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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Nežinau, ar astronomai pastebėjo, kad 

mūsų pablizgintas kamuolys vardu Žemė, 
jau praeitų metų rudeniui besibaigiant, 
pradėjo riedėti savo erdvės kely kažkaip 
pašlijęs į kairę; irgi nežinau, ar toks Žemės 
pašlijimas buvo numatytas XX-to amžiaus 
vienintelio mokslo genijaus A. Einšteino 
apskaičiavimuose. Bet žinau viena, kad po
litikai tai jau tikrai privalėjo t'ai pastebėti.

Mat, 1972 metų pabaigoj atsitiko taip, 
kad įvairiuose politiškai svarbiuose kraš
tuose rinkimų rezultatų laukiantieji susi
laukė štai ko — Australija, berods, pirmą 
kartą savo istorijoje išsirinko darbiečdus; 
N. Zelandija irgi pirmą kartą išsirinko 
dartbiečius; Japonija, nors ir pasilaikė kon
servatorius, bet su žymiai padidėjusiomis 
socialistų ir komunistų partijomis; Vaka
rų Vokietijos socialdemokratai įėjo į nau
jai išrinktą parlamentą triumfališkai stip
resni, negu kad buvo anksčiau; Prancūzija 
beveik jau rinkimų išvakarėse, o išvakarių 
prieblandoj valdžia jau pradeda nebesusi
gaudyti, pykti, ieškoti kaltininkų — tai 
ženklas, kad ji netikra, o didžiausia opozi
cijos partija, komunistai, darosi vis įžūles
nė. Italijai kažkaip pasisekė dar kartą at
laikyti partijų lygsvarą prieš Vakarų Eu
ropoje skaitlingiausią komunistų partiją. 
Tik, deja, skaičius tų, kurie nebetiki, kad 
tai dar kartą pasiseks, vis didėja; pav., Šv. 
Tėvas Paulius VI Kalėdų mišias laikė ge
ležinkelio urve, o darbininkai vėliau skun
dėsi, kad tokios mišios jiems per brangiai 
kaštavo, nes sutrukdė šventadienio trigu
bai apmokamus viršvalandžius.

Dabar įsidėmėkime, kad visa tai įvyko 
tik dviejų mėnesių laikotarpyje.

Tai kur čia to viso priežastys ar nelai
mės? Gerai, kad darbiečiai pradėjo visur 
laimėti. Juk darbas yra žmogaus gyvenimo 
šaltinis, t'ad kas dirba, tas ir privalo val
dyti — dažnas pasakytų. Su tuo reikėtų 
sutikti, jeigu ne...

***
Ar aš rašau apie Egiptą, ar apie Čilę, 

apie negrus Afrikoje, ar apie eskimus 
Aliaskoje, aš turiu giliai minty tik viena 
— Lietuvą; kitaip mano palaidi rašiniai ne
turėtų prasmės. Taip ir šiame rašiny aš 
klausiu pat's save — Jeigu žemė tikrai pa
šils i kairę, tai kur tuomet bus Lietuva — 
ar ji nugrims dar giliau į vergijos klaikią 
tamsą, ar, priešingai, ji prisiartins prie 
auštančio rytojaus horizonto?

Tuo tarpu neturiu tikro atsakymo, bet 
jaučiu, kad mano 27 metų viltys pradės 
klaidžioti rūkuose.

Visa nelaimė yra tai, kad nei darbiečiai, 
nei socialistai iki šiol vis dar nesuranda 
savo aiškios užsienio politikos. Jie, atrodo. 
lyg norėtų kovoti prieš komunizmą, bet. 
deja, vis dar nežino kaip, o užsienio politi
koj pamėgdžioja bolševikus.

JAV prezidentas Roozveltas, demokratas 
darbietis, laimėjęs karą, vienu savo trum
pu parašu pardavė 350 milijonų laisvėj gi
musių ir gyvenusių europiečių vergijon — 
be jokio reikalo, be jokios priežasties... 
Fantastiškai žiaurus įvykis! Kai prieš po
rą metų Lenkijoj sukilusius darbininkus 
policija pradėjo šaudyti, tai nei viena dar 
biečių valdžia ar organizacija užsieny net 
neprotestavo; bet kai anglų konservatorių 
valdžia atsisakė prailginti apsigyvenimo 
leidimą Vokietijos komunistų studentui 
Dučkei, tai darbiečiai siuto visą savaitę ir 
ruošė milžiniškas demonstracijas. Jau me
tų metai Sovietai siunčia tūkstančius ne
kaltų žmonių į koncentracijos stovyklas ir 
ten juos nukankina, bet nei viena darbie
čių organizacija vis dar to nepastebėjo ir 
dedasi apie tai nieko nežinanti. Jeigu gen. 
Franko, Ispanijos valdovas, suima tik vie
ną ar du maištininku, tai darbiečių kauki
mas pasidaro toks baisus, kad visas pa
saulis sudreba. Gen. Franko tuojau pasida
ro kraujuotu diktatorium. Sovietai gi, kaip 
ir buvę, lieka ir toliau demokratine vals
tybe, o Kremlius žmogaus laisvės ir teisių 
pasaulio čempionu.

Panašiais nesąmonių pavyzdžiais galė
čiau išmarginti ištisus „Eur. Lietuvio“ pus
lapius, bet...

Kokia tai būtų biaurd, dviveidė, dvireikš- 
mė, klastinga, žmogų žeminanti kalba ir ją 
lydį veiksmai; jie skverbiasi visur ir ėda 
žmogų kaip kokios nuodingos dujos. Pasau
lio darbiečių užsienio politikos žodžiai ir 
veiksmai dvokia krematoriumo dūmais.

• **
Visų kraštų darbiečiai, jegu tik patenka 

į valdžią, skuba padidinti savo gretas, leis
dami balsuoti dar vos tik pradedantiem 
bręsti aštuonioliikmečiams. Darbiečiai labai 
gerai žino, kad šių dienų jaunimas yra ge
rokai pašlijęs į kairę, ypač tie nešukuotais 
ilgais plaukais, suveltom barzdom ir kiau
rom kelnėm... Visa tai — protestas prieš 
esamą socialinę santvarką ir visuomenines 
konvencijas...

Šia proga norėčiau prisiminti mano gim
nazijos laikus Šiauliuose ir Smolenske. Tais 
laikais irgi (t. y. prieš virš 50 metų) gim

nazistų tarpe visuomet buvo koks nors bū
relis, kurio nariams buvo draudžiami trys 
dalykai — laidyti kelnes, dėvėti naują uni
forminę kepurę (nupirkus naują, tuojau iš- 
plėšdavome vidurius ir aplamdydavome, 
pasėdėję ant jos, kad atrodytų senesnė) ir 
kirpti labai trumpai plaukus (būrelio na
rių plaukai buvo visuomet kiek ilgėlesni, 
negu kitų). Taip buvo Šiauliuose. Kai nu
važiavau į Smolenską, nustebau — ten ir
gi radau tas pačias taisykles, tik dar stro
piau dabojamas. Atseit, nerašyta mokslei
vių „revoliucinė konstitucija“ visoje Rusi
joje skersai ir išilgai buvo ta pati. Mes bu
vome išdidūs. Mes irgi protestavome prieš 
santvarką, bet mes žinojome, ko mes norė
jome — politinės laisvės, tautinio apsi
sprendimo ir visuotinės demokratijos.

O šiandieninis kudlotas susivėlęs jauni
mas (aš kalbu tik apie tokį jaunimą) ar 
žino, ko jis nori? Ne, jis nežino; jis tik pro
testuoja, gal tik tingiai pavartęs Markso, 
Lenino ar Mao raštų puslapius. Tas jauni
mas nėra konstruktyvus, jis yra anarchis
tinis; jis yra pavojingas bet kuriai santvar
kai. Deja, tokio jaunimo šiandien visur yra 
daug ir perdaug.

Jeigu pasaulio darbiečiai didins savo 
gretas šitos rūšies jaunimu, tai po kelių 
dešimčių metų paskutiniam laisvam žmo
gui teks pastatyti žmonijai antkapį su to
kiu trumpu užrašu: — „Gyveno išdidžiai, 
bet mirė kančiose. Kristaus metai 2000“.

• #*
Ir tikrai, kas būtų įvykę jau dabar, jei

gu Amerika nebūtų išrinkusi savo prezi
dentu Niksono, o darbietį Me Govern?

Kaip tik šiuo metu skaitau vieno labai 
žymaus britų istoriko knygą (A. Tombey 
— A Study of History) ir 143-me puslapy 
radau tokį sakinį: „Jeigu sienos tarp bar
barų ir civilizacijos ilgainiui lieka tos pa
čios, tai laikas dirba barbarų naudai“.

Geležinė uždanga išbuvo nepajudinta 
jau virš pusės šimtmečio. Taigi, gal ir bū
tų atslinkęs laikas naujai barbarų atakai, 
nors ir nebūtinai kariškai.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

P. S. Ką esu parašęs, neliečia socialdemo
kratų lietuvių, nes jie kiekviena proga 
priešinasi tarptautinio socializmo pasirink
tam keliui, tiek pragaištingam Lietuvos iš
laisvinimo reikale.

Ar rimtai apsigalvota?
Neprotinga būtų pradėti įrodinėti: vyru

čiai, greitai mirsime, skubinkime savo tur
tus sutvarkyti, artimuosius aprūpinti. Ne, 
neverta kasdien galvoti ir kalbėti apie mir- 
tlį — neverta vilko iš girios šauktis. Bet vis 
dėlto vieną kartą apie tai reikia rimtai pa
svarstyti ir nuspręsti.

Aišku, apie ką kalbama. Iš vyresniųjų ne 
vienas esame girdėję D. Britanijos Trea
sury Solicitor sprendimą — velionis netu
rėjo artimų giminių ir nepaliko testamen
to, tad visas jo turtas, apmokėjus laidoji
mo išlaidas, pereina valstybės žinion. Ne 
visada galima ir paminklui išprašyti, nors 
velionis galėjo palikti tūkstančius svarų. 
Todėl aišku, kad tie, kurie laiku nesutvar
ko palikimo, nepasirašo testamento — rizi
kuoja savo sunkiai uždirbtus ir sutaupytus 
penus, palikti, kaip populiariai esame įpra
tę sakyti, karalienei. Tokių pavyzdžių žino
me desėtkus, tad jų nebeverta minėti. Ge
riau paminėkim vieną kitą tvarkingą atsi
tikimą.

Lietuvis A, gulėdamas ligoninėje, surašė 
testamentą, nurodydamas, kam jis savo 
turtą palieka ir kas su tuo turtu turi būti 
padaryta po jo mirties. Ir štai šiandien jo 
žmona ir suaugę vaikai Sibire neatsidžiau
gia mirusio tėvo dovanomis, kurios atke
liauja vertingų siuntinių pavidalu, bet ku
rių jie būtų niekada nematę, jei tėvas bū
tų užsispyręs nepasirašyti laiku tėstamen- 
to.

Tautietis B neturi net giminių Lietuvoj. 
Jis gyveno tvarkingai ir sutaupė šiek tiek 
pinigo. Iš pradžių nenorėjo ir girdėti apie 
testamentą — po manęs nors ir tvanas. Bet 
vėliau apsigalvojo. Ir štai, atėjus lemtai 
dienai, jam bus dėkingos lietuviškos orga
nizacijos, ar jaunimas, ar parapija, ar se
neliai, ar dar kas nors kitas. O visa tai ga
lėjo pasiimti Treasury Solicitor.

Testamentą pasirašyti yra visai nesunku. 
Paruoštas jo formas parduoda visi knygy
nai. Reikia tlik angliškai užpildyti ir duoti 
dviem liudininkams pasirašyti. Liudininkai 
nebūtinai privalo žinoti, kas testamente pa
rašyta. Dar geriau, jei tą darbą atlieka ad
vokatas — Solicitor. Už sudarymą jie ima 
vos keletą svarų, o rūpesčio nebūna jokio.

Šio rašinio uždavinys nėra nurodyti as
menis ar organizacijas, kurie čia galėtų pa
sitarnauti. Tatai būtų savotiška reklama.

VIETNAMO TAIKA
Peace with honour — garbinga taika — 

pakartotinai skelbė antradienio naktį JAV 
prezidentas Nixonas. Vietnamo karas baig
tas! JAV kariuomenės likučiai ir karo be
laisviai grįžta namo. Nuo 1945 m. vykusios 
žudynės ir teroras turėtų pasibaigti.

Niekas negali pasakyti tikslaus žuvusių 
žmonių skaičiaus. Apytikriai skaičiuojama, 
kad užmušta apie pusantro milijono viet
namiečių, 56.000 amerikiečių ir 17.000 pran
cūzų, kurie žuvo prie Dien Bien Phu tvirto
vės 1954 m., norėdami išgelbėti buvusią In
dokiniją. O kur civilinių žmonių aukos: mi
rusieji nuo bombardavimų, užmušti pakelė
se, žuvę nuo ligų ir bado; kur invalidai, ne
tekę nuosavybės pabėgėliai, demoralizuoti 
ir fiziškai sužaloti krašto gyventojai. Skai
čiuojama, kad iš 30 milijonų gyventojų nė
ra nei vieno, kuris mažiausia vieną kartą 
neturėjo evakuotis.

Teoretiškai karas baigtas. Eet ar jis 
baigtas iš tikrųjų? Tur būt, ne. Problemos, 
dėl 'kurių šis karas prasidėjo, liko neišspręs
tos. Priešingai, jos dar pasunkėjo, nes prie- 
politinių nesantaikų prisidėjo skurdas, ne
darbas ir diksriminacija. Politinė kova vyks 
toliau ir, tur būt, ne kartą ji bus paremta 
ginklu.

Vietnamo karas buvo pilietinis karas. 
Todėl jam pasibaigus niekas nedžiūgauja, 
nes nėra laimėtojų. Šiuo atveju visi yra 
pralaimėję. Kraštas tiek pietuose, tiek šiau
rėje sunaikintas. Amerikos prestižas vidu
je ir kituose kraštuose sumenkęs. Nustebę 
JAV gyventojai klausia patys save, ką jie 
laimėjo už tuos 56.000 milijonų svarų, iš
leistų karo rekalams, už tūkstančius užmuš
tų ir sužalotų, už pakrikusią karių mora
lę ir narkotikų sugadintus sveikus vyrus.

Vietnamo atstatymas bus brangus daly
kas. Tai kaštuos daugiau, nei jo sunaikini
mas. Ir didžioji to atstatymo kaštų dalis 
guls ant JAV gyventojų pečių. Kokio mas
to sunkumai susidarys krašte, rodo kad ir 
tokia smulkmena. Visame krašte yra 50 
milijonų sviedinių išraustų duobių, kurdų 
balose veisiasi maliarijos platintojai. Vien 
tik užpilti tas dirbtines balas ir gydyti už
krėstus maliarija pareikalaus milžiniškų 
pastangų.

Prezidentas Nixonas laimėjo taiką. JAV 
pasitraukė iš Vietnamo ir atsikvėpė. Vaka
rų Europa, kuri iki šiol jautėsi tos pačios 
Amerikos šiltoj apsaugoj, turės pažiūrėti j 
šį pasitraukimą labai kritiškomis akimis. 
Ar jai negręsia toks pat „apsaugos“ pavo
jus, kokio susilaukė Vietnamas? Preziden
tas Nixonas stovi prieš sunkią problemą. 
Jeigu jis sugebės taikiu būdu apsaugoti 
Pietų Vietnamą ir tuo būdu atgauti pasiti
kėjimą Vakarų Europoje, tai JAV įsivėli
mas į karą ir tos milžiniškos aukos bent iš 
dalies bus pateisintos. Kas pažįsta tą vyrą 
iš arčiau, tvirtina, kad jis turi pakankamai 
drąsos ir pasiryžimo savo įsipareigojimams 
įvykdyti. Ir jis turi dar pilnus keturis me
tus laiko savo taikos politikai perorgani
zuoti.

MIRĖ L. B. JOHNSON
Buvęs JAV prezidentas L. B. Johnson 

mirė nuo širdies atakos, sulaukęs vos 64 
metų.

Paskutinius kelis mėnesius jis gyveno 
savo ūkyje Texas, beveik nė su kuo neben
draudamas.

Jis buvo 36-t'as JAV prezidentas. Ameri
kos vidaus gyvenime jis turėjo vieną iš 
audringiausių laikotarpių. Po prezidento 
Kennedžio nužudymo, kai Johnson automa
tiškai pasidarė prezidentu, jis pasakė: „Ati
duočiau visa, ką turiu, kad tik neturėčiau 
būti šitoje vietoje“. Jis jautė, kokią sunkią 
naštą pasiima ir jis bijojo. Tačiau tą naš
tą užsidėjęs, nešė kantriai ir sąžiningai.

JAV istorijoje jis bus daugiausia žino
mas kaip prezdentas, pasirašęs Civilinių 
Teisių Įstatymą 1964 metais. Jo pastangos 
pagerinti JAV gyventojų socialines sąlygas 
ir sulyginti negrų teises, beveik neturi ly
gaus pavyzdžio kitų JAV prezidentų tarpe.

Ir kokia keista gyvenimo ironija — John
son numirė beveik Vietnamo karo pabaigos 
išvakarėse. To karo, dėl kurio jis daugiau
sia sielojosi ir kurio negalėdamas užbaigti, 
pats atsisakė kandidatuoti į JAV preziden
tus.

Prezidentas Nixonas paskelbė 30 dienų 
gedulą, kuris dar nebuvo pasibaigęs po 
buv. prezidento Trumano mirties.

Kiekvienas susitvarko, kaip kam patinka. 
Svarbu, kad testamentas būtų surašytas — 
stalčiuje padėtas, jis valgyti neprašo.

Esant reikalui, šios rūšies patarimų ir 
patarnavimų mielai suteikia ir DBLS — 
L. Namų B-vės Valdyba arba tų organiza
cijų tarnautojai. Todėl kiekvienas turi rim- 

| tai apsigalvoti ir šią pareigą pats sau at- 
I likti. ,

PASAULYJE
4 metus, pasakė: „Turiu prisipažinti, kad 
labai baiminuosi dėl JAV vadovybės. Mū
sų prezidentas yra labai užsidaręs. Tai nė
ra žmogus, su kuriuo galėtum atsisėdęs pa
diskutuoti, bent niekam nepasisekė to pa
daryti iš mano draugų“.

„Paskutiniai Vietnamo bombardavimai 
rodo prezidento emocinę būklę. Jis buvo 
piktas ir, tur būt, norėjo parodyti, kad jo 
taip lengvai nepaimsi. Tai jo asmeniškos 
vaizduotės padaras. Aš nesakyčiau, kad jis 
yra nesveikas, bet vis dėlto manyčiau, kad 
jo elgesys yra keistas".

GRĖSMĖ EUROPAI?

Sovietų spauda, rašydama apie būsimus 
NATO manevrus, sako, kad tai yra milita- 
ristų demonstracija prieš įsivaizduotą Mas
kvos pavojų.

Pagal Pravdos ir Red Star komentarus 
britų parlamentas esąs bauginamas perdė
ta statistika apie Rytų Europos karines pa- 

! jėgas.
Taip pat priekaištaujama BBC už filmą, 

kurioje buvo rodoma dabartinė karinė pa
dėtis Europoje.

PADORUS BALETAS

Australijos baletas, kuris lankys Rytų 
Europos kraštus rugpjūčio mėnesį, gavo iš 
Maskvos parėdymą, kad programoje nebū
tų įvelta sekso. Taip pat pageidaujama, kad 
nebūtų elektroninių instrumentų ir pop mu
zikos.

PROTESTAS PADĖJO

Raiza Palatinik, sovietų žydė, kuri 1970 
m. buvo uždaryta .požemyje už tai, kad no
rėjo išvykti į Izraelį, sakosi nebūtų ištvė
rusi nežmoniškų sąlygų, jei Londono žydai 
nebūtų suruošę 24 valandų demonstraciją 
prie Sovietų Sąjungos ambasados 1971 m. 
Tuoj po šitų demonstracijų ji buvo išsiųsta 
dviem metam į griežto režimo stovyklą 
Dnieprodzeržinskyje. Atėję į požemį KGB 
valdininkai pradėję klausti: „Kokie per 
šposai krečiami Londone?“

ŽYDŲ ENCIKLOPEDIJA

Pirmoji 16 tomų žydų enciklopedija — 
Encyclopaedia Judaica išleista Izraelyje. Po , 
vieną enciklopedijos tomą įteikta preziden
tui Nixonui ir Popiežiui.

NEGALĖJO SUSITARTI
Diplomatų dekanas Vatikano valstybėje 

yra Kubos ambasadorius Luis Amado-Blan- 
co. Jis turėjo visų ambasadorių vardu pa
sveikinti popiežių N. Metų proga. Bet kai 
kurios jo kalbos vietos apie Vietnamą, 
Bangladešą ir Ugandą buvo nepriimtinos 
kitiems diplomatams. Amado-Edanco užpy
kęs išvažiavo į Šveicariją, o popiežių pa
sveikino Prancūzijos ambasadorius.

McGOVERN APIE NIXONĄ
Buvęs kandidatas į JAV prezidentus Mc 

Govern, kuris šiuo metu lankosi Anglijoje, 
kalbėdamas apie JAV ateitį per ateinančius

SeptųnioS DIENOS
— Europos Bendruomenės Komisija iš

reiškė pasitenkinimą dėl priemonių, kurių 
ėmėsi D. Britanijos vyriausybė infliacijai 
sustabdyti.

— Sovietų Sąjunga priėmė Nato pakvie
timą dalyvauti konferencijoje, kurioje bus 
svarstomas ginkluotų pajėgų sumažinimas 
Europoje.

— Watney Mann bravorai numato pra
dėti pardavinėti alų plastikiniuose inda- 
ruose.

— Sovietų Sąjunga vykdo kariuomenės 
žiemos manevrus Kinijos pasieny. Sąryšy 
su karo padėties pasikeitimu Vietname, nu
matomas galimas sovietų pasienio kariuo
menės pergrupavimas.

— Didžiausia britų cukraus bendrovė Ta
te & Lyle, kuri gamina nendrinį cukrų, pa
ti pirmoji susidūrė su sunkumais, D. Brita
nijai įstojus į Europos Bendruomenę. Mat, 
Bendruomenės kraštuose cukrus daugiau
sia gaminamas iš vietinės žaliavos, cukri
nių runkelių. Kalbama net apie vieno cuk
raus fabriko Silvertown uždarymą.

— Vienoje salelėje prie Islandijos išsi
veržė ugniakalnis. kuris grasina sunaikin
ti 5.000 gyventojų miestelį. Visi to miesto 
gyventojai evakuoti.

— Persijos šachas grasina nutraukti su
tartis su benzino bendrovėmis, jei jos ne
sutiks mokėti didesnes kainas.

— Prezidentas Amin įsakė sušaudyti pen
kis Ugandos gyventojus už tai, kad jie or
ganizavę ginkluotą sukilimą.

— Britų plieno korporacija nupirko iš 
Sovietų Sąjungos 100.000 tonų metalo lau
žo.

— Britanijos žvejai atsisako žvejoti gin
čytinoje Islandijos'zonoje, kol vyriausybė 
pasiųs karo laivyno apsaugą.

— Airijoj ūkininkas nušovė auksinį ere
lį, kuris užpuolė jo vištas, ši erelių rūšis 
jau baigia išnykti, ir Airijos ir Anglijos 
įstatymai draudžia juos šaudyti. Nušautas , 
erelis svėrė 10 svarų ir jo sparnų ilgis 7 
pėdos.

— Indų pabėgėlių vaikai, kuriems religi- ! 
ja draudžia valgyti mėsą, mokyklose bus ’ 
maitinami sintetiniais mėsos produktais. i

— Sovietų ambasadoriui M. Smimovskiui 
buvo įteikta lenta su užrašu: „Čia 1902-1903 
metais gyveno Leninas“. Toji lenta kadai
se buvo Finsbury apylinkėje prie namo, 
kuriame Leninas nuomojo kambarį. Dabar 
tas užrašas bus padėtas Lenino muziejuje 
Leningrade.

— JAV ambasadorius Maskvoje Jacob 
Beam, kuris ten buvo nuo 1969 m., atsista
tydino.

— Sąryšy su JAV prezidento inaugura
cija. didelės anti-Vietnamo demonstracijos 
įvyko Prancūzijoje, Vokietijoje. Ispanijoje 
ir Anglijoje. Londone demonstracijose da
lyvavo apie 10.000 žmonių.

— Stiprūs šalčiai smarkiai palietė žiem
kenčius javus Sovietų Sąjungoje. Kadangi 
šiais metais neiškrito pakankamai sniego 
ž'emkenčiams pridengti, tai gresia didelis 
pavojus javams iššalti.

— Numatoma, kad duonos kaina šiais 
metais kils, nes kviečių kaina JAV vien

per gruodžio mėnesį pakilo 20 procentų. 
Taip atsitiko todėl, kad dėl blogų derlių 
didelis kviečių pareikalavimas yra Kinijo
je, Indijoje ir Sovietų Sąjungoje.

— Airija pradėjo importuoti bulves iš 
Anglijos. Tai yra pirmas atsitikimas per 
paskutinį šimtmetį, kad Airija pritrūktų 
bulvių.

— Lund universitete Švedijoje daromi 
bandymai gaminti kramtomą gumą su ni
kotino priemaiša. Esą tuo būdu lengviau at
prasti rūkyti.

— Sulaukęs lygiai šimto metų, sausio 19 
d. mirė australietis J. Andrews. Po kelių 
valandų atvyko karalienės telegrama-svei- 
kinimas sukaktuvių proga.

— Po ilgų tyrinėjimų ir diskusijų paga
liau išleista Bendroji Biblija (Common 
Bible), kuri yra priimtina visoms krikščio
nių bažnyčioms. Tokiu būdu panaikintas 
nesantaikos obuolys tarp R. Katalikų ir 
Protestantų, kurie iki šiol nuo pat reforma
cijos laikų negalėjo susitarti dėl bendro šv. 
Rašto teksto.

— Italijoje, Frascati, Zagarolo ir Palest
rina provincijose rasta apie 45.000 galonų 
vyno, kuris užnuodytas azoto rūgštimi. To
ji rūgštis vartojama pagreitinti vyno fer
mentacijai. Net ir maži jos kiekiai gali pa
veikti skilvį, nervų sistemą ir kraujo cirku
liaciją. Trys žmonės suimti.

— Londone yra 12.000 žmonių, kurie ne
turi pastovios gyvenamos vietos ir nakvoja, 
kur papuola. Visoje Anglijoje skaitoma apie 
50.000 benamių.

— Graikų milijonierius Onassis sumokė
jo 1.000 svarų už vieno keleivio bilietą iš 
Londono į Graikiją. Tas vienintelis visame 
lėktuve keleivis buvo dr. Richardson, spe
cialiai iškviestas gelbėti Onassio 24 metų 
sūnų, susižeidusi lėktuvo nelaimėje. Gydy
tojo kelionė buvo veltui — jaunasis Onas
sis mirė.

— Floridos gyventojas H. Thomas pasi
ryžo po 32 metų vedybinio gyvenimo skir
tis su savo žmona todėl, kad nepajėgia ap
mokėti ligoninės sąskaitų. Išsiskyrus, žmo
na. kaip nepajėgi dirbti, gaus valdžios pa
šalpą. Vienas anglas pasiūlė jiems pašalpą.
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KUN. A. JAKAVONIS - KANKINYS
^Kovojančius už lietuviškus principus as

menis reikia išskirtinai gerbti. Jie yra mū
sų tautos" varikliai. Jų darbais galima sek
ti, imti pavyzdžiu, didžiuotis.

Vienas tokių yra mano gyvenime nesutik
tas a. a. kun. Ambraziejus Jakavonis (pa
gal Lietuvių Enciklopedijos XXXVI 259), 
arba Jokavonis (pagal Br. Kviklio Mūsų 
Lietuva I 195). Net jo gimimo data, vieta 
nežinoma.

Jis, kaip lietuviškumo žadintojas, geras 
dvasininkas gyveno ir veikė Gervėčių apy
linkėse, esančiose kelios dešimtys kilomet
rų į rytus nuo Vilniaus. 1920 metais Vil
niaus kraštą okupavus Lenkijai, sunkią 
priespaudą teko nešti ir Gervėčių apylin
kei, bet toje bažnyčioje dirbęs kun. Jaka
vonis (Jokavonis) laikėsi kaip uola prieš 
lenkiškus kėslus palaužti, suslavinti ne tik 
parapijiečius, bet ir visą Gervėčių apylin- 
kę, kurios dauguma buvo lietuviška.

Dėl savo tyros lietuviškos ir krikščioniš
kos, katalikiškos veiklos daugelį kartų kun. 
J. buvo lenkų suimtas, kalintas, kankintas. 
Niekad jis nepalūžo, nepasidavė savo vir
šininko lenko arkivyskupo Romualdo Jal- 

..... bzykowskio pastangoms sulenkinti gervė- 
, . tiškius.
’iv 1943 m. lenkų partizanai išsivedė kun. 

Jakavanį į mišką ir visokiais būdais kan
kindami, baisiai sudaužę nužudė. Ir pakasė 

v. miške, žvyro duobėje, netoli Pabradės.
* Kun. A. Jakavonis (Jokavonis) yra vie

nas iš lietuvių tautos didvyrių, kovotojų 
už lietuviškumą ir religiją. Jis niekad ir 

. niekam neišdavė šventų lietuviškumo ir re
ligijos tiesų ir dėl to kaip kankinys buvo 
lenkų partizanų nužudytas. Ar kas žino jo 
palaidojimo vietą? Ar pastatytas antkapis? 
Kada jis gimė? Kokie buvo jo tėvai? Ar 
kas jį pažinojo?

Mūsų dvasininkai turėtų panagrinėti a. 
a. kun. A. Jakavonio (ar Jokavonio) gyve
nimą ir jį pilniau pristatyti lietuvių ir pa
saulio visuomenei.

Aš gerokai nustebau, kai 1972 metais 
šventuoju buvo paskelbtas lenkas kuni
gas, kuris vokiečių kacete pasiūlė save vie
toje kito, paskirto sunaikinimui. Panašių 
pavyzdžių yra daugybė. Berods, niekas to
kių didvyrių iki šiol nepaskelbė šventai
siais. Lenkai labai moka išnaudoti progas. 
Juo labiau keista, kad daug „ilgamečių“ 
šventųjų išmesta iš šventųjų sąrašų, o štai 
įklijuotas vienas naujas lenkas.

Man atrodo, kun. A. Jakavonis (Jokavo
nis) ne mažiau ir didvyriškiau gynė tauti
nius ir religinius reikalus, kaip anas len
kas. Jei lietuviai partizanai būtų sugavę ir 
nukankinę kokį lenkų kunigą, ar lenkai 
nesišauktų Vatikano ir pasaulio teismo, ir 

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Panaši padėtis ir aukštosiose mokyklose. 1922 
• metais Lietuvos Universitete studijavo 56,5% lietu

vių ir 41,8% žydų. Vėliau lietuvių studentų procen
tas svyravo tarp 67,3 ir 72,4, žydų — tarp 23,6 ir 
28,6%. Nuo 1933 metų lietuvių studentų procentas 
kilo, žydų — smuko, ir 1935 metais pavasarį lietuvių 
studentų Vytauto Didžiojo Universitete buvo 77,9%, 
žydų — 16,4% 61). Vilniaus Universiteto 1940 me
tų pavasario semestre, pirmajame šio universiteto 
sulietuvintame semestre, lietuvių buvo, tiesa, 80%, 
tačiau to semestro lietuvių studentų procentas buvo 
aukštas tik dėl to, kad lenkai boikotavo lietuviškąjį 
Vilniaus Universitetą 62). Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą, Vilniaus lenkai ir žydai pradėjo labai 
smarkiai veržtis į Vilniaus Universitetą, norėdami 
lietuvius nustumti į mažumą ir patį universitetą pa
versti jeigu jau ne lenkišku, tai bent rusišku. Rek
torius M. Biržiška džiaugėsi atlaikęs tą spaudimą 
ta prasme, kad 1940-41 akademiniais metais Vil
niaus Universitete lietuviai vis dėlto tebesudarė 
daugumą: iš 2.274 studentų lietuvių buvo 1.161 
(51,06%), žydų — 680 (29,9%), lenkų — 340 
(14,95%), rusų — 59 (2,59%), gudų — 21 (0,92%), 
kitų — 13 (0,57%) 63). Po karo, 1949-50 akademi
niais metais, lietuviai studentai Lietuvoje sudarė 
87,5%, 1955-56 m. 83,9%, 1960-61 m. 88,9%, 
1965-66 m. — 85,5%, 1966-67 m. — 83,1%, 1968- 
69 m. — 81,9% 64). 1969-70 m. — per 85% 65). 
Nors ir pastebima šiokia tokia tendencija lietuvių 
studentų procentui mažėti, tačiau jų skaičius vis 
dėlto didesnis kaip 80%, t.y. prašoka lietuvių gy- 
ventojų procentą, kai prieš karą lietuvių studentų 
vidurkis būdavo žymiai mažesnis negu 80 %. Be to, 

^Vytauto Didžiojo Universitetas teatstovavo tik lie
tuviškesnei šių dienų sovietinės Lietuvos teritorijos 
daliai, be,t Vilniaus miesto ir Vilniaus srities, kur 

_ lietuvių studentų prieš karą tebuvo vos kokie 2,7%. 
'Iš to tenka daryti išvada, kad šiandien tiek viduri- 
nių-mokyklų mokiniai lietuviai, tiek ir lietuviai stu-

- deniai sudaro žymiai didesnį Lietuvos moksleivijos 
procentą, negu prieš karą.

-Kovodama už lietuviškumą, Lietuvos studenti
ja išgyveno du kritiškus momentus: 1923 ir 1940-41 
ire'ais. 1923 metais studentai žydai reikalavo, kad

ANTANAS RUKŠA

Analogiška kova dėl lietuvių kalbos pasikarto
jo ir 1940-41 metais, kai Vilniaus Universitetas 
buvo sulietuvintas, tik šiuo atveju lietuviams stu
dentams buvo tekęs daugiau pasyvus vaidmuo, kai 
visą tos kovos sunkumą teko pakelti to meto uni
versiteto rektoriui M. Biržiškai, kurio pareiga buvo 
priiminėti į universitetą studentus, ir prorektoriui 
J. Bulavui, kuriam teko ginti universiteto reikalus 
partijoje ir NKVD. Atkaklus to meto lenkų ir žy
dų tautybės studentų bandymas priešintis, jų žo
džiais tariant „nesupilantamai“ lietuvių kalbai 
Vilniaus universitete buvo palaužtas 67). Obstruk
cijos prieš lietuvių kalbos vartojimą Vilniaus Uni
versitete laikai seniai jau praėjo. Dabar lietuvių kal
ba ne tik pati pagrindinė dėstomoji kalba aukštosio
se Lietuvos mokyklose, bet, stojant į jas, šalia spe
cialybės dalykų, reikia išlaikyti ir lietuvių kalbos eg
zaminą.

Didelis tautiškumo ramstis yra aukšta tautos 
kultūra, ypač tautinės kultūros pasiekos. Šiandien 
Lietuvos kultūra neabejotinai aukštesnė, negu ji bu
vo prieš paskutinį pasaulinį karą. Juk gyvenimas 
nestovi vietoje. Labiau išplėstas mokslo įstaigų ir 
mokyklų tinklas. Paskelbta nemaža svarbių veikalų 
iš įvairių lituanistikos sričių. Rašytojai, poetai, 
dailininkai, muzikai sukūrė nemaža naujų veikalų. 
Šiandien Lietuva turi daugiau miestų, architektūros 
paminklų, muziejų, meno galerijų, bibliotekų, teat
rų. Lietuvių tauta stengiasi išlaikyti ir ugdyti Lietu
vos savitumus, kiek tatai vadinamosios tarybinės 
respublikos rėmuose įmanoma. Daug pastangų de
dama išsaugoti Lietuvos architektūros ir meno pa

minklams. Restauruojamos Lietuvos pilys, reikš
mingesni pastatai, net ištisos senamiesčių dalys. Ir 
tatai kartais daroma net ir prieš aiškią Maskvos va
lią, kaip rodo Trakų pilies restauravimo atvejis 68). 
Lietuvos senamiesčiams tyrinėti institute dirba ar
cheologai, inžinieriai, filologai ir kiti specialis
tai 69).

61) LU, 265 psl.
62) MB, 6 psl.; LU, 212, 215 psl.
63) Vilniaus Universiteto 1940-41 mokslo m. 

tvarkaraščiai, Vilnius, 1941, red. V. Jurgutis, 22 
psl.; LU, 227 t.; MB, 33 psl.

64) E (Elta): Lietuvoje mažėja lietuvių studentų 
skaičius (Dirva, 1971. V. 5, 34); Lietuvių studentų 
nuošimtis ok. Lietuvoje mažėja (Draugas, 1971.IV.
28, 99).

65) B. Mačiuikos informacija (J. Prunskis, 
Mokslo ir kūrybos simpoziume. Kokia dabartinė 
padėtis okupuotoje Lietuvoje. Draugas, 1969. XI.
29, 280).

66) J. Slapšinskas, Studentų gyvenimas (Vytau
to Didžiojo Universitetas. Antrųjų penkerių veiki
mo metų apyskaita, 1927. 11.16 — 1932.IX.1, Kau
nas, 1933, 450 psl.).

67) „Padedami Jendrychovskio ir kitų lenkų 
partiečių, lenkai mėgino įtikinti Vilniaus organiza
cijos narius, kurių daugumas buvo žydai, jog lietu
vių kalba, kaip Vilniaus Universiteto dėstomoji kal
ba, „nesuprantama Vilniaus jaunimo daugumai“, 
turinti būti pakeista „suprantama Vilniaus jaunimo 
daugumai“ kalba, ir nesulaikinėjo lenkiško jauni
mo nuo akcijos rusų kalbos naudai, kaip esamose 
sąlygose galimos kontrabandos būdu universitetan 
būti įvestos ir lenkų visuomenės laikinai pakenčia
mos prieš lietuvių kalbą“. MB, 49 psl.

68) Žinomas yra N. Chruščevo draudimas į so
vietinės Lietuvos biudžetą įtraukti lėšų Trakų piliai 
restauruoti, prikaišiojant, kad sovietinė Lietuvos 
administracija neturinti geresnių darbų, kaip res
tauruoti feodalų pilis. Vis dėlto Trakų pilis buvo 
restauruojama ir toliau, tik jau ne biudžeto keliu, 
bet iš turistinių pajamų. Bent taip buvo skelbiama.

69) Privačiai teko patirti, kad tas institutas su
telkęs jau daug medžiagos, tik ta medžiaga dar ne
pradėta skelbti. Institutas, pavyzdžiui, nustatęs, kad 
Vilnius pasidaręs mūrinis daug anksčiau, negu bu
vo manyta, jau XII-XIII amžiuje, ir Klaipėdoje bu
vusi mūrinė pilis dar prieš kryžiuočiams pasirodant.

(Bus daugiau)

ar nesiūlytų nukankintojo paskelbti šven
tuoju? Tad kodėl a. a. kun. A. Jakavonio 
(Jokavonio) deramo pagerbimo reikalu ne
sirūpina nei lietuviai dvasininkai, nei vil
niečiai lietuviai?

Algirdas Gustaitis

Londono Lietuviu
„EIKIME, BROLIAI, PAS 

SKRUZDELAITĘ...

Šiandien niekas negali nuneigti fakto, 
kad išeivių gyvenime lietuviškosios para
pijos yra suvaidinusios labai didelį vaid
menį. Jos subūrė į krūvą pavienius tautie
čius ir gana sėkmingai ugdė ne tik jų reli
ginį, bet ir tautiškąjį susipratimą. Tokia 
buvo ir „Szvento Kazimiero parakvija lie- 
tuvju Londone“, įsteigta 1902 m. kovo 30 
d. Jos veiklą gana išsamiai aprašė S. F. 
špokas 1939 m. „Lietuvos Aide“. Nekarto
jant parapijos ir lietuvių bažnyčios istori
jos, kurią praėjusiais metais E. Lietuvyje 
dailiai aprašė kun. K. A. Matulaitis, MIC, 
čia paduodame keletą ištraukų, vaizduo
jančių parapijos reikšmę ano meto išeivių 
lietuvių gyvenime.

„Kada susikūrė savoji parapija ir buvo 
atidaryta bažnyčia, tada Londono lietuviai 
pradėjo burtis į vieną šeimą. Išaugo dabar
tinė kolonija. Prasidėjo organizacinis gyve
nimas. Vienybėje lietuviai išsilaikė iki šių 
dienų:

parapija ir dabar yra Londono lietuvių 
kolonijos centrinė ašis, apie kurią sukasi 
visas lietuvių gyvenimas.

Jos egzistencija yra svarbi visai kolonijai. 
Patys lietuviai sako, kad kai sugrius para
pija, tada palūš ir visa kolonija. Nors šio 
pavojaus dar nejaučiama, tačiau lietuviai 
ne be susijaudinimo pastebėjo, kad parapi
jos narių skaičius palaipsniui mažėja. Kas
met daug (Senesnių lietuvių ■miršta, kiti iš
sikelia į kitus rajonus ir į lietuvių bažny
čią atvyksta tik žymesnių įvykių proga.

Parapijos nariai kiekvieną savaitę moka 
po tris pensus. Nario knygutės vienoje pu
sėje ant viršelio atspausta: „Mokesčių 
knygutė Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčiai 
Londone palaikyti“, o iš kitos pusės viršelį 
puošia tokie žodžiai: „Sujungę jėgas, nors 
mažiausias, didelius darbus lengvai įveik
sime, o be vienybės, — net mažiausius gu
lėt paliksime“ ir „Eikime, broliai, pas 
skruzdelaitę mokintis proto, vienybės, 
darbštumo ir meilės“...

Parapija išsilaiko vien iš narių mokesčio

studentų savišalpos draugijoje ir visuotiniuose stu
dentų susirinkimuose, šalia lietuvių, būtų vartojama 
ir antra valstybinė kalba, būtent žydų kalba. 1922. 
X.8 savišalpos draugijos susirinkime buvo net nu
tarta visus valdybos pranešimus versti į žydų kalbą. 
1922.XI.19 visuotiniame studentų susirinkime buvo 
nutarta leisti kalbėti ir žydiškai. Rusiškai tuo labiau 
galima buvo kalbėti. Tik lietuvių studentų grupei 
pagrasinus „imtis kitokių priemonių“, jei valstybinė 
kalba nebus gerbiama, vėliau žydiškai kalbėti vi
suotiniame studentų susirinkime nebebuvo leis
ta 66). 1923 metais kovos dėl kalbos Lietuvos Uni
versitete baigėsi.

„AIDAI“

Kultūros žurnalas „Aidai“, Nr. 8, beveik 
išimtinai skirtas kalbininkui prof. A. Saliui 
paminėti. įdėta keletas nuotraukų ir pa
ties profesoriaus vienas straipsnis.

Be to, spausdinamas straipsnis apie dail. 
Vizgirdą, K. Grigaitytės poezija ir įprasti
nė kultūros apžvalga.

veiklos pėdsakais
ir aukų. Per metus turima išlaidų apie 400 
svarų. Praėjusieji metai užbaigti su 15 sv. 
trūkumu. šiuo metu parapijoje yra arti 400 
narių, iš jų 80 patys atneša pinigus:; kiti 
sumoka per rinkėjus. Pagal paskutinius ap
skaičiavimus

Londone yra apie 1,700 lietuvių, iš jų apie 
1,200 suaugusių žmonių.

Visi lietuviai sudaro apie 400 šeimų.
Tokia padėtis buvo prieš antrą pasaul. 

karą. O šiandien? Būtų tikrai įdomu, jeigu 
kas nors patiektų išsamių davinių apie vie
nintelės Anglijoje Londono lietuvių para
pijos veiklą, jos faktišką padėtį ir ateities 
planus.

NEPATENKINTI DRAUGYSTE SU 
KINAIS

„Tiesa“ Nr. 4 (persispausdino anglų rašy
tojo J. Aldridge straipsnį apie Anglijos san
tykius su komunistine Kinija. Jame rašo
ma, kad Anglijos užs. reikalų ministeris 
specialiai keliavęs į Kiniją, kad surastų 
sąjungininką savo politikai, nukreiptai prieš 
Sovietų Sąjuingą. Šis vizitas lyginamas su 
siaubingomis Muencheno susitarimo pasek
mėmis, kurių būtų galima laukti, jei kapi
talistinė Anglija susitartų su socialistine 
Kinija.

Straipsnis pradedamas sakiniu: „Viena 
Anglijos užsienio politikos ypatybių yra už
krečiama baimė, kad Europoj egzistuoja ki
ta galinga valstybė — Tarybų Sąjunga“.

LIETUVAITĖ — AUSTRALIJOS 
KARIUOMENĖS KARININKĖ

„Tėviškės Aidai“ įsidėjo fotografiją ir 
aprašymą Audros Ališauskaitės, kairi bai
gė Australijos Moterų Kariuomenės Karo 
Mokyklą ir buvo pakelta į leitenanto laips
nį. Karininko antpečius ir pažymėjimus 
įteikė pats kariuomenės ministeris. Tur 
būt, tai bus pirmoji lietuvaitė-karininkė 
Australijoje, o gal ir visoje išeivijoje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
POLITINĖ APŽVALGA

Visiems gerai žinomas prof. J. Eretas iš
leido vokiečių kalba brošiūrą „Pasaulinės 
politikos apžvalga“, kurioje labai įdomiai 
nagrinėja didžiųjų pasaulio valstybių po
litiką ir jų savitarpio santykius.

MUSŲ VYTIS
Atsiųsta paminėti Akademinio Skautų 

Sąjūdžio leidžiamas jaunimo žurnalas „Mū
sų Vytis“ Nr. 2. Dauguma medžiagos skir
ta praėjusiam Jaunimo Kongresui nagri
nėti. Geras popierius, dailios nuotraukos, 
meniškas apipavidalinimas.

„METMENYS“
Jaunosios kartos kultūros žurnalas Nr. 

24. Beveik 200 puslapių knygos formato 
žurnalas, kuriame bendradarbiauja tokie 
žinomi rašytojai bei kultūrininkai, kaip J. 
Šlekaitis, A. J. Greimas, A. Landsbergis, 
M. Katiliškis, J. Janavičius, R. Šilbajoris, 
ž. Balaišytė, A. Veščiūnaitė, P. Melnikas. 
Dailės darbai J. Janavičiaus, E. Kepalaitės, 
K. Varnelio.

SAVAITGALIO MOKYKLA ADELAIDĖJE
Jau 23 metai Adelaidėje (Australijoj) 

veikia šeštadieninė mokykla, kuri yra pri
siglaudusi Lietuvių Namuose. Šioje mokyk
loje mokosi 45 mokiniai. Juos moko 13 mo
kytojų, iš kurių 6 patys yra buvę tos mo
kyklos mokiniai. Mokykloje veikia 8 sky
riai, vaikų darželis ir dvi specialios klasės 
(silpnai kalbantiems lietuviškai. Dirbama 
per metus 42 šeštadienius, po 3 vai. į die
ną.

Mokyklai vadovauja VI. Statnickas, ku
ris nors ir nedirbo mokytojo darbo Lietu
voje, bet turėjo įsigijęs reikiamą pedagogi
nį pasiruošimą.

Šitoji mokykla galėtų būti pavyzdžiu 
daugeliui kitų kraštų vargo mokyklų.

SKAUTŲ AIDAS
Skautų sąjungos organas Nr. 8 (1972).
Leidžiamas Čikagoje, bet rašoma apie vi

sų kraštų lietuvius Skautus. Daugybė iliust
racijų, filatelistų Skyrius ir net išspausdin
tos vienos stovyklos dainos gaidos.

R. KINKA
Londoniškis R. Kinka yra gavęs Lietuvių 

Fondo stipendiją 1972-73 mokslo metams. 
Jis ruošiasi daktaratui lituanistikos srity
je pas dr. Joniką.

Taip pat jis yra Chicagos universiteto 
studentas ir lektorius ir Pedagoginio Li
tuanistikos instituto vicedirektorius.

ARCHYVAS GAVO PATALPAS
„Draugo“ žiniomis. Pasaulio lietuvių ar

chyvas, mėtytas iš vienos vietos į kitą, pa
galiau gavo naujas ir patogias patalpas 
naujai užbaigtame Jaunimo centre. Čia jam 
užleista didesnė dalis ketvirto aukšto.

Pasaulio lietuvių archyvas pradėtas or
ganizuoti Vokietijoje 1946 m. V. Liulevi- 
čiaus rūpesčiu. Jis tą archyvą tvarkė ir 
globojo per 27 metus.

Lietuviai prašomi archyvui siųsti kiek
vieną spausdintą žodį, archyvinę medžiagą, 
rankraščius, fotografijas ir kt.

Archyvo adresas: Jaunimo Centras, 5620 
S. Claremont, Chicago, Ill. 60636, USA.

MIRĖ DAIL. V. RATAS
Australijoje (Sidnėjuje) sausio 3 d. mi

rė žinomas dailininkas Vaclovas Ratas. 
Dailininkas buvo gimęs 1910 m. Šeinių 
apskrityje. Baigęs Meno Mokyklą Kaune, 
studijas gilino Italijoje. Dar Lietuvoje gy
vendamas dalyvavo įvairiose meno parodo
se Lietuvoj ir užsieniuose. Jo kūrinių buvo 
įsigiję V. D. Kultūros ir kiti Lietuvos mu
ziejai. Jo grafikos kūrinių ir medžio raiži
nių reprodukcijas galėjai užtikti lietuviško
je spaudoje.

Australijos lietuviai žada paruošti ir iš
leisti dail. V. Rato monografiją.

LAIŠKAI LIETUVIAMS
Religinės ir tautinės kultūros žurnalas 

Nr. 10 (1972). Redaguoja J. Vaišnys, S. J. 
šis numeris, kaip ir visi kiti, spausdina 
daug ir įvairios ne tik religinės, bet ir kul
tūrinės medžiagos.

Pažymėtinas „Laiškuose lietuviams“ kal
bos skyrius, kurį tvarko J. Vaišnys, S. J., o 
jam pataria prof. P. Jonikas. Tai labai nau
dingas žurnalo indėlis, padedąs suramstyti 
mūsų šlubuojančią laikraštinę kalbą.

Šiame numeryje taip pat skelbiamas kon
kursas tema: „Kaip tikėjimas prarandamas 
ir atrandamas“.

ŽMOGAUS PILNYBĖ
Mes įpratę džiaugtis ir gėrėtis viskuo, 

kur yra harmonija. Tuo viskuo gali būti 
mūsų darbai, mūsų kūriniai, o svarbiausia 
— mūsų pačių gyvenimas. Ir žmogaus gy
venimu arba galima gėrėtis, arba pasibjau
rėti. Štai kodėl Bažnyčia deda visas pastan
gas, teikia įvairiausių priemonių, duoda ge
riausių patarimų, kad tik žmogus ir minti
mis, ir žodžiais ir darbais sukurtų, sulip
dytų tokį gražų gyvenimą, kad jis būtų 
visiems pavyzdys. Ir Bažnyčiai tai pasise
ka. Nes kas gi yra šventieji? Tai. pavyzdžiai 
tobulai atbaigtų, harmonizuotų gyvenimų, 
kuriais visi žavisi.

Toks gyvenimas yra kuriamas tobulai 
naudojant ir dvasines ir fizines jėgas. Jų 
naudojimą žmoguje derina ir reguliuoja: 
pažinimas tiesos, naudojimasis išmintimi ir 
klausymas savo sąžnės. Jei vieno iš šitų 
trūksta, žmogaus gyvenimas yra nepilnas, 
su spragomis, su iškrypimais, blogais pa
vyzdžiais, ir kaip toks, negali būti pasigė
rėjimo vertas kūrinys.

Antrasis Vatikano susirinkimas sako, kad 
žmogus „išpažindamas savyje dvasinę ir 
nemirtingą sielą, energingai naudodamas 
savo dvasinius sugebėjimus... pasiekė dide
lių laimėjimų. Savo vidiniu pasauliu jis 
pranoksta daiktų visumą ir sugrįžta į pa
žinimo gelmes, kur jo laukia Dievas, tyri
nėjantis širdis, ir (kur jis pats Dievo aki
vaizdoje nulemia savo likimą“.

„Protinė žmogaus prigimtis tobulėja iš
mintimi ir privalo būti šiminties tobulina
ma. Išmintis džaugsmingai traukia dvasią 
pažinti tiesą ir gėrį, ir išmintimi praturtin
tas žmogus per matomuosius dalykus pa
siekia nematomybių pažinimą“.

„Sąžinės gelmėje žmogus atranda įstaty
mą. kurio nėra sau davęs, (bet kuriam pri
valo paklusti ir kurio balsas, visuomet 
kviesdamas mylėti ir daryti gera bei veng
ti pikta, skelbia širdyje: tai daryk, o šito 
venk. Nes žmogus turi savo širdyje Dievo 
įrašytą įstatymą, kurio klausyti reikalauja 
pats žmogaus kilnumas ir pagal kurį jis bus 
teisiamas. Sąžinė yra slaptingiausias žmo
gaus branduolys bei šventykla, kur jis lie
kasi vienas su Dievu, įkurto balsas skamba 
žmogaus viduje“.

„Savo ištikimybe sąžinei krikščionys jun
giasi su kitais žmonėmis, ieškodami tiesos 
ir teisingai spręsdami daugelį moralinių 
problemų, iškylančių tiek atskiro žmogaus 
gyvenime, tiek visuomenėje“.

Gaila, kad yra žmonių, kurde, būdami ir 
gabūs, ir darbštūs, ir turėdami patogias 
gražaus gyvenimo kūrimo sąlygas, išeidami 
iš šio pasaulio nepalieka nieko gražaus, 
kuo likusieji galėtų gėrėtis ir džiaugtis. Kol 
dar laikas, naudokimės tiesa, išmintimi ir 
sąžine.

*»»
Jei šiandien išgirstumėt jo balsą, nesu- 

ikietinkit savo širdžių! (Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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„AMŽINASIS LIETUVIS44
Nebeliiesiu kitų moterų, nes jų romane 

dar nemažas knibždėlynas. Kalbant apie 
recenzuojamo romano personažus, tenka 
pažymėti, kad Vyt. Alantas yra įžvalgus 
psichologas. Jis puikiai pažįsta ir vyrų ir 
moterų psichologiją. Eeveik kiekvienas jo 
personažas yra tikras, giliai įžvelgtas ir 
ryškiai apibūdintas. Tiesa, kai kurie perso
nažai, kaip Poška, Poškienė, Birutė, Butau
taitė perdaug schematiškai pavaizduoti, 
gal apie teigiamuosius personažus rašytojas 
nenorėjo daug kalbėti. Personažų gausu
mas taip pat rašytojui neleido visapusiškai 
personažų išanalizuoti. Kad ir tas pats Mor
kus Sintautas mums nėra pilnas: mes ne
žinome jo brendimo laikotarpio, mums ne
aišku, koks jis buvo studentas, koks jis 
buvo mokytojas, kaip susiformavo jo lite
ratūrinė pasaulėžvalga. Tiesa, jis, atrodo, 
išaugo Strazdelio, Kudirkos, Vydūno povei
kyje, bet kas iš pasaulinių rašytojų: veikė 
jo kryptį, mums neaišku.

Iš moterų įdomiausias personažas yra 
Iza Vyžainienė. Ji, anot Sintauto, „graci- 
jos ir inteligencijos įkūnijimas“. Ji Kaune 
buvo studijavusi humanitarinius mokslus, 
tikriausiai filologiją ir literatūrą. Metusi 
■universitetą, vėliau, studijavo dailę. Taigi, 
ji yra pusiau literatė, pusiau dailininkė. 
Todėl ji suprato ir mylėjo Sintautų ne tik 

. jaunatvėje, bet, atrodo, iki mirties. Pirmo
sios meilės su Sintautų vaisius — laukia
mas vaikas, bet per atsitiktinę kelioninę 
nelaimę vaikas išoperuojamas, o ji pati 
pamiršta Sintautą ir išteka už inž. Vyžai- 
nio. Tremtyje likimas ją nubloškia į Nord- 
portą, kur susitinka M. Sintautą. Atgyja 
romantinė meilė, kuri baigiasi realizmu ir 
tragizmu. Iza žavisi Sintauto kūryba, jo 
asmeninu, nutapo jo portretą, kuriame įkū
nija veržlaus, kūrybingo rašytojo amžino
sios lietuvybės ieškot'ojo paveikslą. Ji, pa
žadinta Sintauto, kuria ir čiurlioniškas vi- 

. zijas. Sintautas suruošia ir jos kūrinių pa
rodą. Ši talentinga dailininkė sužlugo mei
lės intrigose ir šeimos tragedijoje. Ji dėl 
vaiko išoperavimo vėliau nebegalėjo gim
dyti, o vyras labai norėjo jų susilaukti, 
ypač sūnaus. Dėl to ji kentėjo, bet vyrui 
buvo ištikima, kol jos vyras nežinojo apie 
jos praeitį. Iza mums būtų buvusi ir daug 
simpatiškesnė, jei ji būtų palikusi ties pla- 

. tonine meile su Sintautų, bet nebūtų nu
ėjusi Žygienės keliu trankytis po moteliu- 
kus...

Alina Sintautienė, baigusi Panevėžio 
gimn. 6 kl., buvusi Šeduvos girnn. raštlnin- 

. kė, batsiuvio duktė, ištekėjo už Sintauto 
iš meilės, tačiau šeimoje nebuvo laiminga. 
Ji buvo paprasta miestietė, troškusi ra- 

. maus ir ištaigingo šeimos gyvenimo. Sin- 
tautas neturėjo jai laiko. Darbas fabrike, 
nuolatiniai posėdžiai, literatūrinė kūryba 
iš jo atėmė visą laiką. Jis permaža skyrė 
.žmonai dėmesio. Ji norėjo gerų baldų, gra
saus buto ar namo, o Sintautas nemokėjo 

■>taip gyventi, kaip Dargeliai ar Žygai, ku
rie rūpinosi doleriais ir realiu gyvenimu. 

-? Tiesa, Alina ilgą laiką buvo gera žmona, 
rūpinosi vyru, vaikais, jį susirgusį slaugė, 
nors neretai jam prikaišiodavo rašytojavi- 

•» mą ir visucmeninkavimą. Ji ir nesuprato 
.Sintauto. Dargelis ją, matyt, paviliojo pi- 

-< nigais ir kūniškumu. Kaip motina, ji gana 
siaura: nematyti, kad ji savo vaikus auk
lėtų, Todėl duktė nutolsta nuo lietuvybės,

■ o sūnus Mantas gyvena užsidaręs ir pa
skendęs moksle, tik neaišku, kokiame ir

-t.kokios profesijos akademines studijas bai- 
:? . gė. Sintautui mirus, Alina nori atpirkti sa- 

vo nuodėmę ir prisidėti pinigais Sintauto
- raštams išleisti, tačiau abu vaikai ją atstu

mia ir jos pinigų nepriima. Sintautienė yra 
būdingas provincijos mažo miestelio mote-

•. relės tipas.
Petro ČesnUlio moteryną bandysime 

trumpai iš karto charakterizuoti. Jūratė 
dailininkė, piešimo (ne paišybos) mo

kytoja, karininko žmona, neturėjusi su. vy
ru vaikų, manė, kad ji kalta. Todėl ieškojo 

-- nuotykių ir vyro, su kuriuo išbandytų mo- 
: meriškumą. Romantiškai susigavo ežerėly-
- je Česnulį ir susilaukė iš jo Kastyčio. Bet 
’ tekėti už jo nesutiko, nes nebuvo užtikrin

ta materialinė ateitis. Vėliau ištekėjo už
‘ kito: daktaro. Tai materialistės moters ti
pas. Sandra —- amerikone, darbininkų duk- 

' tė, pusinteligentė, patraukli moteris. Įsimy-
■ Įėjo Česnulį, metė Maiką, bet ieškojo vy

ruose ne žmogaus, o karjeros, pinigų, pra-
' bangos. Mirė nelaimingai: Maiko nušauta.

Birutė Butautaitė — gera lietuvaitė, pado
ri mergaitė, išaugusi tremtyje, kaip naš-

■ laite (tėvas išvežtas į Sibirą), skautė, pa
triotė, Sintauto garbintoja, nelaimingai su
siriša su Česnuliu, naiviai paklauso drau
gės Poškienės patarimo išprovokuoti vaiką 
ir nusivylusi Česnuliu, Čikagoje augina jo 
sūnų Rimą. Į meilės avantiūras, nudegusi, 
daugiau nebesipainioja. Silvija — vienkar
tinė Česnulio meilė Čikagoje, ne prostitu
tė, bet darbininko žmona, ieškanti svetimų

■ vyrų. Čia neminėsime visų tų kekšynėlių, 
kuriuos Česnulis lankė ir su gatvinėmis 
reikalų nevengė.

Stefanija Žygienė (lietuviškai reikėtų sa
kyti ir rašyti Stepone, nes lietuviškai nesa
ko Stefas ar Stefonas) yra viena iš ryš
kiausių moteliuiko moterų. Ją gražiai at
vaizduoja šis dialogas:

— Taip laukiau, taip laukiau... Kad bū-
■ turn atvažiavęs priešpiet...

— Aš dirbu, tu žinai.
— Ar negali išvažiuoti kokiai valandėlei?
— Vis tiek namie pavojinga: būtų pato

giau ir saugiau užsukti į moteliuką...
— Moteliuką, moteliuką! — pamėgdžio

dama ji perbraukia jam per lūpas savo 
' gražiai nulakuotais nageliais. — Tu jau 

kada linksniuoji savo moteliuką, bet dar 
nė karto nebuvai manęs nusivežęs.

■ — Kantrybės, mano paukštyte, kantry
bės, bus ir moteliukas ir taip toliau... (Žr. 
„Amž. Liet.“ I tom., 44 psl. Iš Dargelio ir 
Žygienės dialogų.).

O kokią „gražią“ ji burną turi, kai savo 
varžovei Sintautienei drebia:

— Kurva gražinasi! — Kam tu kaišioji 
nosį ne į savo lovą? —Dargelis man pri- 

. klauso pagal įsisenėjimo teisę, supranti?
Antrajame romano tome, 314 psl., Darge
lis ir Žygienė taip vienas antrą apibūdina: 
— Ta kekšė siunta — Dargelis (beje, jo 
pavardė būtų tikslesnė Dergelis, nuo derg
ti, nes jis yra būdingas moterdergis). — 
Kur nebūsi pavargęs, praleidęs naktį su ta 
kekše — Žygienė.

Rašo
STEPAS VYKINTAS

TAUTŲ DRAUGYSTĖS ORDINAS

Sąryšy su 50-tosiomis Tarybų Sąjungos 
metinėmis, įsteigtas naujas „Tautų drau
gystės ordinas“.

„Už didelius nuopelnus, vystant ir stipri
nant' TSR Sąjungą, stiprinant socialistnių 
nacijų ir tautybių draugystę ir brolišką 
bendradarbiavimą, už didelį indėlį į Tary
bų valstybės ekonominį, socialinį, politinį 
bei kultūrinį vystymąsi, pažymint TSRS 
įkūrimo 50-metį, Tautų draugystės ordinų 
apdovanota ir Tarybų Lietuva“.

PAŠARINIAI KONCENTRATAI
Vakaruose jau senokai gaminami biolo

giškai aktyvių medžiagų mišiniai su vita
minų priedais, kurie pašaruose padidina 
karvių pieningumą, galvijų mėsos prieaug
lį ir raumenų kokybę. Neseniai tokie paša
riniai koncentratai pradėta gaminti ir Lie
tuvoje, Kėdainiuose.

KNYGA APIE CHORUS
„Vagos“ leidykla išleido R. Geniušo pa

ruoštą knygą „Chorai iš lietuviškų operų“. 
Tai labai naudingas leidinys ypačiai chorų 
vadovams. Jame sudėta šių lietuviškųjų 
operų chorai: M. Petrausko „Birutes“, „Eg
lės žalčių karalienės“; J. Karnavičiaus 
„Gražinos“, „Radvilos Perkūno“; S. Šim
kaus „Pagirėnų“; A. Račiūno „Trijų talis
manų“; K. V. Banaičio „Jūratės ir Kasty
čio“.

BOKSO ČEMPIONAI
Lietuvos profesinių sąjungų boksininkai 

TSRS profsąjungų komandiniame turnyre 
laimėjo sidabrinę taurę, su įrašu.

Boksininkams vadovavo nusipelnęs tre
neris A. Šocikas.

RUOŠIAMASI MINĖTI ČIURLIONĮ
Kaip praneša Lietuvos spauda, M. K. 

Čiurlionio gimimo 100-osioms metinėms, 
kurios bus pažymimos 1975 metais, suda-

Romano intriga (tik rašytina ne intryga) 
yra labai paini. Tiesą pasakius, čia gausy
bė intrigų. Kas trys asmenys, vis nauja 
intriga. Žygas intriguoja Sintautą, Sintau
tas Česnulį, Poškos Česnulį, Sandra — Čes
nulį ir Maiką, žygienė — Sintauitienę. Vy
riausioji intriga yra Žygo ir Sintauto, kuri 
vyksta iki aukščiausios įtampos ir baigiasi 
Žygo nužudymu. Taigi, romanas yra sukur
tas draminiais pagrindais, gal todėl, kad 
Vyt. Alantas yra toks pat gabus dramatur
gas, kaip ir romanistas.

Atskirai tenka kalbėti apie moralinius 
romano pagrindus. Tiesa, rašytojas nei teo
logas, nei moralistas. Jo uždavinys yra su
kurti tobulą žodinio meno kūrinį. Ir Mor
kus Sintautas atrodo, kad spiauna į viso
kias morales, bet viską aukoja Grožiui. Gal 
ir Alantas Sintauto lūpoms nori pasakyti, 
kad grožis jam yra vienas iš pagrindinių li
teratūros ir meno idėjų. Tačiau Amžinojo 
Lietuvio vizija, rodos, taip pat neįmanoma 
be moralės principų. Jei visi lietuviai bus 
tokie, kaip Petras Česnulis, Morkus Sintau
tas, Dargelis, tai kokie bus tada „amžinie
ji“ lietuviai? Ai’ iš Česnulio „benkartų“ 
Kastyčio ir Rimo kas išaugs, mes nežino
me. O koks „amžinasis“ lietuvis sužalojo 
Vyžainienę. iš kurios joks lietuvis nebega
lėjo gimti? Galimas dalykas, kad rašytojas 
romane norėjo parodyti, kad JAV lietuviai 
užsikrečia seksualizmu. Bet ir nepriklau
somoje Lietuvoje vaizduojamieji Alanto 
personažai yra taip pat seksualūs. Ar sek
sualumas yra lietuvių bruožas? Labiausiai 
seksualumu rašytojo apkaltinta lietuvė. 
Česnulio žodžiais tariant, pagrindinė vyrų 
klaida, kad jie perdaug pasitiki moterimis. 
Bet', ar moterys kaltos, kad Česnuiiai, Dai
geliai ir panašūs tipai panaudoja moteris 
tik savo seksualiniam malonumui? Lietuvė 
motina išaugino nesuskaitomą kiekį didvy
rių, amžinųjų lietuvių, todėl lietuvės mote
rys yra gerbtinos. Nebūdamas moralistas, 
perskaitęs „Amžinąjį Lietuvį“ giliai susi
mąsčiau, ar toks „motelinių“ lietuvių vaiz
davimas patarnaus amžinajai Lietuvai? 
Nors labai atsidėjęs perskaičiau romaną, 
bet kas, kur ir kiek praleido naktų su mo
terimis moteliuose, negalėčiau suskaičiuo
ti. Matyt, šiam uždaviniui recenzentas tu
rėtų nusisamdyti specialų buchalterį...

Nežiūrint šių mano kritikinių pastabų, 
„Amžinasis Lietuvis“ literatūriniu požiūriu 
yra vienas iš vertingųjų romanų mūsų mo
dernioje literatūroje. Jo plati apimtis (nors 
toli gražu neatvaizduotas visapusiškas JAV 
lietuvių gyvenimas), personažų gausybė ir 
jų būdingumas, psichologiniu požvilgiu 
įvairumas, įdomumas, tematiko, problema
tikos platumas Vyt. Alanto romaną iškelia 
į pirmaujančias vietas. Ar jis bus Vyt. 
Alanto kūryboje pirmaeilis, norėčiau su
abejoti, nes, mano asmenine nuomone, 
„Tarp dviejų gyvenimų“ mums Įtikimiau 
atvaizdavo Amžinąjį Lietuvį.

Nėra abejonės, kad Vyt. Alantas par ex
cellence yra stilistas. Jo „Amžinojo Lietu
vio“ stilius yra patrauklus, originalus ir 
vaizdingas, šit keletas vaizdingų palygini
mų: Ir prilipo ji prie manęs, kaip vantla- 
pis prie šlaunies pirtyje... Vairuoti seną 
mašiną tas pat', kaip išeiti pasivaikščioti su 
sena dama... Ir jis kaip šuo turėjo sekti 
jį, kaip arklys vedamas prie vežimo, kaip 
vergas paskui savo poną. Jo veidas ir 
sprandas imdavo blizgėti, kaip bato aulas, 
išteptas taukais. ...šeimininkė, tokia pat 
minkšta ir putni, kaip miegamojo lova... 
Kaip bulius įsibrovei vakar į mano miega
mąjį... Tamstos protas šnypščia ir garuoja, 
tarsi lovin įmestas įkaitintas akmuo... Pri
kibo, kaip degutas prie kulno... Žygas toks 
rašytojas, koks asilas astronautas... Kar
tais jis žiūrėdavo į save atsijęs nuo gyveni
mo ir vaizdavosi esąs panašus į sunkiai ro
pojantį vabalą per dumblynei}... Ir t. t.

Romano kalba pasižymi nepaprastu žo
dingumu. Atrodo, kad rašytojas nesigaili 
pavartyti didžiuosius lietuvių kalbos žody
nus. Kai kuriuos žodžius, atrodo, ir pats ra
šytojas kuria ar bus iš gyvosios kalbos juos 
paėmęs. Šit dalis pavyzdžių: klipyta — su- 
klypęs, kleivas žmogus ar iširęs koks daik
tas, talakna — skysta, išvažinėta purvynė, 

! gudreika — vaizduojąs gudruolį, (didžiau-

S&aityJteju Čaižiai
MAJORO PASKVILIS IR KITOKIE 

KITOKIAUSI DALYKAI
Sulaukęs leidžiančio pensininku pasida

ryti amžiaus ir tą proga pasitraukęs iš Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovės tarnybas (iš 
darbo „Europos Lietuvyje“ ir Nidos Knygų 
Klube), galvojau, kad dabar galėsiu pra
dėti ramų maždaug volteriško Kandido gy
venimą: kapstytis darže, kai nelyja, ir filo
sofuoti, jeigu žmonėms įkyrėčiau, su gau
siais šiame krašte žvirbliais, strazdais ir 
varnėnais (karvelių kažkodėl nemėgstui).

Deja, pasirodo, praeities „nuopelnai“ dar 
vis po truputį vejasi mane, štai Vokietijoje 
gyvenąs majoras Petras Gudelis skaityto
jams su savo knygele „Bolševikų valdžios 
atsiradimas Lietuvoje 1918-1919 metais“ 
priedo siuntinėja paskvilį, kuris didžia da
limi skirtas man „pagarbinti“. To paskvi
lio egzempliorius pateko ir man į rankas.

(Mjr. P. Gudelis pareikalavo N. K. Klu
bą apmokėti paskvilio spausdinimo išlai
das. Red.).

Niekus majoras rašo savo paskvilyje, 
normaliomis sąlygomis gal ir nusikalsta
mus niekus, tai tiesa, bet galima būtų visą 
tą jo plepėjimą ir nutylėti. Tegu sau rašo!

Siame žodyne tėra gudreila ir gudreiva), 
kvakna — niekatauškis, tauškalas, krapai- 
la — sugriuvėlis, kuris krapinėja, griuvinė
ja, pasparda — kas spardosi, įkišaitis (to
kio žodžio nėra ir žodynuose) — žmogus, 
kuris visur kiša savo nosį, savitarna, savi- 
nieka, savimana etc. Šiuo atžvilgiu Vyt. 
Alantas yra tikras prof. Pr. Skardžiaus mo
kinys: žodžių darybininkas, o kartu ir kū
rėjas. Pasitaiko romane ir kalbos bei ra
šybos klaidų, bet kur jų nebūva. Pvz.: 
Vienur rašoma lozoris, kitur lozoriaus. Gra- 
matikinė forma yra lozorius.

Baigdamas drįsčiau pageidauti ,kad ra
šytojas sukurtų dar trečiąją romano kny
gą: juk medžiagos jai bus iki valiai. Petro 
Česnulio ir Birutės Butautaitės šeimos ro
mano išbaigimas, Viktės, Manto šeimų iš
ryškinimas etc. Gal tada ir Amžinasis Lie
tuvis pasirodytų realesnis... Kalbant apie 
Amžinąjį Lietuvį, man jis gyvena kur nors 
Selonijoje, tarp Latvijos miškų ir Strazde
lio tėviškės... Jis, prisiglaudęs prie miškų, 
neprisiėmęs nei rusų, nei lenkų, nei vokie
čių įtakos, gimdo kartų kartas artojų, ku
rie išlaiko lietuviškąją gentį, kalbą, religi
ją, kultūrą. Neabejoju, kad jis gyvena vi
sur: ir visoje Aukštaitijoje, ir Žemaitijoje 
(o žemaičiai tautiniu požiūriu atsparūs 
kaip titnagas), ir Suvalkijoje, ir Tilžėje, ir 
Klaipėdoje, ir Punske, kur tik lietuvė Mo
tina gimdo lietuviukus, lietuvaites ir juos 
maitina „tautiniu čiulpuku“, kaip Tumienė 
Vaižgantą.

■H
Vyta u t'as Alantas. AMŽINASIS 

LIETUVIS. Romanas. I ir II knyga. Nidos 
Knygų Klubo leidinys Nr. 84. 1972 m. Lon
donas. Id. — 412 psl., II d. — 414 psl. Kny
gos mecenatai: A. A. Juciai, V. A. Alantai, 
E. A. Rašytiniai, St. And. Bliūdižai, Gen. 
Ant. Norai. R. E. J. Baubliai, V. Tamošiū
nas ir R. Jankauskienė. I d. kaina 4.50 dol. 
arba 1,15 sv„ II d. — 6 dol. arba 2,30 sv. 
Gaunama: Nida Press, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PU, England.

LIETUVOJE
rytas didelis įvairių renginių planas. Dalis 
jų prasidės jau šiemet. Birželio mėnesį Vil
niuje įvyks Čiurlionio pianistų konkursas. 
Norą dalyvauti jame pareiškė per 50 muzi
kantų iš penkių respublikų, šių metų rude
nį pradedamas paskaitų ir koncertų cik
las, kurį organizuoja Valstybinė filharmo
nija.

1974 metų pradžioje Vilniuje numatyta 
surengti visasąjunginę mokslinę konferen
ciją, skirtą M. K. Čiurlionio gyvenimui ir 
kūrybai. Laukiama svečių iš užsienio. Nu
tarta taip pat pagaminti atminimo meda
lius, išleisti pašto ženklą ir vokus. Lietuvos 
kino studija jau suka dokumentinį filmą, 
rašomas scenarijus meninei kino juostai. 
Valstybinis Akademinis operos ir baleto 
teatras ketina pastatyti baletą.

Ypač daug renginių planuojama jubilie
jiniais metais. Bus surengta paroda, išleis
ta didelė monografija, dailininko kūrinių 
reprodukciniai aplankai ir kt.

M. K. Čiurlionio gimimo 100-osios meti
nės bus minimos ir už respublikos ribų. 
Ateinančiais metais rusų kalba numatyta 
išleisti J. Čiurlionytės atsiminimus apie 
brolį. 1975 metais Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje pasirodys albumas, pasa
kojantis apie įžymaus menininko kūrybinį 
kelią,

DIRBTINĖ ODA
Dirbtinių odų gamykla Plungėje jau pa

gamino 10 mil. kvadratinių metrų dirbti
nės odos galanterijos pramonei ir drabu
žiams. Šiais metais numatyta pagaminti 16 
mil. kv. metrų.

MIRĖ V. GLOVACKAS
Sausio 17 d. mirė Lietuvos Kultūrinių 

ryšių su tautiečiais užsienyje atsakingas 
darbuotojas ir aktyvus komunistas Vytau
tas' Glovackas.

Baisus čia dalykas! Žmogus senas, matyti, 
kad ligotas, ir tegu jį, kaip sakoma, die
vai! Bet mes jau taip kietai įpratę kalbėti 
apie tiesą, kuri pravers istorijai, kad ir aš, 
matyt, pasiduodu šitai įtakai ir ryžtuos ap
sišvarinti prieš tą pačią visų dažnai links
niuojamąją istoriją ir busimąsias kartas...

Istorinė tiesa, kad mjr. P. Gudelis (tur 
būt, 1966 m. — neatsimenu) lankėsi Lon
done ir pažadėjo parašyti apie Joniškėlio 
partizanus. Supratau, kad tai bus atsimini
mai, bet dėl knygos pobūdžio dabar nema
nau pradėti ginčo. Tačiau išsigandau, kai 
jis po kiek laiko atsiuntė savo dabar kny
gele išleistąjį darbą, nurodydamas, kad t'ai 
yra įvadas į jo busimąją knygą apie parti
zanus. Išsigandau, nes tokio dydžio įvadų 
niekas nerašo net ir dideliems veikalams. 
Kadangi Nidos Knygų Klubas nepraktika
vo leisti politinius veikalus, kreipiausi į 
DBLS Valdybą, galvodamas, kad gal ji su
ras kokį nors lėšų šaltinį tam majoro dar
bui išleisti. Valdybos atstovas perskaitė tą 
darbą ir pareiškė nuomonę, kad Nidos Kny
gų Klubui netiktų pasiimti tą P. Gudelio 
darbą išleisti, b kitokių lėšų šaltinių nėra. 
O kad tas darbas vis dėlto būtų išleistas, jis 
pritarė mano pasiūlymui perleisti per „Eu
ropos Lietuvį“, kad atpigtų rinkimas, ir su
darytų autoriui galimybę pigiau išleisti. 
Taip ir buvo padaryta.

Tačiau majoras P. Gudelis ėmė nekant
rauti, kai jo knygelė vis negalėjo pasirodyti. 
Jis prisiuntė prof. Z. Ivinskio parašytąjį 
įvadą, jo vokišką vertimą (tas įvadas ma
joro pageidavimu dar buvo išverstas ir į 
anglų kalbą), knygos santrauką vokiečių 
kalba (tai dar turėjo būti išversta į anglų 
kalbą). Jis vis klausinėjo, kada tie priedai 
bus surinkti ir kada knygelė bus spausdi
nama. Anuo metu Nidos spaustuvė išgyve
no liūdnas dienas: trūko rinkėjų. Ryžausi 
atsakyti majorui: nežinau, kada bus gali
ma surinkti visus tuos priedus. Reikalas 
buvo, rodos, toks paprastas, kad paprastes
nio, sakytum, ir būti negali (vėliau spaus
tuvės reikalai kuriam laikui buvo gražiai 
pasitaisę). Tačiau netrukus po to, anuome
tinis LNB pirmininkas inž. J. Vičinskas pa
rodė man didelį P. Gudelio skundą maž
daug su panašiais išvedžiojimais, kaip da
bar paskleidžiamame paskvilyje: K. Barėno 
„Tūboto gaidžio metus“ pagyrė V. Kazake
vičius, tai štai kodėl jis maždaug bus anam 
pardavęs savo sielą ir nusistatęs prieš anti- 
bolševikišką literatūrą!

Nei aš sakiau P. Gudeliui, kad ruošiuosi 
kam nors parduoti savo sielą (jeigu ją, ži
noma. turiu), nei manau, kad kas nors rū
pintųsi ją pirkti. Jeigu P. Gudelis ligi šiol 
dar nežinotų, tai galėčiau jam šia proga 
pasakyti, kad „Tūboto gaidžio metais“ pa
sidžiaugė ne vien Vytautas Kazakevičius, 
bet ir nemažas skaičius mūsiškės užsienio 
lietuvių spaudos recenzentų. Privalėčiau 
turėti visą būrį sielų, jei norėčiau už kiek
vieną teigiamą recenziją parduoti ar pado
vanoti kiekvienam autoriui po vieną. O 
kiek gi sielų būčiau turėjęs atiduoti už 
„Tūboto gaidžio metams“ paskirtąją V. 
Krėvės vardo premiją? Reikalai pasaulyje 
taip netvarkomi, kaip ligota majoro fanta
zija sukuria!

Eet grįžkim į aną P. Gudelio skundą su 
įtarinėjimais ir šmeižtais. Jį paskaitęs nu
tariau, kad mjr. P. Gudeliui nesu davęs

PREKYBOS RŪMAI

šių metų pradžioje Vilniuje įsteigti Pre
kybos ir Pramonės Rūmai. Jie padės plėsti 
prekybos ryšius su kitomis respublikomis 
ir užsienio valstybėmis, informuos kitus 
kraštus apie Lietuvos prekybą bei pramo
nę ir padės organizuoti tarptautines paro
das. Tai tur būt pirmoji tokia įstaiga Ta
rybų Sąjungoje.

„TIESA“ APIE IZRAELĮ

B. Antonovas savo straipsnyje apie „Sio
nistinį labdaringumą“, kuris nagrinėja iš
emigravusių žydų likimą, be kita ko „Tie
soje“ rašo:

„Iki šiol Izraelis gavo apie 5 milijardus 
dolerių „aukų“. Beveik visos šios lėšos pa- 
laudotos ginklams ir amunicijai pirkti. 
Amerikos karinis pramoninis kompleksas 
gavo pasakiškus pelnus iš užsakymų Izra
elio armijai, kuri dabar turi 1200 tankų, 
850 kovinių lėktuvų, 350 saveigių haubicų, 
apie 100 „Hoko“ raketų starto aikštelių, 
daugiau kaip 50 karo laivų. „Aukotojų“ lė
šos sudaro nemažą dalį tos sumos, sumokė
tos už visą šią techniką.“

LATVIAI TAMPA MAŽUMA

Lapkričio 28 d. „The New York Post“ til
po straipsnis apie Latvijos rusifikaciją, 
kur rašoma, kad latviai pamažu tampa ma
žuma jų pačių krašte, tuo tarpu kai rusų 
skaičius nuolat1 augąs. Toliau rašo:

„Priešingai jų kaimynams, Romos kata
likiškajai Lietuvai — į kurią, beja, šiuo 
metu sovietai neįsileidžia Amerikos žurna
listų, — latviai nerodo jokių išorinių tau
tinio ar religinio pasipriešinimo protesto 
ženklų“. (Straipsnio autoriui turbūt nežino
mas latvių komunist'ų veteranų šauksmas 
(memorandumas) į pasaulio komunistus 
dėl rusifikacijos pavojaus. Red.). (ELTA) 

teisės galvoti ir spręsti už mane ir šmeižti 
mane, dėl to savo viršininkams pasakiau: 
daugiau nenoriu su jo knyga turėti jokių 
reikalų. Tuo ir baigiau. Esu iš savo bendra
darbių girdėjęs, kad garbingasis majoras 
P. Gudelis dideliuose savo laiškuose vis 
„tebegarbina“ mane vis tais pačiais tvir
tinimais: aš būsiąs pardavęs sielą V. Ka
zakevičiui, tai iš to ir išplaukiančios viso
kios kliūtys dėl jo knygos spausdinimo. 
Savo paskvilyje jis tvirtina, kad aš ir to
liau trukdęs jo knygos spausdinimą, kore
gavęs jo promemorijas ir dar visokių blė- 
džių jam pridaręs, o gal ir tebedarąs. Visa 
tai, žinoma, yra jo susikurta nesąmonė. 
Sakau ir kartoju, kad nuo to laiko, kai pa
mačiau aną skundą su šmeižtais, nė piršto 
neprikišau prie jo reikalų, ir man tiesiog 
gaila, kad tas senas žmogus šitokiems fan
tastiškiems įtarinėjimams ir šmeižtams 
eikvoja jėgas. Ilsėtųsi sau, džiaugtųsi gy
venimu, ilsintų nervus, ir gal pasaulis jam 
šviesesnis atrodytų.

Mjr. P. Gudelis vis labai graužiasi, kodėl 
mano „Tūboto gaidžio metus“ išleido Nidos 
Knygų Klubas. Dėl to nesijaučiu ypačiai 
kaltas. Savo lėšomis išleidau „Atsitiktinius 
susitikimus“, taip galvojau padaryti ir su 
„Tūboto gaidžio metais“, o vėliau ir su 
„Dvidešimt viena Veronika“. Mane perkal
bėjo pirmuoju atveju DBLS pirm. inž. J. 
Vilčinskas, antruoju — LNB pirm. inž. S. 
Nenortas. Jiems atrodė nenormalu, kad čia 
dirbtum, rūpintumeis kitų autorių knygas 
išleisti, o savosioms ieškotum autorinėje 
kišenėje pinigų (man, priešingai, vis atro
dė nepatogu kitų knygų išleidimo laiką nu
tęsti, kai savoji bus įterpta).

Paskvilyje yra apsčiai ir kitų P. Gudelio 
vaizduotės sukurtų nesąmonių, bet visoms 
joms aiškintis reikėtų perdaug vietos. Dar 
galėčiau nebent vieną smulkmeną pridėti: 
dėl jo atsiųstosios knygos apie partizanus 
nedariau jokių sprendimų — nei priėmiau, 
nei atmečiau. Kol nebuvau skaitęs to pas
kvilio, net nežinojau, kad rankraštis jam 
grąžintas. Spėčiau, kad tai buvo padaryta 
iš baimės. P. Gudelis juk paskvilyje prisi
pažįsta, kad Nidos Knygų Klubo pareigū
nams dėl savo knygelės spausdinimo para
šęs apie 100 puslapių laiškų! Kuri gi spaus
tuvė ar leidykla nebijotų būti šitaip vieno 
žmogaus užversta laiškais ir pajėgti juose 
susigaudyti?

Žinoma, gražu būtų, kad majoras išleis
tų tuos savo laiškus. Tai būtų savotiškai 
įdomus emigranto dvasinio nusigyvenimo 
dokumentas.

Be kita ko, Nidos Knygų Klubas yra jau 
nemaža visokiausių knygų išleidęs, Nidos 
spaustuvė — nemaža jų atspausdinusi pa
gal užsakymus. Taigi turėta daug reikalų 
su autoriais. Gali būti, kad iš visų tų atve
jų buvo vienas kitas ir toks, kai kurios nors 
knygos rinkimą ar spausdinimą dėl rimtų 
priežasčių tekdavo nudelsti. Bet man nie
kada nėra tekę girdėti, kad kuris nors au
torius būtų rašęs šmeižiamus laiškus ar 
platinęs paskvilius. Majoras P. Gudelis, 
man rodos, bus viena vienintelė tokia ap
gailėtina išimtis, ir visa nelaimė čia yra 
ne bolševizmas ar antibolševizmas, ne Ba- 
rėnas, ne LNB ar kurie nors jos pareigū
nai, kurie visi yra šaunūs vyrai, darbštūs 
ir jautrūs, bet jo paties nepaprastai irzli, 
neįprasta, užgauli laikysena santykiuose su 
žmonėmis, bent šiuo jo knygelės atspausdi
nimo nelaimingu atveju. Nekaltink, majo
re, dėl to kitų!

K. Barėnas
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Europos Lioturiu Kronika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
Klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo:

2,60 sv. J. Žalys, 2,50 sv. V. Andrijauskas, 
po 1,50 sv. P. Laurušonis, A. Makutėnas ir 
J. Varaškevičius, 1,40 sv. J. Micuta, 1,10 sv. 
J. Kvietkauskas, po 0,90 sv. J. Jakubėnas, 
J. Baršauskas, A. Paokauskas ir J. Plepys, 
0,80 sv. A. Rimdzevičius, 0,50 sv. V. Apa
navičius, po 0,40 sv; J. Miknevičius, P. Ado
maitis, V. Žukas ir I. Dailidė.

LONDONAS
DALYVAVO LAIDOTUVĖSE

L. Namų Bendrovės Valdybos pirminin
kas inž. S. Nenortas ir Valdybos sekretorius 
A. Pranskūnas sausio 24 d. dalyvavo V. Ri- 
džiaus ląidotuvėse ir padėjo ant' kapo DBLS 
ir N- B-vės vardu gėlių vainiką.

A. a. V. Ridžias gyveno toli nuo lietuviš
kų centrų ir buvo gana vienišas. Tad ir lai
dotuvėse niekas daugiau iš lietuvių nedaly
vavo.

VASARIO 16-TOSIOS PAMALDOS 
LONDONE

Lietuvos Atstovas D. Britanijai užprašė 
šv. Mišias už Lietuvą.

Jos bus laikomos vasario mėn. 11d. (sek
madienį) 11 vai ryto Lietuvių bažnyčioje, 
21, The Oval, Hackney Rd., E2.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

D. Britanijos Lietuvių B-nės Krašto val
dyba ruošia Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimą vasario mėn. 24 dieną 7.30 vai. va
karo Sporto ir Socialinio'klubo salėje, 345A, 
Victora Park Road, E9.

Smulkesnė minėjimo programa bus pa
skelbta vėliau.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
IŠVYKA Į BRADFORDĄ

Vasario mėn. 17 d., šeštadienį, 1 vai. p. 
p. išvykstame į Eiradfordą pas Vyties klu
bą į svečius. Iš ten grįžtame sekmadienį, 
vasario 18 d. apie 3-4 vai. p. p.

Kelionės kaina 2,50 sv. Sumokama užsi
rašant.

CHORO REPETICIJOS
Choro repeticijos vyks sekmadieniais 

tuojau po pamaldų bažnyčios zakristijoje. 
Visus buvusius ir naujus choristus kviečia
me dalyvauti. Choro vedėjas — J. Černius.

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 2 kronikos skyriuje bu

vo įdėta žinutė „Dėmesio Carringtono lietu
viams“. Iš tikrųjų turėjo būti „Dėmesio 
Warrington (Lancs.) lietuviams“.

PRANO LEKAVIČIAUS LAIDOTUVĖS
Pranas Lekavičius 'buvo gimęs 1908 me

tais rugpjūčio 2 d. Viduklėje, Raseinių aps. 
Laidotuvės buvo sausio mėn. 22 d. iš Lie
tuvių Bažnyčios. Apeigas atliko kun. dr. J. 
Sakevičius, M.I. C.

Pranas buvo lėto, nuoširdaus būdo že
maitis, tad ir laidotuvėse dalyvavo dido
kas būrys londoniečių. Palaidotas šv. Pat
riko kapinėse, lietuvių skyriuje. Po laido
tuvių visi dalyviai buvo pakviesti į Sporto 
ir Socialinį klubą arbatėlei.

, Liko žmona Agota, kuri yra dėkinga ku
nigams Sakevičiui ir Matulaičiui ir visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
liūdesio valandoje jai suorganizuoti laido 
tuves ir arbatėlę.

APLEIDO LIGONINĘ
Petras Gabrėnas apleido Mile End ligoni

nę, bet dar kurį laiką negalės grįžti prie 
darbo.

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, Vyties klubo pa
talpose rengiamas

VASARIO 16 MINĖJIMAS.
V. Ignaičio paskaita ir dainininkų grupė 

išpildys montažėlį su dainomis.
Pradžia 6 vai. v.
Visus kviečia dalyvauti

DBLS Bradfordo Skyrius

r- EKSKURSIJA IŠ LONDONO
Ir Londono Sporto ir Social, klubo organi
zuojama ekskursija laukiama Vyties klube 
vasario 17 d., vakare.

Malonius svečius rengiamasi tinkamai 
priimti ir atsilyginti jiems už labai vaišin
gą priėmimą mūsų ekškursijos jų klube.

Vyties klubo nariai prašomi atvykti ir 
nuoširdžiai pabendrauti su londoniškiais.

Vyties Klubo Valdyba

■KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 4 d., sekmadienį, 2.30 vai. šau

kdamas Vyties 'klubo narių metinis
SUSIRINKIMAS.

Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir t. 
f.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
• Vyties klubo valdyba

NOTTINQHAMAS
Šiais metais rengiamas platesnio masto 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas, ku
ris įvyks vasario 17 d., 6.30 vai., šeštadienį, 
ukrainiečių klubo salėje (30 Bentick Rd.).

Paskaitą skaitys dr. St. Kuzminskas. Me
ninėje dalyje pasirodys solistė V. Gaspa- 
rienė. Bus ir kitų įvairenybių — deklama
cijos, dainos ir muzika. Po to — šokiai. 
Veiks baras.

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius 
su draugais gausiai dalyvauti.

DBLS Skyriaus Valdyba

LIETUVIŲ TEISMAS
L. A. S. Nottinghamo Skyrius š. m. vasa

rio mėn. 3 d Lietuvių Klube ruošia 
LITERATŪRINĮ TEISMĄ.

Bus teisiamos šeimos.
Pradžia 7.30 vai. Įėjimas laisvas.

LAS Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky

rius š. m. vasario mėn. 3 d., 5,30val. p. p., 
L'etuvių klubo patalpose, 121 Middleton 
Road, Crumpsall, Manchester 8, šaukia me
tinį visuotinį narių susirinkimą. Bus pri
renkami du nauji valdybos nariai ir apta
riamas šių metų veiklos planas.

Po susirinkimo J. Verbickas parodys fil
mą iš Ramovėnų gyvenimo.

Prašome visus narius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdy

ba šių metų vasario 17 dieną, šeštadienį, 
Manchesterio Lietuvių socialinio klubo pa
talpose rengia

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita ir skaučių trumpa 

programėlė. Manchesterio ir apylinkųi lie
tuvius kviečiame gausiau minėjime daly
vauti ir kartu praleisti keletą valandų lie
tuvių klube.

Pradžia 6 vai. p. p. Iki malonaus pasi
matymo lietuvių klube.

Skyriaus Valdyba

WOL VERHAMPTONAS
Tautos Šventės minėjimą DBLS Wolver- 

hamptono skyriaus Valdyba ruošia vasario 
mėn. 24 d. 7 vai. p. p. Queens Kotelio salė
je priešais Town Hall.

Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
Pranešame, kad š. m. vasario mėn. 17 d. 

DBLS-gos Derby Skyrius rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo sukakties 

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks „The Pelican“ viešbučio 

patalpose (Stockbrook Str. ir Abbey Str. 
kampas), 6 vai. vakaro. Paskaitą skaitys 
mūsų gerb. svečias iš Nottinghamo, kun. A. 
Geryba.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai atsilankyti.

Sk. Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Coven trio Sk. Valdyba vasario 

mėn. 24 d., šeštadienį, lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
ruošia Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

Tos dienos proga žodį tars DBLS Centro 
Valdybos sekretorius A. Pranskūnas.

Meninę dalį išpildys visų žinoma solistė 
Birutė Valterienė.

Po oficialios bei meninės programos šo
kiams gros iki 1 vai. ryto E. Dragūno va
dovaujamas „Avon“ orkestras.

Baras ir užkandžių bufetas veiks iki 12 
vai.

Visus vietos ir apylinkių tautiečius su 
draugais ir pažįstamais maloniai prašome 
gausiai atsilankyti į visiems lietuviams 
brangų minėjimą. Tad iki malonaus pasi
matymo Coventryje.

Salė atidaroma 6 vai. vakaro.
Programos pradžia 7 vai. V. punktualiai.

DBLS Skyriaus Valdyba

LEIQH
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba šaukia 
metinį narių susirinkimą, 'kuris įvyks šių 
metų vasario mėn. 10 d., 6 vai. p. p., Lord 
Nelson Hotel, Bradshawgate, Leigh.

Bus pranešimas apie praėjusių metų 
veiklą ir renkama nauja skyriaus valdyba 
1973 metams.

Visus narius prašom ko skaitlingiau da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba

KAS YRA DOMP?

Niekada pasaulyje nebuvo tiek vartoja
ma įvairių piliulių ir tablečių, kiek šian
dien. Pacientais perkrauti daktarai skubina 
prirašyti visokių „tranųuilisers“ ir miego 
tablečių, kad tik greičiau jais atsikratytų.

Pasirodo, kad visokių tablečių perteklius 
yra daugiau pavojingas, negu jų trūkumas. 
Dėl tos priežasties atsirandančias ligas JAV 
trumpai vadina DOMP (Diseases of Medi
cal Practice). Tyrimai JAV ligoninėse pa
rodė, kad apie 20 procentų pacientų gauna 
įvairių sutrikimų nuo tablečių pertekliaus. 
Anglijoje taip pat galvojama, kad apie 10 
procentų ligonių serga todėl, kad jie buvo 
nereikalingai gydomi.

Geriausias pavyzdys yra barbitūratai — 
miego tabletės. Kartą pradėjus jas vartoti, 
reikia nuolat didinti dozę, nes kitaip nebe
veikia. JAV iš 10.000 žmonių, mirusių nuo 
apsinuodijimo miego tabletėmis, pusė jų 
mirė nežinodami, kad paėmė perdaug ir tik 
kita pusė darė tai tyčia, norėdami nusižu
dyti.

MODERNIŠKA LIGONINĖ

Praėjusią savaitę atidaryta moderniš
kiausia Anglijoje 632 lovų Charing Cross 
ligoninė Fulhame (Londonas).

Pirmas įspūdis patekus į ligoninę yra tar
si būtum modemiškam aerodrome. Erd
viam prieškambary išsidėstę plaukų kirpi
mo salonai, dovanų krautuvės, laikraščių 
kioskas.

Vietoj keltuvų visur vartojami eskalato
riai. Kontroliuojama oro šildymo sistema 
palaiko vienodą temperatūrą ir pašalina li
goninėms charakteringą vaistų kvapą. Neš
tuvai ir stumdomi ratukai visiškai nebe
naudojami.

Ligoniai guldami po 6 viename kamba
ry, kurių kiekvienas turi atskiras vonias ir 
kitus patogumus. Privatiems pacientams 
skirta 40 kambarių. Ligoninė turi 17 aukš
tų ir kaštavo 15 mil. svarų.

KLNŲ RAKETOS
Iki 1975 m. kiniečiai jau turės tolimo 

atstumo raketas, (kurios gailės pasiekti JAV. 
Taip mano Amerikos kariniai ekspertai, ku
rie iki šiol galvojo, kad kinai iki to laiko 
pasigamins tik vidutinio atstumo raketas, 
galinčias pasiekti Maskvą, bet ne Vašingto
ną.

LONDONO AERODROMAS
Didžiojo Londono aerodromo vardas 

Heathrow, kažkaip nelengvai ištariamas. 
Pasirodo, kad dar sunkiau yra pamatyti 
tikrąjį to aerodromo veidą ir patirti, kas 
dedasi šiame milžiniškame žmonių skruz
dėlyne.

Sunday Times žurnalistas Brian Moyna- 
han praleido daugelį savaičių Heathrow 
aerodrome, norėdamas pamatyti jo gyveni
mą iš arti.

Kai kurios įdomesnės jo atradimų nuo
trupos čia ir aprašomos.

Heathrow yra didžiausias pasaulyje tarp
tautinis aerodromas. Per metus čia praei
na 17 milijonų keliautojų. Savo atstovybes 
čia turi 49 oro linijų (bendrovės ar valsty
bės. Pasikėlimų-nusileidimų per metus yra 
273.000. Tokiu būdu kas dvi minutės pasi
kelia arba nusileidžia vienas lėktuvas. Tar
nautojų šiame oro mieste yra 52.000, iš jų 
300 policininkų.

Londono aerodrome įvyksta daugiau kri
minalinių prasikaltimų, negu bet kurioje 
kitoje vietoje. Savo apimtimi ir organizaci
ja aerodromo „pogrindis“ pralenkia net vi
same pasaulyje išgarsėjusią Las Vegas. 
Heathrow yra pasaulinis deimanto vagių, 
narkotikų kontrabandininkų, pornografijos

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — vasario 4 d., 12.30 v.
HALIFAXE — vasario 11 d., 1 v. 
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 v. 
KETTERINGE — vasario 4 d., 12 vai. 
NOTTINGHAME — vasario 4 d., 11.15 vai.,

Liet. Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — vasario 11 d., 

14.30 vai., St. Peteris, Dormer Place.
NOTTINGHAME — vasario 11 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — Vasario 16 d., 8 vai., 

vak., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 18 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — vasario 18 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
COVENTRY — vasario 11 d., 12.45 vai. 

St. Elizabeths.

LIET. SODYBA
LIETUVIŲ SODYBA

Lietuvių sodyboje jau priimami užsaky
mai vasaros atostogoms.

Šių metų atostogų kainos 17-18 svarų per 
savaitę, plius vertės mokesčiai (VAT).

Vaikams 1-10 metų pusė kainos. Praleis
ti vieną dieną sodyboje kaštuoja 3 sv., 
nakvynė ir pusryčiai 2 sv.

Rašyti: The Manager, Headley Park, Bor- 
don, Hants. Tel.: Bordon, 2810.

Azotiniai skiepai
Vienas iš pagrindinių elementų, be kurio 

augalai negali gyventi, yra azotas (nitro
gen). Daugiausia azoto yra ore — jis suda
ro apie 80% oro sudėties. Deja, augalai šiuo 
oro azotu negali pasinaudoti. Todėl augalų 
tręšimui vartojamos arba natūralios daug 
azoto turinčios medžiagos (Čili salietra), 
arba dirbtinės azotinės trąšos, kurias pir
mieji pradėjo gaminti vokiečiai pirmojo 
pasaul. karo metu. Didėjantis žmonių skai
čius reikalauja daugiau maisto, o tuo pa
čiu didėja ir maisto medžiagų pareikalavi
mas augalams, iš kurių žmonių maistas ga
minamas. Natūraliniai azotinių trąšų ištek
liai yra riboti, o dirbtinio azoto gamyba 
yra labai brangi ir mažiau pasiturintiems 
kraštams sunkiai prieinama. Todėl moksli- 
ninkai-biologai jau seniai suka galvas, ieš
kodami būdų aprūpinti augalus azotu, ku
ris būtinai reikalingas baltymų gamybos 
procese.

Jau seniai yra žinomos bakterijos, kurios 
gali telkti — asimiliuoti augaluose azotą iš 
oro. Deja, tos bakterijos gyvena tik ankšti
niuose augaluose — pupelėse, lubinuose, 
žirniuose, dobiluose ir kt. Visai neseniai 
Nottinghamo universitete botanikai pradė
jo sėkmingus bandymus — „įskiepyti“ 
azotą asimiliuojančias bakterijas į kitus au
galus. Jiems pavyko perkelti gyvas bakte
rijas į kitų augalų ląsteles ir tuo būdu iš
gauti savotišką augalų bakterijų hibridą — 
mišinį. Kadangi tos bakterijos gali perdirb
ti oro azotą į augalams prieinamą formą, 
tad, pav., javai, pašar. žolės, ryžiai ir kt. 
maistiniai augalai galėtų būti auginami vi
siškai be azotinių trąšų.

Tačiau visas šitas „skiepijimo“ procesas, 
kuriam vadovauja prof. Cocking, dar tebė
ra laboratorinėje stadijoje. Tačiau moksli
ninkai į jį deda daug vilčių. Jeigu iš tikrų
jų pavyks sukurti naujas azotą asimiliuo
jančias augalų rūšis ir jas plačiu mastu 
panaudoti, tai pasaulio gyventojų išmaiti- 
nimo problema bent iš dalies būtų išspręs
ta.

PABANDYKIT LONDONE

D. Britanijos Casino sąjunga Las Vegas 
aerodrome, į kurį atskrenda iš viso pasau
lio azartiški lošikai, prie išėjimo padėjo to
kį užrašą: „Kitą kartą pabandykit laimę 
Londone — ten daugiau galimybių“...

Paslaptingame rojuje
Sovietų Rusija — paslapčių kraštas. Daug 

kalbama apie ją, daug rašoma apie ją, daug 
kas svajoja ją aplankyti. Tokia tikėta ar 
netikėta laimė teko vienam kelionių mėgė
jui John Guntheriui.

John Guntheris, sugrįžęs iš kelionės po 
Sovietų Sąjungą, parašė savo įspūdžius 
„Inside Russia Today“. Tai didelė ir labai 
įdomi 590 puslapių knyga. Knygos autorius 
yra labai pastabus, ir Kremlius, greičiau
sia, jo būtų neįsileidęs, jei -bent kiek būt'ų 
nujautęs, kad jis pamatys ir į leidinį sura
šys daug tokių dalykų, kuriuos rusai iš
kraipo arba visai slepia ne tik nuo savo 
žmonių, bet ir nuo užsienio svečių.

Autorius pastebėjo, kad kiekvienas as
muo, atvykęs į Maskvą, yra sekamas. Taip 
pat neįmanoma nieko ten pamesti. Jei už
sienietis užmiršta -porą kaliošų Minske, jie 
atras savininką Kaukaze ar bus padėti prie 
savininko buto durų pačioje Maskvoje.

Autorius taip pat pastebėjo, kad sovietų 
oficialios žinios iškraipomos ir daugeliu at
vejų meluojama, jei tas melas tarnauja jų 
tikslams. Meluoja ir pati sovietinė konsti
tucija. Pav., jų konstitucijos 125 str. užtik
rina spaudos, žodžio ir susirinkimų laisvę. 
Ir kai pašalietis pagyvena Rusijoj kiek il
giau ir paskaito sovietinę spaudą, negali 
susidaryti kitos nuomonės, o tik tai, kad 
visos žinios apie tenykščių žmonių gyveni
mą paremtos tik falsifikacijomis. Aišku, 
didelė dauguma sovietinių piliečių, kurie 
neturi jokio supratimo apie spaudos laisvę, 
mano, kad jeigu jau kartą laikraštis para
šė, tai turi būti tikra tiesa. Jie, beskaityda
mi tuos laikraščius, visai net ir nenujaučia, 
kiek ten yra netikrų — falsifikuotų žinių.

John Guntheris paliečia ir Sovietų Sąjun
gos pasirašytas sutartis. Jis sako, kad dau
geliu atvejų Sovietų Sąjunga jų nesilaiko 
arba jas sulaužo, jei tik ateina tinkamas 
laikas ir gera proga. Čia pat pastebi, kad 
nusibostų klausyti, jei skaičiuotume Sovie
tų Sąjungos neištesėtus pažadus ir įsiparei
gojimus, nes jie tęsiasi niuo invazijos į Len
kiją 1939 metais ir Baltijos valstybių oku
pacijos 1940 metais iki sulaužymo dar ne
seniai padarytų sutarčių, įskaitant ir Jal
tos susitarimus.

Autorius yra surinkęs daugybę iškraipy
tos tiesos ir melo įrodančių pavyzdžių. Pav. 
centrinio partijos komiteto organas „Bol
shevik“, minėdamas metinę sukaktį, kai 
Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą 1941 
metais birželio mėnesį, taip rašė: „Ameri
kos ir Anglijos imperialistų kurstoma hit
lerinė Vokietija staiga ir netikėtai užpuolė 
Sovietų Sąjungą... Anglija ir Amerika, kaip 
alijantai, neišpildė savo įsipareigojimų 1942 
metų vasarą ir dėlto labai pablogėjo So
vietų karinė padėtis... Amerikos ir Angli
jos vadovai dar atsisakė išpildyti savo įsi
pareigojimus, liečiančius antrojo fronto su
darymą 1943 m. ir 1944 metų pirmąjį pus
tantį. Šita politika buvo atvirai varoma tik 
dėlto, kad visiškai sunaikintų sovietinę 
valstybę ir sustiprintų Anglijos ir Ameri
kos imperialistų pasaulinę hegemoniją. 
Anglijos ir Amerikos kariuomenė 1944 me
tų birželio mėnesį į kontinentą išsikėlė tik 
dėlto, kad jau buvo visiškai aišku, jog So
vietų Sąjunga gali lengvai laimėti karį ir

i savo jėgomis.“
Autorius klausia, jei jau Sovietų Sąjun

ga tokia gera, tokia taikos mylėtoja, tai 
kas užpuolė Lenkiją iš rytų, kai Hitleris 
bemaž baigė ją užkariauti? — Sovietų Są
junga! Kas sulaužė Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos pasirašytą nepuolimo sutartį ir 
1939. XI. 28 užpuolė Suomiją? — Sovietų 
Sąjunga! Kas sulaužė Sovietų Sąjungos pa
sirašytas nepuolimo sutartis su Estija, Lat
vija ir Lietuva ir jas okupavo? — Sovietų 
Sąjunga! O Kremliaus remiami komunistai 
ar neprotestavo prieš Amerikos vyriausy
bę, kai ši rėmė Hitlerio užpultas Vakarų 
Europos valstybes? Pagaliau, kas rėmė, ka
rui jau prasidėjus, Hitlerio laikų Vokietiją 
karo reikmenimis? Ar ne Sovietų Sąjun
ga!? Tad št'ai kokia Sovietų Sąjunga!

John Guntheris nebuvo Baltijos valsty
bėse, nes jam neleido ten nuvažiuoti. Ne
leido, greičiausia, dėlto, kad svečias nesu
sitiktų su pavergtaisiais ir nepamatytų, ko
kią pragaištingą rusinimo ir alinimo politi
ką ten okupantas vykdo. Bet' autorius vis- 
tiek jas prisimena ir aprašo, kokiu būdu 
jos buvo įjungtos į Sovietų Sąjungą.

Dabartinė LTSR esanti vienintelė res
publika Sovietų Sąjungoje, kur dauguma 
gyventojų yra Romos katalikai.

Paminimas Vilnius, jo universitetas ir 
Napoleono žygis per Vilnių. Jam čia pasta
tytas paminklas turi du įrašu. Ant vieno 
šono: Napoleonas Bonaparte 1812 metais 
pražygiavo pirmyn su 4.00.000 karių ir 
ant antro šono: Napoleonas Bonaparte 1812 
metais grįžo su 9.000 karių.

John Guntheris, baigdamas šią knygą, 
apžvelgia Sovietų Sąjungos karines jėgas ir 
klausia, ar Rusija užkariaus pasaulį per 30 
metų? Gal būt. Tai priklausys nuo to, kiek 
mes būsime bukapročiai...

G. I. Rimutis

importerių ir nelegalių imigrantų centras.
Aerodromas turi tris atskirus peronus 

(terminais) su atskirais įrengimais kara
liškiems skridimams. Atsilankę įvairių 
valstybių aukštieji pareigūnai specialiose 
patalpose priimami pagal užimąmą vietą. 
(Iš viso 18 atskirų laipsnių). Atskiras pa
talpas turi ir milijonieriai bei kitokios pa
saulinės garsenybės, skraidančios nuosa
vais lėktuvais. Iš jų labiausiai nepopulia
rūs tarnautojų tarpe yra Yul Brynner ir 
Sinatra.

Praėjusieji metai ypač buvo „derlingi“ 
kriminalistams. Vien platinos dingo už 
200.000 svarų, 44.000 svarų vertės Ameri
kos Banko čekių jau buvo inkasuota dar 
nespėjus pranešti apie jų pavogimą. Tikro
ji pavogtų prekių vertė nėra žinoma, nes 
dalis jų nurašoma kaip dingusios kelyje, o 
kita dalis, kaip narkotikai, iš viso niekam 
nepranešama. Aerodromo policijos apskai
čiavimu, per metus pavagiama daugiau, 
kaip už 5 milijonus svarų.

Didžiausi vogimo specialistai yra pakro- 
vėjai. Jie turi išsidirbę savo kriminalinius 
metodus ir palaiko ryšius su įvairiom po
grindžio kriminalistų organizacijom. Vie
nas pakro vėjas pagautas teisme prisipaži
no, kad jis tik per vieną savaitę pavogęs 
įvairių prekių už 215.000 svarų. Policijos 
apskaičiavimu, kiekvienas jų per metus 
vidutiniškai „pasidaro“ 15.000 svarų. Jie 
važinėja prabangiais automobiliais ir gy
vena vilose, kurių net lauko išvietės 
minkštais kilimais išklotos.

Iš visų keliautojų daugiausia nukenčia 
japonai, naujazelandiečiai ir indai. Pirmie
ji visada yra apsikrovę brangiomis prekė
mis, o paskutinieji du dėl valiutos suvar
žymų vežasi pinigus lagaminuose, kuriems 
dingus, nėra galimybės Skųstis. Mažiausiai 
nukenčia blogi, apdriskę, virvėmis aprišti 
lagaminai, nors juose ir milijoninės vertės 
prekės kartais prašmugeliuojamos. Nėra 
laiko visų patikrinti...

Šalia prekių per Londono aerodromą ei
na ir žmonių kontrabanda. Sakysim, pakis
taniečių ekskursijos atvyksta iš įvairių 
kraštų pamatyti Buckingham rūmus ir 
Šekspyro gimtinę. Dalis jų įsimaišo į čia 
gyvenančių draugų šeimas ir nebegrįžta. 
Kiti atvyksta su pirktais pasais ar neeg
zistuojančių žmonių dokumentais.

Prie visų tų aerodromo vargų paskuti
niuoju laiku dar prisidėjo lėktuvų pagrobi
mai (hi-jackings). Nuo 1968 metų jau yra 
bandyta pagrobti 200 lėktuvų ir tas skai
čius vis didėja. Apie 15.000 žmonių jau yra 
išgyvenę oro banditizmo terorą, iš kurių 
19 yra žuvę. Vien tik britų BOAC bendro
vė apsaugai nuo oro banditų per metus iš
leidžia 1,5 mil. svarų. Tas ne tik suėda ben
drovės pelną, bet dar padaro nuostolių.

„EUROPOS LIETUVIS“ vieninte

lis Europoj lietuvių savaitraštis. 

Nepamirškite atnaujinti prenume

ratą 1973 m.
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