
VEIKLIOJI MAŽUMA
Iki šiol anglai pagrįstai didžiuodavosi sa

vo demokratine sistema ir parlamentu, ku
ris buvo laikomas Europos parlamentarinės 
sistemos pavyzdžiu ir lopšiu. (Tik Islandi
jos parlamentas yra senesnis už Anglijos). 
Tačiau paskutinieji ekonominio gyvenimo 
įvykiai rodo, kad parlamentas ir vyriausy
bė vis labiau nustoja galios, kad yra kaž
kokia nematoma užpakalinė jėga, kuri vis 
labiau bando netiesioginiu būdu pakreipti 
valdžios vairą tokia linkme, kuri veda 
kraštą į suirutę ir bankrotą.

Išskyrus mažas dešiniųjų anglų politikų 
grupes, iki šiol beveik niekas nesirūpina ar 
nedrįsta kelti viešumon tos veikliosios ma
žumos, kuri tarsi kinvarpa nematomai 
graužiasi į Anglijos ekonominio gyvenimo 
pagrindus ir bando juos sunaikinti.

Pagal krašto įstatymus niekas Anglijoje 
neturi teisės kito asmens pavadinti kon
servatorium, socialistu, liberalu ar komu
nistu, kol tas asmuo pats prisipažįsta to
kiu esąs. Kai 1966 m. H. Wilsonas pareiškė, 
kad jūrininkų streikas yra tam tikros po
litinės grupės darbas, ir išvardino keletą 
komunistų vardais, kilo didžiausias triukš
mas. Komunistų partija pavadino tą kalti
nimą nešvaria raudonojo siaubo propagan
da.

Tačiau iš kitos pusės komunistų partija 
nesigina, kad jie rūpinasi dirbančiųjų rei
kalais ir aktyviai dalyvauja visuose darbi
ninkų streikuose ir judėjimuose. Iš tikrųjų 
jie prisipažįsta esą tų judėjimų centre. Bet 
jie paneigia, kad jie tą judėjimą diktuoja, 
esą jie tik dalyvauja ir padeda darbinin
kams susiorganizuoti. Turėdami, palyginti, 
labai mažą darbininkų skaičių partijoje, 
jie sąmoningai nenori parodyti, kad toji 
veikli ir gerai organizuota mažuma prak
tiškai tvarko ir diktuoja daugumai. Jie be
velija pasilikti ledo kalnu, kurio tik maža 
dalis iškilusi virš vandens siaubingai grasi
na dideliem laivam.

Savaime suprantama, kad komunistų par
tija savo pagrindinę veiklą yra nukreipusi 
į profesines sąjungas. Pagal spaudoje skelb
tas žinias, vykdomasis partijos komitetas 
turi 42 narius, iš kurių 25 yra profesinių 
sąjungų nariai ir aktyvūs jų vadovai. Tad 
nenuostabu, kad ruošiant prof, sąjungų 
veiklos ar, geriau pasakius, kovos planus, 
komunistų įtaka yra pati didžiausia. Jie 
savo vykd. komitete balsų dauguma gali 
nutarti, kokie turi būti valdžios ir prof, 
sąjungų santykiai, jie, netiesioginiu būdu 
gali diktuoti savo reikalavimus ir net pa
sirūpinti, kaip kai kurie pesimistai teigia, 
kad ministerial tik posėdžiautų, o prof, są
jungos valdytų!

Turėdami tokią didelę įtaką prof, sąjun
gose, į kurias juos išrenka darbininkai, ko
munistai, be abejo tikisi, kad anksčiau ar 
vėliau jie tuo pačiu keliu pateks ir į par
lamentą. Profesinių sąjungų vadovai vie
šai yra pareiškę kad paskutiniaisiais me
tais Anglijos darbininkų judėjimas yra pa
sukęs smarkiai į kairę. O to kaip tik ir lau
kia toji veiklioji mažuma, kurios tikslas 
yra ne tiek pagerinti dirbančiųjų gyvenimo 
sąlygas, kiek sunaikinti dabartinę demokra
tinę sistemą.

K. Lucanus

PASAULYJE
MIRĖ L. MITKIEWICZ

Čikagoj leidžiamo lenkų dienraščio 
„Dziennik Związkowy“ pranešimu sausio 4 
d. laidoj, JAV mirė pik. Leon Mitkiewicz, 
■buvęs vienintelis Lenkijos karo attache ne
priklausomoj Lietuvoj. Velionis yra para
šęs bei išleisdinęs dvi knygas lenkų kalba 
— „Lietuva ir Lenkija tarp dviejų karų“ 
ir „Kauno atsiminimai“. L. Mitkiewicz bu
vo gimęs 1896 m. Žemaitijos didikų šeimo
je, vedęs žemaičių kilmės Stefaniją Huščai- 
tę ir jautė didelių simpatijų Lietuvai. Tai 
liudija objektyvumu ir nuoširdumu pasižy
mėję jo „Kauno atsiminimai“. „T. Ž.“

TAI BENT KNYGA!

Airijos vyriausybė pažadėjo britų parla
mentui dovaną — 1250 tomų knygą, kurio
je surinkti visi britų parlamento 19 a. do
kumentai liečią Airiją. Knygą išleido Irish 
University Press. Norint' ją perskaityti, 
dirbant po 10 vai. per dieną, reiktų sugaiš
ti 6 metus. Jeigu sukrauti vertikaliai visus 
tomus vieną ant kito, tai viršus pasiektų 
16 aukštų namą.

Knygos paruošimas užtrūko 30 metų ir 
jos atspausdinimas kaštavo vieną ir ket
virtį milijonų svarų. Vien tik įrišimui su
vartota 34.000 Indijos ožkų kailių.

Knygos atspausdinta tik 500 komplektų, 
kurių kiekvienas kaštuos 27.000 svarų. Iki

KITI RAŠO
„Budėkime“ (L. S. S. Anglijos rajono

dinys Nr. 70) įsidėjo labai aktualų A. Man- 
tauto straipsnį apie skautų ir bendrai vi
sų lietuvių įsijungimą į Encyclopedia Li- 
tuanica platinimo darbą.

lei- ; žvalgą Aštuntosios Pradalgės, kurią išleido 
Nidos Knygų Klubas ir redagavo K. Baro
nas. Autorius randa šioje „Pradalgėje“ 
daug naujų ir teigiamų punktų, o knygos 
kalbą, korektūrą ir apipavidalinimą laiko 
be priekaištų. Be kita ko, jis žavisi mūsų 
londoniškio poeto, Nidos sppaustuvėje dir
bančio VI. Šlaito meditacinio pobūdžio kū
ryba ir cituoja iš jo eilėraščio „Musės ant 
lango“:

Ankant'is ežere!
O, kaip tu baisiai man primeni mano 

gyvenimą.
Laukinės antys daugiau neatskris jau 

tavęs aplankyti.
Tiktai vienišos nendrės drebės tavo 

meilės svajonėse, 
mano senas bičiuli.

O taip pat šiltu žodžiu prisimena ir mū
sų pradedantį rašytoją Praną Milašių.

„Pranas Milašius savo dvejose novelėse: 
Žemčiūgų karoliai ir Sausra ir lietus pate
tiškai švelniu stliliumi dėsto paprūsės že
maičių pokarinės buities reiškinius: pirmo
ji idiliškais vaizdais pradėta ir lakios sva
jonės atkarcija užbaigta, kaip ir pridera 
gerai novelei; antroji, nors ir antrarūšė, bet 
vaizdi žemaitiškos tarmės asonansais dia
loguose, su besigarsinančiais gyvosios gam
tos pabalių atstovais.“

„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 4) vedamajame 
rašo apie perdėtą sovietinę propagandą ir 
nepaliaujamą įtikinėjimą apie esamą gero
vę:

„Nuolatinis propagandos šauksmas, kad 
suklestėjo „tarybinė Lietuva“, kad atėjo to
kia gerovė, kokios amžiais nebuvo, — ver
čia manyti, jog tokios gerovės tikrovėje nė
ra. Jeigu ji būtų, nereikėtų niekam apie ją 
šaukti — visi ramiai džiaugtųsi ir gyventų 
atnešta laime. Ar pvz„ saulėtą dieną reikia 
kalbėti apie saulę, įtikinėti žmones, kad ji 
yra? Juk Amerikoj niekas nešaukia apie 
gerovę, nes nėra reikalo. Pasiektas ekono
minis lygis matyti aiškiai r be propagan
dos. Tik ten reikia šaukti ir įtikinėti žmo
nes, kur tos gerovės nėra.“

Šia proga dar būtų galima pridėti ar gal 
net paprašyti, kad jau tikrai užtenka visą 
Lietuvos gyvenimą lyginti su 1939 metais. 
Savaime suprantama, kad per tą ilgą laiko
tarpį daug padaryta. Nėra abejonės, kad 
darbštūs lietuviai būtų ir dar didesnės pa
žangos pasiekę, jei būtų turėję laisvas ran
kas ir iniciatyvą.

„Talka enciklopedijai yra ypatingai reta 
proga sujungti du dalykus: tautinį auklėji
mą ir lietuviškos kultūros perdavimą ki
tataučiams. Eidamas pas savo mokytojus, 
prašydamas savo mokyklos, savo miesto 
bibliotekų užsakyti lietuvišką enciklopediją 
anglų kalba, arba kitokiais būdais ją pla
tindamas, jaunasis skautas galės jaustis 
kaip Lietuvos ambasadorius. Jisai pats pra
dės daugiau domėtis Lietuvos kultūra, lai
mės Lietuvai draugų kitataučių tarpe ir 
primins lietuviškai nebekalbantiems iš Lie
tuvos kilusiems broliams ir sesėms, kad 
Lietuva yra gyva, ir kad jie yra lietuviai.

Nieko nelaukdami pradėkime darbą! Te
gul kiekvienas viduriniosios kartos atsto
vas užsako ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
sau pačiam ir teišplatina vieną prenumera
tą kitataučių tarpe. O jaunimas, kurių tė
vai enciklopediją jau turi, teišplatina bent 
po vieną prenumeratą savo mokyklose. At
rodo, nedaug. Bet jei padarysime, kas čia 
siūloma, rezultat'ai bus daug didesni, negu 
juos galima pradžioje įsivaizduoti.“

Puiki mintis. Kiekviena lietuviška kolo
idą turėtų šią enciklopediją padovanoti 
savo miesto ir universiteto (jei toks yra) 
bibliotekoms.

„Laiškuose Lietuviams“ (1972, gruodis) 
Ramutė Pliopytė apeliuoja į jaunimą kal
bos reikalu:

„Argi turėtų mus nustebinti — ir nelie
tuvis gali dainuoti lietuviškai, nelietuvis 
gali šokti tautinį šokį. Gal nesupras, ką 
dainuoja, gal neįvertins to šokio grožio, bet 
mes, apgauti jo „lietuvybe“, jam plosim to
kiu pat džiaugsmu, kaip ir tam jaunuoliui, 
kuris užaugo su lietuvišku žodžiu. Lietuvy
bei yra reikalinga ne tik daina, šokis, gra
žus pasirodymas, bet labiausiai turtinga ir 
gyva lietuviška kalba. Tačiau retai teišgirsi 
jaunimo sueigose, susirinkimuose ir susibū
rimuose tą tautos išlikimo trokštamą lietu
višką žodį. Argi nėra suprantamos kalbas 
praradimo pasekmės, ar tik tinginystė ir 
lepšiškumas įsigalėjo jaunimo tarpe?

Prarasime daug ką, prarasdami savo gim
tąją kalbą. Pirmoji auka, padėta ant sveti
mųjų altoriaus, bus mūsų literatūra. Su
menkėjęs žodynas suprastins mūsų kūry
binius išsireiškimus, ir tada jaunųjų rašy
tojų ir poetų kūriniai virs žemo literatūri
nio lygio bandymu išversti savo angliškas 
mintis į tuos apribotos lietuvių kalbos rė
mus. Tada pranyks ir noras rašyti lietuvių 
kalba ir bus pasirinkta artimesnė anglų 
kalba jausmų ir minčių išreiškimui. Taip 
ir suliepsnos mūsų pirmoji auka.“

Praradimo žymės, apie kurias autorė kal
ba, yra jau dabar gerai jaučiamos. Džiugu, 
kad atsiranda jaunuolių, kurie tai supran
ta.

„Naujienų“ dviejuose numeriuose (297- 
298) Rimas Skaidrys išspausdino plačią ap-

nešimą, kad tuoj po karo JAV, Anglija ir 
Prancūzija per prievartą grąžino į Sovietų 
Sąjungą 5 milijonus žmonių. Esą tai paaiš
kėję iš slaptų dokument'ų, kurie ‘buvę išvog
ti iš Pentagono archyvų ir pateko į San 
Francisco mieste gyvenančio austrų kilmės 
profesoriaus Juliaus Epsteino rankas.

Daugiausia pabėgėlių išgabenta iš Ric- 
cione stovyklos Italijoje. Jų likimas buvęs 
liūdnas — kalėjimas, darbo stovyklos ar
ba nužudymai.

„Daily Oklahoman“ redakcija iki šiol ne
santi gavusi iš JAV ar D. Britanijos val
džios sluoksnių patvirtinimo apie šių žinių 
teisingumą.

Atrodo, kad čia kalbama apie buvusią, 
taip vadinamą, Vlasovo armiją.

šiol jau parduota: Anglijoje — 15, Japoni
joje — 20, JAV — 60.

NUSINUODIJO STALINO VAIKAITIS
Neseniai vieno laikraščio reporteris Mas

kvos kapinėse atrado Stalino vaikaičio Vo
syliaus Stalino kapą. Jis palaidotas šalia 
antrosios Stalino žmonos. Vosylius buvo 25 
metų ir mirė nuo per didelės tablečių do
zės. Nors jis mirė lapkričio 12 d., bet so
vietų spauda nieko apie tai nebuvo prane
šusi.

DIRBTINIS TABAKAS
Tekstilės firma Courtauld kartu su Im

perial Tobacco Company daro bandymus su 
dirbtiniu tabaku. Tiems bandymams išlei
džiama apie 2 mil. svarų kasmet.

Numatoma, kad primaišant į cigaretes 50 
procentų dirbtinio tabako, plaučių vėžio pa
vojus žymiai sumažėtų. Manoma, kad šir
dies ligos ir bronchitas taip pat sumažėtų.

Tačiau reikės laukti apie 10 metų, kol 
valdžia įsitikins, kad toks tabakas tikrai 
yra nekenksmingas ir galima pradėti jo 
masinę gamybą. Bijoma, kad neatsitiktų, 
kaip atsitiko su thalidomaite vaistais.

PENKI MILIJONAI GRĄŽINTA
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ cituo

ja JAV laikraščio „Daily Oklahoman“ pra-

GRASO SUŠAUDYTI

Ugandos prezidentas Amin pareiškė, kad 
religijų vadai ruošią sąmokslą prieš jo vy
riausybę ii- pagrasino juos atiduoti karo 
lauko teismui.

Katalikų arkivyskupas Emmanuel Nsbu- 
ga buvo apkaltintas, kad jis bendradar
biaująs su „britų ir Pietų Afrikos imperia
listais ir sionistais".

NAUJI VIENETAI

š. m. sausio 3 d. „The Times“ įdėjo savo 
Maskvos korespondento Teodoro Shabado 
straipsnį apie baigiamą paruošti planą, pa
gal kurį visa Sovietų Sąjungos teritorija 
numatoma suskirstyti ekonominiais rajo
nais, neatsižvelgiant į vadinamųjų respub
likų sienas. Ta linkme pasisakė ir L. Brež
nevas savo ilgoje kalboje, p. m. gruodžio 
21d. pasakytoje Kremliuje.

Š. m. sausio 4 d. „Valstiečių Laikraštis“ 
įdėjo Lietuvos Žemdirbystės Instituto di
rektoriaus Antano Būdvyčio straipsnį, kad 
„visasąjunginė V. Lenino žemės mokslų 
akademija“ sukūrė zoninius skyrius. Per
nai buvęs įsteigtas ir Vakarų skyrius, į ku
rį įeina Pabaltijo valstybės ir Gudija. Apie 
Kaliningrado sritį nieko neminima, šis 
mokslinis metodinis centras yra Minske. 
Jame veikiančios septynios žemės ūkio sek
cijos, jų kiekvienoje dirba visų respublikų 
mokslininkai. (ELTA)

Sabatovos laiškas
Profesorius dr. Jaroslav Sabatas, komu

nistas nuo 19 metų, nuteistas šešiem su pu
se metų kalėjimo. Taip pat nuteisti ir kiti 
šeimos nariai. Po paskutiniosios dukters 
teismo tik viena laisva likusi jo žmona 
Anna Sabatova parašė visoms Vakarų 
valstybių komunistų partijoms ilgą laišką, 
kurį vien tik londoniškis komunistų „Mor
ning Star“ trumpai tepaminėjo.

Tame laiške ji aprašo įprastinę Čekoslo
vakijoje teismo procedūrą ir aiškina, už ką 
seni marksistai, kaip jos vyras, dabar bau
džiami. Vienintelė jų kaltė esanti, kad jie 
reikalauja tokio komunizmo, kuriame de
mokratinės teisės būtų užtikrintos ne tik 
darbo klasei, bet ir kitiems gyventojų 
sluoksniams.

Teisme prof. Sabata gynė savo įsitikini
mą, kad marksizmas turi prisitaikyti prie 
naujų sąlygų, atsiradusių visuomenėje pa
žangios pramonės dėka. Komunizmas turi 
būti kuriamas demokratiniais pagrindais, 
ir marksistai turi būti pasiruošę bendra
darbiauti su kitomis srovėmis.

Vakarų ir ypač prancūzų komunistai nu
tylėjo Sabatovos laišką, nenorėdami viešai 
pasisakyti prieš Sovietų Sąjungos doktriną, 
o taip pat prarasti socialistų paramą, kuria 
jie dabar naudojasi. Pagal dabartinę komu
nistų doktriną, vakarietiško tipo socialis
tams nėra vietos visuomenėje, kurią perima 
tvarkyti darbo klasė.

PAGERBTAS L. JAKOBSONAS

Newcastle universitetas suteikė Civilinės 
teisės daktaro laipsnį L. Jakobsonui, di
džiausios rūbų siuvyklos pasaulyje savinin
kui.

1900 m. jis atvyko iš Lietuvos ir, pasisko
linęs 100 svarų, pradėjo savo biznį.

Praėjusiais metais jis davė universitetui 
120.000 svarų farmakologijos katedrai 
įsteigti. Be to, jis davė pašalpą Newcastle 
General ligoninės širdies ligų skyriui ir 
stipendijas Izraelio studentams.

SeĮiliįnioS DIENOS
— Pirmą naktį po Vietnamo sutarties pa

sirašymo įvyko 138 tos sutarties pažeidi
mai.

— Prezidentas Tito pasiuntė sveikinimą 
prezidentui Nixonui sąryšy su karo užbai
gimu Vietname.

— Prancūzijoje iš trijų milijonų bendro 
gimnazijos mokinių skaičiaus, kurie studi
juoja kalbas, 80 procentų pasirenka anglų 
kalbą ir 15 procentų ispanų.

— Harland & Wolff firma Belfaste gavo 
laivų statybos užsakymą, kurio vertė sie
kia 150 mil. svarų. Tai didžiausias užsaky
mas anglų laivų statybos istorijoje.

— Britų ministeris pirmininkas išvyko į 
Vašingtoną. Kartu išvyko ir užs. reikalų 
ministeris.

— Amerikiečių kareivis R. Ridgway, ku
rio lavonas buvo atvežtas į JAV ir palaido
tas, atsirado šiaurės Vietnamo belaisvių 
stovykloje.

— Scotland yardas apkaltino Anglijos 
bankus, kad jie išnuomoja klientams sei
fus, neklausdami, kas juose laikoma. Ma
noma, kad dalis pavogtų pinigų ir brange
nybių yra saugiai laikoma bankuose.

— Sovietai sumažino savo laivyną Vi
duržemio jūroje, bet padidino Indijos van
denyne. Taip pat stiprinamos oro pajėgos.

— Sausio 26 d. Mansfielde, Notts, įvyko 
lengvas žemės drebėjimas, kuris tęsėsi tik 
kelias sekundes.

— Australijos vyriausybė paskelbė kon
kursą Australijos himnui parašyti. Pirmoji 
premija bus 5.000 australiškų dolerių. Pa
skelbus naują himną, Anglijos himnas bus 
giedamas tik tada, kai dalyvaus karalienė.

— Paskutiniai trys britai paleisti iš ka
lėjimo Kinijoje. Iki 1966 metų jie dirbo 
kaip vertėjai.

—■ Kardinolas Heenanas pasisakė prieš 
eutanaziją — nepagydomų ligonių pribai- 
gimą. Panašiai galvoja ir dauguma britų 
medicinos specialistų. Šiais laikais esą pa
kankamai priemonių žmogaus kentėjimui 
palengvinti, jo neužmušant.

— Ugandos įvykio pamokyta, britų vy
riausybė nutarė uždrausti masinę imigra
ciją britiškus pasus turintiems kitatau
čiams. Jie galės atvykt tik pagal kvotą — 
apie 3.000 per metus. Išimtys daromos 
tiems asmenims, kurių tėvai ir seneliai gi
mę šiame krašte.

— Bavarijos gydytojas Myerhoff prisipa
žino, kad jis pribaigdavo vaistais nepagy
domus vėžio ligonius, kad sumažintų jų 
kančias. Olandijos teisme viena gydytoja 
moteris teisme prisipažino tuo būdu nužu

VARLIŲ KOJOS PARLAMENTE
Įstojus į E. Bendruomenę, britų parla

mento valgyklos vedėjas nutarė paįvairinti 
menu prancūziškais valgiais, jų tarpe strai- 
gėmis ir varlių kojytėmis. Vienas prieš E. 
Bendruomenę nusistatęs atstovas pareiškė, 
kad ministeris pirmininkas turėtų būti mai
tinamas vien tik šiais „skanėstais“ iki jis 
pamatys, kokią klaidą yra padaręs.

SOLŽENYTSINO VARGAI

Soviet Novosti agentūra paskelbė, kad 
rašytojas Solženytsinas, gavęs Nobelio pre
miją nieko nebeveikia, turi tris namus, tris 
automobilius ir milijonus pinigų.

Tačiau Solženytsdno advokatas Zueriche 
F. Heeb pareiškė spaudai, kad tai esanti 
tikra nesąmonė. Nobelio premijas pinigai 
(apie 33.000 svarų) esą Zuericho banke ir 
autorius turįs daug sunkumų, kai reikia 
nors dalį jų gauti. Už Solženytsdno raštus, 
spausdintus Vakaruose, jis negali Sovietų 
Sąjungoje gauti honoraro, ir todėl jis pa
naudojamas labdarybės tikslams.

Kadangi Solženytsinas negauna išsisky
rimo su savo pirmąja žmona, tai ji gyvena 
jo namuose Maskvoje, ir rašytojas negali 
apsigyventi su savo būsima antra žmona N. 
Svetlova, su kuria jau augina du vaikus. 
Jis turi seną automobilį, pirktą 1960 m., ir 
dabai’ visiškai nebegalima juo naudotis.

VATIKANO — IZRAELIO DIALOGAS

Grįžusi iš pasimatymo su popiežium Pau
liu VI Izraelio min. pirmininkė Meir pa
reiškė, kad dialogas vykęs gana įtemptoje 
atmosferoje. Esą popiežius iš karto paklau
sęs, kodėl žydai, tiek daug kentėję, dabar 
patys yra tokie žiaurūs. Tas iš karto už- 
pykdęs Meir ir ji, akių nenuleisdama, atsa
kiusi: „Mes prisiekėme, kad žydai daugiau 
nebus gabenami į dujų kameras ir kad ne
bus daugiau žydų pabėgėlių“.

Pasikalbėjimas visą laiką buvęs įelekt
rintas, bet nei viena pusė neperžengusi 
mandagumo ribų. Pabaigoj popiežius padė
kojęs už pavyzdingą Šventųjų vietų globą 
Izraelyje. Ortodoksiniai žydų sluoksniai 
šiame pasimatyme įžiūrį Izraelio pažemini
mą ir reikalauja klausimą diskutuoti žydų 
parlamente.

džiusi savo motiną. Abiejų kraštų įstaty
mai draudžia tad daryti.

— D. Britanijoje kasmet užregistruoja
ma 180.000 naujų susirgimų vėžio liga. 
Miršta nuo vėžio kasmet 130.000 (20% vi
sų mirimų). 30.000 vėžio ligonių pagydoma.

— Brangiausias pragyvenimas yra Tokio 
mieste, Japonijoje. New Yorke pragyveni
mas kaštuoja 117 procentų mažiau kaip To
kio.

Skaitant New Yorko 100 procentų, pra
gyvenimas Bonnoje kaštuos 99%, Ramoje 
91%, Londone — 85%, Montevideo — 50%.

— Laszlo Toth, kuris pasivadinęs save 
Jėzumi Kristumi sudaužė „Pietą“ skulptū
rą šv. Petro Bazilikoje buvo pripažintas 
silpnapročiu ir pasiųstas į nervų ligoninę.

— Maurice Woodruff, kuris išpranašavo 
tikslią rusų-vokiečių karo datą, prezidento 
Kennedžio nužudymą ir daug kitų dalykų, 
neseniai pasimirė. Jis buvo septintas vai
kas šeimoje, kurios tėvas taip pat buvo sa
vo metu septintas vaikas.

— Sausio 29 d. Kipro saloje nukrito ru
sų gamybos keleivinis lėktuvas, kuriame 
žuvo 38 keleiviai. Jų tarpe 15 britų.

— Izvestija praneša, kad sovietų ledlau
žių flotilija iš šiaurinio Sibiro prasilaužė 
per Arktikos ledus ir pasiekė Murmanską. 
Kelionė truko 17 dienų. Vietomis buvo lau
žiami ledai iki 20 pėdų storio.

— Graikų kompozitorius Theodorakis, 
iki šiol kovojęs už komunizmo įgyvendini
mą Graikijoje, pareiškė, kad jis išsižada 
savo įsitikinimų.

— JAV dvi didžiausios oro susisiekimo 
bendrovės — Pan American ir TWA atšau
kė savo Concorde lėktuvų užsakymus.
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ŠVENTARAGIS
Tur būt, su Vytauto Alanto „šventara- 

giu“ ligi šiol geriausiai buvo susipažinę 
„Pradalgių“ metraščio ir „Dirvos“ skaityto
jai, nes tuose leidiniuose kaip tik daugiau
sia buvo išspausdinta šio romano skyrių. O 
dabar štai „Vilties“ leidykla paleido j žmo
nes pirmąjį „Šventaragio“ tomą, stambų 
(daugiau kaip 400 puslapių) ir talpų, nes 
formatas nemažas. Autorius ir leidykla yra 
pažadėję netrukus pateikti ir antrąjį šio ro
mano tomą. Taigi tie lietuviai, kurie mėgs
ta istorija pamuštus kūrinius, turės kuo 
pasidžiaugti, gavę galimybių pasiskaityti 
tokį dėdelį darbą.

„Šventaragis“ iš tiesų pamuštas istorija. 
V. Alantas, rašydamas jį, bus ir apmąstęs, 
kaip čia ta istorija klostėsi, ir iš šaltinių 
pasistengęs atsekti, kas yra istorinė tiesa, 
o kas laikytina prasimanymu. Žinoma, ra
šytojui bus, svarbiausia, rūpėję atsekti ne 
tik patį istorijos siūlą, bet ir žmonių buitį, 
jų gyvenimą. Istorijos siūlas istorikų yra 
jau maždaug užantspauduotas. V .Alanto 
romane vaizduojamas XIII amžius, Min
daugo, taigi Lietuvos vienijimo laikotarpis. 
Iš istorjos žinoma, kad kaip tik Mindaugas 
buvo užsimojęs sujungti į vieną valstybę 
visus lietuviškus kunigaikščius ir kuni- 
gaiikščiukus, idant kraštas būtų pajėgesnis 
pasipriešinti godiems kaimynams ir apsi
ginti nuo jų. Kaip tas vienijimas vyko, is
torikai gal nesutaria tik smulkmenose: ar 
kardu buvo tai atlikta, ar visi kaip avinė
liai nutarė geruoju paklusti Mindaugui. 
Būtų labai abejotina, kad be kardo būtų 
visa sutarę.

V. Alanto romanas ir skirtas ne Mindau
gui ir vien Lietuvos vienijimui pavaizduo
ti. Romano puslapiuose mes susitinkame ir 
su Mindaugu, susipažįstame ir su jo užsi
mojimais ir jų vykdymu, bet pati priekin 
pastatytoji figūra yra Šventaragis, jaunas 
kunigėlis (V. Alantas mūsų įprastus kuni
gaikščius vadina kunigais, kaip iš tiesų ir 
buvę daroma romane vaizduojamaisiais lai
kais ir dar vėliau), Suginto ir Padysnio sū
nus, neistoriškas asmuo. Manytume, kad 
šitas pasirinkimas vyriausiuoju herojum 
neistorinio asmens ir leido rašytojui pato
giau pasinaudoti galimybėmis sukurti ro
maną daugiau nuotykių romano pagrindais, 
padaryti jį patrauklesnį, ypač jaunimui, 
bet neatitrūkstant nuo istorinio fono.

Šventaragis yra viskuo besidomįs vaiki
nąs, ir dėl to pro jo a'kis mes pamatome 
daug tokių anuometinės Lietuvos gyvenimo 
dalykų, kurie gal ir nerastų vietos roma
ne, jei viskas būtų paaukota vien nuoty
kiui ar jei rašytojas būtų daugiau atsidė
jęs vien Lietuvos vienijimo klausimui vaiz
duoti. štai pilyje yra įsikūręs sidabrinin- 
kas, ir apie jį ne kartą sukiojasi Šventara
gis. Joje dirba kalvis, ir jo darbo paslap
tis stengiasi pažinti tas kunigėlis. Labiau 
paaugęs, jis susidomi žolininko gydomosio
mis žolelėmis. Jis žino, kaip elgtis šven
tykloje. Jis moka žirgų lenktynes laimėti, 
vadovauti gynybai. Iš to mes ir susipažįs
tame su anuometiniu gyvenimu. O jei jis 
mokėtų skaityti ir rašyti, tai sakytume, 
kad tai pats šviesiausias anos žilosios se
novės jaunas lietuvis, rašytojo pavaizduo
tas knygoje, tiek daug jame ir patyrimo, 
ir išminties, ir šiaip visokių gerų ypatybių.

Be kita ko, rašytojas savo Šventaragiui 
suteikė ir vieną tokią simpatišką ypatybę, 
kuri, kaip spėtume, anais laikais vargu ar 
būtų buvusi įmanoma jauname kunigėly- 
je-kunigaikštyje. Rašytojas leidžia Šventa
ragiui įsimylėti smulkaus valdinio-bitinin- 
ko dukterį. Dėl tos Ramunės Šventaragis 
ir tėvų namus palieka luominės Lietuvos 

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
> J

švietimo problemos
Baigdamas noriu konkrečiai atsakyti į patį pa

grindinį šių svarstymų klausimą — ar šių dienų so
vietinės Lietuvos teritorijoje gyvenančios lietuvių 
tautos lietuviškumas yra pajėgesnis dabar, ar prieš 
Antrąjį Pasaulinį karą. Tenka daryti išvada, kad 
šių dienų Lietuvos lietuviškumas yra laimėjęs visais 
4 mano pažymėtais kriterijais. Lietuvių tautybės 
gyventojų procentas dabar didesnis už buvusį pro
centą 12,2%. Tautinis susipratimas lietuvių tautoje 
pasidarė dar visuotinesnis ir atsparesnis. Ypač su
stiprėjo lietuviškumas atgautojoje Vilniaus krašto 
dalyje ir buvusiame Klaipėdos krašte. Lietuvių tau
tos apsišvietimas ir išsimokslinimas yra žymiai pa
kilęs. Rusų valdymo laikų atsilikimo pėdsakai, kaip 
ir žymios inteligentijos dalies praradimas per Ant
rąjį Pasaulinį karą ir pokario metu ilgainiui bus iš
lygintas, nes lietuvių tauta veržiasi į mokslą ir Lie
tuva šiuo metu turi pakankamai mokyklų ir moks
leivių. Lietuvių tautybės moksleivių procentas šių 
dienų Lietuvoje žymiai aukštesnis už prieškarinį. 
Tas procentas yra šiek tiek aukštesnis net buvusioje 
nepriklausomos Lietuvos teritorijoje, ir jis yra ne
palyginamai aukštesnis Vilniaus ir Klaipėdos kraš
te. Lietuvių tauta šiandien pajėgesnė ir savo sukur
tais kultūriniais turtais. Dabar ne tik žymiai išplės
tas įvairių mokymo ir mokslinio tyrimo įstaigų tink
las ir veikla, bet net ir grynai lituanistinių mokslų

laikais, kai didžiūnams tie smulkieji žmo- 
neliai tebuvo tiek pat verti, kaip ir daik
tai, o kai kuriais atvejais gal ir mažiau. 
Bet Šventaragį, tur būt, reikėtų laikyti ne 
būdingu, tipišku senosios Lietuvos atstovu, 
o gražia išimtimi, kunigaikščiuku, kuris 
stojo ir už beladsvį-vergą iš gailesčio, iš 
geros širdies ,kai dar nebuvo išaugęs iš 
vaiko metų, ir kuris ne apsimesdamas, bet 
visai natūraliai žmogaus vertę nustatinėjo 
ne pagal kilmę, bet pagal darbą ir elgseną. 
Dėl to būtų galima sakyti, kad Šventara- 
gyje jau yra įsikūnijusi toji Lietuva, kuri 
atėjo keletu amžių vėliau su žmoniškumo 
ir demokratiniais pradais. Dar juk ir kele
tui amžių po Šventaragio laikų praėjus iš
leistame Lietuvos Statute luomų nelygybė 
tebekyšojo tokiu akiplėšišku akivaizdumu, 
kaip dabar Šiaurės Airijoje. Bet, atrodo, 
Vytautui Alantui nebūtų ko mesti prie
kaišto, kad jis sukūrė Šventaragį žmoniš
ką tokiame istoriškame fone, kuriame žmo
nės savo tarpusavio santykius tvarkė ki
tais principais. Žmoniškumo niekada nėra 
ir nebus perdaug, ir Šventaragio ta ypaty
bė džiugina skaitytoją.

O V. Alanto romano Lietuva tvarkosi, ži
noma, vadovaudamasi ne Šventaragio prak
tikuojamais principais. Taigi ji tikra, isto
riška. Šventaragio tėvas Sugintas, štai, 
mielai būtų įvykdęs nusistatymą nugala
byti sugautą pabėgusį belaisvį Sėlį, jei ne 
jaunyliai vaikai ir senis Kunotas, Suginto 
tėvas.

Romane kelis kartus susiduriame ir su 
Mindaugu, tuo Lietuvos vienytoju, kuriam 
tarnauti eina nemaža jaunų vyrų (taip pat 
ir Šventaragis, nors tai sužinome tik iš 
antrosios romano dalies, o dabar iš anks
to pranešame, kad taip atsitiks, nes rašy
tojas knygos įžangoje mums pasako). Min
daugas kalbina kitus kunigaikščius jung
tis į vieną valstybę vieno valdovo valdžio
je, ir vieni apsisvarstę greit palinksta pa
klausyti, kiti svyruoja, o treti net šoka 
Mindaugui atvirai į akis. Tarp tų paklus
niųjų yra ir Šventaragio tėvas Sugintas, 
besiruošiąs keltis į Kernavę, į busimojo di
džiojo kunigaikščio būstinę, ir užimti 
aukštas pareigas.

Apskritai Mindaugas (šalia Vytauto Di
džiojo), atrodo, yra mūsų rašytojų vienas 
mėgiamiausių istorinių personažų. Jį vaiz
davo V. Krėvė, J. Kralikauskas. Apie jį 
dabartinėje Lietuvoje parašė didelio dėme
sio susilaukusią, ne viename Lietuvos teat
re vaidinamą ir net kituose kraštuose jau 
statomą dramą Justinas Marcinkevičius. Jį 
„šventaragyje“ vaizduoja ir V. Alantas, 
nepaneigdamas istorinių šio Lietuvos val
dovo bruožų ir pridėdamas dar savų, kiek 
tai leidžia rašytojo laisvė. Iš Mindaugo 
veiksmais suinteresuotų romano veikėjų 
prasitarimų mes sužinome , kad, pavyz
džiui, Mindaugo priešas Knystautas sėdi 
Kernavės požemiuose, o Vismunto vėlę 
Mindaugas nusiuntė į Anapilį. Tačiau kai 
Lietuvos kunigaikščiai grįžta iš Voluinės, 
pasirašę taikos sutartį su Romaniene ir jos 
sūnumis, ir sustoję pakeliui nakvoti, vie
nas mažas švystelėjimas nušviečia Min
daugą ypač būdinga šviesa. Kyla tarp kitų 
ginčas dėl vietos nakvynei, ir jį išgirdęs 
Mindaugas ryžtasi nesivaržyti, jis su savo 
palyda išjoja nakvoti girion.. Tą mostą ga
lima ir šiaip ir kitaip aiškinti, bet', mano 
galva, V. Alantas įdėjo į savo vaizduojamo
jo valdovo vainiką vieną ypač gražią deta
lę, greičiausia, neistorišką, bet gražią. Čia, 
matyt, rašytojo būta palinkusio ir Mindau
gui duoti kažką iš to, ko jis ypač nepagai
lėjo savo jaunajam Šventaragiui.

K. Abr.

srityse, nepaisant kai kurių varžymų, pasiekta ne
maža laimėjimų. Lietuvių tautos menkavertiškumo 
kompleksas galutinai nugalėtas, ir lietuvių tautos 
kultūra susilaukia vis daugiau ir tarptautinio pripa
žinimo 70). Nors ir Maskvos diriguojami, tačiau vis 
dėlto Lietuvos mokslui vadovauja lietuviai moksli
ninkai, ir šiandien lietuviai mokslininkai Lietuvoje 
sudaro 85,1% visų Lietuvos mokslininkų. Tas pro
centas beveik neatsilieka nuo buvusios nepriklau
somos Lietuvos lietuvių mokslininkų procento.

ANTANAS RUKšA

1933 metais, pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo Univer
sitete iš 304 mokslo personalo narių buvo 267 lie
tuviai 71). Tai sudarė 87,8% visų universiteto mo
komojo personalo narių. Kadangi prieš karą Vil
niuje ir Vilniaus krašte lietuvių mokslininkų kaip 
ir nebuvo, tai tenka pripažinti, kad šių dienų sovie
tinėje Lietuvos teritorijoje ir lietuvių tautybės 
mokslininkų procentas yra žymiai pakilęs.

Visų šių laimėjimų lietuvių tauta yra pasieku
si ne dėl vadinamosios „tarybinės“ santvarkos ar 
dėl „kitų broliškų tautų, pirmiausia rusų tautos“ 
pagalbos, bet dažnai net priešingai: nepaisant tos 
santvarkos ir „broliškos pagalbos“ pristabdyti lie
tuvių tautos kultūros augimą rusų tautinės kultūros 
naudai. Maskvos pastangos naikinti jos pajungtų

SU LIETUVIAIS
NAUJA BALFO VADOVYBĖ

Balfo seime Detroite perrinkta direkto
rių taryba, kurios dauguma palikti tie pa
tys asmenys. ■

Visiškai nauji asmenys yra P. Bronskis, 
K. Januška, J. Vasaitis, V. Selenis ir A. 
Vakselis. Taip pat' į tarybą sugrįžo seniau 
buvę direktoriai K. Gaižutis ir J. Gerdvi- 
lienė.

Direktorių tarybos pirmininku išrinktas 
kun. V. Martinkus.

Naują Balfo centro valdybą sudaro: pirm. 
M. Rudienė, vicepirm. D. Bobelienė, kun. 
A. Trakis ir J. Jasaitis, gen. sekr. A. Dzir- 
vonas, sekretorė V. Baleišytė, ižd. K. Čepai
tis.

Kaip žinia, Balfo centras perkeliamas į 
Čikagą.

ISTORIKŲ KOMISIJA

Lietuvių Fondo valdybai prašant, prie Li
tuanistikos Instituto sudaryta istorikų ko
misija. Jos pagrindinis uždavinys bus prof. 
Z. Ivinskio paliktos Lietuvos istorijos me
džiagos paruošimas spaudai.

Komisijos pirmininkas yra prof. S. Sužie
dėlis.

B. SRUOGAI PAMINĖTI

Balio Sruogos, profesoriaus, rašytojo ir 
poeto 25 metų mirties metinėms paminėti 
Čikagoje Jaunimo Centre lietuviškos meno 
pajėgos suruošė B. Sruogos dramų monta
žą. Vaidinimas užtruko 2 valandas ir turė
jo didelį pasisekimą. Paskaitą apie B. Sruo
gą skaitė Antanas Gustaitis.

ŠOKO PREZIDENTUI

Leokadijos Brazdienės vadovaujamas Či
kagos lietuvių studentų tautinių šokių an
samblis pasirodė prez. R. Niksono įvesdini
mo iškilmėse sausio 20 d. Vašingtone. Kvie
timas gautas A. Gustaičio pasikalbėjimo su 
prezidentiene P. Ntksoniene ir ALTos pa
stangų dėka.

MIRĖ „VILNIES“ REDAKTORIUS

Čikagoje mirė Vincas Andriulis, 82 m. 
amžiaus. Jis buvo komunistinės „Vilnies“ 
redaktorius ir steigėjas.

KONGRESAS PIETŲ AMERIKOJE

Vasario 22-25 d. d. Sao Paulo mieste 
Brazilijoje įvyksta penktasis Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas.

Meninę programą atliks vietinės meno 
pajėgos ir Čikagos tautinių šokių grupė 
„Grandis“. Taip pat atvyksta tautinių šo
kių grupės iš Argentinos ir Urugvajaus.

Kongreso programoje dalyvauja ir dvi iš 
JAV atvykstančios solistės — Prudencija 
Bičkienė ir Audronė Simonaitytė.

ADV. Z. BUTKUS IR ALTA

V. Ramojus „Tėviškės žiburiuose“ apra
šo iš Lietuvos atvykusio adv. Z. Butkaus 
pasirodymą „Lietuviai televizijoje“ progra
moje. Susidaro įspūdis, kad adv. Butkaus 
šeima nebuvusi reikalinga ALTA globos 
ir kad juos globoja amerikiečių įstaigos. Tų 
įstaigų dėka adv. Butkus buvęs pasiųstas į 
žmogaus teisių konferenciją Belgijoje, į 
vieną universitetą New Yorke ir t. t. Taip 
pat jam buvusi suteikta galimybė išsikeis
ti atsivežtus rublius į dolerius.

PASAULYJE
MIRĖ JONAS RIMAŠAUSKAS

Čikagoje mirė buvęs Stutthofo koncent
racijos stovyklos kalinys, aktyvus spaudos 
darbuotojas Jonas Rimašauskas. Jis dar 
stovykloje būdamas kartu su kun. Lipniū- 
nu pradėjo rinkti medžiagą apie kalinamus 
lietuvius. Ypačiai aktyviai tą darbą tęsė 
Vokietijoje, išsivadavęs iš koncentracijos 
stovyklos. Lietuvos Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių Sąjunga 1948 m. buvo su
dariusi atskirą sekciją politiniams kali
niams registruoti, organizuoti ir jų specia- 
liniams reikalams tvarkyti, kurios pirmi
ninku kaip tik buvo J. Rimašauskas.

Tęsdamas lietuvių tautžudystės registra
vimo darbą Amerikoje, jis buvo sukaupęs 
labai daug medžiagos. Tačiau paskutiniuo
ju laiku mažai tebuvo apie jį girdima. Mir
damas nepaliko testamento ir visa jo ver
tinga medžiaga pateko į valdžios rankas. 
Tik didelių pastangų dėka teismas taip iš
sprendė bylą, kad visą J. Rimašausko ar
chyvą, liečiantį lietuvių tautžudystę, už 
275 dolerius galėjo nupirkti St. Balzekas 
jn„ ir tą medžiagą sudėti jo turimame Lie
tuvių Kultūros muziejuje.

Tai dar vienas atvejis, rodantis, kokie 
sunkumai susidaro, nesutvarkius tinkamai 
savo palikimo.

„AUSTRALIJOS LIETUVIAI“

Australijos lietuviai yra numatę išleisti 
leidinį, pavadintą „Australijos lietuviai“. 
Jį suredaguoti pavesta Albertui Zubrui. 
Dar nenutarta, kokia kalba leidinys bus iš
leistas.

PREMIJUOTAS A. BARONAS

„Draugo“ romano 22-jį konkursą ir me
cenatų dr. Antano ir Elenos Razmų 1.000 
dol. premiją laimėjo Aloyzas Baronas už 
romaną „Abraomas ir sūnūs“. Vertintojų 
komisija buvo sudaryta iš Kalifornijoje gy
venančių rašytojų bei kultūrininkų. Tai 
yra jau antroji „Draugo“ premija, paskir
ta rašytojui A. Baronui.

„LIETUVIŲ DIENOS“

Mus jau pasiekė naujas Lietuvių Dienų 
žurnalo numeris.

Šis LD nr. skirtas rašytojo Antano Vai
čiulaičio kūrybai ir asmeniui pagerbti. Vir
šelyje matome A. Vaičiulaičio foto portre
tą: literatūriniame skyriuje telpa A. Vai
čiulaičio apybraiža „Terracina“ (iš kelionių 
po Italiją); toliau dedamas dialogas su Vai
čiulaičiu apie jo kūrybinį kelią ir išsamus 
Bern. Brazdžiono rašinys apie A. Vaičiulai
tį, estetinio realizmo kūrėją. Visą tą me
džiagą paįvairina nuotraukos iš Vaičiulai
čio šeimos ir artimųjų bičiulių. Gražina 
Krivickienė rašo apie inž.-architektų suva
žiavimą Washingtone; rašinį iliustruoja ke
lios nuotraukos. Spaudos apžvalgos skyriu
je spausdinamas S. reportažas „Radijo va
landėlių klausimais“. Toliau knygų recen
zijos, iliustruota kronika ir kt. VI. Mlngėla 
trumpu rašiniu nupasakoja Lietuvos Uni
versiteto Kaune „biografiją“.

M. Ivanauskas rašo apie įvairius dailės 
stilius, pailiustruodamas mūsų dailininkų 
pavyzdžiais.

Angliškame skyriuje randame originalų 
Danguolės Sadūnaitės rašinį ir J. Tininio 
romano „Dailininko žmona“ tęsinį.

Žurnalą puošia kelios dešimtys foto nuo
traukų iš įvairių lietuviško gyvenimo sri
čių.

tautų individualumus, vadinamąjį „vietininkišku- 
mą“ kaip tik ir kelia didelį lietuvių tautos pasiryži
mą ugdyti lietuviškąją kultūrą visose galimose sri
tyse. Taip pat ir nepaliaujamoji rusinamoji sovieti
nė indoktrinacija nėra paveiki, nes keliamas į pa
danges rusiškasis ir niekinamas kitų tautų tautišku
mas. Pirmosios rusų okupacijos metu šį sovietinės 
indoktrinacijos prieštaravimą buvo pastebėję pir
mieji Maskvą aplankę du indoktrinuoti lietuviai stu
dentai, šiandien tą prieštaravimą mato visa indoktri- 
nuojamoji lietuvių moksleivija. Kritiškai vertinti in- 
doktrinaciją pajėgia net ir formaliai verčiamieji pri
klausyti įvairioms komunistinėms organizacijoms 
moksleiviai. Tad, nepaisant didelio lietuvių tautos 
persekiojimo, o gal kaip tik ir dėl to paties perse
kiojimo lietuvių tautos atsparumas yra sustiprėjęs, 
ir, bent tuo tarpu, laikas yra veikęs ne tik lietuvių 
tautos nenaudai, bet kartais gal dar daugiau ir nau
dai. Tariuosi neapsiriksiąs tvirtindamas, kad antro
joje XIX amžiaus pusėje prasidėjęs platesnio masto 
lietuvių tautos atgimimas, stiprėjimas ir konsolida- 
vimasis tebevyksta ir šiuo metu.

70) „Lietuvos matematikų, fizikų, medikų, kal
bininkų mokslo darbai jau plačiau žinomi pasauly
je. 1960-1964 m. 137 liet, mokslininkai dalyvavo 
mokslinėse konferencijose užsieny“. Ta pati B. Ma- 
čiuikos informacija (Draugas, 1969.XI.29, 280).

71) LU, 259 psl.
( Pabaiga)

LIETUVIŲ DIENOS, mėnesinis lietuvių 
kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas 
lietuvių ir anglų kalbomis. 1972 m. lapkri
čio nr. Redaguoja redakcinė kolegija: D. 
Mackialienė, Pr. Gasparonis ir V. Prižgin- 
tas. Anglų k. red. A. Milukas. Atsk. nr. kai
na 80 et., metinė prenumerata $9.

Adresas: 4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
CAL 90029. ’ '

LIETUVOJE
DAILININKAI NEPATENKINTI

Lapkričio pabaigoje įvykusiame „Lietu
vos TSR Dailininkų sąjungos" pirminės 
partinės organizacijos susirinkime daili- 
ninkai-komunistai pareiškė daug nepasi
tenkinimo ir savo jaunaisiais ir vyresniai
siais kolegomis. Pasak „Literatūros ir Me
no“ (1972. XII. 2), jaunųjų nuodėmės yra: 
„susmulkėjimas, kameriškumas, formos ir 
turinio neatitikimas“. Dailininkų visuome
ninė veikla susilaukė „nemaža kritinių pa
stabų“. Partiečiai dailininkai pareikalavo, 
kad Dailininkų sąjunga pagerintų „politi
nį“... savo narių švietimą“, o dailininkai 
atvirai pasisakytų „prieš įvairias socialis
tinio realizmo menui svetimas, prisitaikė
liškas idėjines ir estetines pažiūras, prieš 
tokią kūrybą“. (ELTA)

PAŠTO ŽENKLAI
Ryšių ministerija išleido pašto ženklą 

Vilniaus 650 metų sukakčiai paminėti. Ja
me greta Gedimino bokšto pavaizduotas 
naujasis Vilnius.

Iš viso Ryšių ministerija išleido 22 Lie
tuvai skirtus ženklus.

MIRĖ
Kun. Petras Bagdonavičius mirė šį rude

nį. Ilgesnį laiką dirbo Nemirtuose, Jankų 
valsčiuje, Šakių apskrityje. Palaidotas sa
vo tėviškės parapijos — Rudaminos kapi
nėse.

Spalio 19 d. mirė Kėdainiuose Adomas 
Jonavičius, 80 met'ų amžiaus,buv. pulkinin- 
kas-Ieit. Lietuvos kariuomenėje, ilgus me
tus vargęs Sibire.

Lapkričio pabaigoje Gudijoje mirė vienas 
seniausių Lietuvos kunigų — a. a. kun. 
Juozas Luckus. Velionis buvo gimęs 1883 
m. gegužės 16 d. Krosnos parapijoj, Išgalių 
kaime. Baigęs Seinų kunigų seminariją, ku
nigu įšventintas 1908 liepos 11. Dirbo įvai
riose parapijose vikaru ir klebonu, o pas
kiau buvo pensijoj.

LAISVĖ IR SAVIGARBA
Kiekvienas žmogus yra laisvas ar vienaip 

ar kitaip tvarkyti savo gyvenimą. Bet var
giai yra toks asmuo, kuris nenorėtų turėti 
gerą vardą, būti giriamas už savo darbus. 
Bet t'ai nereiškia, kad jo laisvė gali būti 
neribota ir nesaistoma jokių nuostatų. Ne
ribota laisvė yra anarchija. Normuojama 
laisvė yra saugus apsidraudimas nuo viso 
blogo ir jos vaisius — džiaugsmas.

Ir čia Bažnyčia iš savo amžių patirties 
duoda gražiausių patarimų, kalbėdama II 
Vatikano susirinkimo lūpomis.

„Žmogaus apsisprendimas už gėrį įma
nomas tiktai laisvės sąlygomis, todėl mū
sų amžininkai taip vertina laisvę ir t'aip 
jos siekia. Ir jie visiškai teisūs. Deja, daž
nai laisvė suprantama klaidingai, tarsi ji 
būtų leidimas daryti bet ką, kas tik teikia 
džiaugsmo, netgi piktus darbus. Tačiau tik
roji laisvė yra įstabus Dievo atvaizdo žmo
guje ženklas. Nes Dievas norėjo žmogų „pa
likti jo sprendimų galioje“ (Eikli. 15, 14), 
kad jis niekieno neverčiamas ieškotų savo 
Kūrėjo ir, laisvai jam atsiduodamas, pa
siektų visiškai laimingą tobulumą. Todėl 
žmogaus orumas reikalauja, kad jis veiktų, 
turėdamas sąmoningą ir laisvą apsispren
dimą, kad jo veiksmai išplauktų iš vidinio 
asmenybės sprendimo, o ne iš aklo vidaus 
impulso ar dėl išorinės prievartos. Tą oru
mą žmogus pasiekia, kai išsivadavęs iš 
aistrų vergijos, siekia laisvai pasirinkto gė
rio, kaip tikslo, ir šiam reikalui sumaniai 
bei efektingai sudaro tinkamas sąlygas. Ta
čiau žmogaus laisvė, nuodėmės sužeista, to
kį santykį su Dievu gali realiai įgyvendin
ti vien tik su Dievo malonės pagalba“.

Kartais mums atrodo, kad Bažnyčia per
daug kišasi į mūsų privatų gyvenimą. Bet 
neužmirškime, kad tai jos pareiga kištis. 
Juk visa pikta ar gera pirma atsiranda pri
vačiai žmogaus mintyje. Iš čia kas sugal
vota prasiveržia į viešumą. Kad ir geriau
siai organizuota policija žmogaus minčių 
dar nekontroliuoja. Bažnyčia įsako, kad 
žmogus jas kontroliuotų savo laisvu noru, 
kol dar nevėlu. „Išsiveržimas nusikaltimu, 
išnykimas savidrausmės, įsigalėjimas klas
tos — vaisius palaidos asmeninės laisvės“ 
(Duff Hart-Davis).

„Ateities pasaulio likimas bus labai ne
saugus, įspėja tas pats susirinkimas, jei 
būsimos kartos nebus išmintingesnės“ ir 
nesuvaržys savo nepažabotos laisvės.

***
Viešpatie, leisk mums visuomet trokšti 

to, kas mums teikia tikrą gyvenimą.
(Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.
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Žydų emigracijos problemos
Izraelio valstybės bent intelektualinį pa

grindą sudaro rytų Europos žydai, kurie 
dar prieš I pasaul. karą emigravo į tuome
tinę Palestiną. Jų tarpe randame Izraelio 
valstybės kūrėją Ben Gurion ir min. pir
mininkę Goldą Meir. Anuo metu jie bėgo 
iš Rusijos imperijos r.uo įvairių suvaržymų 
arba tiesiog persekiojimų.

Po revoliucijos Tarybų Sąjungoje many
ta, kad žydai per pusšimtį metų jau galu
tinai įsiliejo į bolševikišką masyvą ir dau
giau nebesudarys jokios tautinės proble
mos. Tuo labiau, kad Stalino laikais, bent 
iki 1948 m. jie buvo lyg ir privilegijuota 
grupė, turėjusi artimus kontaktus su val
dančiąja klase ir pati joje aktyviai daly
vavusi. Šiuo metu žydai Tarybų Sąjungo
je sudaro apie 1 procentą visų gyventojų. 
Tačiau vis dėlto jų tautybei priklauso 14,7 
procentai gydytojų, 10,4 procentai teisinin
kų, 8 proc. mokslininkų, 7,7 proc. meninin
kų. Tik politikoje ir diplomatinėje tarny
boje žydų procentas vargu prašoka atitin
kamą jų gyventojų vidurkį.

Žydų sionistir.ė kova ir masinis veržima
sis į Izraelį prasidėjo po 1967 metų septy
nių dienų karo su arabais. Sovietų Sąjun
gai aktyviai remiant arabus, jos žydai 
pradėjo jausti, kad čia kažkas netvarkoje. 
Jaunųjų žydų intelektualų tarpe pabudo 
per 50 metų slopintas judaizmas ir jie 
staiga pasijuto esą r.e rusai, bet žydai, ku
rių priešininkus Izraelyje Sovietų Sąjunga 
aktyviai remia. Kilo sionistinis judėjimas, 
prasidėjo visiems žinoma žydų emigraci
jos propaganda.

Tačiau būtų klaidinga galvoti, kad vien 
tik septynių dienų karas privertė žydus 
keisti savo pažiūras ir emigruoti.

Žydų „juodieji metai“ prasidėjo 1948 m., 
kai Stalinas pradėjo juos viešai persekioti. 
1948-1952 m. laikotarpyje buvo uždarytos 
žydų ‘kultūrinės institucijos, pradėta per
sekioti jų religija, visame krašte paliekant 
tik apie 60 sinagogų, išvystyta antižydiška 
propaganda spaudoje, didelis skaičius inte
lektualų apšaukta sionistais ir uždaryta į 
kalėjimą ar ištremta į Sibirą. Prisiminti
nas kad ir Stalino sugalvotas žydų gydy
tojų „sąmokslas“, kurio tikslas buvęs jį nu
žudyti. Buvo kalbama, kad visi žydai bus 
ištremti į Sibirą. Ir jau tada jie pradėjo 
galvoti apie „pažadėtąją žemę“, nors pa
tys pirmieji emigrantai pasiekė Izraelį tik 
1968 m.

Prasidėjus persekiojimams, žydai vis 
daugiau nusivylė bolševikine santvarka ir 
jos pasiektais laimėjimais. Net ir būdami 
įsitikinę marksistai, jie galvojo, kad yra 
atėjęs didesnių laisvių ir demokratijos lai
kas. O po 1956 metų Vengrijos ir 1968 m. 
Čekoslovakijos sukilimų didelė jų dalis 
galutinai nustojo tikėję į bolševikų ateitį 
ir iš marksistų pasidarė sionistais.

Prisijungus Baltijos valstybes ir Molda
viją, atsirado naujos negerovės, šituose 
kraštuose žydai buvo įpratę gyventi pagal 
per amžius nusistovėjusias tradicijas ir re
liginius papročius. Bent vyresnioji jų kar
ta buvo išauklėta hebrajiškose institucijo
se ir jokiu būdu negalėjo ir nenorėjo savo 
tradicijų atsisakyti. Tad nenuostabu, kad 
dabartinių emigrantų žydų ne mažą nuo
šimtį sudaro gyvi išlikusieji Vilniaus, Ry
gos ar Talino žydai.

Dėl visų čia trumpai suminėtų priežas
čių prasidėjo Tarybų Sąjungos žydų kova 
už teisę emigruoti į Izraelį. Į tą kovą grei
tai įsijungė Vakarų pasaulio žydai, kurie 
turi įtakos ne tik kapitalo, bet ir valdžios 
sferose. Sovietai buvo viešai kaltinami ne
žmonišku elgesiu ir žydų persekiojimu. 
Propaganda vakaruose pasiekė tokį laips
nį, kad Sovietų vyriausybei pasidarė ne
patogu atnaujinti teroro priemones ir vi
siškai uždrausti žydų emigraciją. Atsižvel
giant' į politinę padėtį ir nuotaikas užsie
niuose, jie emigracijos varžtus tai atleis
davo, tai vėl prilaikydavo. Tačiau visais 
atsitikimais emigruoti pasiruošę žydai So
vietų Sąjungoje yra laikomi išdavikais, 
nuo pareiškimo įteikimo dienos jie daž
niausiai netenka darbo ir jiems leistas iš
sigabenti turto kiekis yra apribojamas. Ka
dangi pasiruošimo procedūra užtrunka me
tus ir daugiau, tai žmonės belaukdami pa
tenka į skurdą ir nusivylimą. Vienintelis 
užsiėmimas, kurį KGB leidžia busimie
siems emigrantams praktikuoti, yra šluoti 
gatves. Bet ir to darbo reikia ilgai prašyti. 
Užtat vakaruose KGB (policijos) inicialai 
greitai buvo išaiškinti — Kindly Give 
Brushes...

Nežiūrint visų sunkumų, žydai yra nu
matę metinę emigracijos kvotą 50.000 žmo
nių. Šiuo metu skaitoma, kad vidutiniškai 
atvyksta apie 3.000 žydų per mėnesį.

Tekia yra viena medalio pusė. Verta pa
žiūrėti ir kas dedasi antroje kalno pusėje. 
Ar pajėgs maža Izraelio valstybė susitvar
kyti su tokiu dideliu naujų gyventojų ant
plūdžiu? Iš kitos pusės, ar labai entuzias
tiškai Sovietų Sąjungą palikę žydai atras 
lauktąjį rojų ir tikruosius namus. Ar ne
pasijus jie ir čia svetimi, kaip pasijunta 
dažnas lietuvis tėvynėje sugrįžęs iš Sibiro 
po daugele tremties metų?

Pasirodo, kad tik 8 procentai atvykusių 
grei įsikuria, susiranda darbą ir yra pa
tenkinti. Dešimtis procentų pakankamai ge
rai įsikuria per vienus metus, o kitiems tai 
užtrunka ilgiau. Bet yra dar 10 procentų, 
kuriems Izraelis visai nepatinka ir jie ne
sugeba ar nenori čia įsikurti. Jeigu skaity

ti, kad kas mėnesį atvyksta trys tūkstan
čiai, tai išeitų, kad iš jų 300 yra nepaten
kintų ir nusivylusių, nors tik maža dalis 
ryžtasi grįžti atgal.

Vienas iš tokių pasiryžusių yra Lietuvos 
žydas Vladimiras Gamarnas. Kadangi so
vietai išvykstantiems negarantuoja grįži
mo teisės, tai jie renkasi Vienoje, kur šiuo 
metu labai apleistuose barakuose jau esą 
apie 100 žydų, laukiančių leidimo grįžti at
gal. Jų tarpe ir V. Gamarnas.

Pagal Daily Mail (gruodžio 16 d.) apra
šymus, Gamarnas parodęs peiliu padarytų 
žaizdų randus, pareikšdamas, kad esą taip 
elgiasi žydai su tais, kurie drįsta pasakyti 
teisybę apie Izraelį. Laikraščio korespon
dentui jis pasakoja, kad atvykę į Izraelį žy
dai tikėjosi būti priimti kaip broliai sava
me krašte. Iš tikrųjų gi jie pasijutę nepa
geidaujami ir laikomi rusais, o ne žydais. 
Valdžios teikiamos mokesčių lengvatos ir 
butų įsigijimo pašalpos sukeliančios vieti
nių žydų pavydą. Esą jaunieji žydai aiški
na, kad jų tėvai, atvykę į Palestiną, turėję 
daug daugiau vargti. Tai kodėl rusai da
bar turį gauti privilegijas. Darbo klausi
mas esąs labai sunkus, ir daugelis kvalifi
kuotų specialistų turį dirbti paprastais dar
bininkais. Tuo labiau, kad jie nemoka vie
tinių kalbos ir kad ne visos Sovietų Sąjun
goj įsigytos specialybės gali būti pritaiko
mos.

Tuo tarpu Izraelio žydai mano, kad ne
patenkintieji žydai yra specialiai infiltruo
ti sovietų agentai. Tačiau jie neslepia tam 
tikro nepasitenkinimo atvykstančiais, ku
rie esą iš karto pradeda abiem rankom ro
dyti „V“ ženklus, kas turį reikšti, kad tuoj 
iš lėktuvo išlipus, jiems turį būti pristaty
ta Vila ir Volvo (automobilis).

Izraelio gyventojai mar.o, kad dvi atsi
vežtos imigrantų specialybės — marksiz
mas ir rusų kalba — šičia yra nereikalin
gos ir nepritaikomos. Izraelis yra demokra
tiškas kraštas, kuriame žmonės patys susi
randa darbą ir pragyvenimą. O jei esi imi
grantas, tai atvykai, gavai pastogę, o to
liau žinokis. Ir jei darbo nesusirandi mies
te, tai važiuok pasidairyti į provinciją, pir
moje eilėje į naujai užimtas Egipto dyku
mas.

Dažnas imigrantas išvykdamas turėjo 
sumokėti dideles pinigų sumas už savo įsi
gytą profesiją, kurios šičia labai dažnai ne
pripažįsta arba ji nereikalinga. Šitaip atsi
tiko su smuikininkais, dantistais, kai kurių 
sričių inžinieriais ir kt. Todėl imigrantai 
sako, kad Sovietų Sąjungoj visi žydai save 
laiką broliais, o čia, girdi, t'au pareiškia — 
esi Izraely, o ne Rusijoj, jei nepatinka — 
keliauk kitur. Pasakojamas atsitikimas, 
kad įvairių formalumų išvargintas imigran
tas nusiėmė savo medinę koją ir ėmė ja 
tvoti per galvą imigracijos valdininkui...

Turint galvoj Izraelio valstybės dydį ir 
naujų imigrantų skaičių, nesusipratimai 
yra neišvengiami. Mūsų jie nestebina, nes 
patys ‘buvom imigrantais ir žinom, ką t'ai 
reiškia. Sovietų valdžia, be abejo, yra pa
tenkinta, ypač kad dalis žydų ima atvirai 
reikšti nepasitenkinimą ir pageidauja grįž
ti atgal. Kuria linkme beveik dirbtinai įsi
bėgėjęs žydų emigracijos iš Sov. Sąjungos 
sąjūdis vystysis toliau, parodys ateitis.

J. Baltmiškis

Futbolas
Vienas populiariausių žaidimų pasaulyje 

yra futbolas. Jis žaidžiamas beveik nuo ne
atmenamų laikų. Futbolą žinojo graikai, 
romėnai ir net senovės egiptiečiai.

Europoje pirmieji futbolą perėmė iš ro
mėnų anglai apie 200 m. po Kr. Buvo žai
džiama be jokių taisyklių, daugiausia pa
rapija prieš parapiją ar kaimas prieš kai
mą.

Karalius Eduardas II 13 amž. futbolą 
Anglijoje uždraudė, nes „didelis sviedinys 
perdaug kelia triukšmo“. Kiti karaliai, 
įskaitant Henriką VIII, draudė futbolą, kad 
jis trukdąs lankų šaudymo sportą. Škotijo
je James I paskyrė net bausmes už futbo
lo žaidimą. Draudė taip pat ir anglikonų 
bažnyčia, ypačiai jei buvo bandoma žaisti 
sekmadieniais. Futbolas tais laikais buvo 
laikomas daugiau „kruvinu, žiauriu užsi
ėmimu, negu draugišku sportu“.

Pirmas futbolo klubas buvo įsteigtas 
Sheffielde 1859 m. Tačiau pirmąsias dešim
ties punktų žaidimo taisykles J. C. Thring 
surašė tik 1862 m. Po metų jau buvo įsteig
ta centrinė futbolo organizacija (The Foot
ball Association). 1882 m. Anglijoje įsteig
tas The International Football Association 
Board, kuris dabar tvarko, aiškina ir kei
čia futbolo žaidimo taisykles.

Anglijoje futbolas pasidarė tautiniu spor
tu, kai 1871 m. buvo įvestos futbolo taurės 
varžybos, kurios praėjusiais metais Wemb
ley stadione turėjo šimtąsias „eup finai“ 
rungtynes.

Iš Anglijos futbolas paplito visame pa
saulyje. Jis buvo plačiai žaidžiamas ir Lie
tuvoje, nors paskutiniais metais futbolo 
populiarumą gerokai buvo sumažinęs krep
šinis. Ypačiai po to, kai 1938 ir 1939 me
tais Lietuvos krepšininkai laimėjo Europos 
meisterio vardą.

Iki antrojo pasaul. karo anglai nebuvo 
pralaimėję futbolo rungtynių savoje žemė-

- mokslininkas 
rinkėjas

Apie savo rengiamus veikalus nenorėjo 
kalbėti. „Krapštausi apie Lietuvos knygri
šyklas ir auksakalius. Man patinka didelės 
knygos. Kai išeis, galėsite patys spręsti, ko 
jos vertos“.

JAV jis lankėsi iškviestas savo artimų 
giminių. Jam mūsų rašytojai, kultūrininkai 
dovanojo savo parašytų knygų, veikalų. 
Daugelio prašė jas dedikuoti, nes tokiu bū
du lengviau pravežti. Dovanos.

Po atostogų ir poilsio sugrįžo Lietuvon. 
Aplinkiniais keliais gavau žinią, kad ne vi
sas knygas galėjo parsivežti...

„Kiekvienas gali taip padaryti“
Panašia antrašte (Kiekvienas taip gali) 

„Gimtasis Kraštas“ nr. 48, 1972. XI. 30 d. 
paskelbė straipsnį-pasikalbėjimą su E. Lau
cevičium, parengtą Rimanto Žilevičiaus. 
Skaitome:

„Lietuvoje neliko didesnės bibliotekos, 
kur nebūtų apsilankęs šis žmogus. Be to, 
muzieiaj, bibliotekos Maskvoje, Leningra
de, Rygoje, Lvove, Radvilų archyvas Mins
ke, Varšuvos valstybinis archyvas, Kroku
vos Čartoryskių biblioteka...“

„O sugrįžęs į namus, atsiversdavo tris 
storus aplankus. Metai po metų pilnėjo šie 
aplankai su skirtingais pavadinimais — 
„Lietuvos popierius“, „Knygrišyba Lietu
voje“, „Auksakalystė“.

Edmundas Laucevičius brandžiausius sa
ro gyvenimo metus atidavė šiam darbui.

— Visai nedaug, — juokauja jis. — Tik 
trisdešimt metų.

Per šį laiką surinktos išsamios žinios apie 
feodalinės Lietuvos ekonomiką, prekybą, 
kultūrą, heraldiką. Lašelis po lašelio nešė 
pažinimo medų apie mažai tyrinėtą mū
suose amatininkystę. Ir štai šiemet, rude
niop, įteikė „Minčiai“ 60 lankų knygą 
„Knygų įrišimas Lietuvoje XV-XVIII a.“

Liko paskutinė — „Auksakalyba Lietu
voje“, turėsianti ne mažiau šimto lankų, 
gausiai iliustruota nuotraukomis, pieši
niais.“

Rašinyje užsimenama, kad „karo metu“ 
(kada? A. G.) lenkai sunaikino dalį jo su
rinktų vertybių, itin retam E. Tiškevičiaus 
portretui iššovė akis, o jį nuo nužudymo iš
gelbėjo tik geras lenkų kalbos mokėjimas.

Jo butas Vilniuje, kaip iš to straipsnio 
atrodo, buvo tikras muziejus:

„Siena priešais langą nukabinėta minia
tiūromis. Tai XVII-XIX a. nuostabiai 
kruopštūs užrašų dydžio portretai, dau
giausia Vilniaus meistrų. Jų tarpe šeimi
ninko pasididžiavimas — XIX a. dailinin
ko E. Žukausko miniatiūros.

E. Laucevičius rodo prancūzų meistrų 
vėduokles. Perlamutras, auksas, burgundiš
ki mezginiai. Ant trečios sienos išsiuvinėti 
paveikslėliai.

Ketumi kambariai apstatyti su dideliu 
skoniu. Malachitas persipina su krištolu, 
sidabro žvakidės, empiro stiliaus bronziniai

E. Laucevičius 
senienų

Patirta, kad 1973 sausio 7 d. Vilniuje mi
rė Edmundas Laucevičius.

E. Laucevičius (g. 1906. VII. 31 d. Šiau
liuose, mirė 1973. I. 7 d. Vilniuje) buvo 
nuostabus žmogus. 1925 m. baigė Šiaulių 
gimnaziją, 1929 m. baigė Vytauto D. un-to 
Teisių Fakulteto Ekonomijos skyrių, be
rods, visai negalvodamas knistis senuose 
dokumentuose, knygose, bylose ieškant lie
tuviams .nežinomų duomenų apie mūsų tau
tos senuosius kultūrinius laimėjimus.

1925-1935 m. dirbo Finansų ministerijoje, 
o 1938-1940 m. Lietuvos atstovybės Londo
ne sekretoriumi.

Lietuvą okupavus rusams, kaip ir daugu
ma lietuvių, turėjo pakeisti darbą. 1940 m. 
mokytojavo, vėliau studijavo Vilniaus un
tie anglų k. ir literatūrą, kurią 1963 m. dės
tė Vilniaus un-te.

Po daugelio jo darbo, triūso metų, 1967 
m. „Minties“ leidykla Vilniuje išleido dvi 
didžiules E. Laucevičiaus parengtas moks
lines ‘knygas: „Popierius Lietuvoje XV- 
XVIII a“. Pirmoji dals turi 288 psl., iliust
ruota, antroji turi 577 psl., kurioje yra 
4276 vandens ženklai, vartoti Lietuvoje bu
vusių popieriaus gamyklų XV-XVIII am
žiais.

Knygos labai kruopščiai, atsargiai pa
ruoštos. Didelis nuopelnas lietuvių mokslui, 
lietuvių senosios kultūros geresniam paži
nimui, kurio mums taip trūksta. Italijoje 
įvykusioje mokslinių knygų parodoje šis E. 
Laucevičiaus dvieji) tomų veikalas apdova
notas aukso medaliu.

Tos knygos ne tik būtinos kiekvienam 
lietuviui, studijuojančiam anų laikų lietu
vių kultūrą, pramonę, spaudą, lietuvių 
švietimą, išsilavinimą, bet nepamainomai 
svarbos ir kitoms Europos tautoms. E. Lau
cevičiaus garbei pasakytina, kad tolygios 
mokslinės vertės knygų apie popieriaus ga
mybą ir vandens ženklus popieriuje kažin 
ar turi kuri kita valstybė Europoje. Jo nuo
stabus darbas eina lietuvių tautos skalėn. 
Bet' kuri Europos valstybė, norinti plačiau 
susipažinti su XV-XVIII a. popieriaus ga
myba ir kt. Europoje, turės naudotis E. 
Laucevičiaus moksliniais veikalais,

E. Laucevičiaus apsilankymas Los Angeles, 
Calif.

Labai nustebau 1969 m. pabaigoje gavęs 
laišką iš vieno lietuvio JAV-se, kad su ma
nimi norėtų susipažinti Edmundas Laucevi
čius, kuris netrukus atvyks į Los Angeles. 
Jam atvykus į Los Angeles, 1970 sausio 15 
d. pasikviečiau ir daugiau lietuvių, besido
minčių kultūriniais darbais. Tada jis malo
niai pasirašė ant savo veikalo apie popie
rių.

E. Laucevičius buvo labai kritiškas mūsų 
istorikų adresu. Man atrodo, net per griež
tas. Aš gyniau kai kuriuos mūsų istorikus, 
jų paskelbtus darbus, bet jis sakė juose ne
matąs dalykiško istoriškumo, arba jo esą 
per maža. O kai vis laikiausi savo ir teisi
nau, tada jis man tiesiai atkirto paklaus
damas, kodėl aš juos taip ginu? Jis skaitęs 
mano straipsnių, puolančių kai kurias mū
sų istorikų skleidžiamas mintis, tai kodėl 
dabar juos ginąs? Atsakiau, kad istorikai 
padarę nedovanotinų klaidų, tikrų nusikal
timų istorinei tiesai, begėdiškai pataikau
jančių svetimiesiems ir kenkiančių lietuvių 
tautai, bet kituose jų darbuose yra nau
dingų ir mums reikalingų svarbių duomenų.

Tam tikrais atvejais mudu nesutikome. 
Jis nei kiek nesivaržydamas poškino savo. 
Nenorėdamas per daug įtempti pokalbio, 
temą pakreipiau kita linkme.

Jis greitomis apžiūrėjo kai kuriuos mano 
turimus senus Lietuvos žemėlapius, domė
damasis ne žemėlapiais, bet jų popieriumi. 
Viename net ieškojo vandens ženklų. Ilgiau 
sustojo prie sidabrinių šaukštelių rinkinė
lio. Buvo vos keletas senesnių, kiti nauja
darai, įsigyti Pietų Amerikoje ir Vakarų 
Europoje. Jis ieškojo lietuvių auksakalių 
darbo. Deja, nieko neturėjau.

Pirmas susitikimas praėjo susipažinimo 
nuotaikoje. Politinėmis temomis vengėme 
kalbėti. Žinojome padėtį.

Antrą kartą susitikęs su E. Laucevičium, 
ypač jį veždamas savo automobiliu namo, 
kur nebuvo jokių liudininkų, pasikalbėjo
me atviriau. Jis buvo tikras lietuvis.

Prašiau, gal galėtų parengti knygą apie 
popieriaus gamybą Prūsijoje XV-XIII a. 
Pripažino, tokia knyga paremtų lietuvių 
kultūros Prūsijoje senumą. Pasisakė dirbąs 
prie dviejų kitų knygų: knygrišyklos Lie
tuvoje, ir auksakalybos Lietuvoje. Abi lies 
XV-XVIII amžius. Kodėl tuos amžius? — 
„Jie įdomūs, mažai lietuvių tyrinėti, mūsų 
tautai svarbūs“. Paklausiau, ar kiti amžiai 
mažiau svarbūs ir daugiau tyrinėti? Atsa
kė. kad mūsų kultūros istorikai dar nieko 
kaip reikiant neištyrė. „Mes neturime savo 
istorikų!“ — jis vėl kartojo. Aš vėl ban
džiau švelninti. „Jie jokie istorikai, jei bi
josi teisingos istorinės tiesos“. — atsakė. 
Maždaug taip pat, kaip ir pirmo pasikalbė
jimo metu.

je. Tačiau po karo atsirado tiek daug gerų 
komandų (Brazilija, Vengrija, Vokietija, 
Sov. Sąjunga), kad anglai nebeišlaikė kon
kurencijos ir nustojo „futbolo karaliaus“ 
titulo. 

V. ALSEIKA — R. SORGE

Europos Lietuvio 1973 metų sausio 9 die
nos numeryje buvo atspausdintas vedama
sis straipsnis, pavadintas „Kažkas nenor
malu“. Aš asmeniškai manau, kad yra ne
normalu, jeigu vedamuoju straipsniu patei
kiamos skaitytojams netikslios žinios. Ne
norėčiau čia nei gerbiamąjį D, D., nei laik
raščio redaktorių kritikuoti ar pasisakyti, 
kad aš daugiau žinau. Bet norėčiau tiktai 
padarytą klaidą maloniai atitaisyti.

Lyginti Vytautą Alseiką su buvusiu rusų 
šnipu Japonijoje Richardu Sorge, manau 
būtų tas pats, kaip paduoti mažam vaikui 
suaugusio vyro didelius batus. Trumpai ir 
aiškiai — pėdos būtų per didelės. Richar
das Sorge gyveno Japonijoje kaip laisvas 
žurnalistas. Rašė Vokietijoje leidžiamam 
„Frankfurto laikraščiui“. Taigi užsidirbo 
savo pragyvenimą ne šnipinėdamas. Šnipi
nėjo tik iš idėjos, kaip visai teisingai ger
biamo D. D. ir buvo pastebėta. Tik gaila, 
kad gerbiamasis D. D. per neapsižiūrėjimą 
kitas žinias, ir. pačias svarbiausias, apie 
Richardą Sorgę kaip tik praleido. R. Sorge 
niekuomet nėra tarnavęs vokiečių Pasiun
tinybėje Japonijoje. Ir jis buvo ne vokiečių 
sušaudytas, o pačių japonų. Iššifravus, bu
vo nuteistas pakarti, bet kadangi jis buvo 
pirmasis baltosios rasės žmogus, kurį japo
nai teisė mirties bausme, tad pakorimo 
bausmė buvo pakeista į sušaudymą. Tiek 
apie R. Sorgės mirtį.

O dabar truputį apie jo darbą. R. Sorge 
buvo pajėgus prisitaikyti prie kiekvienos 
situacijos. Specialistai pasakytų, iš prigim
ties apdovanotas šnipo gabumais. R. Sorge 
buvo tiek susidraugavęs su Vokietijos pa
siuntiniu Japonijoje, kad tas Sorgės aki
vaizdoje palikdavo atidarytą savo nedega
mą spintą, su visais slaptais dokumentais. 
Su jo žmona žaisdavo tenisą ir puikiai šok
davo. Japonų komunistų ir savo bendra
darbių žurnalistų draugijoje pasidarydavo 
didžiausias girtuoklis: galėdavo išgerti ke
lias bonkas ir neparnešdavo sąmonės. Gal 
būdingiausias atsitikimas buvo, kai vežant 
motociklu žinias radijo perdavėjui, atsitiko

laikrodžiai, garsių vilniečių medalionai“, 
„Kiekvienas gali taip gyventi. Išties juik 

galim. Tik reikia noro“.
*♦»

Grįžtant prie savo žodžių: E. Laucevičius 
buvo nuostabus žmogus. Nepaprastai at
kaklus, užsispyręs, begaliniai darbštus. 
Laisvalaikius sunaudodavo ne tuščiai pra
mogai. bet pasirinktų senienų temų studi
javimui. Sutaupąs investuodavo į senienas. 
Jų turėjo tiek daug, kad ilgainiui būtų pa
rengęs dar ne vieną lietuvių tautai labai 
svarbų ir naudingą mokslinį veikalą.

Tikėtina ir prašytina, kad „Mintis“ Vil
niuje išleistų jo ilgų metų triūsą apie auk- 
sakalybą Lietuvoje XV-XVIII a. Kad ir 
neužbaigtą knygą.

Kiek į E. Laucevičių panašių yra JAV, 
Europoje bei kitur? Lietuvių kultūrai, raš
tijai. muzikoligijai ir kt. renkančiųjų me
džiagą yra bent keletas, bet galėtų būti 
šimtai ir tūkstančiai. Daugybė lietuvių, 
vartančių bankų knygutes ir taupančių se
natvei daugelio butų namus, galėtų dau
giau atsidėti naudingesnių dalykų rinki
mui, kad pasimirus neliktų tuščia vieta ir 
visas gyvenimas nepasibaigtų su klebono ar 
organizacijų atstovų kalbomis.

Lietuvių namus darykime mažučiais mu
ziejais.

Algirdas Gustaitis
Los Angeles, Calif., 1973 sausio 7 d.

Bražinsku byla
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 4) išspausdino 

tokią žinutę apie P. A. Bražinskų bylą:
„Kaip jau buvo rašyta „TŽ“ 3 nr., 1972 

m. gruodžio 30 d. posėdyje byla nukelta į 
vėlesnę datą. Papildomai pranešama, kad 
tame teismo posėdyje dalyvavo P. A. Bra
žinskų advokatai Salib Sari, Illyas Gue- 
buerzer ir Arif Čavdar, du Sovietų Sąjun
gos ambasados pareigūnai su savo advoka
tu Tevfik Arasli. Teismas buvo pareikala
vęs iš Sovietų Sąjungos raštiškų lėktuvo 
įgulos ir keleivių pareiškimų, kurių amba
sada ir šį kartą nepristatė. P. A. Bražinskų 
gynėjas adv. Arifas Čavdaras pastebėjo, 
kad toks delsimas yra sąmoningas, nes ko
munistinėje santvarkoje liudininkams su
rasti ir jų pareiškimams gauti pakanka vie
nos dienos. Jis taipgi pabrėžė sovietų pa
stangas pabėgusiam tėvui ir sūnui susigrą
žinti. Kai Turkijos lėktuvas buvo pagrobtas 
ir priverstas nusileisti Bulgarijoje, grobėjai 
buvo sutikti su sveikinimo šūkiais, vaiši
nami ištaigingose vilose, o P. A. Bražinskai 
jau trečius metus laikomi kalėjime. Sovie
tų ambasados adv. Tevfikas Arasli teisino
si, kad 51 liudininko pareiškimus nelengva 
surinkti, bet stengiamasi pareiškimų gavi
mą paskubinti. Adv. T. Arasli taipgi įteigė, 
kad P. A. Bražinskai pakankamai gerai mo
ka rusų .kalbą ir kad jiem nereikia vertėjo. 
Su šiuo tvirtinimu nesutiko vertėjas. Jo 
nuomone, P. A. Bražinskai silpnai kalba 
rusiškai, nemoka išreikšti savo minčių. 
Adv. A. Čavdaras teismą prašė P. A. Bra
žinskus paleisti, bet jo prašymas nebuvo 
patenkintas — byla atidėta vėlesnei datai.“ 

Skaitytąja CaiS^ai
avarija. Nors sunkiai sužeistas ir jau be 
sąmonės jis buvo nuvežtas į ligoninę ir ten 
narkotizuojamas, bet neišsidavė, kur ir pas 
ką vyko ir ką pas save turėjo. Tas parodo, 
kiek R. Sorge galėjo savo net pasąmonę su
valdyti.

Praėjus metams po to atsitikimo, jis vėl 
vežė medžiagą radijist'ui perduoti ir paste
bėjo, kad yra japonų sekamas. Tada spru
ko į viešuosius namus. Policija, žinoma, 
paskui jį. Bet kada R. Sorge pareikalavo 
jau aštuntos mergaitės, policininkai pasi- 
šlykštėjo ir paliko jį tą dieną ramybėje.

Euvau V. Alseikai tik vieną kartą prista
tytas Vasario šešioliktosios gimnazijoje, 
Huettenfelde. Nors buvo vasara, bet Vytau
tas buvo apsisiautęs palaidu paltu... Iš pir
mo žvilgsno susidariau įspūdį, kad čia yra 
koks nors „buvęs“ ir dabar labai kenčia 
tremtinio dalią. Taigi nei vienu plaukeliu, 
nei veido išvaizda nėra mažiausio palygi
nimo su R. Sorge. O kaip gi palyginti dar
bus!

Vytukas rinko iš savo kasdienės duonos 
trupinius ir geresnius dėjo į terbukę, par
vežti rusams lauktuvių. O Richard Sorge 
slaptai išvogdamas žinąs, pasuko vokiečių 
antrojo fronto ratą taip, kad net dar ir 
šiandien ir ateityje nevienas politikierius 
turės atsikąsti dantis. Jis padėjo rusams 
laiku atitraukti savo tolimųjų rytų Armiją 
ir ją mesti prie Stalingrado. Na, o kas vyko 
po to, manau, dar gerai visi atsimename. 
Tad manau, kad būtų geriau, jei būtume 
truputį objektyvesni ir neskirtume varg
dienių prie laureatų, nes tada jie ir patys 
gali tokiais pasijusti.

Anras dalykas — skiriant ar rekomen
duojant ką nors į kokias pareigas, reikėtų 
daugiau dėmesio kreipti į kvalifikacijas, o 
ne į buvusius ar turėtus titulus. Man labai 
rūpi klausimas, kas jį priėmė į Eltos re
dakciją? Jeigu tai yra tiesa, kaip „Naujie
nose“ rašoma, Alseika, „nuvežtas j Los 
Angeles pas Spiro Agnew, per tris valan
das nei vieno lietuviams rūpimo sakinio 
neišgavo“. Tad kyla klausimas, kas ir ko- 

' dėl jam tą darbą davė?
J. Petraitis
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Europos Lietuvių Kronikų
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „E. Lietuvi“ ir Nidos 
Klubo knygas, lietuviškajai spaudai parem
ti aukojo:

7,95 sv. M. Valikonis;
5,00 sv. J. Pumeris;

po 0,90 sv. S. Pučinskienė, J. Eringis, G. 
Gvildys ir P. Grimalis;
po 0,40 sv. A. Bernotas ir L. Sličius.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

5.00 sv. P. Voveris,
2,50 sv. V. Andrijauskas.
1,00 sv. J. Kvietkauskas,
0,60 sv. P. Bulaitis.

Tautos Fondo Atstovybė

LONDONAS
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.

Minėjimo programa numatoma tokia: 
Lietuvos Atstovo V. Balicko žodis, kun. K. 
A. Matulaičio Ph. D. MIC paskaita, Londo
no šeštadieninės mokyklos tautinių šokių 
grupės pasirodymas, Aro Gasiūno dekla
macijos ir Londono mišrus choras, vado
vaujamas Justo Černiaus, ši programa dar 
gali ibūt'i praplėsta.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
IŠVYKA Į BRADFORDĄ

Vasario mėn. 17 d., šeštadienį, 1 vai. p. 
p. išvykstame į Eradfordą 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.

DALYVAUS FESTIVALYJE

Londono šeštadieninės mokyklos šokių 
grupė pakviesta vasario 9 d. dalyvauti tarp
tautiniame šokių festivalyje Tower Ham
let's York Hall salėje.

Salė yra netoli Bethnal Green požeminės 
stoties. Pradžia 7 v. v.

Visi kviečiami atvykti pasižiūrėti savo ir 
kitų tautų jaunimo pasirodymo.

DAR YRA VIETŲ

Dar yra keliolika vietų autobuse kelio
nei į Bradfordą. Kas norėtų važiuoti, gali 
užsirašyti Baltic Stores, klebonijoje ir pas 
klubo valdybos narius. Kaina — 2.50 sva
rų, sumokama užsirašant.

LIET. SODYBA
ATOSTOGOS

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
den, Hants. Tel.: Bordon, 2810.

NEBĖRA MALŪNO

Senasis vandeninis malūnas Sodyboje vi
sada traukė lankytojus. Nemaža apie jį pri
kalbėta ir prirašyta. Net ir po to, kai ma
lūnas pateko į kitas rankas, jis nenustojo 
savo patrauklumo, nes jo lankyti niekas 
nedraudė.

Pagaliau susidarė proga už atitinkamą 
žemės sklypelį kitoje vietoje malūną vėl 
atgauti. Visi buvo patenkinti. Bet nelaimė 
— Naujųjų Metų išvakarėse malūnas ėmė 
ir sudegė. Nebėra romantiškojo malūno.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
l LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

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

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

DBLS Coventrio 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 DELS 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

WOLVERHAMPTON AS
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 skaitos 
mūsų gerb. svečias iš Nottinghamo., kun. A. 
Geryba.

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

Sk. 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 skaiUlingiau da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba

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

EKSKURSIJA Iš LONDONO

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 ekskursijos jų klube.

Vyties klubo nariai prašomi atvykti ir 
nuoširdžiai pabendrauti su londoniškiais.

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

NEDERLANDŲ POEZIJA

Zentos Tenisonaitės verstą „20-jo Am
žiaus Nederlandų Poezijos“ rinktinę, kurią 
išleido Nidos K. Klubas, galima nusipirkti 
ir pačioje leidykloje. Kaina 1,00 svaras ar
ba 2,5 dol.

Kreiptis: Nida Club, 1, Ladbroke Gar
dens, W.ll, 2PU.

ŠVEDIJA
ŠVEDŲ — BALTŲ SIMPOZIUMAS 

ARCHYVINIAIS KLAUSIMAIS

Sausio 19 Stockholme, Švedijos valstybi
niame archyve, įvyko simpoziumas, skirtas 
baltiškųjų archyvų klausimams apsvarstyti. 
Simpoziumą surengė Baltų archyvas su 
Švedijos valstybiniu archyvu (Riksarkivet) 
ir Baltų institutu. Jo darbuose dalyvavo 
virš 100 baltų ir švedų archyvinio darbo 
specialistų, įvairių įstaigų ir mokslo drau
gijų atstovų. Dalyviai išklausė eilę paskai
tų ir pasidalino mintimis, kurios liečia Šve
dijoje gyvenančių baltų archyvinės medžia
gos surinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Tai 
pirmas tokios rūšies bendras susitikimas, 
liudijantis rimtą susidomėjimą iškeltuoju 
klausimu, jo ypatingos svarbos pripažini
mą.

Simpoziumą atidarė ir jo darbams vado
vavo Baltų instituto pirmininkas dr. B. 
Kalninš. Įžanginę paskaitą skaitė Valstybi
nio archyvo direktorius dr. A. Kiromnow. 
Jis papasakojo, kaip tvarkomi Švedijos ar
chyvai ir ragino pasinaudoti jų teikiamo
mis galimybėmis bei paslaugomis, kad šia
me krašte gyvenančiųjų baltų ir jų organi
zacijų archyvinė medžiaga nežūtų, bet pa
tektų į rūpestingas rankas ir būtų išsaugo
ta tyrinėtojams, kurie už tai bus dėkingi. 
Sistemingam darbui užtikrinti jis siūlė su
daryti archyvinio darbo grupes, į kurias 
įeitų įvairių organizacijų veikėjai, atskirų 
sričių žinovai ir archyvinių įstaigų kon
sultantai. Tik tada galima tikėtis tokių vai
sių, kuriais visi suinteresuotieji būtų pa
tenkinti. Dr. Kromnow pareiškė, kad Vals
tybiniam archyvui labai rūpi baltiškoji me
džiaga, todėl jos rinkimui ir saugojimui pa
žadėjo reikalingą paramą.

Tos pačios centrinės įstaigos darbuotojai 
archyvaras N. Holm ir doc. I. Carlsson sa
vo paskaitose nušvietė švedų archyvinio 
darbo sistemą, medžiagos rinkimo, invento
rizavimo metodus, aprodė moderniose sau-

MANCHESTERIS
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

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdy
ba šių metų vasario 24 dieną, šeštadienį, 6 
vai. po pietų, Manchesterio lietuvių socia
linio klubo patalpose šaukia skyriaus narių 

METINĮ SUSIRINKIMĄ.
Visus skyriaus narius ar Skyriui prijau

čiančius prašome susirinkime dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

ITALIJA
MIRĖ KUN. JONAS SVIRNELIS 

Su dideliu liūdesiu pranešu, kad kun. Jo
nas SVIRNELIS, buvęs Indijos misijonie- 
rius, po kelių dienų paralyžiaus mirė sau
sio 30 d., kun. Bosko šventės išvakarėse.

Plačiai išsisklaidžiusius Velionies Bičiu
lius prašau palydėti jį maldos prisimini
mu ir nuoširdžiu atjautimu jo ir kitų sale
ziečių tęsiamai veiklai bei apaštalavimui.
Kun. Juozas Zeliauskas, SDB, direktorius

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Sesės, Broliai, Tėveliai ir Rėmėjai!

Pradėjus jubiliejinius 55-tus skautiškus 
metus, kviečiu visus į darbą-talką.

Šiais metais vėl nutarta ruošti „Kaziuko 
Mugę“ ir sudaryti lėšų Rajono kasai, kas, 
žinoma, vieniems vadovams neįmanoma. 
Pirmiausia reikia kiekvieno skauto-ės ran
kų darbelių, kokie jie bebūtų, tuo įrodysi
me savo pačių gerus norus.

Prieš du metus tokią „Mugę“ turėjome 
Manchestery, kurią gausiai rėmė mūsų Tė
veliai ir Rėmėjai iš visų Anglijos vietovių. 
Tikėkimės, kad ir šiais metais sulauksime 
dovanėlių bei paramos iš visų Tėvelių ir 
Rėmėjų.

Iki šv. Kazimiero jau nedaug laiko. Su- 
juskime, sesės, broliai, pavieniui ir viene
tuose, ruoškime savo darbelius, Rinkime 
dovanėles iš Tėvelių ir Rėmėjų, įteikdami 
jas vienetų bei Rajono vadovams.

Iš anksto viso Rajono skautų-čių vardu 
visiems dėkoju.

Šv. Kazimiero šventės ir „Mugės“ eigą 
pranešime vėliau.

Rajono vadeivė

gyklose laikomus rinkinius, kuriuose su
kaupta daug svarbių šaltinių, liečiančių ir 
Baltijos kraštų istoriją įvairiais laikais.

Archyvaras A. Paertel apžvelgė baltiškų
jų archyvų būklę Švedijoje techniniu, eko
nominiu ir organizaciniu atžvilgiu. Jis nu
švietė tas ypatingas aplinkybes, dėl kurių 
baltų politinė emigracija pasiekė aukštą 
organizuotumo laipsnį. Švedijoje veikė ar 
veikia apie 250 baltų organizacijų — 180 
estų, 60 latvių ir 10 lietuvių, (šiuo metu 
veikia tik viena Švedijos LB, ta pati ne
daug gyvybės parodanti — m. p.). Kiek
viena organizacija veda savo archyvą. 
Daug vertingos archyvinės medžiagos turi 
atskiri asmenys. Pastaruoju metu rodomas 
švedų įstaigų dėmesys sveikintinas, tačiau 
iki šiol šioje srityje reiškėsi tik ribota pa
čių baltų iniciatyva. Pavyzdžiui, estų moks
lo draugija, nuo seniau kaupdama archyvi
nę medžiagą, turi šiuo metu didelį ir ver
tingą rinkinį. Nuo 1966 m. Stockholme vei
kia Baltų archyvas, kuris stengiasi išplėsti 
ir derinti sistemingą darbą šioje srityje, 
perimti iš senųjų veikėjų ar nustojusių 
veikti organizacijų archyvus, padėti kitiems 
juos tvarkingai vesti. Veiklai išplėsti reikia 
daugiau tinkamų darbo jėgų ir didesnės fi
nansinės paramos iš valstybinių ar visuo
meninių šaltinių. Pats laikas pasirūpinti 
neatidėliotinomis priemonėmis, kad būtų 
išgelbėta tai, kas dar galima išgelbėti.

Iš lietuvių pusės simpoziume dalyvavo 
Baltų archyvo valdybos narys lektorius J. 
Lingis ir E altų instituto vicepirmininkas 
dr. K. Čeginskas. Pastarasis atkreipė dėme
sį į t'ą spragą, kuri ypač didelė lietuviško
sios medžiagos rinkimo srityje. Dėl ypatin
gų sąlygų, mažo Švedijoje gyvenančių lie
tuvių skaičiaus, jų išsiblaškymo, stokos vi
suomeniniam darbui atsidėjusių jėgų ir ki
tų priežasčių, sunku tikėtis reikšmingesnių 
rezultatų, todėl dar labiau reikėtų vertinti 
bendradarbiavimo galimybes. Jis pageida
vo, kad estai ir latviai, rinkdami savo me
džiagą, neužmirštų buvusio sąlyčio su lie
tuviais ir padėtų tokiu būdu nustatyti din
gusius praeities pėdsakus. Papildydamas 
dr. Kalninš nurodė, kad Švedijoje esama 
vertingos medžiagos, kuri liečia naujausių
jų laikų Lietuvos istoriją, pvz., buvusiųjų 
konsulų archyvai. Toji medžiaga, jo nuomo
ne, gali būti išgelbėta, tačiau patys lietu
viai turėtų daugiau pasistengti, pasinaudo
ti kituose kraštuose gyvenančiųjų tautiečių 
talka.

Baltų archyvo vedėjas estas W. Muld iš
kėlė bendro švedų-balt'ų simpoziumo reikš
mę, kuris tarp kitko pabrėžė naują Švedi
jos visuomenės ir valdžios sluoksnių susi
domėjimą tautinėmis mažumomis. Karo 
metu Švedijon atvykusi didžioji baltų ban
ga buvo pirmoji didesnė užsieniečių grupė, 
kuri pati savo jėgomis be jokios paramos 
turėjo spręsti savo reikalus ir savo organi
zuotumu bei kūrybiškumu buvo pavyzdys 
kitiems vėliau atvykusioms. Šiuo metu kas 
dešimtas Švedijos gyventojas yra gimęs už
sienyje. Gilesnis demokratinių gyvenimo 
principų įsisąmoninimas žadina naują pa
žiūrą į mažumas, užtikrina paramą jų kul
tūrinei veiklai. Ir naujomis sąlygomis bal- 
tiečiai pasirodo naujų kelių skynėjai. Sim
poziumas baltų archyviniais klausimais pa
rodė, kad jie ir šioje srityje yra kūrybinės 
iniciatyvos pionieriai.

Valstybiniame archyve simpoziumo proga 
buvo atidaryta paroda, kuri veiks iki mė
nesio pabaigos. Parodoje išstatyti reti isto
riniai dokumentai, kurie pavaizduoja Bal
tijos valstybių istoriją nuo 1201 iki 1936.

VARSNOS

Gautas kalėdinis „Varsnų“ žurnalo nu
meris, kuris leidžiamas Lenkijoj gyvenan
čių lietuvių. Jame rašo prof. A. J. Greimas 
apie Gediminą ir Geležinį Vilką, J. Vaina 
apie vysk. A. Baranauską, J. Karčiauskas 
apie lietuvių kalbos vadovėlius ir daug ki
tų įdomių pasiskaitymų.

Plati kronika, kurioje ypačiai krinta į 
akis Punsko jaunimo pasinešimas į mokslą. 
Nemažas jų skaičius vyksta studijuoti į 
Vilniaus ir Varšuvos universitetus.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Coventrio, Northamp
ton© ir Lcamingtono Spa lietuviams, kurie 
dalyvavo mano vyro a. a. Broniaus Pau- 
laitaičio laidotuvėse ir prisiuntė pinigines 
aukas ir gėles.

Ypatingą padėką reiškiu Paulavičiams ir 
Mineikiams už jų pagalbą ir rūpestį mano 
nelaimės metu.

Regina Paulaitaitienė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HALIFAXE — vasario 11d., 1 v.
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 v.
LEAMINGTONE SPA — vasario 11 d.,

14.30 vai., St. Peter's, 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 18d., 11 vai., Bridge

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

St. Elizabeth's.
ECCLES — vasario 11 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — vasario 25 d., 11 vai.

FONTANAS
Didelėje gražioje aikštėje išmūrijo ba

seiną, apsodino gėlėmis. Greta pastatė mo
dernią gelžbetoninę skulptūrą. Vieni sako 
— banginis, antri — taikos balandis, o treti 
įžiūri gigantišką girnapusę. Dėl skonio juk 
nesiginčijama.

Vieną dieną išlaužė sauso baseino dugną 
ir sumontavo akmeninę undinę. Vienoje 
rankoje undinė laikė vamzdį. Tiesiog į dan
gų nukreiptą.

— Fontanas bus! — plojo delnais opti
mistai.

— Nebus, — lingavo galvomis pesimistai.
Po pusmečio iš vamzdžio undinės ranko

je pradėjo lašėti rudas skystis.
— Bus fontanas! Ana, jau varva, — džiū

gavo optimistai.
— Nebus. Nėra spaudimo, — nepasidavė 

pesimistai.
Vanduo nustojo lašėjęs. Vamzdis surūdi

jo. Nuo rūdžių pažaliavo akmeninė undinė. 
Optimistų ir pesimistų ginčas pasiekė spau
dą. Spauda išjudino instancijas. Instancijos 
signalizavo žinybai. Žinyba fontano klausi
mą apsvarstė iš esmės:

— Kodėl neveikia fontanas?
— Kuris?
— Kaip — kuris? Tik vienas yra...
— A, tas. Jis ir neturi veikti.
— Kodėl?
— Ten reikia ne fontano, o viso kaskado. 

Iš didelio aukščio krintančio vandens žais
mas, apšviestas įvairiaspalvių prožektorių, 
išryškins visos aikštės architektūrinį an
samblį, nubrėš akcentą, įkūnijantį vandens, 
akmens, ugnies jėgas dr žmogaus triumfą.

— Didinga! Tai įrenkit, tegul triumfuoja.
— Įrengsim. Po septynerių metų bus pra

dėta generalinė aikštės rekonstrukcija. Fon
tano brėžiniai jau yra. Blogiau su vande
niu. ..
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— Vamzdžiai per ploni. Jau dabar van
dens ne visada užtenka gyventojams. Kas
kadas visai susilpnins spaudimą.

— Tai pakeiskit vamzdžius.
— Vandentiekio generalinė rekonstrukci

ja toje aikštėje numatyta po keturiolikos 
metų.

— Hm... Vis dėlto reikia surasti išeitį.
— Rasim.
Po poros savaičių pažaliavusią undinę iš

montavo, aprūdijusį vamzdį vaikai nutem
pė į metalo laužo supirkimo punktą. O į 
tuščią baseiną pripylė smėlio. Optimistų ir 
pesimistų kūdikėliai džiaugiasi: tai bent! 
Atsinešę kibiriukais vandens, iš sudrėkinto 
smėlio bando lipdyti Skulptūras panašias į 
greta stovinčią. Vieniems išeina banginis, 
kitiems — taikos balandis, o tretiems — 
girnapusė.

„Literatūra ir menas“

RUOŠIAMI NAUJI LEIDINIAI

Vliko Valdyba savo š. m. sausio 4 ir 10 
d. d. posėdžiuose pradėjo svarstyti pr. m. 
Vliko Seimo nutarimų vykdymą, naujų 
darbų projektus 1973 m. ir tiems projek
tams bei bendrai veiklai lėšų telkimo klau
simą. Tuojau numatoma pradėti ruošti nau
ją leidinį anglų kalba, kuris galėtų būti pa
vadintas „Kovojanti Lietuva“. Projektuo
jama įdėti 1941 m. Lietuvos sukilimo trum
pa apžvalga, 1944-1952 m. partizanų kovos, 
rezistencija krašte, ypač paskutiniųjų me
tų įvykiai Lietuvoje. Ypač atsirado gausios 
medžiagos pastaruoju klausimu, kai Vilkas 
gavo Lietuvos pogrindžio „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos“ pirmuosius du 
numerius. Tai svarbi medžiaga apie žmo
gaus teisių nebuvimą Lietuvoje. Visa rei
kalinga medžiaga jau yra išversta į anglų 
kalbą. Beliko leidinį suredaguoti ir išleisti. 
Toliau eina„Steigiamasis Seimas“, kurį pa
ruošė dr. V. Sruogienė, „Soviet — Nacių 
Genocidas“, kurį ruošia dr. J. Pajaujis ir 
dr. D. Jasaitis, ir „Etnografinės Lietuvos 
Sienos“. Didelis uždavinys yra ryšium su 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija išvystyti efektingesnę veiklą 
Lietuvos bylos klausimu. (ELTA)

SOVIETŲ SPORTININKAI 
SAUVALIAUJA

Trys sovietų garsūs sportininkai ne tik 
pasekė Manchesterio futbolininko G. Best 
pėdomis, bet jį ir pralenkė.

„Trud“ aprašo, kaip sporto meistras Di- 
nejevas, boksininkas Gončarenko ir L. Jer- 
molenko Charkove pasigavo jauną studen
tę, nusiviliojo ją į Jarmolenkos butą ir, bū
dami girti, ruošėsi ją išniekinti. Išgąsdinta 
mergina iššoko iš penkto aukšto pro langą, 
bet girti sportininkai, o taip pat ir kai ku
rie praeiviai, paliko ją mirštančią gatvėje.

Laikraštis mano, kad tai yra per didelio 
sportininkų lepinimo ir aukštinimo rezul
tatas.

Nusikaltėlių laukia didelės bausmės — 
blogiausiu' atveju jie gali būti sušaudyti.

TIK VYRAMS

Žurnalas „Sovietų Sportas“ rašo, kad mo
terys neturėtų žaisti futbolo. Tai esąs ne
sveikas moterims žaidimas, kuris ypačiai 
plintąs Ukrainoje.

Ta pačia proga pasmerkiamas bridžas, 
joga, karatas, judo ir dirbtinis raumenų 
puoselėjimas. Tokios pat instrukcijos pa
skelbtos ir Lietuvos sportininkams.
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