsiaustų vartojimas. Karš
ta, rodos, tik figos lapas tereikalingas, o 
žiūrėk, dažna net jauna moteris eina su 
paltu.

Statybos atžvilgiu Istambulas vėl chao
sas. Čia rūmai, čia lūšnos, čia griaunma 
ir statoma — ir taip be pabaigos. Vieto
mis toks įspūdis, kad neseniai buvo nu
mesta bomba. Skubama, bėgama, bet nuo
stabiai ramiai, be itališko šauksmo, rankų 
mosikavimo. Iš viso turkai daug ramesni.

Dažnai pasitinki rankomis susikabinu
sius vyrus. Kažkas aiškino, kad tai drau
giškumo ženklas. Kūdikį neša vyras, o mo
teris tik trepsi greta,

■

sienio Lietuviam Remti Draugijos valdybos 
narys. 1972 m. popiežius Paulius VI jam 
suteikė Švento Silvestro kunigaikščio ti
tulą. Malonus ankstesnės lietuvių išeivi
jos visuomenininkas. Tai gyva D. Brita
nijos lietuvių gyvenimo enciklopedija.“

Gale nurodyti adresai, kur galima susi
tikti su L. B. žmonėmis. Straipsnis nė kie
no nepasirašytas.

RASTA SENŲ KNYGŲ

Domas Kaimas pranešė Knygų rūmams 
apie surastą nežinomą lietuvišką knygą. Ji 
vadinasi .JMusidavimai apie kentėjimą“. 
Išleista 1827 m. Rytprūsiuose.

Janina čemiatovič iš Lenkijos atvežė 
vienintelį išlikusį egzempliorių 1831 m. 
Klaipėdoje išspausdintos knygos „Žmogaus 
širdis“.

Iš viso Lietuvos bibliografiniai leidiniai 
esą papildyti 232 naujai atrastų knygų įra
šais.

LIKIMAS
Visi,
Kurie žaliuojate ir gerai laikotės,
Ar matėte
A ūdros išverstus medžius,
Kurie dar šaknimis,
Kaip rankomis
l žemę įsikibę.
O vakar jie žaliavo ir gerai laikėsi.

Bet naktį,
Užėjo staugiantis, sakytum, pasiutimas 
Ir dangų su žeme sumaišė...

O kai viskas aptilo,
Suspaudė širdį apmaudas ir gėla...

Bet ką gi, broliai ąžuolai,
Ir, seses liepos,
Mūsų visų likimas vienodas,
Juk mes visi
Iš vieno sodo...

Mulas ar arklys per tiltą vedamas šali
gatvių. Dar tau šūkteli, perspėja, kad ne
užmintum jam ant kanopos, ypač jei ne
matai, kai tave lenkia.

Aikštėse prie žymesnių pastatų pilna 
parduodančių suvenirus, atvirutes ir kit
ką, bet įkyriai nelendama. Nekrenta į akis 
puošnumas, bet nesimato ir didelio skurdo. 
Temperatūra žemesnė negu Izmire, bet 
motorų kuras labai prastos rūšies ir nuo
dija orą. Ar tai nuo vėjo krypties, ar tai 
nuo laivų, bet vieną dieną Istambulas pri
minė Šeffieldą prieš bedūminių zonų įve
dimą.

Tiek mačius, rūpėjo ir „Turkish De
light“. Pirma pakilome į Galatos bokštą, 
pažvelgėme į nakties miestą iš viršaus. 
Daug tokių bokštų ir vaizdų mačiau, bet 
šis iš tikrųjų žavus. Ir tai Bosforo dėka. 
Žiūri į apačią, lyg į gamtos brangakmenį. 
Visur žėri, spindi, atsimuša lyg veidrody
je, Bosfore. Pasigrožėję patenkam į nakti
nį kluibą. Pradžioje žavėjo mus rusišku 
„kazačka“ ir rusiškom melodijom, bet pa
galiau ir keli įdomūs turkiški tautiniai šo
kiai. Jiems pasibaigus, keturios turkaitės 
iš eilės pademonstravo ir „pilvo šokį“ 
Turkaitės buvo jaunos, gražios, kiek kū- 
ningos (pasirodo, ne visur tinka plonutės), 
rytų muzikos lydimos, jos labai nuotaikin
gai atliko savo aktą.

Paliekam Istamlbulą, keliamės per Bos
forą vėl į Mažąją Aziją. Pakeliui parodo
ma Florencijos Nightingal ligoninė ir to
liau skutam į Bursą. Gražus, europietiš- 
kas miestas. Aplankom porą puikių meče
čių, mauzoliejų ir vėl didelį, įdomų tur
kišką turgų. Laiko dar yra, siūloma mums 
pasivaikščioti po miestą, bet temepratūra 
slopina nuotykių troškulį ir skubam į sa
vo pavėsingą viešbutį, esantį kiek už mies
to.

Pernakvoję sukam atgal į Izmirą (Smir
ną). bet šį kartą teistam nuo jūros, ker
tam per žemyną. Vaizdai vietomis prime
na Ispaniją, kitur lyg Graikiją, bet nieko 
specifiško, naujo. Vienur kitur didžiulis 
ežeras, upės paįvairina gamtovaizdį. Tuš- 
tinam gėrimus ir neatitraukiam akių nuo 
lango. Lyginu šį kraštą su Graikija, ir 
man atrodo, kad jis turtingesnis. Matau 
daugiau traktorių, dideles bandas karvių. 
Tačiau kaimai toliau nuo kelio ir tik me
čečių bokštai matosi iš tolo, negali pama
tyti kaip ten gyvenama. Vėliau sutiktas 
turkas studentas tvirtino, kad tik šis va
karinis pakraštys turtingesnis, tuo tarpu 
rytinė Turkija labai varginga. Auginamas 
tabakas, medvilnė, ir dideli saulėgrąžų 
laukai.

(Bus daugiau)

ŠILTI VANDENYS KARPIAMS

Geri šeimininkai tvenkiniuose iš hekta
ro per metus gauna toną žuvies. Bet jeigu 
per parą karpiai būtu, šeriami 5-6 kartus ir 
vandens temperatūrą palaikytumėm 23-27 
laipsn. C ribose, žuvininkystė būtų šimte
riopai intensyvesnė.

Vandens ūkio projektavimo institute pra
dėta projektuoti pirmoji žuvininkystės įmo
nė, kurioje karpiai bus auginami šiltuose 
vandenyse, šimtas nedidelių betonuotų ba
seinų užims tik ketvirtadalį hektaro. Jie 
bus įruošti prie Elektrėnų VRE, kur ener
getinius agregatus aušinantis vanduo sušy
la ir cirkuliuoja kanalas — saugykla — 
elektrinė. Planuojama iš šių baseinų jau 
pirmaisiais metais gauti 170 tonų žuvies.

Čia nebus sunkaus darbo. Karpiai bus 
šeriami, gaudomi ir rūšiuojami mechani
zuotai, automatika reeguliuos vandens tem
peratūrą. Žiemą, kai vandens temperatūra 
nukris maždaug iki 10 laipsn. C, baseinuo
se bus auginami upėtakiai, kurių per me
tus numatoma gauti 200 centnerių.

„Tiesa“

Anicetas Bučys.

LAIMĖJO ARIMO VARŽYBAS

Rytų Vokietijoje įvyko Sov. Sąjungos ir 
satelitinių kraštų dirvų arimo varžybos. 
Dalyvavo 36 artojai. Sunkiųjų traktorių 
klasėje pirmą vietą laimėjo lietuvis Vidū- 
nas Šalūga.

KAPSUKO VIEŠBUTIS

Apie Marijampolės (Kapsuko) geriausią 
veišbutį „Tiesoje“ rašoma:

„Kapsuko viešbutis sename, bet dar dai
liai atrodančiame name. Nėra būtinų šian
dienai patogumų — ką padarysi, galima 
apsieiti ir be jų. Tačiau rėžia akį nesun
kiai pašalinamos smulkmenos. Erdvus 
kambarys, daug lovų, o lemputė droviai 
spingsi tik viename kampe. Stalinių lempų 
nesidairyk, ir, jei vakare norėsi, kaimy
nams netrukdydamas, paskaityti, nors 
drožk prie žibinto į gatvę. Vienas mažytis 
rankšluostėlis ir t. t.“

ŠATRIJOS RAGANOS MUZIEJUS

Penkiolika metų Židikuose gyveno ra
šytoja Marija Pečkauskitė-Šatrijos Raga
na (1877-1930). Čia ji parašė brandžiau
sius savo kūrinius, čia buvo įkūrusi mo
kyklą, įsteigusi beglobiams prieglaudą, am
bulatoriją. Židikų kapinių koplyčioje rašy
toja ir palaidota.

Prieš keletą metų mirus Šatrijos Raga
nos seseriai Sofijai, Pečkauskaičių namas 
stovėjo beveik tuščias. Dabar jis pradėtas 
remontuoti. Keturiuose kambariuose bus 
įkurtas Šatrijos Raganos memorialinis mu
ziejus.

Tvarkoma ir rašytojos palaidojimo vieta. 
Pagal architekto V. Žemkalnio projektą 
Židikų koplyčia restauruojama. Darbai bus 
baigti šiemet.

„KAŽKOKS SACHAROVAS“

Pilnas tekstas Sacharovo ir Solženitsyno 
užsienio žurnalistams padarytų pareiškimų 
Lietuvoje neskelbiamas.

„Tiesa“ persispausdino iš austrų komu
nistiško laikraščio „Volksstime“ apie tuos 
pareiškimus komentarus, kuriuose, be ki
ta ko, sakoma:

„Šiuo metu, rašo laikraštis, susidaro ga
na keista „įspėjančiųjų kompanija“. Jų 
tarpe — ir kažkos Sacharovas, kuris var
dan „žmogaus teisių“ apskritai nepagei
dautų jokio įtempimo mažinimo...“

Visame pasaulyje žinomas mokslininkas, 
rusų atominės bombos „tėvas“, staiga pa
sidarė tik „kažkoks Sacharovas“.

PAGAUSĖJO AREŠTAI
„Draugas“ rašo, kad Lietuvoje pagausė

ję tylūs areštai. Tokių areštų auka metų 
pradžioje buvęs rentgenologas dr. Iz. Ru
daitis, 63 m. amžiaus. Jis laikomas Vil
niaus kalėjime.

LIETUVOJE
SVEIKINIMAS Iš ERDVIŲ

Gregorijus Beregvojus, dukart Tarybų 
Sąjungos didvyris, lakūnas kosmonautas, 
aviacijos generolas majoras atsiuntė „Pa
žangos“ kolūkio kombainininkui Kaziui Ju
ravičiui tokią telegramą:

„Brangus Kazy! Karštai ir nuoširdžiai 
sveikinu Tave su žymiais laimėjimais, ko
vojant už lemiamųjų penkmečio metų der
lių.

Tavo darbštumas, ištikimybė pasirinktai 
profesijai išreiškia geriausius tarybinio 
jaunimo, šauniųjų aštuntojo dešimtmečio 
komjaunuolių bruožus.

Linkiu daug laimės, džiaugsmo, naujų 
laimėjimų kelyje į žemdirbio meistriškumo 
aukštumas.“

Turėjo atsitikti, kad kosmonautas iš erd
vės aukštybių pamatė K. Juravičiaus nu
kirstus 105 ha javų ir nutarė pasveikinti.

SLAVISTŲ KONGRESAS
Varšuvoje vyksta tarptautinis slavistų 

kongresas. Iš Lietuvos į jį išvyko Mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto direktorius K. Korsakas ir moks
linis bendradarbis V. Kubilius. Paskutiny
sis skaito paskaitą „Lenkų romantizmas ir 
baltų literatūros“.

„PURICKIO LAIDOTUVĖS“
Žinomas feljetonistas Augustinas Gri

cius iš Sibiro grįžęs parašė aštrią ir kritiš
ką satyrą „Purickio laidotuvės“. Dabar to
ji satyra pritaikyta T. V. scenai. Jos pa
statyme dalyvauja visa eilė senesnių ir 
jaunųjų dramos aktorių.

DARIUS IR GIRĖNAS
KADA BUVO SURASTI DARIAUS IR GIRĖNO PALAIKAI?

Šių metų „Europos Lietuvio“ 32 nume
ryje radau straipsnelį: „Dariaus ir Girė
no palaikai“ Įdomiai perskaičiau ir noriu 
kai ką plačiau paryškinti. Kada buvo pa
slėpti ir surasti mūsų lakūnų palaikai, 
apie tai daug rašė komunistinė ir išeivijos 
spauda. Bet iš tų aprašymų neaišku, kada 
tikrai buvo surasti jų palaikai? Tuos ne
aiškumus aš čia ir noriu pagvildenti.

M.L.T. enciklopedija taip rašo: „...1964 
palaikai surasti ir, kadangi jie buvo ap- 
gedę, o pakartotinai balzamuoti jų nebe
buvo galima, palaidoti Kauno karių kapi
nėse. (Aukštuosiuose Šančiuose)“. Re
miantis ta enciklopedija, reiktų tikėti, kad 
lakūnų palaikai buvo surasti 1964 m.

Bet išeivių spauda rašė, kad lakūnų pa
laikai buvo surasti 1958 m. Tai yra šešių 
metų skirtumas.

Toliau susipažinkime su „Europos Lie
tuvio“ 1958 ištrauka, kuri buvo įdėta pa
siremiant LNA pranešimu:

„Atrasti Dariaus ir Girėno palaikai. 
Oficialus pranešimas iš Kauno sako, kad 
atrasti karstai su Dariaus ir Girėno pa
laikais, kurie buvo dingę nuo 1944 m. pa
vasario, kai vokiečiai, uždarę universite
tą, ėmė gabenti į Vokietiją vertingesnius 
įrengimus. Pranešime sakoma,.kad „Did
vyrių kūnai tuo metu buvo medicinos fa
kultete. Kovo 18 d. (1944 m.) prie patal
pos, kur buvo laikomi karstai su lakūnų 
palaikais, buvo pastatyta sargyba. Hitle
rininkai paskubomis vežė medicinos fa
kulteto inventorių ir ruošėsi pagrobti kars
tus, kurie buvo iš spalvoto metalo, o jame 
esančius balzamuotus kūnus sudeginti 
krematoriume. Grupė Kauno patriotų, 
padedant medicinos fakulteto sargams, 
prasiskverbė į vidų ir, negalėdami išga
benti, juos nunešė į rūsį. Per naktį sieno
je buvo paruošta slėptuvė, ir joje karstai 
buvo aklinai užmūryti. Ilgą laiką nebuvo 
žinoma, koks likimas ištiko juos ir kur 
yra didvyrių kūnai. Tik š. m. birželio 
pradžioje paslėpti karstai buvę surasti. 
Ieškoma prideramai garbingos vietos la
kūnų kapui, kuriame numatoma juos iš
kilmingai palaidoti, minint 25-rių metų 
sukaktį nuo didvyriškojo Dariaus ir Girė
no žygio ir jų tragiško žuvimo.“ („E. L.", 
1958 m. Nr. 26.)

Panašiai rašė ir Amerikos lietuvių lai
kraštis „Dirva“ (1964 m. Nr. 94.) primin
damas, 'kad „Šis atradimas nebe pirmas. 
Prieš daugiau kaip šešerius metus, 1958 m. 
birželio 14 d„ Vilniaus radijas buvo apie 
tokį atradimą pranešęs“. Toliau pakarto
jamos tos pačios žinios, kokios yra pa
skelbtos „E. L.“

Tą „Dirvos" pranešimą pakartojo 
„Draugas“ (1964 m. Nr. 200) ir jį užbaigė 
klausimu:

„Kaip palaikai buvo „surasti“ 1958 me
tais ir kaip atsitiko kad antrojo suradimo 
teko laukti net šešeris metus, tuo tarpu 
tebėra apgaubta nutylėjimų mistikos“.

1958 m. „Europos Lietuvio“ 30 nume
ryje yra išspausdintas straipsnis: „Nutilo 
apie Dariaus — Girėno palaikus“. Straips
nyje pakartojamas tų metų birželio 14 d. 
Vilniaus radijo pranešimas, kaip buvo su
rasti lakūnų palaikai ir pasiruošimas juos 
„tinkamai palaidoti“. Bet visą laidotuvių 
eigą apgaubė staigi tyla, kuri paryškina
ma šitaip:

„ ...Atėjo liepos 17 diena, 25 metų nuo

REIKIA LEIDIMO

„Tiesoje“ vienas skaitytojas, rašydamas 
apie Nerijos gamtos grožį ir priežiūrą, pra
sitaria, kad į ten nuvažiuoti reikia leidimo. 
„Netoli Klaipėdos tikrinami autobusai, ku
rie vyksta į Nidą. Neturintis leidimo ke
leivis išlaipinamas. Ir, aišku, nepakeliausi, 
kur nori“.

RELIGINĖ SANTUOKA

Lietuvoje religinė santuoka prilyginama 
registruotai, jeigu ji buvo sudaryta iki 
1941 metų sausio 1 d. Po to laiko išduoti 
bažnytiniai vedybų pažymėjimai nebeturi 
civilinės metrikacijos aktų galios.

KRYŽKALNIO STATYBOS

Kaip žinoma, Kryžkalnyje, keturių plen
tų susikirtime neseniai buvo pastatytas di
džiulis paminklas tarybinei armijai. Šį pa
minklą nuolat lanko moksleivių ir šiaip 
žmonių ekskursijos.

Dabar numatyta Kryžkalnio statybas iš
plėsti. Bus pastatyta nauja pradžios mo
kykla, viešbutis, kavinė, paštas ir autobu
sų stotis. ——

ŽVEJŲ JOMARKAS

Kada į Kemešio ežerą beatvyktų Ignali
nos žuvininkystės ūkio žvejai, paežerėje 
prasideda tikras jomarkas. Gyventojai 
skuba su maišais, su pintinėmis. Gudresni 
dar puslitrį pasigriebia. Mat, už degtinę 
karšių ar lynų gaus be eilės...

Tuo tarpu parduotuvėje šviežios žuvies 
taip ir nematome. Kodėl gi taip?

Iš liet, spaudos

lakūnų žuvimo sukaktis, bet žadėtų iškil
mių nebuvo. Net ir birželio mėnesį tos ra
dijo žinios apie lakūnų palaikų atradimą 
nepaskelbė nei vienas laikraštis. Iš viso, 
liepos 17 dieną Darių ir Girėną plačiai pa
minėjo tik „Tiesa“, paskyrusi tam savo 
vedamąjį straipsnį ir visą antrąjį puslapį. 
Tačiau jie paskirti ne tiek didvyriams pa
minėti, kiek įvairiems priekaištams dėl 
jų žuvimo išskaičiuoti, kuriuose kaltina
ma ano meto Lietuvos vyriausybė ir Ame
rikos lietuvių visuomenės dalis, kad lakū
nų žygio tinkamai neparėmė“.

Toliau aiškėja, kad kuklios iškilmės 
buvo suruoštos tik Lenkijoj, kur į lakūnų 
žuvimo vietą buvo nuvykusi „delegacija“. 
Tačiau ta delegacija „daugiau lankėsi kito
se vietose ir daugiau dėmesio skyrė ryšių 
stiprinimui tarp Liaudies Lenkijos ir Ta
rybinės Lietuvos, negu lakūnų paminėji
mui“.

Kaip matome iš aprašymų eigos, oficia
liai buvo paskelbti du lakūnų palaikų „at
radimai“. Pirmasis 1958, o antrasis 1964 
m. Jeigu lakūnų palaikus surado 1958 m„ 
tai kyla klausimas, kokius jie ten darė 
„tyrimus“, laikydami palaikus paslėpę 
apie 6 metus. Ir įdomu kas juos tyrinėjo 
— NKVD ar „mokslininkai“, tik po 6 me
tų paskelbę antrą ,;atradimą“ ir leidę pa
laikus palaidoti kapinėse. Kartu paskelb
dami, kad „lakūnų kūnai yra apgedę ir 
nebuvo galima jų pakartotinai balzamuo
ti“

Ar yra lakūnams pastatytas paminklas? 
Taip, bet gana paprastas. Tai jauno skulp
toriaus V. Mačiuikos diplominis darbas— 
iš akmens iškalti lakūnų bareljefai ir pa
statyti gale antkapio. Iš akmens ar grani
to padarytame ’antkapyje matosi įrašas: 
„Steponas Darius Stasys Girėnas“.

V. Vytenietis

GALVOSŪKIS

Gulsčiai: 1. Mokymo įstaiga. 6. Moters 
vardas. 7. Bala. 9. Užtenka. 10. Vartoja
ma virtuvėje. 11. Paini patalpa.

Statmenai: 2. Rusijos upė. 3. Austinis 
diržas. 4. Medis. 5. Amatininkas. 8. Kojos 
dalis. 10. Rami.

GALVOSŪKIO Nr. 4 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Antanaitis. 6. Ranka. 7. Ty

la. 9. Varu. 10. Siera. 11. Sidabrinis.
Statmenai: 2. Nida. 3. Iškaba. 4. Lėktu

vas. 5. Kretinga. 8. Laukti. 10. Star.
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Europos Lietuvių Kronika BIRMINQHAMAS
SKYRIUS GYVAS PO PIETŲ KRYŽIUMI

PADĖKA IR PAGARBA DIDŽ.
BRITANIJOS LIETUVIAMS

Daug rūpesčio parodė centrinės tarp
tautinės organizacijos ir pavieniai asme
nys, pravedant šias tarptautines konfe
rencijas Londone: Tarptautinio Antibol- 
ševikinio Bloko (ANB), European Free
dom Council (E. F. C.), Pasaulio Jaunimo 
Antikomunistinės Lygos (WYACL) ir Pa
saulio Antikomunistinės Lygos — World 
Anti-communist League (WACL).

Pirmas dvi konferencijas pravesti buvo 
įpareigota ir Kanados ABN lietuvių sek
toriaus vadovybė.

Dėl ne nuo manęs .priklausančių aplin
kybių .pavėluotai atvykęs į Londoną, su 
dideliu pasitenkinimu radau, kad Didž. 
Britanijos lietuviai, <kun. A. Geryba ir 
DBLS sekretorius p. A. Pranskūnas labai 
puikiai atstovavo lietuvių tautos 'intere
sams. Jiems ir visiems prisidėjusiems 
prie konferencijų, parodos ir demonstra
cijų pasisekimo tenka didelė padėka ir 
pagarba. Ypač didelė padėka p. A. Prans- 
kūnui už tartą žodį Trafalgar Square ir 
kun. A. Gerybai už išsamų ir turiningą 
pranešimą apie dabartinę Lietuvos padė
tį ABN konferencijoje.

Taip pat didelę padėką ABN centro val
dybos vardu reiškiu p. A. Pranskūnui už 
surengtą priėmimą Lietuvių Sodyboje.

Dr. Juozas Kaškelis,
ABN Centro Komiteto įgaliotinis ir 

Kanados ABN pirmininkas

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Redakcija gauna laiškų iš lietuvių, pa
geidaujančių įsijungti į „E. Lietuvio“ 
skaitytojų eiles. Jų tarpe esama ir pensi
ninkų. Ta proga norime pabrėžti, kad 
pensininkai gauna laikraštį už sumažin
tą kainą — 3.00 svarus metams. Jokie 
įrodymai nereikalingi — administracija 
pasitiki lietuvio skaitytojo žodžiu.

„Europos Lietuvį“ užsisakyti niekada 
nevėlu. Pradėję jį skaityti, paremsite sa
vo spaudą Jr žinosite, kas dedasi visame 
lietuviškame pasaulyje.

Kviečiame!
Maloniai kviečiame visus pavieniui, gru

pėmis ar ekskursijomis atvykti į pirmą 
bendrą didžiulį Anglijos ir Škotijos lietu
vių

SĄSKRYDI,

kuris rengiamas rugsėjo 22 d. šiais jubilie
jiniais 650 nuo Vilniaus įkūrimo metais.

Sąskrydis įvyks didelėje ir gražioje sa
lėje —

Victoria Hall, Shipley,
pora mylių nuo Bradfordo centro; iš cent
ro važiuoti Manningham Lane.

Programoje
rašytojo kun. J. Kuzmickio paskaita 

Tautos šventei ir Vilniaus įkūrimui pami
nėti.

Meninėje dalyje dalyvaus:
P. Dzidoliko vadovaujamas Šv. Cecilijos 

choras iš Škotijos,
V. Jurienės vedama jaunų tautinių šo

kių šokėjų grupė iš Londono,
E. Vainorienės kanklių muzika iš Not- 

tinghamo.
Be to, bus dvi parodos:
K. Steponavičius iš Manchesterio išsta- 

tys savo medžio drožinius,
V. Ignaitis iš Bradfordo ir V.1 Zdanavi

čius iš Londono parodys lietuviškos spau
dos retesnius leidinius.

Šokiams gros geras vengrų orkestras. 
Bus savas baras, užkandžių ir kavutės.

Pradžia 5 vai. vak., pabaiga 11.45 vai.
Kviečiame ir lauksime visų rugsėjo 22 d.
Rengėjai: DBLS Bradfordo skyrius ir 

Vyties klubas.

CENTRO ŽINIOS

Š. m. rugsėjo 4 d. įvyko Lietuvių Namų 
Bendrovės Valdybos posėdis. Dalyvavo 
visi nariai, išskyrus Z. Jurą, kuris atsto
vauja D. B. Lietuvių Sąjungai PLB Sei
me, ir S. Kasparą, atstovaujantį Seime 
DBL Bendruomenei.

Posėdyje nutarta įpareigoti sekretorių 
ir skyrių vedėjus vesti bendrovės turto 
knygą ir turto sąrašus, kuriuos sudarė 
prieš kelias savaites iš Bradfordo atvykęs 
A. Bučys.

Taip pat nutarta priimti ekonominės 
komisijos rekomendaciją paruošti Lietu
vių Namų perplanavimo studiją ir kvies
ti architektus tokią studiją paruošti.

Sodybos draudimą nuo gaisro nutarta 
peržiūrėti. Sekretorius buvo įgaliotas ga
lutinai tuo reikalu susitarti su atitinka
momis įstaigomis.

Taip pat buvo diskutuota ir nutarta, 
kad bendrovės tarnautojų svarbiausia pa
reiga yra padėti savo tautiečiams, ypač 
jaunimui, duodant jiems pirmenybę prieš 
kitos tautybės klientus.

Kitas posėdis numatytas antradienį, 
rugsėjo 18 d., 7 vai. vakare Lietuvių Na
muose.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į BRADFORDO 

SĄSKRYDĮ

Rugsėjo mėn. 22 d. Bradforde įvyksta 
Lietuvių Sąskrydis.

Londono Sporto ir Soicalinis klubas 
rengia į tą sąskrydį ekskursiją. Sąskry
džio programoje dalyvaus Prano Dzidoli
ko vedamas Škotijos lietuvių choras ir 
Londono šeštadieninės mokyklos moki
niai. Londono šeštadieninės mokyklos mo
kinių kelionės išlaidoms pasižadėjo paau
koti 25 svarus Petras Gabrėnas.

Kas nori išvykoje dalyvauti, prašomi 
tuojau užsirašyti ir sumokėti kelionpini
gius, 2,50 svarų. Užsirašoma pas S. Kas
parą, J. Černių, Lietuvių Bažnyčios klebo
nijoje, Baltic Stores (Z. Juras) ir Lietuvių 
Namuose.

Išvažiavimo laikas bus praneštas vėliau.

NOTTINQHAMAS
IŠKYLA Į BRADFORDĄ

Rugsėjo 22 d., 2 vai. p. p., šeštadienį 
Skills Ekspresas iš Wollaton Str. (užpaka
ly kooperatyvo) išvažiuoja punktualiai į 
rengiamą lietuvių sąskrydį Bradforde.

Iškylos tikslo ir pasekmių neaiškinsime 
— pamatysim, kai nuvažiuosim.

Kelionės kaina — suaugusiems 1,00 sva
ras, o jaunimui ir mokiniams dar bus pa
daryta nuolaida.

Prašoma registruotis neatidėliojant pas 
Valdybos narius.

DBLS Skyriaus Valdyba

DERBY
EKSKURSIJA

Derby DBLS Skyrius rugsėjo mėn. 22 
d. organizuoja ekskursiją į lietuvių są
skrydį Bradforde.

Kas norėtų ekskursijoj dalyvauti, pra
šomi neatidėliojant užsiregistruoti pas 
Sk. V-bos marius, užsimokant kelionės 
mokestį. Moterims, seneliams ir studen
tams mokestis yra žymiai mažesnis.

Primename, kad tai yra didelio masto 
lietuvių susibūrimas, kur pamatysime ir 
išgirsime lietuviško meno bei susitiksime 
senus draugus, todėl maloniai kviečiame 
visus gausiai ekskursijoje dalyvauti.

Sk. Valdyba

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į BRADFORDO 

SĄSKRYDĮ

Rugsėjo mėn. 22 d., šeštadienį Glouces- 
terio ir Stroudo Skyr. Valdyba rengia 
ekskursiją į sąskrydį Bradforde. Aplan
kysime lietuvių Vyties klubą.

Iš Gloucesterio išvažiuojame punktua
liai 9 vai. ryto nuo ukrainiečių klubo, 
37, MIDLAND RD.

Iš Stroudo — 9.30 vai. iš miesto centro.
Prašome registruotis pas Valdybos na

rius.
DBLS Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
Spalio 6 d., šeštadienį, Lietuvių Sodyboje 

ruošiamas didžiulis

Rudens Balius.

Veiks ypatingai geras bufetas, gros žino
mas „Original Shades“ orkestras, kuris 
kartais pasirodo radijo ir T. V. programo
se.

Šokių pradžia 9 vai. v. iki 1 vai. ryto.
Bilietų kaina, įskaitant bufetą, £2,50.
Norintieji, galės Sodyboje ir pernakvoti, 

bet nakvynė nėra įskaityta į bilieto kainą.
Bilietai ir nakvynė iš anksto užsakomi 

Lietuvių Sodyboje.
Telefonas — Bordon 2810.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — rugsėjo 16 d., 11.30 vai. 
(Palottine Seselių vienuolyne, Beech
wood, Manchester Rd.) 
BRADFORDE — rugsėjo 16 d., 12.30 v. 
BRADFORDE — rugsėjo 23 d., 12.30 
v. iškilmingos Mišios už Tėvynę; gie
dos Škotijos lietuvių šv. Cecilijos cho
ras, diriguojamas Pr. Dzidoliko.

NOTTINGHAME — rugsėjo 16 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE — rugsėjo 16 d., 11 vai., Brid
ge Gate.

NOTTINGHAME — rugsėjo 23 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Pamaldas laiko 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC.

NOTTINGHAME — rugsėjo 30 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 9 d., 11.15 
vai. Lietuvių Židinyje. Tautos ir Šilu- 
vinės Marijos šventės proga.

DERBYJE — rugsėjo 16 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

Būta gandų, kad Birmingham“© DBLS- 
gos skyrius jau yra nurašytas į nuostolius. 
Tačiau š. m. rugsėjo mėn. 2 d. birmingha- 
miečiai savo susirinkime įrodė, kad dar 
daug metų praslinks, kol pasiduosime lenk
tynėse su veikliaisiais skyriais. Į susirin
kimą atsilankė netikėtai daug narių dr ne- 
narių. Visi dalyvavusieji įmokėjo solida
rumo mokestį. Išrinkta nauja 7 asmenų 
valdyba. Visi siūlė rengti ekskursijas, or
ganizuoti pasilinksminimus-šokius ir kt. Į 
Bradfordo sąskrydį vykti užsirašė 32 as
menys. Pavesta naujai valdybai organizuo
ti ekskursiją.

Ta pačia proga 'buvo pasiūlyta mūsų garb, 
nariui dr. K. Valteriui pasiųsti sveikinimą 
ir padėkoti jam ir Poniai už malonų bir- 
minghamiečių pavaišinimą savo ūkyje.

Baigiant tenka linkėti valdybai geros 
sėkmės.

Dalyvis

VOKIETIJA
JAV LIETUVIAI SPORTININKAI

Kun. V. Šarka iš Hamburgo rašo:
„Man teko stebėti vyrus krepšininkus ir 

merginas tinklininkes. Tai gražūs sporto 
vienetai, kurie šauniai atstovauja lietuvių 
sportą.

Vakar buvau Bremene, kur teko matyti 
labai gražų Amerikos lietuvaičių tinklinin- 
kių žaidimą. Prieš visas komandas užtik
rintai laimėjo.“

Kitoje vietoje sako:
„Stebėjau vyrus krepšininkus ir mergi

nas tinklininkes. Iš Vokietijos sportininkai 
vyksta į Olandiją, Belgiją, Prancūziją, Ita
liją, Monaką ir Šveicariją“.

Specialiai tam reikalui išleistame biule
tenyje paduotos visų sportininkų-ių ir jų 
vadovų bei trenerių pavardės, o taip pat 
žaidynių tvarkaraštis. Deja, biuletenis gau
tas per vėlai ir pridedamo tvarkaraščio 
nebegalima panaudoti.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Re

gionalinė Valdyba V. Vokietijoje rugsėjo 
15-16 d. ruošia lietuvių moterų suvažiavi
mą — pobūvį Stuttgarte.

Kalbės Pabaltijo Moterų Tarybos pirmi
ninkė Regina Žymantaitė iš New Yorko.

Programoje pasirodys B. Lencaitės iš
raiškos šokių grupė.

Ta pačia proga organizuojama lietuviš
kos tautodailės paroda.

PRANCŪZIJA
KARTAIS ATSILIEPIA

„E. Lietuviui“ paraišė Prancūzijos' lie
tuvis Degutis, ‘kuris sakosi ten gyvenąs 
beveik 30 metų. Be kita ko, savo laiške jis 
rašo:

„Gyvendamas Prancūzijoje beveik 30 
metų spaudoje niekada nesireiškiau, bet 
ją visuomet seku. Man patinka jūsų laik
raštis ir džiaugiuosi, kad nestinga ben
dradarbių. Mano mėgiamiausias laisva
laikio praleidimas yra lietuviškos spaudos 
skaitymas.“

Malonu, kad atsiliepia laikraščio skai
tytojai. Nuo jų atsiliepimų ir pareikštų 
minčių bei pageidavimų priklauso laik
raščio pasisekimas ir ateitis.

PRAŠOMI ATSILIEPTI

Stalioronka Antanas (gim. 1918 m.) ir 
Stalioronka Bronislavas (gim. 1922 m.) — 
Jurgio sūnūs, kilę iš Plovėjų kaimo, Sala
ko valsčiaus, Zarasų apskr. Manoma, kad 
Bronislavas iš Norvegijos yra atvykęs į 
Angliją. Paieško giminės. Jie patys arba 
apie juos žinantieji prašomi rašyti „E. Lie
tuviui“.

„ATOSTOGOS BE LIETUVIŠKOS 
KNYGOS — 

ATOSTOGOS BE SAULĖS“
J Jankus — Užkandis, 216 psl. Puikūs 

pasakojimai. £2.00
P. Naujokaitis — Pasisėjau žalią rūtą, 

romanas £1.80
K. P. Celiešius — Ką mes tikime. Tikė

jimo tiesų santrauka £1.80
A. Karvelytė — Ne tie varpai. Lyrika.

0.95
K. Bradūnas — Lietuvių Poezija, 671 

psl. £5.50
B. Brazdžionis — Poezijos Pilnatis, 592

psl. £4.25
J. Aistis — Poezija, 420 psl. £2.75
K. Ališauskas — Kovos dėl Lietuvos

Nepriklausomybės, 490 psl. £5.84
Periodika, žodynai. Rašyti: „DAINO

RA“, Priory Rd., KEW-SURREY. TW9 
EDF.

„Juozas parnešė grietinės, kaip buvo 
liepta, bet žmona nevalgė, nes buvo surū
gusi“.

(Iš neredaguotų rankraščių) 
»•*

„Griuvinėjau nekeldamas praeivių pa
sipiktinimo“.

(Iš pasiaiškinimo)

Italijoje nėra visuotinio nemokamo gy
dymo. Tad gydytojams už medicinos pa
galbą tenka brangiai mokėti. Gydytojas 
klausia pacientės:

— Dabar pasakyk, kur jauti skausmus?
— Tą aš galėsiu pasakyti, bet už tai tu

rėsi padaryti man nuolaidą, nes būsiu 
tamstai padėjusi...

Ava Saudargienė
Liūdesys užgulė mane, kaip slogutis. Su

grįžusi iš Europos, vartydama paskutinių 
mėnesių Australijos lietuvių laikraščius, 
sukrėsta buvau mūsiškių svarstomu klau
simu: kas mes esame? Lietuviai ar austra
lai? Motyvuojama, kad pagal įsipilietini- 
mą, ar pagal gimimą, jau nesame lietuviai, 
bet australai; per sunku nešioti dvi tauty
bes. dvi kalbas mokėti. O pagaliau, ar ver
ta vadintis tokio mažo, vargingo, visų už
miršto krašto tautiečiu! Taip, mano tau
tiečiai viešai svarsto nesvarstytiną klausi
mą: kas esu?

Kelionėse po Europą gi pastebėjau, kad 
daugumas turistų, ypač mažųjų tautų at
stovai, kalba dviem, trim kalbom, didžiuo
jasi savo tautiškumu. Mažutis Luxembur- 
gas pabrėžia savo nepriklausomybę, Grai
kija, buvusi 400 metų persų Okupuota, di
džiuojasi laisve, skotas su pasididžiavimu 
pabrėžia savo tautinį skirtumą nuo anglų. 
Net Kenijos ir Nigerijos juodi studentai 
vien kalbėjo apie savo kraštą, apie savo 
tautos laisvę ir nepriklausomybę.

Vakarų kraštuose, kovojančiuose prieš 
priespaudą, Lietuva, kaip ir kitos paverg
tos mažosios tautos, yra tos kovos simbolis. 
Todėl apie Lietuvą, mažiausios provokaci
jos metu, daug kalbama ir rašoma. O mes, 
10 tūkstančių lietuvių Australijoje, svars
tome visai nesvarstytiną klausimą — kas 
esame?! Tai išgirdus, liūdesys užgulė ma
ne.

Sydnejus. Rinktiniai lietuvių ir latvių 
šachmatininkai sužaidė turnyrą su Aust
ralijos pirmaujančiu šachmatininku C. 
Purdy. Mr. Purdy pralaimėjo tik prieš 
lietuvį V. Patašių. Žaidynės įvyko Lietu
vių klube.

Sydnejuje gyvenantys E. Lašaitis ir J. 
Gudaitis gamina lietuviškos tautodailės 
motyvais medžio drožinius: kryžius, kop
lytėles, vytis ir pan. Šie stilingi kūriniai 
tautiečių yra paieškomi, savų seklyčių 
papuošimui.

Melbournas. Lietuvių klubas savo di
džiulių namų remontavime ir pertvarky
me vadovaujasi kultūrine lietuvių veikla 
ir apimtimi. Namai yra prie pat miesto 
centro, lengvai pasiekiami jaunimo ir se

Geras filmas
Londoną pasiekė išgarsėjęs ir daugelio 

kritikų laikomas geriausias iki šiol So
vietų filmas „Andrei Rublev“. Apie šį ga
baus režisieriaus Tarkovskio filmą „The 
Times“ rašo: „Tai yra nepaprasto grožio 
ir jėgos filmas ir, be abejo, pats svar
biausias sovietinio kino kūrinys per pas
kutinį dešimtmetį“.

„Andrei Rublev“ buvo' pagamintas 1967 
m., bet jo demonstravimas buvo sulaiky
tas. Sovietų Sąjungoje jis dar nedemonst
ruojamas ir šiandien.

Pirmą kartą filmas pasirodė 1969 m. 
filmų festivalyje Paryžiuje, bet 1971 m. 
Belgrado festivalyje jis buvo vėl atšauk
tas. Cannes ir šių metų Edinborough fes
tivaliuose filmas buvo apkarpytas. Dar 
truputį daugiau apkarpytas rodomas 
Londone Bloomsbury kimo teatre.

Karpymai esą daromi religiniais sume
timais, nors ofiicalus paaiškinimas yra 
„filmas neatitinka istorinei tiesai“.

Dabar esanti nukirpta viena gražiau
sių įžanginių scenų, kurioje valstiečiai, 
baliono pagalba, bando įkelti į varpinę 
dideli varpą.

A. Rublevas yra 15 amžiaus vienuolis, 
ikonų piešėjas. (Vaidina A. Solenitsin). 
Tai žmogus, kuris dar pusiau pagoniško
je Rusijoje „ieškojo Dievo žmoguje, o 
žmogų vaizdavosi kaipo Dievo buveinę“.

Filme nepaprastai gražiai atvaizduoti 
mistiški viduramžiai, kuriuose fantazija 
susilieja su realybe, prasiverždama gai
valingais gamtos ir žmogaus apsireiški
mais.

ITALŲ HUMORAS 

— Ar galėtum man išaiškinti reliaty
vumo teoriją?

— Paprastas dalykas! — atsako antras, 
— jeigu lauki vieną minutę pas kirpėją, 
tai atrodo visa valanda, bet jeigu praleidi 
vieną valandą pas gražią merginą, tai at
rodo minutė.

Vasarotojų šeima atvyksta vienam mė
nesiui į kaimą ir skundžiasi namų šeimi
ninkui:

— Mūsų kambarys yra tiesiai virš kiau
lidės. Ar tai nėra nehigieniška?

— Ne, mielas pone. Jau dešimt metų, 
kai čia gyvena vasarotojai, ir niekad dar 
nepastipo nei viena kiaulė.

nimo. Numatoma įruošti muziejų, biblio
teką, meno galeriją.

Vyrų oktetas, vadovaujamas P. Morkū
no, išleido plokštelę „Kur banguoja Ne
munėlis“. Įdainuota 14 ,.ainų.

Oktetas yra stiprus vienetas, dainuojąs 
jau dvidešimt metų.

Savaitgalio mokyklos. Sydnejaus sa
vaitgalio mokykla turi 62 mokinius. Jai 
vadovauja veiklus pedagogas —■ visuome
nininkas B. Genys. Šalia mokyklos veikia 
darželis 3-5 metų vaikams, kuriam vado
vauja A. Stasiunaitienė. Abi institucijos 
dirba sekmadieniais.

Melbourno savaitgalio mokykla šiais 
metais mini savo 20 metų jubiliejų. Mo
kykloje yra 85 mokiniai. Mokslo metai 
baigiami gruodžio pradžioje.

Geelongo savaitgalio mokyklos choras, 
vedamais M. Kymanto, ruošiasi vaikų dai
nų šventei, kuri įvyks Adelaidėje.

Australija. Radio aktyvūs krituliai nuo 
prancūzų sprogdinimų netolimoje Poline
zijoje, pasiekė Australiją. Iki šiol iškriti
mo lygis yra žemas. Bet bijoma, kad vyk
dant daugiau sprogdinimų, kritulių gali 
padaugėti ir užteršti augmeniją. Karvių 
pienas pasidarytų radio aktyvus.

Papua-New Guinea, Australijos protek
toratas, įžengia į naują erą: ateinančių 
metų pradžioje gauna nepriklausomybę. 
Perėjimo laikotarpis kelia nerimą saloje. 
Kai kurie stebėtojai mano, kad šie lauki
niai gyventojai nėra dar pribrendę savi
stoviam gyvenimui.

Kengūrų apsauga. Australijos valdžia 
susirūpinusi kengūrų nykimu, išleido 
įstatymą, draudžiantį eksportuoti kengū
rų kailius. Bet floros ir faunos apsaugos 
komitetas praneša, kad kengūros nėra pa
vojuje. Statistika rodo, kad kengūrų 
skaičius ne mažėja, bet didėja.

Alus tautinis gėrimas. Alus populiarus 
jau nuo pereito šimtmečio. Mat anais lai
kais vanduo buvo 'taip užterštas šiukšlių, 
žiurkių, kačių ir šunų, kad sveikiau buvo 
gerti alų, negu vandenį. Australai taip 
pamėgo alų, kaid ir dabar, nors vanduo 
yra labai švarus, mieliau geria alų.

PABIROS

MEŠKOS POLITIKA

Kadaise Tautų Sąjungoje vyko amžiui 
ginčai dėl nusiginklavimo. Pagaliau Sov. 
Sąjungos delegatas Litvinovas pareiškė, 
kad jam nusibodo šnekos apie ginklų su
mažinimą. Jis pasiūlė visuotinį nusigink
lavimą.

Tada vienas atstovas paprašė leisti jam 
papasakoti tokią pasakėčią.

Gyvulių pasauliui nusibodo tarp savęs 
kariauti. Jie susirinko į taikos konferen
ciją. Pirmieji gavo teisę kalbėti žvėrių ka
ralius Liūtas ir erdvės valdovas Erelis. 
Liūtas pareiškė, 'kad reikia sunaikinti vi
sus snapus, nes jie yra agresyvūs ginklai. 
Erelis pasiūlė nusiginklavimą pradėti nuo 
dantų. Tada atsistojo meška ir pareiškė: 
„Panaikinkite visus ginklus, tada aš atei
siu ir suglemšiu jus visus į savo glėbį“.

„Gimimo dienos proga Jonas nupirko 
Vidai batelius, nes jie mylėjo vienas ki
tą“.

(Iš mokyklinių rašinių)

Prieš 25 metus
Britanijos Lietuvis, 1948 m. rugsėjo 8 d.
— Ministeris B. K. Balutis spausdina 

vaizdingą ir poetišką Rugsėjo 8-tosios pa
minėjimą. „Bet laisvę praradom ir džiaugs
mo netekom, štai metas devintas jau šian
dien suėjo!.. Bet kas drįs sakyti, kad esam 
palūžę, kad nulenkėm galvas, rankas kad 
nuleidom“.

— Kun. Br. Markaitis, S. J., atvyko į 
Londoną, kur jis vėliau pagarsėjo gražiais 
pamokslais ir „Sekmadienio rimčiai“ skil
timi.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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