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Ekonomija ir ideologija
Niekados nėra lengva išvesti griežtą ri

bą tarp politikos ir ekonomijos, kas itin 
aiškiai dabar išryškėjo Čekoslovakijoj, kai 
jau ketvertas mėnesių kraštas okupuotas.

Aiškindama reikalą apsaugoti Čekoslo
vakijos liaudies pasiekimus nuo „kontrre- 
voliucijos“, Maskva pirmoje eilėje piktino
si buv. Čekoslovakijos ministro pirmininko 
pavaduotojo Oto Šiko planuojamom eko
nominėm reformom, šiko užsimojimą Če
koslovakijoje įvesti „socialistinį rinkos 
ūkį“, kuris gamybą derintų prie tikrosios 
paklausos ir įmones verstų dirbti planin
gai, Maskvos „Izvestijos“ pavadino „anti- 
socialistinių nusikaltėlių išmislais“.

Toks valdinių „Izvestijų“ išpuolis iš tie-

VYSKUPAS MARCINKUS
Pop. Paulius VI pakonsekravo dvylika 

naujų vyskupų Trijų Karalių šventėje Šv. 
Petro bazilikoje (sausio 6 d.), jų .tarpe ir J. 
E. vyskupą Paulių C. Marcinkų, Amerikos 
lietuvį. Jis gimė prieš 46 metus Cicero, III., 
ten lankė lietuvių šv. Antano parapijos 
mokyklą, baigė kolegiją, kunigų seminari
ją, pelnė bažnytinių teisių daktaratą, leng
vai kalba lietuviškai, lotyniškai, itališkai, 
prancūziškai ir ispaniškai.

Vyskupas Marcinkus yra paskirtas dirb
ti Vatikane. Valstybės sekretoriate jis vei
kė devynerius metus. Dabar vadovaus ko
misijai, kuri rūpinasi vienuolijų bei labda
rybės pasaulyje padėtimi.

Ilgą laiką artimai patarnaudavo pop. 
Pauliui VI. Popiežiaus keliones ir apsaugą 
į Palestiną, Turkiją, New Yorką, Indiją, 
Eatimą ir Bogotą tvarkė Msgr. Marcinkus. 
Būdamas petingas, augalotas ir stiprus vy
ras, nekartą turėjo savo asmeniu sulaikyti 
besiveržiančius prie popiežiaus žmones. 
Daug kartų jam teko vykti į tolimus kraš
tus ir su vietos vyriausybėmis sudaryti po
piežiaus atsilankymo dienomis išsamią ir 
smulkią programą ir darbo tvarką.

Į vysk. P. C. Marcinkaus konsekraciją 
atvyko iš Amerikos apie 50 jo draugų ku
nigų ir giminių. Romos lietuviai prisidėjo 
prie naujo vyskupo viešo pagerbimo.

KAM

Septynios DIENOS
Vienybės vardan

Čekoslovakijos federalinio parlamento 
pirmininku vieton ligšiolinio čeko Smr- 
kovskio pasiūlytas slovakas Colotka. Taip 
buvę planuojama, taip ir daroma, norint 
duoti ir slovakams vadovaujamųjų vietų.

Kadangi metalo darbininkų sąjungos ir 
studentai į Smrkovskio nustūmimą žiūri 
kaip į okupanto susitvarkymą su jiems ne
patinkančiu veikėju, tai iki šiol vis buvo 
grasinama streiku. Siekdamas ramybės, 
pats Smrkovskis viešai pasisakė, kad jis 
remiąs Colotkos kandidatūrą ir esąs už 
slovaką parlamento pirmininku. Dubčekas 
ir kiti vadai irgi pasakė raminamas kalbas.

Prancūzijos-Izraelio santykiai
Prez. de Gaulle'is visiškai uždraudė par

davinėti ir gabenti ginklus Izraeliui.
Izraelis turėjo tuo reikalu sutartis su 

Prancūzija, dėl to kaltina Prancūziją vie
našališku sutarčių laužymu. Be to, Izraelis 
reikalauja, kad Prancūzija grąžintų apie 
42 mil. svarų, kurie buvo sumokėti už dar 
nepristatytus lėktuvus Mirage. 50 lėktuvų 
buvo sulaikyta, kai prasidėjo Izraelio ir 
arabų karas.

Prancūzija ir toliau tiekia ginklus arabų 
kraštams — Saudžio Arabijai, Irakui, Jor
danui, Libanui.

Mao įpėdinis
Kinijos komunistų partijos konstitucijon 

Mao Cetungo įpėdiniu— busimuoju parti
jos vadu įrašomas Lin Piao.

Jis dabar yra Kinijos krašto apsaugos 
ministeris.

Vyriausybė nuvirto
Libanas iki šiol laikėsi kaip neutralus 

kraštas. Kai Izraelis sudaužė lėktuvus Bei
ruto aerodrome, pradėta pulti krašto vy
riausybės laikysena. Tai vyriausybė nuta
rė atsistatydinti.

Naują vyriausybę pavesta sudaryti Ka
raimui, kuris jau anksčiau 6 kartus buvo 
ministeriu pirmininku ir yra sūnus taip 
pat buvusio ministerio pirmininko.

Pavyzdingas kraštas
Kongas paskelbė savo statistikas, kurios 

rodo ekonominę krašto pažangą. Tai esanti 

sų nebuvo labai nuoseklus. Jau keleri me
tai kaip vadinamasis „naujasis ūkininkavi
mas“ palaipsniui ir vis platesniu mastu 
yra įdiegiamas Rumunijoje, Vengrijoje 
ir net pačioje Sovietų Sąjungoje, kur nuo 
1965 m. daugiau kaip 25.000 įmonių savo 
gamybą turi derinti ne vien tiktai prie 
biurokratų nustatytųjų planų, bet taip pat 
ir prie pirkėjų pageidavimų ir, be to, dar 
duoti „kapitalistiškai“ apskaičiuojamą pel
ną. Tiesa, tarp sovietų „naujųjų ūkininkų" 
ir šiko buvo vienas, matyt, svarbus skir
tumas: sovietų ekonomistai tą ūkinę re
formą diskutavo akademinėje plotmėje ir 
į viešumą nesiveržė, o tuo tarpu Šikas nau
jus ekonominius planus viešai diskutavo, 
o per Prahos televiziją stalinistinę plana
vimo biurokratiją pavadino nesąmone.

Tad nenuostabu, kad Otas Šikas išvirto į 
konservatyviųjų komunistų savotišką pa
baisą ir maždaug į atpirkimo ožį. Jis pasi
traukė į Šveicariją ir gyvena Baselyje. 
Kviečiamas grįžt į Prahą, jis atsisakė, 
baimindamasis, kad prieš jį gali būti pa
naudotos priemonės.

Tuo tarpu ekonominė Čekoslovakijos pa
dėtis iš tikrųjų yra opi. Novotnio valdymo 
metais krašto ūkis buvo nualintas biuro
kratinių planuotojų, mašinos ir kitos pra
monės gamybos priemonės yra pasenusios, 
greita ir pagrindinė ekonominė reforma 
yra neišvengiama. Galutinį smūgį krašto 
ūkiui sudavė Čekoslovakijos okupacija. 
Vien tiktai dėl svetimos kariuomenės įve
dimo susidariusieji gamybos nuostoliai 
siekia apie 225 milijonus dolerių. Netikri 
dėl ateities gyventojai pirkosi visokių gė
rybių atsargas, sandėliai ir krautuvės iš
tuštėjo, ir šiandieną rinkoje vėl jaučiamas 
trūkumas kasdieninio vartojimo prekių, pa
našiai kaip tamsiausiais stalinizmo laikais. 
Čekijos pramonei šiuo metu trūksta 95 
tūkstančių tonų akmens anglies, o be ener
gijos pramonė negali gaminti. Dėl to gar
sieji Škodos automobilių fabrikai kelis 
kartus buvo priversti nutraukti gamybą.

Okupacinė kariuomenė rekvizavo preki
nius vagonus, ir tiekimo sunkumai sutrik
dė daugelio įmonių gamybą, tačiau pasta
rieji įvykiai teišryškino buvusiojo Novot- 

vienintelė Afrikos juodųjų valstybė, kuri 
išdrįso viešai nupasakoti savo padėtį.

Septynetą metų nepriklausomybę gavu
siame krašte vyko maišatys. Kai jos apri
mo, prieš 18 mėnesių prez. Mobutus pa
skelbė priemones ekonominiam gyvenimui 
tvarkyti — apribojo atlyginimus ir valsty
bės išlaidas, įvedė naujus pinigus (laire), 
leido užsieniečiams išsigabenti palūkanas 
už jų įdėtuosius kapitalus. To išdava: už
sienio valiutos kraštas turi daugiau negu 
bet kada, ir suvalstybintų kasyklų gamyba 
padidėjo.

Nixonas sumaišė politiką
Rusiškasis „Trud“ laikraštis neseniai pa

skelbė, kad Nixono politika bus lygiai to
kia pat kaip ir Johnsono. Laikraštis tokią 
išvadą pasidarė iš to, kad JAV atgebeno į 
Vokietiją 15.000 karių.
„Pravda“ tuoj paskubėjo pataisyti „Trud“ 

požiūrį. Girdi, tas kariuomenės judėjimas 
neturi nieko bendra su Nixonu, nes tai bu
vo jau anksčiau suplanuota.

Sirhano byla
Los Angelėse pradėta byla Sirhano Bis- 

haro Sirhano, kuris nužudė senatorių Ro
bertą Kennedį.

Kalinys labai saugomas, kad neatsitiktų 
taip, kaip su prez. Kennedžio žudiku.

Vienuoliktasis
Vokietijoje šoko po traukiniu ir nusižu

dė aukštas užsienių reikalų ministerijos 
pareigūnas Hansas Hanselmannas.

Nuo 1968 m. spalio 8 d. jau nusižudo vie
nuoliktas aukštas Vokietijos pareigūnas.

Pavedimas Japonijai
Šią vasarą kariniai Japonijos laivai ap

lankys Indiją, N. Zelandiją. Malajisiją, 
Singapūrą ir kitus kraštus.

Amerikiečių pavedimu, japonai pade
monstruos savo jėgą, o po to bus įtraukti į 
Pietryčių Azijos gynybos sutartis.

Dajano pažadas
Teroristai iš Libano nuolat užpuldinėja 

arti pasienio esančias Izraelio vietoves.
Gen. Dajanas pažadėjo, kad bus imtasi 

griežtesnių priemonių gintis nuo teroristų. 

nio režimo nusiūkininkavimo pasėkas. Ste
bėtojų nuomone, pačioje Čekoslovakijos 
komunistų partijoje įsigalėjęs atvirumas 
demokratijai ir naujovėm nepaskutinėje 
eilėje buvo sukeltas akivaizdaus konserva
tyviojo komunistinio šeimininkavimo 
bankroto.

Sovietų Sąjungai iš nusiūkininkavusios 
Čekoslovakijos menka nauda. O Čekoslo
vakija sovietams yra labai svarbus pramo
ninių ir vartotojų prekių tiekėjas — apie 
12 nuošimčių visos sovietų užsienių preky
bos tenka Čekoslovakijai. Tad Čekoslova
kijos ministras pirmininkas Oldrichas Čer- 
nikas gruodžio mėn., matyt, kalbėjo su 
Maskvos pritarimu, sakydamas: „Mes ne
turime kito pasirinkimo, kaip vykdyti mū
sų numatytąsias ekonomines reformas“. 
Dubčekas jam pritarė: „Reformų sustab
dymas būtų žalingas darbininkų klasei“.

O tos reformos kaip tik yra Maskvos ne
malonėn patekusiojo Šiko numatytasis 
krašto ūkio išlaisvinimas iš biurokratų 
replių. Apie 70.000 Čekoslovakijos amatų 
ir buitinio aptarnavimo įmonių yra supri- 
vatinamos, kas senojo sukirpimo komunis
tų ideologams yra tikra herezija. Nebeska- 
tinama sunkioji pramonė, didesnis dėme
sys rodomas vartotojų pramonei — avaly
nės, trikotažo ir drabužių gamyklos savo 
elegantiškus, vakarietiško stiliaus gami
nius eksportuoja į Sovietų Sąjungą. Savo 
automobilių gamybą čekoslovakai nori su- 
keturgubinti — iki 400.000 automobilių į 
metus, ir jie derasi su Japonijos, Prancū
zijos ir Vak. Vokietijos kapitalistais dėl 
naujų automobilių fabrikų statybos Slo
vakijoje.

„Pravda“ neseniai dar rašė, kad čekoslo
vakai „kaip kvailiai susiviliojo monopoli
nių kapitalistų siūlomais kreditais ir pre
kybiniais sandėriais“. Dabar pati Sovietų 
Sąjunga, skatindama krašto ūkinį atkuti
mą, tylomis remia čekoslovakų pastangas 
susidaryti užsienio valiutos atsargas, kad 
galėtų Vakaruose įsigyti reikalingas prie
mones savo pramonei išplėsti ir sumoder
ninti. Sovietų Narodny bankas Londone 
visus Čekoslovakijos firmų išduotuosius 
čekius bematant apmoka užsienio valiuta...

Ekonominė tikrovė, pasirodo, yra stip
resnė už valdinę ideologiją, kurios prie
dangoje sovietų kariuomenė prieš ketvertą 
mėnesių įžygiavo į Čekoslovakiją.

E. Dinis

PREZIDENTIENĖS SVEIKINIMAS
Laisvajame pasaulyje susiorganizavusios 

lietuvės moterys yra susibūrusios į Fede
raciją, kurios valdybai pirmininkauja Vin
cė Jonuškaitė-Leskaitienė. Valdybos būsti
nė yra New Yorke, JAV.

O kai lapkričio 29 d. Federacijos valdy
ba suruošė suvažiavimą, prezidento John
sono žmona atsiuntė tokį sveikinimą:

„Naudojuos dideliu malonumu pasiųsti 
jums geriausius linkėjimus jūsų metinių 
pietų proga. Mūsų gi dukters Lucės uošvė 
ponia Nugent yra lietuvių kilmės, tai mūsų 
šeima jaučia giminystę su jūsų organiza
cija. Iš tikro miela žinoti, kad jūs veikiate, 
ir tai skatina kitus vertinti ir suprasti de
mokratinės visuomenės teikiamąsias lais
ves. Tai yra raktas, kuris atidaro naujas 
duris į geresnį gyvenimą.

„Prašau tikėti, kad mūsų didžiausios vil
tys ir geriausi linkėjimai yra skirti jums, 
idant sektųsi visos jūsų pastangos“.

Nuoširdžiai jūsų
Mrs. Lyndon B. Johnson

Smulkios naujienos
— Pernai Italija tepajėgė parduoti ki

tiems kraštams tik 10 procentų savo Sici
lijos apelsinų, o kitus sunaikino, neturėda
ma pirkėjų, o šįmet derlius dar didesnis, 
ir jo irgi niekas nenori.

— Prancūzų gydytojai savo žurnale skel
bia, kad dažnai einantieji maudytis grei
čiau pradeda smirdėti, nes jų oda pakeičia 
savo ypatybes.

— JAV krašto apsaugos viceministeriu 
paskiriamas Kalifornijos milijonierius 
Packardas, kuris, perimdamas tas parei
gas, atsisakys įmonės direktoriaus pareigų, 
už kurias gauna 125.000 dol. per metus, 
pelno dalies toje įmonėje (135.000 dol.) ir 
palūkanų už bendrovėje laikomąsias akci
jas (700.000 dol.).

— Denveryje, JAV, 71 m. amžiaus senu
tė gydytojų buvo pripalžinta mirusia, ir 
vaistais dar buvo palaikoma gyva širdis, 
nes ją norėta panaudoti kitam žmogui, bet 
po to ji dar atsigavo ir išgyveno 3 savaites.

— Maskvietis per „Izvestiją“ pasiskun
dė, kad jis tik dabar gavęs draugo iš Ria- 
zanės 1965 m. liepos mėn. išsiųstąjį laišką: 
nuotolis tarp miestų 122 mylios, o laiškas 
keliavo 3 metus 3 mėn. ir 10 dienų.

PASAULIS APLINK MUS
ULSTERIO BĖDOS

Airija — katalikiškas kraštas. Kai jis iš
sikovojo sau nepriklausomybę ir atsiskyrė 
nuo Britanijos, tai šešios grafijos liko bri
tų globoje, sudarė vadinamąjį Ulsterį, ar
ba Šiaurės Airiją su savo sostine Belfastu. 
Svarbiausia priežastis — du trečdalius to 
Ulsterio gyventojų dar ir dabar vis sudaro 
protestantai, kuriems, aišku, artimesnė 
yra protestantiškoji Britanija. Bet katali
kų skaičius ten auga — katalikiškos šei
mos turi daugiau vaikų. Dėl to jeigu nebus 
dabar imtasi didesnių reformų, ateis die
na, kai katalikai susilauks persvaros į sa
vo pusę ir, greičiausia, prisijungs prie 
Dublino Airijos.

Dabar padėtis ten darosi nepakenčiama. 
Nuolat skaitome laikraščiuose apie de
monstracijas ir muštynes, kuriose daly
vauja tūkstančiai žmonių. Tų visokių riau
šių centras yra Londonderry, kur katalikai 
turi nemaža pajėgų.

Tas kraštas turi savivaldą, nors į Brita
nijos parlamentą siunčia savo atstovus. 
Vietinė vyriausybė yra protestantų ranko
se. O jie jaučia sau pavojų. Katalikai kol 
kas negali nieko padaryti, nes ten dar nė
ra tikrai demokratinių rinkimų — atsto
vai renka atstovus. Katalikai skundžiasi, 
kad jie negali gaut butų ir geresnių darbų. 
Taigi dabartinės demonstracijos dabar ne 
kartą reiškia ir kovą už pilietines teises. 
Kitais kartais karingieji protestantai su
ruošia demonstracijas, kurių įkaitę daly
viai puola mušti katalikus. Pastaraisiais 
kartais net policija šokosi mušti katalikų 
ir sukėlė dėl to jų įniršį.

Katalikams kol kas sunku padoriau ko
voti už pagrindines teises dar ir dėl to, kad 
protestantai iš seno turi net keletą slaptų 
savo organizacijų, kurios karingai laikosi 
prieš juos. Leidžiami net specialūs laikraš
čiai nuteikti skaitytojams prieš katalikus.

Jeigu riaušės ilgiau tęsis, o tai gali būti, 
tai tą airiškąjį Ulsterį gali tekti skaldyti į 
protestantiškus ir katalikiškus rajonus, 
kaip Kipro salą.

IZRAELIS IR ARABAI
Izraelis neslepia baimės, kad dabar jau 

beveik pasiekta su arabų kraštais tokio 
pat įtempimo, koks buvo prieš aną garsųjį 
6 dienų karą.

Visas pasaulis pradėjo rėkti, kai Izra
elis užpuolė civilinį aerodromą Beirute ir 
sudaužė 13 lėktuvų. Jeigu būtų rėkę vien 
arabai, tai Izraelis juk kasdien turi su jais 
reikalų. Bet protestą reiškė ir grasinimus 
siuntė didieji kraštai, įsikišo ir Izraelį pa
kaltino Saugumo Taryba, reikalaudama, 
kad būtų apmokėti nuostoliai už lėktuvus.

Izraelis ir dar pasaulyje likę jo draugai 
galvoja, kad į šiuos reikalus žiūrima netei
singai. Metų metais organizuoti arabų par
tizanai vykdo visokiausius teroro veiks
mus prieš Izraelį ir gyventojus. Iki karinės 
pergalės prieš arabus Izraelis tik skundus 
reiškė. Dabar jau pradeda atsikeršyt. Aną
dien apdaužė Jordane įkurtąją karinę ba
zę, kurioje apmokomi arabų teroristai. Da
bar—Beiruto aerodromas. Paskutinįjį įvy
kį Izraelis sieja su jo lėktuvo užpuolimu 
Graikijoje. Ten vienas žmogus žuvo, vie
nas buvo sunkiai sužeistas. Iš tikrųjų ten 
teroristai turėjo išžudyti visą įgulą ir visus 
keleivius, nors tarp jų buvo ir ne Izraelio 
gyventojų, tik jiems nepasisekė.

Bet dėl to teroro prieš Izraelio lėktuvą ir 
ypač prieš žmonių žudymą niekas nepakė
lė balso.

Tiesa, Izraelio tiesiogiai nepuola ara
bų valstybės, išskyrus nuolatinius pasienio 
nesusipratimus. Bet jie prilaiko teroristus, 
štai ir Libano spauda, kai Atėnuose buvo 
užpultas Izraelio lėktuvas, spausdinosi 
straipsnius tokiomis antraštėmis: „Tegu 
Dievas laimina jūsų rankas, didvyriai!“ O 
ministeris pirmininkas viešai pareiškė, 
kad teroristų buvimas krašte „teisėtas ir 
šventas“.

SUNKŪS BENDRUOMENĖS KLAUSIMAI
Britanijos kraštų bendruomenei priklau

so 28 valstybės, kurių gyventojai sudaro 
apie ketvirtadalį visų šio pasaulio žmonių. 
Dabar tų valstybių galvos suvažiuoja į 
Londoną svarstyti rimtų reikalų. Tik po 
to suvažiavimo paaiškės, ar bendruomenė 
subyrės, ar ir toliau liks gyventi.

Dalis Afrikos kraštų griežtai reikalaus, 
kad Britanija sutvarkytų Rodeziją, kurią 
valdo baltųjų mažuma. Kol valdžia nebus 
perduota daugumai, tol negali būti duota 
nepriklausomybės. O jei Rodeziją nesutin
ka geruoju, tai ji turi būti priversta.

Bet ne visiems kraštams tai rūpi. Kiti 
norėtų sutvarkyti Nigeriją, kurioje vyksta 
tarpusavio karas su baisaus bado pasėko
mis. Deja, Britanija su Biafra kovojančiai 
Nigerijai pristato ginklus!

Singapūrui ir kitiems tolimiesiems kraš
tams rūpi saugumo klausimai daug labiau 
negu Rodeziją ar Nigerija, nes Britanija 
ten mažina savo karinius įsipareigojimus.

Kaip visus tuos rimtus klausimus sude
rinti? Taigi, kaip?

S. Baltaragi.s

SPAUDOJE
VYRIAUSIASIS VEIKSNYS

„Akiračių“ 4 nr. V. Rastenis savo nuola
tinėje skiltyje „Atodairos“, be kita ko, ir 
šitaip rašo:

„Pagarba už drąsą Lietuvos Dplomatijos 
Šefui, kad jis, kalbėdamas su vadovaujan
čiais komitetais New Yorke, realistiškai 
įvertino ligšiolinius Lietuvos laisvės bylos 
„kertinius akmenis“ ir stačiai pirštu nuro
dė, kas — mąstant tolimųjų distancijų ka
tegorijomis—yra vyriausias Lietuvos lais
vės kovos veiksnys. Tai Lietuvos žmonės. 
O kad jiems būtų akstino ir' galios veikti 
savo laisvės labui, jiems reikia laisvės de
guonies. Todėl mūsų uždavinys, anot LDŠ, 
yra — suteikti Lietuvos žmonėms laisvės 
deguonies...

„Iš pranešimo apie LDŠ pareiškimus va
dovaujantiems komitetams nematyti, nei 
kad tie komitetai būtų „laisvės deguonies 
teikimo“ uždavinį atmetę, nei kad juose 
būtų kilę kokių minčių tą uždavinį atlikt...

„LDŠ pareiškęs, kad netikslu smerkti vi
sus, kurie santykiauja su žmonėmis iš Lie
tuvos, ir kad ne visi, kurie iš ten atvyks
ta, yra „Kremliaus parsidavėliai“, netgi 
jeigu kurie iš jų yra ir komunistų partijos 
nariai.

„ Trumpų distancijų bėgimais verstis 
pratę komitetai nesiryžo be niekur nieko 
persikvalifikuoti tolimų distancijų bėgi
kais. Ilgai diskutavo ir, esą, išsiaiškino, 
kad ...turės dar ne kartą diskutuoti. Tur 
būt, diskutuos tik savo tarpe, nes platesnis 
tokios paskirties simpoziumas, buvęs be
šaukiamas spalio 12 d., tapo nukeltas į ne
aprėžto tolumo distanciją...“
NOREIKŲ KONCERTAI JAV

Praeitų metų pabaigoje JAV lietuviams 
koncertavo Vilniaus operos solistas teno
ras Virgilijus Noreika. Jam pianinu prita
rė Vilniaus operos koncertmeisterė Ž. No- 
reikienė. Tų koncertų proga Al. Gimantas 
.Tėviškės Žiburiuose“ 1968 m. lapkričio 28 
d. šitaip rašė:

„ Jeigu būtų buvę daugiau laiko, tikriau
siai būtų prieita prie visapusiškų ir ilgų 
diskusijų, svarstymų, posėdžiavimų, gal 
net ir vienokių ar kitokių rezoliucijų pri
ėmimo. Koncertai betgi buvo taip greit su
organizuoti, kad dalis amerikinės lietuvių 
spaudos nežinojo, kaip elgtis. Buvo svars
tyta, dėti ar nedėti apmokėtus skelbimus, 
korespondencijas ir pranešimus ryšium su 
tais koncertais...
„Atskirais atvejais norėta atsiklausti mū

sų veiksnių nuomonės. Kitur buvo posė
džiauta, skubomis tartasi, kas ir kaip dary
ti, elgtis...

„Kai kur planuota piketuoti. Prie kai 
kurių lietuvių krautuvių buvo iškabinėta 
net ir įvairių plakatų, kviečiančių boiko
tuoti būsimą koncertą ir primenančių, kad 
atsilankiusieji išduoda Lietuvos laisvės 
kovą. Kiti šūkiai ragino Noreiką vykti Si
biran; nebuvo aišku — koncertuoti ar ten 
visiškai apsigyventi...

„Virgilijaus ir Žanetos Noreikų koncer
tai pilnai pateisino dėtas viltis. Gausūs 
žiūrovai nepaprastai šiltai priėmė abu me
nininkus, negailėjo katučių. Kai kur jie su
silaukė net „standing ovation“, kuris mūsų 
kraštuose rezervuojamas tik patiems iški
liausiems menininkams. Pažymėtina, kad 
jų koncertuose matėsi ir nemažas skaičius 
lietuviškojo jaunimo, kuris paprastai ne 
taip jau rangus tautiniuose parengimuose 
pasirodyti. Bet menininkai iš Lietuvos pa
jėgė atkreipti ir jų dėmesį. Tai įdomus ir 
savotiškai būdingas reiškinys, gal net drą
sinąs ir kai kurias išvadas daryti...“
BEVEIK NETURI KANDIDATŲ

Žinomas Chicagos kultūrininkas Juozas 
Kreivėnas „Akiračių“ 4 nr. taip pesimis
tiškai aiškina apie išeivijos jaunąją kartą:

„Lietuviškasis švietimas išeivijoje savo 
tikslo nepasiekia. Viena, per didelis priau
gančių lietuviukų skaičius ne tik lietuviš
kos mokyklos nelanko, bet net ir lietuviš
kai kalbėti neišmoksta. Mūsų karta po tam 
tikro laiko visas gyvenimo pozicijas užleis 
dabartiniams jauniesiems. Šie žada būti 
žymiai sumažėję skaičiumi ir daugelis jų 
sumenkę lietuviška dvasia. Jaunoji karta 
beveik neturi kandidatų į įvairių rūšių li
tuanistikos specialistus. Neperdaug matyti 
kandidatų ir į busimuosius vadus, kurie tu
rėtų tautinės ugnies ne tik sau, bet ir vi
suomenės ratams sukti“. (rem)
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Naujas Maironis
Vaga, valstybinė grožinės literatūros lei

dykla Vilniuje, neseniai išleido stambią 
(518 psl.) monografiją apie Maironį. Au
torė — V. Zaborskaitė, anksčiau buvusi 
dėstytoja lietuvių literatūros katedroj Vil
niaus universitete. Prieš keletą metų kom
partijos „davatkynai" užsipuolė literatūros 
katedrą, kaltindami už per didelį „netary
binių“ lietuvių rašytojų idealizavimą, ir 
kelios dėstytojos iš universiteto tapo iš
šluotos.

Per keletą metų vėjai kiek sušvelnėjo, 
ir. štai, pasirodė valstybinės leidyklos iš
leista monografija ne apie ką kitą, kaip 
apie patį Maironį.

Ko būtinai reikia, kad tokia monografi
ja galėtų pasirodyti, gana ryškiai matyt iš 
Kazio Umbraso Tiesoj (gruodžio 10 d.) pa
skelbtos recenzijos, kur jis sako:

„Analizuodama prieštaringą Maironio 
kūrybą, V. Zaborskaitė remiasi marksisti
ne metodologija. Monografijoje ypač žiūri
ma marksistiniam metodui būdingo isto
riškumo principo. Vadovaudamasi Lenino 
mintimis, kad istorijos negalima nei page
rinti, nei pabloginti, kad reikia nustatyti 
kiekvieno reiškinio reikšmę savai epochai 
ir jo išliekamąją vertę, autorė kūrybiškai 
ir išradingai naudoja dialektinį metodą“.

Daugiau apie monografijos turinį ir po
būdį galima spręsti iš tolesnių recenzento 
pastabų:

„Aplamai Maironio ideologija vertinama 
kaip reakcinga. V. Zaborskaitė randa joje 
ir kai kurių pažangių momentų. Monogra
fijoje be atodairos nepasmerktas Mairo
niui būdingas „tautinės vienybės" lozun
gas. įrodoma, kad „Aušros laikais jis ob
jektyviai skatino į kovą prieš carizmą. Šis 
šūkis daugiausia reakcinę prasmę įgavo 
vėliau, ypač 1905-1907 m. revoliucijos me
tu, naudojamas kovai prieš revoliucines 
pažangios visuomenės dalies nuotaikas. 
Panašiai išsprendžiamas ir feodalinės pra
eities garbinimo klausimas“.

„Autorė... teigia, kad „Maironis-poetas 
toli prašoka Maironį-ideologą“... Remda
masi teiginiu, kad meninis vaizdas gali 
kartais objektyviai turėti kitą reikšmę, ne
gu ta, kuri glūdi menininko idėjiniame su
manyme, autorė aklai nepasiduoda net pa

DR. PAULINA KALVAITYTĖ- KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(31)

KULTŪRINIAI DARBAI STOVYKLOJE

Į ekskursijas vykdavome sekmadieniais ar kito
mis švenčių dienomis. Nors privalomų darbų stovyk
loje maža tebuvo, bet laikų užimdavo kultūriniai 
darbai. Suorganizuoti anglų ir prancūzų kalbų kur
sai. Jau 1945 m. buvo suorganizuotas liaudies uni
versitetas. Pradžioje tiktai prof. Kolupaila skaitė 
paskaitų ciklų iš savo specialybės apie upes, ežerus, 
vandenų bei žemės matavimus. Vėliau pradėtos 
skaityti populiarios paskaitos ir iš kitų tiksliųjų bei 
visuomenės mokslų. Man buvo suteikta galimybė 
papasakoti apie rentgeno spindulių atradimų ir jų 
pritaikymų medicinos praktikai. Be to, buvo rengia
mos diskusijos Lietuvos atstatymo klausimais. Deja, 
moterys tomis diskusijomis nesidomėdavo. Svars
tant Lietuvos sienų klausimų, dalyvaudavau tiktai 
aš viena moteris.

Pats liaudies universitetas dar 1945 m. gale bu
vo perorganizuotas į įvairius technikos ir mechani
kos kursus.

Jaunuomenei buvo suorganizuota gimnazija, 
vaikams pradžios mokykla ir vaikų darželis, mote
rims trumpas rankdarbių teorijos praktikos kursas. 
Tų kursų lankiau ir aš.

Stovyklose gydytojai 1946 m. suorganizavo net 
gailestingųjų seserų kursus, ir juose man teko dėsty
ti medicinos rentgenologiją ir patologijų.

Suorganizuotas neblogas choras. Jame dalyva
vo solistės Bičkienė ir Daugėlienė. Choras pasirody
davo tautinių ir kitų švenčių proga. Kartų buvo su
ruoštas viešas choro pasirodymas didžiulėje Korn- 
hauso salėje. Atėjo nemaža ir vokiečių pasiklausyti 
mūsų dainų.

Dirbo menininkai. Buvo leidžiamas stovykloje 
ir laikraštėlis „Dienos naujienos“, šapirografuotas 
leidinėlis, taip pat „Alguvos baras“. Stovyklos pašto 
reikalais rūpinosi Steponas. Be to, jis, nepažįstamo 
kario padedamas, užmezgė ryšį su Lietuvos genera
liniu konsulu Jonu Budriu New Yorke paieškojimų

reikalu. Tuo pagelbėta daugeliui susirasti savo gimi
nes užjūryje ir gauti iš jų pašalpas ir affidavitus.

Didžiausias smūgis mums buvo tragiška vieno 
tremtinio mirtis. Jis buvo rastas negyvas perskelta 
galva Illerio pakrantėje. Jis nebuvo nei girtuoklis, 
nei peštukas. Saugumo organai kaltininko nesura
do. Tačiau stovykloje buvo žmonių, kurie teigė, kad 
vienas tremtinių tai padaręs.

SVEIKATOS TARNYBOJE

Sveikatos reikalais rūpintis pradžioje ėmėsi pri
vačių gydytojų grupė: estas, latvis ir lietuvis. Lietu
vis buvo jaunas gydytojas Mikelionis. Jis gavo vie
nos ambulatorijos patalpas, kuriose buvo ir rentge
no aparatas. Jie pakvietė mane rentgeninių peršvie
timų atlikinėti. Dirbau viena, nes aparatas buvo taip 
įrengtas, kad peršvietėjas lengvai galėjo jį aptarnau
ti, įsijungti ir išjungti. Nuotraukų daryti negalėjome, 
nes neturėjome foto medžiagos.

Tų pačių metų rudenį UNRRA suorganizavo 
ligoninę buvusioje karininkų ligoninėje. Tai buvo 
prieš pat antrąjį pasaulinį karų statytas pastatas. Li
goninė buvo moderniškai įrengta, bent 300 lovų, tu
rėjo modernių operacinę, laboratorijų ir rentgeno 
kabinetų diagnostikai. Viskas čia buvo nauja, mo
dernu. Buvau įpareigota atlikti krūtinės organų per
švietimus tuomet buvusiems Kemptene visų tautybių 
tremtiniams, daugiau kaip 2000 žmonių. Nuo 1945 
m. lapkričio antrosios pusės pradėjau pastoviai 
dirbti toje ligoninėje ir išdirbau ligi 1947 m. rugsėjo 
pradžios.

Ligoninėje tuomet dirbo 15 gydytojų tremtinių, 
gaunančių algas, ir dar keletas laisvai praktikuojan
čių. Iš lietuvių buvome dvi: dr. Jakševičienė ir aš. 
Kiti — estai, latviai, lenkai, rusai, vengrai ir kitų 
tautybių. Vyriausias gydytojas pradžioje buvo ru
sas, iš Rusijos pabėgęs į Jugoslaviją, o iš ten, įsiga
lėjus komunistams, į Vokietijų. Jam staiga mirus 
širdies priepuoliu, jo vieton paskirtas žydas. Tas irgi 
nebuvo blogas. Jam išsikėlus, perėmė lenkas.

Unros gydytojas buvo prancūzas. Jis buvo ge
ras ir teisingas. Sužinojęs, jog vyresnysis gydytojas 
(lenkas) mane pervedė į pusę atlyginimo, kaip dir
bančių pusę apkrovimo laiko, jis įsakė tuojau atsta
tyti buvusių padėtį ir grųžinti, kas neprimokėta, pri
mindamas, kad rentgenologai visur gauna pilną at
lyginimų už pusę darbo valandų.

EMIGRACINIAI RŪPESČIAI
RYŠIAI SU JAV

Pagrindinis mūsų rūpestis buvo susirasti gimi
nes ar draugus ir judinti emigracijos galimybes.

Mums rūpėjo kaip nors išsiveržti iš nenormalios pa
dėties ir pradėti iš naujo patiems tvarkyti savo gyve
nimą, užsidirbti duoną ir pastogę. Grįžimo į tėvynę 
viltis kasdien labiau geso.

Steponas surado būdų susisiekti su savo pus
broliu Jokūbu ir Katryna Indian Harbore per tūlą 
lietuvį Amerikos kareivį. Per rankas gavome iš jų 
atsakymą dar 1945 m. gale. Tai buvo tikra džiaugs
mo akimirka, gavus nuoširdų užuojautos žodį ir pa
žadą rūpintis mūsų emigracijos reikalais.

Klabinome ne tik Stepono gimines Amerikoje: 
šaukėmės į jo brolį ir seserį Brazilijoje. Dar 1945 m. 
spalio mėn. buvome užsirašę numatomai emigraci
jai į Australiją ir į Naujųjų Zelandiją. Man buvo 
baisu ir pagalvoti apie tokias tolimas šalis, tačiau ne
buvo iš ko rinktis.

1946 m. sausio mėn. buvo leista parašyti gimi
nėms į JAV atvirukus iki 25 žodžių anglų kalba. 
Tuos laiškelius rašėme sausio 9 d. Unros būstinėje, 
nes namon imtis neleido. Sakė, kad atsakymo gali
ma tikėtis už kokių 8 savaičių, o mes gavome atsa
kymus tiktai gegužės 3 d., t.y. už 17 su puse savaičių. 
Po to laiškai galima buvo siųsti jau paštu ir gauti 
siuntinius iš Amerikos.

Pirmąjį rūpestingai sudarytų siuntinį gavom iš 
brolienės Kairy nos 1946.V1I.1 d. su maisto produk
tais, apatiniais, net su adatomis ir siuvamaisiais siū
lais. Tais metais gavom dar du ar tris siuntinius, 
vieną iš Mato ir Marijos Slėnių, o kitus iš brolienės 
Katrynos.

1946 m. nuo balandžio pradžios Amerikos kon
sulatai pradėjo registruoti prašymus emigracijai į 
JAV. Steponas tuoj pasiuntė prašymą į Muencheną. 
Po kelių dienų prašymas grįžo su nurodymu, kad 
reikia paduoti per tą Unros skyrių, kurio žinioje gy
venama. Apie tą patį laiką ir Unra pranešė, kad rei
kia kreiptis per jos vadovybę. Tačiau Urnoje su pra
šymų registracija buvo delsiama. Steponui ten buvo 
pasakyta ateiti rytoj, ir taip jis vaikščiojo apie 4 sa
vaites, vis gaudamas nurodymą „ateiti rytoj“. Tik 
gegužės 28 d. prašymas su anketomis buvo priimtas. 
Bet dar neturėjome affidavitų, o be jų ir prašymas 
negaliojo. Affidavito sulaukėm birželio 14 d. Mudu 
buvome savo stovykloje pirmieji, kurie gavome tą 
svarbų popierių iš Amerikos. Steponas pats jį nuve
žė į Muencheną, į Unros centrą, bijodamas, kad 
siunčiant pakeliui nedingtų, nes buvo kalbų, kad to
kie atsitikimai esą galimi.

Belaukiant paaiškėjo, kad mūsų affidavitai ne
pakankami: per mažas esąs juose nurodytas mūsų 
„sponsorių“ turtas. Per rankas gavome papildomus, 
ir Steponas turėjo vykti apie 300-400 km į Noerd- 
lingeną prie Stuttgarto jų atsiimti.

(Bus daugiau)

ties autoriaus savo kūrybos prasmes aiš
kinimams, skirdama kūrinio loginį turinį 
ir jo vaizdų visumos sukeliamą nuotaiką“.

„Maironio poezijos, ypač jo lyrikos pa
žangumo pagrindą sudaro kova prieš ca
rizmą. Tai nulėmė jo kūrinių liaudiškumą, 
padarė jį nacionalinio išsivadavimo dai
niumi. Nors Maironio kūryboje ir neatsi
spindėjo liaudies kova dėl socialinių tei
sių, šiuo klausimu jo buvo reiškiamos ir 
aiškiai reakcinės mintys, tačiau ir kovos 
už nacionalinę kultūrą poetizavimas užtik
rina Maironiui reikšmingą vietą lietuvių 
literatūroje“.

„Patriotinį Maironio lyrikos patosą V. 
Zaborskaitė atskleidžia, iškeldama lyrinio 
herojaus santykį su Lietuvos istorija, kraš
tovaizdžiu, kultūra (kalba ir tautosaka)“.

„Maironio poetinis santykis su istorija 
aktyvizavo Maironio laikų žmogų spręsti 
jo laikmečio klausimus, atseit, yra aiškiai 
nukreiptas prieš carizmą, liaudinis“.

„Teisingai nurodžiusi, kad dažniausiai 
visuomeninis pažangumas sutampa su 
aukšta žmogaus etine verte, autorė kartu 
teigia, kad ir dėl idealų, kurių anaiptol ne- 
pavadinsim revoliuciniais, žmonės yra ko
voję su didžiu pasišventimu ir ištverme. 
Maironis „Pavasario balsuose“ irgi sukūrė 
asmenybę, subordinuojančią save aukš
tiems visuomeniniams idealams, asmeny
bę, kurios „individualinė būtis įgauna 
prasmę ir atramą tik tautos gyvenime“. 
Maironio „lyrikos žmogaus“ pagrindinis 
bruožas — tėvynės meilė. Su šiuo jausmu 
siejasi kovos prieš carizmą teigimas“.

„Bene pirmą kartą plačiai gvildenamas 
Maironio poezijos liaudiškumo ir naciona
linio savitumo klausimas“.

„V. Zaborskaitė analizuoja ir formos 
liaudiškumą ir poezijos ryšius su lietuvių 
tautosaka. Atskleidžiami ir Maironio kū
rybos internacionaliniai momentai, jo ry
šiai su pasauline literatūra... Turėdama 
prieš akis daugybę kūrinių, daug įvairiau
sių faktų, ji nepasiklysta medžiagoje, tvir
tai laiko analizės vadžias, neiškrypdama 
iš griežtai teorinio kelio“.
„Būdama probleminė, monografija anaip

tol nėra sustingusi ir nuobodi. ...knyga pa
sižymi ir dar viena brangintina ypatybe— 

stiliaus moksliškumo ir kartu emocionalu
mo, taip pat ir populiarumo, prieinamu
mo sinteze. Autorei svetima tendencija pa
versti savo darbą įmantriausių terminų ir 
sąvokų labirintu“.

Eilė kitų kritikų kituose laikraščiuose 
apie šią monografiją irgi atsiliepė labai 
teigiamai. K. Umbrasas optimistiškai pra
našauja:

„Prasideda naujas šio kelio etapas — gi
liau ir plačiau ištirti atskiras lietuvių lite
ratūros problemas, atskirų lietuvių rašyto
jų kūrybą, tai pagrindžiant nauja medžia
ga, duodant naują teorinį nušvietimą“.

Kompetetingas ir sąžiningas „lenininio 
principo“ — nei taisyt, nei gadint istorijos 
—šiame darbe pritaikymas gali duoti svei
kintinų vaisių. (Elta)

DRAMATURGŲ DARBAI 
ANGLŲ KALBA

Anglų kalba JAV leidžiamasis žurnalas 
Lituanus dabar išėjusiame 1967 m. Nr. 4 
išspausdino Algirdo Landsbergio viena
veiksmį vaidinimą Kiekvienis (arba Barz
da) ir Kosto Ostrausko tokį pat viena
veiksmį Duobkasiai.

Abu darbai yra avangardiniai. Vien 
tiems darbams ir skirtas žurnalo numeris, 
kuris papildo anksčiau išėjusį ir skirtą lie
tuvių dramos klausimams.

PREMIJA BRONIUI RAILAI
Ohio, JAV, Lietuvių Gydytojų Draugija 

kasmet skiria kultūrines premijas. Praeitų 
metų pabaigoje tokia premija buvo Drau
gijos paskirta Broniui Railai už žurnalisti
ką.

B. Raila ypač aktyviai savo straipsniais 
reiškiasi „Dirvoje“. Jau ilgas laikas tame 
laikraštyje eina serija jo straipsnių, pava
dinta „Dialogas su kraštu“. Ta serija pasi
rodys ir knyga.

Nidos Knygų Klubas yra išleidęs didelio 
populiarumo susilaukusią jo straipsnių 
knygą „Laumių juosta“.

LIETUVAITĖ La SKALOJE
Jau pora mėnesių, kai garsiojoje itališ

ko Milano La Skaloje tobulinasi lietuvaitė 
dainininkė Giedrė Kaukaitė.

Anksčiau ilgesnį ten laiką yra tobulinęs! 
dainininkai V. Daunoras ir V. Noreika.

MIRĖ GALINA STONIENĖ

New Yorke gruodžio 28 d. mirė Galina 
Stonienė, viena pačių pirmųjų Lietuvos 
operos chorisčių, išdirbusi ten, kol karo 
metu pasitraukė į užsienį.

Ji su vyru buvo apsigyvenusi Britanijo
je, o vėliau nusikėlė į JAV. Ten prieš kele
tą metų mirė jos vyras Jonas Stonys, bu
vęs radijo pranešėjas ir žurnalistas, ben
dradarbiavęs ir „Europos Lietuvyje“. Jis 
turėjo surinkęs daug istorines medžiagos 
ypač apie vadinamojo liaudies seimo posė
džius.

KRAŠTOTYRININKŲ DARBAI

Paminklų apsaugos ir kraštotyros drau
gijos pirmininko pavaduotojas A. Stra
vinskas papasakojo vilniškės „Eltos ‘ bend
radarbiui, kaip reiškiasi kraštotyrininkų 
veikla.

Lietuvoje, pasirodo, priskaitoma dau
giau kap 26.000 kraštotyrininkų. Ką gi jie 
daro?

A. Stravinsko teigimu, kraštotyrininkai 
buvo ypač veiklūs 1968 m. Pvz., rokiškėnai 
kraštotyrininkai surinko daug medžiagos 
apie revoliucinę rajono praeitį ryšium su 
komunistų partijos, 1918-1919 m. proletari
nės revoliucijos ir tarybų valdžios pa
skelbimo sukaktimi. Mokytojas V. Rimkus 
iš Kelmės parašęs didelę monografiją apie 
savo rajono eilinius kovotojus už revoliu
ciją.

PANAŠESNI Į VAKARIEČIUS
Jau esame rašę apie naują sovietinį fil

mą apie šnipus, pavadintą „Mirusiųjų lai
kas".

„The Guardian“ bendradarbis iš Mask
vos (I. 6) praneša apie tą filmą papildomų 
duomenų. Mums įdomiausia tame praneši
me užuominos apie Baltijos kraštus ir žmo
nes.

Sako, filmo nuotraukos iš dalies darytos 
Londone, o iš dalies Estijos sostinėje Tali
ne, kuris esąs pats labiausiai vakarietiškai 
atrodąs miestas Sov. Sąjungoje. Filme kaip 
tik ir norėta parodyti Vakarus.

Kitas dalykas — britų, vokiečių ir 
amerikiečių vaidmenis filme atlieka es
tai, latviai ir lietuviai artistai. Taip buvę 
padaryta dėl to, kad fiziškai jie esą pana
šesni į Vakarų kraštų gyventojus negu ru
sai.

VARDAS
„Teesie šventas tavo vardas“

Kiekvienam žmogui brangus yra jo pa
ties vardas, nes jis išreiškia jo asmenį, jo 
siekius, darbus, polėkius, sumanymus, tu
rimą bendruomenėje vertę. Kad atskirtu
me tą patį vardą turinčius asmenis, mūsų 
laikais yra pridedama ir pavardė.

Kai Dievas prabilo iš liepsnojančio krū
mo į Mozę ir siuntė jį pas Egipto valdovą, 
kad tas išleistų iš vergijos Izraelio-Jokūbo 
vaikus, Mozė teiravosi Dievo vardo. Gavo 
atsakymą: „Aš esu, kurs esu “. Ir pridūrė: 
„Taip sakysi Izraelio sūnums: Viešpats, 
jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas ir Jo
kūbo Dievas mane siunčia pas jus“ (Iš. 
3,15). Toliau seka platus pokalbis tarp 
Dievo ir Mozės, su nurodymais, ką jis turi 
daryti Faraono akivaizdoje.

Pagerbiame mes Dievo vardą ir patį Die
vą, kai kreipiamės į jį su meile, pagarba, 
atgaila, padėka, kai prašome sau ar ki
tiems Dievo malonių, sielai ir kūnui gero
vės.

Dievas yra savyje šventas, viso šventu
mo versmė ir šaltinis. Juo arčiau stojame 
savo meile ir supratimu prie Dievo, tuo la
biau pasidarome šventi, nekalti, garbingi 
ir tobuli. Pasidarome ištikimi Dievo tar
nai. Mūsų ištikimybė teikia Dievui garbės.

Negarbę daro žmonės Dievui, be pagar
bos tardami Dievo vardą, pajuokdami re
ligijos dalykus, apeigas, Dievui pašvęstus 
asmenis, šventoves, prasimanydami ir pla
tindami nedorus įtaigojimus, kaip tai atsi
tiko „E. L.“ Nr. 1. p. 3 rašytojui, apkalti
nus visus viduramžius, visose vietose, ne
sakant nei kur, nei kada, nei kas „patiki
mas“ žinias surašė. Negarbę Dievui daro 
žmonės piktžodžiaudami, keikdami, netei
singai prisiekdami ir laužydami savo paža
dus Dievui.

Dievą tikintiems žmonėms turi būti 
šventas ir gerbtinas Viešpaties vardas.
Kalbėk tiesą

Dievas įpareigoja visus žmones, ir mus, 
kalbėti tiesą, tinkamai rūpintis artimo ir 
savo garbe ir geru vardu. Kas tyčia prasi
lenkia su tiesa, — meluoja, veidmainiauja, 
klaidina kitus, daro nuostolius, suteršda- 
mas asmens, bendruomenės ar tautos gerą 
vardą. Sugautas melagis smarkiausiai nu
kenčia: jo nuoširdžiausiai kalbai daugiau 
nebetikima. Pasidaro nepatikimi, pikti, 
vengtini ir smerktini.

Tokiems tarė Išganytojas skaudų žodį: 
„Angių veisle, kaip jūs galite kalbėti gera, 
būdami pikti? Juk burna kalba iš širdies 
pilnumo“ (Mato 12,34).

K. A. M.

POETO AKMUO
Anot vilniškės Tiesos (gruodžio 20 d.), 

praėjusią vasarą Kaune miręs Joakimas 
čelkevičius, būdamas 106 metų amžiaus. 
Jis prieš 50 metų padėjęs atrasti „Micke
vičiaus akmenį“, poeto minėtą „Konrade 
Valenrode“.

Beveik 80 metų akmuo buvęs paslėptas 
ir daugumo pamirštas, čelkevičius numa
nęs, kur jį galima rasti, nes nepamiršęs sa
vo tėvo pasakojimų apie Mickevičių ir apie 
tą jo mėgtąjį akmenį bei apie jo paslėpi
mą. Mat, čelkevičiaus tėvas tuo metu, kai 
Mickevičius buvo mokytojas Kaune (1820- 
23), buvęs vežikas ir ne kartą mokytoją 
Mickevičių važinėjęs. Keliolika metų vė
liau (1839), tiesiant geležinkelį pro Kau
ną, Mickevičiaus mėgtam akmeniui buvę 
pavojaus tapti sunaudotam geležinkelio 
sankasoje. Kauniečiai darbininkai, Micke
vičiaus gerbėjai, tą akmenį paslėpę. Sena
sis čelkevičius papasakojęs sūnui, kur 
maždaug tas akmuo buvęs paslėptas.

Šiame pasakojime gali irgi būti „legen- 
diškų“ elementų. Jei 1968 m. miręs čel
kevičius ir buvo 106 metų amžiaus, tai jis 
turėjo būti gimęs anksčiau kaip 1862 me
tais. Tad, jeigu jo tėvas tikrai buvo buvęs 
vežikas Kaune apie 1823 metus, tai turėjo 
būti gimęs bent apie 1800 metus ar dar 
anksčiau, o šio sūnaus susilaukdamas tu
rėjo būti jau 60 metų amžiaus ar daugiau, 
o apie paslėptą akmenį sūnui galėjo papa
sakot dar bent 10 metų vėliau. Nors ir įma
noma, bet ir gerokai abejotina...

Šiandien tačiau svarbesnis yra šis Tie
sos paliudijimas:

„A. Mickevičiaus slėnyje, prie akmens, 
pažymėto poeto inicialais ir data 1823 me
tai, kukliai glaudžiasi baltų chrizantemų 
puokštė“.

Tai nebe pirmas toks liudijimas, kad Lie
tuvoje šiais laikais neretai atsiranda gėlių 
puokščių prie tokių legendinių praeities 
paminklėlių, kaip „Mickevičiaus akmuo“, 
daugelio „Birute“ vadinamoji Petrikaitės- 
Tulienės metalo skulptūra Palangoj prie 
Birutės kalno (ties buvusiu „Liurdu“) ar 
kitų panašios reikšmės vietų, prie kurių 
partija neorganizuoja iškilmingų vainiko 
uždėjimų. (Elta)
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SVETIMOS SIRDYS
Širdies ligų specialistai jau seniai čiu- 

pinėjasi apie žmogaus širdį. Pavyzdžiui, 
širdies vožtuvų operacijos būna dažnos ir 
sėkmingos — arti 90 procentų operuotųjų 
pagyja. Iš pradžių ir tos vožtuvų operaci
jos buvo nesėkmingos.

O vieno žmogaus širdį įdėti kitam pra
dėta bandyti tik prieš vienerius metus. Kai 
tik Pietų Afrikos dr. Barnardas padarė to
kią operaciją Wašanskiui, kuris, tiesa, su 
svetima širdim tegyveno tik 18 dienų, su
judo ir kitų kraštų specialistai. Iš viso to
kios širdies perkeldinimo operacijos dabar 
jau buvo darytos 16 kraštų. Kai kuriuose 
kraštuose yra net po keletą būrių gydyto
jų, kurie ligi tol darė širdies operacijas gy
vuliams, o dabar pradėjo ir žmonėms, kai 
dr. Barnardas parodė pavyzdį. Iš viso pa
saulyje yra 36 specialistų grupės, kurios 
jau darė žmonėms širdies perkeldinimo 
operacijas.

Jau 93 žmonės buvo aprūpinti svetimo
mis širdimis. Sakome: buvo, nes tik apie 
pusė tų operuotųjų bėra gyvi, ir kai ku
riems jų operacijos darytos labai neseniai, 
todėl dar sunku pasakyti, kiek ilgai jie gy
vens. Bet dr. Barnardo operuotasis dr. 
Blaibergas, sako, jau išgeria alaus, su ape
titu valgo, pats vairuoja automobilį ir rašo 
savo biografiją, nors bent kelis kartus bu
vo atkritęs ir buvo galvojama, ar nereikė
tų daryti jam dar vieną operaciją ir keisti 
širdį.

Tie gydytojai, kurie atlieka tokias ope
racijas, susiduria su įvairiausiais klausi
mais. Yra ne tik pašaliečių, bet ir gydyto
jų, kurie nepritaria tokioms operacijoms. 
Bet gal tik vienas kitas kraštas draudžiąs. 
Šiaip nebent reikės atitinkamų įstatymų 
pakeitimo, ypač kiek tai susiję su žmogum, 
kurio širdis paimama. Kada žmogų galima 
laikyti mirusiu? širdis tinka perdėti kitam 
žmogui, kol ji tebėra gyva. O jeigu širdis 
gyva, tai ir pats žmogus turi būti dar gy
vas. Dėl to šitokių širdies operacijų prie
šai tvirtina, kad taip negalima daryti. Šir
dys paprastai imamos tų žmonių, kurie 
miršta, kurių širdys nebemuša ir kurių 
plaučiai be dirbtinių priemonių nebevei
kia. Bet ir tokioj padėty jis dar nėra mi
ręs. Jeigu jis nėra miręs, tai turi teisę būti 
gydomas. Jeigu jam nebėra vilties pagyti, 
tai nėra gi tokio įstatymo, kuris sakytų, 
kad žmogus neturi teisės ramiai numirti, 
kad būtinai prie jo mirštančio lovos turi 
stovėti būrys gydytojų ir laukti, kada bus 
galima išlupti dar šiltą širdį ir prisiūti ją 
kitam žmogui. Amerikiečiai štai nurodo, 
kad širdies pakeitimo operacijos kaina yra 
tarp 20.000 ir 50.000 dolerių ir pačiam ope
ruojamajam gali tekti mokėti tarp 10.000- 
15.000 dolerių. Vadinas, gali būti, tegu ir 
retų, tokių atvejų, kai bus norima padaryti 
biznis iš nustojusios plakti širdies. Kad to
kių dalykų neatsitiktų, JAV jau ir dabar 
reikalaujama, kad „smegenų mirtį“ paliu
dytų gydytojai, kurie nepriklauso širdies
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Seriją paruošė E. llinis

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
SENIAUSIEJI AMATAI

Informacija yra ginklas. Išsami, laiku 
gauta ir gerai įsisavinta informacija, tin
kamai panaudota, gali nulemti laimėjimą.

Šitas teiginys tinka visoms gyvenimo sri
tims, kuriose vaidmenį vaidina žmonių 
santykiai — pradedant karyba ir tarpvals
tybiniais santykiais ir baigiant, rodos, pa
prasčiausia kasdienybe. O apibendrinan
čiai galime pasakyti, kad padeda ir naudos 
atneša tokia informacija, kuri liečia vadi
namąją kitą pusę, su kuria norima turi
muosius santykius pakeisti sau palankes
ne prasme.

Raštinės tarnautoja, prieš eidama pas 
savo viršininką prašyti pakelti algos, iš sa
vo bendradarbių surenka informaciją, ar 
viršininkas gero ūpo, ar jis gerai nusitei
kęs, ar jis nepiktas ir nepriekabus Geras 
lošikas savo atmintyje sukaupia informa
ciją apie jau išėjusias kortas, kad galėtų 
apskaičiuoti, kokias kortas priešininkas 
laiko rankose. Bendrovių direktoriai ren
ka informaciją apie savo konkurentų ga
mybą ir net jų asmeninį gyvenimą. Politi
nės partijos kaupia informaciją apie kitas 
politines partijas, karvedžiai — apie savo 
priešus, valstybės — apie kitas valstybes...

Kai toks informacijos rinkimas ir kau
pimas atliekamas tarpvalstybiniu mastu, 
tai paprastai vadinama špionažu. Ir ilgai
niui valstybės susikūrė organizacijas, ku
rių tikslas yra rinkti informacijas. Tokios 
organizacijos visaip vadinamos. Anglai ir 
amerikiečiai špionažą paprastai vadina In
telligence, o kartais—Secret Service (Slap
toji tarnyba); vokiečiai tokias įstaigas va
dina Abwehr arba Nachrichtendienst (In
formacijos tarnyba); prancūzai — Securi
te (Saugumas) arba „Antruoju biuru“; ru
sai caro laikais turėjo Ochraną, o po bol
ševikų revoliucijos špionažo organizacija 
Sovietų Sąjungoje buvo vadinama įvai

laukiančiam būriui, ir tarp tų gydytojų 
turi būti neurologas.

Gali būti, kad ateityje mirs daug ma
žiau tų, kurie gauna svetimas širdis. Da
bar jau tas operacijas darantieji gydyto
jai įsigyja daugiau patyrimo. Manoma, 
kad pirmųjų operacijų atvejais perdaug 
buvo duodama vaistų, kad ligonies orga
nizmas neatmestų to svetimkūnio. Dabar 
jau taip ir daroma. Tam reikalui dabar 
jau naudojamas specialus Vokietijoje ga
minamasis vaistas ALG.

Darbo tokias operacijas darantieji spe
cialistai, kaip tvirtinama, nepritrūks. Vien 
Amerikoje būsią kasmet apie 80.000 kan
didatų su širdies ligomis. Dar neaišku, ar

Ko ten skraidyti?
JAV jau išleido daug milijardų pasiruoš

ti, kad paskutinieji trys astronautai galėtų 
paskraidyti apie mėnulį. Dar daugiau tų 
milijardų reikės kitiems astronautams iš
laipinti mėnulyje ir vėl grąžinti jiems į že
mę ir dar pasiekti įvairioms planetoms, jei 
bus ryžtasi tęsti tokius žygius. Tie milijar
dai rūpi ir patiems amerikiečiams, kurie 
kelia labai rimtą klausimą: ko ten skrai
dyti į tą mėnulį?

Net ir oficialios amerikiečių įstaigos ne
turi trumpo ir aiškaus atsakymo. Pati pro
grama buvo pradėta vykdyti 1958 m. Tada 
buvo numatyta, kad to reikalauja krašto 
saugumas ir JAV nusistatymas būti pir
maujančia valstybe technologijos ir erdvės 
tyrimo srityse. Be to, nusistatyta erdvės 
tyrimais pasitarnauti žmonijos gerovei.

Šalia to, atsidėti tiems tyrimams skati
nęs ir krašto garbės reikalas, nebekalbant 
jau apie tai, kad žmogus gi visada nori ką 
nors nauja surast ir pakilti iš kasdienybės.

Be to, prez. Kennedys maždaug įpareigo
jo JAV vykdyti tą erdvės tyrimo progra
mą ir ne vien tik dėl to, kad kraštas galėtų 
pasididžiuoti. Tuomet atrodė, kad atsilikti 
reikštų ir pavojų Amerikos saugumui.

Dabar, jau prez. Johnsono laikais, pra
dėjo aiškėti, kad pačioje Amerikoje yra 
milijonai skurdžių. Vadinas, reikia grieb
tis kitos programos — išsivaduoti iš skur
do. Bet erdvės tyrimus sustabdyti būtų jau 
reiškę palikti rūdims suėsti visus įrengi
mus, kurie kainavo daug pinigo. Tiems 
350.000 mokslininkų, inžinierių, technikų 
ir darbininkų, kurie yra įjungti į erdvės 
tyrimo programos vykdymą, Amerika, be 
abejo, surastų ir kitokio darbo.

Kuria kryptim dabar pasuks erdvės ty
rimas ir visi skraidymai į mėnulį, kai atei
na naujas prezidentas, tai netolimos atei
ties klausimas. Nixonas yra pareiškęs, kad 
visos programos turės būti vykdomos pa
gal jų pirmumą. Taigi teks dar nuspręsti, 
kiek pinigų ateityje reikia skirti erdvės ty
rimams, kiek skurdui naikinti ir kiek ki
tiems svarbiems užsimojimams vykdyti.

riomis santrumpomis—Čeką, GPU, NKVD, 
MVD. Pastaruoju metu sovietų valstybi
nio saugumo komitetas sutrumpintai vadi
namas KGB. Be to, sovietų generalinis šta
bas turi savo atskirą špionažo organizaci
ją GRU. Lietuviuose visa šita informaci
jos rinkimo, kaupimo ir panaudojimo sri
tis jau įprasta vadinti žvalgyba.

Žvalgybos veikimo slaptumas yra labai 
svarbus veiksnys. Juk svarbu ne vien tik
tai išgauti reikalingas informacijas, bet 
dažnai nemažiau svarbu, kad kita pusė ne
žinotų, jog tos informacijos jau nebėra pa
slaptis. Todėl žvalgybos organizacijos pa
prastai yra supamos tam tikra paslaptin
gumo skraiste. Tas slaptumas žvalgybinin
kus ilgainiui padarė vienu iš įtakingiausių 
ir net galingiausių veiksnių valstybėje. Jų 
veiklos pobūdis neleidžia valstybinės kont
rolės įprasta prasme, o sukauptoji infor
macija pasidaro labai svarbiu ginklu jų 
rankose. Neveltui Stalinas savo vyriau
siuosius čekistus po tam tikro laiko vis 
keisdavo, o pašalintuosius paprastai nužu
dydavo. Žvalgybos viršininkas ilgainiui 
pasidaro toks galingas, kad gali išvirsti į 
pavojingą varžovą pačiam diktatoriui.

Daugelis žvalgybos nuotykių viešosios 
spaudos niekuomet nepasiekia, tačiau pas
taraisiais metais vis dėlto buvo iškelta pa
vyzdžių, kaip žvalgybos organizacijos savo 
padėtį piktnaudoja. Italijoje žvalgyba sekė 
ir klausydavo telefoninių pasikalbėjimų 
eilės žinomų ir įtakingų politikų. Kai tai 
paaiškėjo, iškilo nemažas politinis skanda
las. Jugoslavijos žvalgyba slaptus mikrofo
nus įtaisė net paties valstybės galvos Tito 
miegamajame. Kai tai paaiškėjo, saugumo 
ministras, žinoma, buVo pašalintas...

Sakoma, kad žvalgybos agento amatas 
yra antroji savo senumu žmonių profesija. 
Kiti netgi tvirtina, kad tai pats seniausias 
amatas. Pagaliau nelabai svarbu tos profe
sijos senumas, nes viena tai tikrai aišku— 

visuomet užteks tokių mirštančių, kurių 
širdis galima paimti. Gydytojai tikisi, kad 
bus galima pagaminti dirbtinę širdį. Jau 
buvo žmogui panaudota šimpanzės širdis. 
Tas bandymas nepasisekė. Šiais metais bu
vo žmogui įdėta avies širdis. Tas bandy
mas irgi baigėsi nesėkmingai. Manoma, 
kad žmogui gali tikti didžiųjų beždžionių 
širdis. Bet jų nėra daug. Jei tiktų, tada 
reikėtų tų beždžionių daugiau auginti, kad 
užtektų visiems. Bet beždžionės, laikomos 
nelaisvėje, nelabai veisiasi.

MAŠINOS PAGERINS SPAUDĄ

Kamunistų partijos laikraščių ir žurnalų 
leidykla Vilniuje pirko rytinėj Vokietijoje 
dvi naujas mašinas: keturių spalvų ofseti
nę ir lakavimo. Po N. Metų žada išleisti 
žurnalus „lakuotais“, atseit, gražiau žvil
gančiais (į užsieninių leidinių panašes
niais) viršeliais.

Jau ne pirmas kartas partijos-valdžios 
monopolio pagrindais valdomos spaustu
vės Lietuvoj pasigiria „nauja technika" ir 
spausdinimo kokybė esanti kažin ar tik ne 
pati tobuliausia pasauly... Bet pastaraisiais 
metais ir Lietuvoj jau pasitaiko nemaža 
progų pamatyti bei pavartyti iliustruotų 
leidinių iš Vakarų Europos ar Amerikos. 
Palyginimai įtikina, kad „tobuliausiems 
pasaulyje“ gaminiams dar gana ilgas ke
lias iki geresnių vakarietiškų (ypač šveica
rų, italų) leidinių kokybės. Didžiausia da
bartinių Vilniaus ir Kauno spaustuvių bė
da yra ne „lakavimo“, o tikslumo (precizi
jos) stoka visos eilės kitų technikinių dar
bų atlikime, ypač spalvų sutapdinime. Iš 
daugumo jų spalvinių iliustracijų pakraš
čių vis kyšo bent viena kone pusę milimet
ro į šalį „nuslydus!“ spalva, ir iliustracijo
se, žinoma, stinga to ryškumo, kuriuo tie
siog stebina tikrai tobuli leidiniai.

Ne kartą buvo gėrėtasi, kad spaustuvės 
nuolat papildomos naujomis „tėvyninė
mis“ (tai yra, rusų darbo) mašinomis. 
Šiuo atveju ryžtasi įsigyti vokiečių darbo 
mašinų. (E)

ĮDOMI STATISTIKA

JAV komisija tirti žiaurumų priežastims 
ir kaip jų išvengti buvo sušaukusi Vašing- 
tonan trijų didžiausių Amerikos televizijos 
stočių vadovus ir paskelbė jiems savo tyri
mų išvadas.

Pagal komisijos surinktuosius duomenis, 
kiekvienas amerikietis tarp 2 - 65 m. am
žiaus vidutiniškai praleidžia prie televizi
jos apie 3.000 pilnų dienų, o tai sudaro 9 
metus jo gyvenimo.

Atėjęs į vaikų darželį 5 m. amžiaus vai
kas jau yra kartu su tėvais daugiau laiko 
praleidęs prie televizijos susipažinti su pa
sauliu, negu jo praleidžia klasėje studen
tas savo studijų metais.

Tiek suaugusieji, tiek vaikai žiūri tokias 
programas, kuriose vidutiniškai kas 14 mi
nučių parodomas koks nors žiaurumas, o 
kas 45 minutės — nužudymas.

organizuota žvalgyba yra lygiai tokia sena, 
kaip sena yra ir žmonijos istorija. Tačiau 
žvalgyba visuomet buvo sunkiai atskiria
ma nuo diplomatijos. Šiandien dažnai kal
bama, kad sovietų atstovybės užsieniuose 
knibžda žvalgybininkais. Tai, be abejo, tie
sa, bet, antra vertus, sovietai nėra vienin
teliai ir ne pirmieji, diplomatiją pajungę 
žvalgybai. Neatsitiktinai juk britų Slaptoji 
tarnyba veikia užsienių reikalų ministeri
jos (Foreign Office) priklausomybėje. O 
tas diplomatijos ir žvalgybos susipainioji
mas pastebimas visoje istorijoje.

Jau prieš 4000 metų, aštuonioliktosios 
dinastijos laikais, Egiptas turėjo savo di
plomatijos ir žvalgybos tinklą, kuris aprė
pė visus Viduriniuosius rytus ir Mažąją 
Aziją. Senajame testamente skaitome, kad 
Mozė į Kanaaną išsiuntė 12 žvalgybininkų 
surinkti informacijų apie tą kraštą. Kitoje 
vietoje Senasis testamentas aprašo žvalgy
binį nuotykį, kaip abiejų seniausiųjų ama
tų atstovai sklandžiai bendradarbiavo: du 
žydų žvalgybininkai priešo teritorijoje, Je
riche, apsigyveno viešuosiuose namuose, o 
tų namų šeimininkė agentams visokeriopai 
padėjo, net gyvybę išgelbėjo.

Apie diplomatijos panaudojimą žvalgy
bai mes sužinome iš senosios Romos istori
jos. Scipio Afrikietis kariavo prieš numidų 
karalių Sifaksą. Deryboms jis į Sifakso 
tvirtovę pasiuntė savo pasiuntinį Laelijų, o 
pasiuntinio palydovai buvo žvalgybinin
kai, persirengę vergais. Tačiau vienas nu
midų generolas atpažino žvalgybininką. 
Jis sušuko: „Tu esi generolas, ne vergas“. 
Lelijus greitai susivokė. Jis tvojo .vergui“ 
per galvą ir tarė: „Šunie, kaip tu drįsti at
rodyti panašus į Romos karininką“. Numi- 
das patikėjo, kad tai tebuvo atsitiktinis pa
našumas, o Romos žvalgybininkai išžvalgė 
priešo stovyklą, kurią vėliau i >aėmė.

(Bus daugiau)

Snaitytc-ju Uliūnai
VIS TIEK SKYRIUS NEPATINKA

Gerb. Redaktoriau,
Prieš Kalėdas savo mažą laiškelį dėl sky

riaus „Spaudoje“parašiau manydamas, 
kad čia iš tikro kažkas negerai. Bet nema
niau, kad susilauksiu tokios didelės ir 
staigios R. E. Maziliausko reakcijos. Jis 
dėl mano kelių sakinių visą pamokslą pa
rašė. Deja, tas jo pamokslas manęs neįti
kino.

Iš ankstesnių jo straipsnių „Europos Lie
tuvyje“ susidariau nuomonę, kad jam vis
kas svetur negerai. Čia jis puola Vliką, už
kliūva jam ir mūsų nuo pat pradžios laik
raščio įsikūrimo spausdinamoji „Sekma
dienio rimtis“. „Laiškai lietuviams“ R. E. 
Maziliauskui tebuvo tik siauras religinės 
minties žurnalas. Bet staiga jis pakeičia 
nuomonę ir iškelia „Laiškus lietuviams“ 
aukščiau ir už Apolo 8. Už tai man jo tas 
straipsnis taip ir atrodo dirbtinis, nenuo
širdus, parašytas iš kažkokio reikalo.

Tokiam nuomones keičiančiam žmogui 
tikėti negalima. Aš „Laiškus lietuviams“ 
skaitau seniau negu R. E. Maziliauskas 
pradėjo aktyviai rašinėti į „Europos Lietu
vį'*. Taigi, pone R. E. Maziliauskai, Tams
tos patarimas man nereikalingas. Būtinai 
prisitaikyk jį sau.

Tiesa, kažkaip susidomėjau jau seniau 
R. E. Maziliausko išgirtais „Akiračiais“ , 
kuriuos leidžia visokie liberalai ir kurie 
dažnai panaudojami ir Spaudos skyrelyje. 
Pasirodo, kad Nr. 3 tenai išspausdintas di
džiulis R. E. Maziliausko straipsnis, pava
dintas „Savotiškas pripažinimas“, apie so
vietinę parodą Londone. Skaitau ir matau, 
kad jis ten reiškia simpatijas ne Londono 
lietuviams. Tame savo straipsnyje jis pri
taria sovietų žurnalistams, kad Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga gal ir reakci
nė, toks pat gal ir „Europos Lietuvis“, kad 
gal ir teisingas sovietinis emigrantologas 
(tai žmogus, kuris parūpintas sovietų val
džios rūpintis emigrantais), o tas emigran
tologas džiaugiasi naudingais kontaktais 
su laisvais lietuviais Londone. Šį džiaugs
mą jam kelia, kaip R. E. Maziliauskas ra
šo, patyrimas Londone. Prašau paskaityti, 
ką rašo ponas R. E. Maziliauskas:

„O kortos susimaišė. Tradicinė „kairė“ 
ir „dešinė“, „cicilikai“ ir „voldemarinin- 
kai“, frontininkai“ ir „krikai“, kurių są
veika Londone niekada nebuvo itin skaus
minga, po parodos ir po tų lapelių, nūn, vi
siškai persigrupavo į tikroviškesnę, šiuo
laikinę problematiką, taikliau atitinkančią 
diferenciaciją. Beliko maždaug dvi „parti
jos“, kurios JAV-se, berods, jau pradėtos 
vadint „tautininkais“ ir „valstybininkais“. 
Ir nebeaišku šiandieną pasidarė lietuviš
kuose Londono veiksniuose, kas „dešinus“, 
o kas „kairus“.

Ar Londone taip atsitiko, kaip R. E. Ma
ziliauskas rašo, nežinau. Tikiu, kad į tai 
reaguos mūsų Londono veiksniai. Bet labai 
metasi į akis išdergimas Londono veiks
nių. R. E. Maziliauskas nėra vietinis lietu
vis, pasirodo, tik atvažiavęs į Nidos spaus
tuvę dirbti. Jam tie lietuvių veiksniai, apie 
kuriuos jis taip rašo, davė darbo. Taip ra
šydamas, jis paliečia ir visus Britanijos 
lietuvius, nes tie Londono veiksniai patys 
valdžios nepasirenka, jie yra išrinkti visų 
Britanijoje gyvenančių lietuvių.

Gali būti, kad spaudos skyreliai yra su
darinėjami įvairiai, kaip rašo R. E. Mazi
liauskas. Bet iki šiolei to surinkėjo (r), o 
dabar jau (rem) jie buvo sudarinėjami ša-

NUBAUSTI TIK TRYS

Kartą Karaliaučiaus universiteto stu
dentai demonstratyviai išėjo iš kažkokio 
profesoriaus paskaitos. Universiteto se
natas nutarė studentus už tokį įžūlumą 
nubausti. Tačiau tam pasipriešino mate
matikas Karlas Jakobis — vienas iš elip
tinių funkcijų teorijos kūrėjų.

— Mano manymu, — pasakė Jakobis, — 
nusikalto tik tie trys, kurie išėjo paskuti
nieji. Tres faciunt collegium! Jeigu jie bū
tų pasilikę, paskaita būtų įvykusi lotyniš
kai „tres faciunt collegium“ — „trys suda
ro kolegiją“: senovinių universitetų taisyk
lė, pagal kurią užtekdavo trijų studentų, 
kad profesorius galėtų skaityti paskaitą).

„LEOPONAI“ IR „TIFONAI“

Japonijoje, netoli Osakos esančio Niši- 
nojimos miesto zoologijos sodo mokslinin
kai sukryžmino leopardą su liūtu. Gimė 
žvėris, pavadintas „leoponu“. Šis zoologi
jos sodas dabar turi penkis „leoponus“.Pa- 
vykęs eksperimentas davė mokslininkams 
mintį įtraukti į programą ir tigrą. Buvo 
sukryžiuotas tigras patinas su „leopono“ 
patele. Jeigu bandymas pavyks, tai kitų 
metų balandžio mėnesį laukiama jaunik
lių, kurie būtų perpus tigrai, vienu ketvir
tadaliu — leopardai, vienu ketvirtadaliu 
— liūtai. Šiuos žvėris mokslininkai ketina 
vadinti „tiponais“. Tai bus pirmas pasau
lyje tokios rūšies sutvėrimas.

Gimę Japonijoje „leoponai“ savo išvaiz
da panašesni į leopardus, negu į liūtus, 
nors jų kailis kaip liūtų, su labai silpnu 
leopardo piešiniu. (M. G.) 

liškai. Galėčiau duoti daugelį pavyzdžių. 
Beveik iš kiekvieno numerio galima paste
bėti tokią tendenciją. Tas surinkėjas pa
cituos ir pasirinks, kas blogiausia. Susiras 
tas vietas iš straipsnių, kur kalbama apie 
skaldymąsi, šmeižtus, užmiršimą gimtosios 
kalbos ir t. t.

Prašau paimti kad ir 1968 metų Nr. 50 
„Spaudoje" skyrelį, jau pasirašytą (rem), 
kur rašo apie V. Kavolio pasisakymą dėl 
V. Kazakevičiaus straipsnių apie emigran
tus. Pasirodo, kad tas surinkėjas (rem) iš 
V. Kavolio straipsnio pasirinko iš įvairių 
vietų tokių sakinių, kurie leidžia galvoti, 
kad mes esame kvaili, nieko nebegalvoja- 
me, visiškai niekas. Bet jei kas paskaitys 
V. Kavolio straipsnį, tai pamatys, kad tas 
straipsnis daug kritiškesnis ir jo išvados 
ne tokios, kaip (rem) surinkėjo. Išeina, 
kad tas (rem) pasirenka mintį, kuritū įro
dyti ieško atitinkamų sakinių. Tai yra iš
kraipymas straipsnio idėjos.

Tai kur čia spaudos gyvastingumas, apie 
kurį rašo R. E. Maziliauskas?

A. Sipavičius

DĖL A. DĖDELĖS PASISAKYMO

Jubiliejinių metų Manchesterio klubo 
V-bos nusistatymas buvo paremti visas or
ganizacijas, kurios ruošė vienokias ar ki
tokias iškilmes tų metų garbei. Visa tai bu
vo koncentruojama Lietuvių Namuose. Va
dovybei tai kaštavo keletą šimtų svarų.

Mūsų garbingasis ir pasiaukojantis pa
rodų rengėjas K. Steponavičius turėjo iš 
anksto v-bos posėdžiuose aptarti finansi
nius reikalus ryšium su parodomis. To ne
buvo padaryta, o gale metų vadovybė te
galėjo tik paremti iš likusio pelno.

Ateity tokius didžiulius dalykus tektų 
apsvarstyti koordinaciniame k-te, nes jis 
vienas reprezentuoja visą apylinkės bend
ruomenę ir planuoja didesnio masto kul
tūrinę veiklą, bet ne klubo valdyba. Klu
bo v-ba pagal išgales rėmė ir rems lietu
višką veiklą.

D. Dainutis

VILNIUS 
SKAITMENIMIS

Gruodžio 15 d. vilniškėj Tiesoj buvo pa
skelbta „Vilniaus vizitinė kortelė“ — šiek 
tiek statistikos duomenų apie Vilniaus 
miestą 1967 metų gale, tai yra, maždaug 
prieš metus.

Miesto plotas esąs 15.280 hektarų, arba 
beveik 153 kvadratiniai kilometrai (beveik 
12x13 km., arba apie 7 mylios skersai ir iš
ilgai).

Iki 1945 metų miesto plotas buvo 10.390 
ha, t. y., beveik 104 kvadr. kilometrai 
(apie 10x10 km). Miesto plotas ypač padi
dėjo, prijungus Naująją Vilnią. Prisidėjo 
ir keletas kitų pakraščių. Jei praplėtimas 
būtų buvęs išdėstytas aplink miestą maž
daug vienodai, tai miesto ribos būtų atito- 
lusios nuo centro vidutiniškai po 2 - 3 km į 
visas puses.

Gyventojų skaičius dabar (1967 m. gale) 
buvęs 329.100. Tai esą 153,1%, lyginant su 
1940 metų gyventojų skaičium, atseit, su 
215 tūkstančių.

Miesto „gyvenamasis fondas“ dabar bu
vęs — 186,9 °/o 1940 metų to fondo, tai yra, 
gyventi tinkamos vietos. Išeitų, kad dabar 
Vilniuje gyvenama erdviau, negu 1940 me
tais: gyventojų prisidėjo 53%, o vietos — 
beveik 87%! Bet „vizitinė kortelė“ rodo 
tik gyvenamojo ploto padidėjimo nuošimtį, 
o visai nemini nei 1940 metų, nei dabarti
nio ploto metrais... Vargu ar kada tas plo
tas buvo tiksliai apskaičiuotas. Bet tada 
ir padidėjimo nuošimtis tegali būti tik „iš 
lubų“ paimtas. Nei apsilankiusieji, nei Vil
niuje gyvenantieji neliudija to padidėjimo. 
Priešingai, daugumas aimanuoja, kad gy
vena nepaprastai susikimšę.

Nepaminėta „vizitinėj kortelėj“, kiek iš 
329 tūkstančių Vilniaus gyventojų yra dar
bingo amžiaus ir kiek jų dirba bei kiek tu
ri pajamų. Tik paminėta, kad jų tarpe esą 
29.340 (beveik 9%) pensininkų, 47.300 (14 
°/o) gimnazistų, 19.300 profesinių mokyk
lų mokinių (6%), 24.100 (7%) aukštųjų 
mokyklų studentų.

Mažmeninės prekybos parduotuvių mies
te esą 637, t. y. vidutiniškai po vieną 517- 
kai gyventojų. 1967 metais vilniečiai jose 
nusipirkę už 325 milijonus rublių prekių. 
Vidutiniškai tai yra už 2 rublius ir 71 ka
peiką kiekvienam gyventojui kasdien. Bet 
neprasitariama, ar į tų prekių apyvartą 
įskaityta ir apyvarta valgyklų bei restora
nų, kurių mieste 356. Nutylėta ir tai, ar į 
mažmeninės prekybos apyvartą įskaityti 
tose parduotuvėse parduotieji maisto ga
miniai, rūkalai ir gėrimai, įskaitant alų ir 
degtinę.

Visi tokie nutylėjimai labai būdingi tos 
rūšies „vizitinėms kortelėms“. Taip po jo
mis paslepiama daugiau, negu parodoma.

(Elta)
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Europos lietuviu kronikų
TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: K. Ežerinskas — 
2 sv„ B. Kmieliauskas ir K. Vitkus — po 
1 svarą.

Visiems aukotojams dėkoja T. F. Atsto
vybė D. Britanijoje.

LONDONAS
BLYNŲ BALIUS

Tradicinis Moterų šv. Onos Draugijos 
blynų balius rengiamas vasario 8 d. Spor
to ir Socialiniame klube

NOTTINQHAMAS
JAUNIMAS JUDA

Beveik kiekviename „E. L.“ numeryje 
užtinkame žinių apie Londono „Grandį“, 
Manchesterio jaunimo skyrių ir apie kitų 
veiklesnių kolonijų jaunimą, bet retai ką 
apie Nottinghamo jaunimą. Rodos, ir čia 
yra žmonių, sugebančių naudoti plunksną, 
bet žinių nėra, o jaunimas dar nesenas, 
taigi šį tą veikia.

įvyko Kariuomenės šventės minėjimas. 
Jaunimas gražiai jame pasirodė. Buvo ma
tyti įdėtos pastangos ir nenuilstamas dar
bas. Ypač gražiai pasirodė jaunoji Loreta 
Perminaitė, padainavusi keletą dainelių. Ji 
jau anksčiau pasirodė anglams kooperaty
vo salėje, padainuodama net trimis kalbo
mis: anglų, lietuvių ir italų. Jautrus ir 
Skardus jos balselis, o ypač vaidyba susi
laukė šilto publikos priėmimo.

Veikiančiam jaunimui Kalėdų eglutė bu
vo suruošta Vainorų bute, padedant dukre
lėms. Dalyvavo visa jaunimo grupė. Pa
bendravo, pasilinksmino, padainavo. Tokie 
susibūrimai suartina jaunimą ir iš atskirų 
asmenų padaro grupę, o grupė kaip ta 
šluota — sunku perlaužti, kai visi kartu.

Skyrius taip pat suruošė Kalėdų eglutę 
visam Nottinghamo jaunimui. Vėl buvo su
siburta, pasilinksminta, ir Kalėdų senelis 
neužmiršo nė vieno. Gaila tik, kad nebuvo 
suorganizuota jokia programėlė, kurioje 
visi ką nors sugebantieji būtų galėję pasi
rodyt. Mums reikia ugdyti talentus, kadan
gi jų labai mažai turime. Mūsų pareiga 
visiems sudaryti sąlygas savo gabumus pa
rodyti. Kas žino, gal ir mūsų tarpe gali at
sirasti Kiprų Petrauskų ar Pupų Dėdžių!

Kūčių vakare suaugesnis jaunimas prisi
dėjo prie LAS ruošiamo Kūčių stalo pa
rengimo, o po to daug to jaunimo dalyvavo 
Jaunimo Židinyje bernelių mišiose, prisi
dėdami prie kalėdinių giesmių.

Kalėdų rytą jaunimas taip pat giedojo 
šv. Mišiose.

Jaunimo veikla plečiasi, ir jis net nori 
pasivadinti „Rūtos“ ansamblio vardu, bet 
perdaug nenoriu išsižioti, kad neužbėgčiau 
už akių.

Vienintelis sunkumas jaunimui — trūks
ta patalpų. Klubo, kaip visi žino, mes Not- 
tinghame dar neturime, ir nemanau, kad 
kada nors turėsime. Visos stipresnės kolo
nijos turi savo lizdus, tik mes, kaip to žy
do bitės, turime prašytis pastogės pas ki
tus.

Bet ir ta kliūtis nugalėta. Ukrainiečių 
klubas sutinka duoti patalpas nuo 2 iki 4 
vai. kiekvieną šeštadienį. Visas jaunimas, 
kuris domisi tautiniais šokiais bei daino
mis, gali dalyvauti.

Taigi jaunimas Nottinghame nemiega, 
tik mūsų vyresnieji, atrodo, truputį pri
snūdo. Girdėti daug kalbų, bet matyti la
bai mažai aktyvumo. Kažkas šio laikraščio 
puslapiuose domėjosi, „kas bus, kai vyres
nieji išmirs“. Atsakymas labai paprastas: 
jeigu nedėsime pastangų ir nesudarysime 
jaunimui sąlygų nuolatos bendradarbiauti 
su vyresniaisiais, nedominsime jų savo 
krašto papročiais bei kultūra, tikėdamiesi,

JAUNIMUI
„GRANDIES" METINĖS

Kaip tik prieš metus sausio 14 d. buvo 
sudaryta Londono jaunimo šokių grupė 
„Grandis“. Tuomet iš pradžių buvo tik ke
turios poros, bet per tuos metus palaips
niui grupėje vis daugėjo jaunimo, ir dabar 
„Grandis" turi jau 20 asmenų.
Praeitais metais esame turėję apsčiai pa

sirodymų. Tarp tų pasirodymų reikia mi
nėti keletą atvejų, kai buvo šokta Sporto 
ir Socialiniame Klube Londone, išvyką su 
programa į Nottinghamą, į Lietuvių Sody
bą ir atliktąsias programas Westminster 
Hall ir St. Paul's katedroje. Šalia visa to, 
Sporto ir Socialiniame Klube esame suruo
šę du šokių vakarus.

Tuos metus kaip šokių grupė esame lei
dę puikiai. Manome, tokie pat šaunūs bus 
ir šie metai.

A. Pukštytė
„Grandies“ Sekretorė 

kad jie išliks lietuviais, galime ateityje la
bai nusivilti.

P. S. Visa Nottinghamo grupė reiškia 
širdingą užuojautą kun S. Matuliui ir ti
kisi, kad neužilgo jis vėl bus mūsų tarpe.

Nottinghamo korespondentas

LANGAI ATKENTĖJO
Sausio 2 d. Nottinghamo „Evening Post 

& News“ rašo, kad tame mieste gyvenąs 
lietuviškos kilmės Agintas išdaužė 14 lan
gų žmogui, kuris atėmęs iš jo žmoną ir kū
dikį.
Teismas priteisė sumokėti 14 svarų nuos

tolių už langus ir 50 svarų baudos už visą 
triukšmą.

MANCHESTERIS
MANCHESTERIO LIETUVIAI

Su viso pasaulio lietuviais ir mes baigė
me Laisvės Kovos metus. Žiemai artėjant, 
vietos ramovėnai suruošė mūsų kariuome
nės minėjimą. Pilna Lietuvių Namų salė 
išklausė pirm. Murausko ir prelegento 
kun. Gerybos patriotinių kalbų. Vietos 
skautės ir skautai atliko meninę progra
mą. Choras, kvartetas, tautiniai šokiai, ei
lėraščiai žavėjo susirinkusius. Jakimavi
čiaus vyrų choras karių dainomis, Matūza 
eilėraščiais vėl grąžino į anuos laisvės lai
kus.

Neatsiliko ir rochdaliečiai. Jų DBLS sky
rius paminėjo 20 metines, į kurias suva
žiavo iš apylinkių gausus tautiečių būrys. 
Pirm. D. Banaičio išsamus ir įdomus pra
nešimas išklausomas su dėmesiu. Ištisa ei
lė sveikinimų ir linkėjimų sulaukti vėl 20 
metų palydėti gražiomis katutėmis. Meni
nėj dalyje duodamas solistės V. Galbuogy- 
tės koncertas, o Manchesterio jaunimo 
skyrius išpildo tautinius šokius.

Visus sužavėjo mūsų jaunosios kartos 
aukšto lygio dainininkės pasirodymas.

Gausios vaišės, rochdaliečių nuoširdu
mas dalyvių bus ilgai minima.

N. Metų sutikimą organizavo vėl ramo
vėnai. Nors ir darbo diena, visas pusšimtis 
tautiečių prie stalų išklausė organizacijų 
vadovų žodžio-sveikinimų, vyresniųjų 
skaučių linksmųjų dainų. 12 vai. — him
nas, valiavimai ir kt.

Čia jau tradicija, kad su kalėdine eglute 
baigiami visuomeninio darbo metai. O 
šiais metais ypač pasiruošta. Lietuvių Na
mai išpuošti, eglutė žibėjo nuo šviesų, Ka
lėdų Senelis (Matūza) turtingas dovano
mis, vaišių stalas ir mažiems ir dideliems 
dosnus, kalėdinė programa pasigėrėtina. 
Bet juk tai jubiliejiniai metai, o kartu gal 
vienintelė tokia šeimų šventė. Visi buvo 
dėkingi skautų-mokyklos tėvų komitetui, 
skaučių vadovėms, klubo vadovybei, šei
mininkėms už tokį vakarą. Jakubaitis visa 
tai nufilmavo, ir vėliau teks matyt ekrane.

Koordinacinis k-tas priėmė 1969 metų 
visuomeninio darbo planą.

Liet. soc. klubo visuotinis narių susirin
kimas išrinko naują klubo valdybą. Buvu
siam pirm. D. Dainauskui atsisakius, nau
juoju pirmininku išrinktas V. Kupstys.

Skautų-mokyklos tėvų k-tas nutarė su
stiprinti lituanistinį mokyklos darbą, kvie
čiant į talką mokyt. D. Damauską.

Vyresnieji skautai ruošiasi su menine 
programa aplankyti kaimynines lietuvių 
kolonijas ir pradėjo intensyviai ruoštis.

D. Dainutis

Turįs įrengtus gyvenamuosius namus lie
tuvis ieško 50-60 metų amžiaus inteligen
tiškos kompanijonės - šeimininkės, galin
čios įnešti 200 svarų kapitalo. Rašyti: Mr. 
J. Adams, 59 Bailey Bridge Rd., Braintree, 
Essex.

P. S. Praeitame laikraščio numeryje ne
teisingai buvo nurodytas J. Adams gatvės 
numeris 159. Turėjo būti 59.

nnn uliariosios
r UI S A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. OB-LA-DI, OB-LA-DA — Marmalade
2. Lily the Pink — Scaffold
3. *Build me up Buttercup — Foundations
4. I'm the Urban Spaceman —

Bonzo Dog Doo Dali Band
5. ‘Albatross — Fleetwood Mac
6. Sabre Dance — Love Sculpture
7. *1 ain't got no — I got Life —

Nina Simone
8. One, two, three O'Ix:ary —

Des O'Connor
9. Something's Happening — II. Hermits
10. Son of the Preacher Man —

Dusty Springfield
GERIAUSIA

SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
/.For once in my Life — Stevie Wonder

BRADFORD  AS
SKRIDIMAS Į ERDVES

Sausio 18 d,, 7 vai., Vyties klubo salėje 
rengiamas pasikalbėjimas apie skridimą į 
erdves. Pasikalbėjimą praves Vik. Ignaitis.

Visi lietuviai, kurie domisi skridimais į 
erdves, kviečiami dalyvauti šiame pasikal
bėjime.

Vyties Klubo V-ba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY—sausio 19 d., 11 v., Bridge Gate.
NOTTINGHAM — sausio 19 d., 11 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — sausio 26 d., 11 vai., 

Židinyje.
NOTTINGHAM — vasario 2 d., 11 vai., 

Židinyje.
BRADFORD — sausio 19 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 26 d., 1 v.p.p.
COVENTRY — sausio 26 d., 12.45 vai., St, 

Elisabeth. Iš vakaro ir po pamaldų para
pijiečių lankymas.

VOKIETIJA
KALĖDOS ROMUVOJ

Gruodžio 20 d. Vasario 16 gimnazijoje 
buvo paskutinės pamokos prieš šventes. 
Vakare buvo valgomos kūčios. Sekančią 
dieną po pietų suruošta kalėdų eglutė. Ji 
buvo pradėta kalėdiniu vaidinimu, kuris 
gerai pavyko. Ypač gerai vaidino II klasės 
mokinė Monika Gargasaitė Marijos rolę. 
Po to visus pasveikino gimnazijos mokyto
jas Skėrys, kalbėjo Lampertheimo katali
kų parapijos klebonas Maday, Huettenfel- 
do evangelikų parapijos kunigas Grimm ir 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirm. Va
liūnas, kuris gimnazijos direktoriui perda
vė DM 500 dovaną.

Trečiąją programos dalį pradėjo IV kla
sės mokinys Romas Žaliukas eilėraščiu 
„Kūčių dieną“. Po to grojo tėvas Šileika 
akordeonu ir giedojo solo „Lopšely guli 
tu“. Tai buvo pirmas kartas, kad kuris 
nors gimnazijos mokytojas aktyviai prisi
deda prie programos. Gimnazijos choras 
sugiedojo „Betliejus nušvito“, „Tyli naktis“ 
ir „Skamba giesmės“. II klasės mokinė 
Angela Vilčinskaitė deklamavo vokiečių 
kalba eilėraštį „Weihnacht“ ir trečiokė 
Aurelija Krivickaitė anglų kalba „Cradle 
Him“. Choras sugieda „Gieda giesmes an
gelai“, Žinau aš skaisčią rožę“ ir „Links
mą giesmę mes užtrauksim“. Direktorius 
po to kalbėjo apie Kalėdas ir pagerbė mo
kytoją Motgabį, kuris po keleto dienų 
šventė savo 70 m. gimtadienį. Jubiliatui 
buvo įteikta dovanų.

Po trumpos pertraukos orkestrėlis, kurį 
sudaro II klasės mokinys Ričardas Mau
rukas (trimitas) ir IV klasės mokinys An
tanas šiugždinis (akordeonas), grojo 
„Šiandien Betliejuj“. Orkestrėlis ir suda
rytas tik prieš savaitę.

Kalėdų senelis paskui dalijo dovanas.
Petras Veršelis,

Vasario 16 gimnazijos VIII klasės mokinys

KŪČIOS IR KALĖDŲ EGLUTĖ 
HAMBURGE

Kūčias, kaip ir kiekvienais metais, su
ruošė kun. Vaclovas Šarka savo bute Ham
burge vienišiems lietuviams. Dalyvavo ne 
tik Hamburge, bet ir Geesthachte. Luebec- 
ke ir tolimose Schleswig-Holsteino vietose 
gyveną vieniši lietuviai. Vakaras praėjo 
prie valgiais gausiai apkrautų stalų paki
lioje nuotakoje ir tikrai lietuviškoje šven
tiškoje dvasioje. Dalyviai buvo apdovanoti 
vertingais dalykais. Dalyvavo vyrų ir mo
terų. Visi dalyvavusieji dėkingi savo gera
dariui kun. Šarkai, kuris juos Kūčiose 
nuoširdžiai prisimena, suveda prie bendro 
vakarienės stalo ir užjaučia.

VAIKŲ EGLUTĖ
Gruodžio 29 d. Hamburgo apylinkės val

dyba, talkininkaujama ir materialiai re
miama kun. Vaclovo Šarkos, suruošė Ham
burge gyvenančių lietuvių vaikučiams tur
tingą ir gražią Kalėdų eglutę. Programėlė 
pravesta talkininkaujant Vasario 16 gim
nazijos moksleiviams, parvykusiems šven
čių atostogų pas savo tėvelius. Pasirodė jo
je ir vietos vaikučiai su dainelėmis, eilė
raščiais, skudučių muzika ir linksmu bei

443 PUSLAPIAI DOKUMENTŲ
... ,',Šiuos savo užrašus skiriu Sibire bu

vusiems ir minusiems lietuviams. Tai ant
kapis jų nežinomiems ar jau baigiantiems 
nykti kapams“ — tokią dedikaciją užrašė 
Stefanija Rūkienė naujai išleistoje savo 
atsiminimų knygoje VERGIJOS KRYŽKE- 
LIUOSE.

Knyga 443 puslapių, ir kiekvienas pus
lapis liudija apie Sibiro vergijos siaubin
go gyvenimo dienas.

Knygos kaina, įskaitant persiuntimą, 43 
ši. 6 d.

Gaunama: DAINORA, 14, Priory Rd., 
Kew, Surrey.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos Balius
įvyks VASARIO I D., ŠEŠTADIENĮ, 

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gdns., W.l I.
Pradžia 7 vai. Pabaiga / vai. nakties. Gros gera muzika. Veiks bufetas ir kt.
Įėjimas 5 šil. Staliukus patartina užsisakyti iš anksto Tel. 727-2470.

turtingu Kalėdų seneliu (senelis — apy
linkės vicepirmininkas Leonas Narkus). 
Vaikučiai buvo taip gerai paruošti savo tė
velių ką nors pasakyti, kad senelis atsineš
tąją žilvičio rykštę turėjo vaikučių aki
vaizdoje sulaužyti ir išmesti. Visi vaiku
čiai buvo apdovanoti saldumynų ir vaisių 
krepšeliais.

Po programėlės vaikučiai su tėveliais bu
vo susodinti už stalų ir pavaišinti skaniais 
pyragaičiais ir kakava. Vakarienės metu 
buvo duodama lietuviškų plokštelių muzi
ka. Eglutėje dalyvavo 47 vaikučiai ir per 
40 suaugusių, šventė labai gerai pavyko 
kaip dalyvių skaičiumi, taip ir programos 
atlikimu.

Hamburgo lietuviai labai dėkingi apy
linkės valdybai, kun. Šarkai ir šv. Teresės 
parapijos vienuolėms seselėms už įdėtąjį 
didelį darbą ir rūpestį.

PRIMICIJOS LUEBECKE
Gruodžio 28 d. Propstei bažnyčioje sa

lezietis kun. Hermanas Jonas Šulcas iškil
mingai atlaikė šv. Mišias, kuriose dalyvavo 
daugiau kaip 300 tikinčiųjų, susirinkusių 
į pagrindinę Luebecko katalikų parapijos 
bažnyčią pagerbti lietuvio primicijanto. 
Primicijose dalyvavo, tarp gausių vokiečių 
maldininkų, nemaža ir kitataučių, o taipgi 
ir lietuvių. Po iškilmingų šv. Mišių ir tu
riningo pamokslo, kurį pasakė pats primi- 
cijantas, Luebecko Propst Biedendieck pa
kvietė primicijantą, kun. Šarką ir kitus 
dvasiškius į parapijos svetainę iškilmingai 
vakarienei.

J. Pyragas

MIRĖ
A. D1DŽIULYTĖ-KAZANAVIČIENĖ

Gruodžio 17 d. Vilniuje mirė Aldona Di- 
džiulytė-Kazanavičienė, baigdama 77-tus 
(ar 80-tus?) amžiaus metus. Savo laiku 
reiškėsi kaip pedagogė, rašytoja (daugiau
sia vaikų literatūros), šiek tiek dailininkė 
ir daugiausia kaip komunistų pogrindžio 
Lietuvoje simpatikė ir rėmėja. (E)

— Popiežius Paulius Kalėdų proga pa
siuntė į Jordaną 5.500 porų vaikiškų batų 
ir apie tiek pat dėžių saldumynų.

— Uxbridge, Britanijoje, teismas nubau
dė 10 svarų bauda už „vartojimą kalbos, 
kokios negalima net tikėtis iš ponios ar iš 
viso iš bet kokios moters“, ir 40 sv. už įsi- 
gabenimą šuns be leidimo artistę Zsa Zsa 
Gabor, o savo burną ji paleido aerodrome, 
kai muitininkai panorėjo patikrinti krepšį, 
kuriame buvo šunelis.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

KALTINIMAI RUSIJAI
Laisviems lietuviams įvairiomis progo

mis reiškiant protestą prieš Sovietų Sąjun
ga pavadintosios Rusijos komunistinės val
džios įvykdytąją Lietuvos okupaciją, — 
Lietuvoj tebelaikant kariuomenę, nepai
sant nei tarptautinės teisės, nei žmonišku
mo dėsnių, kankinant Lietuvos žmones, 
juos rusinant, pavergiant lietuvių tautą fi
ziškai ir dvasiškai bei išnaudojant kraštą 
ūkiškai,—ypač pabrėžtini šie nusikaltimai:

1) Okupantas ištrėmė iš Lietuvos į Sibi
ro ir kitų atšiaurių Rusijos užimtųjų sri
čių prievartinio darbo stovyklas kelis šim
tus tūkstančių Lietuvos gyventojų, pa
smerkęs juos žiaurioms kančioms ir mir
čiai. Didelė ištremtųjų dalis žuvo tose sto
vyklose, o gyviems išlikusiems daugeliu 
atvejų vis dar kliudoma grįžti į savo kraš
tą.

2) Okupantas sistemingai persekiojo ir 
tebepersekioja Lietuvos dvasininkus ir ti
kinčiuosius. Atėmė iš jų maldos namus ir 
uždarė vienuolynus, viską iš jų pasisavin
damas. Kovodamas prieš religiją, okupan
tas visokiomis priemonėmis kliudo naujų 
dvasininkų paruošimą ir priaugančios kar
tos religinį auklėjimą.

3) Okupantas planingai gabena į Lietu
vą savo kolonistus, daugiausia rusus, pa
stoviai juos įkurdina Lietuvoje ir skiria 
juos į vadovaujamas pareigas įstaigose, 
įmonėse, kolchozuose ir valstybiniuose 
ūkiuose, kad, jų padedamas, galėtų grei
čiau ir sėkmingiau vykdyti Lietuvos rusi
nimą, lietuvių komunistinį indoktrinavimą 
ir politinį sekimą.

4) Okupantas, laužydamas tarptautinės 
teisės nuostatus, mobilizuoja Lietuvos jau
nimą į savo kariuomenę, išblaško jį plačio
je savo valdomoje, Lietuvai svetimoje teri
torijoje, o tą karinę „prievolę“ atlikusiems 
visokiais būdais kliudo grįžti į savąjį kraš
tą.

Be to, Lietuvoj mokslą baigusio jaunimo 
didelę dalį okupantas siunčia tariamai sta
žo atlikti į tas svetimas sritis, o paskui su
darinėja kliūtis grįžti į Lietuvą.

5) Okupantas, iš pagrindų pakeitęs bu
vusią Lietuvos mokyklų sistemą, išbraukė 
iš mokyklų programų Lietuvos istorijos ir 
geografijos dėstymą, įjungęs tų dalykų tik 
menkas nuotrupas į Rusijos valstybės isto
rijos bei geografijos arba Rusijos komu
nistų partijos istorijos mokymo programą. 
Lietuvių kalbos ir ypač literatūros istori
jos dėstymo programa irgi verčiama siau
rinti ir užleisti daugiau vietos rusų kalbai 
bei literatūrai.

6) Stengdamasis ūkiniu požiūriu sulie- 
dinti Lietuvą su savo valdomaisiais Rusi
jos ir kitais plotais, okupantas steigia Lie
tuvoj pramonę, tarnaujančią visų pirma 
Rusijos ūkiniams ir politiniams intere
sams, nepaisydamas Lietuvos žmonių ūki
nių interesų. Steigia Lietuvoj net naftos 
perdirbimo įmonę, reikalingą iš kitų Rusi
jos valdomų sričių atgabentai naftai per
dirbinėti eksporto reikalams, nepaisyda
mas lietuvių mokslininkų bei visuomeni
ninkų įrodinėjimų, kad Lietuvai tokios 
įmonės ne tik nereikia, bet kad ji gali būti 
tik pavojingai žalinga, nes užterš Lietuvos 
vandenis, laukus ir orą, pridarys neatitai
somos žalos Lietuvos augmenijai, gyvūni
jai ir gyventojų sveikatai.

Lietuviams laisvėje yra tekęs uždavinys 
naudotis visomis progomis kelti viešumon 
tokius vadinamosios Sovietų Sąjungos nu
sikaltimus Lietuvoje ir reikalauti, kad Lie
tuvai būtų grąžinta laisvė ir nepriklauso
mybė. (Elta)

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
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