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Lietuvių Fondas
Galima spėti, kad ne visi „E. Lietuvio“ 

skaitytojai yra girdėję apie Lietuviu Fon
dą. Ypačiai nedaug apie jį iki šiol buvo kal
bama Anglijos lietuvių tarpe. Dažnas jj su
maišo su Tautos Fondu, galvodami, kad tai 
yra vienas ir tas pats dalykas.

Lietuvių Fondas, kurio reikalas jau se
niai buvo spaudoje svarstomas, konkrečius 
organizacinius žygius pradėjo daryti 1960 
metų gale, dr. Antanui Razmai paskelbus 
spaudoje minti, kad laikas steigti milijono 
dolerių fondą lietuviškiems reikalams rem
ti. Iniciatorių grupė, kartu su JAV Lietu
vių Bendruomene, 1962 m. vasario 4 d. pri
ėmė L. Fondo įstatus ir įregistravo jj, kaip 
pelno nesiekiančią organizaciją, atitinka
mose JAV valdžios įstaigose.

L. Fondo tikslas — remti lietuvių švieti
mą, mokslą ir kultūrą.

Pagrindinį L. Fondo kapitalą sudaro au
kos, palikimai, paveldėjimai ir beprocenti- 
nės paskolos. Iš investuoto pagrindinio ka
pitalo gautą pelną speciali komisija skirsto 
anksčiau minėtiems reikalams. Praėjusiais 
metais pelno buvo gauta apie 150.000 do
lerių. Pusė jo paskirta lituanistiniam švie
timui. o kita pusė — įvairiems kultūros, 
premijų ir specialių projektų reikalams.

L. Fondo nariais gali būti pavieniai as
menys ar organizacijos, paaukodami 100 
dolerių (40 sv.) ar daugiau. Nuo kiekvieno 
šimto dolerių nariui duodamas vienas bal
sas. Aukotojai gali visada savo įnašus di
dinti ir pasiekti, sakysim, apvalią 1.000 do
lerių sumą ar net daugiau.

Vyriausias L. Fondo valdomasis organas 
yra visuotinis narių susirinkimas, kuris iš
sirenka Fondo tarybą. Pinigams telkti (sie
kiama 1 mil. dolerių) yra organizuojami 
vajaus komitetai bei įgaliotiniai. Jų esama 
įvairiuose kraštuose. Kai kurie kraštai, kur 
lietuvių kolonijos gana gausios, pvz., Kana
da ir Australija jau yra įsteigę savo atski
rus fondus, o kiti aukas siunčia bendrajam 
L. Fondui Amerikoje. Net ir tokios negau
sios kolonijos, kaip pvz., N. Zelandija jau 
seniai yra L. Fondo nariais.

Nežinia, ar daug yra L. Fondo narių 
Anglijoje ir iš viso Europoje. Tačiau nete
ko girdėti, kad Anglijoje būtų veikęs va
jaus komitetas ar paskirtas įgaliotinis. O 
vis dėlto būtų verta ir Europos lietuviams 
į šį Fondą įsijungti. Juk ir mums reikalin
gas tautinis lietuviškas švietimas, lietuviš
ki leidiniai, lietuviškos kultūros darbo pa
rama. Tai paramai L. Fondas, turįs apie 
3.000 narių, per eilę metų jau yra skyręs 
šimtus tūkstančius dolerių. Ypačiai daug 
išleista lietuviškojo švietimo ir geros infor
macijos reikalams. Neįmanu išvardinti vi
sas sritis, kurias L. Fondas paremia, bet jo 
reikšmė pasidarys aiškesnė, paminėjus, kad 
praėjusiais metais pelno paskirstymo ko
misija gavo per 150 prašymų lietuviškai 
veiklai paremti.

Nebūdami L. Fondo nariais, mes beveik 
neturime moralinės teisės prašyti paramos, 
kad ir labai svarbiems reikalams. Atrodo, 
kad mūsų organizacijoms (o gal ir pavie
niams asmenims) visiškai nebūtų sunku 
sutelkti tiek kapitalo, kad galėtų pasidary
ti Fondo nariu. Vėliau tas kapitalas galėtų 
būti pamažu didinamas. Turint pakanka
mai ryžto, Anglijos lietuvių organizacijos 
galėtų iš karto su tūkstantine dolerių (400 
svarų) į L. Fondą įsijungti. Ir tai būtų tik
rai gražu ir prasminga.

J. Vikis

JAV Viceprezidentas
Per 183 nepriklausomo gyvenimo metus 

JAV turėjo 36 prezidentus. Vienas trečda
lis iš jų prieš tai yra buvę viceprezidentais. 
Tas faktas rodo, kad į viceprezidento pa
rinkimą žiūrima rimtai, nes pasirinktas as
muo gali pasidaryti prezidentu. Paskutiniai 
JAV prezidentai, pasidarę iš vicepreziden
tų, buvo Trumanas (staiga mirus Roose- 
veltui) ir Jacksonas (nušovus Kennedy).

Pagal 1967 m. pakeistą konstituciją, 
JAV viceprezidentui atsisakius iš pareigų, 
prezidentas pasirenka naują kandidatą ir 
jį pristato Kongresui. Abejiems Kongreso 
rūmams kandidatą patvirtinus, jis pasida
ro viceprezidentu.

JAV viceprezidento pareigos yra labai 
neaiškios ir neapibrėžtos. Vienintelė oficiali 
pareiga yra pirmininkauti senato posė
džiuose. Bet iš tikrųjų ir šitoji pareiga daž
niausiai atitenka senato išrinktam pirmi
ninkui. Šiaipjau viceprezidentas turi tiek 
valdžios ir pareigų, kiek jam prezidentas 
paskiria. Taip pvz., prezidentas Eisenho- 
weris buvo padaręs savo viceprezidentą 
Nixoną keliaujančiu prezidento atstovu. 
Savo tarnybos metu jis aplankė net 54 
kraštus, jų tarpe Sovietų Sąjungą.

Svarbiausioji viceprezidento pareiga yra 
...laukti. Jis privalo būti visada pasiruo

TAIKOS FORMULĖ
Praėjusios savaitės įvykiai aiškiai paro

dė, kad JAV ir Sov. Sąjunga, bent tuo tar
pu, tarp savęs kariauti neketina. Kosygino 
kelionė į Kairą ir dr. Kissingerio staigus 
atvykimas i Maskvą rodo, kad ieškoma tai
kos formulės.

Brežnevas ir Nixonas Vašingtono pasita
rimuose primygtinai pabrėžė, kad jie imasi 
pasaulio -policininkų pareigų. Dabar atėjo 
laikas įrodyti, kad jie tas pareigas sugeba 
atlikti. Dabartinė diplomatinė jų veikla lei
džia spręsti, kad pastangų nesigailima.

Abiem didiesiem rūpi ne tik karą sustab
dyti, -bet taip pat apsaugoti savo prestižą 
ir laimėti politinių ar ekonominių konce
sijų. Vieniems rūpi įsigalėjimas Možojoj 
Azijoj, o kitiems nafta. Štai kodėl tiekiami 
ginklai ir leidžiama abiem pusėm nukrau
juoti.

Tuo tarpu, kai žydai šį karą vadina 
„šventosios dienos“ karu, arabai jam davė 
„išsieikvojimo“ (attrition) karo vardą. At
seit, jie nori, kaip narsūs ir gerai sovietų 
pakaustyti gaidžiai tol peštųsi, kol mažiau 
skaitlingi žydai pavargs ir pasiduos. Tuo 
tarpu, kol neseimato lemiamos persvaros, 
nei į vieną pusę, „globėjai“ jiems tai lei
džia daryti.

Žydai tiki į blitzkrieg. Jiems išsieikvoji
mo karas yra žymiai pavojingesnis. Iki šiol 
jie sugebėjo savo taktiką drąsiai ir suma
niai panaudoti. Kol kas jie dar jaučiasi ne- 
išsėmę žmonių ir amunicijos rezervų ir 
drąsiai kalba, kad „didieji mums nepadik
tuos, kada baigti karą“. Tuo tarpu jie dar 
ir nediktuoja, tik tariasi ir paruošė taikos 
formulę, kurią pateikė Saugumo Tarybai.

Jeigu dabartinis karas per klaidą nepa
sidarys visuotiniu ir nebesukontroliuoja
mu, tai ir taikos formulė neužilgo turės bū
ti priimta.

NEKVIEČIA AMBASADORIŲ

Pagal Buckingham'o Rūmų pranešimą, 
Londone reziduojąs diplomatinis korpusas 
nekviečiamas į princesės Ann'es vestuves. 
Išimtis padaryta tik diplomatui dekanui, 
Jamaicos ambasadoriui sir Lawrence 
Lind‘ui.

Dauguma ambasadorių, paskelbus vestu
ves, užsakė brangias dovanas, tikėdamiesi 
būti pakviesti. Dabar jie jaučiasi įžeisti ir 
tikisi, kad karalienė svečių sąrašą pakeis. 
Londone reziduoja 124 svetimų valstybių 
ambasadoriai.

ISTORINIS ĮVYKIS
Britų spauda Spiro Agnew atsistatydini

mą vadina istoriniu įvykiu. Tačiau visur 
pabrėžiama, kad jis nebuvo blogesnis už 
daugelį JAV politikų... Ir jeigu ne Water
gate Skandalas, tai jis būtų garbingai bai
gęs savo kadenciją ir gal net bandęs rinki
mų laimę į JAV prezidento sostą.

Įvykį dramatizuoja ir padaro istoriniu 
tas faktas, kad dabar atsidarė vartai ir 

šęs perimti pareigas, jei prezidentui kas 
nors atsitinka arba jis numiršta. JAV 
konstitucija neleidžia rinkti naujo prezi
dento, kol jo laikas nėra pasibaigęs. Todėl 
prezidentui numirus ar sunkiai susirgus, 
viceprezidentas sėda į jo kėdę.

Prezidento Nixono naujai pasirinktas 
kandidatas Gerald Ford‘as iki šiol buvo 
respublikonų vadas atstovų rūmuose. Jis 
nėra nė kuo pasižymėjęs, bet populiarus 
JAV Kongrese, kurio nariu yra išbuvęs 25 
metus. Svarbiausia, kad jis buvo priimti
nas abiem politinėm partijom ir Kongre
sas jo kandidatūrą nedelsdamas patvirti
no.

Naujasis viceprezidentas pareiškė, kad 
jis neturi pretenzijų kandidatuoti į būsi
mus JAV prezidentus, kai jo kadencija pa
sibaigs. Bet tai priklausys, be abejo, nuo to. 
kaip jis sugebės atlikti savo naujas parei
gas ir užsirekomenduoti respublikonų par
tijos viršūnėse.

Iš kitos pusės Ford’as gali pasidaryti 
JAV prezidentu net ir prieš savo norą. Jei 
Nixono byla dėl magnetofono juostų bus 
pralaimėta, tai jo sostas nebeatsilaikys. Ir 
tada į jį be konkurencijos įžengtų vicepre
zidentas Gerald Ford'as. 

prezidentui iškeliauti. Pirmiau nebuvo pa
vaduotojo, o dabar, pasirinkus tinkamą vi
ceprezidentą, Nixonas lengvai gali būti pri
verstas jam užleisti savo vietą. Iš kitos pu
sės, Nixonas skaitomas daug labiau paty
rusiu negu Agnew, ir savo pozicijų lengvai 
neužleis.

GRĄŽINKITE SALAS

Japonijos ministeris pirmininkas Tana
ka, lankydamasis Maskvoje, nesutiko pa
sirašyti taikos sutarties. Abu kraštai pa
geidautų didesnio ekonominio bendradar
biavimo, bet čia yra viena kliūtis: Sovietai 
1945 m. užgrobė keturias Japonijos salas ir 
iki šiol negrąžino. Japonijai spaudžiant, 
jie sutiktų grąžinti dvi mažesnes, bet kitos 
dvi turinčios likti Sovietams. Politiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad Sovietai bijo 
prasidėti su grąžinimais. Grąžinus salas ja
ponams, pradės reikalauti teisybės ir kiti 
kraštai.

Išvažiuodamas Tanaka pareiškė, kad Ja
ponija 25 metus laukė salų grąžinimo ir 
daugiau laukti nebenori.

Tos salos yra tarp pietinio Kurilų saly
no ir Kamčatkos. Jų vardai: Kunaširi, Eto- 
rofu, Habomai ir šikotan.

UŽ E. EUROPOS BENDRUOMENĘ
D. Britanijos ministeris pirmininkas E. 

Heath, uždarydamas konservatorių konfe
renciją Blackpoolyje, aiškiai pasisakė už 
D. Britanijos pasilikimą Europos Bendruo
menėje. Jis pripažino, kad esama sunkumų, 
bet taip pat pabrėžė, kad kiti nariai supran
ta Anglijos padėtį ir stengiasi jai pagelbėti.

E. Heath pasiūlė, kad Bendruomenių 
kraštų vyriausybių galvos susitiktų bent 
du kartu per metus bendrai Europos poli
tikai aptarti. Esą jau dabar Europa esanti 
apsisprendusi dėl santykių su JAV, o taip 
pat svarstanti bendrus planus šiaurinės 
Airijos problemai išspręsti.

Tiems, kurie siūlo Bendruomenę palik
ti, E. Heath nepagailėjo aštresnės kritikos, 
nors žino, kad šiuo metu Bendruomenės 
priešininkai sudaro daugumą.

AR NORITE PORTRETO?

National Portraiture Association paskel
bė savotišką portretų piešimo vajų. Jos na
riai pasižadėjo iki Kalėdų (tiktai) padary
ti 500 portretų už pusę kainos. Tokiu būdu 
už škicuotą portretą reikės mokėti 17,50 
sv., o už aliejinį 49,50 sv. Į šią kainą įskai
tytas bilietas į Londoną, nakvynė ir mais
tas Genevieve restoranuose. Portretus da
rysią patys geriausi šios draugijos dailinin
kai. Gautos pajamos, atskaičius faktiškas 
darbo išlaidas (50%), skiriamos draugijos 
dailiųjų menų fondui.

Draugijos direktorius Deeves pareiškė, 
kad seniau portretus darėsi tik tie, kurių 
metinės pajamos siekė dešimtį tūkstančių 
svarų. Dabar jau pradėjo domėtis ir pen
kių tūkstančių svarų uždarbiautojai, o Ka
lėdų proga laimingieji galės pasidaryti 
portretus ir už 17,50 svarų.

NAUJAS VAISTAS
Medicinos ekspertai daro bandymus su 

nauju chemikalu chalones (kaylones), kon
troliuojančiu naujų ląstelių augimą orga
nizme. Šis chemikalas atsiranda žmonių ir 
gyvulių organizmuose ir normaliai regu
liuoja atskirų organizmų augimą. Chemi
kalo veiklai sutrikus, atitinkamo organo 
ląstelės ima daugintis be galo — atsiranda 
vėžys.

Bandymai su gyvuliais parodė labai ge
rus rezultatus. Jie daromi Anglijoj, Pran
cūzijoj, Suomijoj ir kitur. Chalones chemi
kalo naudojimą sunkina ta aplinkybė, kad 
vienai dozei vaistų pagaminti reikia su
vartoti kelis tūkstančius litrų gyvulių 
kraujo. Daromi bandymai chemikalą pa
gaminti dirbtiniu būdu.

VLIKO SEIMAS
Vliko Seimas įvyks gruodžio 1-2 dieno

mis Toronte. Vliko Valdyba kiekviename 
savo posėdyje svarsto Seimo darbotvarkę 
ir jai vykdyti ieško prelegentu. Malonu 
pranešti, kad žurnalistas, „Draugo“ redak
torius Bronius Kviklys sutiko skaityti pa
skaitą su iliustracijomis tema Lietuvos ru
sifikacija, o apie žmogaus teises okupuoto
je Lietuvoje paskaitą skaitys dr. Kazys 
Karvelis. Bus paminėta trisdešimties me- i 
tų sukaktis ir ikt. (ELTA) |

Senatoriaus kalba
JAV Senato užsienio politikos komisijos 

pirmininkas senatorius J. W. Fulbright 
„Pacem in Terris“ susirinkime šitaip kal
bėjo apie JAV-Sovietų santykius:

„Rusų tauta per amžius gyveno diktato
rių valdžioje, ir ne mūsų reikalas yra iš
oriniu spaudimu dabar bandyti pakeisti jų 
padėtį, kai santykiai tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos yra pagerėję.“

„Kodėl mes turime su rusais iš viso ben
dradarbiauti? Atsakymas yra paprastas: 
jei norime pasiekti pasaulio taikos,turime 
eiti su rusais iš vien. Abiejų tautų vadai 
turi savo rankose tokią jėgą, kuri gali su
naikinti miestus ir tautas. Ir niekas jų ne
gali sustabdyti, jei nesusitars.“

„Karo ir taikos klausimuose Rusija ir 
Amerika yra tarsi beduinai, keliaują per 
dykumą. Nuo pražūties toje dykumoje ne
galima išsigelbėti idėjomis, bet tiktai van
deniu ir duona, kas šiuo atveju reikštų po
litiniu bendradarbiavimu ir kultūriniais 
mainais.“

„Nors aš ir užjaučiu mažumas ir disiden
tus, bet negaliu sutikti su Sovietų moksli
ninku Sacharovu, kuris sako, kad negali 
būti atlydžio be demokratijos. Taip pat ne
sutinku su novelistu Solženitsynu, skel
biančiu, kad žmonijos išsigelbėjimas ateis, 
kai kiekvienas rūpinsis kitų reikalais. Jei
gu iš tikrųjų visi taip darytų, tai pasauly 
greičiau būtų karas, o ne taika, imperia
lizmas, o ne demokratija.“

„Jeigu mes priimtume Jacksono siūlomą 
įstatymo pakeitimą nesuteikti Sovietams 
išimtinių prekybos teisių, tai gali atsitikti 
taip, kaip atsitiko Eisenhowerio-Chruščio- 
vo derybų laikais 1960 metais. Nesusitarus 
dėl dalinio atominių ginklų bandymo už
draudimo, vėl prasidėjo apsiginklavimo 
varžybos, Chruščiovas, kaip nesugebėjęs 
susitarti, buvo 1964 m. pašalintas. Jeigu 
JAV ir toliau spaus Brežnevą dėl žydų imi
gracijos ir intelektualų persekiojimo, tai

Segios DIENOS
— Libijos vadas pulk. Gaddafi pareiškė 

nesutinkąs su Egipto karo planu, bet žada 
jame dalyvauti.

— Shell-Esso grupė surado naujus naftos 
šaltinius šiaurės jūroje, kurie duos 1.500 
milijonų statinių naftos.

— Dr. Kissingeris savo kalboje pareiškė, 
kad neverta provokuoti Sovietus, dėl jų 
vartojamos priespaudos.

— JAV žydai jau surinko Izraeliui dau
giau kaip 130 mil. dolerių. Jie gauna kas
dien tiek pinigų, kad nespėja suskaityti.

— Anglijoje kas mėnesį parduodama 
apie 220.000 spalvotų TV aparatų.

— Sirija panaudojo iki šiol nežinomus 
naujausius Sovietų naikintuvus, geresnius 
už MiG. Žydai keletą jų numušė.

— Iki spalio 12 d. apie 80 Sovietų trans
porto lėktuvų atskrido į Siriją su prieštan
kiniais pabūklais ir amunicija.

— Konservatorių konferencijoj smarkiai 
susikirto nuo partijos linijos atskilęs 
Enoch Powell su finansų ministeriu Bar
bėsiu. Pastarasis pavadino Powell‘į „bevil
tišku fanatiku“.

— Maskvoje areštuoti trys žydų vadai, 
pasirašę deklaraciją, remiančią Izraelį ka
re su arabais.

— JAV viceprezidentas Agnew savo atsi
statydinimą įteikė ne Nixonui, 'bet dr. Kis- 
singeriui. Prezidentui jis tik pasiuntė laiš
ką, pranešdamas apie įvykusį faktą.

— New Yorke, 'kuriame gyvena daugiau 
žydų negu Izraelyje, jau surinkta šimtai 
galonų žydų kraujo, kuris bus pervežtas į 
Izraelį.

— D. Britanija ruošiasi benzino norma
vimui. Atspaustos specialios kortelės, ir 
jos bus išduotos, jei krizė Vidur. Rytuose 
pablogės.

— Izraelio ambasadorius Londone pa
reiškė nepasitenkinimą dėl D. Britanijos 
vyriausybės reikalavimo be jokių sąlygų 
sustabdyti kovas.

— Kairo radijas praneša, kad žydai mė
to iš lėktuvų sprogstančius radijo apara
tus, laikrodžius ir plunksnakočius.

— Sirijoje žydai pataikė bombomis į du 
Sov. Sąjungos transporto lėktuvus.

— Britai išrado naują patobulintą rent
geno aparatą smegenų nuotraukoms dary
ti. Tuo tarpu jis parduodamas JAV. Kaina 
— 140.000 svarų.

— Sovietų Kanino klasės naikintuvas, 
stebėdamas Nato manevrus, buvo užsidegęs 
ir turėjo iššauti vieną torpedą, bet pasiūly
tos pagalbos atsisakė.

— Vyriausybė paskelbė, kad Naujųjų 
Metų dieną Anglijoje bus atostogos, kaip 
ir Škotijoje.

— Pagal naują potvarkį Anglijoje bus 
leidžiama padidinti atlyginimus 7%, bet ne
daugiau, kaip 350 svarų per metus. 

ir jis gali būti diskredituotas ir pašalintas. 
Jo vieton gali ateiti užsispyrėlis, kuriam 
nerūpės prekyba, ginklų kontrolė, emigra
cijos ar piliečių laisvė.“

„Sovietų vadai, kaip ir buvusieji carai, 
bijosi vakariečių idėjų, kurias jie laiko 
grėsmingomis jų tvarkai. Todėl nors ir ne
pageidautina, bet suprantama, kodėl Sovie
tai labiau stiprina vidaus kontrolę, tuo pa
čiu metu ieškodami susitarimo su Vaka
rais. Jie bijosi mūsų perversmų, taip kaip 
mes bijomės jų. Ypačiai jie bijosi, kad su 
kapitalu ir prekyba mes įnešime į jų kraš
tą ir savo politines idėjas. Jacksono siūlo
mas pakeitimas stiprina jų baimę ir tuo 
būdu graso politiniam ir ekonominiam su
sitarimui, kurio abeji siekiame.“

„Manau, kad užvis labiau Sovietų Sąjun
gos laisvėjimui galima padėti, sukuriant 
tarptautinę atmosferą ir nuoširdų bendra
darbiavimą, ir tuo būdu pašalinant įtari
mą.“

„Senatas rugsėjo 27 d. paskyrė 1,6 bido
nus dolerių Tridento povandeninių laivų 
raketoms tobulinti. Tai buvo „derybų ar
gumentas“ prieš Sovietų ginklus. Iš tikrų
jų mums užtektų Polaris ir Poseidono po
vandeninių laivų. Anot Charles Yost, kai 
Kongresas paskiria pinigus povandeniniam 
laivui, iš tikrųjų jis paskiria dviem lai
vam — vienam amerikiečių ir kitam rusų. 
Derybų prestižo argumentas turėtų būti pa
šalintas.“

Šitie įtakingo senatoriaus išvedžiojimai 
ir be komentarų pasako, įkuria linkme suka 
JAV užsienio politika.

NATŪRALIOS BAUSMĖS
Libijoj priimtas įstatymas, leidžiąs nu

plakti rykštėmis svetimoteriaujančius. Me
tų pradžioje buvo išleistas kitas įstatymas, 
pagal kurį vagims nukertama ranka.

— Nuo spalio 8 d. Anglijoje pradėjo veik
ti komercinė radijo stotis. Ji duoda skelbi
mus, muziką ir žinias. Iki šiol tokios sto
ties nebuvo.

— Londono aerodrome lankosi šimtai žy
dų, norėdami skristi savanoriais į Izraelio 
kariuomenę. Pirmenybė teikiama grįžtan
tiems atsargos kariams ir medicinos perso
nalui.

— Helsinkyje buvo jaučiamas nežymus 
žemės drebėjimas, kurį sukėlė Sovietų iš
sprogdintos atominės bombos Naujoje že
mėje (Arktikoje).

— J. Tautų ekspertas Sirijoje pareiškė, 
kad sovietų gamybos priešlėktuvinės pa
trankos pataiko į tris lėktuvus iš penkių.

— Dešimtis D. Britanijos profesorių ir 
intelektualų „The Times“ dienrašty paskel
bė atvirą laišką, kuriame reiškiamas pro
testas ir nusivylimas dėl disidentų perse
kiojimo Sov. Sąjungoje.

— Maskvoje buvo sulaikyti penki užsie
nio korespondentai, stebėję žydų demonst
racijas. Jų tarpe BBC atstovas Erik de 
Mauny.

— Nors Jordanas pasiuntė savo kariuo
menę padėti Sirijai, bet karo veiksmų su 
antroje Jordano upės pusėje esančia Izra
elio kariuomene nepradėjo.

— Izraelio min. pirmininkė Meir spaudos 
konferencijoje viešai apkaltino Sovietų Są
jungą už žydų-arabų karą.

— Suomijoje mirė 75 m. amžiaus sporti
ninkas P. Nurmis. Ilgo bėgimo varžybose 
jis 22 kartus buvo Suomijos čempionas ir 
iškovojo 7 olimpinius aukso medalius. Jam 
dar gyvam pastatytas paminklas.

— Tass'o pranešimu, Izraelio komunistų 
partija reikalauja sustabdyti karą ir grą
žinti arabų užimtas žemes.
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KNYQOS IŠ
AUSTRALIJOS

Pagrindiniais svetur išeinančių lietuviš
kų 'knygų šaltiniais laikydami JAV lietu
viškas leidyklas (Lietuviškos Knygos Klu
bą, A Mackaus vardo, „Ateities“, skautų 
ir kitas), ne paskutinę vietą šiuo atžvilgiu 
priskirdami ir savajam Nidos Knygų Klu
bui, džiaugdamiesi ir išskėstomis rankomis 
sutinkame žinią, jei dar ir kur nors kitur 
įsijungia į tokį „biznį" nauji žmonės. Kar
tais tokia šviesia prošvaiste niūriame dan
guje švysteli Australija. Ten dailiai išleis
tas skaitėme prieš kurį laiką Agnės Lukšy
tės noveles, Australijoje gyvenančių lietu
vių poetų kūrinių antologiją, o dabar ir vėl 
du leidiniai: Magdalenos Marijos Slavėnie
nės poezijos rinkinys Nežinomi keleiviai ir 
Juozo Slavėno apsakymėlių rinkinys priau
gančiam lietuvių jaunimui Baltijos balsas. 
Abi knygas išleido spaustuvę turinti Min
ties leidykla.

M. M. Mykolaitytė-Slavėnienė rašto pa
saulyje reiškiasi nuo studentavimo dienų 
— jos eilėraščius spausdindavo žurnalai 
(ir dabar spausdina). Bet poezijai ji, atro
do, neatsidėjo taip, kaip kai kurie kiti poe
tai. Dar gyvendama Vokietijoje, išleisdino 
eilėraščių rinkinį su M. Mažeika, ir ligi šiol 
tai buvo viskas, kuo ji prisistatė skaityto
jui iš karto su didesniu savo kūrinių pluoš
tu. Naujas išėjimas susitikti su skaitytoju 
po ketvirčio šimtmečio yra lyg ir nauja 
pradžia. Vieną po kitos tegu ir ne kasmet 
savo knygas leisdinantieji poetai yra visiš
kai kitokioje padėtyje — juos ir skaityto
jai ir kritikai vertina, ir tai padeda jiems 
augti, ieškoti, skatina kurti ir tobulėti, net 
ir po pirmųjų netvirtų žingsnių stipriau at
siremti kojomis į 'poetinę dirvą.

Naujasis M. M. Slavėnienės poezijos rin
kinys visa sandara skiriasi nuo kitų to 
žanro leidinių. Poetė pirmiausia po knygos 
pavadinimo „Nežinomi keleiviai“ dar pri
deda žodį „Epas“. Tasai žodis lyg būtų 
koks įspėjimas, kad skaitytojas tegu ne
ieško tolimesniuose puslapiuose lyriškų 
vaizdų, jautraus širdies prasiveržimo. Bet 
toks įspėjimas gal ir perdėtas poetės at
sargumas, savikritiškumas. Juk apskritai 
poetiniame pasaulyje prirašoma nemaža 
eilėraščių, kuriuose lyrikos nė už peną nė
ra, o jie sugeba Skaitytoj ą patraukti kuo 
kitu, ir nebūna reikalo tokius eilėraščius 
dar būtinai įrėminti į epo, dramos ar kito
kius varžtus.

Bet kai tasai „epo“ antspaudas gal yra 
daugiau nebūtina smulkmena, pats eilė
raščių priskyrimas tam tikriems veikėjams 
artintų knygą į dramą. Eilėraščiai neturi 
pavadinimų, bet juose lyg ir reiškia savo 
mintis tokie veikėjai: Mes visi, Vyrai, Jie
du, Nostalgė, Mergaitė, Motina, Mernorė, 
Pabėgėlė, Sūnus, Poetė, Sesutė lietuvė, Au
torė, Fatalistas, Senyva aktorė, Nuobo- 
džiautoja, Filantrope, Piligrimai, Mykolas 
Krupavičius ir čia gimusioji. Kai 'kurie tų 
veikėjų prisistato su savo minčių eilėraš
čiu po kartą, kiti — po keletą kartų. Bet 
tai nėra drama.

Visas rinkinys skirtas poetiškai pavaiz
duoti atkeliavimui į Australiją, kūrimuisi 
joje, gyvenimui, savo krašto prisiminimui 
ir ilgėj imuisi. Sakytume, tai poetinė gyve
nimo svetur kronika, kiekvieno tų veikėjų 

Apsilankymas pas 
MAI LA TALVIO«•

Maila Talvio (tikroji pavardė Maria Mikkola 
1871—1957) žinoma suomių rašytoja ir liaudies 
švietėja. Du jos romanai — Varpas ir Dvi meilės 
išversti ir j Lietuvių įkalbą. Pastarajame romane 
veikėjas yra lietuvis.

Maila Talvio ir jos vyras Mikkola buvo dideli 
Lietuvos bičiuliai. Apsilankiusi Plokščiuose pas 
Kriaučiūnus, susipažino su V. Kudirka, iš arti 
pamatė rusų pavergtos Lietuvos skriaudas ir, 
grįžusi Suomijon, rašė apie Lietuvą spaudoje ir 
Skaitė paskaitas.

1938 m. ją aplankė lietuviai rašytojai ir me
nininkai. Čia dedamo apsilankymo pas didžiąją 
draugę aprašymo autorius yra Antanas Venclo
va.

Helsinky mūsų susitiko penketas lietuvių. Jų 
tarpe — skandinavų ir suomių literatūros vertėja į 
lietuvių kalbą — p. A. Žagrakalienė. Iš Lietuvos 
Generalinio konsulo Dr. p. R. Ollerio buto telefonu 
paskambinus, p. Maila Talvio, viena populiariausių 
suomių literatūros atstovių, plačiai žinoma savo ro
manais Švedijoj, Anglijoj, Vokietijoj ir kitur, o pas
taruoju metu, p. žagragalienės dėka, ir pas mus, ma
loniai kvietė mus bet kada pas ją atvykti, smulkiai 
išaiškindama visą kelionę.

Ties švedų teatru įsėdę į patogų autobusą, po 
12 minučių sustojome vilų kvartale už miesto, neto
li oro muziejaus. Mes važiavome puikiu meksfalto 
keliu, vingiuojančiu tarp aukštų granito uolų, me
džių ir sodų, kol atsiradome jaukioj, ramioj vietoj, Į

kitaip išgyvenama.
M. M. Slavėnienė reiškiasi ir kitose raš

to srityse. Ji yra parašiusi kol kas dar ne
išleistą atsiminimų knygą, 'kurioje centri
nę vietą užima jos brolis rašytojas V. My
kolaitis-Putinas. Tos knygos ištraukų buvo 
spausdinta periodikoje.

J. Slavėnas, iš profesijos teisininkas, dir
bąs visuomenės darbą, bendradarbiaująs 
spaudoje (be kita ko, „Punksna ir žodis“ 
yra išspausdinęs pluoštą jo parašytų atsi
minimų apie poetą kun. Motiejų Gustaitį), 
bando plunksną ir beletristikoje. Tų ban
dymų rezultatai dabar išspausdinti knygo
je „Baltijos balsas“.

Tie jo kūrinėliai jau ir 'knygos paantraš
tėje pavadinti vaizdeliais. 72 puslapių kny
gutėje jų iš viso yra 26.

Vaizdeliuose daugiausia pasakojama apie 
vaikus, jų santykius su vyresniaisiais, su 
savo vienaamžiais, su gyvūnija. Kadangi 
tie vaizdeliai nedideli, retame jų tėra ko
kia nors kukli intryga, kuri padėtų pinti 
istoriją, žodžiu, tie vaizdeliai pristato jau
nam skaitytojui nesudėtingą pasaulį.

Vaikams skirtoje literatūroje vyrauja 
dvi kryptys. Vieni autoriai daugiau rūpi
nasi pamokyti vaikus, vaizduoti juos ge
rus, teisingus, jautrius kitiems. Kiti tiki, 
kad akivaizdūs pamokymai atbaido vaikus 
nuo knygos. Ko vaikams, sako, reikia, tai 
patrauklių nuotykių. Žinoma, ir jie nenei
gia, kad vistiek turi laimėti gėris, tiesa ir 
teisybė.

J. Slavėnas savo vaizdeliuose ne visur 
laikosi tos didaktinės pažiūros. Jis daž
niau, sakytume, stengiasi įvesdinti vaikus 
į aplinką -r- parodyti, kaip sula leidžiama, 
kaip užgavėnes švenčiamos, kaip origina
lumas vertinamas. Pasakojama apie paukš
čius, gyvulėlius, vaikų santykius su jais.

įdomus dalykas, kad abiejų šių knygelių 
atspausdinta tik po 200 egzempliorių.

K. Abr.

MIRĖ K. NORKUS
Ilgametis „Argentinos Lietuvių Balso“ 

redaktorius Kostas Norkus, kuriam lap
kričio 9 d. būtų suėję 80 metų, staiga mi
rė nuo širdies smūgio. Palaidotas Buenos 
Aires mieste.

K. Norkus buvo senosios kartos ateivis, 
dar 1915 metais atvykęs į JAV. Po I pas. 
karo buvo grįžęs Lietuvon, bet 1926 m. 
atsidūrė Brazilijoje. 1928 m. persikėlė į 
Argentiną ir nuo to laiko su mažomis 
pertraukomis redagavo „Argentinos Lie
tuvių Balsą“. Jis taip pat aktyviai daly
vavo Argentinos spaudoje ir lietuvių or
ganizacijose.

Argentinoje paliko seserį Stančikienę 
su šeima, o Lietuvoje sūnų miškininką 
Algimantą.

MARIJA GIMBUTIENĖ
Archeologijos profesorė Marija Gimbu

tienė atvyko skaityti paskaitų į Amster
damo universitetą Olandijoje.

M. Gimbutienė yna mokslinio žurnalo 
„Journal of Indoeuropean Studies“ re
dakcijos narė ir Berkeley universiteto 
profesorė.

puikiai tinkamoj rašytojos darbui ir poilsiui — ties 
pat jos namų vartais.

Kol žvaigėmės į vartus, tikrindami mums nuro
dytą numerį, medžiais ir gėlėmis užžėlusiame sode 
ėmė piktai urgzti ir loti stambus šuo. Netrukus pa
matėme ir pačią Maiią Talvio. Ji, nuvariusi šunį, 
atėjo mums atidaryti vartų. Rašytoja, gimusi 1871 
m., taigi sulaukusi jau 67 metus, sutiko mus grakšti, 
tiesi pilna jaunos mergaitės energijos, ekspansyvu
mo, apsidariusi balta, ilga suknele (balta spalva — 
suomių mėgiamiausia), su dvejais gintariniais karo
liais ant kaklo — vienais iš Lietuvos, kitais iš Latvi
jos.

Nuostabai nuskambėjo pirmieji lietuviški pa
sveikinimo žodžiai iš rašytojos lūpų. Jautriame daug 
patyrusios, daug pergyvenusios, mačiusios lietuvių 
vargus spaudos draudimo metu rašytojos veide su
blizgėjo ašaros.

— Čia gali ateiti visa lietvių tauta, — 
tarė ji mums aiškiai, grynai lietuviškai, jautriai, mo
tiniškai imdama mus už rankų ir vesdamas! į savo 
namus.

Mes matėme, kaip sunku senutei sulaikyti aša
ras, pamačius vaikus tos daug kentėjusios šalies, su 
kurią ją riša neužmirštama praeitis — gyvenimas 
Plokščiuose, prie Nemuno, su savo vyru prof. Mik
kola. Tada juodu, tolimos šiaurės žmonės, buvo

V. Kudirkos svečiai, 
matė jo atkaklų, nenuilstamą darbą Lietuvos liau
džiai, jo herojizmą, pasiaukojimą, nežmoniškas pas
tangas nugalėti caro imperiją. Teko net girdėti, kad 
kada Vincas Kudirka prie Suomijos svečių uolų ru
sų žandarų buvo areštuotas ir gabenamas į kalėjimą,

Maila Talvio su savo vyru atidavė jam paskuti
nius savo pinigus.
Įeiname į kuklius, bet labai skoningus, tikra 

mokslo ir kūrybos darbo dvasia dvelkiančius rašyto-

jos namus. Didelis kambarys pilnas rašytojos portre
tų, darytų geriausių suomių dailininkų. Kambarį 
puošia graži vieno žymiausių anksti mirusio suomių 
rašytojo Aleksio Kivi, „Septynių brolių“ autoriaus, 
skulptūra, daryta didžiausio suomių skulptoriaus 
Vaino Aaltonėn. Šalia jo rymo kanklės — kantele, 
tas senas muzikos instrumentas, kuris toks panašus 
Suomijoj ir Lietuvoj.

— Baltoji Lietuvos lelijėlė! — lietuviškai džiau
giasi Maila Talvio lelijomis, kurias p. A. žagraka
lienė jai įteikia.

Mes kalbame apie Lietuvą, pasakojame, kokių 
pasikeitimų nuo tų senų laikų joje įvyko.

— Taip, tai seni laikai, — sako Maila Talvio. 
— Tada gyveno Kudirka. Lietuva tada buvo tokia 
varginga! Ir atsimenu, kaip panemuniais puikiai 
giedodavo lakštingalos. Gražu buvo Lietuvoj, bet 
kaip sunku, kaip sunku! Kiekviena tautos kova dėl 
nepriklausomybės yra sunki, daug reikalauja aukų! 
Atsimenu, kaip maža tais laikais Lietuva turėjo sa
vo rašytojų. Pažinojau, be Kudirkos, didelį patriotą 
Petrą Kriaučiūną.

Mes informuojame gerb. rašytoją apie šių dienų 
Lietuvą, apie jos išaugimą, klausinėjame, ar nema
nanti dabar atsilankyti Lietuvoj.

— Sunku, sunku, — atsidūsta senutė. — Ke
lias tolimas, o aš nebejauna. Bet įdomu būtų. Labai 
norėčiau pamatyti, ką mano Lietuva nuo tada pada
rė.

Iš universiteto bibliotekos grįžta prof. Mikko
la. Jis šaltesnis, suomiškesnis. Jame nėra to ekspan
syvumo ir jausmų pilnumo, kaip jo žmonoje. Jis 
taip pat atsimena lietuviškai, mėgina kalbėti, bet ne
noromis į pagalbą turi griebtis vokiečių kalbos.

(Bus daugiau)
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„HANAU LIETUVIAI“

Tokiu vardu ėjusio iliustruoto Hanau 
DP stovykloje laikraščio vienas egzemp
liorius buvusio paskutinio redaktoriaus 
V. Urbono išsaugotas ir atgabentas į JAV. 
Tame laikraštyje yra bendradarbiavę A. 
Merkelis, S. Sužiedėlis, A. Baronas, daili- 
ninkas-šaržistas Penčyla ir kt. Žurnalistas 
J. Janušaitis numato laikraštį įrišti į kie
tus viršelius, kad galėtų ilgiau išsilaikyti.

LAISVAS IŠVAŽIAVIMAS

Londoniškis A. J. Stanius „Draugo“ 
dienraštyje (rugpiūčio 7 d.) įrodinėja, 
kad „Dabartinėse sąlygose nė neįmanoma 
kalbėti apie atstatymą nepriklausomos 
Lietuvos valstybės, bet būtina taikyti į tą 
patį tašką, į kurį pataikė Vakarų vokie
čiai ir britai. Tai yra paveikti visų Vak. 
Europos delegacijų narius, kad iškovotų 
lietuviams laisvą išvažiavimą, laisvą 
spaudą, įsileidimą lietuviškos spaudos iš 
užsienio, susivienijimą suskaldytų šei
mų.“

Sunku suprasti, kaip galima turėti lais
vą spaudą ir išvažiavimą, jei kraštas nė
ra laisvas.

PARODĖ DRAUGAMS

„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo:
„Pranas ir Marytė Zdanavičiai gimę 

Škotijoje; ten abu mokėsi, ten ir dirba.
Bet jie jau tris kartus aplankė Lietu

vą, iš kurios gautų laikraščių ir knygų 
dėka geriau pramoko lietuvių kalbos ir 
labiau pamilo savo tėvų kraštą.

Šiemet M. Zdanavičienė, grįžusi iš Lie
tuvos, surengė supažindinimo su Lietuva 
parengimą tame fabrike, kuriame ji dir
ba. Ne vien žodžiu papasakojo, bet paro
dė skaidrių ir paveikslų, atsivežtų iš Lie
tuvos.“

Neteko girdėti, kad Pranas ir Marytė 
Zdanavičiai būtų susidomėję lietuviška 
spauda D. Britanijoje.

Tas pats laikraštis rašo, kad į Lietuvą

E. Matuzevičius

Nuotrupa
(Biržiečių alus).

Dunksenam statines, 
Garais ir vandeniu brinkinam. 
Ir užkalam kiečiau lankus, 
Svajodami apie džiaugsmų pilnatvę, 
Apie biržiečių žemišką linksmybę. 
Aplinkui kvepia jau 
Rinktiniais miežiais, 
Smagiu salyklo raugu...

Gal ir numiršta miežio grūdas, 
Bet jis linksmai 
Numiršta,
Ąsočiuose putodamas, 
Galvoj ir širdyje 
Linksmai
Dainuodamas — 
Tasai biržiečių žemės 
Miežio grūdas...
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PASAULYJE
grįžę kai kurie Pietų Amerikos lietuviai 
vėl parvažiavo atgal, bet „pasiliko neu
tralūs“.

LIETUVAITĖ JAPONIJOJE

Kobi mieste prie Osakos gyvena buvu
sio Lietuvos premjero J. Tūbelio duktė 
Marija Tūbeiytė-Kulmanienė, kurios vy
ras yra chemijos inžinierius, vadovaujan
tis erdvių eksperimentuose, pramonėje ir 
ligoninėse vartojamo skystojo oro gamy
bai. M. Tubelytė-Kulmanienė yra daili
ninkė, turėjusi dvi individualias savo 
darbų parodas Osakoje ir Vaikajamoje. 
Praėjusią vasarą ji buvo atvykusi į JAV 
aplankyti Floridoje gyvenančios savo mo
tinos Jadvygos Tūbelienės.

KAS SVARBIAU?

VI. Ramojus „Tėviškės Žiburiuose“ ra
šo, kad vyskupas Brizgys, kalbėdamas 
naujojo Jaunimo Centro dedikacijos iš
kilmėse pastebėjęs, kad lietuviams Jau
nimo Centro rūmai yra daug svarbesni ii 
jo rūpesčiu pastatytas dvi koplyčias Va
šingtone ir Romoje. Koplyčios pastatytos 
svetimtaučiams priminti Lietuvą, o Jau
nimo Centras — lietuviškai gyvybei bręs
ti bei klestėti.

TORTAS Į MINSKĄ

„Evening Echo“ aprašo Essexe (Billeri- 
cay) gyvenantį lietuvį biznierių Vytautą 
Pliopą, kuris gabena anglišką vestuvinį 

tortą savo dukterėčiai Lilijai į Minską.
Kai V. Pliopa lankėsi Lietuvoje 1969 

m., jis pažadėjo savo dukterėčiai jos ves
tuvių proga atgabenti vestuvinę suknelę 
ir tortą.

Tortas buvo specialiai užsakytas anglų 
kepykloje. Jis yra 20 colių aukščio baž
nyčios imitacija, su cukriniais jaunave
džiais ant raudono kilimo.

V. Pliopa atvyko į Angliją 1947 m.' ir 
verčiasi šaldyto maisto prekyba.

BENDRUOMENĖ AR VISUOMENĖ?

Spaudoje buvo iškilęs klausimas, ar ne
verta PL Bendruomenę pradėti vadinti 
Pasaulio Lietuvių Visuomene. Prof. dr. 
Pr. Skardžius („Draugas“, rugsėjo 1 d.) 
įrodė, kad kalbiniu požiūriu šitaip daryti 
nebūtų tikslu.

NAUJA LIET. KAT. MOKSLO 
AKADEMIJOS PREMIJA

Nuo šių metų pabaigos Lietuvių katali
kų mokslo akademija pradės duoti kas
metinę premiją už religinį veikalą. Iš vi
so dabar L. K. mokslo akademija kasmet 
duos tris premijas: už mokslo, už religinį 
veikalą ir už žurnalistiką. Jau buvo pa
skirtos premijos: už žurnalistiką prof. J. 
Brazaičiui ir prof. J. Eretui, už mokslo 
darbą — prof. P. Rabikauskui, SJ. Visų 
šių premijų iniciatorius ir mecenatas yra 
kun. J. Prunskis.

TAUTINIS PARKAS LATVIJOJ

Latvijoje, Siguldos apylinkėse steigiamas 
tautinis parkas, kurio plotas bus 83 tūkst. 
ha.

Pusė parko bus skiriama turistų malo
numui, o maža jo atitverta dalis — draus
tinis, bus prieinama tik mokslininkams.

PRAKTIŠKA PROPORCIJA

Kokia yra priežastis, kad žmogus taip 
sunkiai ir ilgai, kartais visą žemiškąjį am
želį, dirba palaikyti tik kūno gyvybei. Kai 
kas aiškina, kad žmogus tik kartą tegyve
na, tad turi gyventi kuo ilgiausiai, dėlto ir 
turi dirbti. Gerai. Tebūnie taip. Bet juk 
vistiek kartą reikės mirti. Joks darbas nuo 
to neapsaugos. Tęsiant tą patį klausimą to
liau, kodėl žmogus tiek maža darbo, laiko 
ir pastangų teskiria savo sielai, kuri skirta 
amžinai gyventi? Pasitaiko, kad sveikas 
žmogus bedirbdamas fiziniai tvirtėja ir 
medžiaginiai turtėja. Tuo tarpu dvasiniai 
jis pamažu silpnėja. Jis praranda norą 
praktikuoti religiją ir, pagaliau, miršta 
pats tikėjimas.

Gyvenimo patirtis rodo, kad žmogus prie 
tos nelaimės neprieina protinio pažinimo 
keliu. Nėra tokio mokslo, kuris paneigtų 
Dievo buvimą ar religinės praktikos nau
dingumą. Gyvenimo patyrimas taip pat 
tvirtina ir pavyzdžiais įrodo, kad žmogaus 
tikėjimas į Dievą ir jo garbinimas religinė
mis apeigomis pradeda silpnėti ir visai 
miršta, kai žmogus savo tikėjimo ir religi
jos pilnai nepažįsta. Kaip dažnai pasitaiko, 
kad žymus bet kurios mokslo šakos specia
listas, įsigijęs mokslininko vardą, religi
niuose klausimuose yra tikras ignorantas.

Grožis yra ten, kur yra daiktinė propor
cija. Tokia proporcija turi būti ir žmogaus 
gyvenime: tarp jo medžiaginio ir dvasinio 
gyvenimo. Tik tada gyvenimas bus pilnas, 
gražus ir patrauklus. Kiek darbo ir laiko 
skiriama kūno reikalams, proporcingai tiek 
turi būti skiriama ir sielos reikalams.

Jei per savaitę skiriama, sakysim, porą 
valandų laikraščiui įkaityti, kodėl negali, 
ma surasti nors penkias minutes šv. Raš
tui ir religinėms knygoms? Jei savaitėje 
surandama laiko porą valandų pasėdėti 
prie stiklinės alučio, kodėl negalima suras
ti laiko sekmadienį ar įsakytų švenčių die
nomis išklausyti mišių?

Saugokimės dvasinės mažakraujystės. 
Daugeliui ji virto nepagydoma anemija. 
Norėdama žmogų nuo nelaimės apsaugoti. 
Bažnyčia ragina tikinčiuosius dalyvauti li
turginėse apeigose, kad, kaip sako II-sis 
Vatikano s-mas, „apsčiau maitintųsi Dievo 
žodžiu“ savo dvasinio gyvenimo sustipri
nimui ir proporcingam pagražinimui.

•**
Aš geidžiau, ir man buvo duota išmany

mo, meldžiau, — ir man atėjo išminties 
dvasia. Visas auksas šalia jos yra tik žiups
nelis smėlio, ir sidabras — tarsi dumblas.

Iš žodžio Liturgijos.

2



1973 m. spalio 23 d. Nr. 43 (1182) EUROPOS LIETUVIS 3

Amerikoje pasidairius
Z. Juras

Vašingtone
Kadangi Seimo metu man teko dirbti 

daugiausiai darbo turinčioje Nutarimų 
Komisijoje, tad tuo laiku ne tik neteko 
nieko pamatyti Vašingtone, bet beveik 
nebuvo progos išeiti iš viešbučio, kuria
me vyko Seimo posėdžiai. Tik Seimui pa
sibaigus, nors trumpai turėjau progos pa
matyti šį tą Amerikos sostinėje.

Pirmiausiai aplankiau Corcoran Galle
ry of Art, kurioje buvo surengta dvyli
kos lietuvių dailininkų paroda. Didžiulė
se salėse buvo išdėstyta daugiau kaip 100 
kūrinių. Žinoma, Amerikoje yra daug 
daugiau lietuvių dailininkų, bet šioje pa
rodoje dalyvvao šie: A. Galdikas, K. Zo- 
romskis, V. K. Jonynas, Zita Sodeika, V. 
A. Petravičius, D. Alekna, V. O. Virkau, 
Vytautas Ognas, V. Vizgirda, R. Viesulas, 
I. Mitkus, K. Varnelis. Be abejo, ši paro
da labai daug pasitarnavo lietuviškam 
reikalui ir bendram lietuvių vardo pagar
sinimui. Parodoje lankytojų būtų buvę 
dar daugiau, jei nebūtų užėję nežmoniški 
karščiai ir labai tvankus oras.

Aplankiau Baltuosius Rūmus, apie ku
riuos visi esame daug girdėję. Jaučiausi 
nusivylęs, galvojau, kad jie yra kur kas 
didesni ir iškilmingesni, bet iš tikrųjų vi
sai maži ir niekuo labai nepasižymi. Dau
guma kambarių yra dekoruoti viena spal
va. Tos pačios spalvos yra ir baldai. To
dėl kambarius ir vadina mėlynasis, žalia
sis ar dar kitoks.

Daug geresnį įspūdį padarė Kongreso 
Rūmai. Čia jautėsi Amerikos didybė ir 
jos svarba pasaulyje.

Vašingtonas yra labai gražus miestas: 
plačios gatvės, daug puikių pastatų, įvai
riausių muziejų, Kennedy Meno Centras, 
Arlington© kapinės, kuriose prezidentas 
Kennedy palaidotas. Net ir dabar jo ka
pą aplanko kasdien tūkstančiai žmonių. 
Čia taip pat yra Amerikos Katalikų Tau
tinė Šventovė su lietuvių Šiluvos Marijos 
koplyčia.

Prisimintina, kad iš Vašingtono kas
dien yra lietuviškos transliacijos į Lietu
vą. Perduodamos pasaulinės naujienos ir 
informuojama apie lietuvių veiklą laisva
me pasaulyje. Didžiuliame pastate, iš ku
rio be pertraukos vyksta radijo translia
cijos į įvairias pasaulio šalis, yra įsikū
ręs ir lietuvių skyrius. Jis yra dalis „Voi
ce of Amerika“ organizacijos, turi gra
žias, erdvias patalpas, kuriose paruošia
ma kiekvienos dienos programa. Turi 
studiją, iš kurios transliuojama tiesiog į 
Lietuvą.

Mano apsilankymo metu kaip tik vyko 
radijo transilacija ir buvo perduodamos 
žinios į Lietuvą apie įvykusį PLB seimą. 
Teko smulkiai susipažinti, kaip viskas 
paruošiama ir atliekama.

Verta paminėti, kad „Amerikos Balso“ 
lietuvių skyriuje dirba keletas jaunosios 
kartos atstovų, gimusių Amerikoje ar 
Kanadoje. Jie puikiai kalba lietuviškai 
ir ko geriausiai atlieka pavestus darbus.

Čikagoje
Iš Vašingtono skridau į didžiausią lie

tuvių kolonija Amerikoje — Čikaga. Sun
ku net įsivaizduoti, koks didelis lėktuvų 
judėjimas Čikagos aerodrome. Mums te
ko skraidyti aplinkui apie 40 minučių, 
kol buvo galima nusileisti. Iš tikrųjų, ten 
lėktuvai dažniau kyla ir nusleidžia, negu 
autobusai atvažiuoja arba išvažiuoja iš 
Viktorijos autobusų stoties Londone.

Čikagoje aplankiau dieniraščio „Drau-i

vakaras. Buvo proga pasikalbėti apie 
įvairių kraštų problemas.

Iš Čikagos aplankiau gražią lietuvių 
koloniją Klevelande. Lietuvių Namų di
rektorių tarybos pirmininko J. Stempužio 
dėka, per 2 dienas teko gana gerai susipa
žinti su Klevelande lietuviškuoju gyve
nimu. Čia yra dvi gražios lietuviškos baž
nyčios, abi veiklios ir aktyviai dalyvauja 
lietuviškame gyvenime. Iš senosios baž
nyčios rajono lietuviai jau keliasi į gra
žesnes vietas, todėl čia lietuvių greitai ne
liks. Naujoji bažnyčia yra labai gražioje 
vietoje, prie jos yra salės susirinkimams, 
sportui ir kt.

Visai netoli šios bažnyčios yra Lietuvių 
Namai, kurių iškilmingas atidarymas 
įvyko rugpjūčio mėn. 19 d. Namai turi dvi 
didžiules sales, gražų baro kambarį, ir 
dar kai kurios patalpos išnuomojamos 
įvairiems prekybininkams.

Z. Juras kalba PLB seime

Toronte
Kanadoje spėjau aplankyti, mano ma

nymu, svarbiausią lietuvių centrą, Toron
tą. čia taip pat radau baigiamus persta
tyti didžiulius, neseniai pirktus, Lietuvių 
Namus. Šie naujieji namai turės dvi di
deles sales ir daug kitokių patalpų.

Pranciškonų graži bažnyčia ypač daro 
gerą įspūdį. Visos kitos patalpos moder
niškos, dvi didžiulės salės naudojamos ne 
tik lietuvių, bet išnuomojamos ir kitatau
čiams. Ši parapija gyvuoja gerai.

Statoma nauja bažnyčia prie lietuviškų 
kapinių, kurios yra pakelyje iš Toronto į 
Hamiltoną. Bažnyčia dar nebaigta, bet 
kapinės nuostabios. Ten paminklus gali
ma statyti tokius, kokių kas pageidauja, 
todėl, man atrodo, vyksta tam tikros var
žybos. Kiekvienas stengiasi pastatyti 
kiek galima gražesnį ir brangesnį pa
minklą. Teko girdėti, kad kai kurių pa
minklų vertė yra apie 5.000 svarų.

Aplankiau populiaraus laikraščio „Tė
viškės Žiburiai“ redakciją, papasakojau 
apie Anglijos lietuvius ir jų gyvenimą.

New Yorke
New Yorke aplankiau Vyriausiojo Lie

tuvos Išlaisvinimo Komiteto būstinę, ku
ri yra miesto centre, labai gražioje vieto

je. Susipažinau su dabartinėmis jų pro
blemomis, papasakojau apie D. B. Lietu
vių Sąjungą ir lietuvių politinę veiklą 
Anglijoje.

Tuo metu New Yorke vyko Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Šalpos Organiza
cijos suvažiavimas. Čia teko sutikti lietu
vių iš įvairių Amerikos ir Kanados vieto
vių.

Rugsėjo 16 d. aplankiau Apreiškimo 
bažnyčią ir dalyvavau šios bažnyčios cho
ristams surengtame priėmime. Čia susiti
kau su buvusiu ilgamečiu Londono chor
vedžiu V. Mamaičių, kuris vargoninkauja 
New Jersey. Ten teko sutikti ir V. Gal- 
buogytę, gyvenusią Bradforde. Dabar ji 
ištekėjusi ir gieda šios bažnyčios chore.

New Yorke, Toronte, Klevelande ir ki
tur turėjau progos kalbėti per radiją ir 
papasakoti apie DBLS, jos veiklą, mūsų 
rūpesčius ir problemas.

Bendri įspūdžiai
PLB Seimas, aišku, buvo labai didelis 

ir svarbus įvykis mūsų išeivijos gyveni
me. Toks gausus atstovų suvažiavimas iš 
viso pasaulio ir jų sugaištas laikas ir iš
laidos turėtų būti teigiamai įvertinta vi
sos mūsų lietuviškos visuomenės.

Seime susidariau įspūdį, kad visų 
atstovų pageidavimas ir noras bendra
darbiauti buvo labai aiškus. Mane nuste
bino entuziazmas, kandidatuojant į PLB 
valdybą ir kitus organus. Kandidatų ne
trūko, reikėjo sąrašus uždaryti, nes jų 
buvo perdaug. Žinoma, PLB turi būtinai 
apimti visus pasaulio lietuvius. Ypač ji 
turi bendrauti ir dirbti su įvairių dides
nių organizacijų atstovais, nežiūrint, ar 
tos organizacijos priklauso Lietuvių Ben
druomenei tame krašte, ar ne. Tokio ben
dravimo pavyzdys šiame IV-jame PLB 
Seime kaip tik ir buvo D. Britanija, iš 
kurios, be bendruomenės atstovo, dalyva
vo taip pat atstovas didžiausios organiza
cijos DBLS, kuri nepriklauso Lietuvių 
Bendruomenei, bet palaiko su ja tiesiogi
nį ryšį.

Įvairių klausimų ir problemų svarsty
mas vyko simpoziumo būdu, kur kalbėjo 
specialiai pasiruošę žmonės. Vienas gal 
nusiskundimas būtų, kad visada per ma
žai likdavo laiko diskusijom. Man atrodė, 
kad iš užsienio atstovai neturėjo pakan
kamai progų pareikšti savo specialių pro
blemų ir duoti įvairių konkrečių pasiūly
mų. Sakyčiau, kad perdaug vyravo Ame
rikos atstovai.

Su dideliu malonumu prisimenu liau
dies dainų, tautinių šokių ir kanklių kon
certą, kuriame dalyvavo ne tik seimo at
stovai, bet ir daug apylinkėse gyvenančių 
lietuvių. Tarp Baltimorės lietuvių, atvy
kusių į šį koncertą, teko sutikti mums la
bai gerai žinomą, buvusį DBLS Coventrio 
skyriaus pirmininką J. Kazlauską, kuris 
su žmona dalyvavo koncerte ir bankete. 
Jie aktyviai reiškiasi Baltimorės lietuvių 
veikloje. Koncerto programą atliko pla
čiai žinomas Čiurlionio ansamblis, vado
vaujamas A. Mikulskio ir O. Mikulskie
nės. Ansamblis padarė gerą įspūdį tiek 
savo puikiais tautiniais rūbais, tiek gerai 
atlikta programa. Koncertas įvyko gražio
je didelėjeMarylando universiteto salėje. 
Pamaldos vyko Šv. Mato katedroje. Daly
vavo Seimo atstovai, apylinkės lietuviai 
ir apie 12 kunigų. Mišias atnašavo vysk. 
V. Brizgys. Jų iškilmingumą padidino 
Čiurlionio ansamblio choras, pritariamas 
kanklių muzikos.

Užbaigiant, norėčiau palinkėti dabarti
nei PLB valdybai kūrybingo darbo ir sėk
mingo numatytų planų įvykdymo, kurių 
pats svarbiausias — Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymas.

Nusipelniusios moterys
MOTERYS APDOVANOTOS VYČIO 

KRYŽIUMI

Už pasižymėjimus kautynėse ir nuopel
nus valstybei ir kariuomenei, Vyčio kry
žiumi buvo apdovanota 1.609 asmenys. 
Tame skaičiuje yra apdovanotos ir 9 mo
terys. Šiandieną tuos visus apdovanotuo
sius išvardinti neįmanoma, nes vargu, ar 
turime jų sąrašus. Tad kilo mintis išaiš
kinti nors tas devynias pasižymėjusias 
moteris, apdovanotas aukščiausiuoju Lie
tuvos ordinu. Bet ir čia trūksta žinių ir 
nepavyko jas visas išaiškinti. Tai nors 
tiek, kiek aš jų suradau, noriu šiame 
straipsnyje paminėti.

1919 m. dalį Lietuvos užėmė bolševikai. 
Užimtoje dalyje susiorganizavo partizanų 
būriai, kurie pradžioj veikė slaptai, o vė
liau pradėjo ir ginkluotą kovą. Partizanai 
neturėjo jokių ryšių su Kaune įsikūrusia 
Lietuvos vyriausybe. O ryšių užmezgimas 
partizanų vadovybei buvo gyvybinis rei
kalas. Nuvažiavimas į Kauną buvo suriš
tas su mirtinais pavojais, nes reikėjo pra
lįsti pro gana tankų bolševikų apsupimo 
tinklą. Pirmąją pavojingąją kelionę suti
ko atlikti dvi merginos: Paulina Navakai- 
tė ir St. Klungevičiūtė. Partizanų vado
vybė apibūdino esamą padėtį žodžiu ir iš
leido į pavojingą kelionę. Pakeitusios sa
vo išvaizdą ir aprangą, su vežimu laimin
gai pervažiavo fronto linijas ir pasiekė 
Kauną. Karinė vadovybė davė įsakymų ir 
slaptų raštų, kuriuos užantspauduotame 
voke reikėjo parvežti partizanams. Atgal 
grįžo tik viena P. Navakaitė, nes jos 
draugė pasiliko Kaune. Raštus sudėjo į 
tuščią abrako maišą ir ant jo atsisėdo. 
Važiuodama pro bolševikų užtvaras, apsi
metė kurčia ir nebyle. Tokiu ibūdu pavy
ko laimingai sugrįžti ir įteikti partiza
nams reikalingus raštus. Už tą žygį P. Na
vakaitė buvo apdovanota Vyčio kryžiumi.

P. Navakaitė, vėliau Gavelienė, buvo 
gimusi Panevėžio apskrityje. Vokietijoje 
kurį laiką gyveno Doerverdeno D. P. sto
vykloje. 1950 m. išvažiavo į Australiją. 
Mirė 1972 m. sausio 11 d., sulaukusi 75 
m. amžiaus. Palaidota Adelaidės kapinė
se.

1930 m. „Kario“ 47 numeryje radau 
nuotrauką su užrašu: —„L. Miednikienė

už ypatingus nuopelnus Lietuvai neitrali- 
nės zonos laikais (1920-1923 m.) apdova
nota II rūšies 3 laipsnio Vyties kryžiumi. 
Ji gyvena Sirvintuose.“ Tolimesnis jos li
kimas man nežinomas.

Tuo reikalu atidžiai perskaičiau Biru
tės Noviokienės parašytą straipsnį: — 
„Lietuvos moteris — kariuomenės talki
ninkė“. Autorė ten rašo:

.Zarasietės seserys ūkininkės Anelė 
Juozėnaitė ir Koste Juozėnaitė, atėmusios 
kulkosvaidį iš priešo, pranešė mūsų ka
riuomenei, kur priešas rengiasi pulta. Prie 
pasižymėjusių moterų priskaatoma gai
lestingoji sesuo Ona Čėbeiytė, Malvina 
Kaušinytė ir Liba Mednikienė.

Į ypatingą kategoriją tenka įtraukti ži
nomą rašytoją Sofiją Čiurlionienę. Ji dir
bo 1919 m. rudenį kariuomenės švietimo 
srityje. Skaitė kariams paskaitas pafron
tėje ir priešakinėse linijose (požemiuo
se); važinėjo po visą Lietuvą, žadindama 
patriotizmą ir rinkdama kariuomenei au
kas; rašė „Karyje“ ir „Kareivių laiškuo
se“. Visos aukščiau išvardintos moterys 
buvo apdovanotos Vyčio Kryžium. Iš viso 
turėjome 9 moteris, Vyčio Kryžiaus kava
lierius“. („Darbininkas“, 1968 m. Nr. 77.) 

„Lietuvių Enciklopedijoje“ (XXXIII t. 
505 psl.) yra išvardintos keturios mote
rys, apdovanotos Vyčio kryžiaus ordinu: 
M. Kubiliūtė, Juozėnaitė, M. Valeikienė ir 
A. Čarnickaitė-Birutavičienė. Iš jų yra 
tik dviejų moterų atskirai surašytos bio
grafinės žinios.

M. Valeikienė-šokelytė yra apdovanota 
II rūšies III laipsnio Vyčio kryžiaus ordi
nu. Vykstant lietuvių kautynėms su len
kais, ji globojo ir slėpė priešo užnugary
je Ūkusius sužeistus lietuvių karius. Už 
tą gailestingą darbą lenkų karo lauko 
teismas ją nubaudė mirties bausme. Liko 
gyva, nespėjus bausmės įvykdyti.

Aldona Čameckaitė - Birutavičienė, gi
musi 1898 m. Marijampolės aps., Vilniuje 
dirbo tremtinių grąžinimo komisijoje ir 
talkininkavo organizuojant Lietuvos ka
riuomenę. Už tai apdovanota Vyčio kry
žiumi.

Įdomu, ar kas žino daugiau Vyčio kry
žiumi apdovanotų moterų ir už ką jos bu
vo apdovanotos?

V. Vytenietis

gas“ redakciją, susipažinau su jų spaus
tuve, pasikalbėjome apie D. Britanijos 
lietuvius, jų organizacijas, DBL Sąjungą, 
jos veiklą. Kitą dieną turėjau ilgą pokal
bį su radijo „Margutis“ vedėju P. Petrai
čiu apie DBLS, jos kultūrinę ir politinę 
veiklą, „Europos Lietuvį“, Nidos knygų 
klubą, Sodybą ir bendrai apie lietuvių or
ganizacijas Didžiojoje Britanijoje. Šis 
mūsų pokalbis buvo transliuojamas per 
radiją.

Gerą įspūdį padarė Jaunimo Centras: 
naujas puikus pastatas, graži, didelė salė, 
daug kambarių, skirtų įvairiems reika
lams. Nors atostogų laikas dar nebuvo vi
sai pasibaigęs, bet jau ten vyko choro, 
tautinių šokių ir kitokios repeticijos.

Aišku, būnant Čikagoje būtinai reikia 
pamatyti ir mūsų Jaunosios Lietuvos 
Transatlantinių didvyrių Dariaus ir Girė
no paminklą, kuris yra didžiuliame Mar
quette Parke. Aplink šį parką gyvena la
bai daug lietuvių, ten yra ir „žymioji“ 
69-toji gatvė. Toje gatvėje yra 11 lietuviš
kų barų — „tavernų“. Dviejų barų savi
ninkai yra buvę londoniškiai. Be to, toje 
pat gatvėje ir apylinkėje yra daug lietu
viškų valgyklų, restoranų, kepyklų, mais
to krautuvių, laidojimo biuras, lietuvių 
advokatų įstaigos ir kt. Patys Čikagos lie
tuviai labai dažnai tą gatvę vadina „ku
gelio“ gatve. Netoli šito lietuvių centro 
yra taip vadinama „Lietuvių Sodyba“. 
Tai 22-jų butų pastatas, kurio atskiri bu
tai parduodami pensininkams. Jie tvar
kosi, kaip jiems patinka. Visas projektas 
yra globojamas Alvudo draugijos dar
buotojų ir dr. Adomavičiaus.

Dauguma Seimo atstovų, kurie buvo 
atvykę iš užsienio, vėl susirinko Čikago
je. Rugsėjo 7 d. naujojo PLB pirmininko 
bute įVyko specialus naujosios valdybos 
narių ir užsienio atstovų susipažinimo

Kili, raso&
„Draugas“ savo „Spygliuose ir dygliuo

se“ (Nr. 206) pasako šitokią teisybę apie 
tėvų ir vaikų santykius:

gerai, bet ne tiek bloga. Kai vaikai užrū
ko, tada jau kyla vėjas, bet juk vargšas 
vaikas turi žengti garbingai pramintu tė-

„Vaikai lieka vaikais, bet juos sunku 
nugalėti, nes, pavyzdžiui, mama tą daro, 
už ką pati vaikus bara. Sakykim, bran
gioji mamytė eina į madų parodas, kad 
galėtų tenai pati pamatyti ir pademonst
ruoti kokius nors gražius skudurėlius, bet 
kai vaikas ima madą sekti, tai, manda
giai kalbant, kyla šaltasis arba net šilta
sis karas. Pavyzdžiui, mamytė demonst
ruoja tokią suknytę, šukuoseną tokią ir 
kitokią, o kai dukrytė ką nors sugalvoja, 
tai mamytei nelabai patinka. Jei sūnelis 
per ilgą barzdą ir per ilgus peisus užsiau
gino, tai tėvas su mama vieningą frontą 
išvysto ir teigia, kad sūnus dabar kaip 
kadaise žydas atrodo. Arba sūnaus pla- 
čais kelnes tėvas su motina niekais pa
verčia, o kai mamytė kokius nors su iš
raitymais rūbelius nešioja, tai vaikas pri
valo tylėti.

Jei kokia dukrytė ar sūnelis išvyksta iš 
namų kur nors ir nebegyvena su tėvais, 
tai jau sakoma, kad nelabai didelė dory
bė, bet kai mamytė palieka vaikus ir pa
bėga, tai jau kitas reikalas. Tik kvartete 
gali darniai sudainuoti dvi mamytės ir 
dvi dukrytės, gi šiaip jau kas leidžiama 
mamytei, tas nelabai leidžiama dukrytei, 
kas leidžiama tėveliui, tas nelabai pritin
ka sūneliui. Na, kad ir dūmelis. Kai tėve
lis ir mamytė užtraukia, tai nelabai jau

vų taku.“

„Gimtasis Kraštas“ Nr. 40 grįžta prie 
Vilniuje įvykusios katalikų veikėjų kon
ferencijos.

„Kaip jau esame rašę, Vilniuje įvyko 
išplėstinė Berlyno konferencijos prezi
diumo sesija, kurioje dalyvavo įžymūs 
katalikų veikėjai iš devynių Europos 
valstybių — Vokietijos Demokratinės 
Respublikos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Italijos, Prancūzijos, Anglijos, 
Belgijos; Tarybų Sąjungai čia atstovavo 
Latvijos ir Lietuvos dvasininkai.

Sesiją atidarė ir jos darbui vadovavo 
Berlyno konferencijos prezidiumo vice
prezidentas, Kauno kunigų seminarijos 
rektorius prof. dr. Viktoras Butkus. Savo 
kalboje jis pažymėjo, jog pažangieji Eu
ropos katalikai svarbiausiu uždaviniu lai
ko ir laikysią tarptautinio įtempimo ma
žinimą. V. Butkus taip pat pabrėžė Tary
bų Sąjungos KP CK Generalinio sekreto
riaus L. Brežnevo vizito į VFR, JAV ir 
Prancūziją reikšmę bei svarbą, stiprinant 
taiką.

Įžanginį referatą sesijoje skaitė Berly
no konferencijos prezidiumo pirmininkas 
Otto Hartmut Fuchs (VDR). O. H. Fuchs 
apžvelgė Budapešto ir Paryžiaus simpo
ziumus, jaunimo susitikimą Pizoje (Itali-

LIETUVOJE
NORAGŲ — KAIP VAISTŲ

Biržų rajono žemės ūkio valdybos vyres
nioji agronome T. Bieliauskaitė „Valstie
čių Laikraštyje“ rašo:

„Prie „Rytų aušros“ kolūkio kontoros su
važiavo būrys traktorių ir sustojo.

— Nebeturime kuo arti. Noragai pasibai
gė, —■ pareiškė kolūkio agronomei V. Sim- 
sonienei traktorininkai.

Daugiau kaip 1300 ha dirvų šį rudenį tu
rėjo suarti šio kolūkio mechanizatoriai. O 
suarta vos apie šešis šimtus. Priežastis — 
kolūkis negauna įsigyti noragų.

Dėl noragų stokos nebegali arti dirvų ir 
„Gintaro“, kai kurių kitų ūkių mechaniza
toriai. Iš susivienijimo „Lietuvos žemės 
ūkio technika“ Biržų skyriaus kolūkiai no
ragų gauna kaip vaistų.“

Jeigu tai būtų parašyta kuriame nors iš
eivių laikraštyje, pagalvotum, kad šmeiž
tas — ir niekas daugiau.

DU PAREIŠKIMAI

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, 
Nr. 6 rašo apie du lietuvių pareiškimus. 
Pirmasis pareiškimas, pasirašytas 14.284 
moksleivių ir jų tėvų, Skirtas švietimo mi
nisterijai. Jame tarp kitko rašoma:

„Mes, moksleiviai ir tėvai, gerai supras
dami mokyklos tikslus bei pareigas jauna
jai kartai, dažnai nusiviliame, nes mokslei
viams teikiama ne tai, ko iš tikrųjų reikia.

„Visuomenės Mokslo“ vadovėlyje rašo
ma: „Patriotizmas yra vienas geriausių 
žmogaus prigimties pasireiškimų... Jis pa
sireiškia meile kraštui, kuriame gimėme ir 
užaugome, meile jo istorijai...“ Kaip mo
kiniams pažinti Lietuvos praeitį, jei J. Jur
ginio „Lietuvos TSR istorija“ yra trumpa 
— vos 100 puslapių — ir vienašališka, o 
A. Gaigalaitės „Lietuvos TSR istorija (140 
p.) pasakoja vien apie revoliucinį judėji-

mą ir pokario metus? Tuo tarpu „TSR isto
riją“ sudaro keturios dalys — viso 650 pus
lapių. Todėl moksleiviai, daug žinodami 
apie Pugačiovą, Petrą I ir kt., beveik nieko 
nežino apie garbingą Lietuvos praeitį.

Pati didžiausia bogybė yra prievarta mo
kiniams Skiepijamas ateizmas. Kalbama, 
kad religija Tarybų Sąjungoje yra priva
tus reikalas, kad TSRS Konstitucija vi
siems garantuoja sąžinės laisvę, bet gyve
nimo praktika byloja kitką.“

Antrasis pareiškimas adresuotas Religi
jos reikalų įgaliotiniui A. Tumėnui (16.498 
parašai). Jis prašomas tarpininkauti, kad 
būtų daugiau išleidžiama religinės litera
tūros.

„Jei katalikai Lietuvoje leidžia sau rei
kalingas knygas, tai kodėl pokario metais 
neišsileido pačios reikalingiausios knygos 
— katekizmo? Kodėl „Šventojo Rašto“ bu
vo išleista tik 10.000 egzempliorių? Kodėl 
mes savo akyse nematėme „II Vatikano Su
sirinkimo Nutarimų“, negalėjome gauti 
„Maldyno“, nors maldaknygę privalo turėti 
kiekvienas katalikas? Maža to, kodėl, pa
tys negaudami „Švento Rašto“, girdime, 
kad kažkas jo tūkstančius egzempliorių 
siunčia užsienio lietuviams? Nejaugi mums 
reikės gimines užsienyje prašyti, kad pri
siųstų Lietuvoje išspausdintą „Šventąjį 
Raštą“?

GALVOSŪKIS

ja) ir kitus Europos katalikų Berlyno 
konferencijos renginius, akcentuodamas 
jų pagrindinį tikslą — mobilizuoti Euro
pos katalikus kovoje už taiką ir visa kuo 
paremti būsimą Maskvos taikingųjų jėgų 
kongresą. Šiuo tikslu sušaukta ir Berly
no Konferencijos sesija Vilniuje.“

Toliau rašoma:

„Sesijos dalyviai patvirtino Berlyno 
konferencijos delegaciją į taikingųjų pa
saulio jėgų kongresą Maskvoje, pasiuntė 
sveikinimo telegramą jo parengiamajam 
komitetui, priėmė solidarumo laišką ka
talikų dvasininkui Adrianui Hastingsui, 
atidengusiam portugališkųjų kolonizato
rių piktadarybes Mozambike.“

Taip ir neaišku, kodėl reikėjo Berlyne 
išrinktą delegaciją į Maskvos kongresą 
dar kartą patvirtinti Vilniuje.

Nr. 11

Gulsčiai: 1. Lietuvos dainius, kunigas. 6. 
Pasitenkinimo būvis. 7. Daržovė. 9. Neanks
ti. 10. Į užpakalį. 11. Patalpa bažnyčioje.

Statmenai: 2. Paukštis. 3. Amerikos rau- 
donodė. 4. Graži mergaitė. 5. Metereologi- 
nės sąlygos. 8. Senovės lietuvių šventovė. 
10. Galvos dalis.

GALVOSŪKIO NR. 10 ATSAKYMAI

Gulsčiai: 1. Kazimieras. 6. Asilė. 7. Ur
vas. 9. Kalė. 10. Trąša. 11. Asmeniškas.

Statmenai: 2. Masė. 3. Aguona. 4. Kalnė
nai. 5. Raguotas. 8. Varpas. 10. Toli.
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VOKIETIJOS IR KITŲ EUROPOS 
KRAŠTŲ SKAITYTOJAMS

Norėdami pagreitinti „Europos Lietu
vio“ pristatymą, nuo šitos savaitės siun- 
tinėsime visiems Vokietijos ir kitų 
Europos kraštų skaitytojams laikraštį pa
didintu pašto tarifu. Kadangi šitoks siun
timas yra brangesnis, administracija lai
bai pageidautų žinoti, ar tuo būdu pa
siųstas laikraštis gaunamas greičiau, ne
gu buvo gaunamas prieš tai.

Būsime labai dėkingi, jei skaitytojai 
atsilieptų, per kiek laiko jie gauna nau
juoju būdu siunčiamą laikraštį. Jeigu pa
aiškėtų, kad tuo būdu pristatymo laikas 
nesutrumpinamas, tai neapsimokėtų di
dinti persiuntimo išlaidų.

Laukiame skaitytojų pranešimų ir iš 
anksto dėkojame.

Administracija

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Lietuvių Namų klubas lapkričio 24 d. L. 
Namuose rengia

Rudens Balių.

Veiks labai geras bufetas, turtinga lote
rija. Gros Joe Daniel kapela.

Pradžia 8 vai. v. Staliukus iš anksto už
sisakyti Lietuvių Namuose. Tel. 727 2470.

Įėjimas 50 p.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Lapkričio 4 d. (sekmadienį) bus mirusių
jų pagerbimas šv. Patriko kapinėse, Lang- 
thorne Rd., E.11, 3.30 vai. Artimiausia po
žeminio traukinio stotis —■ Leyton.

LABDARINGAS VAKARAS

Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčiai 
Londone pagelbėti statybos darbuose lap
kričio 10 d. ruošiamas Sporto ir Sociali
niame klube, 345A Victoria Park Rd., 
London E.9 labdaringas vakaras — šo
kiai su muzika ir bufetu. Pradžia 7.30 vai.

Stalus prašoma užsisakyti iš anksto Jurų 
krautuvėje, Lietuvių Namuose arba prie 
Lietuvių bažnyčios.

Lietuvių bažnyčios adresas: 21 The 
Oval (Hackney Road), London, E.2 9DT 

Telefonas: 01.739.8735

PRANEŠIMAS APIE PLB SEIMĄ

Lapkričio 3 d. (šeštadienį) -7 vai. vak. 
Sporto ir Soc. Klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, E.9, Seimo atstovas S. Kaspa
ras padarys pranešimą apie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės IV Seimą, įvykusį 
Vašingtone.

Taip pat papasakos įspūdžius iš apsilan
kymų kitose JAV lietuvių kolonijose ir 
institucijose.

NOTTINQHAMAS
VĖLINĖMS, KALĖDOMS IR 1974

METAMS
Per Vėlinių oktavą ir lapkritį Liet. Ži

dinyje yra ypač skiriamos šv. Mišios, pa
maldos už mūsų kankinius, žuvusius ir 
mirusius.

Kalėdoms Židinys turi kalėdaičių ir 
naujų kalėdinių lietuviškų įdomių atviru
kų didesnio formato. Atvirukan yra 
įjungti Vilniaus Aušros Vartai ir mūsų 
kunigaikščiai. Vieno su voku kaina tik 5 
penai arba 15 centų.

„Šaltinis“ ir 1974 metams išleidžia pa
gerintą, patogų mėnesinį sieninį spalvotą 
ir paveiksluotą kalendorių. Kaina 50 pe
nų arba 1.50 dol.

Kreiptis: 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, England.

...NEB'SULAIKYSI UPĖS BĖGIMO!..

Nors beveik jau nebeįmanoma įpiršti 
lietuviškos knygos išeivijos tautiečiui, bet 
jos vis stebuklingu būdu pasirodo ir vis 
puikesnės, vis geresnės, nepaisydamos nu
sisukusių nuo jų akių. Štai naujai gautos 
vertingos knygos:

Stasys Yla — VARDAI IR VEIDAI 
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE, 340 psl. 
Kaina £2.70

A. Maceina — DIDIEJI DABARTIES 
KLAUSIMAI, 320 psl. £2.70
M. Raišupis — DABARTIES KANKI
NIAI, 430 psl. £4.35
Kun. J. Gutauskas — DIEVAS ŠIAN
DIEN, 280 psl. £2.70
P. Čepėnas — LIETUVOS UNIVERSITE
TAS 1579-1803-1922 m., 896 psl., didelio 
formato, drobėje įrišta £8.55

Šios ir kitos lietuviškos knygos ir pe
riodiniai leidiniai gaunami:

DAINORA, 14, Priory Rd., KEW, Sur
rey TW 3DF.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio skyriaus valdyba lap
kričio 17 d. šeštadienį 6 vai. vak. lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Bus progai pritaikyta paskaita. Po ofi

cialios dalies bus šokiai, kuriems gros E. 
Dragūno vadovaujamas orkestras iki 1 vai. 
ryto. Baras su įvairiais gėrimais ir už kan
džiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais prašome gau
siai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
PALIKO SODYBĄ

Trejetą metų L. Sodyboje gyvenusi ir 
dirbusi Emilija Janušonytė išsikėlė gyven
ti į Manchester}.

Prieš kiek laiko ji ištekėjo už lietuvio 
studento Petro Viržinto, kuris studijuoja 
kompiuterių technologiją.

Emilija yra Punsko lietuvaitė, atvykusi 
iš ten prieš keletą metų ir nutarusi pasto
viai įsikurti Anglijoje.

Sodybai ji nepasakė sudiev, o tik iki pa
simatymo, nes, jei sąlygos leis, žada ateity 
vėl sugrįžti.

VOKIETIJA *
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJA VOKIETIJOJE

Š. m. rugsėjo mėn. 15-16 d. d. Stuttgarte 
įvyko Vokietijos lietuvių moterų suvažia
vimas.

LMKF Regionalinės Valdybos pirmininkė 
E. Lucienė pasveikino suvažiavimo atsto
ves ir viešnias, o ypač atvykusias iš užjū
rio: LMKF Centro Valdybos pirmininkę I. 
Banaitienę ir Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkę R. Žymantaitę.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos svar
biausias tikslas yra apjungti moterų klu
bus bei panašias organizacijas, įjungti į 
juos kiekvieną lietuvę moterį, kur ji be
gyventų; palaikyti ir ugdyti Lietuvos mei
lę, lietuvių tautinę kultūrą ir tradicijas; 
dalyvauti kultūrinėje, socialinėje ir šalpos 
veikloje; puoselėti lietuvybę šeimose, ir 
ypač stiprinti jaunuomenės tautinį atspa
rumą ir plėsti nuolatinius glaudžius ryšius 
tarp pasaulio lietuvių moterų.

Į prezidiumą pakviesta: dr. L. Pasaitie- 
nė, A. Grinienė, E. Baliulienė ir G. Mali
nauskaitė.

Pirmoji suvažiavimo diena pradėta I. 
Banaitienės paskaita „Įsipareigojimas lie
tuvybei“. Antroji paskaitininke K. Brazai- 
tienė kalbėjo apie „Lietuvę moterį vestu
viniuose papročiuose“.

Vakare buvo suruoštas suvažiavimo Iš
kilmingas Vakaras, į kurį atsilankė ir daug 
kitataučių: latvių, estų, vokiečių ir kitų. 
Šio vakaro tikslas buvo suartėti su visuo
mene.

Pagrindinę kalbą pasakė Pabaltijo Mote
rų Tarybos pirmininkė Regina Žymantaitė. 
Vakare dalyvavo Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius, jaunimo ir skau
tų atstovas P. Veršelis, estas p. A. Kalnins, 
kun. V. Šarka ir kiti.

Raštu sveikino: General Federation of 
Women's Clubs pirmininkė Mrs. V. Hau- 
gan, General Federation of Women's Inter
national Clubs vardu Mrs. Clarence J. We
ber, General Federation of Women's Clubs 
atstovė prie Jungtinių Tautų, ir Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkė Dalia Žilionie- 
nė, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės, Centro 
Valdybos pirmininkas kun. Br. Liubinas, 
Baden Wuerttemberg© ministerijos atsto
vas dr. Wottke, Landesfrauenrat in Baden 
Wuerttemberg pirmininkė B. Nestle, Itali
jos Lietuvių Moterų Klubo pirmininkė p.

PAIEŠKOJ LM AS

Paieškomas Jonas Černiauskas, gyvenęs 
Anglijoje, Londono apylinkėse.

Rašyti: Apolinarui Černiauskui, 4901 
Henri Julien, Montreal, Quebec. Canada.

■■■■■■.«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■>■>

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELDE — spalio 28 d., 1 vai.
P- P-

STOKE-ON-TRENTE — spalio 28 d., 11.30 
vai., Sacred Heart, Tunstall.

NOTTINGHAME — spalio 28 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NORTHAMPTONE — lapkričio 4 d., 12 
vai., katedroje.

NOTTINGHAME — lapkričio 4 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

MANCHESTER — spalio 28 d., 11 vai.
ECCLES — lapkričio 11 d„ 12.15 vai.

>■>«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■»

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“,

1948 m. spalio 21 d.
— Antrajame DBLS suvažiavime atsto

vaujami 53 skyriai. Narių skaičius 2.143. 
Suvažiavimą sveikina ir kalbą pasako Lie
tuvos įgaliotas ministeris B. K. Balutis. Su
važiavimą sveikino VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius.

— DBLS Centro Valdybos pirmininkas 
pateikia skaičius: — DBLS skyrių iš viso 
78 (ne visi atstovaujami), narių 3.000. 
„Britanijos Lietuvį“ skaito daugiau kaip 
2.000 lietuvių. Per metus padaryti 79 minė
jimai. Veikia 6 chorai, 3 oktetai, 8 taut, šo
kių grupės, 3 dramos rateliai.

Visa tai buvo prieš 25 metus.
— Į naują centro valdybą išrinkta: P. B. 

Varkala, A. J. Kaulėnas, P. Bulaitis, M. 
Bajorinas, kun. J. Sakevičius.

— Sudarytas Lietuvių Namų pirkimo 
fondas. Tuo tarpu jame 33,5 svarų.

Pabiros
PAMOKA PASKAITININKAMS

Norfolke moterų organizacija paskelbė, 
kad bus paskaita apie kalbų sakymą. Vė
liau skelbime kažkas prirašė tokią pasta
bą: „Jei per tris minutes dar nepasiekei 
naftos, tai geriau nustok gręžęs“.

HITLERIO BALKONAS

Vienos operoje Hitlerio įsakymu buvo 
įrengtas specialus jo vardo balkonas. Įren
gimas kaštavo 300.000 svarų. Tačiau Hit
leris nė karto į tą operą neatsilankė. Dabar 
tas balkonas nugriautas.

PRARIJO ŠAKUTĘ

Trefeddian viešbučio (Valijoje) padavė
ja Patricia Ylarsley, norėdama pakasyti iš 
vidaus gerklės tonsilas, prarijo 8 colių il
gio šakutę. Prisiėjo daryti operaciją šaku
tei iš skilvio pašalinti.

V. Lozoraitienė, Belgijos Lietuvių Bendruo
menės pirm, ir Koeln-Bonn LMK sekretorė 
p. St. Baltus, Anglijos moterų sambūrio 
„DAINAVA“ pirm. M. Varkalienė, Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės pirm. kun. J. 
Petrošius, Lietuvių Moterų Klubai Chica- 
goje, New Yorke, Zalzgitery ir kt.

žodžiu pasveikino B. Navickienė, Linde- 
rienė, buv. LMKF pirm. Čekauskienė, Vy
kintai ir daug kitų.

Meninę dalį atliko mok. B. Lencaitės šo
kių grupė, pašokdama „Šokį, pagal moder
nią muziką“ ir mok. S. Lencienės 9-10 me
tų mergaičių grupė „šokį su lankais“. Ka
pela „Conny Combo" linksmino iki vėlyvo 
laiko.

Užkandžiams buvo paruoštas šaltas bu
fetas.

Programą pranešinėjo tautiniuose drabu
žiuose p. E. Brugger-Marozovaitė. Progra. 
mos dalyvės beveik visos buvo apsirengu
sios tautiniais drabužiais.

Kitoje salėje buvo suruošta lietuvių tau
todailės ir gintaro paroda. Įvykis įamžintas 
Lietuvybės Palaikymo Ratelio vadovo K. 
Simanausko susuktu filmu. Tą patį vakarą 
suvažiavimas buvo parodytas televizijoje. 
„Stuttgarter Zeitung“ ir „Cannstatter Zei- 
tung“ aprašė ir įdėjo vaizdų.

Antroji suvažiavimo diena prasidėjo Tė
vynės prisiminimo valandėle. Ją pravedė A. 
Grinienė. 11 vai. bendros pamaldos koply
čioje už lietuves moteris ir tėvynę, atnaša
vo kunigai K. Senkus ir V. Šarka.

Po pietų I. Banaitienė apibūdino LMKF 
ir Amerikos klubų veiklą. Pirm. R. Žyman
taitė pranešė apie Pabaltijo Moterų Tary
bos organizaciją. Tai yra tarptautinė orga
nizacija, šiais metais kovo mėnesį minėju
si 26-tąją savo veiklos sukaktį.

Vokietijos LMKF Regionalinės Valdybos 
pranešimus padarė pirm. E. Lucienė ir ka
sininkė Z. Glemžienė. Šiuo metu veikia 6 
klubai: Muenchene, pirm. E. Rugienienė, 
Hamburge — pirm. dr. L. Pasaitienė, Ras- 
tate — pirm. St. Rugulienė, Salzgitery — 
pirm. A. Gucaitienė, Koeln-Bonnoje — 
pirm. P. Ivinskienė ir Stuttgarte — pirm. 
E. Lucienė.

Suruošta daiktinė loterija, kurios pelno 
dalis skirta II-rojo Pasaulio Jaunimo Kon
greso dalyviams paremti. Aplankyta apy
linkės su tautine-lietuviška parodėle, daly
vauta LMKF 25 metų minėjimo proga New 
Yorke ir kitur.

Klubų pranešimai nevienodi: kai kurie 
labai stipriai veikia, pvz., Hamburge ir 
Muenchene reguliariai susitinka kartą per 
mėnesį. Visi klubai ruošia kalėdines eglu
tes vaikams, lanko lietuvių kapus ir daly
vauja kituose parengimuose.

Į naują LMKF Regionalinę valdybą iš
rinkta:

Z. Glemžienė, E. Lucienė, G. Repšienė, P. 
Ivinskienė, D. Malinauskaitė, M. Berentie- 
nė, St. Rugulienė.

Į revizijos komisiją:
T. Lipšienė, E. Baliulienė, S. Baublienė.
Pareigomis pasiskirstė pačios. Suvažiavi

mas užbaigtas Tautos Himnu.
Pastebėtina, kad hamburgietės, apie 10 

dalyvių, visą suvažiavimo laiką buvo apsi
rengusios tautiniais drabužiais.

Mūsų veiklios moterys ir toliau budės 
Tėvynės sargyboje.

E. Lutz

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Australijos pabaisos

Atvyksta turistai Australijon ir, kaip 
užhipnotizuoti, žvalgosi miestų gatvėse, 
tikėdamiesi sutikti kengūrą, valabį ar po- 
sumą; gražių paplūdimių pakraščiuose 
bijo koją įkelti į vandenį, kad ryklys ne
pagrobtų, ar stingray neįgeltų; parkuose 
dairosi šliaužiančių juodųjų gyvačių, mir
tingo adder, net milžiniško pitono; atvi
ruose laukuose, kuriuos mes vadiname 
„bušu“, baimingai stebi didžiules buldogo 
skruzdės, kurių įgėlimas labai skausmin
gas, o užvis labiau bijo nekalto trikam- 
piagalvio driežo. Pamatę smėlio plotą ne
toli išdžiūvusio raisto, bijo per jį eiti, nes 
tai gali būti „gyvasis smėlis“, kuris nusi
tveria auką ir pamažu praryja.

Norint pamatyti mūsų kontinento bai
sybes, ne gatvėse ir parkuose jų reikia 
ieškoti. Kartais tenka važiuoti 100-200 
km, kad pamatytum laisvėje bėgančias 
kengūras. Didžiuliame plote, mėlyname 
dangaus fone, šokinėjančių kengūrų pul
ko vaizdą verta pamatyti!

Didžiausias kengūrų prieglobstis yra 
Kengūrų saloje, ši sala, 8 mylios nuo pie
tinės Australijos pakrantės, yra laukinių 
gyvulių apsaugos vieta. Ten priskaitoma 
29 tūkst. kengūrų. Tau pilkos kengūros, 
augančios iki 6 pėdų aukščio, su minkštu, 
švelniu kailiu. Ten taip pat priskaitoma 
iki 1.000 koalų, švelnių, mažų meškiukų. 
Jų mes turime ir netoli savo namų, par
ke.

Valabis, mažosios kengūros, prisilaiko 
ir arčiau sodybų. Posumai yra priemies
čių namų lankytojai. Šie draugiški gyvu
liukai mėgsta įsiveržti į gyvenamą namą 
pavagiliauti.

Krašto gilumoje ganosi pulkai emu — 
australiškų strausų. Šis didžiulis paukštis, 
suerzintas, gali užmušti žmogų savo ga
linga koja. Emu yra toks greitas, kad nuo 
jo pabėgti labai sunku.

Gyvatės paprastai miesto gatvėse ne- 
šliaužioja; bet būta atsitikimų, kad prie
miesčių namuose rado įslinkus žaliąją ar 
juodąją gyvatę. Kartais keleiviai parsive
ža iš „bušo“, visai nežinodami, nepagei
daujamą viešnią, įsirangiusią į jų auto
mobilį.

Nemalonūs yra nuodingieji vorai apie 
namus. Jų yra kelių rūšių.

Blogiausia su vandens pabaisomis. 
Šiaurės Australijos pakraščiuose yra kro- 
kodilų-žudikų, ramių aligatorių ir daug 
plėšriųjų žuvų. Toliau į pietus jų skaičius 
mažėja.

Nuo didžiųjų šliužų lengviau apsisau
goti, negu nuo mažųjų, sunkiai pamato
mų, kaip jūrų „vapsva“, stingray, mėly
nasis Oktopus. Keliolikos pėdų ilgio, van
deny nematoma, drebučių pavidalo, 
„vapsvos“ liežuvių paliesta auka, miršta

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau.

Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas 
kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1973.

3*4 jardų puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai storos 
crimplene medžiagos moteriškam kostiumėliui arba moteriškam paltui, 
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuskutė, vyriškas arba moteriškas 
labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės 
skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 
jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, 
2 jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui 
1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis £50.00

Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą.
Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:

3*4 jardų labai geros angliškos kostiuminės medžiagos £15.00
1 jardas storos su ornamentais crimplene medžiagos £2.25
I jardas crimplene medžiagos suknelėms £2.00
Nailoninis kailis moteriškam paltui £11.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £18.00
Vilnonė medžiaga žieminiam paltui £12.00
Vilnonė gėlėta skarelė £2.75
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių baltinių £3.25
Perukai, įvairių spalvų £10.00
Nailoniniai marškiniai £3.25
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai £6.50

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus už tokias prekes, kurių 
negalima iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. Telef. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, admistruojame nuosavybes, persiunčiame paliki
mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

2-3 min. laike. Antitodo šiems nuodams 
nėra, o jei ir būtų, vargu ar būtų laiko 
suteikti, nes nuodų veikimas yra žaibiš
kas. Vienos „vapsvos“ nuodų užtektų ke
liolikai žmonių užmušti. Panašiai yra su 
vandens .gyvatėmis, mėlynuoju oktopu ir 
kai kuriomis akmeninėmis ir kriauklinė- 
mis žuvimis, kurios nekaltai, kaip mažas 
akmenukas, gulėdamos ant dugno, yra di
delė grėsmė braidantiems ir renkantiems 
kriaukles ar akmenukus.

Pavojai nuo čia paminėtų ir neminėtų 
paabisų yra rimti. Todėl Australijos pa
plūdimiai yra apsaugoti vandeny išties
tais tinklais išilgai krantų. Prie tinklų 
prikabinti jaukai rykliams privilioti. Už
mušti rykliai išmetami į vandenyną 3-4 
km nuo kranto, gyviems rykliams baidy
ti. Nežiūrint visų apsaugos priemonių, 
kasmet turima nealimių, tragiškų atsiti
kimų.

Tai tik keli žodžiai apie pabaisas, ku
rių ieško turistai, atvykę į Australiją. 
Mes prie tų pabaisų pripratome, susigy
venome; einame į „bušą“ neginkluoti, 
vaikščiojame basi po pievą ir, užsimiršę, 
nerūpestingi maudomės su mielais delfi
nais, kurie skaitlingai lanko mūsų pa
kraščius.

Sydnėjus. Simfoninio orkestro pirmasis 
čelistas yra lietuvis Algimantas Motie- 
kaitis, kuris prieš metus iš Amerikos 
emigravo į Australiją ir apsigyveno Syd- 
nėjuje. Algimantas kilęs iš Kauno, ten 
studijavęs muziką, 1944 m. apleido Lie
tuvą, bėgdamas nuo komunistų.

Adelaidė. Nemažas skaičius jaunų lie
tuvių, baigusių aukštąjį mokslą, aktyviai 
dalyvauja lietuviškoj veikloj. Vienas to
kių yra dr. A. Stepanas, baigęs medicinos 
fakultetą su trimis diplomais. Jis dirba 
Adelaidės ligoninėje, kaip Senior Medical 
Registrar. Jo darbas ligoninėje netrukdo 
aktyviai reikštis lietuviSkoje veikloje.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Keleiviai, norintieji išlipti skrendant 
lėktuvui, praneša iš anksto“.

(Informacija aerouoste)

„Vairuotojai, neviršykit greičio! Viršy
ki! planą!“

(Du gretimi skelbimai taksi parke)

„Zo-ofermai reikalingas ekonomistas. 
Aprūpinama butu, ganykla ir pašaru“.

(Skelbimas laikraštyje)
«*•

„Zacharka mielai skolino kariams pieš
tuką, nors jis nuo to kasdien trumpėjo“.

(Iš mokinių rašinių)
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