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Europos metai
Šie besibaigiantieji metai turėjo būti va

dinami Europos metais. Jų krikšto tėvais 
buvo pasišovę būti du didieji — JAV pre
zidentas Nixonas ir S. Sąjungos partijos 
bosas Brežnevas.

Nixonas norėjo pasirašyti šiais metais 
Europoje strateginių ginklų apribojimo su
tartį, sumažinti ir sureguliuoti abiejų blo
kų kariuomenę ir galutinai suderinti ir su
stiprinti pradėjusį irti Nato aparatą. Metų 
pabaigoje jis buvo numatęs aplankyti (gal 
dar aplankys) Europos valstybių sostines 
ir tuo būdu galutinai užantspauduoti me
tų bėgyje sukurtą Europos-JAV karinę, po
litinę ir kultūrinę koaliciją Turėjo būti pa
sirašyta net nauja Atlanto Charta.

Brežnevo pagrindinis krikštynų motyvas 
buvo Europos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencija. Toji konferencija turėjo 
garantuoti saugias Rytų Europos sienas, 
pripažinti visas pokarines okupacijas ir ga
lutinai konsoliduoti Sovietų imperiją.

Deja, tokiems ambicingiems tikslams 
vienų metų laikas pasirodė per trumpas. 
1973-ji metai, gal būt, pateks į istoriją kaip 
Kissingerio-Le Due Tho, Brežnevo-Nixono 
ar žydų-arabų karo metai. Gal jie pasiliks 
žinomi kaip „Vandeninių Vartų“ (Water, 
gate) metai, 'bet tik ne Europos.

Prezidento Nixono kelionės ir sutartys 
dar metų pradžioje parodė, kad jis mie
liau sutiktų pasidalyti pasaulį į dvi įtakų 
zonas ir prisiimti policininko vaidmenį, ne
gu tęsti nesibaigiančius pasitarimus su 
tanp savęs nesutariančia Europa ir Nato 
kraštais. Sovietų karinio pasiruošimo aki
vaizdoje, jis įsitikino, kad Europa yra ne
pajėgi apsiginti ir pradėjo rūpintis gynimo 
problemas išspręsti sutarčių ir nuolaidų 
keliu. Tų nuolaidų pirmosios žymės jau pa
sirodė Helsinkio konferencijoje.

Iškilus Watergate skandalui, prezidento 
autoritetas vis labiau smuko. Tuo tarpu 
Europos valstybės ir toliau kiekviena atski
rai kūrė savo gynybos ir politikos teorijas.

Prancūzija dar nuo de Gaule laikų tebe
galvoja, kad nebūtų protinga atiduoti Eu
ropos likimą į dviejų didžiųjų rankas. Pre
zidentas Pompidou tai aiškiai parodė Brež
nevo vizito metu.

Anglija, įklimpusi šiaurinėje Airijoje ir 
pajutusi, kad jos karinės pajėgos atsidūrė 
trečioje vietoje, bando būti visiems gera, 
niekur neįsipareigoti. Tokia politika prive
dė prie to, kad pradedama reikalauti už
sienio reikalų ministerio atsistatydinimo.

Vokietijoje kancleris Brandt sukūrė nau
ją Ostpolitik'ą, per kurią, įsipareigodamas 
būti visiškai neutralus ir gerinti santykius 
su Rytų Europos bloku, jis nori suvienyti 
Vokietiją. Jeigu jo politika nesikeis, tai, 
greičiausia, turės ne susijungti, o tiktai 
prisijungti...

Šie trys Europos didieji, tarsi anos pasa
kėčios gulbė, vėžys ir lydeka, iš tikrųjų 
nieko nepadarė, kad 1973 metai užsipelny
tų Europos metų vardo.

Paskutiniai Artimųjų Rytų įvykiai paro
dė, kad JAV vis mažiau vilčių deda į Eu
ropą. Europos valstybėms demonstraty
viai atsisakius paremti JAV politiką žydų- 
arabų kare, prezidentas Nixonas, net jų 
nepainformavęs, davė įsakymą savo ka
riuomenei Europoje pasiruošti žygiui. Vals
tybės departamento kalbėtojas R. McClos
key, pateisindamas tokį prezidento žygį 
pareiškė: „Buvome nustebę, kad mūsų są
jungininkai Artimųjų Rytų krizės metu 
nuo mūsų viešai atsiribojo“. Ir galėjo atsi- 
tikti, kad Europai ramiai bemiegant, ji ga
lėjo virsti karštų pelenų krūva...

Užgriuvus nelauktam karui, Europos 
saugumo konferencijai mažai beliko laiko. 
Atrodo, kad šiais metais ji jokiu būdu ne
galės užsibaigti. Gal tik kitas panašus į 
Art. Rytų sukrėtimas, priverstų Vakarus 
paaukoti Rytų ir Vidurio Europą ir pasi
rašyti jiems padiktuotą saugumo ir ben
dradarbiavimo sutartį. Apsaugok, dangau, 
nuo tokios „saugumo“ sutarties.

-Bet šitie įvykiai vis -dėlto -pabudino per
tekliuje ir prabangoje snaudžiančią Euro
pą. Staiga pakilo nauji balsai, reikalaują 
kurti stiprų Europos politinį vienetą ir -pa
sirūpinti -tokiomis -gynybos ir žvalgybos 
priemonėmis, kad nebūtų užklupti bemie
gant. Be to, siūloma pačiai Europai taip su
tvarkyti su S. Sąjunga santykius, kad ne
reiktų į ją kreiptis per JAV prezidentą.

Visa tai lengviau pasakyti, negu pada
ryti. Atrodo, kad dar reikės ilgai palaukti, 
kol galėsime pasakyti: Šitie metai buvo Eu. 
ropos metai.

Lucanus

NUTRAUKĖ SANTYKIUS

Etiopija nelauktai nutraukė diplomati
nius santykius su Izraeliu. Ji reikalauja, 
kad žydai grąžintų visas arabų žemes.

Etiopijos-Izraelio santykiai iki šiol buvo 
labai geri. Etiopijos konstitucijoje specia
liai minima, kad imperatorius Haile Se
lassie yra kilęs iš karaliaus Saliamono ir 

į karalienės Šebos vedybinės giminystės.

Mes britai
Devyni Europos Ekonominės Bendruome

nės nariai surinko apie save žinias, sugru
pavo ir paskelbė kitiems pasižiūrėti ir pa
sijuokti.

Perduodant tas žinias Skaitytojams, atsi
žvelgta pirmoj eilėj į D. Britanijos padėtį, 
atseit, kur mes, britai, stovime.

Napoleonas buvo paskelbęs, kad anglai 
yra krautuvininkų tauta. Dabar ryškėja ki
ta -britų savybė — jie virto aviganiais. Jie 
turi daugiau avių, negu visi likusieji aštuo- 
ni E. Bendruomenės nariai kartu. Dviem 
britam tenka viena avis.

Bet danai visus -pralenkia su kiaulėmis
— jų ūkis visai sukiaulėjęs. Kiekvienas da
nas -per metus išsiaugina -po dvi -kiaules.

Dideliam visų nustebimui, britai pasida
rė samdiniais — tarnautojais ir darbinin
kais. Iš visų Bendruomenės narių britai tu
ri -mažiausia savarankiškai besiverčiančių 
žmonių.

Bedarbių britai turi daugiau, kaip Pran
cūzija ir Vokietija, sudėjus kartu. O jau 
streikai ir ligos... Praėjusiais metais dėl 
šių priežasčių buvo prarasta beveik 24 mi
lijonai darbo dienų. Tuo tarpu visi likusie
ji aštuoni kartu prarado tik 21 mil. dienų. 
Kitaip sakant, -kiekvienas dirbantysis bri
tas prarado vieną -darbo -dieną, o Vokieti
joj tik kas trečias darbininkas vieną die
ną neatvyko į darbą. Bet šiais metais, bri
tų paguodai, į pirmas eiles iškopė italai...

Daugiausia suvalgo airiai — 3.416 kalo
rijų kasdien. Britams tenka 3.121 kai. Už 
juos mažiau valgo tik italai. Airiai labai 
daug valgo bulvių, vokiečiai ir prancūzai 
mėsos, o -britai sviesto, pieno ir kiaušinių. 
Daugiausiai daržovių suvalgo prancūzai.

Britai daugiausiai išleidžia kurui ir su
sisiekimui, nors oras čia nėra pats blogiau
sias (Briusely lyja 220 dienų per metus).

Dirbantieji žemės ūyky D. Britanijoj su
daro tik 2,9%, Italijoj — 18%, Prancūzijoj
— 13%.

IŠNIEKINTAS J. PALACHO KAPAS
Iš Prahos pranešama, kad studento Jan 

Palacho, susideginusio Čekoslovakijos in
vazijos metu, -palaikai iš kapinių išvogti.

Per keturis -su puse metų jo kapas buvo 
savotiškas aukuras, prie kurio rinkdavosi 
čekai, tyliai protestuodami prieš 1968 m. 
sovietinę invaziją.

Nesą jokių abejonių, kad valdžia jo kū
ną sąmoningai pašalino, nenorėdama, kad 
Jan Palach pasidarytų tautinis kankinys.

J. Palacho vietoje yra naujai supiltas 
moters kapas, su atitinkamu užrašu. Šim
tai lankytojų, neberadę J. Palacho palaikų, 
deda -gėles ir žvakutes ant naujojo kapo. 
Viena moteris ant kapo padarė iš žvaku
čių J. P. inicialus. „Nesvarbu, kad palaikai 
pagrobti, bet jis vistiek pasilieka mūsų 
kovos simbolis“, pareiškė vienas antrojo 
pas. karo partizanas.

Manoma, kad Palacho palaikai buvo per
vežti į Chomutovo vietovę, kurioje gyvena 
jo tėvai.

J. Palachas susidegino Prahoje 1969 m. 
sausio 16 d.

Vliko Tarybos 
pareiškimas

Mums gerai pažįstami Lietuvos okupan
to kėslai nublukinti bet kurį laisvųjų lietu
vių vaidmenį pavergtosios tautos gyveni
mui, o ypač sužlugdyti išeivijos pastangas 
padėti savo tautai Lietuvos nepriklausomy
bę atstatyti. Dėl to okupantas ir jo statyti
niai Lietuvoje išeivijos veiklai vadovaujan
čius žmones pravardžiuoja fašistais, nacių 
kolaborantais, tautos išdavikais ir kt. Bet 
šitokia Maskvos taktika lauktų rezultatų 
jai nedavė. Tad paskutiniu metu Kremlius 
ėmėsi kito būdo vadovaujantiems žmonėms 
niekinti. Sovietiniai pareigūnai mūsų vado
vaujančius asmenis pradeda apšaukti so
vietinio saugumo bendradarbiais.

Vliko Taryba atkreipia laisvųjų lietuvių 
dėmesį į šią naują sovietų taktiką išeivijos 
darbuotojams diskredituoti, tarpusavio ne
pasitikėjimui sėti ir tuo būdu laisvųjų lie
tuvių talką ir pagalbą pavergtajam tautai 
žlugdyti.

Nepasiduokime provokacijom ir saugoki
mės, kad net visai netyčiomis netaptume 
okupanto piktų kėslų talkininkais.

Vliko Taryba

Tik Airija ir Liuksemburgas turi mažiau 
gydytojų tūkstančiui gyventojų negu D. 
Britanija.

Britai pačią mažiausią savo pajamų da
lį skiria baldams įsigyti. Bet mes turime 
daugiau telefonų tūkstančiui gyventojų, 
negu vokiečiai, -prancūzai, italai, olandai ir 
airiai. Su televizijos aparatais stovime pa
čioje pirmoje vietoje (Ką gi veiksi, jeigu 
neini dirbti...) Su automobiliais nuo britų 
taip pat atsilieka airiai, italai ir olandai, 
nors pastarieji turi nesuskaitomą daugybę 
dviračių ir motociklų.

Užsieniečių darbininkų D. Britanijoj yra 
1,66 milijonų, Vokietijoje — 2,35 mil. ir 
Prancūzijoj — 1,77 mil. (Nežinia, kiek 
Anglijoj slaptai atvykusių — neregistruo
tų).

Aukštojo mokslo studentų skaičius D. 
Britanijoj ne per didžiausias. Ją pralenkia 
Vokietija, Prancūzija, Italija ir Belgija.

Britai daugiausia pagamina plytų, bet 
atsilieka su naujų namų statyba... Olandai 
beveik -dvigubai daugiau pastato namų 
tūkstančiui gyventojų negu britai.

Civilinės aviacijos lėktuvų britai turi 
daugiau, nei Prancūzija ir Vokietija kartu. 
O prekybos laivynas prilygsta pirmųjų še
šių valstybių (be Danijos ir Airijos) sudė
jus į krūvą.

Didžiausią moterų perteklių turi Vokie
tija (3 mil.), Prancūzija — 2 mil., D. Bri
tanija — 1,5 mil. Airijoje 14.000 daugiau 
vyrų negu moterų. Airija yra vienintelis 
kraštas, kur -kasmet daugiau kaip 20 kūdi
kių gimsta tūkstančiui -gyventojų.

Britai ir airiai yra blogiausi taupytojai. 
Vokietijoje ir Danijoje 90% gyventojų tu
ri banke sąskaitas. Anglijoje tik 30%, o 
Airijoje 6,4%.

Daugiausia pinigų vienas taupytojas ban
ke turi Liuksemburge — 120 svaru. Britų 
taupytojo vidut. sąskaitos suma 20 svarų, 
o airio — tik 6 svarai.

EGIPTIEČIAI LATVIJOJE

„Londonas Aviže“ rašo, kad rusai jau 
daug metų ruošia egiptiečius karui su Iz
raeliu.

Rygoje esanti įsteigta moderniška karo 
aviaejos mokykla, kurioje apmokami 
egiptiečų lakūnai. Mokykla tiesiog pri
klauso Maskvai ir jos nėra Latvijos mo
kyklų sąrašuose.

Bolderaja vietovėje taip pat esanti 
įsteigta egiptiečių jūrininkų mokykla, ku
rios auklėtiniai kartais demonstruoja Ry
gos gatvėmis.

Abejose mokyklose dėstytojai yra ge
riau apmokami negu Latvijos mokyklų 
mokytojai.

Egiptiečių aviacijos ir jūrininkų mo- 
'kyklų taip pat esama Suomijoje ir Lenin
grade.

DAYAN'AS NETIKĖJO
Prancūzų dienraštis „Le Figaro“ pa

skelbė daugiau žinių apie žydų-arabų ka
ro pradžią. Pasirodo, kad Izraelio gyny
bos ministeris Dayan'as netikėjo, kad 
arabai planuoja užpuolimą, nors ameri
kiečiai pakartotinai jį buvo įspėję. Jis 
manęs, kad tai dar vienas, iš eilės penk
tas, neteisingas aliarmas šiais metais.

Vienas prancūzų žurnalistas paskelbė 
per Liuksemburgo radiją, kad spalio 6 d., 
apie 4 vai. JAV ambasadorius prižadinęs 
Goldą Meir, pranešdamas, kad Egiptas ir 
Sirija užpuolė Izraelį.

KARIUOMENĖ VIS TELKIAMA
Sovietų kariuomenė pradėjo seniai pla

nuotus manevrus prie Kinijos sienos.
Žinovų nuomone, šitie kasmetiniai ru

dens manevrai yra gera proga padidinti 
kariuomenės skaičių pasienyje. 1969 m. į 
rytus nuo Baikalo rusai turėjo 20 divizijų. 
Per 1970, 1971 ir 1972 metų manevrus bu
vo pridėta po 10 divizijų. Tokiu būdu da
bar ten esama 50 divizijų ir apie 10.000 
tankų.

Skaitoma, 'kad mažiausia pusė tų divi
zijų laikoma parengties stovyje. Apie 1.000 
tankų turi specialius kompiuterių įrengi
mus ir infra-raudonas „akis“, kad galėtų 
matyti naktį.

Diplomatiniuose sluoksniuose sakoma, 
kad Sovietai nebando mažinti įtampos Ki
nijos pasienyje dėl prasidėjusio žydų-arabų 
karo. Iš Mongolijos pranešama, kad rusai 
atsiuntę tris divizijas karių ir įsteigę avia
cijos misiją Ulan Batore.

GENEROLŲ GENEROLAS

Izraelio ministerė pirmininkė Goldą Meir 
buvo tiek įsitraukusi į karo įvykius, kad ji 
gavo „generolų generolo“ vardą. Nežiūrint 
senyvo 75 m. amžiaus, ji yra nepaprastai 
aktyvi, miega tik -kelias valandas ir beveik 
visą dieną praleidžia gynybos ministerijoj. 
Nuovargį jai padeda sumažinti stiprus rū
kymas — Meir surūko 3 pakelius cigare
čių per dieną.

Valgio nesirenka ir nesirūpina apie su
plonėjimą. Mėgiamiausi jos valgiai yra 
kimšta žuvis ir barščiai. Pusryčiams valgo 
sūrį, medų ir kiaušinius.

G. Meir yra labai jautri, ir žinios apie 
kritusius kare ją visada jaudina. Per visą 
karo metą ji -buvo tik du kartu viešai pasi
rodžiusi —■ aplankyti sužeisų karių ir pa
dėkoti JAV lakūnams, atgabenusiems Izra
eliui ginklus.

Arčiau pažįstantieji pastebi, kad Goldą 
Meir beveik nesikeičia: ji atrodo lygiai taip 
pat, kaip prieš 50 metų, kai atvyko į Pales
tiną. Jos artima draugė ir padėjėja Kadar 
išsireiškė, kad Meir yra kaip prancūzų vy
nas — eidama senyn, nuolat -gerėja. O se
nasis Ben Gurion kartą yra pareiškęs, kad 
Izraelio vyriausybėje yra tik vienas tikras 
vyras — Goldą Meir...

ATPIRKIMO OŽYS

Pirmoji valstybė, labiausiai nukentė
jusi dėl naftos trūkumo, yra Olandija. 
Arabai nutraukė naftos tiekimą, pareikš- 
dami, kad Olandija remianti žydų pusę.

Iš tikrųjų Olandija yra tik atpirkimo 
ožys. Arabai norėjo sustabdyti naftos tie
kimą į Rotterdamą — didžiausią naftos 
tiekimo bazę Europoje. Per Rotterdamą 
naftą gauna ne tik Olandija, bet taip pat 
V. Vokietija, Belgija ir kiti E. E. Ben
druomenės kraštai. Net D. Britanija apie 
10% savo naftos gauna per Rotterdamą.

PABLO CASALS

JAV mirė 96 metų amžiaus „geriausias 
pasaulyje čelistas“ Pablo Casals. Būdamas 
22 metų, jis jau -grojo karalienei Viktori
jai.

Casals gimė Katalonijoje, Ispanijoje. Čia 
jis gyveno ir dirbo iki 1936 m. Prasidėjus 
ispanų civiliniam karui, 1936 m. jis savano
riškai persikėlė į Ameriką ir daugiau ne
begrįžo. Vienas iš paskutiniųjų jo pasiro
dymų buvo 1971 m., kai dirigavo savo pa
ties sukurtą (žodžiai Audėno) Jungtinių 
Tautų Himną.

Sėptiįnios DIENOS
— Sirijoje yra apie 2.000 žydų belaisvių.

Jų tarpe 80 lakūnų.
— Sovietų Sąjunga padidino deimantų 

gamybą, sjš 60 milijonų karatų pasaulinės 
gamybos Sovietai patiekia 15%.

— Anglijoj kasdien negrąžinama 1,5 mil.' 
tuščių pieno butelių. Dėl jų trūkumo gali 
būti apribotas pieno tiekimas.

— Mokslininkai Gorkio mieste užregist
ravo iš erdvės ateinančius radijo signalus. 
Jie teigia, kad tai nėra žemės satelitų sig
nalai.

— Anglų mokslininkai dr. Josephson ir 
prof. Wilkinson gavo dalines Nobelio fizi
kos ir chemijos premijas.

— Rumunijoj sušaudytas užsienio preky
bos skyriaus viršininkas Tudora. Jis prisi
pažino ėmęs kyšius iš prekybos firmų.

— Kinija nesutinka, kad taiką Artimuo
se Rytuose diktuotų JAV ir Sovietų Są
junga.

— „Esu patenkintas, kad Hitleris nesu
naikino Londono“, pareiškė Speer, buvęs 
nacių ginklavimo ministeris.

— Du arabai buvo įsilaužę į dr. Sacharo
vo butą ir grasino nužudyti, jei ir toliau 
rems žydus.

— Muencheno viešbučiai ir biznio firmos 
tikisi turėti iki milijono svarų nuostolio, 
nes anglai, pralaimėję prieš lenkus, nebe
atvyks į tarptautinį futbolo turnyrą.

— V. Vokietijos vyriausybė pasiūlė Len
kijai 167 mil. svarų paskolą, kad leistų su
grįžti 283.000 vokiečių, tebegyvenančių 
Lenkijos užimtose srityse.

— Latvijos konsulu Londone paskirtas 
Erichs Žilinskis.

— „Tiesa“ praneša, kad Tartuso uoste, 
Sirijoj nuskandintas Sovietų laivas „Uja 
Mečnikovas“.

— Lenkijos vadas Gierek pranešė, kad 
komunistų partija bus apvalyta nuo nepa
tikimo elemento.

— JAV kariuomenė Europoje šiuo metu 
siekia 238.000 vyrų. Sov. Sąjunga turi 
600.000.

— D. Britanija sutiko priimti apie 200 
Čilės politinių pabėgėlių.

— Du Sovietų bloko šnipai perėjo į Šve
dijos tarnybą. Jų tautybė neskelbiama.

— Egiptas atsisako įsileisti rusų kariuo
menę, jeigu ji nėra J. Tautų paliaubų prie

žiūros organų žinioje.

KARO NUOSTOLIAI

JAV Gynybos departamentas paskelbė 
tokius-pirmųjų dviejų savaičių žydų-arabų 
karo rezultatus. Užmušta ir sužeista: Egip
tas — 7.000, Sirija — 7.300, Irakas — 380, 
Jordanas — 40, Marokas — 490, Izraelis — 
3.900. Šitie daviniai, be abejo, dar nėra ga
lutiniai.

KULTŪRINĖ LAISVĖ
Prof. Bernard Levin ir visa eilė intelek

tualų paskelbė „The Telegraph" (spalio 25 
d.) laišką, kuriame, -be kita ko, išvardina 
kultūrines sąlygas, -be kurių Europos sau
gumo konferencija neturėtų prasmės.

1. Knygos ir laikraščiai visose bibliote
kose turi būti laisvai visiems prieinamos, 
nereikalaujant specialaus leidimo.

2. Rašytojai, -dailininkai, mokslininkai ir 
visi gyventojai gali laisvai -keliauti iš vie
no krašto į kitą.

3. Jokie specialūs leidimai nereikalingi, 
spausdinant straipsnius ar knygas užsieny.

4. Spaudos persiuntimas iš vieno krašto 
į -kitą nedraudžiamas.

5. Niekas nedraudžiamas už savo nuomo
nės pareiškimą žodžiu ar raštu.

6. Niekas neturi -būti šalinamas iš dar
bo, mokslo įstaigų, universitetų ir mokyk
lų dėl politinių įsitikinimų.

7. Radijo ir televizijos trukdymai turi 
būti sustabdyti, kaip prieštaraują kultūri
niam bendradarbiavimui.

Autoriai sako, kad tai liečia ne tik ko
munistinius, bet ir kitokių režimų kraštus.

NESUTARIA
Anglijos ir Valijos R. Katalikų hierar

chija pasisakė prieš Katalikų Kunigų Są
jungą (The Catholic Priest's Association), 
kuri nenori paklusti kai kuriems modemiš
kiems hierarchijos potvarkiams. Apie 2.000 
narių turinti kunigų sąjunga pareiškė, kad 
jos nariai nesijaučia įpareigoti klausyti 
vyskupų, kurie, jų manymu, nukrypsta nuo 
teisingo Romos bažnyčios mokslo.

Katalikų Kunigų Sąjunga daugiausiai 
nepritaria įvykusioms po Vatikano II pasi
keitimams. Tai liečia ne tik doktrinas, -bet 
taip -pat katalikų apeigas ir santykius su 
kitomis bažnyčiomis.

A. GREČKO 70 METŲ
Sovietų Sąjungos maršalui, ginkluotų pa

jėgų viršininkui ir politbiuro nariui A. 
Grečkai sukako 70 metų. Ta proga jis ap
dovanotas Lenino ordinu ir „Aukso žvaigž
dės“ medaliu. Taip pat nutarta „pastatyti 
bronzinį biustą didvyrio gimtinėje“.

— Boris Spassky nugalėjo visus varžo
vus ir pasidarė S. Sąjungos šachmatų čem
pionas.

— Liuksemburge pastatytas W. Chur- 
chiU'io paminklas, kurį atidengė jo duktė 
lady Soames.

— Rusų ekspertai pareiškė, kad pašalin
ti Moskvičiaus automobilio skelbtus trū
kumus kaštuoja tik 6,50 sv. Moskvičius bu
vęs kritikuojamas politiniais sumetimais.

— D. Britanijos naftos ekspertai sako, 
kad atsižvelgiant į arabų suvaržymus, ben
zino normavimas yra neišvengiamas ir bū
tinas.

— Izraelis atsisako britų ekspertams pa
rodyti naujausius Sovietų SAM raketas, 
paimtas per karą iš egiptiečių.

— JAV ir SSR pasirašė susitarimą kar
tu tobulinti kompiuterių technologiją.

— Dešimties procentų britų piliečių tė
vas ar motina yra gimę užsienio kraštuose.

— E. E. Bendruomenės švietimo komisi
jos patarėjas H. Janne pareiškė, kad ateity 
Bendruomenė priims anglų kalbą visuose 
tarpusavio santykiuose.

— „The Times“ korespondentas iš Toli
mųjų Rytų praneša, kad Sovietai koncen
truoja kariuomenę Mongolijos respubliko
je prieš kinų apgyventą Vidujinę Mongo
liją.
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» Dailės ir kultūros baruose
Algirdas Gustaitis

Pauliaus Galaunės straipsnių rinkinio 
knyga

Paulius Galaunė, g. 1890 m. sausio mėn. 
25 d. Pageležiuose, Ukmergės aps., yra ne
prilygstamas lietuvių tautos meno istori
kas. Plačiai žinomas kaip grafikas, muzie- 
jininkas, kritikas. Daug nuveikęs gyvu žo
džiu, spausdintais raštais, vis rūpindama
sis įvairiopa lietuvių tautos meno apsau
ga, populiarizacija, lietuvių meno garsini
mu Lietuvoje ir užsieniuose. Nuo 1925 m. 
profesorius Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, skaitęs lietuvių meno istoriją, lie
tuvių liaudies meną, visuotinę meno istori
ją ir kt. Reikšmingų straipsnių, studijų, 
monografijų, knygų autorius. Likęs rusų 
okupuotoje Lietuvoje, gražiai tebedirba 
lietuviško meno bei jos kultūros saugoji
mo, gynimo, populiarizavimo darbą, nenu
krypdamas nuo teisingo lietuviško kelio.

Dideliai nustebau iš prof. Pauliaus Ga
launės gavęs jo dedikuotą knygą „Dailės ir 
kultūros baruose“. Po truputį ją atsargiai 
perskaitęs, štai, rašau šiuos įspūdžius.

Knygoje paskelbti kai kurie jo 1918-1940 
metais spausdinti straipsniai, kuriuos jis 
vadina „daugiau publicistinio pobūdžio“. 
Juos „Vaga“ Vilniuje išleido 1970 m., pa
gerbdama autoriaus 80 metų sukaktį.

Knyga lapas po lapo

Gero autoriaus parašyti straipsniai nepa
sensta. Tokia nuomonė sugavo, pradėjus 
Skaityti prof. P. Galaunės knygą. Jos la
pais keliavau, bandydamas sugrįžti į man 
visiškai nežinomą praeitį. Pradėjo nuo Pe
terburge surengtos M. K. Čiurlionio kūry
bos parodos, aprašytos .Lietuvos Žinių“ 
1912 m. kovo 3 ir 6 d. d.

Iš kart pajunti neatlaidžiai kertančią P. 
Galaunės plunksną visai lietuvių visuome
nei, nes toje parodoje „...sutiksi čia žmo
nių ir išgirsi net kelias kalbas: rusų, pran
cūzų, vokiečių, lenkų... negirdėt tik nė žo
delio lietuviškai... Ir liūdna, ir graudu. Nė 
žodelio! Tuo tarpu, kai pačiame Peterbur
ge priskaičiuojama apie trisdešimt tūks
tančių lietuvių!“ (7 psl.).

Per sėdimąją tarka pabrūžena ir litera
tūros bei meno kritikui, ne vien bevardei 
masei:

„Tegu nutyla ir nusiramina ponas Jakš
tas, kad „Čiurlionis ir Baltrušaitis ne lietu
viai. Lietuvai jie nieko nedavė: pirmas (t. 
y, Čiurlionis) nenutapė nei savo žmonos, 
nei dukters portreto...“ Cha, cha! Tautiš
kumas dailėje tik portrete gali pasireikš
ti? Nebent tavo, ponas Jakštai?! O kas tau 
papasakojo Lietuvos kapinių pasakas? Ar 
ne Čiurlionis?! Kas tau cikle parodė grynai 
lietuvišką audrą? Kas? Rusas? Lenkas?... 
O kas taip švelniai, grynai melancholiš
kas? AT ne Čiurlionis? Ar ne Baltrušaitis? 
Pirmasis buvo lietuvis kūnu ir krauju ir 
Lietuviškai įkūrė. Antrasis lietuvis rusų kal

Jonas Gailius

Degantis ggggg

GGGGG aukuras
R. Kalantos šviesiam atminimui 

Artyn, artyn Mirtis. Kada 
čionai ateis?

Kada ji man pamos šaltais 
sparnais tyliais?

M. Vaitkus

Ji buvo tavo skausmų motina, ta
vo didžių vilčių augintojėlė, daugy
bę rūsčių metų ir taip maža saulė
tų džiaugsmo dienų išgyvenusi au
gintojėlė—

tavo gimtoji žemė, užnešiojusi 
žydinčių pievų, vagomis suverstų 
dirvonų, kietais akmenėliais grįstų 
kelių ir vieškelių susiraukšlėjusio
mis rankomis;

tavo numylėta tėvynė, maitinusi 
auksinių rugių rupia duona, sultin
gais senų obelių ir kriaušių vaisiais, 
girdžiusi beržų ir klevų sula, skaid
raus šaltinio permatomu vande
niu...

Jos nuostabios dainos, tarsi liū
liuojanti lopšinė, grūdino, stiprino 
jauną, nerimstančią dvasią, beda
mos skausmo ir vargo ašaras, upių, 
laukų ir miškų grožį, gimtosios kal
bos bei jos poringių meilę į tavo 
krūtinę.

Saulės spinduliai, tarsi švelnutė
mis rankomis susikabinę vaikai, 
pabarškino į mažo kambarėlio lan
gą ir, glostydami jauną veidą bei 
rankas, viliojo į šlaitus ir slėnius — 
prie Nemuno ir Neries, į Ąžuolyną, 
į gėlių kilimais nuklotą Mickevi
čiaus slėnį.

Tačiau skausmingos dainos, juo
dos duonos kieti guriniai, svetimų 
rankų biustais užgriozdintos aikš
tės, svetima kalba skambančios alė

ba poeziją rašo, bet poezijų lietuviška me
lancholija paliks jį lietuviu.“ (9 psl.).

Gražiai pasisakęs lietuviškos architektū
ros platesnio supratimo ir kt. klausimais, 
meno parodų proga taria:

„Vieno nereikia užmiršti — menas nėra 
nei prabanga, nei tuščias grabaliojimas, o 
iš gyvenimo išplaukiąs ir į gyvenimą su
grįžtąs reiškinys. Kaip toksai, jis negali 
būti nereikalingas Lietuvoje — jos visuo
menei, valstybei“. (37 psl.). „Lietuvos Ai
das“, 1932. XI. 8 d.

Gražioji knyga

P. Galaunė labai rūpinosi ir tebesirūpi
na gražia lietuviškų knygų išvaizda. Jis 
parinko prasčiausiai atrodančių knygų pa
vyzdžius, juos blokšdamas nerūpestingiems 
spaustuvininkams ir autoriams.

Kitur paima 'knygų iliustracijas, jas 
stipriai pakritikuodamas. Taria, „grafika 
gimė kartu su knyga, yra knygų, kurių ži
nome tik pavadinimus“. „Be meno neįma
noma gyvenimo pilnuma“. (77 psl.). Ir čia 
pat partrenkia ant menčių dail. A. Galdi
ką, nevykusiai iliustravusį Vinco Krėvės 
raštus. „Iliustracija aštuntam puslapiui 
vaizduoja, ką nori, tik ne Merkinės pilį. Ne 
apie archeologiją kalbu, bet apie kūrybinę 
nuotaiką. Istorinė teisybė visur turi būti. 
Ir mitas yra teisybė, kai juo visa tauta gy
vena.“ (78 psl.).

Uiustratoriaus pastangas P. Galaunė už
baigia:

„Tokiais ir panašiais technikos, psicho
logijos, istorijos nelygumais pasižymi visos 
A. Galdiko „Dainavos šalies padavimų“ 
iliustracijos, jau nekalbant apie senovės 
lietuvių bei lietuvaičių tipus. Jų A. Galdi
kas nedavė nė vieno ne tik V. Krėvės „Dai
navos šalies padavimuose“ sukurtų, bet 
apskritai lietuviškų“. (78 p.).

Šios pastabos tinka nemažam lietuvių 
dailininkų skaičiui ir dabar, ypač užsieny-

Vladas Šlaitas

BOBŲ VASARA

Vasara buvo gaisras.
Dabar, 
po vasaros, 
liko tiktai rudens debesų nelinksmumas. 
Laukiu saulės.
Tada išeisiu pasižiūrėti,
kaip auksiniai plaukai bobų vasaros 

saulėje draikosi.
Jei surasčiau kur nors prieškarinį auksinį 

pinigą, 
tai nueičiau ir nusipirkčiau žibuoklių 

puokštę, 
ir pakviesčiau Jos Eminenciją, 
Bobų Vasarą, 
bobų vasaros šokiui.

jos ir gatvės, nuleistos praeivių gal
vos ir kančios stigma pažymėti iš 
tolimos šiaurės sugrįžusiųjų veidai 
tyliai bylojo, kad tik Nemuno, Ne
ries bangos laisvai plakasi, kad tik 
vėjas, niekeno nesustabdomas, 
lanksto pienių ir laukinių rožių žie
dus, kad tik drumzlino lietaus 
čiurkšlės, tartum įpykusios rankos, 
be baimės čaižo pajuodusių biustų 
nedraugiškus veidus.

Matei daugybę klastingų žvilgs
nių, girdėjai tūkstančius grasinan
čių žodžių bei geležinių pančių 
žvangesį, — ir buvai verčiamas 
tramdyti motinos žemės įkvėptas 
mintis, varganos tėvynės į jaunas 
lupas įspaustus žodžius.

Negalėjai atvira ir garsiai dun
dančia širdimi išsakyti savo degan
čios meilės gimtajai žemei; negalė
jai atvirai pasakyti, kad net didžiu
liai Lietuvos akmenų paminklai 
buvo priversti meluoti, kai ant jų, 
tartum prievartos kardų kalteliais 
iškaltais žodžiais, buvo liaupsinami 
tie, kurie Lietuvos saulę uždengė 
priespaudos marška ir sutrypė vos 
pradėjusias žydėti į saulę besistie
biančias džiaugsmo gėles.

Negalėjai šaukti, nes buvo už
čiauptos tavo suskirdusios lūpos.

Negalėjai prieštarauti, nes tavo 
vidaus įkvėpti žodžiai prisišauktų 
žvangančias grandines.

Negalėjai pasiausti aštrios pasi
priešinimo vylyčius, nes ne jai per
verti plieninių vikšrų šarvus.

Tavo galvoje blykstelėjo prievar
tos nepakenčiančių Lietuvos vaikų 
vaizdas Pilėnuose---------

vergijos pančiai neįstengė sura
kinti jų rankų ir kojų; prievarta 
nepajėgė pavergti jų laisvos dva
sios, kai jie visi — kariai, seneliai, 
moterys ir vaikai — laisva valia pa
sirinko degančio laužo mirtį.
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Tave stebėjo sustingę sodo me
džiai, tik virpėjo žali kaip jaunystė 
lapai, persipildę saldžia sula tekan
čiu Įauksino jausmu.

Vėjas prisišliejo prie tvirtų ka
mienų ir nurimo, kad pusnodamas

je gyvenantiems, iliustruojantiems ne lie
tuvių tautai priimtinus, būdingus, charak
teringus asmenis, veikėjus, bet kažkokius 
tipus, tinkančius lakstyti Amerikos did
miesčių gatvių mėšlynuose, maitaliotis 
Australijos dykumose ar merdėti Rusijos 
stepėse.

Tuoj P. Galaunė labai gražiai įvertina 
Čiurlionį, primindamas, kad „M. K. Čiur
lionio piešinių buvo daug daugiau, tiktai 
nežinia, kur jie dabar yra“. („Židinys“, 
1929 m., Nr. 1).

Jau 1933 m. P. Galaunė išskyrė dail. V. 
K. Jonyno meninį sugebėjimą, nepamirš
damas jo iliustruoto „Vairo“ žurnalo: „Nors 
tai jo pirmas tos rūšies platesnio masto 
darbas, bet jau galime jį laikyti nemažu 
indėliu į mūsų grafikos ir knygos meną“. 
(88 psl,).

Rašydamas apie grafikos meną, sako: 
„Meno objekto turinys gali amžiais išlikti 
tas pats, bet kiekviename amžiuje jam su
teikiama kitokia forma“. (105 psl.).

Kur istorinė lietuvių tapyba?
Teisingai primena istorinės tapybos 

svarbą, atmesdamas tūlų pasiteisinimą, 
kad trūkstą laikotarpiui studijuoti medžia
gos, negalį pasisamdyti modelių. „Nuo sa
vęs pridėsiu: reikia didesnio meniškumo 
masto, reikia pasiryžimo. Peizažas, etiu
das — visai kas kita. Anot vieno dailinin
ko — „tiap, liap ir gatava!“ Deja, visa mū
sų tapyba daugiausia tėra tiktai „teplio
nė“. Nei formos, nei spalvų problemų ne
sprendžia; tik nuolatiniai peizažai ir etiu
dai. Monumentalios tapybos mūsų menas 
visai nežino. Lietuva jo nemato nuo baro, 
ko laikotarpio“. (107 psl.). „Vairas“, Nr.l, 
1934 m.

Iš Lietuvos knygynų ir archyvų istorijos
Keliasdešimt puslapių paskirta Lietuvo

je buvusių bibliotekų, knygynų, archyvų, 
muziejų reikalui, pradedant nuo Nesvy
žiaus. Nors Nesvyžius neįeina į Lietuvos 
teritoriją, bet jame buvę meno turtai tiek 
susiję su Lietuva, jog juos mini pirmoje ei
lėje. Pusi. 182-195 surašyta pagrindiniai 
svetimųjų padaryti Nesvyžiaus ir kt. mu
ziejų naikinimai, kultūros turtų išvogimai, 
apiplėšimai, dažnai nurodant, į kur ir kie
no jie buvo išgabenti. Perspausdinta iš 
„Švietimo Darbo“, 1920 m., nr. 10. Mūsų 
istorija, archyvais ir pan. besirūpinantiems 
brangūs duomenys. Kada gi Lietuva at
gaus iš jos svetimųjų išvogtus kultūrinius 
turtus, istorinius dokumentus, muziejines 
brangenybes?

Tragiškiausia, kad po svetimųjų išplėši
mų, vėliau, jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais, netrukdyta iš dvarų išvežti meni
nes vertybes. Be kitko taria: „Kalta čia ir 
mūsų visuomenė o ypač spauda“. (216 p.).

Tinka kiekvienam, lietuvių tautos menu 
besirūpinančiam

P. Galaunės straipsnių rinkinys „Dailės 
ir kultūros baruose“ yra plačios skalės, j 
skirtingų temų knyga. Dėl kai kurių |

nesudrumstų tavo aukuro liepsnos.
Susiglaudė, susispaudė žolynai. 

Plačiai išsiskleidė gėlių žiedai. Ku
kliai nusviro raudonas rožės žiedas 
ir kaip ašaros pabiro jo vainikla
piai, glausdamiesi į motiną žemę.

Tavo širdis buvo persipildžiusi.
Akys degė.
Veidas išblyško kaip lelijos žie

das.
Suspaustos rankos sudrėko gličiu 

prakaitu.
Sukepusios lupos virpėjo, ieško

damos lietuviškų žodžių, kad jie iš
sakytų tavo meilę motinai tėvynei, 
kad melstų laisvės sužaliavusiai že
mei ir jos vaikams.

Kai pagaliau prabilai, neramiai 
dundėjo tavo širdis, o apsiašaroju
sios akys paskutinį kartą mylinčiu 
žvilgsniu klajojo Laisvės alėja, is
toriniu sodeliu, švelnučiais gėlių 
žiedais ir nustebusių praeivių vei
dais, atsisveikindamos ir rasa žvil- 
gėdamos.

— ... Laisvė nemari... niekas ne
gali pančiais jos surakinti... niekas 
negali išplėšti laisvės tėvynei Lie
tuvai ir jos vaikams... vergijos pan
čiai nukris...

Tu matei apsiašarojusius žmonių 
veidus, regėjai juose šiurpų skaus
mą ir ryžtą, stebėjai džiaugsmo vir
pančius spindulius.

Staiga pamatei ginkluotus vyrus, 
išgirdai jų piktą maurojimą, batų 
taukšėjimą ir----------
užsiplyei ant savęs degalų, brūkšte
lėjai degtuką, vieną akimirksnį pa
virtęs degančiu aukuru, kurio ko
dylo durnai kilo į viršų, nešdami 
Viešpačiui gyvą, degančią auką už 
numylėtą Lietuvą.

— Už laisvą Lietuvą... už gimtąją 
žemę!..

Nuščiuvo ne tik medžiai, bet ir 
paukščiai ir zirziančios bitelės.

Ugnies kamuolys glaustė tave 
kaip angelo sparnai. Traškėdamas 
griuvo su tavimi ant vešlių žolynų. 
Gimtosios žemės rasotos rankos 
spaudė prie alsuojančios krūtinės.

Kažkas pylė ant tavęs vandenį, 
užmetė raudoną skarą, parudusį ši- 
nelį.

ANTRASIS MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Lapkričio mėn. 21-25 d. d. Čikagoje šau
kiamas Antrasis Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas.

Simpoziumo rengėjai yra Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, Li
tuanistikos Institutas ir Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga.

Globoja JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto Valdyba.

Nors maža vilties, kad Europos lietuviai 
galėtų tame simpoziume gausingiau daly
vauti. bet atsižvelgiant į jo kultūrinę reikš
mę, čia spausdiname ištrauką iš Kvieslio, 
kurį prisiuntė organizatorių vardu prof. dr. 
Vytautas S. Vardys ir inž. Jonas Jurkūnas.

„Vis plačiau išsisklaidant po laisvąjį pa
saulį, jaučiamas gyvas glaudesnio tautinio 
bendravimo reikalas. Tolstame vieni nuo 
kitų, visai nejučiomis — suartėjimui gi — 
reikalingos planingos ir ryžtingos visapu
siškos pastangos.

To siekiant, t. y„ tarpusavio ryšiams at
naujinti ir sustiprinti, naujoms pažintims 
sudaryti, moksliniais atsiekimais savųjų 
tarpe pasidalinti, yra šaukiamas II-sis 
MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS.

Sudaryta stipri ir įdomi akademinė pro
grama, kurioje gyvu žodžiu bus pažvelgta 
į naujausius mokslinius atsiekimus, jų 
reikšmę dabarčiai ir intriguojančias per
spektyvas ateičiai.

Nepamirštos taip pat visuomeninės bei 
kultūrinės sritys. Numatomas susipažini
mo pobūvis, prof. V. Jaku'bėno kūrinių kon-

straipsniuose iškeltų minčių galima ginčy
tis ar nesutikti. Bet kritiškai žiūrint, kiek
viename veikale rasime priekabių.

Joje skaitome apie M. Dobužinskį, apie 
Mažvydo knygų meniškąją pusę, apie pran
cūzų grafiką, apie lietuvių kryžius, mūsų 
liaudies tapybą, priejuosčių parodą. Šiltai 
įvertintas dail. arch. VI. Dubeneckis. Daug 
vietos M. K. Čiurlioniui. Labai kritikuoja
ma Lietuvos bažnytinio meno paroda. Pa
giriama Šiaulių „Aušros“ muziejus, jo or
ganizatoriai Bugailiškis, Liutikas. Oro mu
ziejų tema, Kauno Muziejaus istorija ir 
daug kitko.

Kiekvienas dailininkas, istorikas, huma
nitaras, rašytojas, žurnalistas tą prof. P. 
Galaunės knygą turėtų perskaityti. Joje 
daug vertingų žinių. Ji niekada nepasens.

Iš paskelbtos P. Galaunės raštų biblio
grafijos matyti, jo parašyta kur kas dau
giau, nei šioje knygoje paskelbta. Linkėti
na, kad su laiku visi jo raštai būtų ištisai 
paskelbti, taip pat ir jo, kaip dailininko, 
kūryba.

P. Galaunei tolygaus lietuvių meno isto
riko nesimato dabartinėje okupuotoje Lie
tuvoje, juo labiau užsienio lietuviuose.

Paulius Galaunė Dailės ir kultūros 
baruose. Straipsnių rinkinys. Vilnius, 
1970 m. Išleido „Vaga“. Knygos pra
džioje autoriaus nuotrauka. 313 psl. 
Kietais, drobėje įrištais, viršeliais. 
Kaina 1 rb. 53 kp. Tiražas 4.000 egz. 
Spausdinta Kaune.

— Leiskite... man... numirti... de
gančia... auka... — sukuždėjai, ir 
netekai nuovokos.
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Ji buvo tavo skausmingoji moti
na, užnešiojusi vagomis supjausty
tų dirvonų, akmenėliais grįstų kelių 
ir žydinčių sodų supleišėjusiomis 
rankomis.

Grūdino tavo dvasią ne tik iš
kirstų miškų bei šilelių grauduliu, 
bet ir paveikių dainų, padavimų, 
pasakų apie užkeiktus piliakalnius 
rimtimi ir įtaiga.

Troškai kaip senovės žynys at
spėti burtų žodį ir pažadinti iš mie
go svetimųjų užkeiktą laisvės kara
laitę, kad, tartum vergijos pančiai, 
nukristų nuo jos rankų ir kojų ap- 
sapnio bejėgiškumas ir galėtų pasi
šokėdama išbėgti pro devyniomis 
spynomis užrakintas duris į ilgai 
sapnuotą laisvę.

Norėjai prikelti miegančią ir de
vyniais užraktais užrakintą pasau
lio sąžinę, kad ji pabustų ir nuplėš
tų nuo gimtosios žemės nusvirusios 
galvos juodo gedulo skarą.

Geidei įteigti, kad laisvė, tarytum 
vargana našlaitė, raudonais bizū
nais išvaryta iš lietuviškų laukų bei 
miestų, tačiau jos gyvastingos sėk
los bręsta ir auga užguitų ir stum
domų lietuvių nemirštančios dva
sios dirvonuose.

Motina žemė apgaubė tave juo
dais gedulo sparnais ir įsitraukė į 
savo įsčias, kad tavo laisvės šauks
mas kaip mažas rugio grūdas bręs
tų, prasikaltų pro sutryptą velėną, 
augtų ir naujomis tavo troškimo 
sėklomis vėl kristų į tą pačią žemę 
daugintis, skleistis ir kvapia ryžto 
duona maitinti tiesos ištroškusius 
tėvynainius.

Tavo lūkesčių sėklos neišsiteko 
gimtojoje žemėje: pasklido plačia
me pasaulyje, kur ta pati skausmin
gos Lietuvos meilė plaka jos iškri
kusių vaikų širdyse ---------

Kad visi drauge šūkteltų ir paža- 
I dintų miegančią užkeikto piliakal- 
I nio karalaitę, žmonijos sąžinę.

certas ir po visų darbų — šaunus banke
tas.

Simpoziume jau sutiko su pranešimais 
dalyvauti apie 100 akademikų iš lituanis
tinių, technologinių ir medicinos mokslo 
sričių. Tokį gražų mūsų mokslinio elito 
mostą, norimo bendradarbiavimo kryptimi, 
ne tik turime, 'bet ir privalome tinkamai 
priimti ir įvertinti.

Tad, kur begyventume! malonus lietuviš
kos kultūros mylėtojau bei puoselėtojau, 
esi kviečiamas kartu su savo bičiuliais, ar 
pavieniui, dalyvauti šiame išskirtinos ap
imties ir svarbos įvykyje iš anksto rezer. 
vuodamas savaitgalį, ar nors jo dalį susiti
kimui su mūsų mokslo žmonėmis.“

PASITARIMAS SU PLJ S-GOS 
PIRMININKU

Iš Brazilijos Chicagon buvo atvykęs Pa
saulio Lietuvių Jaunimo S-gos pirm. A. 
Saulaitis, S. J. šia proga, rugsėjo 23 d., Pa
saulio Lietuvių B-nės pirm. Br. Nainys ir 
vicepirm. Jaunimo reikalams Romas Kas
paras turėjo pasikalbėjimą su PLJS-gos 
pirm. Saulaičių. Ilgesniame pasitarime bu
vo išsiaiškinta ir sutarta dėl eilės įvairių 
Mausimų, turinčių ryšio su Pasaulio Lietu
vių Jaunimo III kongreso ruošimu ir kitais 
Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo klausi
mais. Kun. Saulaičio žiniomis, Brazilijoj 
gyvena apie 70.000 lietuvių, ir jie jaučiasi 
esą pajėgūs suruošti trečiąjį jaunimo kon
gresą. Pirmininko Saulaičio apskaičiavimu, 
jaunimo kongresas kainuosiąs apie 20.000 
dolerių. Pusę tos sumos sukeltų jie patys, o 
kitą dalį finansinės paramos prašysią iš 
Amerikos (PLB valdybos). Jaunimo kon
gresas bus ruošiamas kartu PLB valdybos 
ir PLJS-gos. PLB valdybai teks sudaryti 
vieną komitetą Amerikoje. Šis komitetas 
rūpinsis Australijos ir Europos jaunimo at
vežimu į Braziliją ir be to, papildomomis 
lėšomis.

LIETUVIŠKŲ MIŠIŲ PREMIJA
Žurnalas „Muzikos Žinios“ buvo paskel

bęs konkursą parašyti lietuviškas mišias 
Kristaus Rūpintojėlio garbei. Keturių 
šimtų dolerių premiją laimėjo Akmenėlio 
slapyvardžiu pasirašęs kun. Gediminas 
Šukys, gyvenąs Zarasuose, Lietuvoje.

Premijos mecenatas buvo Klemensas 
Bagdonavičius.

KAI SĖDI PRIE VAIRO
Kartą vienas neva protingas žmogus pa

sakė: „Jeigu Dievas būtų norėjęs, kad aš 
vaikščiočiau pėsčias, jis nebūtų leidęs atsi
rasti automobiliams“.

O vis dėlto sunku būtų patikėti tokiu 
Dievo noru, kad automobilių nelaimėse žū
tų daugiau žmonių, negu žūsta karuose. Juk 
penktajame Dievo įsakyme pasakyta: Ne
užmušk! Tas įsakymas nedaro išimčių ma
šinų vairuotojams.

Sakoma, kad išveždamas savo automobilį 
iš garažo, žmogus daugiau įsipareigoja 
prieš įstatymus, negu dirbdamas bet kurį 
kitą atsakomingiausią darbą. Vienas ne
tikslus judesys, neatidus posūkis, padau
ginta taurelė gali būti mirties ar sužaloji
mo priežastimi. Mašinos vairuotojas yra at
sakingas ne tik prieš įstatymus, bet ir pats 
prieš savo sąžinę. Tas, kuris to atsakingu
mo nejaučia, neturėtų sėsti prie mašinos 
vairo.

Ne kiekvienoje susisiekimo nelaimėje 
žmonės žūsta. Dažnas nusilaužia ranką ar 
koją ir po kiek laiko pasveikęs palieka li
goninę. Bet kiek lieka paralyžuotų, neby
lių, nesveiko proto — nepagydomai sužalo
tų! Ir visų tų žmonių sveikata ir gyvybė 
buvo vairuotojo rankose.

Penktasis Dievo įsakymas nekalba spe
cialiai apie automobilius ar jų vairuotojus, 
bet jis sako — Neužmušk! Neužmušk sa
vęs ir savo artimo. Nedaryk kitam to, ko 
nenori, kad tau būtų daroma.

Todėl kiekvienas mašinos vairuotojas tu
rėtų šį svarbiausią Dievo įsakymą vaizduo
tis prieš save išrašytą ugninėmis raidėmis 
ir niekada nepamiršti žvilgterėti į jį, kaip 
nepamiršta žvilgterėti į mašinos veidrodį.
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PLIS IV seimo nutarimai
(santrauka)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV Sei
mas pareiškė savo nusistatymą šiais klau
simais.

Žodis pavergtai tautai
Seimas kreipėsi į brolius ir seseris pa

vergtoje Lietuvoje ir pasiuntė jiems laisvo
jo pasaulio lietuvių sveikinimą.

Sveikinimas užbaigiamas tokiais žo
džiais: „Broliai ir seserys pavergtoje tėvy- 

i nėję, mes žinome, kad jumyse laisvės idėja 
yra gyva ir jokios okupanto pastangos jos 
nesunaikins. Mes norime jus užtikrinti, kad 
Nepriklausoma Lietuva yra ir bus gyva 
taip pat laisvojo pasaulio lietuviuose.“

Žodis laisvojo pasaulio lietuviams
Nurodęs reikalą suglaudinti lietuviškas 

gretas, Seimas primena ir lietuvių pareigas.
„Mylėkime savo kalbą, leiskime savo vai

kus į lietuviškas mokyklas, j Vasario 16 
gimnaziją, palaikykime savo kultūrininkus, 
rašytojus, muzikus, menininkus, mokslinin
kus. Skaitykime jų grožinės literatūros bei 
mokslo veikalus, dalyvaukime lietuviškuo
se koncertuose bei parodose, lietuviškose 
pamaldose, skaitykim ir remkim lietuvišką 
spaudą. Raginkime lietuvių jaunuolius kur
ti lietuviškas šeimas.“

Lietuvybės išlaikymas
Lietuvių tautos išeivija turi pasiruošti il

gai, nenuilstamai laisvės kovai, kuriai bū
tinas lietuvybės ir tautinio sąmoningumo 
išlaikymas, „šam tikslui {gyvendinti rei
kia ne tik skatinti visuomenę išlaikyti lie
tuviškus centrus, bet prie jų taip pat pa
stoviai apsigyventi. Lietuvybei išlaikyti 
naudinga puoselėti giminystės ir draugys
tės ryšius su tėvynėje gyvenančiais bro
liais ir sesėmis, ypač jaunimo tarpe.“

Lietuvos laisvinimo veikla
Lietuvos laisvinimo veiklai suaktyvinti 

Seimas skelbia keturių punktų programą, 
kurios pagrindinys uždavinys yra koordi
nuoti veiklą ir remti laisvinimo darbą dir
bančias organizacijas. O taip pat skatina 
„išnaudoti kiekvieną progą kelti Lietuvos 
laisvės reikalą ir protestuoti prieš žmogaus 
teisių paneigimą Lietuvoje.“

Lietuvių kultūros ugdymas
Seimas pripažįsta, kad kultūrinė kūryba 

yra viena iš ryškiausių tautinės sąmonės 
išraiškų ir todėl „didžiuojasi Lietuvos kū
rėjų bei mokslininkų gajumu, kuris įsten
gia prasiveržti ir pro svetimus varžtus“. 
Siūlo puoselėti ryšius tarp lietuvių, gyve
nančių išeivijoje ir tėvynėje.

„Seimas kviečia visus tautiečius stengtis, 
kad laisvame pasauly esančios mokslo aka
demijos, institutai ir kitos kultūrinės insti
tucijos, su kuriomis jie turi ryšių, remtų, 
Skatintų ir organizuotų mokslinį tyrimą 
ypač tų sričių, kurių objektyvus tyrimas 
yra varžomas Lietuvoje.“

Lietuviškasis švietimas
Pirmoje eilėje Seimas skatina tėvus var

toti namuose lietuvių kalbą. Toliau jis ra
gina leisti vaikus į lietuviškas mokyklas, 
vasaros stovyklas, prenumeruoti lietuvišką 
spaudą, pirkti lietuviškas knygas. Pačiai 
Bendruomenei pataria remti lietuviškas 

Kiiij
„Naujienos“ (Nr. 229) įsidėjo pulk. K. 

Škirpos kalbą, pasakytą PLB IV Seime. 
Joje jis siūlo savo ruošiamą 'knygą apie 
Sukilimą Lietuvoje (antrojo pas. karo 
pradžoje) išversti ir į vokiečių kalbą.

„Esu tikras, jog sakyto mano, kaip bu
vusio Lietuvos Pasiuntinio, o prieš tai dar 
ir ilgamečio Lietuvos karo attache Vokie
tijoje raporto paskleidimas ten vokiečių 
kalba sukeltų didesnio susidomėjimo ne 
tik vokiečių visuomenėje, bet ir federali
nės valdžios atstovų bei parlamento 
sluoksniuose. Juo labiau, kad jame skel
biu tokių dalykų, kuriuos buv. hitlerinio 
režimo cenzūra desperatiškai siekė nu
slėpti nuo vokiečių tautos, kaip ir patį 
faktą mūsų tautos birželio sukilimo, ku
riuo Lietuvos valstybinis suverenumas 
faktiškai tada jau buvo atstatytas.

Kai knyga jau būtų perredaguota į vo
kiečių kalbą ir plačiau paplatinta pačioje 

- Vokietijoje, galėtų pasidaryti prasminga, 
kad pats nuvažiuočiau į ten kiek ilges- 

;■ niam laikui. Tai suteiktų man galimumo 
atnaujinti senas Lietuvai draugingas pa
žintis, surasti naujų rėmėjų jos bylai ir 
pravesti reikalingus zondavimus, tikslu 
palenkti atsakingus vokiečių valdžios as
menis pozityviai susirūpinti Lietuvos 
valstybės atkūrimo klausimu ant pagrin
do interesų bendrumo, o ne vien simpati
jų bei gražių žodžių.“

Atsižvelgiant į šių dienų sąlygas, pulk. 
K. škrpos siūlymas atrodo labai optimis
tiškas.

„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 42) spausdina 
J. Kairio atsiliepimą į dr. Jono Griniaus 
mintis dėl bendradarbiavimo su Lietuva.

Dėl Vilniaus katedros J. Kairys taip 
samprotauja:

mokyklas ir jaunimo veiklą, bendrauti su 
kituose kraštuose dirbančiais švietimo sri
ty lietuviais, parūpinti lietuviškų knygų, 
skatinti jaunimą studijuoti lituanistiką.

Dėmesys lietuvių jaunimui
„Seimas skatina jaunimą įsijungti į tau

tinių šokių, dainų ir meno ansamblius, 
sporto klubus, ideologines jaunimo organi
zacijas, dalyvauti stovyklose ir lankyti li
tuanistines mokyklas.“

Laukiama, kad jaunimas gausiai stotų j 
LB gretas.

PL Jaunimo Sąjunga
„Seimas sveikina Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Sąjungos ryžtą įsijungti į PLB ir, dar 
su didesniu pasiryžimu bei meile savajam 
kraštui, siekti mūsų lietuvių pagrindinio 
tikslo — Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo“.

Čia pat Seimas nutaria, kad PLB Valdy
boje dalyvautų ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Valdybos atstovas. Taip pat 
pageidaujama, kad Jaunimo Sąjungos pa
vadinimas būtų pakeistas į PLB Jaunimo 
Sąjungą.

Tautinė religinių institucijų reikšmė
„Lietuviška parapija yra reikšmingas lie

tuvybės išlaikymo židinys“. Seimas pagei
dauja, „kad visų konfesijų lietuviškuose 
maldos namuose būtų meldžiamasi lietu
viškai.“

Informacija
„Seimas, įvertindamas lietuviškos spau

dos ir komunikacijos svarbą, sveikina vi
sas lietuvių išeivijos laikraščių redakcijas, 
leidyklas, lietuviškos televizijos ir radijo 
valandėlių vedėjus ir pranešėjus ir infor
macijų biurus“.

Teigiamai vertinamas įvairių kraštų už
simojimas savo leidiniais informuoti apie 
lietuvių kultūrą gyvenamųjų kraštų kalbo
mis. Ypatingą dėmesį kreipia į JAV leidžia
mą L. Enciklopediją anglų kalba.

Čiurlionio 100 metų sukaktis
1975 m. bus minimas Čiurlionio 100 me

tų gimtadienis. „Šią nepaprastą sukaktį 
Seimas ragina visą lietuvių visuomenę tin
kamai paminėti ir pristatyti menininko 
darbus plačiajai pasaulio visuomenei, ke
liant lietuvių tautos kultūrinius pasieki
mus“.

Lietuvių sportininkams
„Seimas sveikina sportuojantį jaunimą 

ir skatina kuo gausiau dalyvauti organi
zuotame lietuvių sporto klubų veikime ir 
prašo PLB Valdybą daugiau dėmesio skirti 
organizuotai sportininkų veiklai.“

Padėkos
Seimas dėkoja visiems jį pasveikinu

siems. Taip pat laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenių darbuotojams, kultūrinin
kams, Jaunimo Kongreso rengėjams.

Teigiamai įvertina ir dėkoja Vliko pir
mininkui J. Valiūnui ir visai Helsinkio 
konferencijoj pasireiškusiai lietuvių dele
gacijai.

Pagaliau padėkota Seimui Ruošti Komi
tetui ir PLB Valdybai. PLB Valdybos pir
mininkas Stasys Barzdukas už jo ilgametį 
darbą Bendruomenėje, išrenkamas PLB 
Garbės Pirmininku.

rasoj
’ „Laisvajame pasaulyje gyvenančių lie
tuvių ryšių su dabartine Lietuva klausi
mu daug nerealumo parodė dr. J. Gri
nius, gyv. Miunchene, Vokietijoj. ,/Tėviš
kės Žiburių“ skaitytojams žinomas jo pa
siūlymas surinkti aukų ir pastatyti Vil
niuje patalpas, į kurias būtų iš dabarti
nės katedros perkelti šiuo metu ten lai
komi dailės eksponatai, o katedrą atgauti 
jos tiesioginei paskirčiai. Argi katedra 
paversta galerija dėl patalpų stokos Vil
niuje? Mažai realumo tematyti ir kitame 
jo straipsnyje „Santykiai su tėvyne Lie
tuva“ „TŽ“ 1973 m. rugsėjo 6 d. laidoje. 
Dėl šito straipsnio labai vykusias pasta
bas padarė „TŽ“ redakcija.“

Jis pakartoja ir „TŽ“ padarytą pasta
bą dėl Vakaruose besilankančiųjų tautie
čių elgesio:

„TŽ“ redakcija pastebėjo labai teisin
gai, kad lankytojai iš Lietuvos piktnau- 
doja mūsų parodytą jiems draugiškumą. 
Taip jie darė ir, žinoma, darys. Tai neiš
vengiama, nes dauguma jų ir atvyksta 
vien šiaudelių iėškoti. Be to, ar dėl bai
mės sugrįžus, 'ar dėl partinės linijos, jie 
nuslepia nuo išeivių tikrąją padėtį Lietu
voje. Daugelis iš jų besiteiraujantiems 
tvirtina, jog Lietuvoje galima jau visko 
gauti, žmonės gyvena gerai, nors grįžda
mi iš čia išsiveža daugybę ryšulių net su 
tokiais daiktais, kurie Lietuvoje prieš 
okupaciją ir dabar čia yra laikomi pa
prasčiausia kasdienybe."

VIŠTOS MAŽIAU DEDA
Izraelio ūkininkai laiko savo vištas 24 

valandas šviesoje. Jos atsilygina, padėda
mos po 2-3 kiaušinius per parą. Įvedus 
laike karo šviesų užtamsinimus, vištos 
pradėjo dėti tik po vieną kiaušinį.

LIETUVOJE
BLOGA PREKYBA

„Tarybinė Moteris“ (Nr. 10) rašo, kad 
Lietuvoje vis dai' neišmokstama parduoti 
duonos. Pvz„ Kelmės ir Plungės rajonuo
se duona transportuojama ir sandėliuose 
laikoma kaip plytos. Nors ir gerai iškep
tos duonos kepalai yra sugniužę, nešva
rūs. Net jokia įpakavimo medžiaga krau
tuvėse nevartojama. Esą avalynė laikoma 
ir parduodama geriau, negu duona. Lie
tuvoje nesą nei vienos krautuvės, kurioje 
būtų parodyta, kaip reikia laikyti ir par
duoti duoną.

KATKAUS MUZIEJUS
Ažytėnų kaime, kur gyveno pirmasis 

Lietuvos diplomuotas agronomas, ruošia
mas jo vardo sodybos muziejus. Čia bus 
surinkta visa išlikusi medžiaga, prime
nanti šį originalų agronomą, rašytoją ir 
mokytoją. Vienas žinomiausių jo raštų 
yra „Balanos gadynė“, kur pasakojama 
apie senojo kaimo paprastą gyvenimą.

MIRĖ PROF. BUČAS
Spalio 15 d. Vilniuje mirė ekonomikos 

mokslų profesorius Jonas Bučas. Jis bu
vo gimęs 1900 m. Baigęs Kauno universi
tetą, žinias gilino Frankfurte ir Londone. 
Grįžęs dirbo universitete docentu.

1948-1956 m. buvo Vilniaus valstybinio 
universiteto rektorium. Buvo priimtas į 
komunistų partiją ir apdovanotas įvai
riais ordinais.

STUDENTŲ VALGYKLOS
„Tiesa“ aprašo studentų valgyklas ir 

maitinimą Lietuvoje. Nurodžius, kad tik 
beveik pusei studentų valgyklose užtenka 
vietos, pavaizduojama, kaip tie studentai 
ten pietauja.

Štai vaizdas iš busimųjų mokytojų, Vil
niaus pedagoginio instituto valgyklos.

„Čia studentai, kaip nė vienoje kitoje 
aukštojoje mokykloje, jau metai iš metų 
valgo apsirengę su paltais ar lietpalčiais 
—■ pagal sezoną. Tokia jau tradicija susi
darė — pirmakursiai nusižiūri nuo vyres
niųjų, vyresnieji nuo dėstytojų. Čia valgo
ma tik iš sulankstytų metalinių indų, ša
lia kurių „nukąsta“ šakutė su šaukštu, 
vyrų rankose blykčioja rankinis peilis, 
kiti sviestą tepa 'šakute, o mėsos kepsnį 
„taršo“ su dviem. Gi peiliai dažniausiai 
rūdija nenaudojami. Mat, valgyklų šeimi
ninkai juos kažkodėl „taupo“.

Gal buvęs studentas maitinosi Žemės 
ūkio akademijos valgykloje, be kita ko 
pirmojoje veikiančioje studentų mieste
lyje (atskirai nuo mokomųjų korpusų) ir 
jau nebepajėgiančioje sutalpinti visus no
rinčius papietauti. Vos tik įeini pro val
gyklos duris, dešinėje pamatai ilgą stalą, 
ant kurio suversti nešvarūs indai, grin
dys neplautos, primėtyta duonos ir kitų 
meniu liekanų.

— Kultūringai aptarnaujame studentus 
vakare, gretimoje salėje, studentų kavi
nėje, — nukreipia šeimininkės. — O čia 
tik valgydinam.

Deja, žadėto aptarnavimo ir ten nebu
vo. O kavinės Žemės ūkio akademijos stu
dentams galėtų pavydėti ne viena aukšto
ji mokykla. Tik gaila, kad čia trūksta šei
mininkiškos rankos.“

KONFERENCIJA
Vilniuje įvyko Lietuvos Draugystės ir 

kultūrinių ryšių su užsienio šalimis drau
gijos metinė konferencija. Dalyvavo daug 
partijos ir valdžios atstovų. Jų tarpe už
sienio reikalų ministrė L. Deržinskaitė ir 
J. Paleckis.

Konferencija išrinko naują draugijos 
valdybą. Ją sudaro R. Petrauskas, V. Sa
kalauskas, J. Nekrošius, J. Mackevičius.

Įsidėmėtina, kad ši draugija nėra „Kul
tūrinių ryšių su užsienio lietuviais komi
tetas“, kuris leidžia ir siuntinėja „Gimtą
jį Kraštą“. Pastarasis rūpinasi tik lietu
viškais reikalais ir priklauso kitai žiny
bai.

MIRĖ JONAS JANUSAS
Rugsėjo 12 d. iš ryto Šiauliuose mirė 

Jonas Janusas, sulaukęs 102 metų, daili
ninko Česlovo Janušo tėvas. Palaidotas 
rugsėjo 14 d. Jo sūnus Česlovas, dailinin
kas, gyvena New Yorke, gi kitas sūnus 
Andrius ir dukra Marija gyvena Lietu
voje. Pas dukrą jis ir praleido savo gilios 
senatvės dienas.

Jis 'buvo gimęs 1871 metais rugsėjo 18 
d. Puplusčių kaime, prie Kražių. Visa jo 
giminė gyveno ilgai, — tėvas mirė 103, o 
senelis sulaukė net 116 metų.

ATRADO ITALIJA
Indėnų (JAV) Čippawa giminės vadas 

Adam Nordwall išlipjo su savo žmona iš 
lėktuvo Italijoje ir paskelbė, kad jis užima 
Italiją indėnų giminėms apsigyventi.

Į priekaištą, kad Italija jau apgyventa, 
Nordwall atsakė: „Amerika taip pat buvo 
indėnų apgyventa, kai atvyko Kolum
bas“...

APIE MOSKVIČIŲ
Po to, kai spaudoje buvo paskelbta apie 

Moskvičiaus automobilių konstrukcijos 
pavojingus trūkumus, vienas Merseyside 
laikraštis įsidėjo tokį Skelbimą: „Moekvi- 
čius — 1973 metų automobilistų sensaci
ja.“

Su
^pasaulyje-

L. K. M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS
L. K. M. Akademija savo suvažiavimus 

šaukia kas treji metai. Šiemetinis suva
žiavimas Bostono Jėzuitų Kolegijoje rug
pjūčio 31 — rugsėjo 2 d . d. buvo devinta
sis. Suvažiavimą ruošė ir globojo Naujo
sios Anglijos židinys, o jo programą su
darė akademijos valdyba Romoje. Progra
moje buvo atidaromasis ir baigiamasis 
pilnaties posėdis ir 7 sekcijų posėdžiai. 
Pilnaties posėdžiuose buvo skaitytos dvi 
paskaitos, o sekcijų — 24.

KATALIKŲ KRONIKA ANGLIŠKAI
Lietuvių Kunigų Vienybė, kurios pirmi

ninkas yra prel. Jonas Balkūnas, išleido 
anglų kalba Lietuvos Katalikų Kronikos 
Nr. 4. Ruošiamasi išleisti visi šeši Kroni
kos numeriai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Vertindama šį didelį Kunigų Vienybės už
simojimą, Vliko Taryba, Valdybai pasiū
lius, savo spalio 11 d. posėdyje leidėjams 
paskyrė 250.00 dol. subsidiją. (ELTA)

„MES NIEKO NEŽINOME“
Bradfordo „Telegraph & Argus“ įsidėjo 

jaunų šokėjų fotografiją ir Pavergtųjų 
tautų savaitės minėjimo aprašymą.

Minėjime kalbėjusi britų parlamento 
atstovė Miss Hall pasakė: „Aš jaučiu, kad 
mes šitame krašte nieko nežinome apie 
žmones iš pavergtųjų kraštų. Britų spau
da ne visada teisingai juos aprašo“.

Laikraštis sumini, kad minėjime ukrai
niečių salėje dalyvavo baltgudžiai, estai, 
vengrai, latviai, lietuviai ir ukrainiečiai.

„DIE RAUTE“ (RŪTA) NR. 4
Lietuvos vokiečių laikraštis „Die Rau

te“, redaguojamas Alberto Unger, savo 
spalio-lapkričio numeryje pateikia ne ma
ža žinių ne tik apie iš Lietuvos kilusius 
vokiečius, bet ir apie pačią Lietuvą. Daug 
vietos skirta Lietuvos vokiečių draugijos 
suvažiavimui aprašyti. Tarp kitko, čia 
buvo pranešta, kad Vechtoje gyvenąs me
džio drožinėtojas Stasys Motuzas, pasiža
dėjęs savo darbais papuošti draugijos bu
veinę. Faktiškoms išlaidoms padengti pa
skelbta rinkliava.

Dailiai papasakota apie garsėjančią dai
nininkę Leną Valaitytę, kuri „nors užau
gusi Vokietijoje, bet puikiai moka savo

Felicija Bortkevičienė
Prieš šimtą metų (1873 m.) Linkaičiuo

se, Krekenavos vis., Panevėžio aps. gimė 
F. Povickaitė-Bortkevičienė. Ji augo ir 
brendo smulkių bajorų šeimoje, kuri buvo 
nusistačiusi prieš caro režimą ir mažų tau
tų priespaudą. Jaunystėje susipažino su 
kovomis už geresnę žmonių ateitį ir vėliau 
energingai gynė kiekvieną pavojun pate
kusį žmogų. Mokėsi mergaičių gimnazijoje, 
kurioje mokinės buvo prievarta varomos 
melstis į pravoslavų cerkvę. Čia ji suagita
vo mergaites ir jos nuėjo melstis katalikų 
bažnyčion. Už tą veiksmą Felicija 'buvo pa
šalinta iš gimnazijos. Baigusi Vilniaus 
mergaičių gimnaziją, Varšuvoje studijavo 
humanitarinius mokslus.

Apsigyvenusi Vilniuje, ištekėjo už inž. J. 
Bortkevičiaus ir abudu įsijungė į lietuviš
ką visuomeninę ir slaptąją veiklą. Gabeno 
ir platino uždraustą lietuvišką spaudą ir 
nelegalius atsišaukimus. Bendradarbiavo 
su visais žinomais to laikotarpio veikėjais 
ir pavojaus metu juos slėpė savo namuo
se. Po trijų vedybinio gyvenimo metų mi
rė jos vyras ir ji savo pamėgtą lietuvišką 
darbą tęsė viena iki mirties. Įsteigė spau
dos bendrovę „F. Bortkevičienė, Dr. K. 
Grinius ir Co“, kuriai paaukojo 7.000 rub
lių. Ši bendrovė leido „Lietuvos Ūkininką“, 
„Lietuvos Žinias“ ir kitus leidinius. Šelpė 
kalinius ir neturtingus moksleivius.

Pirmojo karo metais gyvendama Rusijo
je, dalyvavo karo pabėgėlių ir tremtinių 
šalpos darbe. Išrūpino Sibire gyvenantiems 
tremtiniams pašalpą, pati juos lankė ir 
guodė.

1917 m. dalyvavo lietuvių veikėjų kon
ferencijoje Stockholme ir atstovavo Lietu
vių Demokratų partijai. 1919 m. bolševi
kai įsibrovę į Vilnių, V. Kapsuko-Micke- 
viičaus įsakymu, kartu su kitais žymes
niais veikėjais areštavo ir F. Bortkevičie- 
nę. Visus kalinius bolševikai iš Vilniaus 
pėsčius varė į Daugpilį. Tai buvo plevėsos 
Kapsuko bolševikinė „padėka“ F. Bortkevi- 
čienei, kad ji dar carinės Rusijos laikais jį 
slėpė savo namuose. Tik pasirašius Lietu
vai taikos sutartį su Maskva, lietuviai vei
kėjai buvo paleisti iš Daugpilio kalėjimo. 
F. Bortkevičienė, pamačiusi Lietuvos vė
liavą ir savus karius, apsilieja džiaugsmo 
ašaromis. Tai buvo ženklas, kad išsipildė 
gražios svajonės, dėl kurių taip sunkiai 
teko kovoti.

Gyvendama nepriklausomoje Lietuvoje, 
aktyviai jungėsi į atstatomąjį darbą. Stei
giamajame Seime karštai palaikė Žemės 

gimtąją kalbą“. Sužinojusi, kad S. Motu
zas buvo eismo nelaimėje sužeistas, Lena 
atvyko jo aplankyti į ligoninę ir lietuviš
kai pasikalbėti.

Vilniaus miestui skirtas ne tik istorinis 
aprašymas, bet taip pat atkurta jo įsikū
rimo legenda. Tik ne vien geležinio vilko, 
o ir protingojo jaunuolio ir nekaltos mer
gaitės. Kaip visos tragiškos legendos, taip 
ir ši pasibaigia gerai — Vilnius įkurtas 
ant gėlių puokštės.

Die „Raute“ nurodo, kad Lietuvoj 80% 
gyventojų yra lietuviai ir 60% dar tebe
laiko save krikščionimis.

Naujiena, kad sovietų mokslininkai su
radę 700 metrų gylyje gėlaus vandens 
juostą, kuri einanti nuo Suomių įlankos, 
per Lietuvą iki Karaliaučiaus. Juostos 
plotis — 100 metrų.

Duodama žinių apie Palangos statybas, 
Klaipėdos jūros muziejų ir Naujojo Tes
tamento vertimą.

Trumpai papasakota kryžiuočių atsira
dimo istorija, apie kurią mes nedaug esa
me mokykloje girdėję.

Geros sėkmės redaktoriui A. Ungeriui 
ir jo laikraščiui.

PAGERBTOS SPORTININKĖS
Klevelando lietuviai pagerbė iš Euro

pos grįžusias tinklininkes, kurios ten lai
mėjo 14 rungtynių, vienerias sužaidė ly
giomis ir 2 pralaimėjo. Ryto Babicko va
dovautos rinktinės branduolį sudarė Kle
velando Žaibo sportininkės — Rita Čyvai- 
tė, Aušra Babickienė, Julija StaŠkūnaitė, 
Vilija Mockutė, Valdonė Žiedonienė. Jas 
sveikino išvykos komiteto Klevelande 
pirm. VI. Čyvas. Klevelando visuomenė 
sportinei išvykai Europon suaukojo dau
giau kaip $2.000, o $1.000 komiteto pastan
gomis buvo gauta iš PLB valdybos. Išeigi
nes uniformas sportininkėms nupirko Su
perior Savings bankas, kurio vykdomasis 
viceprezidentas yra Kęstutis P. Šukys. Vi
soms klevelandietėms dalyvėms įteikta po 
Algio Rukšėno knygą „Day of Shame“.

NETURI ŽMONŲ
Berkshire (Anglijoj) mokytoja aiškino 

vaikams, kad moterys gyvena ilgiau negu 
vyrai. Kas žino, kodėl taip yra?

— Jos gyvena ilgiau todėl, kad neturi 
žmonų, — atsakė 11-kos metų berniukas.

reformos klausimą neatsižvelgdama į tai. 
kad ši reforma gali ’nuskriausti ■ir jos gi
mines. Steigia „Varpo“ 'bendrovę, leidžia ir 
redaguoja Valstiečių liaudininkų sąjungos 
laikraščius. Vėl rūpinasi kalinių globa ir 
moksleivių šalpa. Ji globojo'visus, neatsi
žvelgdama į pažiūrų bei tikėjimo skirtu
mus. Vokiečių okupacijos metais, jau. bū
dama silpna senutė, aktyviai dalyvaują re
zistencinėje veikloje, platina slaptąją spau
dą ir renka j ai aukas. , ....

Felicija Bortkevičienė mirė 1945 m. spa
lio 21 d. Kaune. Komunistai neleido jos 
kūno tinkamai palaidoti,. nes bijojo, - kad 
laidotuvės gali virsti politine demonstraci
ja. Todėl jos palaikus enkavedistai išvežė 
slaptai iš „Varpo“ salės Kaune ir palaido
jo Troškūnuose. Mirė sulaukusi 72 m. am
žiaus.

V. Vytenietis

GALVOSŪKIS
Nr. 13

Gulsčiai: 1. Ginkluotas kovotojas, bet ne 
kareivis. 6. Randami žuvyse. 7. Išeiginės 
rogės. 9. Auga tik vyrams. 10. Gyvulių bū
rys. 11. Periodiškas leidinys.

Statmenai: 2. Ardytis. 3. Vijoklinis auga
las. 4. žemaičių poeto Poškos vardas. 5. 
Amatininkas. 8. Miestas Šveicarijoje. 10. 
Dviratis vežimas.

GALVOSŪKIO NR. 12 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Pavilijonas. 6. Putra. 7. Li

nas. 9. Maži. 10. Perai. 11. Apeliacija.
Statmenai: 2. Liga. 3. Akacija. 4. Žalgi

ris. 5. Apolonas. 8. Nekaip. 10. Puta.
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Europos Lietuvių Kronika
PAREMKIME LAISVES REIKALĄ

Su šiuo numeriu siunčiame visiems Eu
ropoje gyvenantiems laikraščio skaityto
jams „The British League for European 
Freedom“ laišką ir numatomų atlikti dar
bų planą.

Iš siunčiamų dokumentų matyti, kad ši
toji organizacija rimtai rūpinasi Europos 
tautų laisvės reikalais ir nusipelno visoke
riopos paramos.

Nors tai yra britų organizacija, bet joje 
dalyvauja visų už geležinės uždangos esan
čių tautų atstovai.

DBLS-gai atstovauja dr. S. Kuzminskas 
ir A. Pranskūnas. Jie abu yra išrinkti ir į 
organizacijos valdomuosius organus.

Siunčiant aukas, galima pasinaudoti bet 
kurio pridedamojo lapo atkarpa.

LANKĖSI DR. š. PECKUS

Londone vyksta tarptautinė vaistų tyri
nėjimo konferencija, kurioje iš JAV daly
vauja lietuvis daktaras Šarūnas Peckus.

Ta proga jis buvo apsilankęs ir Lietuvių 
Namuose Londone.

AUKOS

Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
■klubo knygas, lietuviškai spaudai peramti 
aukojo:

J. Petrėnas —■■ 5,00 sv.; J. Staniškis — 
1,00 sy.; P. Poviliūnas, J. Viliūnas, R. Ma
linauskas — po 0,40 sv.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Pakartotinai pranešame, kad „Europos 
Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo atstovė 
ir platintoja Vokietijoje yra Živilė Vil- 
činskaitė, 58 Hagen/Westf., Luetzowstr. 
59.

Ji priima laikraščio ir knygų prenu
meratas ir persiunčia pinigus.

ESTŲ KONCERTAS

Londono Estų Moterų Sąjunga lapkri
čio mėn. 11 d. 16.30 vai. Westminsterio 
Cathedral HaU'ėje ruoiša koncertą.

Pradžia 16.30 vai.
Įėjimas 50 p. Lietuviai maloniai kvie

čiami dalyvauti.

GATAVAS KALENDORIUS

„Nidos“ K. Klubo nuplėšiamas sieninis 
kalendorius jau galutinai baigtas sutvar
kyti. Šiomis dienomis jis išsiuntinėtas už
jūriuose gyvenantiems ’klubo nariams ir 
platintojams. Neužilgo bus siunčiamas ir 
Anglijos bei Europos kontinento nariams.

Kalendorius, kaip ir seniau, yra dailiai 
pasipuošęs Vytimi ir turi kiekvienai die
niai skirtus pasiskaitymus. Jo kaina Nidos 
klubo nariams 75 p., o visiems kitiems — 
vienas svaras.

Kalendorius yra puiki kalėdinė dovana 
visiems, kurie patys jo negauna.

Nevėluokite užsisakyti, nes praėjusiais 
metais „Nida“ kalendorių pritrūko.

AR GAUNATE GREIČIAU?

Į Vokietiją ir kitus Europos kraštus 
„E. Lietuvis“ siunčiamas su specialiu pri- 
mokėjimu. Taip bus daroma ir ateityje, 
jei paaiškės, kad laikraštis gaunamas 
greičiau. Skaitytojai maloniai prašomi 
pranešti administracijai, per kiek laiko 
laikraštis gaunamas.

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.

LONDONAS
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

DAINAVIETĖS DIRBA

Paprastai sakoma — kam neskauda, tas 
ir nedejuoja. Bet yra jautrių žmonių, ku
riems skauda, kai girdi nelaimingųjų deja
vimus. O tokių nelaimingų žmonių yra 
kiekviename krašte. Dar niekur nėra to
kios santvarkos, kur visi būtų pakankamai 
turtingi ir turėtų nors pakenčiamas pragy
venimo sąlygas.

Mes taip pat turime nelaimių prislėgtų 
tautiečių, kuriems reikia paramos. Bet ne
turime savos vyriausybės, nė turtingų šal
pos fondų. Tai tenka pasitikėti tik gerašir
džių tautiečių parama.

Londone tą sunkų labdaros darbą dirba 
prieš keletą metų Įsikūręs Londono Lietu
vių Moterų Sambūris „Dainava“. Daina- 
vietės savanoriškai įsipareigojo šelpti į ne

laimę patekusius savus tautiečius ir tą sa
vo įsipareigojimą sąžiningai vykdo. Jos 
lanko ligonius, juos guodžia ir šelpia. Ren
ka drabužius ir įvairius reikmenis, ruošia 
turgelius ir gautus pinigus skiria savų tau
tiečių šalpai. Ir visas pajamų ir išlaidų 
apyskaitas oficialiai paskelbia spaudoje.

Spalio 27 d. aplankiau dainaviečių tur
gelį Portobello Road. Tai garsi to rajono 
prekybinė gatvė, kurioje šeštadieniais 
vyksta didelis turgus. Įėjęs į jų išsinuomo
tą salę, radau sušilusias ir nuo įtempto 
darbo truputį pavargusias dainavietes. Vos 
atidarius turgelį, prisirinko beveik pilna 
salė žmonių. Visus juos reikia aptarnauti, 
su visais pasikalbėti.

Pats turgelių suruošimas taip pat duoda 
darbo. Reikia visas siuntas surinkti į pa
skirtą vietą, jas surūšiuoti, drabužius iš
lyginti ir sukabinti ant kabyklų. Visą tą 
darbą dainavietes atlieka savanoriškai ir 
stengiasi surinkti galimai daugiau pinigų. 
O kuo daugiau jos turės pinigų, tuo dau
giau galės paremti į nelaimę patekusių tau
tiečių.

Dainavietes dėkoja visiems aukotojams, 
rėmėjams ir prašo jų nepamiršti ateityje. 
Artėja Kalėdų šventės ir nelaimingus tau. 
tiečius reikia sušelpti nors maža švenčių 
dovanėle.

Mieloms dainavietėms linkiu geriausios 
sėkmės sunkiame šalpos darbe. O kad tas 
darbas joms būtų lengvesnis ir našesnis, 
kviečiu visus tautiečius jas paremti.

V. Vytenietis

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrįo 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

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Derby Skyrius š. m. lapkričio 
mėn. 17 d. rengia Kariuomenės šventės 

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks gražioj „Grand Stand“ 

viešbučio salėje (Nottingham Rd., Derby), 
6.30 vai. vakaro.

Programoje oficialioji dalis, po kurios 
bus įvairūs meniniai pasirodymai. Jie lai
komi paslaptyje — pamatysite atvykę. 
Vėliau bus šokiai ir pasilinksminimas iki 
vėlaus vakaro.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai į mi
nėjimą atsilankyti ir kartu pasisvečiuoti 
draugiškų derbiškių tarpe.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTER^
PRANEŠIMAS RAMOVĖNAMS

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
riaus nariai š. m. lapkričio mėn. 11 d. (sek
madienį) 10 vai. ryto renkasi į British Le
gion klubą, Chadwick Rd., Eccles. Vėliau 
kartu su kariuomenės daliniais ir kitomis 
organizacijomis dalyvausime eisenoj. 10,45 
vai. padėsime vainiką prie Nežinomojo ka
reivio kapo.

Kviečiame ramovėmis ir visus lietuvius 
ko skaitlingiausiai iškilmėse dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
rius š. m. lapkričio mėn. 17 d. 5.30 vai. 
Lietuvių klubo patalpose, 121 Middleton 
Road, Crumpsail, Manchester 8 rengia

Kariuomenės Šventės minėjimą.
Programoje paskaita ir meninė dalis. 

Baras ir šokiai kaip visuomet klube įpras
ta. Barmanas pasirengęs visiems skubiai 
patarnauti.

Kviečiame visus kuo skaitlingiausiai 
atvykti į minėjimą.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju L. V. S. „Ramovės“ 
Manchesterio skyriaus nariams, š. m. spa
lio 13 d. mano 60 metų sukakties proga 
įteikusiems bendrą dovaną.

Taip pat tariu širdingą ačiū organizaci
jų vadovams ir visiems svečiams už kal
bas, linkėjimus, asmeniškas dovanas ir 
sveikinimus.

K. Murauskas

REIKALINGAS DARBININKAS

Centralinio apšildymo ir vandentiekio 
(plumbing) darbams skubiai reikalingas 
darbininkas. Ypatingas patyrimas nereika
lingas.

Geras atlyginimas ir darbo sąlygos.
Kreiptis: J. Tarulis, 1, Ladbroke Gardens 

Wil, 2PU. Tel. 01 727 2470.

BRADFORDAS
DU SUKAKTUVININKAI

Spalio mėn. 27 d. bradfordiškis Jonas 
Žalys atšventė savo 70 metų ir Petras 
Zdanavičius 55 metų sukaktis. Ta proga 
Vyties klubo patalpose buvo surengtos 
vaišės, kuriose dalyvavo apie 40 asmenų.

Jonas Žalys žinomas Bradforde kaip 
nepakeičiamas talkininkas visiems, kam 
tik kokia pagalba reikalinga: jis ir langus 
pataiso, ir namus padėkoruoja, ir su viso
kia kita talka ateina. Ypač jo talka pasi
naudoja senesnieji pensininkai ir klubas.

Petras Zdanavičius yra buvęs klubo pir
mininkas, o dabar ilgametis klubo baro 
vedėjas. Ta proga juos abu sveikino klu
bo valdybos pirmininkas St. Grybas, 
DBLS skyriaus pirmininkas A. Bučys, di
dele J. Žalio talka pasinaudojęs Vik. Ig- 
naitis, svečias D. Banaitis ir kiti. Gavo 
daug sveikinimų ir raštu.

Prie gražiai šeimininkių parengto stalo 
sudainuota Ilgiausių metų ir daug lietu
viškų dainų.

Ilgiausių metų!
...is

Australija
VIRGINIJA RADINAITĖ

Virginija Radinaitė-Radinas 22 metų 
amžiaus, baigminėse varžybose Sydnėjaus 
Wentworth viešbučio pokylių salėje buvo 
išrinkta į gražiausiųjų Australijos mergi
nų pirmąjį penketuką ir gavo teisę atsto
vauti Australijai Londone įvykstančiame 
pasaulio gražuolės „Miss World“ konkur
se. Kitos penketuko narės Australijai at
stovaus „Miss International“, ,,Miss Uni
verse“, „Miss Asia“, „Miss Young Inter
national“ konkursuose. Sydnėjiškė V. Ra-

dinaitė jau anksčiau yra laimėjusi keletą 
grožio titulų. Dabartinio savo laimėjimo 
nesitikėjo — buvo susipakavusi savo reik
menis į lagaminą ir ruošėsi grįžti pas ma
mą. Televizijos žiūrovams V. Radinaitė 
pasisakė esanti lietuvaitė. „Miss World“ 
titulą pastaraisiais metais net penkis kar
tus yra laimėjusios Australijos atstovės. 
Vertintojų komisijoje buvo filmų aktoriai 
R. Harris, J. Allison, ministerio žmona ir 
buvusi gražuolė S. Peackok, dabartinė 
„Miss World“ Belinda Green iš Australi
jos, ,,Miss Norway“ — I. Sorensen, „Miss 
Asia“ — T. Founesca. V. Radinaitės lau-

■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — lapkričio 11 d., 12.15 vai.
LEEDSE — lapkričio 11 d„ 3 vai. p. p„ H.

Rosary bažn.
BRADFORDE — lapkričio 18 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — lapkričio 25 d„ 1 vai., Pel

ion bažn.
GLOUCESTERYJE — lapkričio 10 d„ 15 

vai., St. Peter's.
STROUDE — lapkričio 11 d„ 12 vai.. Bee

ches Green.
NOTTINGHAME — lapkr. 11 d., 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE — lapkr. 18 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — lapkr. 18 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

...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. 

kia apmokėta kelionė į Londoną, pasiro
dymai JAV ir Kanadoje, drabužių bei 
kosmetikos dovanos, reklamos, modeliavi
mo darbas. V. Radinaitė yra profesionali 
modeliuotoja, netikėto laimėjimo baliuje 
dalyvavusi su savo pačios pasisiūta suk
nele.

Po visų konkursų ir reprezentacijų Vir
ginija yra pasižadėjusi savo įspūdžiais pa
sidalinti ir su lietuvių spaudos atstovais.

PERSIKELIA Į AUSTRALIJĄ

N. Zelandijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, N. Z. Baltų 'klubo pirminin
kas ir Europos pavergtųjų tautu atstovas 
N. Zelandijai, agr. Č. Liutikas gruodžio 
pradžioje persikelia į Sidnėjų, Australijo
je.

Gyvendamas N. Zelandijoje, Č. Liutikas 
per 22 metus labai aktyviai reiškėsi lietu
viškame 'gyvenime ir spaudoje. Todėl da
bar, sulaukęs 70 metų, tariasi galįs kiek 
atsikvėpti.

Pažymėtina, kad ir Lietuvoje Č. Liutikas 
ne mažiau reiškėsi visuomeniniame ir 
moksliniame darbe. Bene didžiausias jo 
nuopelnas — Aušros muziejaus Šiauliuose 
išugdymas. Be kita ko, 1940 m. jis buvo 
Šiaulių apskrities viršininkas, o 1941 m. 
Lietuvos mokslų akademijos apsaugos vir
šininkas.

Č. Liutikas yra senas „Europos Lietuvio“ 
skaitytojas ir bendradarbis. Tikimės, kad 
jis nesiskirs su šiuo laikraščiu ir ateityje.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
IŠKILMINGA SUEIGA

Šių metų gruodžio 1 dieną Anglijos Ra
jono Vadija ruošia Lietuvos Skautybės 55- 
jų Jubiliejinių Metų užbaigimo Sueigą ir 
Rajono Vadovų 'posėdį Londone.

Posėdis įvyks Londono Lietuvių Sociali
nio ir Sporto Klubo salėje, Victoria Park 
Rd. 1 vai. po pietų.

Iškilmingos sueigos pradžia 6 vai. po pie
tų toje pačioje salėje. Visų organizacijų at
stovai, skautų vadovai ir lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atsilankyti ir bendrai 
atžymėti šį svarbų įvykį.

Rajono Vadovybė

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
LIETUVIŲ FONDAS

„E. Lietuvio“ Nr. 43 vedamajame abejo
jama, ar esama Anglijoje Lietuvių Fondo 
narių. Jei pavartytume senesnių metų „Eu
ropos Lietuvio“ kronikas, tai atrastume, 
kad D. Britanijoje yra lietuvių ir organiza
cijų, įstojusių į Lietuvių Fondą nariais.

Savo įnašus jie yra įmokėję per DBL 
Bendruomenės krašto valdybą. Berods, yra 
buvę skelbta „E. Lietuvyje“, kad krašto 
valdyba yra mielai pasiruošusi patarnauti 
norintiems pasidaryti L. Fondo nariais. Ji 
tai darys ir ateityje.

Pažymėtina, kad 1973 m. balandžio mėn. 
30 d. L. Fondas turėjo 3.253 narius, kurie 
buvo įmokėję 817.478 dolerius įnašų.
S. Kasparas, DBL B-nės Krašto Valdybos 

Pirmininkas

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, 
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
1 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.

BRITŲ PILIEČIAI

„Europos Lietuvio“ Nr. 36 skaitome, kad 
praėjusiais metais 16 lietuvių priėmė pilie
tybę. Jeigu tik toks skaičius lietuvių yra 
per 25 metus pasidarę britais, tai dėl to nė
ra ko nusiminti. Aš manyčiau, kad vis dėl. 
to priėmusių pilietybę turėtų būti žymiai 
daugiau, nes vien mūsų kolonijoje iš 18 
lietuvių tik šeši nėra britų piliečiai.

Man taip pat nesuprantama, kodėl lietu
viai skuba priimti svetimas pilietybes? Ar 
vien tik todėl, kad nusikratytų DP vardo?

Kaip patiriame iš Australijos lietuvių 
spaudos, ten net prasidėjo diskusijos, kas 
mes esame — lietuviai ar australai. Tikė
kime, kad Anglijos lietuvių tarpe tokių 
diskusijų nekils.

J. Liobė
Redakcijos paaiškinimas. „E. Lietuvyje“ 

parašyta, kaip ir pats J. Liobė cituoja, kad 
16 lietuvių priėmė britų pilietybę ne per 
25 metus, o vien praėjusiais, t. y. 1972 me. 
tais. Kiek lietuvių iš viso yra priėmusių 
pilietybę — sunku pasakyti, nes seniau tie 
daviniai nebūdavo atskirai skelbiami. Ko
dėl lietuviai priima kitų kraštų pilietybes 
— tai kiekvieno asmeniškas reikalas.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

— Vyrai, žmonės ir moterys! Skubėkite 
įsigyti išlošimą bilietais!

(Loterijos bilietų platintojas)

— Aš atėjau čia pietauti. Belaukiant jū
sų, planai pasikeitė: dabar prašau atnešti 
man vakarienę.

(Atodūsis restorane)

„Ypač atkreipti ūkio agronomo dėmesį į 
traktorius, nes dar pasitaiko, kad traktoriai 
nakčiai paliekami nakvoti namuose“.

(Iš posėdžio protokolo)

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“,

1948 m. lapkričio 4 d.
— Šis numeris iliustruotas lietuviškais 

pašto ženklais. Iš viso įdėti net 22 skirtin
gų ženklų atspaudai.

— Išspausdintas iliustruotas Lietuvos 
partizanų karininkų mokyklos „Kažkur 
miške“ aprašymas. Mokykla esanti „Tau
ro“ apygardoje ir turinti 40 kariūnų. Iš ap
rašymo matyti, kad mokykloje esama pa
kankamai instruktorių ir ginklų. Tik mais
to klausimas esą darosi vis sunkesnis. Be 
to, po kiekvieno užpuolimo mokykla turi 
keltis į naują vietą. Prie mokyklos esąs net 
ir kariškas teismas.

Visa tai buvo 1948 metais...
— Londone ruošiamas pirmas literatū

ros vakaras ir koncertas. Visi dalyvavę ra
šytojai, išskiriant mirusį S. Laucių, tebe
gyvena Anglijoje. Ar tik jie nebus pati 
sėsliausia profesija.
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