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Prieauglio problema Naujas laivo kapitonas
Jau buvo rašyta, kad Lietuvoje gyvento

jų prieauglis yra katastrofiškai menkas. 
Tuo klausimu susirūpinta ir pačioje Lie
tuvoje. V. Lukoševičius žurnale „Komunis
tas“ (Nr. 12-1973) rašo:

„Lietuvos gyventojų skaičius auga gana 
lėtai. Nuo laikotarpio prieš Spalio socialis
tinę revoliuciją (1918) iki 1970 metų gy
ventojų skaičius respublikos teritorijoje 
padidėjo vos apie 10 procentų, kai tuo tar
pu visoj Tarybų Sąjungoj jis vidutiniškai 
padidėjo apie 52%. Baltarusijoje per mi
nėtą laikotarpi gyventojų padaugėjo dau
giau kaip 30%, Estijoje — 42%, Moldavi
joje — 74%, Armėnijoje — 2.5 karto, Kir
gizijoje net 3,5 karto.“

Nors mirimų skaičius Lietuvoje yra su
mažėjęs, bet gimimų skaičius nuo 1960 
metų pradėjo kristi. Taip, pvz., 1972 m. 
vienam tūkstančiui gyventojų priaugo tik 
7,9 žmonės.

„Per pastaruosius dvylika metų gimimų 
lygis, skaičiuojant vienam tūkstančiui gy
ventojų, respublikoje sumažėjo 25%, o na
tūraliojo prieauglio net 46%. Tai yra labai 
dideli kritimo tempai“, sako tas pats au
torius.

Ypač smarkiai gyventojų prieauglis pra
dėjo kristi paskutiniaisiais metais. Pvz., 
1960 m. bendras metinis gyventojų prie
auglis buvo 41 tūkstantis, o 1972 m. jau tik 
25 tūkstančiai. Lietuvos gyventojų prieaug
lis nebepasiekia vidutinio Sovietų Sąjun
gos prieauglio, neskaitant jau Azijos žemy
ne esančių respublikų.

Smarkiai mažėja ir daugiavaikių šeimų 
skaičius. 1950 m. buvo 45 tūkstančiai dau
giavaikių motinų, gavusių specialias pa
šalpas, 1971 m. jų skaičius nukrito iki 22 
tūkstančių. Pagal V. Lukoševičių, visi da
viniai rodo, kad gyventojų prieauglis gali 
ir toliau mažėti.

Jis nurodo ir visą eilę mažėjimo priežas
čių, kaip nepakankamas materialinis ir 
moralinis daugiavaikystės skatinimas, gy
venamojo ploto trūkumas miestuose, ma
žos šeimos modelio formavimasis visuome- 
nėję.

Natūralų prieauglį trukdo vyrų apgyven
dinimas miestų viengungių bendrabučiuo
se, kur nėra sąlygų šeimas kurti. Taip pat 
neigiamai veikia trečioji darbo pamaina 
moterims, arba moterų skyrimas į joms 
netinkamus ir neleistinus darbus.

Per mažai atsižvelgiama į šeimų kūrimo 
reikalą, planuojant vietinę pramonę: vie
nur kuriasi įmonės, kur darbo gauna tik 
vyrai, kitur vėl darbo pasiūlos daugiau at
siranda moterims.
. Atkreiptinas dėmesys, kad viena iš prie
žasčių gimimų skaičiaus mažėjimui nuro
doma moterų užimtumas gamyboje ir bui
tyje. „...moterys be reikalo sugaišta daug 
laiko parduotuvėse, buitinio aptarnavimo 
įmonėse, ryšių įstaigose (pašte), transpor
to bilietų kasose, poliklinikose, taupomo
siose kasose, taip pat mokant už butą ir 
kitose įstaigose.“ Toliau rašoma: „Ministe
rijos žinybos, rajonų bei miestų vykdomie
ji komitetai turėtų sustiprinti kovą už ei
lių likvidavimą gyventojus aptarnaujan
čiose įmonėse, organizacijose bei įstaigose; 
prieš asmenis, sistemingai ignoruojančius 
šiuos svarbius visuomenės interesus, reik
tų imtis griežtesnių priemonių“.

Pasirodo, kad pastaraisiais metais darbo 
įmonės ir profesinės sąjungos taip pat ne
pakankamai kreipia dėmesio į nėščių mo
tinų pagalbą ir gausių šeimų materialinę 
paramą.

Iš visa to. kas čia trumpai suminėta, at
rodo, kad Lietuvoje gyventojų prieaugliu 
pradėta rimtai susirūpinti. Minėto auto
riaus mintys daugeliu atveju yra teisingos 
ir objektyvios. Iš visų jo paminėtų sąlygų 
labiausiai, atrodo, dėmesys kreiptinas į gy
venamųjų patalpų aprūpinimo klausimą. 
Lietuvoje jau išsikrapštyta iš pokarinės 
varganos būklės, kai viename kambaryje 
gyveno ir vaikus augino dvi ar daugiau 
šeimų. Į tokias sąlygas niekas nebenorėtų 
grįžti. Dabar ten yra savotiškas pereina
masis laikotarpis — gyventojai skubinasi 
keltis iš kambarių ir lūšnų į patogius bu
tus, kurių, deja, visiems dar neužtenka. 
Todėl jaunavedžiai bevelija palaukti su 
šeimos padidėjimu, kol apsigyvenimo sąly
gos pagerės. Tokiai padėčiai esant, susida
ro savotiška biologinė tuštuma, turinti di
delės įtakos į ateities natūralų gyventojų 
prieauglį. Tokia tuštuma iš dalies po karo
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buvo atsiradusi Anglijoje, kur pensininkų 
amžiaus gyventojų grupė sudaro nenorma
liai didelį nuošimtį, nes tam tikrame butų 
krizės laikotarpyje prieauglio normalus 
tęstinumas buvo sutrikęs.

J. Vikis

(Mūsų bendradarbio Italijoje pranešimas)

Sovietų užs. reik. min. Gromyka, atvy
kęs specialaus vizito į Romą, vasario 20 
dieną buvo taip pat priimtas audiencijoje 
Vatikane, kur apie 50 min. kalbėjosi su Po
piežium Pauliu VI.

Po vizito Vatikanas paskelbė komunika
tą, kuriame sakoma, jog per pasikalbėji
mą buvo paliesti trys klausimai: padėtis 
Vid. Rytuose, Europos saugumo bei ben
dradarbiavimo konferencija ir Katalikų 
Bažnyčios padėtis Sov. Sąjungos teritori
joje.

Kalbėdamas pirmuoju klausimu, Gromy- 
ka norėjo išgauti Vatikano nuomonę dėl 
Jeruzalės, kad galėtų spausti Izraelio vals
tybę pasitraukti iš šio miesto. Popiežius ta
čiau atsakęs, kad Vatikanas tuo tarpu dar 
neturi nusistatymo dėl teritorinių pakeiti
mų, bet norėtų, kad Jeruzalės šventovės 
būtų prieinamos lankyti tikintiesiems.

Vatikanas yra daugiau susirūpinęs Euro
pos saugumo konferencija, kuri nuo sausio 
15 d. vėl posėdžiauja Ženevoje. Ypatingai 
jos darbais trečiojoje komisijoje, kuri 
svarsto humanitarinius bei kultūrinius 
santykius. Tuo labiau, kad šios komisijos 
darbai gruodžio mėn. sesijoje buvo beveik 
sustoję.

Tačiau Vakarų valstybės, kaip žinoma, 
nėra linkusios nusileisti tokiais svarbiais 
klausimais, kaip laisvas žmonių judėjimas 
tarp Vakarų ir Rytų, idėjų skleidimas ir 
bendrai dėl žmogaus laisvės pagrindinių

Vatikanas apie Lietuvą

PASAUL YJE
DIPLOMATINĖS VARŽYBOS

Dr. Kissingeris atvyko į Siriją ir gavo 
žydų belaisvių sąrašą, kurio Sirijos vyriau
sybė žadėjo neduoti, iki Izraelio kariuome
nė pasitrauks iš užimtųjų sričių. Sovietai 
buvo tiek nustebę, kad vos tik pasikėlus dr. 
Kissingerio lėktuvui skristi į Izraelį, į jo 
šiltą vietą nutūpė jų Iliušinas, atskraidinęs 
A. Gromyko. Jis nori sužinoti Sirijos elge
sio priežastis. Tuo labiau, kad Sirijos san
tykiai nuo paliaubų pradžios nebuvo labai 
nuoširdūs. Maskva spaudė Siriją mokėti už 
ginklus grynais pinigais arba daryti poli
tines nuolaidas. Dabar Gromyko nori suži
noti, ką dr. Kissingeris pažadyėjo už san
tykių su JAV pagerinamą, žodžiu, vyksta 
diplomatinės varžybos dėl įtakos arabų pa
saulyje.

Dar didesnės varžybos vyksta Egipte — 
apsikeista su JAV ambasadoriais, pakvies
tas prezidentas Nixonas. Iš kitos pusės čia 
vėl atskubėjo A. Gromyko, o vėliau žada 
lankytis Podgomy.

Prezidentas Sadat'as nerodo ypatingo pa
lankumo sovietams. Jis net nepageidavo.
kad L. Brežnevas dalyvautų paliaubų su- tetine valdžia, bet pataria atsisakyti revo- 
tartį su arabais pasirašant. Perdaug akty-' liūtinio marksizmo, paliekant jį tiems, kri
viai pradėjęs reikštis S. Sąjungos ambasa- j rie dar nėra išbandę. Ir, žinoma, panaikin- 
dorius V. Vinogradov‘as turėjo būti pakeis ti vergų stovyklas, suteikiant žmonėms 
tas nuolaidesnių. | daugiau asmeniškos laisvės.

Užrašas prie stipraus ąžuolo buv. Tautų 
Sąjungos kieme sako, kad šis medis buvo 
pasodintas nepriklausomos Latvijos vy

PASIRODĖ SVASTIKA
Vakarų Vokietijoj greitai žada pasirody

ti naujas savaitraštis „Tretysis Reichas“.
Jo tikslas būsiąs aiškintis, kas dėjosi Vo
kietijoje 1933-1945 m. laikotarpyje, šio lei
dinio reklamai pasiūlyta naudoti vėliavė
les su svastika viename kampe. Kai kurios 
TV stotys nepriima tokių skelbimų, aiškin- 
damos, kad jie garbina buvusį nacizmą.

teisių, lygiai kaip nėra linkusios sutikti su 
Brežnevo doktrina dėl riboto suvereniteto. 
Tenka apgailestauti, kad tuo pat laiku, kai 
Ženevos konferencija patylomis tęsia savo 
darbus, Sov. Sąjungos viduje vykdomos re
presijos, kurių paskutinė auka buvo Sol- 
ženicinas, kas visiškai prieštarauja princi
pams, dėl kurių bandoma susitarti.

Šitoje srityje Vatikanas yra dėjęs daug 
pastangų, kaip rodo kad ir prieš kelias sa
vaites mons. Casaroli vizitas Varšuvoje, ar 
paaukojimas kardinolo (turima galvoje — 
Mindszenty), kuris buvo vertas visapusiš
kos pagarbos. Neatsižvelgiant į visą tai, 
kaip dabar vis daugiau aiškėja, komunis
tiniuose kraštuose negalima sureguliuoti 
santykių tarp valstybės ir Bažnyčios net 
ir tiek, kad galėtų būti paskirti vyskupai į 
tas diocezijas, kurios po karo buvo atskir
tos nuo Lenkijos, ar į tokius kraštus, kaip 
Lietuva.

Vatikano komunikatas sako, jog Lietuva 
yra ■kraštas, kur tautiškumas ir katalikybė 
gali įžiebti sprogimus, kaip 1972 metų su
kilimas Kaune, jeigu nebus kreipiama dė
mesio i žmogaus teisių gerbimą, ką Vaka
rų ir Rytų Europa turėtų įsipareigoti Žene
voje.

Paduodamas šią žinią, Milano italų dien
raštis „Corriere della Serą“ paaiškina, kad 
kaip tik dėl to popiežius kiekviena proga 
reikalavo Ženevos konferencijos, ir kaip 
tik dėl to Paulius VI šį kartą taip ilgai kal
bėjosi siu Sov. Sąjungos užs. reik. min. 
Gromyka.

Atrodo, kad diplomatinės veiklos varžy
bų centras šiuo metu yra persimetęs į Vid. 
Rytus. Kas tas varžybas laimės, tas turės 
didesnį politinį svorį tarptautinėje politi
koje.

LAIŠKAS Į KREMLIŲ

„Obesver“ (kovo 3 d.) paskelbė A. Sol- 
ženytsino laišką Kremliaus valdovams, ku
rį jis buvo parašęs 1973 m. rugsėjo mėn. 
Laišką brošiūros formoje išleido YWCA 
Paryžiuje. Tai yra ta pati leidykla, kuri 
išleido „Archipelago salyną“.

Savo laiške Solženytsinas siūlo Sov. Są
jungai atsižadėti pirmaujančio vaidmens 
pasaulyje ir marksizmo. Vietoje to, jis siū
lo sutelkti jėgas Sibiro platybių išvysty
mui ir duoti žmonėms daugiau laisvės.

Didžiausias pavojus S. Sąjungai esanti 
Kinija. Todėl reikią organizuoti stiprią 
gynybą Sibire. Kitaip per 10-30 metų So
vietų Sąjunga galinti būti nušluota nuo 
žemės paviršiaus kartu su Vakarų pasau
liu.

Jis nesiūlo įvesti Sov. Sąjungoje vaka
rietiškos demokratijos, sutinka su autori- 

riausybės atstovo prieš 1940 m .okupaciją.
Prie ąžuolo — dr. I, Spilners, JAV Lat

vių Draugijos Pirmininkas.

Blogiausias dalykas, kai reikia keisti 
laivo kapitoną audros metu. Tokioje eko
nominėje ir politinėje audroje buvo (ir te
bėra) Anglija, kai jos laivą vairuojantis 
kapitonas E. Heath nutarė padaryti per
mainas. Daug kas abejojo dėl jo žygio pro
tingumo. Iš pradžių net opozicija perdaug 
nesidžiaugė. Bet demokratiniuose kraštuo
se kartais taip atsitinka, kad partijos inte
resai užgožia krašto reikalus. Tur būt, taip 
atsitiko ir dabar: E. Heath numatė, kad jis 
negalės išvesti krašto iš sunkumų per jam 
likusį valdyti laiką ir panorėjo, kad bal
suotojai tą laiką pratęstų ir tuo būdu iš
gelbėtų partijos padėtį. Tai yra demokra
tinės santvarkos silpnoji pusė.

Tačiau tą silpnąją pusę atsveria kita, žy
miai stipresnė: tauta turi galimybę pa
reikšti savo valią. Šį kartą nelengva buvo 
kraštui apsispręsti. Gal todėl tas sprendi
mas ir buvo toks saliamoniškas — vieną 
partiją išmetame, bet ir kitos nepriimame! 
Dabar atrodo, kad toks sprendimas buvo 
teisingas. Jis sudrumstė dviejų partijų 
sistemos per amžius nusistovėjusius van
denis ir privertė politikus daugiau galvoti 
apie viso krašto, o ne vien tik apie savosios 
partijos reikalus. Ir, greičiausia, kraštas 
dar turės pergyventi ne vieną politinį su
krėtimą, kol tautos noras bus pilnai 
suprastas ir išgirstas.

Darbiečių sudarytąją vyriausybę beveik 
visų srovių spauda sutiko gana palankiai. 
Tik Liberalų partijos vadovybė nebuvo la
bai patenkinta. Jie pavadino naująjį kabi
netą senamadiška socialistų vyriausybe, 
kuri jau anksčiau esanti įrodžiusi, kad ne
sugeba pati viena išvesti laivo iš audringų 
vandenų. Liberalai galvoja, kad Anglijai 
šiuo metu yra reikalinga tokia vyriausybė, 
kurioje atsispindėtų tautos vieningumas. 
Ypačiai jie pasisako prieš kraštutinių sro
vių atstovų paskyrimą į vyriausybę. Ar 
tokiais reikalavimais privers liberalai da
bartinę vyriausybę kapituliuoti, parodys 
ateitis. Tačiau juos ignoruoti šiuo metu 
jau nebeįmanoma, nes už savo nugaros jie 
turi apie 20% balsuotojų.

Beveik visi pripažįsta, kad senas ir pa
tyręs politikas H. Wilsonas sudarė ne tik 
gana pajėgią, bet ir gerai išbalansuotą vy
riausybę. Santykis tarp partijos kairiosios 
ir dešiniosios grupės gerai išlaikytas. Į mi- 
nisterių postus paskirti tokie žmonės, ku
rie jau seniai yra įrodę simpatijas ir su
gebėjimus duotuosius uždavinius atlikti. 
Dauguma kabineto narių jau anksčiau yra 
buvę ministeriais. O tokie naujokai, 
kaip stipriai kairus, Darbo ministeriu pa

Se/rfyn/oS DIENOS
— New Yorke kilo pasipiktinimai ir pro

testai prieš krautuves, kurios parduoda iš 
šunų kailių darytus kilimus. Kailiai impor
tuojami iš Kinijos, bet kilimai daryti Ang
lijoje.

— Kinija pareiškė protestą Prancūzijos 
vyriausybei dėl Paryžiaus kinuose de
monstruojamos komedijos, vaizduojančios 
Kinijos invaziją į Prancūziją.

— Rusų kariniai patarėjai vyksta į Pe
ru, Pietų Amerikoje. Peru vyriausybė taip 
pat užpirkusi Sov. Sąjungoje ginklų ir 
amunicijos.

— Solženytsinas nebenori apsigyventi 
Norvegijoje dėl dviejų priežasčių: krašto 
mokesčiai yra labai dideli ir nėra nei vie
nos ortodoksų bažnyčios.

— Etiopijoje kariuomenė kelia neramu
mus, reikalaudama didesnio atlyginimo. 
Tuo tarpu krašte vis dar siaučia badas.

— Grupė katalikų kunigų-profesorių at
virame laiške „The Times“ dienraštyje ap
kaltino kardinolą Heenan'ą už jo ganyto
jišką laišką, liečiantį komunistų infiltraci
ją į prof, sąjungas.

— Raudonosios Armijos daliniai Kinijos 
pasienyje apdovanoti specialiu Raudono
sios vėliavos ordinu. Kinai įžiūri, (kad tai 
yra savotiška provokacija.

— Britų geologinis muziejus planuoja 
suruošti parodą, pavadintą „Britanija 
prieš žmogaus atsiradimą“.

— Penkių miegamųjų kambarių namas 
Sandhurste, į kurį atsikraustė gyventi 
princesė Anne su savo vyru Mark Phillips, 
yra statytas 1810 metais.

— Naujai surasti Anglijoje akmens ang
lies klodai yra tokie dideli, kad jos galėtų 
užtekti mažiausia 70 metų.

— Iš apie 500 liberalų kandidatų per 
šiuos rinkimus tiktai 22 neteko savo depo
zitų.

— I Vakarus pabėgęs čekų generolas 
Senja pareiškė, kad 1968 m. Čekoslovaki
jos invazijos metu Raud. armija buvo pa
siruošusi užimti ir Jugoslaviją.

— Nors dauguma pramonės įmonių dir
ba tik 3 dienas savaitėje, bet bendroji ga
myba siekia 70% ankstesnės produkcijos. 

skirtas Michael Foot, gali pasirodyti sun
kiai pakeičiami.

Dešinioji spauda reiškia abejonių tik 
dėl dviejų ministeriu paskyrimo. Ji būtų 
norėjusi tarptautinį pripažinimą įsigijusį 
R. Jenkins matyti ne vidaus, bet finansų 
ministeriu, kuriuo jau anksčiau jis yra bu
vęs. Ne visai tinkamu laikomas Prekybos 
ministeris P. Shore, nuo seno nemėgstąs 
bendradarbiavimo su užsieniais ir didelis 
Europos Bendruomenės priešas. Tačiau 
galvojama, kad finansiniuose ir prekybi
niuose reikaluose stiprios paramos suteiks 
milijonierius H. Lever, kurį ministeris pir
mininkas pasiskyrė savo finansiniu pata
rėju.

Kaip ilgai išlaikys stipriai blaškomo lai
vo vairą savo rankose naujasis kapitonas? 
Tai klausimas, į kurį nei vienas politikas 
šiuo metu dar nesiima atsakyti. Jei naujo
ji vyriausybė bent laikinai duos pirmeny
bę valstybės reikalams, o ne partijos pro
gramai, jei ji susilaikys nuo plačiai užsi
motų suvalstybinimų ir neskubės išstoti iš 
Europos Bendruomenės, tai ji gali susi
laukti tautos ir parlamento daugumos pri
tarimo. Tačiau vienas neatsargus žingsnis 
gali lengvai sugriauti visus planus, nes 
partija neturi parlamente absoliutinės 
daugumos. Sunkus bus naujojo kapitono 
darbas, nes visą laiką reikės derinti pa
čioje partijoje besireiškiančias dvi sroves. 
Jeigu jam prisieitų kapituliuoti, tada dar 
liktų dvi išeitys: visų partijų koalicinė vy
riausybė, kurios partijų vadai nenori, ar
ba nauji parlamento rinkimai, kurių kraš
tas šiuo metu nepageidauja. Politiniai ko
mentatoriai pranašauja naujosios vyriau
sybės amžių nuo trijų mėnesių iki dviejų 
metų. Pagyvensim — pamatysim.

Lucanus

ŠVEDIJOS KARALIAUS TEISĖS

Švedijoje priimta nauja konstitucija, pa
gal kurią karalius pasilieka tiktai valsty
binis simbolis. Vienintelė jo privilegija - — 
negaili būti traukiamas teisman už civili
nius prasikaltimus. Sostas bus paveldimas 
tik tuo atveju, jei yra vyriškos giminės 
paveldėtojas. Kraštą valdys parlamentas, 
kurio pirmininkas perima beveik visas ka
raliaus arba prezidento pareigas. Jis skirs 
ministerį pirmininką ir atidarys parlamen
tą. Naujoji konstitucija įsigalės nuo 1975 
m. pradžios. Nuo tada Švedija bus daugiau 
panaši į respubliką, negu į monarchiją.

— Britų karo laivynas pasisiūlė Egiptui 
padėti išvalyti Sueso kanalą.

— Indijoje Gujerat valstijoje per stu
dentų riaušes jau žuvo 60 žmonių. Studen
tai reikalauja naujų rinkimų.

— Kuwaiti sultanatas pasiūlė Bristolio 
miestui paskolą, 34 mil. dolerių.

— Parėjusiais metais užsienio vizitorių 
skaičius Anglijoj padidėjo 11%, bet sve
čių iš JAV atvyko 3% mažiau, negu 1972 
m.

— JAV ir Egiptas atnaujino diplomati
nius santykius. Prezidentas Nixonas pa
kviestas apsilankyti Egipte.

— Naftos bendrovė „Shell“ praėjusiais 
metais turėjo 730 milijonų svarų pelno.

— Sumažėjus eksportui, Volkswagen© 
fabrikai, kuriuose dirba 126.000 darbinin
kų, žada sustabdyti fabriką 10-11 dienų.

— Įvedus trijų dienų darbo savaitę, 
Anglijoje padidėjo bulvių suvartojimas.

— Prie Paryžiaus nukritusiame turkų 
lėktuve, kuriame žuvo 345 žmonės, 264 ke
leiviai buvo britai.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
LAISVĖS VARPAS

Dauguma mūsų dar gerai atsimename 
Kauno Karo Muziejaus bokšte kabojusį 
Laisvės Varpą ir girdėjome jo skambėji
mą. Tai buvo vertinga Amerikos lietuvių 
dovana, primenanti Lietuvos valstybės at
statymo žygius ir bendrą kovą už jos lais
vę. Šiemet sukanka 55 m., kai tas varpas 
buvo nuliedintas Amerikoje ir vėliau at
vežtas į Lietuvą. Tos sukakties proga su
sipažinkime su jo istorija.

Laisvės Varpo sumanytojas ir kūrėjas 
yra adv. J. Bagdžiūnas-Borden. Jis tą min
tį pirmą kartą viešai iškėlė 1919 m. gegu
žės 9 d. Chicagos Lietuvių Draugijų Tary
bos atstovų susirinkime. Pasiūlymas buvo 
vienbalsiai priimtas ir tam reikalui išrink
tas komitetas. Jo pirmininku paskirtas 
adv. J. Bagdžiūnas. Varpą, pagal Amerikos 
„Liberty Bell“ modelį, nuliejo St. Louise 
firma. Birželio 9 d. varpas jau buvo atvež
tas į Chicagą ir patalpintas Congress gat
vės teatre. Ten tą dieną vyko priešseiminis 
koncertas. Teatras turėjo 4.000 sėdimų vie
tų, kurios jau iš anksto buvo užsakytos. Be 
to, dar estradoje buvo sutalpinta apie 500 
žmonių. O ant estrados laiptų susėdo apie 
200 lietuvių karių-veteranų. Varpas buvo 
padėtas ant paaukštinimo ir apdengtas 
Amerikos ir Lietuvos vėliavomis. Šalia jo 
stovėjo dvi lietuvaitės, pasipuošusios pro
gai pritaikytais drabužiais. Jos atstovavo 
Columbijai (B. Drangelienė) ir Lietuvai 
(S. Staniulytė). Aplink susėdo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietuvaitės, vaiz
duojančios vaidilutes. Šonuose stovėjo ka
reivių garbės sargyba. O kaip vyko toli
mesnė tų iškilmių eiga, rodo ši spaudos iš
trauka:

„...Sugiedota Amerikos ir Lietuvos him
nai, pasakyta viena kita įžanginė kalbelė, 
ir giedojo Birutės choras. Priekin išėjo se
natorius Mason ir pradėjo savo kalbą. Su
jaudintas, jisai kalbėjo jautriai, net dra
matiškai. Pasiekęs savo jausmų ir kalbos 
ekstazę, davė sargyboje stovintiems karei
viams ženklą nudengti varpą ir... smarkiai 
sušuko: „Ring out the Bell for Lithuania's 
Freedom!"

Tuo momentu, kareivių įsiūbuotas, pir
mą kartą suskambėjo Lietuvos Laisvės 
Varpas. Jo balsas buvo skardus ir tyras.

Žiūrovai karščiausiai plojo, jaudinosi. 
Daugelis šluostė nuo veidų ašaras. („Nau
jienos“, 1958 m.).

Sekančią dieną Morrison viešbutyje pra
sidėjo lietuvių seimas, kur buvo atvežtas 
ir Laisvės Varpas. Abidvi dienas juo skam
bino žmonės, sudedami didesnę auką. Apie 
seimo eigą ir varpo iškilmes buvo paga
mintas filmas.

Varpas buvo daugiau kaip 4 pėdų aukš
čio ir 3 pėdų pločio. Svėrė 1.100 svarų, o 
įrėmuotas — 1.300 svarų. Vienoje varpo 
pusėje buvo išlietas įrašas: „Amerikos Lie

tuvių Seimas Lietuvai, Birželio 9, 10 ir 11, 
1919 m., Chicago, Ill. Kitoje pusėje išlieta 
Lietuvos Vytis ir žodžiai: — „O, Skambink 
per amžius Vaikams Lietuvos. Tas laisvės 
nevertas, Kas negina Jos“.

Varpo įrašą „O, skambink per amžius“ 
sugalvojo anuometinis „Lietuvos“ redak
torius B. K. Balutis, buvęs Lietuvos įgalio
tas ministras Anglijoj. Todėl ir ant jo ka
po yra pastatytas Laisvės Varpą simboli
zuojantis paminklas, kurio projektą paruo
šė skulptorius A. Moneys.

Nepriklausoma Lietuva Laisvės Varpą 
įamžino ir pašto ženkluose. 1940 m. kovo 
15 d. išleistoje Lietuvos neutralumui atžy
mėti laidoje, 30 et. vertės pašto ženklo pie
šinyje matome Laisvės Varpą. Kai komu
nistinė Rusija okupavo Lietuvą, tai šį ir 
keletą kitų ženklų perspausdino gėdingu 
įrašu „LTSR 1940 VII 21“.

V. Vytenietis

B. Railos, Paguoda*
„Nidos“ knygų klubas leidžia stambų li

teratūrinės kritikos ir literatūrinėmis te
momis raštų rinkinį, kurį iš savo anksty
vesnių ir vėlyvųjų darbų parengė žinomas 
žurnalistas ir kritikas Bronys Raila.

Rinkinys bendru vardu vadinsis PA
GUODA ir susidės iš trijų dalių, kurios 
tilps trijuose atskiruose, neplonuose to
muose. Didžiuma medžiagos buvo baigta 
redaguoti 1972 metais, o visi trys tomai Ni
dos spaustuvėje baigti rinkti 1973 m. pa
baigoje ir atliktos jų korektūros. Pirmasis 
tomas jau atspausdintas ir neilgai trukus 
bus pradėtas siuntinėti Nidos klubo na
riams bei platintojams.

Pirmajame tome bus kai kurių populia
rių užsienio rašytojų (Orwellio, Koestlerio 
ir kt.) veikalų platesnės analizės, marksiz
mo problemos ir pastangos bolševikinti lie
tuvių literatūrą ir kultūrą, o taip pat „dva
sinių santykių su tauta“ painiavos, kaimo 
ir samanotos bakūžės susikirtimas su mies
tine Lietuva ir industriniu kraštu, pasta
bos apie mūsų literatūrinės kritikos gaires 
ir toje plotmėje šimtmečių lietuviškų kny
gų vertinimai bei jų autorių apibūdinimai.

Antrajame tome eina išsamesni nagrinė
jimai keturių išeivijos moterų kūrybos, 
taip pat Aloyzo Barono „Trečiosios mo
ters“ romano, poeto dekadento Leono Ska- 
beikos gyvenimo ir kūrybos kontroversijos 
sovietinės kritikos spektre ir pabaigai per
redaguota bei papildyta „Rauda apie Ais
tį“, kurios pirmasis rankraštis praėjusiais 
metais buvo pasirodęs „Draugo“ kult, prie
de.

Trečiąjį tomą sudaro kitos labai įvairios 
(aplamai nepolitinės) temos: dar poros vi
suomeninio turinio veikalų aptarimai, sky
riai apie lietuvišką teatrą, dailę, dainas ir 
šokių muziką, filmą ir šiek tiek saty-

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ANTOLOGIJA

Manyland Books Inc. leidykla, vadovau
jama Stepo Zobarsko, išeivijoje jau yra iš
leidusi per 40 knygų anglų kalba, daugiau
sia lietuvių autorių. Daugelio tų leidinių 
tiražai jau yra išsibaigę. Lithuania 700 
Years išlleido jau tris laidas, kurios jau 
pusė išparduota. į

Šiuo metu yra paruošta ir greitu laiku 
bus pradėta spausdinti 50 metų lietuvių li
teratūros antologija, kurią sudarys 32-jų 
autorių beletristiniai kūriniai, išversti į 
anglų kalbą. >

Leidyklos vedėjas neseniai kreipėsi į lie
tuvių visuomenę materialinės paramos 
aukščiau minėtam leidiniui, kuris pareika
laus 12.000 dol. Pirmoji atsiliepė dr. Nijo
lė Bražėnaitė su 1.000 dolerių auka. Lietu
vių Fondas paskyrė 5.000 dol. ir tai įgalino 
darbą pradėti.

LIETUVIŲ DIENOS TORONTE

Toronto (Kanadoje) lietuviai suruošė la
bai iškilmingą Vasario 16 minėjimą. Jame 
dalyvavo federacinės vyriausybės ministe-

Kiiijrašo
„Dirva“ (Nr. 2) rašydama apie ekonomi

nę krizę, primena Skotus, garsėjančius di
deliu šykštumu ir pataria amerikiečiams 
perdaug nesišaipyti.

„Patarlė sako: Nespiauk į vandenį, gal 
pačiam reikės išgerti. Amerikoje daugely
je pašaipos anekdotų vis ir vis liežuvio ga
le buvo pajuokiami škotai, esą baisūs, tie
siog nežmoniški šykštuoliai. Bet koks šykš
tumas visuomet priskiriamas škotams, 
nors, gal būt, jiems tie dalykai nežinomi 
nei patirti. O iš tiesų jie yra žmonės kaip 
visi. Glasgowe gyvena nemaža lietuvių, ku
rie nesipeikia Skotais. Aišku, tik ilgametė 
šališka pajuoka juos taip suniekino. Bet 
jau atėjo laikas, kai jie gali iš tų pajuokė- 
jų saldžiai pasijuokti. O Amerikos švais- 
tuoliams dabar tas prievartos taupumas 
ypač skaudus, nes — ne pačių noru, o tik 
arabams privertus. Štai praėjo Kalėdos 
pas mus jau kone tamsoje, nė dešimtos da
lies to blizgėjimo, o anksčiau niekas nesi- 
vaizdavo, kad šventė būtų be gausiai žėrin
čių eglučių viešumoje, namų languose ir 
angose. Irgi automobilis atrodė kaip antras 
prigimimas amerikiečiui — be šventadie- 

riškiausių autoriaus feljetonų, pavadintų 
„reporterio užrašais“.

Visi trys tomai sudarys per tūkstantį. 
puslapių. Ypačiai įdomūs savo lietuviško
mis temomis paskutinieji du tomai.

Knygos spausdinamas ribotas kiekis. 
Kas laiku pirmojo tomo neįsigys, vėliau 
gali jo nebegauti.

Su dotupiais'
PASAULYJE

ris St. Haidasz ir Toronto miesto burmist
ras. Perskaitytas ministro pirmininko at
siųstas sveikinimas.

Šventės proga, vasario 15, 16 ir 17 mies
to burmistras paskelbė Toronto Lietuvių 
Dienomis.

JI NEBADAUJA

„Mūsų Pastogės“ Nr. 6 buvo paminėta 
„Tiesoje“ paskelbtas Marijos Ulevičiutės 
laiškas, kuriame ji skundžiasi baisiai sun
kia padėtimi Australijoje. Melbourniškiai, 
norėdami tai vargšei padėti, ėmėsi jos ieš
koti. Ir pasiteiravę sužinojo, kad ji turi 
Chedstone puikų, modernų namą su air 

nių lakstymo gyventi neįmanoma. Ir štai 
tos švaistymo tradicijos ūmai sprogo kaip 
tuščias burbulas. O kad patys net didžiavo
si išlaidumu ir kitus dėl taupumo pajuokė, 
tai itin sunku tapti taupiu, vien pašalinėm 
jėgom prispiriant. Bent škotai gali juoktis, 
kai amerikietis verčiamas būti šykštuoliu: 
gatvėse ir namuose šviesas uoliai mažinti, 
šilumos atsisakyti, pramogų važinėjimus 
užraukti ir vis dar dairytis, kur kokį kilo
vatą sutaupius. Ši gyvenimo pamoka yra 
gana gilios prasmės.“

***
Toji pati „Dirva“ (Nr. 3) rašo apie lie

tuviškus balius ir jų patiekalus.
„Balių bei švenčių rengėjai įvairiomis 

progomis rūpinasi sukviesti galimai dau
giau publikos, viliodami kartais net visai 
žemo lygio gundymais, pvz., „bus lietuviš
ko skonio vaišės, kurias nemokamai auko
ja ponia XY...“ Nuėjęs gauni gabalėlį ne 
pirmo šviežumo dešros ir šutintų kopūstų. 
Valgai ir galvoji, argi tikrai mūsų tokia 
kultūringa tauta tiktai tokį tradicinį mais
tą teturėjo, apie kurio netinkamumą ypač 
vyresniame amžiuje medicinos požiūriu ne 
kartą dašė dr. Adomavičius „Drauge“, siū
lydamas daugiau rūpintis lietuviškos dva
sios reikalais, negu dešra ir kopūstais. Ne
jaugi mes gyvendami tokioj turtingoj Ame
rikoj tiek išbadėjome, kad ne kultūrine 
programa, o tiktai valgiu tegalime būti su
kviesti į reikšmingų tautinių kultūrinių pa
rengimų šventes?“

Ar nepasitaiko kartais panašiai ir pas 
mus? 

codnitioning, važinėja automobiliu ir per 
valandą uždirba po du doleriu. Taigi ne
nuostabu, kad ji gali važinėti į Europą ir 
Lietuvoje apsilankyti. Melbourniškiai yra 
įsitikinę, kad jai maisto netrūksta ir nėra 
problemos jį nusipirkti kiek ir kokio tik 
nori.

„M. P.“

IEŠKO MEDŽIAGOS

Dr. Juozas Eretas, paprašytas Šveicari
jos Lietuvių Bendruomenės, renka medžia
gą studijai apie nepriklausomoje Lietuvoje 
dirbusius šveicarus — filologą Fr. Brende- 
rį, veterinarą K. Hoerffliną, botaniką K. 
Regelį, kalbininką A. Senną, agronomą G. 
Senną, germanistą G. Studerų, patologą E. 
Wintlerį. Jis prašo išeivijos lietuvius, tu
rėjusius ryšius su minėtais asmenimis, jų 
buvusius studentus, bendradarbius atsiųs
ti atsiminimų, turimų laiškų fotokopijų bei 
kitokios medžiagos šiuo adresu: Juozas 
Eretas, Basei. Bruderholzrain 24, Switzer
land. Už talką visiems iš anksto taria nuo
širdų ačiū.

IŠLEISTAS NAUJAS SPALVOTAS 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

JAV LB Švietimo Taryba išleido didelio 
formato (sulankstomą, suvyniojamą ir pa
kabinamą) spalvotą Lietuvos žemėlapį, 
kurį sudarė L. Andrius ir atspaude Rand & 
McNally žemėlapių leidykla Chicagoje. Tai 
fizinis, su politinėmis sienomis Lietuvos 
žemėlapis, svarbiausia skirtas lituanisti
nėms mokykloms. Žemėlapio dydis 59 co
liai (150 cm) ir 48 coliai (120 cm), spal
votas su kalnuotumo laiptu iki 100 metrų.

Žemėlapio kainos: be lazdų — sulanks
tytas voke arba susuktas $15.00.

Užsisakyti galima Švietimo Taryboje, ra
šant šiuo adresu: R. Kosmonas, 7209 So. 
Mozart, Chicago, Illinois 60629.

ŽURNALISTIKOS PREMIJA

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
1973 m. žurnalistikos premiją šiais metais 
paskirta Čikagoje gyvenančiam žurnalistui 
Vladui Būtėnui, kuris spaudos puslapiuose 
labiau yra žinomas kaip Vladas Ramojus. 
Komisija šį kartą pagrindinį dėmesį skyrė 
ne redaktoriams, bet laikraščių bendradar
biams. Tūkstančio dolerių premijos inicia
torius ir mecenatas yra kun. dr. J. Pruns- 
kis. Laureatas V. Būtėnas yra parašęs ir 
išleidęs knygas „ Lenktynes su šėtonu“, du 
tomus „Kritusiųjų už Lietuvos laisvę“ apie 
partizanų pokario kovas ir šiuo metu ruo
šia III tomą.

Sutartis trejiems metams
A. POCIUS

Neapsikęsdamas Mingėla paliko Fri
burgą ir atsidūrė Ženevoje. Bet ir čia 
ramybės dar nebuvo. Tik po ketverių 
metų, pavargusi nuo savo beviltiško 
įniršio, Tereza sutiko su skyrybomis.

Ta diena Kajetono gyvenime buvo 
viena iš laimingesnių. Išėjęs pasivaikš
čioti į Ženevos pakrantę, jis godžiai 
traukė į krūtinę vėsų, dar kalnų sniegy
nais dvelkiantį orą ir džiaugėsi gelsvais 
raiktelių žiedais, pabirusiais žalioje ve
joje. Visas pasaulis buvo nušviestas ge
ros ir malonios pavasario saulės. M i il
gėtai atrodė, kad ne tik gamta, bet ir 
jis pradeda naują savo gyvenimo etapą.

Keletą mėnesių viešbučio savininkas 
nė nežvilgterėjo į moteris. Nudegęs su 
pirmosiomis vedybomis, jis pasidarė 
labai atsargus ir įtarus. O kas, jei pasi
taikys tokia pat?!

Kartą linksmoje vyrų draugijoje, 
gurkšnojant vyną, vienas juokdarys da
vė Kajetonui įdomų p'asiūlymą: kam 
vesti, jeigu galima sudaryti draugystės 
sutartį dvejiems ar trejiems metams. 
Vienas kitą globodami, susitarėliai 
pragyvena tą laikotarpį, o po to malo
niai paspaudžia rankas ir atsisveikina. 
Nei barnių, nei pykčio.

Nieko nelaukdami, linksmi vyrai čia 
pat ant kavinės staliuko suredagavo 
Mingėlai atitinkamą skelbimo tekstą, 
įdėjo į voką ir pasiuntė į sekmadieninį 
laikraštį.

Pabudęs po išgertuvių ir prisiminęs 
pasiųstąjį skelbimą, viešbučio savinin
kas pasijuto nejaukiai: jam atrodė, kad 
jo amžius ir visuomeninė padėtis netin
ka tokiems pokštams. Nerimastauda- 
mas ėmė laukti išdaigos rezultatų.

Po sekmadienio, kai buvo išspausdin
tas skelbimas, Mingėla gerokai nustebo 

— jo adresu pasipylė laiškai. Norinčių 
sudaryti trumpalaikę sutartį atsirado 
daugiau, negu tikėjosi pats didžiausias 
pokštininkas. Vienos moterys laiškuose 
kėlė kai kurias sąlygas, o kitos įdėjo 
nuotraukas ir apsiribojo tik trumpu sa
vęs pasiūlymu. Pirmosiomis dienomis 
atsiliepė ženeviškės, o vėliau plaukė 
laškai iš kitų miestų. Juokais pradėtas 
žaidimas įgavo platų užmojį ir rimtai 
suintrigavo patį Mingėlą. Vakarais, 
sklaidydamas laiškus su pasiūlymais, 
jis į atskirą krūvelę dėjo tuos, kurie, jo 
nuomone, atrodė rimčiausi. Gerai ap
galvojęs, pasiūlė pirmuosius pasimaty
mus.

Vakare, skubėdamas kur nors į nuo
šalesnę kavinutę, Kajetonas prisiminda
vo linksmas jaunystės dienas, kai vir
pančia širdimi ant gatvės kampo lauk
davo juodaplaukėj slovakaiitės. Tada 
viskas buvo aišku ir dvasios neslėgė jo
kios abejonės. Dabar jis taip pat jautė 
nedidelį virpulį, tik gal daugiau ranko
se, negu širdyje, o krūtinę slėgė sunkūs 
netikrumo ir įtarimo jausmai, tarsi jis 
pats būtų vedamas parduoti. Atsisėdus 
kavinėje už staliuko priešais pirmąkart 
matomų moterį, jį užplūsdavo tūkstan
čiai klausimų: kodėl ji parašė laišką, 
ko ji tikisi, koks jos charakteris, ką iki 
šiol jau patyrė gyvenime ir daugybė 
panašių. Dalį iš jų Kajetonas stengėsi 
išsiaiškinti per pokalbius, bet į žmo
gaus vidų neįlįsi ir nesužinosi, kas lie
ka paslėpta.

Po ilgų svarstymų ir abejojimų Min
gėla pasirinko trisdešimtmetę, nedidu
kę ir apvalainą banko tarnautoją Ket- 
riną Keler, kuri augino šešerių metų 
dukrelę. Ir, galima pasakyti, nesukly
do. Ji buvo ramaus būdo, pakankamai 

graži ir be didelių pretenzijų. Ketrina 
turėjo nedidelį atskirą butuką, ji neper
sikėlė gyventi pas viešbučio savininką, 
o susitikdavo su juo šeštadieniais ir 
sekmadieniais, kartu eidavo į koncer
tus ar išvažiuodavo į kalnus. Dienos 
buvo praleidžiamos maloniai, be įtam
pos ir nervingumo. Ketrina nebūtų 
prieštaravusi pratęsti sutartį, bet Min
gėla, prabėgus trejiems metams, malo
niai paspaudė jai ranką ir pasakė viso 
gero.

Tiesa, retkarčiais jie susitikdavo ir 
vėliau, draugiškai pasikalbėdavoa, juo
kaudami prisimindavo kartu praleistas 
akimirkas.

Vieno tokio pokalbio metu Kajeto
nas paklausė Ketrinos, kodėl ji sutiko 
su tokiu keistu jo pasiūlymu.

— Aš tikėjau, kad mano meilumas 
ir nuoširdumas pajėgs sulaužyti visus 
tavo nusistatymus. Argi aš buvau blo
ga?

— Tu buvai labai gera, bet čia prin
cipo reikalas. Jei ne ta sutartis, gal tu 
būtum buvusi kitokia, — paaiškino 
Mingėla.

— Tu klysti! — užsigavus! metė Ket
rina, ir nuo to karto jų susitikimai vi
sai nutrūko.

Antroji bendro gyvenimo sutartis 
trejiems metams buvo sudaryta su tu
ristinės firmos tarnautoja Izabela Le- 
sing. Kajetonas ją pažinojo jau anks
čiau, todėl buvo drąsesnis, priimdamas 
galutinį sprendimą.

Izabela nebuvo gražuolė, bet kiek
vieną patraukdavo savo gyvu, linksmu 
charakteriu. Ji buvo savarankiškesnė, 
negu Ketrina, drąsiai reikšdavo savo 
nuomonę, greitai supykdavo, bet grei
tai ir atsileisdavo. Su ja gyventi buvo 
sunkiau, o kartu ir įdomiau. Galima 
sakyti, Mingėla vėl buvo patenkintas.

Artėjant antros sutarties terminui į 
pabaigą, viešbučio savininką ištiko ne

laimė: slidinėdamas kalnuose, susilaužė 
koją. Dar tebegulint ligoninėje, Izabe
la, užėjusi jo aplankyti, vieną kartą ra
miausiai pareiškė, kad pasibaigė įsipa
reigojimų laikas, ir ji laiko save laisva. 
Mingėla pamanė, kad moteris juokau
ja. Mintyse jis buvo nusprendęs užbaig
ti sutarčių žaidimą ir su Izabela pragy
venti visą likusį gyvenimą. Išėjo prie
šingai. Jokie Kajetono įkalbinėjimai 
moters nepaveikė.

Išėjęs iš ligoninės ir Vilsono krantine 
šlubčiuodamas į savo viešbutėlį, Min
gėla negalėjo atsikratyti liūdnų minčių 
apie ateitį. Po kurio laiko pabandė su
sirasti Ketriną, bet paaiškėjo, kad ji iš
tekėjo ir persikėlė į Lozaną. Siūlyti sa
vo ranką naujai moteriai jis nebeturėjo 
drąsos ir noro.

Mūsų turistinei grupei sustojus Min- 
gėlos viešbutėlyje, jo šeimininkas kaip 
tik pergyveno šį liūdnąjį laikotarpį. 
Vakare, sėdint kokteilių bare, jis išsi
pasakojo visą savo istoriją ir keikė 
Šveicarijos moteris, kad jos esančios 
didžiausios apgavikės.

Prieš mums išvažiuojant į kitą mies
tą, Mingėla pasikvietė mane į savo ka
binetą ir nedrąsiai paklausė:

— Gal būtų įmanoma išsikviesti ge
rą moterį iš Lietuvos? Iš pradžių suda
rytumėm sutartį trejiems metams, o jei 
viskas tvarkoje, vėliau apsivestumėm. 
Pats matote, didelio vargo ji neturėtų.

Aš negalėjau susilaikyti nešyptelėjęs, 
nors mano pašnekovas šį kartą buvo 
liūdnai rimtas.

— Kelionės išlaidas galėčiau apmo
kėti, — toliau dėstė viešbučio savinin
kas. — Aš įduosiu tamstai savo nuo
trauką — parodykit vienai kitai.

— Geriau bus, jei pats atvažiuosit į 
Lietuvą ir pasižvalgysit. Aš šiam reika
lui visai netikęs — nemoku piršliauti, 
— atsisakinėjau nuo keisto tautiečio 
pasiūlymo.

Lyg užsigavęs Mingėla staiga paki
lo, įmetė į stalčių susirastą nuo
trauką ir ilgai žiūrėjo pro langą į pilką 
namo sieną kitoje uždaro kiemo pusė
je.

Jau susiruošus man išeiti, jis kink
sėdamas liūdnai ištarė:

— Koks nuostabus žmogus buvo 
maro motina!.. Darbšti kaip skruzdėlė, 
auksinės širdies... Gal todėl man atro
do, kad ir kitos moterys Lietuvoje yra 
tokios.

— Visur gerų žmonių netrūksta, — 
burbtelėjau ir ištiesiau ranką atsisvei
kinti.

Mingėla pasižiūrėjo į mane, lyg ne
suprasdamas, kas aš toks ir ko pagei
dauju — visas buvo nugrimzdęs į savo 
didįjį rūpestį.

Palikus Ženevą, turistiniame kelyje 
mūsų laukė kiti miestai, kiti žmonės ir 
kiti įspūdžiai. Stabtelėjome prie Šiljono 
pilies, išvaikštinėjome Lozaną ir po sa
vaitės atsidūrėme Friburge. Bežiopsant 
į niūrokai didingus senuosius universi
teto rūmus, kažkas mane trūktelėjo už 
rankovės. Atsigręžiau ir iš nustebimo 
prasižiojau — šalia stovėjo Mingėla. 
Pilka skrybėlė, šviesus languotas pal
tas, balti kaip sniegas marškiniai ir ryš
kus bordono spalvos kaklaraištis — 
Ženevoje nemačiau jo tokio išsipuošu- 
sio. Viešbučio šeimininkas švietė lai
minga, giedria šypsena.

— Atvažiavau aplankyti pirmosios 
žmonos, — kažkodėl pašnibždomis pa
siaiškino man ir, kaip didelę naujieną, 
pridūrė: — Žinai, ji sutiko išbandyti 
trejų metų sutartį!

Nesumodamas, ko tokiu atveju rei
kėtų palinkėti, sųmiksėjau kelis neaiš
kius žodžius. Bet už tai Kajetonas stip
riai papurtė mano ranką ir laimingas 
nušlubčiojo kreiva senamiesčio gatve
le.
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St. Motuzas garsina Lietuvą

KODĖL PARDUOTI?

Vokietijoje, Vechtos senelių prieglaudo
je gyvenąs žinomas liaudies meno meistras 
— medžio drožinėtojas Stasys Motuzas 30- 
ties metų sukakčiai nuo antrosios Lietuvos 
okupacijos paminėti padarė „Pabėgėlių“ 
medžio drožinį, kuris atkreipė ne tik priva
čių asmenų, bet ir vokiečių spaudos dėme
sį.

„Nordwest Zeitung“ (vasario 16) įsidėjo 
straipsnį apie dvigubą Lietuvos sukaktį ir 
jį iliustravo St. Motuzos „Bėglių“ nuotrau
ka. Ten St. Motuzas, buvęs miesto burmist
ras ir 1918-20 metų partizanas, Vasario 16 
proga papasakojo apie nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą ir tragišką to gyvenimo už
baigą.

„Oldenburgische Volkszeitung“ (vasario 
13 d.) įsidėjo dar ilgesnį straipsnį apie St. 
Motuzą ir jo medžio drožinius. Straipsnyje 
cituojamas pasikalbėjimas su tuo „lietu
viškų motyvų medžio meistru, kurio dar
bai rodo pasauliui, kad Lietuva yra meno 
šalis ir kad ji tebėra gyva“. Čia dar išsa
miau papasakotas Lietuvos tragiškas liki
mas ir pailiustruotas žuvusiųjų bei ištrem
tųjų skaičiais ir „Bėglių“ nuotrauka.

Pats St. Motuzas rašo, kad vokiečiai, pa-

LIETUVOJE
P. GRIŠKEVIČIUS — SNIEČKAUS 

ĮPĖDINIS
Vasario 18 d. LKP Centro Komiteto pir

muoju sekretorium išrinktas Petras Griš
kevičius.

Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enciklope
dija apie P. Griškevičių pateikia tokias ži
nias. i

Gimęs 1924 m. Kriaunose (Rokiškio 
raj.). Karo meto partizanas. Nuo 1945 m. 
KP narys. Po karo dirbo rajoniniuose laik
raščiuose. Vėliau „Valst. laikraščio“, 
„Raudonosios žvaigždės“ redaktorius, „Tie
sos“ redaktoriaus pavaduotojas. Mokėsi 
partinėje mokykloje Lietuvoje, o 1958 m. 
neakivaizdiniu būdu baigė aukštąją part, 
mokyklą Maskvoje. Nuo 1964 m. komunis
tų partijos centro komiteto skyriaus vedė
jas, o nuo 1965 m. Lietuvos TSR aukščiau
sios tarybos deputatas. Išvertęs į lietuvių 
kalbą „Įmonės ateistai“.

Išskyrus politines mokyklas, joks kitas 
bendrojo pobūdžio išsilavinimas nemini
mas.

„FOTO 73“
Maskvos leidykla „Planeta“ išleido foto 

albumą „Foto 73“, kuriame yra 99 meninės 
nuotraukos, padarytos įvairių tautų Sov. 
Sąjungos fotografų. Albume komentarai ir 
paaiškinimai parašyti bent keturiomis pa
grindinėmis kalbomis.

Albume ne maža ir lietuviškų darbų. Ži
nomo fotografo A. Sutkaus pateko net 7 
nuotraukos. Taip pat ten yra Dickavičiaus, 
Aleknaviičaus, Baranausko, Rakausko, 
Ruikio, Strauko ir kitų fotografų darbai.

ASFALTUOJA KELIUS
Lietuvoje jau yra išasfaltuota daugiau 

kaip 6 tūkstančiai kilometrų kelių. Tas su
daro apie 65% visų Lietuvos kelių. Staty
bines medžiagas keliams tiekiąs specialus 
gamybinis susivienijimas su centru Kau
ne.

J. BURAČO PARODA
Vasario 22 d. Vilniuje atidaryta dailinin

ko Jono Buračo paroda. Joje išstatyta dau
giau kaip šimtas darbų.

Nors dail. J. Buračas pernai atšventė 75 
m. sukaktį, bet jis vis dar ieško savo kūry
bai gamtoje naujų motyvų ir daug dirba. 
Per savo ne trumpą amžių jis yra nutapęs 
apie tris tūkstančius paveikslų.

Dail. J. Buračo sūnus, ekonomijos moks
lų daktaras, prof. Antanas Buračas šiuo 
metu gilina savo studijas Anglijos univer
sitetuose.

NAUJOS KNYGOS
„Vagos“ leidykla išleido Salomėjos Ne

ries poezijos rinktinę, skirtą mokyklinio 
amžiaus vaikams. Ji pavadinta „Negesk, 
žiburėli“.

Toji pati leidykla išleido K. Binkio raštų 
du tomus. Pirmame tome surinkta žinomo
jo rašytojo poezija, o antrame —dramos ir 
kiti prozos kūriniai. 

matę laikraščiuose „Bėglių“ nuotraukas, 
rašo jam laiškus, prašydami padaryti dro
žinio kopijas. Iki šiol jis tik pažadėjęs vie
ną „vežimėlį“ evangelikų kunigui, kuris su 
savo šeima tokiu būdu atkeliavo iš Lietu
vos 300 kilometrų.

St. Motuzo drožiniais ypačiai yra susido
mėję iš Lietuvos kilę vokiečiai (Lands- 
mannschaft der Litauendeutschen e. V.). 
Jie savo seklyčioje Neheim-Huesten jau 
turi nupirkę apie 50 St. Motuzo darbų. 
Gautame iš tos draugijos pranešime sako
ma, kad ne tik Lietuvos, bet ir vietos vo
kiečiai džiaugiasi Motuzo meno drožiniais, 
ir jie mano, kad toji seklyčia yra labai tin
kama vieta darbams apsaugoti ir pade
monstruoti.

Ten pat sakoma, kad St. Motuzas remia 
vokiečių seklyoią-Heimatstube ir kitomis 
dovanomis. Jis padovanojęs daug lietuviš
kų plokštelių, žurnalų, knygų ir užprenu
meravęs visus tomus Lietuvių Enciklopedi
jos anglų kalba. Seklyčia esą gali vienodai 
naudotis tiek vokiečiai, tiek ir lietuviai.

Be kitų įdomių dalykų, toje seklyčioje- 
muziejuje yra saugomi juosta ir kaklaraiš
tis, kuriuos 1934 m. lankydamasis Palango
je skautų įkūrėjas lordas Baden-Powell‘is 
padovanojo Lietuvos prezidentui A. Sme
tonai. Prezidentui Amerikoje mirus, šituos 
suvenyrus jo žmona atsiuntė vienai pažįs
tamai šeimai į Vokietiją. O šitoji savo 
ruožtu juos perdavė saugoti į Lietuvos vo
kiečių muziejų Neheim-Huesten‘e.

Pažymėtina, kad St. Motuzui vasario 4 
d. jau suėjo 76 metai. Tačiau nežiūrint pa
žengusio amžiaus, jis nesiaurina savo dar
bo barų ir garsina Lietuvos vardą, kur tik 
įmanydamas.

VIENUOLYNAS SALOJE
A. Tenisonas

Ligerijaus vietininkas Fulko 1127 metais 
nutarė pradėti statyti didelį, patvarų mū
rinį vienuolyną, kurio jokios audros ne
įveiktų. Nuo tada metraščiuose jau randa
ma daugiau žinių apie Duinenabdij vie
nuolyną ir jau galima sekti jo augimo ir 
klestėjimo laikotarpį. Pradžioje Ligerijus 
turėjo tik apie dešimtį vienuolių, bet vie
nuolynui plečiantis, didėjo vienuolių ir ap
linkinių gyventojų skaičius. Primatų Ides- 
baldus'o ir Elias'o vadovavimo metu, vie
nuolyne jau gyveno 470 vienuolių ir bro
lių. 1262 metais pagrindiniai Duinenabdij 
vienuolyno statybos darbai buvo užbaigti 
ir vienuolynas buvo iškilmingai pašventin
tas. Jis su savo labai didele ir gražia baž
nyčia buvo laikomas vienu iš pirmaujan
čių vienuolynų Vakarų Europoje. Visame 
pasaulyje tada -nebuvo nė dešimties bažny
čių, didesnių už Duinenabdij vienuolyno 
bažnyčią. Plačioje apylinkėje vienuolynas 
turėjo 25 ūkius su 10.000 ha dirbamos že
mės. Už jo stiprių sienų sau prieglobsčio 
ieškojo karaliai ir karalaičiai. Sena legen
da pasakoja, kad Austrijos hercogas Leo
poldas vienu metu slapstėsi Duinenabdij 
vienuolyne. Vėliau, atsisėdęs į sostą, atsi
dėkodamas rėmė šį vienuolyną. Kai per III 
Kryžiaus karą Leopoldas Šventojoje Žemė
je susiginčijo su Anglijos karalium Ričar
du Liūtaširdžiu, tai pastarajam grįžtant iš 
karo per Vieną, Leopoldas paėmė jį nelais
vėn ir išdavė vokiečių kaizeriui Henrikui 
VI. Kai visos pastangos išlaisvinti karalių 
nuėjo niekais, anglai kreipėsi į Duinen
abdij vienuolyno primatą Elias‘ą. Pastara
jam tarpininkaujant, už 150.000 aukso 
markių pavyko išpirkti Ričardą. Šią dide
lę sumą sudėjo Anglijos didikai ir vienuo
lynai, o Elias už tarpininkavimą gavo iš 
Anglijos karaliaus vienuolyno statybai me
džiagos.

Visą statybinę medžiagą — akmenis, 
plytas, šiam milžiniškam pastatui reikėjo 
gabenti iš tolimų vietų, daugiausia iš Ang
lijos. Bažnyčios ilgis siekė 125 metrus (ki
ti daviniai nurodo 129). Visas vienuolyno 
pastatų kompleksas su įvairiomis dirbtu- • 
vėmis ir ūkio pastatais užėmė 25 ha plotą 
ir teikė nedidelio miesto vaizdą. Mūrinė 
siena, 7 metrų aukščio, supo vienuolyną.

Ilgainiui vienuolynas pradėjo nykti, su
mažėjo vienuolių skaičius. Dalį ūkio teko!

Š. m. vasario mėn. 26 d. „Europos Lietu
vio“ Nr. 9, P. B. Varkala straipsnyje REI
KIA PERSITVARKYTI apskaičiavo, kad 
šio krašto lietuviams, ypač Londono Lietu
vių Namams sukultūrėti, yra vienintelė iš
eitis — parduoti Lietuvių Sodybą. Girdi, 
mes sėdime ant aukso maišo ir skundžia
mės savo neturtu.

„...DELS Centro Valdybos pakviestas, 
kaip komerciškai patyręs ekonomistas, su
tikau padaryti Lietuvių Namų Bendrovės 
turto ir veiklos analizę...“, rašo P. B. Var
kala. Išanalizavęs, jis prieina išvados, kad 
už Sodybą (kurią jis ragina parduoti tuč
tuojau), galima gauti £150.000. Mano gal
va, gero ekonomisto-biznieriaus „dorybė“ 
yra ne vien tik parduoti, bet taip pat GE
RAI nupirkti. Anuomet Sodyba buvo pirk
ta, jei neklystu, už £6.250. Ir štai paskai
tykime, ką anuomet p. Varkala rašė apie 
tos Sodybos pirkimą:

...„Jeigu pavyktų gauti paskolą, sakysi
me, 3.500 įsv. sumoje, tai visuomenė turėtų 
sudėti 5.200 svarų, t. y. po 5.4 šil. kiekvie
nas DBLS narys. Turint galvoje, kad iki 
šiol pasižadėjo pirkti akcijų 535 asmenys 
2.400 sv. sumoje, vargu ar galima laukti 
dar antros tokios sumos.“

„Yra labai abejotina, -ar su mažesne su
ma galima būtų apsieiti. Negi mes darysi
me kaip sovietai daro, iš gražaus dvaro — 
kolchozą. Labai abejotina, ar mūsų tau
tiečiai, kad ir labai patriotiniai nusistatę, 
sutiktų vykti atostogoms ir miegoti ant že
mės, ant šiaudų čiužinių, užsikloję savo 
paltais ir sutiktų valgyti iš vieno bliūdo su 
mediniais šaukštais. Gyvename kultūrin
game krašte ir turime prisiderinti prie mi
nimalių civilizacijos standartų. Gi nusi
pirkti tą vietą ir dėl kapitalo stokos laiky
ti tuščią — būtų daugiau, nei neprotin
ga...“

Ir -toliau P. B. Varkala baigia: „Bet kaip 
ten bebūtų, finansiniai resursai tuo tarpu 
yra per silpni, kad būtų galima leistis į to
kią avantiūrą. Direkcija turėtų pašvęsti sa
vo energiją, kad pelningiau verstųsi turi
mos įmonės ir kad būtų greitai sudaryti 
rezervai. Tokius rezervus turint, visuome
nė neatsisakytų paremti bet kokį gerą už
simojimą. Bet rizikuoti visuomenės dosnu
mu. tinkamai neapsigalvojus. yra nepa
prastai pavojinga.“

Jeigu anuomet tautiečiai nepaklausė P. 
B. Va-rkalos ir Sodyba buvo nupirkta, tai 
kodėl šiandien jis perša ją parduoti? Ar 
jis nori mus sugundyti tais šimtais tūks
tančių?

Savo biznieriškame gyvenime turiu tokį 
prisiminimą: 1935-1936 metais kurį laiką 
vakarais dirbau pas Martyną Yčą, anuomet 
rašiusį savo ATSIMINIMUS. Ten, vienoje 
pastraipoje, jis pasakoja, kaip pardavęs 
dalį savo ūkio už kelioliką milijonų mar
kių, norėjo patobulinti Noreikiškiuose tu- 

parduoti. Į nuolatinius karus tarp Anglijos 
ir Prancūzijos įsivėlė ir Flandrijos didi
kai. Jie sukilo prieš prancūzų viešpatavi
mą Flandrijoje. Garsioji flamų „Gulden- 
sporenslag“ —■ aukso pentinų pergalė — 
prieš prancūzų karalių Filipą Gražųjį 
švenčiama Flandrijoje kasmet dar ir po 
šiai dienai. Santykių su Prancūzija pablo
gėjimas skaudžiai atsiliepė ir prancūzų 
vienuolių vadovaujamam Duinenabdij vie
nuolynui. Vienuolynas buvo apdėtas sun
kiomis baudomis, dalis ūkio buvo sunai
kinta.

1339-1340 metų maras nusinešė kone pu
sę Vakarų Europos gyventojų. Neramumai, 
1453 metų badas, ilgamečiai religiniai -ka
rai vargino vienuolyną, kol 1566 metais 
gusistai (de Geuzen) užpuolė Duinenabdij 
ir jį galutinai sunaikino. Vienuoliai buvo 
išvaikyti, altoriai, paveikslai, vienuolyno 
inventorius, vitražai sudaužyti, turtingiau
sia Flandrijos biblioteka sudeginta. Tik 
kelios apdegusios knygos išliko iki šiolei 
Bruggės muziejuje. 1579 metais generolas 
de la NOUE su 5.000 protestantų karių ga
lutinai užbaigė vienuolyno sunaikinimą. 
Po to prasidėjo jo griuvėsių likvidavimas: 
statybai tinkamos medžiagos išgrobstytos 
ir išpardavinėtos aplinkiniams miestams. 
Pvz., 1611-1612 metais parduota iš tų griu
vėsių Duinkerkeko miestui vienas milijo
nas plytų. Vėliau sekė prancūzų revoliuci
ja ir 1796 metų respublikonų dekretas, pa
gal kurį buvo panaikintos vienuolynų nuo
savybės teisės.

Revoliucijai praūžus, Gento vyskupijoje 
gyveno dar penki seneliai vienuoliai iš bu
vusių Duinenabdij vienuolyno turtų globė
jų. Bet jie buvo per seni, kad ir vėl pradė
tų ką nors daryti. 1819 metais jie visi dar 
paskutinį kartą susirinko prie vienuolyno 
likučių, apvaikštinėjo smėlio užpustytas 
vietas ir iš griuvėsių plytų pastatė mažą 
koplytėlę. Ji tebestovi ir šiandien. Tai bu
vo paskutinis Duinenabdij vienuolyno šei
mininkų atsisveikinimas.

Sic transit gloria mundi.
Ir taip po 4-7 metrų storumo smėlio ap- 

danga išgulėjo šie griuvėsiai nepajudinti 
iki 1949 metų. Tais metais Belgijos archeo
logai pradėjo atkasinėjimo darbus. Iš XII- 
XVI šimtmečių atkastieji radiniai išdėlioti 
Duinenabdij muziejaus 14-koje salių. 1951 

rimą bravorą. Nespėjo. Spėjo tik už 7 mi
lijonus nusipirkti medžioklinį šunį. Jis, 
Martynas Yčas, kaip senoji karta žino, taip 
pat buvo biznierius, o susigundė milijonais. 
Šiandien gyvename tokį metą, -kad per Sek
mines už bokaliuką gali tekti mokėti po 
svariu-ką!

Antra vertus, jei Sodyba neduodanti di
delio pelno, tai taip pat nėra prasmės 
verkšlenti, nes ji SAVO BUVIMU davė to
kį pelną, kurio joks biznierius ir svajoti 
nesvajojo: £6.250 pavertė į £150.000... Ir, 
svarbiausia, nežinia, kiek ji bus verta už 
metų, kitų?

Lyg ir norėdamas nuvertinti anuometi
nės bendrovės valdybos Sodybos pirkimo 
kvieslį, p. Varkala cituoja: .

„Seneliai ir sveikatą taisantieji ten gy
vens visą laiką. Vasaros mėnesiais ten 
atostogautų lietuviai — ideališkesnės vie
tos atostogoms negalėtų būti. Vaikai ir 
jaunimas gyventų lietuviškoj atmosferoj 
Ten būtų mūsų maža Lietuva“

Na, ar tai-p nėra? Ar mes ten savo vaikų 
metai iš metų nesiuntėm (ir tebesiunčiam) 
į skautų stovyklas. Gal ne 100 procentų, 
bet gerokai tose stovyklose mūsų jaunimas 
patobulino lietuvių kal-bą, sužinojo dau
giau apie Lietuvą, negu iš savo tėvų per 
metus. Nekaltinkime vaikų, nei Sodybos, 
jei į tokias lietuvių stovyklas nesiunčiame 
savo vaikų. Ir pats P. B. Varkala prisipa
žįsta, kad ten atvažiuojąs medžioti. Abejo
ju, ar jis galės atvažiuoti ne tik medžioti, 
bet bent grynu oru pakvėpuoti į tuos Chel- 
tenhamo senelių namus, kuriuos perša įsi
gyti už 50.000 svarų. (Niekas negali užtik
rinti, kiek ten kaštuos remontai ir, svar
biausia, kiek gi atsiras tų senelių?) Namų, 
kokius siūlo mums P. B. Varkala, turime, 
atrodo, apsčiai: turi Manchesterio lietuviai, 
turi Bradfordo lietuviai, turiu aš, turi P. 
B. Varkala, turi ir kiti lietuviai, neskubą į 
senelių prieglaudas... Bet Sodybos kitos 
niekas neturi ir, ją pardavę, kitos nebenu- 
sipirksime.

„ Turint geras pajamas, galėtume mo
kėti tinkamas algas b-vės ir spaustuvės 
tarnautojams“ — sako P. B. Varkala. At
seit, parduokime Sodybą ir mokėkime „tin
kamas algas“. Kaip ilgai, jo manymu, už
tektų tinkamoms algoms, jei jų neužtenka 
šiandien? Ar daug daugiau bus tų pajamų, 
jei Lietuvių Namuose bus įrengta salė su 
minkštais baldais, jei bus įrengtas pato
gus kambarys-salionas su biblioteka ir lie
tuviškom knygom? Svajonė, nukirstos gal
vos svajonė; mes, vadinamieji inteligentai, 
seniai atsukome nugaras lietuviškai kny
gai, lietuviškai periodikai, o mus pasekė 
ir mūsų vaikai, kaip ir kiekvienas gyvūnas, 
sekąs savo tėvų pėdsakais.

„...O pats svarbiausias tikslas būtų PRI
SIVILIOTI mūsų jaunimą, kuris čia suras- 

metais paaiškėjo, kad vienuolynas buvo 
pastatytas ant senų kapinynų, o kas buvo 
tie senieji gyventojai, kurie čia palaidoti, 
kuriai žmonių grupei jie priklausė, Euro
pos antropologai iki šiol nerado atsakymo.

Jau atkasta virš 800 kapų, manoma, kad 
tiek pat dar liko neatkastų. Numirėliai gul
dyti kojomis į rytus. Saksai laidoja at
virkščiai, jie žiūrėjo į vakarus. Tai rodo, 
kad jie nepriklauso saksų kilmei. Labiau
siai krinta į akį šių skeletų morfologinė 
kai kurių kaulų forma, visų pirma jų kau
kolių indeksas. Šis indeksas gaunamas ma
tuojant kaukolių diametrus skersai ir išil
gai. Pagal šį indeksą Europos kraštų gy
ventojai skirstomi į 4 grupes:

I — Dolichocefalai (ilgais galvos kiau
šais), indeksas 70-74,9. šiai grupei priklau
so prūsai, švedai, norvegai, danai, šiaurės 
germanai.

II — mesocefalai (vidutiniokai), indek
sas 75-79,9. Prie šios grupės priskiria ba
varus, frankus, alamanus, burgonus, gepi- 
dus.

III — brachycefalai (trumpais galvos 
kiaušais), indeksas 80-84,9. Tai gyventojai 
iš Merovingų laikų Belgijoje, Normandijo
je, Ile-de-France, Champagne, Rytų Pran
cūzijoje.

IV — hyperbrachycefalai (labai trum
pais galvos kiaušais), indeksas daugiau 
kaip 85.

Ištyrus po Duinenabdij griuvėsiais ras
tas 128 kaukoles, vidutinis indeksas gautas 
84,3. Tai rodo, kad jie priklauso brachyce- 
falų grupei ir skiriasi nuo gyventojų, ku
rie po didžiojo tautų persikilnojimo, V-me 
šimtmetyje, šiose vietovėse gyveno. Jų ne
galima lyginti su germanais, nes tai yra 
gyventojai, kurie nėra susimaišę su jų už
kariautojais ir yra išlaikę savo grupės po
žymius. Iš jų dantų sprendžiama, kad jie 
gyveno iš medžioklės ir žvejybos.

Pagal antropologo R. Sauter tyrinėjimų 
duomenis, vidutinis Belgijos frankų vyrų 
ūgis buvo 1,74 m, moterų — 1,56 m. Vi
dutinis ūgis vyrų ir moterų, kurie palaido
ti po vienuolynu, yra mažesnis nei 1,65 m. 
Taigi lieka atviras klausimas, kas tie senie
ji Koksijdės salos gyentojai buvo, kaip jie 
vadinosi?

Duinenabdij muziejuje yra ir neišaiškin
tų radinių, čia yra iškabintas kreipimasis 
į lankytojus, prašąs padėti išaiškinti, ką 
reiškia šie nežinomi daiktai, ir kas buvo tie 
senieji gyventojai su skirtingu kiaušo in
deksu?

( Pabaiga)

tų kultūringą atmosferą“ — aiškina p. 
Varkala.

Šių dienų jaunimo nei su minkštais bal
dais, nei su pasidabruotais šaukštais, nei 
kilimais išklotais takais nesuviliosime. So
dybos aplinka, gamta ir jausmas — žino
jimas. kad tai yra jų tėvų JIEMS paliki
mas — yra ir bus mokančiam ir nemokan
čiam lietuviškai kalbėti jaunimui didesnis 
„botagas“ lietuviškai veiklai, negu Lietu
vių Namuose prabangiškai įrengti kamba
riai. Paklauskime ūgtelėjusio jaunuolio: ar 
jis, norėdamas reprezentuotis kaip lietu
vis, mieliau svetį atsivežtų į šiaip taip ap
tvarkytą Sodybą, ar į svečių kambarį Lie
tuvių Namuose? Ar jau būtinai reikia par
duoti Sodybą, kad įrengti L. N. kultūros 
kambarius? Jeigu per vienerius „nevyku
sius“ metus L. B. grynas pelnas siekia 4.000 
svarų, tai kiek metų reikėtų to pelno to
kiems patobulinimams?

Pagaliau imkime tradicines Sekmines. 
Kur ir kada šiame krašte tiek tautiečių su
sirinkdavo ir tebesusirenka? Kad jų per 
Sekmines vis mažėja, tai mūsų pačių kaltė, 
kad nesugebame tinkamai tokių sąskrydžių 
organizuoti, neturime nei patyrimo, nei, 
gal būt, sugebėjimų .Tas pat ir su atosto
gaujančiais. Visi žinome, visi ten buvę yra 
susižavėję Sodybos aplinka, daug daugiau 
ir dažniau ją lankytų, jei ten būtų tinka
mesnis patarnavimas ir kt.

Mūsų tautiečiai, kaip bitės, pasiilgę lie
tuviškos aplinkos, lietuviškų bendrų pa
maldų. didesnio susibūrimo, iš tolimesnių 
užpkampių atvyksta, tarsi į kokią Meką, 
kad galėtų pasidalyti džiaugsmais ir var
gais. Atvyksta, kaip visi sako, į „savo že
mę“, į Lietuvių Sodybą, kurią jau nebe pir
mą kartą siūloma parduoti. O kur gi tada 
šiais metais per Sekmines susirinksime? 
Kurioje senelių prieglaudoje?

„Tad kam toji Sodyba tarnauja? Ar man, 
laiks nuo laiko ten nuvykus pamedžioti? 
Ar vienam kitam londoniškiui kartais sa
vaitgalį praleisti?... Argi tam mes tada 
(1954) sunkiai uždirbtus pinigus dėjome? 
— klausia mūsų p. Varkala.

Ir dėjome. Ir nesigailime dėję. Nes už 6 
tūkstančius šiandien galim turėti 150 tūks
tančių! Atseit, kurie iš mūsų buvome „biz
nieriais“, ar tie, kurie dėjome, ar tie, kurie 
siūlė nesidėti? Jeigu jau atsiranda užtarė
jas dėl tų sunkiai uždirbtų pinigų, tai da
bar labai gera proga tą skriaudą mums iš
lyginti: PARDUOKIME SODYBĄ už 
150.000 svarų ir Lietuvių Namų bendrovės 
akcininkams išmokėkime tiek, kiek jiems 
pridera. O Lietuvių Namuose salionų įren
gimui sukeikime naują vajų.

Pažadu, p. Varkala, kad prieš Jūsų nau
jai keliamą akciją aukoti Londono Lietu
vių namų sukultūrinimui nesipriešinsiu, 
kaip Jūs padarėt anuomet, kai buvo kvie
čiami tautiečiai pirkti akcijas Sodybos įsi
gijimui.

Br. Daunoras

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Keleiviai, nestovėkite ant durų, nes 
lauke žmonės kabo!“

„Ligoninė. Sekantis sustojimas — kapi
nės.“

(Autobuso vairuotojas — keleiviams)

— Per jūsų rankas, advokate, perėjo 
tiek daug moterų, todėl suprasite ir ma
ne...

(Pilietės kreipimasis juridinėje kon
sultacijoje)

„Kadangi mūsų uždavinys yra gaminti 
vištieną, todėl pirmoje eilėje stengiamės 
suformuoti motininę vištų bandą“.

(Iš paukštyno direktoriaus kalbos)

„Autobuse visą kelionę į galvą man lijo 
lietus, tai aišku, kad jis buvo kiauras“.

(Iš skundo autobusų stoties direktoriui)

GALVOSŪKIS
Nr. 30

Gulsčiai: 1. Aliejinis skystis. 6. Paukštis.
7. Važiavimo priemonė. 9. Matas. 10. Kri
tulių rūšis. 11. Komiškas atvaizdas.

Statmenai: 2. Gyvulių parazitas. 3. Ran
kos dalis. 4. Aromatinis skystis. 5. Svaigi
nantis skystis. 8. Gražus oras. 10. Mūšis.

GALVOSŪKIO NR. 29 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Kariuomenė. 6. Aušra. 7. Tie

sa. 9. Gana. 10. šonai. 11. Kiaušiniai.
Statmenai: 2. Ūdra. 3. Minija. 4. Antka

pis. 5. Kastuvas. 8. Elniai. 10. šeši.
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SUVAŽIAVIMAS

DBLS-gos XXVI metinis suvažiavimas 
ir Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų su
sirinkimas šaukiamas 1974 m. kovo 23-24 
d.d. Lietuvių Namuose, Londone.

DBLS suvažiavimas prasidės kovo 23 d. 
13 vai., o akcininkų susirinkimas tą pačią 
dieną 17 vai.

Kadangi šitame suvažiavime bus svars
tomi aktualūs DBLS ir L. Namų b-vės rei
kalai, tai skyrių bei organizacijų atstovus 
ir bendrovės akcininkus kviečiame gausiai 
dalyvauti.

DBLS ir L. Namų b-vės 
Centro Valdyba

AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
J. Eringis — 2.75 sv.: D. Gintas — 1.75 

sv.; V. Rutkauskas — 1.00 sv.; E. Purželis 
— 0.75 sv.; A. Gofmanas, K. Vitkus, K. 
Kairys, V. Dankis — po 0.25 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:

K. Vitkus — 2.00 sv.; D. Gintas — 2.00 
sv.

EKSKURSIJA Į ŠVEICARIJĄ

Studijų Savaitės proga, rugpiūčio 4-11 
d., jei atsirastų pakankamas keleivių skai
čius, numatoma suruošti ekskursiją trau
kiniu į Šveicariją.

Ekskursiją apsiėmė organizuoti ir jai va
dovauti Br. Daunoras. Jo adresas: 14 Prio
ry Rd., Kew, Surrey. Tel. 01-940-6377.

Gera proga apsilankyti gražiojoje Švei
carijoj ir dalyvauti kultūriniame lietuvių 
subuvime.

LONDONAS
ŠVENTŲJŲ METŲ SĄSKRYDIS

Gegužės 12 d. Lietuvių Katalikų Bendri
ja Londone ruošia bendrą sąskrydį Šven
tiesiems Metams atžymėti ir jų malonėmis 
pasinaudoti.

Šia proga atvyks J. E .vyskupas Antanas
L. Deksnys. Gegužės 10, 11 ir 12 d. garbin
gasis svečias praves dvasinį susitelkimą 
Lietuvių bažnyčioje ir pašventins naują 
bažnyčios priestatą. Drauge bus švenčiama 
ir gegužės 13-oji (Fatimos diena), minint 
Lietuvos paaukojimo Nekalčiausiajai Ma
rijos širdžiai metines. Po iškilmingų šv. 
Mišių gegužės 12 d. bus meninė programa 
parapijos salėje. Smulkiau apie tai bus pa
skelbta vėliau.

Kviečiami visi Britanijos lietuviai, pa
vieniai ir ekskursijos, atvykti į šią religi
nę šventę.

Taip pat gegužės 12 d. šv. Mišių metu 11 
vai. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramen
tas. Dabar reikalaujama, kad jį priimtų ne 
jaunesni kaip baigiantieji pradžios mokyk
lą arba pradėję aukštesniąją. Norintieji 
priimti šį sakramentą, prašomi kuo grei
čiau pranešti savo apylinkės lietuviams 
kunigams arba Lietuvių bažnyčios adresu: 
21 The Oval, London, E.2, 9DT.

Kun. J. Sakevičius, MIC

ŠAUNI SUKAKTIS

Ilgametis Lietuvių Namų ūkio ir baro 
vedėjas, Kazys Makūnas, kovo 4 d. atšven
tė savo vardines ir 50 metų sukaktį. Ta 
proga buvo susirinkęs gražus būrys drau
gų ir L. Namų gyventojų, kurie kartu su 
sukaktuvininku smagiai praleido vakarą.

K. Makūnas yra ne tik nagingas namų 
prižiūrėtojas ir patyręs barmanas, bet taip 
pat ir geras valgių gaminimo specialistas. 
Tad nenuostabu, kad jo sukaktis ilgai pa
siliks visų dalyvių 'atmintyje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — kovo 17 d., 12.30 vaL
HALIFAXE — kovo 24 d., 1 vai. p. p., St. 

Columba's bažn.
DERBYJE — kovo 17 d., 11 vai., Bridge 

Gate. Bus gavėninis susitelkimas. Pra
ves kun. dr. K. Matulaitis, MIC.

NOTTINGHAME — kovo 17 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

MANCHESTER — kovo 24 d., 11 vai.

PRIIMAMI PENSININKAI
Isle of Wight saloje (pietų Anglijoje) 

Ventnor miestelyje O. ir G. Vegneriai pri- 
vatiškame hotelyje atidaro senelių namus.

Namas yra prie jūros, gražioje vietoje. 
Centralinis šildymas. Puiki vieta apsigy
venti pensininkams. Dėl kainos susitaria
ma laiškais ar telefonu.

Rašyti: O. Vegnerienė, „Oshava“ priv. 
Hotel, Alpine Rd., Ventnor, Isle of Wight. 
Tel. Ventnor 852 148.

LIET. SODYBA
ATOSTOGOS

Lietuvių Sodyba atsispausdino naują 
šiųmetinę brošiūrą ir atostogų kainoraštį.

Atostogų kainos nustatytos 20.00 svarų 
už savaitę arba 4.20 sv. už vieną parą. 
Nakvynė ir pusryčiai — 2.20 sv. Vaikai 1- 
5 m. amžiaus gauna 50% nuolaidą, o 6-10 
m. — 25%. Prie šių kainų dar bus priskai- 
toma 10% taip vadinamų VAT mokesčių.

Dar yra laisvų kambarių skautų stovyk
los savaitei. Kas norėtų užsisakyti, prašo
mi nepasivėlinti.

VOKIETIJA
Memmingenas

Praėjusiais metais Memmingeno LB 
apylinkė išsirinko naują valdybą. Dabar ją 
sudaro: pirmininkas Kasp. Radzevičius, 
sekretorius Ant. Stašaitis ir iždininkas Vyt. 
Damijonaitis. Į Kontrolės komisiją išrinkti 
Bir. Girdvainytė ir Vyt. Kalinauskas.

Naujoji valdyba su katal. kunigu A. Ru- 
biku deda pastangas bendrose kapinėse 
gauti atskirą vietą lietuviams laidoti.

Anksčiau Memmingene veikė lietuvių 
tautinių šokių grupė. Dabar nutarta ją at
gaivinti, suorganizuojant jaunimo šokėjus 
9-14 metų amžiaus. Mokyt. B. Girdvainytė 
sutiko suruošti audimo kursus. Juose bus 
mokoma austi lietuviškus audinius. Numa
tytas surengti lietuviškos plokštelių muzi
kos vakaras.

Lebenstedtas
Julius ir Ona (Garbačiauskaitė) GU- 

CAIČIAI pr. m. gruodžio 30 d. atšventė si
dabrinę vedybinio gyvenimo sukaktį. Šv. 
Juozapo bažnyčioje atlaikytos šv. mišios 
sukaktuvininkų intencija. Po pamaldų jie 
pakvietė savo draugus į parapijos salę vai
šių.

Sidabrinės sukakties proga Gucaičiai su
silaukė daug sveikinimų ir dovanų. Vai
šių metu žodžiu sveikino lietuvių ir vokie
čių kunigai, dek. V. Šarka ir klebonas R. 
Schmidt bei vietos LB apylinkės pirminin
kas Ant. Kairys. Ilgai ir garsiai skambėjo 
lietuviškos dainos.

Sukaktuvininkai augina tris sūnus. O. 
Gucaitienė yra Lebenstedto liet, moterų 
klubo pirmininkė.

Rastattas
VLB Rastatto apylinkės steigėjas ir il

gus metus jai pirmininkavęs Jonas RU- 
GULLIS š. m. sausio 2 d. atšventė 70 metų 
amžiaus sukaktį. Sukaktuvininkas yra gi
męs Priekulės valse., ilgą laiką gyvenęs 
Klaipėdoje ir 1960 m. atvykęs į Vokietiją 
tvirtai įsikūrė Rastatte.

Miesau
Dr. med. Stasys SEREIKA, gydytojaująs 

Queidersbache, š. m. sausio 29 d. sulaukė 
50 metų amžiaus. Sukaktį paminėjo sausio 
26 d. Miesau miestely. Į St. Michael svetai
nę jo pagerbti susirinko 28 tautiečiai ir jų 
šeimų nariai. Vokietijos LB Valdybos pir
mininkas ir vicepirmininkas pasveikino 
jubiliatą, veiklųjį mūsų Bendruomenės na
rį. įteikta dovanų.

AČIŪ

Mano ligos metu 
kiusiems ligoninėje, 
atsiųstus linkėjimus 
džiai dėkoju.

gausiai mane aplan- 
taip pat už laiškais 
ir dovanas, nuošir-

Br. Daunorienė

ATITAISYMAS

„E. Lietuvio“ Nr. 9 korespondencijoje iš 
Manchesterio įvyko klaida. Ten parašyta, 
kad už dalyvavimą vyro laidotuvėse dėko
ja Julė Navickaitė. Turėjo būti Julė Na- 
vackienė.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W11 2PŪ

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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAI ŠIAURĖS 

VOKIETIJOJE

Hamburge. Vietos lietuviai kruopščiai 
ruošėsi šiai reikšmingai šventei jau ilgesnį 
laiką. Buvo užsakyta — išnuomota graži 
salė ir sukviesta daug svečių. Šį kartą gau
siai atsilankė lenkai, ukrainiečiai, latviai 
ir estai. Buvo speciali delegacija Rytprūsių 
vokiečių, kurie gyvu žodžiu pareiškė lietu
viams nuoširdžiausius sveikinimus ir lin
kėjimus, kad šių abiejų grupių kultūrinis 
bendradarbiavimas būtų dar glaudesnis.

Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas prasidėjo pamaldomis, kurias at
laikė kun. V. šarka.

Minėjimą atidarė Lingė Arvydas, tarda
mas sveikinimo žodį ir pristatydamas pre
legentą, savo studijų draugą, Vincą Bartu
sevičių. Visi buvo sužavėti paskaitininko 
moksliškais išvedžiojimais ir tautiniais 
paraginimais daugiau dirbti, kovoti ir au
kotis dėl Lietuvos. Sugiedotas Lietuvos 
Himnas ir pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę.

Sveikino estų, latvių, lenkų, ukrainiečių 
ir Rytprūsių vokiečių atstovai. Raštu svei
kino Hamburgo burmistras, prof. dr. Ro
land Seffrin, Lietuvos Vokiečių Bendruo
menė, Johann Kosak ir daugelis kitų.

Trečią minėjimo dalį išpildė dainininkė 
solistė Bronė Gailiūtė-Spies iš Belgijos ir 
Dalia Sakaitė — pianistė iš JAV, buvusi 
„Grandinėlės“ ansamblio dalyvė. Minėji
mas baigtas šokiais.

Lebcnstedte. šventė prasidėjo pamaldo
mis, kuriose dalyvavo ir vokiečių. Jų tar
pe buvo ir Vokietijos Parlamento atstovas 
Herr Helmut Sauer. Lietuviai giedojo savo 
giesmes, kurios svečiams labai patiko.

Iškilmingą aktą atidarė kun. V. Šarka, 
visus tautiečius ir svečius pasveikindamas 
ir plačiau sustodamas prie lietuvių vargų 
tremtyje ir tėvynėje.

Sveikino visus susirinkusius Vokietijos 
Parlamento narys — Krikščionių Demo
kratų Frakcijos atstovas, Herr Helmut 
Sauer. Jo pasirodymas mūsų tarpe ypatin
gai 'šiltai buvo priimtas.

Paskiau sekė solistės Bronės Gailiūtės- 
Spies ir pianistės Dalios Sakaitės koncer
tas. Dainininkė traukė vieną už kitą gra
žesnes lietuviškas dainas. Ypatingai dėkin
gi buvo Lebenstedto lietuviai už dainą 
„Mano Tėvynė Lietuva“. Dainininkė buvo 
prašoma ilgais plojimais ją kartoti. Iškil
mingas posėdis ir koncertas buvo užbaig
tas Lietuvos Himnu.

Hannoveryje. Vietos lietuviai suruošė 
kuklų, bet rimtą Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės paminėjimą. Šv. Kristoforo 
bažnyčioje atlaikė lietuvis kunigas pamal
das, kurių metu skambėjo lietuviška gies
mė. Parapijos salėje buvo paruošta arba
tėlė visiems dalyviams. Minėjimą atidarė 
pirmininkas'Gustavas Pūdymaitis. Jis sa
vo žodyje pažymėjo Vasario 16-tos reikšmę 
Lietuvai ir lietuviams. Kun. V. Šarka tvir
tino, kad ši šventė lietuviui yra pati di
džiausia ir jinai turi kiekvieną mūsų tau
tietį nuteikti pozityviam darbui ir aukai. 
Paskiau sveikino mus jugoslavų vardu J. 
Jurič. Programą paįvairino Jonas Jakobas, 
pagrodamas akordeonu lietuviškas melo
dijas. Oficialioji dalis užsibaigė Lietuvos 
Himnu.

JAV
DETROITO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

REZOLIUCIJA
JO EMINENCIJAI KARDINOLUI 

STEFAN WYSZINSKIUI VARŠUVOJE

Jūsų Didenybe,
Turime garbę kreiptis į Tamstą Kardi

nole labai rimtu klausimu ir prašyti ap
svarstyti mūsų prašymą dėl lietuvių kata
likų, gyvenančių Lenkijos teritorijoj ir 
ypač Lomžos diecezijos lietuvių gyvenvie
tėse.

Mus pasiekė žinios, jog lietuviams kata
likams Seinų mieste yra uždrausta atna
šauti šv. mišias ir atlikinėti liturginį pa
tarnavimą jų gimtąja kalba. Tiesiog sun
ku mums tikėti, kad tai yra teisybė šiame 
moderniame laike, po II-jo Vatikano Ta
rybos Suvažiavimo Vatikane. II-ji Vatika
no Taryba dėjo garbingas humanitarines 
ir religines pastangas atnaujinti Krikščio
niškąją Bažnyčią ir išreiškė pagarbą ir pa
skatinimą tautinei įgimtai liturgijai 
(Constitution on Sacred Liturgy, par. 37).

Daugelis Katalikų Bažnyčių įvairiuose 
pasaulio kraštuose pradėjo Vatikano Ta
rybos nutarimus vykdyti ir sudarė sąlygas 
tautinėms mažumoms garbinti Dievą sava 
tautine kalba. Net ir čia, Amerikoj, kur 
vyksta „lydantis puodas“, sudaręs nemažų 
sunkumų daugeliui imigrantų naudotis sa
vo įgimta kultūra, — gali turėti liturginį 
patarnavimą sava kalba. Pavyzdžiui čia, 
Detroite, galima rasti daugelį įvairių Baž
nyčių, kuriose šv. mišios atnašaujamos, 
evangelijos skaitomos, giesmės giedamos 
lenkiškai, lietuviškai, vokiškai, slovakiškai 
ir kitaip.

Kodėl tačiau šie dalykai vyksta skirtin
gai Lenkijoje? Kodėl lietuvių mažumai ne
leidžiama Dievo duotąja teise pasinaudo
ti: melstis, giedoti, evangelijos klausytis 
ar skaityti lietuviškai? Argi būtų teisin
ga, jeigu pagrindinės žmogaus teisės būtų 
visiškai rezervuotos tik didžiumai, kieno 
rankose yra valdžia?

Mes tuo nenorėtume tikėti. Mums yra 
žinoma, kad Lenkija XX amžiuje, kaip mo
demus kraštas, žengia pirmyn visais fron-

tais ir taip pat pripažįsta pagarbą žmogaus 
prigimčiai ne tik valdančiai didžiumai, bet 
taip pat ir tautinėms mažumoms. Mums 
yra žinoma, jog katalikų Bažnyčia Lenki
joje nėra viduramžių Bažnyčia, bet tai 
Bažnyčia po Vatikano II Suvažiavimo su
skubusi atsinaujinti ir teikianti Kristaus 
meilę visiems tai Bažnyčiai priklausan
tiems vaikams, net ir tiems, kurių etninė 
prigimtis skiriasi nuo valdomos klasės 
daugumos.

Visa tai žinodami, mes negalime tikėti, 
kad liturgija lietuvių kalba Seinų ar kitų 
vietovių lietuviams yra uždrausta dėl blo
gos valios, dėl piktų įnorių, bet tikrų tik
riausiai dėl kai kurių adminisįtratyvunių 
klaidų, bet ne dėl neapykantos lietuviams.

Todėl, Jūsų Eminencija, mes nuolankiai 
prašome tą teisių nelygybę atitaisyti ir 
leisti lietuviams melstis į Dievą lietuviš
kai, t. y. grąžinti ir Seinų lietuviams ka
talikams liturginį patarnavimą atlikinėti 
jų kalba — lietuviškai.

Seka Detroito lietuviškų organizacijų 
vadovų, pirmininkų parašai.

Pastaba: šį sumanymą iškėlė Antanas 
Musteikis. Detroito Lietuvių Kultūros Klu
bo pirmininkas; visi Detroito lietuviai tam 
širdingai pritarė.

Spaudai pateikė V. Mingėla

Kolumbija
PLB DELEGACIJĄ PRIĖMĖ 

KOLUMBIJOS PREZIDENTAS

Lietuvos nepriklausomybės šventės pro
ga, minint Kolumbijos lietuvių kolonijos 
įsteigimo 25 metų sukaktį, penktadienį, va
sario 22 dieną, 12 vai. Kolumbijos prezi
dentas Misael Pastrana Borrero priėmė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės delegaci
ją. Delegaciją sudarė: PLB pirm. Bronius 
Nainys, Kolumbijos lietuvių katalikų ko
miteto pirmininkas kun. Mykolas Tamo
šiūnas, Begotos LB apylinkės pirmininkas 
dr. Juozas Zaranka, konsulas Stasys Siru
tis, Tautinių Šokių grupės Gyvataro vado
vė Genovaitė Breichmanienė, Bogotos lie
tuvių moterų klubo pirmininkė Nijolė Sta
siukynienė, Medelino lietuvių jaunimo 
atstovė Rasa šernaitytė ir Kanados lietu
vių jaunimo atstovai, Gyvataro nariai, Li
na Virbickaitė, A. Gudinskas, Kazys Deks
nys ir Lukošius. Viso vienuolika asmenų. 
Priėmime dalyvavo ir prezidento žmona. 
Priėmimo metu buvo įteikti atitinkami raš
tai . Kolumbijos lietuvių buvo paruoštas 
memorandumas, kuriuo Kolumbijos prezi
dentas buvo prašomas Lietuvos reikalus 
ginti Jungtinėse Tautose ir taip pat buvo 
pareikšta padėka už lietuviams suteiktą 
globą. PLB valdybos rašte buvo prašoma, 
kad Kolumbijos vyriausybė įteiktų Jungti
nėms Tautoms Jaunimo peticiją.

Delegaciją pristatė ir prezidentą pasvei
kino Lietuvos konsulas Sirutis. Trumpas 
kalbas pasakė Bogotos LB apylinkės pir
mininkas dr. J. Zaranka, PLB pirm. Bro
nius Nainys ir Lina Virbickaitė perskaitė 
Kanados min. pirm. P Trudeau telegramą. 
Prezidentui ir poniai buvo įteiktos dova
nos: medžio drožinys — koplytstulpis ir 
gintariniai karoliai.

DOVANŲ SIUNTINIAI I LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lie
tuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudin
giausia ir reikalingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00

Crimplene medžiaga suknelei £4.50

Crimplene medžiaga su blizgučiais £5.50

Nailoninės arba šilkinės skarelės £1.00

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 
drabužių £3.50

Gefiūro medžiaga suknelei £6.00

Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga £16.50 

Dirbtinis Mink kailis paltui £18.00

Nailoniniai išeiginiai marškiniai £3.25

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau „Olympia“ 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais 
į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių, nurodykite savo pageidavimus.

Prezidentas delegaciją šiltai priėmė, pa
dėkojo už dovanas ir savo trumpame žo
dyje pabrėžė, kad šiuo metu pribrendo rei
kalas, kad tautos turi vienos kitom nelai
mės atveju padėti ir kad žmogaus laisvė 
turi rūpėti visiems, nes ji yra aukščiausias 
jo gyvenimo siekimas. Jis pasakė, kad Ko
lumbijos tauta lietuvių tautą užjaučia, jos 
reikalus supranta ir yra pasiryžusi padėti. 
Prezidentas pažadėjo raštuose nurodytus 
klausimus išstudijuoti ir ieškoti būdų kon
krečiai pavergtai Lietuvai padėti. Prezi
dento žmona žavėjosi puošniais Virbickai- 
tės tautiniais drabužiais ir gėrėjosi dova
nomis. Delegacijos vizitas užtruko virš pu
sės valandos.

PLB valdybos inf.

^.’25i - •
„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. kovo 11 d.

— Maskvoje atleisti iš pareigų ministe
rial Molotovas ir Mikojanas.

— JAV gubernatorius V. Vokietijoj gen. 
Clay davė griežtą įsakymą rusų repatriaci- 
nei komisijai iki kovo 1 d. apleisti Vakarų 
Vokietiją. Komisijos patalpose buvo pada
ryta krata.

— Vatikano radijo pranešimu, iki kovo 
pradžios iš Baltijos valstybių turėjo būti 
išvežta į Sibirą pusė milijono žmonių. Iš 
Lietuvos esą vežama po 30,000 žmonių kas 
mėnesį.

— DBLS valdyba pradėjo rūbų ir įvairių 
daiktų vajų Vokietijoje likusioms šeimoms 
sušelpti.

— „Daily Miror" pranešė, kad lietuvis E. 
Pievaitis už muštynes nubaustas 25 sv.

— Žemės ūkio darbininkų atlyginimas 
padidintas nuo 4 sv. 10 šil. iki 4 sv. 14 šil. 
Darbo savaitė sutrumpinta iki 47 valandų.

— Iš britų zonos Vokietijoje iki vasario 
1 d. buvo emigravę 10.234 lietuviai. Dau
giausia (5.794) į Angliją.

SIŪLO PAGALBĄ

Pianistui S. Čekarskiui, kuris neseniai 
koncertavo Hongkonge, išvykstant buvo 
įieiKta du tuzinai žvakių. Pagal vietos in
formacijas, Anglijoje visiškai nebesą elekt
ros. ..

Spauda rašo, kad au pair merginos iš 
Europos siunčia savo pažįstamoms šei
moms, pas kurias jos gyveno ir dirbo, 
maisto siuntiniius, nes Anglijoje prasidė
jęs badas...

Šiuo metu tokios merginos iš viso nebe
nori vykti į Angliją pramokti kalbos ir su
sipažinti su krašto papročiais.

Iš tikrųjų visos tos informacijos yra per
dėtos — Anglijoj niekas nebadauja ir švie
sos kol kas visiems užtenka.
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