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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Pereitų metų vasarą sovietų žinomas poe

tas Jevtušenko ilgai svečiavosi JAV. Visą 
laiką jis buvo apsuptas smalsių žurnalistų, 
bet1 laikėsi labai santūriai ir nesileido leng
vai išgaunamas žinių apie sovietus. Vieną 
vakarą Jevtušenko buvo supažindintas su 
labai gražia ir protinga jauna žurnaliste. 
Kitą dieną kažkas jo paklausė, kaip jam 
žurnalistė patiko ir kokį įspūdį padariusi. 
Jevtušenko piktai, bet trumpai atsakė: „Tai 
buvo tikra gyvatė sirupe!..“

Šią žiemą, kai JAV prezidentas Nixonas 
ir jo vyriausias patarėjas dr. Kissingeris 
vis dar manė, kad, nežiūrint visų pastangų, 
karas Vietname gali užsitęsti ilgesnį laiką, 
tai vyriausias sovietų vadas Brežnevas ra
miai pareiškė — karas Vietname jau eina 
prie galo. Ir taip įvyko. (Nixonui trūko „gy
vatės“, kuri būtų laiku sužinojusi).

1973-74 metai bus didelių įvykių ir dide
lių sprendimų metai. Sprendimams daryti 
svarbu turėti teisingas ir galimai išsamias 
žinias iš draugų, o ypatingai iš priešų. Tad 
ar nebūtų patartina kiekvienai Vakarų vy
riausybei įsigyti bent po vieną tokią „gyva
tę sirupe“?!

kruopščiai sukurtoj „amžinos draugystės“ 
nuotaikoj. Nepamirškime taip pat, kad Ru
sija yra milžinas, o Japonija, iš Kremliaus 
bokšto žiūrint, tik maža dešrelė, plūduriuo
janti didžiuliame vandenyne. O vis dėlto... 
Maskva turi laukti. Ji turi laukti, nes 800 
milijonų kiniečių taip nori. Žinoma, Mas
kva gali už tai atsirevanšuoti ir neleisti ka
rą užbaigti.

Taigi, laikai pradeda keistis ir keisis to
liau. Nauji vėjai pradeda banguoti Tolimuo
se rytuose. Neabejotinai jie turės vienokiu 
ar kitokiu būdu paliesti ir Europos konti
nentą. Tik deja, taip bent šiuo metu atro
do, Europa vis dar nėra pakankamai pajėgi 
bet kuriems stipresniems bangavimams at
laikyti, o dar labiau juos paveikti, šiuo 
klausimu kiek plačiau gal kitą kartą.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

XXVII metai

PASAULYJE
VATIKANO STATISTIKA HERR WILLY BRANDT

Sąryšy su numatytu vyskupų sinodu 1974 
m., Vatikane paskelbta šitokia statistika: 
katalikų visame pasauly esama 659 milijo
nai, kas sudaro 18.4% visų gyventojų; pa
rapijų visame pasauly 191.398. iš jų 39.431 
neturi kunigų; misijų stočių — 79.217; ku
nigų iš viso 419.728, iš jų 148.804 priklausė 
įvairiems ordinams; 64.000 tikinčiųjų tenka 
vienas kunigas; vienuolių vyrų 79.408 ir 
vienuolių moterų 1.004.304.

Per 1970 metus kunigų skaičius sumažė
jo 1922 arba 7%. Daugiausia kunigų suma
žėjo JAV ir Europoj, o padaugėjo Azijoj ir 
Afrikoj.

Tikinčiųjų skaičius nėra visiškai tikslus, 
nes sunku gauti davinius iš Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos.

„The Times" (27.2.73) rašo, kad Vakarų 
Vokietijos kancleris W. Brandt šiuo metu 
yra vienintelis politikas, kuris yra pripa
žįstamas ir vertinamas ne tik Vokietijoje, 
bet ir visoj Europoj. Esą gaila, kad dar ne
atėjęs laikas rinkti Europos prezidentą: 
Herr Willy Brandt būtų neįveikiamas kan
didatas.

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS

ALT-as paskelbė savo gana ilgoką prane
šimą apie santykiavimą su praėjusiais me
tais iš Lietuvos atbėgusia adv. Z. Butkaus 
šeima. Jame atpasakotas gana iškilmingas 
Butkų priėmimas, supažindinimai, konfe
rencijos ir įvairios pašalpos.

„Amerikos Lietuvių Taryba tikrai nuo
širdžiai bandė Butkams padėti visose srity
se ir taip pat patarti visuose klausimuose, 
liečiančiuose darbą, įsikūrimą, susitvarky
mą, mokyklas ir t. t.“, sakoma tame prane
šime.

Smulkiai išvardinti asmenys ir organiza
cijos, kurie Butkų šeimai padėjo ir juos 
globojo.

Tačiau jau anksčiau buvo skelbta, kad 
adv. Z. Butkus per „Laisvės Žiburio“ ra
dijo programą buvo pasakęs, kad nei pini
ginių aukų, nei jokios pagalbos jo šeima 
iš ALT-o nėra gavusi...

Susidarė keista padėtis. ALT-as suskai
čiavo, kad pinigais ir už surinktas aukas 
nupirktais daiktais adv. Butkaus šeima ga
vo 1.703 dolerius. Be to, dar per Don Ku
raitį įteikta 840 dolerių.

Pranešimas baigiamas, kad ALT-as dau
giau aukų adv. Z. Butkaus šeimai nepriims. 
Taškas.

Perskaičius šį pranešimą, daugeliui kils 
visokiausių minčių ir spėliojimų. Kas atsi
tiko? Kodėl taip įvyko? Kas čia kaltas? 
Kodėl tiek daug visokiausių iškilmių, pri- 
statinėjimų, pranešinėjimų, o paskui 
šnypšt! Gal ten JAV paskiri žmonės ar 
ganizacijos turi atsakymus į visus čia 
liamus Mausimus. Bet lietuviai visame
šaulyje, už plačių vandenynų, skaito, nieko 
nesuprasdami ir stebisi. O Lietuvoje, gal 
būt, kas nors iš džiaugsmo rankas trina...

Ar nebūtų laikas t'ą pabėgėlių ar atbėgė
jau priėmimo procedūrą suprastinti? Ka
daise daug rašalo buvo išlieta berašant apie 
tūlą Miklovą, kurio šiandien nė balso ne
begirdėti. Dabar Butkų šeima, Valatka ir 
kiti. Ar nepakaktų atvykstančius tautie
čius nuoširdžiai, šeimyniškai priimti, juos 
sušelpti ir leisti ramiai apsižvalgyti ir įsi
kurti. Kuris panorės, tas neverčiamas vė
liau įsijungs į išeivių 'gyvenimą ar savo iš
gyvenimus papasakos. Šiuo metu, atrodo, 
kad ir JAV yra pamėgdžiojamos Alseikos 
priėmimų istorijos Vilniuje, kuriomis pra
deda kai kurie tautiečiai nebetikėti. Pasi
girdo mūsų spaudoje net ir tokių balsų, 
kad, girdi, nesama jokių pabėgėlių ar at- 
bėgėlių, bet1 esama tik negrįžtančiųjų. Tik 
nežinia, ar čia juokaujama, ar nuoširdžiai 
norima dirbtinai padarytus herojus į tin
kamą vietą įstatyti.

šitaip darydami dviejų tikslų pasiektu
me. Pirmiausia apsidraustume nuo pana
šių nesusipratimų, kokie atsirado adv. Z. 
Butkaus atveju, teikiant pagalbą, kuri, ma
tomai, nebuvo pageidauta ir įvertinta. Ant
ras dalykas — išvengtume perdėjimų arba 
persistengimų iš atvykusiųjų pusės, beban- 
dant padėtį Lietuvoje pavaizduoti. Retas 
šiandien patikės, kad reikia tik pakelti ge
ležinę uždangą, ir visi lietuviai paliks savo 
kraštą. Tokie ar panašūs pareiškimai kar
tais padaromi, besistengiant padėtį drama
tizuoti ar dalykus kiek subjektyviai nupieš
ti. Iš tikrųjų, lietuviai, bent jaunesnioji 
karta, vargiai veržtųsi savąjį kraštą palik
ti. Daugybė pavyzdžių rodo, kad jie nori 
dirbti savam kraštui, kelti jo gerbūvį ir 
'kultūrą, tikėdami, kad vieną dieną jie vėl 
bus tikrieji jo šeimininkai.

Štai 20-ties metų naikinimo karas Viet
name pagaliau aprimo. Ar jis tikrai pasi
baigė, dar niekas nežino. Niekas dar nežino, 
kas bus, kai paskutinis ginkluotas ameri
kietis apleis Vietnamą. Juk šių paliaubų 
metu kovos dar tebeina, ir jau priskaičiuo
jama 20.000 naujų karo aukų.

Būtų bergždžia stengtis tiksliau nustaty
ti, kas laimėjo ir kas pralaimėjo. Aišku, kad 
nei vienas iš kariavusiųjų neatsiekė savo 
užsibrėžtų tikslų: šiaurės Vietnamas neuž
kariavo pietinio Vietnamo, o Amerika ne
privertė šiaurės Vietnamo nusilenkti jos jė
gai.

Politiniu požiūriu JAV tokia karo užbai
ga reiškia didelį moralinį smūgį. Amerikos 
karinė jėga, kokia didelė ir pranaši ji be
būtų, tapo suparalyžuota krašte, o jos po
litinis potencialas sumenkintas užsieny. 
Amerika nustojo prestižo, kurį ji turėjo ka
rui prasidedant, ir labai atsitolino nuo to. 
kurį ji būtų turėjusi karą laimėjus. Tai 
yra moralinis smūgis mums visiems šioje 
civilizuoto pasaulio pusėje, nes juk jau pu
sę šimtmečio pratinomės būti Amerikos va
dovaujami. Kada ir kaip Amerika atsipei
kės nuo šio smūgio ir ar iš viso atsipeikės, 
parodys įvykiai ir laikas. Mes gi kitokio pa
sirinkimo visvien neturime.

KARALIŠKI VIZITAI

MOKSLINĖ KONFERENCIJA ŠVEDIJOJE

Baltų Institutas Stockholme rengia š. m. 
birželio 8-11 d. antrąją baltų mokslinę kon
ferenciją. Ligšiol užsirašė daugiau kaip 50 
referentų iš lingvistikos, literatūros, istori
jos, sociologijos ir politikos.

Iš lietuvių paskaitas laikys šie referen
tai: prof. A. C. Matulis (Wisconsino univer
sitetas) apie Aleksandrą Solženiciną ir bal
tų tautas; dr. J. K. Reklaitytė (Illinois uni
versitetas) apie morfofonetinę simetriją; 
kun. Rapolas Krasauskas (Roma) apie Ka
talikų Bažnyčią Lietuvoje nuo 1940 metų; 
prof. R. J. Misiūnas (Williams College) apie 
Gustavą III ir Lietuvą — jo planai dėl šve
dų monopolio Palangoje 1790 metais; prof. 
T. Remeikis (St. Josephs College) apie 
Baltijos valstybes tarp didžiųjų valstybių. 
— neutralumo politikos 1938-39 m. genezė; 
dr. K. Čeginskas (Baltų Institutas Stock- 
holme) apie Lietuvos gyventojų ir teritori
jos kaitaliojimąsi 1939-40 m.; dr. A. Geru
tis iš Berno apie kai kuriuos sovietinio fe
deralizmo aspektus; prof. V. S. Vardys (Ok- 
lahomos universitetas) apie Baltijos res
publikų vaidmenį sovietų visuomenėje.

Laikai keičiasi — kas buvo neįsivaiz
duojama prieš keletą metų, šiandien yra 
paprastas ir suprantamas dalykas.

Kas būtų patikėjęs, kad Anglijos kara
liškoji princesė lankysis Sovietų laive, kad 
ji ruošiasi dalyvauti arklių lenktynėse Ki
jeve, ir kad ją ten žada palydėti princas 
Pilypas?

Tačiau visas tas staigmenas pralenkia 
Victor Louis pranešimas iš Maskvos apie 
galimą Anglijos karalienės kelionę į Sovie
tų Sąjungą. Gali keliauti ambasadoriai, ga
li keliauti ministerial, jiems reikia, jie tu
ri tvarkyti biznio ir politikos reikalus. Bet 
ką ten turėtų veikti Didžiosios Britanijos 
simbolinė galva — karalienė?

Didžiosios Britanijos prestižas, įstojus 
jai į Europos Bendruomenę, gerokai paki
lo. Europoje yra žinoma ir priimta, kad D. 
Britanija labai retai padaro klaidingus už
sienio politikos ėjimus. Tai žino ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybė, šiuo metu D. Brita
nija yra beveik vienintelė didžioji valsty
bė, kuri be jokių kompromisų pasisako 
prieš rusų kišimąsi į svetimų valstybių rei
kalus ir prieš Sovietų Sąjungos teroru pa
remtą politiką. Taigi sovietų tikslas ir yra 
taikiu, diplomatiniu būdu užčiaupti ang
lams burnas. Ir geriausia priemonė tam 
tikslui būtų Anglijos karalienės vizitas 
Maskvoj.

Pusiau oficialus „The Daily Telegraph“ 
(vasario 24 d.) atvirai pasisako prieš ka
ralienės vizitą. Jame rašoma:

„Likusioji Europa laikytų šį vizitą- kaip 
ženklą, kad D. Britanija pripažįsta Rusijos 
diktatūrą ir jos politiką“. Kitaip sakant, 
karalienė savo autoritetu pridengtų sovietų 
politiką ir elgesį.

Toliau laikraštis rašo:
„Dabartiniai Rusijos valdovai yra dvasi

niai paveldėtojai tų žmonių, kurie išžudė 
karalienės gimines 1918 metais ir milijonus 
kitų žmonių, tegu ir paprastų, bet lengvai 
neužmirštamų. Dabartinė padėtis tame 
krašte daugeliu atvejų yra blogesnė, negu 
buvo caro Nikalojaus II laikais. Priespau
da smarkiai išsiplėtė, apimdama buvusius 
nepriklausomus senus rytų Europos kraš
tus.“

Vienintelis kelias į santykių sunormalė- 
jimą. pasak laikraščio, esąs pasikeitimai 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Išorinio pasau
lio spaudžiama, ji neišvengiamai turės pra
dėti tvarkytis labiau civilizuotais metodais. 
Kelias į permainas ir atoslūgį bus sunkus 
ir ilgas. Bet karalienės vizitas tam reikalui 
nepadėtų, o tik pakenktų.

Sovietų Sąjungos ambasados Bonoje pa
siuntinys atnešė į V. Vokietijos užs. reika
lų ministeriją paketą, ant kurio buvo užra
šyta „visiškai slaptai“. Apačioje buvo so
vietų ambasadoriaus prierašas: „su drau
giškais linkėjimais nuo ambasadoriaus Fa
line“.

Pakete buvo dalis NATO slaptų doku
mentų, liečiančių žiemos pratimus, pava- j 
dintus Wintex 73. Kaip jie pateko į Sovietų 
ambasadą — niekas nežino.

SUIMTI 8 ŽYDAI
Nazareto policija suėmė 8 žydus, neseniai 

atvykusius iš Gruzijos. Jie kaltinami nu
žudymu arabo, kuris draugavo su ištekėju
sia žyde. Toji žydė taip pat yra neseniai at
vykusi iš Gruzijos. Jai už bausmę suimtie
ji buvo nuškutę galvą.

PAIEŠKOJIMAS

Pusbrolis ieško Antano Kukecko, gyve
nančio kažkur D. Britanijoje. Rašyti M. 
Žalienei, 49 Carlisle str.. Bradford BD8 
7NX.

Vietnamas ir jo kaimyninės valstybės 
(Laos ir Kambodija) perėjo iš ginMuoto į 
diplomatinį karą. Tik deja, kaip buvo am
žių amžiais, taip bus ir šį kartą — mažos 
valstybės diplomatiniuose karuose jei ir 
dalyvauja, bet nesprendžia. Šiame diploma
tiniame kare spręs Rusija, Kinija ir Ameri
ka.

Šiuo metu, atrodo, šią trijulę reikėtų taip 
išrikiuoti: Kinija pirmoj vietoj, Amerika 
antroj ir Rusija paskutinėj. Kinija nepakęs 
bet kokio Rusijos įsitvirtinimo (šiame atsi
tikime Vietname). Jai per akis pakanka 
3.000 'kilometrų sienos su Sovietais. Todėl 
Kinija veikiau susigyvens su Amerikos, ne
gu Kremliaus interesų reikalavimais.

Vietnamo ir visos Indokinijos pertvarky
mui yra keli planai. Ar kuris iš jų bus ka
da nors įgyvendintas, niekas tikrai nežino. 
Žinomas yra tačiau vienas faktas: arši dip
lomatinė kova su visomis moderniškomis 
priemonėmis — melu, apgaulės pažadais, 
sabotažu, teroru, špionažu ir kt. jau prasi
dėjo. Štai JAV prezidento įgaliotinis dr. 
Kissingeris jau lankosi šiaurės Vietname ir 
siūlo tūkstančius milijonų dolerių subom
barduotam kraštui atstatyti, žinoma, su są
lyga, jeigu... šiaurės Vietnamas bus geras.

Tarpe kiliko toks „diplomatinis ėjimas“ 
nėra dr. Kissingerio išradimas. Prieš du 
metu kažkas jau buvo apskaičiavęs, kad 
vieną karį Vietname užmušti Amerikai kaš
tuoja apie 120.000 dolerių. Tad ar ne ge
riau būsią kiekvienam šiaurės Vietnamo 
kareiviui pasiūlyti 60.000 dolerių grynais, 
plius gyvybę ir tuo karą užbaigti. Taigi, po
nas dr. Kissingeris dviem metais pavėlavo.

Pasiūlęs milijardus ir tuo būdu sužadi
nęs šiaurės Vietnamo apetitus, dr. Kissinge
ris išskubėjo pas kiniečius į Pekingą.

Visų pirma reikia pastebėti, kad Kinija 
niekuomet' nebuvo nuoširdi Šiaurės Vietna-

I mo pagalbininkė, nes nenorėjo bendrauti esą nelaisvėje Kinijoje.
su Kremlių. Dr. Kissingeris buvo laukia- ■ Nutarta pradėti derybas dėl JAV pilie- 
mas svečias. Vietoj planuotų dviejų dienų. ' čių nusavinto tlurto Kinijoje ir Kinijos už- 
jis išbuvo penkias ir turėjo nenumatytą pa- j blokuotų kapitalų JAV.
sikalbėjimą su Mao. Pasikalbėjimui pasi- Siekiant kultūrinio bendradarbiavimo, 
baigus, Mao prašė perduoti nuoširdžius lin- i Kinija kviečia iš JAV Philadelphijos sim- 
kėjimus Nixonui. Vadinasi, pasitarimai bu- j 
vo abiem pusėm naudingi.

Patenkintas pasitarimų išdavomis, dr.I 
Kissingeris iškeliavo į Japoniją, ne į Mask-I 
vą, kaip gal būtų priderėję pagal diploma- j 
tines mandagumo taisyMes. Nepamirškime, 
kad dar tik pereitais metais pats Nixonas ! kė. kad tuo tarpu padėtis lieka nepasikei- 
vyko į Maskvą ir ten pasirašė ne vieną, o tus. bet tas reikalas laikas nuo laiko bus 
šešias įvairias sutartis, Vašingtono taip peržiūrimas.

DR. KISSINGERIO PRANEŠIMAS

Sugrįžęs iš savo kelionių Š. Vietname ir 
Kinijoje, dr. Kissingeris turėjo spaudos 
konferenciją, kurioje padarė pranešimą 
apie JAV-Kinijos santykius.

Susitarta, kad JAV ir Kinija atidarys 
diplomatines ryšių įstaigas, kurios atsto
vaus abiejų kraštų interesus.

Neužilgo bus paleisti du JAV karininkai.

I foninį orkestrą ir medikų, mokslininkų ir 
i mokytojų ekskursijas. Taip pat numatyti 
1 parlamentarų vizitai ir sportinės varžybos.

Paklaustas ar padaryta kokių sprendimų 
| Paklaustas, ar padaryta kokių sprendimų 
dėl Formozos ateities, dr. Kissingeris atsa-

W. Brandto moralinis autoritetas parem
tas trimis pagrindiniais šaltiniais: pasiau
kojimu laisvės reikalui jaunystės metais, 
plačiu žvilgsniu į pasaulio problemas ir jo 
kasdienišku normaliu paprastumu arba su
gebėjimu prisitaikyti ne prie elito, bet prie 
masių reikalavimų. Tai esąs retas talentas, 
sugebąs suderinti idealizmą su kasdienišku 
paprastumu.

KGB VEIKIA TYLIAI

„Daily Mail“ (vasario 24 d.) įsidėjo sa
vo Maskvos korespondento pranešimą, ku
riame sakoma, kad du sovietų rezistentai, 
P. Jakiras ir V. Krasinas, kurie pergyveno 

i net Stalino persekiojimus, dėl nežinomų 
I priežasčių dabar pasidavė. Jie yra uždary
ti Lefortovo kalėjime Maskvoj. KGB spau
džiami, 
draugus. Patyrę sovietų rezistentai sako, 
kad ties jų galvom pakibo Damoklo kar
das. Jakiro ir Krasino painformuoti KGB 
žmonės ateina ir pasiima tyliai, nesukel
dami triukšmo viduje ir įtarimo užsieny
je. Spėjama, kad abu kaliniu KGB priver
tė kalbėti žiauriais kankinimais ir narko
tikais.

juodu pradėjo išdavinėti savo

SejytijnioS DIENOS
— Melvin Roberts 14 metų amžiaus ber

niukas visą savo gyvenimą minta tik pu
pelėmis. Retkarčiais dar užkramto sausos 
duonos. Jis yra sveikas ir sveria 10 stonų.

— Britų užsienių reikalų ministerija są
ryšy su Libijos lėktuvo pašovimu pareiškė: 
„Mes nežinome, kaip tai atsitiko, bet turė
jo būti padaryta baisi klaida, pasibaigusi 
tokia didele tragedija“.

— Ateinančiais metais Europos Bendruo
menė išmokės 10 mil. svarų Anglijos kal
nuotų ir atsilikusių rajonų ūkiams parem
ti. Pašalpas gaus 25.000 ūkininkų.

— Rumunijoj įvyko Sovietų Sąjungos, 
Bulgarijos ir Rumunijos štabo kariuome
nės pratimai. Jiems vadovavo maršalas Ja- 
kubovskis.

— Kanados paštas išleidžia 3 naujus paš
to ženklus visam pasaulyje žinomos raito
sios Kanados policijos šimto metų sukak
tuvėms paminėti.

— Tripolyje (Libijoj) demonstrantai iš
daužė JAV ambasados langus ir sudegino 
Amerikos vėliavą. Jie pyksta už JAV para
mą žydams.

— Numatoma, kad Kinija leis ten gyve
nantiems musulmonams lankyti Mekką. Ki
nijoje jų esama 14-60 milijonų. Musulmo
nų kiniškas vardas Wan Ke Sun.

— Vet. daktaras Muriithis paruošė planą 
Kenijoje pradėti auginti ir eksportuoti jau
čius. Numatoma, kad ateity Kenija pasida
rys stambiausias jautienos tiekėjas 
pai.

— Vasario 21 d. Kalifornijoj vėl 
žemės drebėjimas. Paliestas Oxnord 
tas, 70 mylių nuo Los Angeles.

— Izraelio vyriausybė pasiūlė pinigines 
kompensacijas jų pašautame Libijos lėk
tuve žuvusiųjų šeimų nariams.

— Generolas Amin 
darys naują Ugandos 
asmenų, kurie nebijo

— Vienoje Indijos
minės degtinės mirė apie 50 žmonių.

— JAV bus panaikinta privaloma karo 
tarnyba ir kariuomenės skaičius sumaži
namas iki 2.232.000.

— Sąryšy su keleivinio lėktuvo pašovi
mu, Libijoj įvyko demonstracijos prieš 
Egiptą. Kaltinama, kad Egiptas nepasiuntė 
savo naikintuvų lėktuvui apsaugoti.

— Hitlerio padėjėjo M. Bormano ieškoji
mas oficialiai baigtas. Ekspertai įrodė, kad 
rastoji Berlyne kaukolė tikrai yra Borma- , 
no.

— Vartotojų žurnalas „Which?“ paskel- l
bė. kad D. Britanijoj moterys išleidžia 8 ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė, 
milijonus svarų lūpų pieštukams ir kad 
labai dažnai už juos permoka. Ten pat pa
skelbta, kad daugumos firmų lagerio alus 
nėra stipresnis už paprastą statinių alų (3- 
4%). Stipriausias buvo rastas Tennents 
.super lager“ — 9,2% alkoholio.

— Japonija kariuomenei išlaikyti skiria 
iš savo biudžeto tik vieną procentą. Jos 
apginklavimas yra menkas. Skaičiaus at-

Euro-

jvyko 
mies-

paskelbė, kad jis su- 
vyriausybę ..iš tokių 
sukilėlių“.
provincijoje nuo na-

žvilgiu stovi dvyliktoje vietoje pasauly.
— Pagal Europos Bendruomenės nuosta

tus bedarbiai ir pensininkai galės pirkti 
papigintomis kainomis sviestą. Nuolaida — 
6-10 p. už svarą.

— Šiais metais turės atsistatydinti visi 
Vatikano kongregacijų vadovai-kardinolai, 
kurie buvo paskirti 1938 m. Ta proga nu
matomas Vatikano administracijos atjau
ninimas.

— Sovietų Sąjungos vyriausybės sluoks
niuose keliamas klausimas vėl atkurti žy
dų respubliką Birobirdžane, Sibire. Šiuo 
metu ten tik apie 10% gyventojų sudaro 
žydai.

— Sovietų Sąjunga nutarė respektuoti 
Genevos konvencijoj nustatytas autorių 
teises. Iki šiol jie vertėsi vakariečių auto
rius į rusų kalbą ir mokėjo honorarus tik 
tiems, kurie jiems patiko.

— Gimimų skaičius D. Britanijoj pasku
ti riais metais smarkiai sumažėjo. Praėju
siais metais gyventojų prieauglis buvo tik 
132.147. Per paskutines savaites mirimų bu
vo 2.924 daugiau, negu gimimų. Kadangi 
apie 60.000 gyventojų kasmet emigruoja, 
tai gyventojų prieauglis greitai stovės vie
toje.

— Anglijos Darbiečių partija, susitarusi 
su profesinėmis sąjungomis paskelbė me
morandumą. kuriame, be kita ko, siūlo su
varžyti prekių kainas, o atlyginimus pa
likti laisvai susitarti. Beveik visa spauda, 
įskaitant ir kairįjį sparną, pasisakė prieš 
tokį pasiūlymą, kuris praktiškai reiškia 
dar vieną didelį žingsnį į prof, sąjungų 
viešpatavimą.

— Izraelio ministerė pirmininkė Meir 
reikalauja, kad JAV aprūpintų žydų ka
riuomenę pačiais modemiškiausiais gink
lais, įskaitant „niekad neklystančias“ bom
bas.

— Liepos mėnesį į Londoną atvyksta ki
niečių akrobatikos teatras. Pirmas kinie
čių teatro vizitas per 20 metų.
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LIETUVIU LYRIKA VOKIEČIU KALBA SU LIETUVIAIS PASAULYJE
II. KAČINSKAS 70 M. PALANGA AUSTRALIJOJE

Praeitų metų pabaigoje Miunchene išleis
ta nemažos apimties, 300 puslapių veika
las, pavadintas „Litauische Lyrik“. Eilė
raščius parinko ir išvertė į vokiečių kalbą 
Liucija Baldauf — Jurgutytė, lietuvių kal
bos lektorė Miuncheno ir, berods. Salzbur- 
go universitetuose. Veikalą išleido Wilhel- 
mo Fi.iko leidykla Miunchene, kuri jau 
anksčiau pasireiškė kaip lietuvių rašytojų 
veikalų leidėja vokiečių kalba: Donelaičio 
„Metai“, Baranausko „Anykščių šilelis“, 
Fcškos „Mužikas Žemailių ir Lietuvos“. 
Šiuos veikalus atkūrė Er. H. Buiddonsieg.

Savaime tektų pareikšti pasitenkinimą 
dėl kiekvieno veikalo, kur's supažindina 
svetimuosius su lietuvių rašytojų kūryba. 
Vertimų ligšiol išleista labai nedaug. Pas
kutiniaisiais la kai: te abejonės daugiausif 
pasižymėjo New Yorke Stepo Zobarsko va
dovaujama Manyland leidykla, gausiai iš 
leidusi lietuvių rašytojų kūrinių anglų kal
ba. O Vokietijoje kelis vertimus, kaip jau 
minėjau, paskelbė miuincheniškė Fink lei
dykla.

L. Baldauf rinkinyje išversta 26 autorių 
134 eilėraščiai, be to, įdėtos trys liaudies 
dainos. Veikalas savitas tuo atžvilgiu, jog 
šalia vokiško vertimo paskelbtas teksto ori
ginalas, taigi lietuvių kalba. Vertėja kaip 
pedagogė turėjo greičiausiai prieš akis sa
vo studentus, besidominčius jos dėstomąja 
kalba. Jiems nūn pateikta skaitinių iš lietu
vių poezijos.

Keli žodžiai apie autorę. Studijuodama 
Miunchene filologiją, ji ten ištekėjo už E. 
Baldaufj kuris karo metu buvo pakviestas 
dėstyti germanistikos Vilniaus universitete. 
Karo įvykiai Baldaufus vėl atbloškė į 
Miuncheną. Prof. Baldauf dar apijaunis, 
vos 52 metų amžiaus, mirė 1959 m. Jo našlė 
parodė pasigėrėtino sugebėjimo bei veržlu
mo, prasimušdama į lietuvių kalbos dėsty
tojas vokiečių ir austrų universitetuose.

Veikalo gale L. Baldaufienė pateikia kai 
kurių paaiškinimų dėl savo darbo. Laikau 
paprastu neapsižiūrėjimu autorės teigimą, 
esą lietuvių tauta „šimtmečius“ gyvenusi 
rusų carų priespaudoje. Susidaro klaidi
nantis įspūdis, jog lietuvių tauta neturėjo 
isterinės praeities, jeigu „šimtmečiais“ vil
ko rusų carų jungą.

Toliau autorė. išveda, kad lietuvių poe
zija esanti perdėm lyrinė, todėl ji ir pasi
rinkusi tą, pasak jos, būdingiausią lietuvių 
rašytojų kūrybos šaką. Jos teigimu, Eetu- 
vių kalba turinti tokių savybių, jog išversti 
poezijos „beveik neįmanoma“, jeigu norima 
perteikti ir rimą. Dėl tos priežasties autorė 
pasitenkino, kaip pati sakosi, vien tiktai 
„ritmo“ perteikimu. Tai, be abejojimo, ge
rokai nuskurdino lietuvių poeziją, nes, ne
sant Sąskambio, eilėraščiai vokiečių kalba 
kartais skamba blankiai, neatskleidžia to 
įvaizdžio, kurį sukūrė autorius. Bent jau 
vokiečių skaitytojas iš vertimo neiš j aus au
toriaus kalbos glaustumo, meistriško žodžio 
įvaldymo.

Kaip pavyzdį pacituosiu Kazio Bradūno 
eilėraščio „Kad nebūtum viena“ paskutinį 
posmą, kuris originale skamba t'aip:

Kalnan palydėsiu,
Smiltim nubyrėsiu,
Kad vėjelis pustytų,
Pustydamas migdytų,
Kad nebūtum viena,
Žemelėje viena.

įiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiliiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiE  

| Legenda apie Mėlynąjį | 
I Deimantą I

Rusijoje
Ramos Šitos „Mėlynoji akis“ 1900 m. pate

ko carų valdomon Rusijon, šį legendarinį „Mė
lynąjį briliantą“ nupirko princas Kanitovskis. 
Jis įsimylėjo Sankt Petersburgo-Petrapilio Ma
rijos teatro šokėją, labai žymią Rusijos baleri
ną. Be to, ji buvo ir pasaulinio masto gražuolė. 
Jos pavardė — Ladue. Princas Kanitovskis, kad 
laimėtų gražuolės Ladue meilę, padovanojo jai 
šį nepaprastą deimantą.

Didžioji balerina, gavusi tokią dovaną, lai
me ir džiaugsmu spindėdama, vienoje operos 
premjeroje pasirodė scenoje pasipuošusi šiuo 
briliantu. Prie jos grožio ir prabangių bei puoš
nių rūbų tas brangakmenis labai tiko. Ji svai
go laime. Bet ta laimė tebuvo trumpa. Vos tik 
savaitei po to prabėgus, princas Kanitovskis 
pagavo savo mylimąją teatro drabužinėje su 
kitu tutuluotuoju — kunigaikščiu besibučiuo
jant. Po to įvyko pavydo scena. Prasidėjo kerš
tas. Papliupo salvė šūvių. Ten pat vietoje 
mirė gražuolė šokėja Ladue ir jos naujas myli
masis. Bet ir princas neišvengė Ramos Šitos 
keršto. Kai jis kartą karieta važiavo S. Peters- 
burgo gatvėmis, teroristas metė bombą, ir prin
cas Kanitovskis buvo suplėšytas į gabalus. Dar 
taip pat reikia pasakyti, kad tas aukskalys, ku
ris princui pardavė „Mėlynąją dievuko akį“, 
irgi nusižudė, nes jis pardavė skolon ir neat
gavo pinigų. '

Šis poeto kalbos glaustumą bei išraišku- 
mą liudijąs posmas pavirto tikru nebeįval- 
demu žodžių srautu:

Auf den Friedhof werd ioh dir folgen, 
In ein Sandkorn mich verwandeln, 
Damit der Wind mich treibt und deia 

Schlummerlied ringt, 
Als eine Handfoll Erde werde ich aut 

deinen Sarg fallen, 
Damit du nicht ailein bist, 
Im Grabe nicht ailein.
Kiek ištęstų ir painių pasakojimų prirei

kė vertėjai, kad perteikus poeto šešių-sep- 
ty.iių .skiemenų eilutę! Atsižadėjus poetinio 
iojžių derinio, kalba pasidarė prozainė, nu
stojo vaizdingumo, joje pradingo meninis 
atbaigtumas. Vertėja savo baigiamajame 
iodyje sakosi, jog jos vokiečių kalbą tikri
nęs jos sūnus.

Visiškai nesuprantama, kokiu kriteriju- 
ni vertėja vadovavosi, parinkdama lietuvių 
poezijos pavyzdžus. Pradėjusi trim liaudies 
dainomis, vertėja deda 2 Antano Strazdo 
eilėraščus, 2 Antano Vienažindžio, 3 Mai
ronio, 8 Jurgio Baltrušaičio, 1 Šatrijos Ra- 
?anos-Marijos Pečkauskaitės, 1 Vinco Sto
nio, 11 Putino-Mykolaičio, 4 Kazio Binkio, 
18 (sic!) Salomėjos Neries, 5 Jono Kiuosos- 
Aleksandriškio (nenurodžiusi į literatūrinį 
Aisčio pseudonimą), 7 Bernardo Brazdžio
nio, 2 Venancijaus Ališo, 6 Antano Jasman- 
Jo', 1 Kosto Korsako, 1 Henriko Radausko, 
2 Leonardo Andriekaus, 2 Kazio Bradūno, 
4 Vytauto Mačernio, 2 Eduardo Mieželai
čio, 14 Janinos Degutytės, 5 Justino Mar
cinkevičiaus, 2 Vytauto Bložės, 2 Vytauto 
Karaliaus, 1 Juditos Vaičiūnaitės, 2 Viole
tos Palčinskaitės ir 1 Alfonso Bukonto.

Kiekvienam krenta į akį nepaprasta dis
proporcija tarp rašytojų, į kurių kūrybą 
vertėja atsižvelgė. Kaip, pavyzdžiui, patei

RAMUNĖLĖS ŽIEDAS

Kad man kas atmestų baltą ramunėlę, 
Nuskynęs rasotą iš tėviškės klonio, 
Jos neatiduočiau už tropikų gėlę, 
Ir nei už skaisčiausi::s žiedus anemono.

Jos baltais lapeliais aš išsibarstyčiau, 
Savo kambarėlį tuščią, mažą, nykų, 
Iš anų saulėtų dienų vakarykščių, 
Vėl į mano sielą giedruma sugrįžtų.

Ašai pamatyčiau ramunės žiedely j, 
Savo gimtą grįčią, vasarojų plotus, 
Samanotą kryžių, palaukėj Smuikelį, 
Kalnelyje beržus rymančius skarotus.

Pamatyčiau žydrią Lietuvos padangę, 
Sidabro žvaigždelėms visą nusagstytą, 
Darželius seselių taip nuostabiai margus, 
Ir Tėvynės veidą krauju aptaškytą.

O, kad kas nuskynęs man čionai atmestų, 
Tą baltutį žiedą 'aukų ramunėlės,
Jis man būt už auksą, deimantus brangesnis, 
Jis man būt gražesnis nei tropikų gėlės.

A nt. Pačkauskas.

Turkijoje
„Dievuko mėlynoji akis“ vis keliauja. Ji 

patenka į Turkiją. Mėlynąjį deimantą nusipir
ko sultonas Abdul Hamid. Jis tą briliantą pa
dovanojo savo žmonai — vergei Zubaya. ši tą 
brangakmenį nešiojo ant kaklo, kaip puošme
ną. Bet ir ji neišvengė Ramos Šitos keršto. Tai 
buvo dar prieš Turkijos revoliuciją. Revoliuci
jos metu ginkluotas būrys įsiveržė į sultono 
rūmus ir jo akyse nudūrė jo mylimą vergę.

VLADAS MINGĖLA

Vėl Prancūzijoje
Visą eilę metų „Mėlynasis briliantas“ buvo 

dingęs. Pagaliau jis su viena brangakmenių ko
lekcija atsidūrė Londono banke. Vėliau istori
kams paaiškėjo, kad brangakmenių pirklys Ha- 
bibu iš Singapūro nupirko deimantą Turkijoje 
iš valstybės iždo globėjo ministro Abdul Hami- 
do už 16.000 svarų sterlingų. Vadinas, pirko la
bai pigiai. Kaip ir visuomet, šį deimanto savi
ninką iš paskos taip pat sekė tragedija. Laivas, 
kuriuo Habibas grįžo į Singapūrą, pakliuvo į 
nepaprastą audrą — orkaną. Laivas paskendo, 
o su juo kartu ir deimanto savininkas Habi
bas. Tačiau „Mėlynoji dievuko akis“ nepasken- 
do. Pasirodo, kad pirklys patikėjo laivui ir jū
rai tik savo gyvybę, o deimantą paliko saugia
me seife Paryžiuje. Deimanto globėju buvo pa
skirtas Cartier.

Šiaurės Amerikoje
Naujasis paveldėtojas brangakmenį par

davė multimilijonieriui Mc Leanui — „Wash- 
ingtono Post“ savininkui. Kaina jau buvo pa

sinti, kad įdėta 3 Maironio ir net 38 Salo
mėjos Neries eilėraščiai? Šitoks parinkimo 
būdas nėra nei objektingas, nei moksliškai 
pagrįstas, o to galima buvo laukti iš univer
siteto lektorės, kuri užsimojo pateikti re
prezentacinį lietuvių lyrikos rinkinį.

Girdėti, kad rusiškojo imperialistinio bol
ševizmo garbintoja, savo tėvynę išdavusi 
poetė Salomėja Neris buvusi Liucijos Jur- 
gutytės-Baldauf mokytoja. Bet tai grynai 
asmeninis reikalas, neprivalėjęs įtaigoti, 
dirbant! tokio pobūdžio darbą. Vertėja pasi
rodė stokojanti paprasčiausio common sen
se, saikingumo...

Negana to. Savotišku būdu parinkdama 
autorius, vertėja perstatė vokiečių skaity
tojui lietuvių raštiją kreivame veidrodyje. 
Pav„ nieku gyvu nepateisinama, kad atsi
žiūrėta į ka Įtariuos antros gamitūros poe
tus, kaip Vincas Stonis (Kazimieras Žit
kus), Venancijus Ališas (Aleksandras Ar
minas), pagaliau ir Antanas Jasmantas 
(kurį visi vertiname kaip iškilų filosofą), 
tuo tarpu vertėja nerado reikalinga įdėti 
nei vieno pavyzdžio iš Fausto Kiršos, Ba
lio Sruogos, Petro Vaičiūno, Stasio Santva
rų, Antano Miškinio, Kotrynos Grigaitytės 
ir kitų kūrybos. Pagaliau, nėra nė Liudo 
Giros, kurį prof. Mykolas Biržiška kandžiai, 
bet taikliai išvadino „literatūrine blake“. 
Jos pasirinkimas prasilenkia su bet kuriais 
cbjektyviniais kriterijais. Vokiečiai takiu 
atveju mėgsta pasakyti: „Das hat mit rech- 
ten Dingėti nichts zu tun!“.

Nors ir neįtikėtina, bet girdėti, kad šio 
lietuvių poezijos rinkinio išleidimą įgalinu
si vienos bendrinės Amerikos lietuvių orga
nizacijos (bene „Kultūros Fondo“?) suteik
toji piniginė parama. Jeigu tai teisybė, tai 
buvo padarytas tikrai neapdairus, netgi 
lengvapėdiškas sprendimas. Subsidijos tei-

Plačiai žinomas buvęs Lietuvos Valsty
bės teatro aktorius Henrikas Kačinskas 
sausio mėnesį sulaukė 70 metų. Nepriklau
somoje Lietuvoje jis yra vaidinęs Kauno, 
Klaipėdos ir Vilniaus teatruose. Nepaliko 
teatro ir išeivijoje, čia taip pat jis pasi
reiškė ir kaip dailiojo žodžio pertiekėjas — 
deklamatorius, šiuo metu H. Kačinskas gy
vena Bostone, JAV.

KONKURSAS
Vilniaus krašto Lietuvių Sąjungos Val

dyba yra paskelbusi konkursą istoriniam 
romanui apie Vilnių parašyti. Geriausiam 
autoriui skiriama 1.500 dol. premija. Rank
raštį įteikti iki 1974 m. spalio 1 d.

PARDAVĖ SEMINARIJĄ
„Argentinos lietuvių balsas“ persispaus

dino žinutę, kad marijonų seminarijos rū
mai Clarendon Hills, JAV, parduoti. Ten 
gyvenę 7 kunigai lietuviai persikėlė Čika
gon.

INŽ. MIKAILOS IŠRADIMAS
Inž. J. Mikaila, kuris dirba General Mo

tors bendrovėje JAV, suprojektavo dviejų 
tarpsnių daugialapes linges automobiliams. 
Tuo būdu esą pasiekiamas labai švelnus 
važiavimas tuščia mašina, bet taip pat ga
lima pasikrauti sunkų krovinį.

kėjai, matomai, net nebus pasistengę iš 
anksto susipažinti su pačiu paramos objek
tu. Jeigu jau vertėja Baldauf, klaidingai 
suprastos pagarbos savo buvusiajai moky
tojai vedina, panoro perteikti vokiečių pub
likai savo tautai didžiai nusidėjusios poe
tės (joks poetinis talentas negali pateisin
ti sunkaus nusikaltimo lietuvių tautai ir 
Lietuvos valstybei!) kūrybą, tai Amerikos 
lietuvių bendrinei organizacijai tikrai ne
derėjo prikišti savo pirštų prie to darbo ir 
dargi jį remti doleriais.

Ar vertėja, pateikdama svetimiesiems iš
kraipytą lietuvių poezijos vaizdą, taip elgė
si dėl mokslininkei nedovanotino subjekty
vizmo, ar dėl dar mažiau dovanotino neap
dairumo, nesiimame spręsti. Tam tikrą aiš
kinimo galimumą teikia ta aplinkybė, kad 
Liucijos Baldauf, kuri savaime laikosi nuo
šaliai nuo lietuvių kultūrinio darbo emi
gracijoje, parašą nuostabiu būdu randame 
tarp Vakarų Vokietijoje prieš kelis metus 
įsikūrusios prosovietinės „Deutsch-Litauis- 
che Gesellschaft“ steigėjų, ši draugija, pa
sisavinusi seną Mažoje Lietuvoje veikusios 
draugijos pavadinimą, atgaivinta daktaro 
Zauerveino-Girėno tėviškėje Gronau, bet 
savo veiklą veda su vilniškių tam tikrų 
institucijų palaiminimu (ir parama!) iš 
Hannoverio.

Beje, apie sakytą draugiją susispiet'u- 
siems žmonėms patartume pasidomėti, kaip 
galėjo nutikti, kad senoji draugijos būstinė 
Tilžė virto Sovietsku... Ko germanai nepa
siekė per šimtmečius, tą Salomėjos Neries 
garbingoji „didžioji rusų tauta“ atliko vie
nu plunksnos brūkštelėjimu!

Bet'grįžkime prie „Lietuvių Lyrikos“. Sa
vaime geras užmojis, deja, išėjo didžiai 
ydingas, su stambiais trūkumais, pirmoje 
eilėje dėl vertėjos nepateisinamo subjekty
vizmo bei saiko jausmo stokos.

Petras Volungė

kilusi iki 180.000 dolerių. Ir šiuo atveju nelai
mė atskubėjo tučtuojau. Mc Leanas turėjo 
vienturtį mažametį sūnų Vinsor. Berniukas bu
vo viso būrio globėjų ir sargų prižiūrimas, o vis 
dėlto jam pavyko vienai akimirkai nepastebė
tam pasprukti į gatvę. Tą pačią akimirką jį 
pervažiavo automobilis. Tai buvo didžiausia Mc 
Leono gyvenimo tragedija.

šiuo metu žinių siūlai rodo, kad legendari- 
nė „Mėlynoji dievybės akis“ yra milijonieriaus 
Winstono nuosavybė ir iškiliai puošia jo brili- 
antų-deimantų kolekciją. Winstonas už šį bri
liantą yra sumokėjęs visą milijoną dolerių, šis 
žmogus yra labai paslaptingas keistuolis, užtat 
ir landžiausi deimantų istorikai beveik nieko 
neįstengia ištraukti iš jo gyvenimo. Winstonas, 
kaip spėjama, turįs brangiausią visame pasau
lyje brangakmenių kolekciją. Įdomu, kad ir 
šauniausi ir įdomiausi Amerikos ir Europos 
laikraščiai ir jų bendradarbiai ničnieko nauja 
negali papasakoti apie tą paslaptingąjį tur
tuolį ir jo „Mėlynąjį briliantą“.

Tačiau žinoma, kad ta Londono banko 
kompanija, kuri saugoja Winstono brangak
menių kolekciją ir kartu tą mėlynąjį deiman
tą, niekam neleidžia net fotografuoti. Esą, net 
ir fotografavimas galįs atnešti nelaimę.

Bet sklinda spaudos antis, kad ir Winsto
nas esąs susilaukęs Ramos Šitos keršto: miręs 
vėžiu. „Mėlynąją dievuko akį“ kartu su visa 
deimantų kolekcija paveldėjo jo sūnus.

Tai vien tik „Mėlynojo brilianto“, o tik
riau indusų dievuko Ramos Šitos mėlynosios 
akies keista, intriguojanti, kartu ir įdomi le
genda. Panašių legendų deimantų istorikai yra 
paskelbę tūkstančius. Tokias legendas skaity
tojai mielai skaito.

Canberros lietuviai Australijoje pradėjo 
statytis vilas prie Didžiojo Vandenyno 
North Cove ir Long Beach paplūdymiuose. 
Pirimeji ten susitelkę lietuviai savo apy
linkę pavadino „Palangos“ vardu, šis var
das prigijo ir taip Australijoje atsirado ant
roji mažytė Palanga.

BRAŽINSKŲ LAIŠKAS

„Dirva“ gavo iš Bražinskų laišką — pa
dėką už jiems siuntinėjamą laikraštį. Tarp 
kitko jame rašoma:

„Tos dienos, kai mus pasiekia taip mums 
visiems brangi lietuviška spauda, būna tar
tum šviesesnės šiame pilkame kalėjime, 
įkuriame (visiškai neužtarnautai!) tenka 
praleisti jau trečius metus“...

LIETUVOS PARKAS

Toronto miesto valdžia sutiko lietuvių 
apgyventame rajone esantį Baird parką pa
vadinti Park Lithuania vardu.

Lietuviško parko mintį iškėlė Stasys Jo- 
| kubaitis, o jo pripažinimą referavo ir gynė 
j jaunosios kartos atstovas dr. H. Steponai
tis.

LIETUVIŲ KALBA

...Man atrodo, kad atstovai nedalyvavo 
sąžiningai nei diskusijose, nei pokalbiuose, 
ypatingai iš Brazilijos. Aš buvau visose dis
kusijose ir pokalbiuose, bet negalėjau daly
vauti, nes nesupratau beveik nieko. Iš visų 
kraštų (išskyrus Braziliją ir Pietų Ameri
kos kraštus) jaunimas mokėjo kalbėti la
bai gerai lietuviškai...

Laima Vosyliūtė, „Mūsų Lietuva“ 
Laima Vosyliūtė

„Mūsų Lietuva“, 1972. XII. 14, Nr. 50

Tolerancija
Tolerancija arba apkantumas dabarti

niais laikais turėtų būti pagrindinis žodis 
mūsų lietuviškoje spaudoje ir visuomeni
nių organizacijų santykiuose. Kur stoka 
tolerancijos, pakantumo vienų kitiems, ten 
dažniausia nueinama į šunkelius ir visoks 
visuomeninis bei kultūrinis darbas pasida
ro beveik neįmanomas.

‘Gražių minčių tuo reikalu pateikia J. 
Vaišnys S. J. „Laiškų lietuviams“ įžangi
niame straipsnyje (Nr. 9, 1972), kurio ke
letą ištraukų čia paduodame.
(straipsnis sukėlė tam tikrų diskusijų, dėl 
kurių pasisakė Lietuvos Žurnalistų Sąjun
ga. Žiūr. 3 psl.).

„Sutikę naują žmogų, mes tuoj sa
vyje keliame klausimus: ar jis geras, 
ar blogas; ar jis išmintingas, ar kvai
las; ai- juo galima pasitikėti, ar su juo 
reikia būti labai atsargiam; ar jis bus ma
no draugas, ar priešas ir t. t. Taip pat nuo
lat spaudoje mirga klausimai: ar bendravi
mas su dabartine Lietuva yra girtinas, ar 
peiktinas; ar tėvai, leisdami vaikus į jau
nimo stovyklą Lietuvoje, gerai daro, ar blo
gai; ar važiuoti į Vilnių studijuoti, ar ne: 
ar eiti į iš Lietuvos atvykusių solistų kon
certus, ar jų vengti. Ar labiau reikėtų rem
ti Vilką, ai- Altą, ar Bendruomenę. Ar yra 
geresni skautai, ar ateitininkai, šitokių al- 
ternatyviškų klausimų eilę būtų galima dar 
ilgai tęsti, ir tikrai savo kasdieniniame gy
venime mes juos tęsiame be pabaigos.

Žinoma, į tuos klausimus kiekvienas tuoj 
duos „neklaidingą“ atsakymą, vieną alter
natyvos pusę teigdamas, o kitą neigdamas. 
Kitaip galvojantį laikys neišmanėliu. Bet 
greičiausiai neišmanėlis bus jis pats. Bu
vęs Jungtinių Tautų sekretorius Dag Ham- 
marskjoeld 1960 m. vienoje savo kalboje 
yra pasakęs: „šių dienų pasaulis, kaip nie
kuomet pirmiau, yra suskilęs į dvi dalis, 
kurių kiekviena kitą laiko klaidos įsikūni
jimu, o save — tiesos įsikūnijimu“. Argi 
būtų galima t’ai paneigti? Tai yra karti tie
sa. Be abejo, kiekviena minėta dalis klysta, 
bet nežino, kad klysta. Tai galima pasaky
ti apie kiekvieną žmogų.

Ir kiekvienas žmogus, ir visas pasaulis 
nėra nei juodas, nei baltas, bet juodos ir 
baltos spalvos mišinys — pilkas. Kiekvie
nas žmogus nėra nei velnias, nei angelas, 
bet jame kartais pasireiškia tai vieno, tai 
kito ypatybės. Apie įvairius reiškinius mes 
sprendžiame per greitai, neturėdami pakan
kamai informacijų ar duomenų. Ką nors į 
padanges iškelti arba su purvais sumaišyti 
visuomet yra klaida. Nė vienas žmogus, nė 
vienas jo veiksmas nėra tobulas, bet ir at- 
rodančiame netobuliausiame dalyke visuo
met yra daugiau ar mažiau gėrio, grožio ir 
tiesos priemaišų.

Iš to, kas čia pasakyta, būtų labai klai
dinga daryti išvadą, kad aš niekad apie 
nieką negaliu spręsti nei savo nuomonės pa
reikšti, nes visuomet' galiu suklysti. Mes ga
lime ir turime spręsti, turime turėti savo 
nuomonę, bet niekad negalvoti, kad mūsų 
nuomonė yra vienintelė teisinga, kad mes 
turime neklaidingumo dovaną, kad visi, ki
taip manantieji, klysta. Visuose sprendi
muose reikia daug išminties, atsargumo ir 
tolerancijos.“
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LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
1 -2, LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll.

BALANSAS 1972 M. SPALIO 31 DIENAI

1971
KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI 

£

15,000 Registruotas kapitalas-15,000 akcijų po £1 £15,000

11,700 Išduota akcijų 11,967 po £1.

KAPITALO ATSARGA
12, 331 Likutis 1972 m. lapkričio 1 d.

20,848 APYVARTOS ATSARGA
Pelno sumos

PASKOLOS
12,787 Paskolos iš lietuvių — depozitai

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI
2,427 Neapmokėtos sąskaitos

328 Valst. mokesčiai už depozitų palūkanas

367 Paskola iš finansinės firmos

3,062

254

267

1972 

£

11,967

12,064

24,261

11,591

3,583

60,788 63,466

Balansą parašais tvirtina Bendrovės Valdybos nariai:
S. NENORTAS A. PRANSKŪNAS

1971
TURIMASIS TURTAS

1972

20,057 Lietuvių namai Londone 20,057
19,355 Lietuvių Sodyba 19,355
3,369 Baldai ir įrengimai 3,732
2,125 Spaustuvės įrengimai 1,734
625 Automobilis ir traktorius 470

45,531 45,348

INVESTACIJOS

4,972 Unit Trust Funds 2,972

PREKIŲ IR PINIGŲ ATSARGOS
1,861 Gėrimai, maistas ir kt. 2,793
754 Patalynė, indai ir kt. 754
100 Kuras ir paukščiai 100

1,145 Skolininkai 1,334
1,372 Spaustuvės medžiagos 3,205
460 Paskolos 98
239 Pinigai banke — einamoje s-toj 1,154 -

4,239 Pinigai banke — depozito 5,528
106 Pinigai kasoje 180

9 Grąžintini mokesčiai —— 15.146

60,788 63,466

' REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS

Mūsų įsitikinimu pridedamasis balansas, Apyvartos ir Pelno/Nuostolio sąskaitos, duoda tikrą ir pilną Bendrovės padėties ir pelno vaizdą 1972 m. spalio 31 d. už me
tus, pasibaigusius tą dieną, ir atitinka Bendrovių įstatymų 1948 m. ir 1967 m. reikalavimams.

PELNO/NUOSTOLIO APYSKAITA UŽ METUS LIGI 1972 M. SPALIO 31 D.

73-75 Mortimer St.,
London, WIN 7TB, Kano, Creed & Co.
1973 m. kovo 6 d. Accountants and Auditors.

1971
IŠLAIDOS

1972 1971
PAJAMOS

1972

1,329 Turto nurašymai 1,522
812 Palūkanos už paskolas 648 5,199 Iš Lietuvių Namų 7,084

1,467 Atlyginimas sekretoriui 1,428 1,545 Iš Lietuvių Sodybos 2,131
299 Telefonas 342 (1,738) Spaudos Skyriaus Nuostolis'' (1,483)

94 Spauda, paštas ir kt. 173 — —
38 Banko mokesčiai 44 7,732
51 Įvairios įstaigos išlaidos 72 — —

315 Revizija 365
10 Palūkanos 31 129 Telefono ir kt. pajamos 124

■ ■ • . . : 1 r • : . "j į 162 Depozito sąskaitos palūkanos 130
93 Socialinė ir kultūrinė veikla 77 153 Investacijų palūkanos 101

105 Valdybos narių kelionės išlaidos 133 162 Prekybos Skyriaus pelnas 161
1,246 Pelnas keliamas į Pelno-Nuostolio Paskirstymo S-tą 3,413 247 Gautas palikimas —

5,859 8,248 5,859 8,248

PELNO/NUOSTOLIO PASKIRSTYMO SĄSKAITA
1971

SKIRSTOMA
1972 1971

ATKELTOS SUMOS
1972

20,848 Keliama į apyvartos atsargą 24,261 19,602 Atkelta iš 1972 m. lapkričio 1 d. 20,848
1,246 Pelnas atkeltas iš Pelno-Nuostolio s-tos už 1972 m. 3,413

19,602 20,848 20,848 24,261

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS
Dvidešimtantrajam Metiniam Bendrovės Akcininkų Susirinkimui, kuris įvyks 1-2 Ladbroke Gardens, London, W.ll, 1973 m. balandžio 7 d. 5 vai. popiet. 

Valdybos nariai: A. Pranskūnas, P. Mašalaitis, Z. Juras, J. Alkis, V. Zdanavičius, S. Kasparas, S. Nenortas.

VALDYBOS PRANEŠIMAS
Dvidešimtantrajam Metiniam Bendrovės Akcininkų Susirinkimui, kuris įvyks 1-2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PU, 1973 m. balandžio 

7 d. 5 vai. popiet.
Valdybos nariai: S. Nenortas, A. Pranskūnas, Z. Juras, P. Mašalaitis, J. Alkis, V. Zdanavičius, S. Kasparas.

1972 metais Lietuvių Namų Bendrovė turėjo £3,413, gryno pelno jau atskaičius £1,522 sumą turto nurašymams, šis grynas pelnas yra prideda
mas prie £20,848 sumos, atkeltos iš praeitų metų, ir bendra suma, £24,261, keliama į sekančius metus.

Lietuvių Namų pelnas buvo £7,084 (1971 — £5,199) ir Headley Park pelnas pasiekė £2,131 (1971— £1,545). Spaustuvės nuostolis sumažėjo 
iki £1,483 (1971 — £1,738). Šio nuostolio pagrindinė priežastis yra „Europos Lietuvio“ leidimas. Tikimasi, kad pakėlus prenumeratos mokestį ir padidė
jus apyvartai padėtis ateityje pagerės.

Balanse išduotų akcijų skaičius yra suderintas su akcininkų registracijos knyga ir dabar rodo išduotų akcijų skaičių £11,967 (1971 — £11,700). 
Skolininkų sumos padidėjimo pagrindinė priežastis yra įmokėjimas £1,750 depozito už naują spausdinimo mašiną. Naujos mašinos pastatymas, kuri kai
nuos £3,500, užbaigs Spaudos skyriaus modernizavimo programą.

Būtini remontai ir pagerinimai vykstantieji Headley Parke dar nėra įtraukti į šias apyskaitas. Naujų įrengimų ir remontų kaina gali siekti iki 
£5,000.

Pagal B-vės numatytą tvarką Z. Juras ir V.Zdanavičius atsistatydina iš pareigų. Z. Juras sutinka būti kandidatu renkant naujus Valdybos narius. 
V. Zdanavičiaus vieton kandidatai į direktorių Valdybą bus priimami Susirinkimo metu.

Bendrovės revizoriai Kano, Creed and Co.,sutinka tęsti savo pareigas, ir jie šioms pareigoms vėl bus paskirti, remiantis 1948 m. Bendrovių 
Įstatymo 159 paragrafu.

1972 m. resultatai yra našaus darbo irveiklos rodiklio mūsų bendruomenėje, kurios varduValdyba reiškia gilią padėką visiems nariams už 
glaudų bendradarbiavimą, ir tarnautojams už jų pastangas pereitų metų bėgyje.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS■ i . i ... -m II.™ i m i . r -j*c

Pranešama, kad Dvidešimtantrasis Metinis Bendrovės Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll, 1973 m. balandžio 7 d. 5 vai. popiet 
sekantiems tikslams:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1972 m. balandžio 15 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apysk aitą už metus, pasibaigusius 1972 m. spalio 31 d. ir revi

zorių pranešimą.
3. Išrinkti Valdybos narius — atidėti į balandžio 8 d. 11 vai.
4. Svarstyti teitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1973 m. kovo 6 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius

PASTABOS
Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyv auti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir ne- 
akcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių. 
Lietuviu Namu Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiusta kiekvienam akcininkui pranešusiam savo adresą ir pareiškusiam norą tokią kopiją gauti.
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SODYBOS APYSKAITA SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA
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LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA

1971
Pajamos ;A

1972 1971
Pajamos

1972
Pajamos

1971 1972

Nuoma 4949

Baras 12983

6041

13862

Nuoma ir maistas 7848

Baras 8633

10501

12484

,E. Lietuvio* prenumerata 
ir skelbimai

Nidos Knygų Klubo
3102 3953

Elektra ir gazas 153 129 Įvairios pajamos 559 982 pajamos

Įvairūs darbai

2744

1992

3825

2790

18085

Išlaidos

20032 £17040

Išlaidos

£23967

Išlaidos

£7838 £10568

Baro prekės 7936 7553 Maisto produktai 3808 5557 Atlyginimai 5320 6341
r ■

Atlyginimai 1764 2100 Baro prekės 5118 7032 Popietis ir sip. medžiaga 873 1238

Mokesčiai 957• 1068 Atlyginimai 3748 4413 Knygų rišimas ir kt. 1615 2115

Šviesa-ir šildymas 870 965 Mokesčiai 483 577 Paštas ir ekspedicija 1109 1734

Remontai 778 637 šviesa ir šildymas 783 1133 Remontai 282 313

Skalbykla ir švara • - ...... 4Į4 ^?453' ; Remontai 218 1380 Elektra 161 160

Draudimas 167 172 , Ūkio išlaidos 312

Transportas 170

Skalbykla ir švara 383

Telefonas 199

Draudimas 64

Įvairios išlaidos 209

379

230

518

245

64

308

Įvairios išlaidos 216 150

į f £12886 £12948 £15495 £21836 £9576 £12051

• ’?'A PELNAS £5199 £7084 PELNAS £1545 £2131 NUOSTOLIS £1738-— £1483

A;.' .1
f ' PELNO/NUOSTOLIO arba LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS CENTRO APYSKAITA LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 

PELNO PASKIRSTYMAS
1971

Pajamos
1972 1971

Išlaidos

1972
Atkeltos sumos:

1971 1972

Iš Lietuvių Namų — pelnas 5199 7084 Palūkanos už depozitus ir paskolas 812 648 Metų pelnas 1246 3413

Iš Sodybos — pelnas 1545 2131 Atlyginimai 1467 1428
Praeitų metų sumos 19602 20848

Iš Spaudos Skyriaus — nuostolis —1738 -

Palūkanos už depozitus banke 162

Mirusio palikimas 247

Įvairios pajamos 444

j- j' .r. ■. '

1

130

386

Pašto išlaidos 94

Telefonas 299

Socialinė ir kultūrinė veikla 93

Profesiniai patarnavimai 315

Įvairios įstaigos išlaidos 99

Kelionės išlaidos valdybos nariams 105

Turto nurašymai 1329

173

342

77

365

147

133

1522

Viso

Skirstoma:

£20848 £24261

■' ;J,!^ •' ' £5859 £8248 £4613 £4835 Keliama; į sekančius metus £20848 £24261

-AJ-.i’:...-! ... .1 Grynas pelnas £1246 £3413 £20848 £24261

I f
:■ ( . , | LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ I

a-, jew . Ju1 ' ■ | Data.............................................. '
| I
‘ ĮGALIOJIMAS t |

i AS, ...gyvenantis......................................................................... I

1 Lietuvių Namų Bendrovės akcininkas, turįs ............ akcijų, šiuo įgalioja p............................................. |

į..... ........................................ . gyvenantį................................................ .... |

| arba, jam nesant, p........................................................ gyvenantį..........................................................................  |

I........................................................................................balsuoti mano vardu Akcininkų Suvažiavime, įvyk- I

j siunčiame 1973 metų balandžio 7 d. 5 vai. p.p., Lietuvių Namuose Londone. j

I šį įgaliojimą tvirtinu savo parašu I

■f'ii ii .IViUii if.«j 1, žsloj v r
nitai ■■ V'Js'l « '.'■b ■■ ■ ■ • ■ •'

-et-1; 5 *«»»» n ■- ■ "i U a ■ c

;; a « Z. •‘s
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TIKĖKIME - LIETUVA
PRISIKELS

(Vik. Igaaičio kalbos, pasakytos Vasario 
Šešioliktosios proga Bradforde, santrauka)

Po daugelio metų aš dabar jau prisipa- 
žinsiu: jei anais tremties metais Vokietijoje 
turėjau stiprią viltį dar pamatyti laisvai 
bekvėpuojantį gimtąjį kraštą ir sugrįžti į 
anų vaikystės dienų namus, t'ai šiandien, 
jau daugiau kaip po ketvirčio šimtmečio, 
man tos viltys sumažėjo. Jos sumažėjo man, 
bet ne mums. Jos sumažėjo tiems, kurių gy
venimo saulutė jau leidžias, bet ne tiems, 
kurie dar tik rengiasi gyventi.

Labai neseniai gavau Justino Marcinke
vičiaus poezijos rinkinėlį. Jis yra lietuvis, 
nors ir komunistas. Atrodo, kad jis netiki į 
Dievą, bet supranta tikėjimo galią. Viena
me posmelyje štai ką jis rašo:

Stoviu sumišęs — kaip Mozė — prie 
liepsnojančio krūmo. 

Virpa raudonos lūpų liepsnelės. Ruduo. 
Dar nėra pašaukimo. Vis dar nėra 

tikrumo, 
kad, sudavus lazda į uola, išt'rykš 

gyvybingas vanduo. 
Reikia tikėti. Reikia labai tikėti, 
kad, ranką iškėlus, iš dangaus imtų kristi 

mana. 
Už kiekvieną stebuklą reikia savim 

užmokėti — 
savo gyvenimu, meile, širdim ir daina.

Tikėjimas ir tik tikėjimas stebuklus da
ro. Ir tikėjimas į laisvos Lietuvos prisikėli
mą vis dėlto yra labai didelė mūsų sielos 
savybė. Aš tvirtai esu įsitikinęs, kad su ši
tuo tikėjimu mes susirinkome čia, nes jei 
mes neturėtume jo — šito tikėjimo, išbluk
tų Vasario šešioliktosios akto prasmė ir jo 
istorinė reikšmė.

Atsiminkime, kad mes esame nepirmuti- 
niai tokios nevilties padėtyje. Tik atsisuki
me truputį atgal ir mes rasime, tiesiog be
viltiškų mūsų tautos valandų. Lietuviai iš
tisus 40 metų kovojo dėl spaudos, dėl savo 
gimtojo žodžio. Mūsų knygnešiai tik tam
siomis naktimis ėjo to žodžio iš Prūsų par
nešti. Rusų žandarai juos lydėjo už tą žodį 
į Sibiro taigas. Rusinimas ėjo per valsčius 
ir mokyklas ir lenkinimas per dvarus ir kle
bonijas.

Mūsų dainius Maironis, pasidairęs po ap
siniaukusią Lietuvos padangę, su sielvartu 
širdyje dainavo:

Neregėti aušros. Taip prailgo naktis.
Apie tikėjimo stebuklą gražiai pasakoja 

nepriklausomybės kovų dalyvis pulk. Gied
raitis:

„Nedaugelis ir didelių tautų ištvertų tiek 
vargo ir persekiojimo, kiek pakėlėme mes. 
Kažin, ar pasaulyje kas nors galėtų patikė
ti, kad reikėjo kariauti dėl raidės. Ne dėl 
aukso ar kolonijų — dėl maldaknygės. At
rodė, kad danguje buvo Dievas ir žemėje 
mes vieni, apleisti ir be pagalbos. Jeigu 
prabyla nebylys, jis išgąsdina kalbančiuo
sius. Toks buvo mūsų Vasario šešioliktosios 
aktas, jis išgąsdino mūsų kaimynus. Mūsų 
Nepriklausomybės aktas buvo tarsi vos gi
męs kūdikis miške tarp vilkų. Vokiečiai dar 
siautėjo Lietuvoje ir bolševikai puolė mūsų 
miestus. Jokia valstybė nesiskaitė su mu
mis. Ir čia atėjo tie, kurie tvirtai tikėjo j 
laisvos Lietuvos prisikėlimą, atėjo mūsų sa
vanoriai. Atėjo paremti šito akto žodį, kad 
jį suprastų kiekvienas. Ir jie, kaip tas nar

SKALDANTI IR JUNGIANTI JĖGA
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro 

valdybos pareiškimas

Naujoji Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba, pradėjusi savo veiklą, pa
skelbė gaires, kurios yra mūsų kadencijos 
darbo 'kelias, užsibrėžimai ir siekimai. Mes 
tada pasisakėme ir norime vėl pakartoti, 
kad spauda yra visų pripažinta didelė jėga, 
galinti ir jungti, ir skaldyti.Ryžomės daryti 
viską, kiek mūsų jėgos leis, kad laisvoji lie
tuvių spauda laikytųsi spaudos etikos, kad 
jos puslapiuose labiau atsispindėtų vieny
bės dvasia ir nebūtų išsišokimų nei prieš 
atskirus asmenis, nei prieš ideologines gru
pes. Mes norime, kad vienybės dvasia jung
tų visus lietuvius į bendrą (kovą prieš Lie
tuvos okupantą, o ne prieš brolį lietuvį, gy
venantį laisvėje ar už geležinės uždangos.

Tuo reikalu daug rašo ir mūsų spauda, 
nes bereikalingas tulžies laistymas tik džiu
gina mūsų krašto okupantus. Teisingai ne
seniai pasisakė „Keleivis“, kad „šioje tul
žies kovoje nuostabu tai, jog pastaruoju 
metu vėl laistoma tulžis ne į Lietuvos oku
pantą rusą, visų mūsų nelaimių kaltininką, 
ne į jam absoliučiai parsidavusį tarną ar 
lietuvių tautos išdaviką, o būtinai į lietuvį 
kultūrininką“.

Tą tulžį laistyti karkas bandė ir prieš LŽS 
pirmininką kun. Juozą Vaišnį, S. J., iškrai
pydami faktus, išsigalvodami nebūtų daly
kų, po kojomis mindami spaudos etiką ir 
krikščioniškąją moralę, bereikalingai ka- 
Ibindamiesi prie atskirų žodžių, kad tik ga
lėtų diskredituoti asmenį dr jo einamas pa
reigas. Tuo buvo norėta piktai atsimokėti 
už jo uolią, šakotą visuomeninę veiklą. Juk 
jis prieš dvidešimt trejus metus įsteigė 

susis pasakos kareivis, užėmė užburtus na
mus ir išvarė piktąsias dvasias“.

Mes ne vienodai pergyvenome savo vals
tybės ir gimtojo krašto netekimą. Vieni — 
ten gyvenę dr kūrę krašto ateitį, dabar at
sidūrėme laisvuose Vakaruose. Kiti liko na
mie ir neša Kremliaus uždėtą okupaciją, 
dar kiti turėjo eiti kryžiaus kančios kelius 
Sibiro taigose ir rusų kalėjimuose. Gi miš
ko broliai kovojo Lietuvos miškuose ir be
maž visi tapo nežinomais kariais, žuvusiais 
dėl gimtojo krašto laisvės ir besiilsinčiais 
po lietuviškos žemės velėna.

Ir kiek tų karių — karių sukilėlių, karių 
savanorių, miško brolių, karių dar iš di
džiųjų kunigaikščių laikų ten ilsis toje Lie
tuvos žemelėje. Jei visus šventus pavergtos 
tėviškės didvyrių kapus kas nors tik mažo
mis ugnelėmis pažymėtų... tėviškė karšta 
žvaigžde suspindėtų. Tiek ten žuvusių dėl 
mūsų brangios tėviškėlės.

O ar galime įsivaizduoti, kaip tėviškės 
netekimą išgyveno tie, kurie Sibiro taigose 
kentė badą ir šalt'į, kurie kankinami rusų 
kalėjimuose?

Dar kitaip Lietuvos laisvės bylą išgyveno 
mūsų jaunimas: ir tas, kuris gyvena pa
vergtoje tėvynėje, ii- tas, kuris skrajoja 
laisvuose Vakaruose.

Mūsiškiams Lietuva yra tik vaizdas, tėvų 
ar mokytojų nupasakotas, gal kiek įsivaiz
duotas. Jie žino, kad yra tokia Lietuva su 
Nemunu ir Dubysa, su daugybe padavimais 
apipintų piliakalnių, su Gedimino pilimi 
Vilniuje ir su smūtkeliu prie kelio. Tai ir 
visikas. Tačiau jie nematė ten švintančių 
pavasarių ir negirdėjo pavakariais Skam
bančių jaunimo dainų. Visa tai jiems yra 
lyg graži pasaka, gal svajonė, o gal ir sap
nas.

Kitaip Lietuvos laisvės bylą išgyvena tas 
jaunimas, kuris yra sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Jiems draudžiama kalbėti apie Lie
tuvos nepriklausomybę. Komunistai viso
kiais būdais teršia ir juodina tuos gražius 
laisvės dienų laikus. Jie negali viešai gie
doti savo tautos himno ir prisiminti didžio
sios tautinės šventės — Vasario šešiolikto
sios. Bet jie visi jaučiasi lietuviais esą ir 
savo išvaizda stengiasi išsiskirti iš atėjūnų 
tarpo. Jie brangina savo kalbą ir ugdo tėvų 
krašto meilę savo jaunose širdelėse. Svar
biausia, jie turi gimtąją žemę po savo ko
jomis. Ir ta žemė jiems nuolat byloja, kad 
tai Lietuva, jų tėvų gimtasis kraštas. Jie 
vis dar ten turi daugybę paminklų, prime
nančių tėviškę ir Lietuvos nepriklausomy
bės laikus. Jų širdyse gyva, oi gyva Liet'u- 
va, nors gal ir ne tokia ryški, kaip kad bu
vo anomis laisvės dienomis.

Lietuvos istorija mums pasakoja, kad ru
sai daugiau kaip 100 metų laikė okupavę 
Lietuvą prieš nepriklausomybės laikotarpį. 
Okupantai net ir Lietuvos vardą buvo iš
braukę iš jų mokyklų vadovėlių. Bet ten 
pavergtoje tėvynėje, o ne laisvėje, kilo di
dieji lietuviai. Ten iškilo Valančius, didysis 
knygnešys J. Bielinis, Dr. J. Basanavičius. 
Dr. V. Kudirka, Vaižgantas ir daugybė kitų. 
Tikėkime ir tvirtai tikėkime, kad ateis nau
ji laikai ir kils nauji Basanavičiai ir nauji 
Kudirkos, bet jie ir vėl kils ten — paverg
toje tėvynėje, o ne laisvuose Vakaruose. 
Iš ten į laisvę veržėsi ir Simas Kudirka ir 
Kauno miesto sode fakelu suliepsnojo Ka
lanta.

„Laiškus Lietuviams“, religinės ir tautinės 
kultūros žurnalą, ir jį jau aštuoniolikti me
tai redaguoja. Jau dvidešimt treji metai, 
kai jis dirba su skautais. Jau dešimt' metų, 
kai jis yra vyriausias Skautų sąjungos dva
sios vadas. Už savo veiklą yra apdovanotas 
visais augščiausiais skautų sąjungos ordi
nais. Jau ketvirti metai jis uoliai dirba švie
timo taryboje. Jeigu tie šmeižėjai būtų ati
davę lietuvybei bent dalį tos duoklės, ku
rią yra atidavęs J. Vaišnys, S. J., tai mes 
galėtume tik džiaugtis.

LŽS centro valdyba protestuoja prieš to
kių šmeižėjų užmačias ir prašo visus re
daktorius griežtai atsiriboti nuo tokių 
straipsnių skelbimo, nes jie tik pila vande
nį ant okupanto malūno, dksiredituodami 
visuomenės veikėjus ir skaldydami mūsų 
jėgas.

Savo straipsniais mūsų spaudoje kun. J. 
Vaišnys visuomet stengiasi visus lietuvius 
jungti į bendrą darbą ir bendrą kovą su 
okupantu, ragindamas vengti visa to, kas 
mus skiria ir skaldo.

Jeigu mes parodytume daugiau geros va
lios, dažniau susitiktume, išsikalbėtume, 
bet neitume tuoj į spaudą su kažkur nugirs
tais gandais ir nepatikrintomis žiniomis, tai 
būtų daug vieningesnė mūsų visuomenė, 
stipresnės mūsų jėgos ir didesnė laisvės at
gavimo viltis.

LŽS centro valdyba

KIEKVIENO LIETUVIO PAREIGA PA
LAIKYTI SAVĄJĄ SPAUDĄ. AR JAU 
UŽSISAKĖTE „EUROPOS LIETUVĮ“ 1973 
METAMS?

KITI RAŠO
„Mūsų Pastogė“ Nr. 7 moterų skyriuje 

įsidėjo O. Galbytės straipsnį „Generacijų 
tarpas“.

„Išsigandę stovime šiandien prieš aliar
muojančią jaunimo statistiką: narkotikų 
nuodingas vartojimas, mergaitės — moti
nos, jaunimo kriminalai. Pykstame, kad 
vaikams aukojami mūsų pinigai, laikas ir 
dėmesys neatneša lauktos naudos. Diena 
dienon psichologai atsakinėja į tūkstančius 
susirūpinusių tėvų klausimus: — Kas atsi
tiko? Kas darosi su jaunais žmonėmis? Ko
dėl jie tokie nedėkingi? Kodėl su panieka 
atmeta viską, ką mes laikome vertingu?

UŽGAVĖNĖS
Užgavėnės būdavo pati spalvingiausią 

žiemos šventė ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tuose Europos kraštuose. Nebuvo tai bažny
tinė šventė, bet vistiek Lietuvos kaimuose 
beveik niekas nedirbdavo.

Užgavėnių diena buvo labiau susijusi su 
įvairiais prietarais, negu bet kuri kita me
tų diena. Pav., buvo manoma, kad tą die
ną negalima verpti, nes mėsą kirmėlės 
grauš, pelės audeklus sukapos; negalima 
malti, nes vėjas stogus nudraskys; negali
ma srikti siūlų, nes vasarą avys kaituliu 
suksis ir t. t.

Svarbiausia, kad Užgavėnių dieną niekas 
alkanas nebūtų. Visi valgydavo daug ir rie
biai, nes rytoj prasidės gavėnia ir žmonės 
pasninkaus ištisas septynias savaites. Kiek
viena Lietuvos provincija turėjo specialius 
Užgavėnių valgius, arba tuos pačius kitaip 
pagamindavo. Pav., Žemaitijoje bent nepri
klausomybės laikais svarbiausias Užgavėnių 
valgis buvo blynai (sklindžiai), kuriuos 
bent kretingiškiai „plinciais“ (iš vokiško) 
vadindavo. Kai Aukštaičiuose žmonės 
blynais maitinosi kasdien, tai že
maičiuose tai buvo Užgavėnių patiekalas ir 
jis buvo privalomas kiekvienuose namuose. 
Mat, kasdieniškame gyvenime žemaičių pa
grindinis valgis buvo košė (ypač „pus- 
marškonė“), o aukštaičiai vis kepė blynus 
ir, padažydami juos mirkale, valgė.

Svarbiausia Užgavėnių pramoga būdavo 
kaukininkai, Žemaitijoje „žydais“ vadina
mi. Susidariusios žmonių grupės išsivers
davo kailinius, prisitaisydavo barzdas, išsi- 
suodindavo veidus arba užsidėdavo įvai
riausias kaukes, vaizduojančias žydus, vel
nius. „smerčus“ ir kt. Tos grupės traukda
vo su armonika iš kaimo į kaimą, iš ūkio į 
ūkį, visokias išdaigas krėsdami, blynus' ir 
alų ragaudami, sūrius ar dešras nudžiau
dami... Vakare „žydai“ atvykdavo į iš anks
to numatytą vietą, kurioje būdavo muzi
kantai ir visi šokdavo iki pusiaunakčių. 
Tose vakaruškose dažniausiai įvykdavo 
riebiai persirengusio „Lašininio“ kova su 
liesu „Kanapiniu“, vaizduojančiu gavėnią 
ir jos pasninkus.

Žemaitijoje Užgavėnių dieną buvo dar 
vienas paprotys, kuris neminimas kitose 
Lietuvos vietose. Tai sūpynės. Daržinėje 
jau būdavo pusė pašaro nušerta, todėl at
sirasdavo vietos sūpynėms. Permetę per 
balkę dvi stiprias virves, jos galus pritvir
tindavo prie lentos galų. Dažniausiai tam 
reikalui vartodavo specialias mėšlavežių 
šonines lentas, „dumpeklėmis“ vadinamas. 
Du stipresni vyrukai atsistodavo galuose ir 
supdavo, o vaikai ir moterys atsisėsdavo 
ant lentos vidurio. Ir taip pakaitomis visą 
dieną, kol galvos pradėdavo suktis...

Prisimenu, kad viename kauikininkų žy
gyje ir pats esu dalyvavęs. Kitaip sakant, 
ėjome „žydais“. Buvau jau lankęs gimna
ziją ir dalyvavęs skautuose. Todėl dar ge
rokai prieš ugžavėnes pradėjome mokytis 
niekam nesuprantamą skautų dainelę „Ei, 
kil, kil, kil, vač, vač, vač“... Nelengvas tai 
buvo darbas, bet kaimo vyrukams labai 
patiko ir mokėsi atsdėję. Atvykę į naują 
vietą, tuoj apstodavom blynus kepančią 
šeimininkę ir visi užtraukdavom „Ei, kil, 
kil, kil“.,. Pasisekimas buvo nepaprastas. 
Neprašant vaišindavo blynais ir net deg
tine. Tegu atleidžia Skautai, kad jų 
tarptautinė „balabaika“ buvo kartą įtrauk
ta į lietuviškus Užgavėnių papročius. Gy
venime viskas modernėja ir keičiasi...

čia suminėti Užgavėnių papročiai buvo 
praktikuojami tik kaime. Tačiau nepriklau
somybės metais jie jau buvo pradėję persi
mesti ir į miestą. Žinoma, čia turima gal
voj t'ik „žydus“ ar kaukininkus, kurių pa
sirodymai kelis paskutinius metus Kaune 
jau buvo pradėję virsti Užgavėnių karna
valais. Tūkstančiai žmonių juose dalyvau
davo, dar didesnis skaičius stebėdavo.

Įdomu, kad Užgavėnių žaidimai buvo dau
giausia susiję su būsimomis vedybomis. Per 
juos jaunieji lyg ir pasirinkdavo būsimas 
poras. Daugiausia kentėdavo senmergės ir 
senberniai: juos krapydavo vištos koja, 
duodavo graužti žagarų ir kt.

Nežinia, ar Užgavėnių papročiai dar prak
tikuojami Lietuvoje šiandien. Greičiausia 
jie jau baigia išnykti, kaip yra išnykę Va
karų Europoje. Vienintelis simbolinis pa
protys dar yra užsilikęs — tai taip vadina
mi blynų ar spurgų baliai. O šiaip jau tai 
yra paprastas antradienis, kuriam praėjus 
niekas nepasikeis.

J. Bltm.

— Klausimai pilni rūpesčio, tačiau .po jais 
slepiasi ir pyktis, kuris aiškus mūsų panie
kos pilnose pastabose apie jų rūbus, plau
kus, jų pažiūras į seksualumą ir, kad „jie 
nenori siekti jokio padoraus gyvenimo tiks
lo".

Kodėl šiandien yra tekios didelės įtampos 
tarp tėvų ir augančių vaikų? Kodėl tiek 
daug paniekos vienų kitiems? Kodėl esa
me svetimi savo vaikams?“

Autorė mano, kad kalti tėvai ir aplinku
ma. Esą vaikai dabar anksčau subręsta, bet 
jiems to subrendimo nenorima pripažinti: 
Mokykla neduodanti pasirinkimo laisvės — 
nori ar nenori, turi sėdėti mokyklos suole, 
kol sulauki tam tikro amžiaus. Ir baiga:

„Jeigu nori prisidėti prie bendruomenės 
veiklos, neleidžiama: nes juk „ką jie išma
no". Arba priskiriame jiems vaikišką veik
lą. O kiek atsirastų bendro darbo jauniems 
drauge su suaugusiais, kuriame jie iš senes
nių išmokti galėtų, savuosius idealus sude
rindami su senųjų idealais. Mes dažnai sa
kome, kad jauni nesidomi mūsų idealais, 
jų suprasti nenori ir nepritaria mūsų dar
bams. Tačiau yra daug pavyzdžių, jog jie 
labai gerai supranta ir daug prisidėti gali, 
jeigu tik mes jiems daugiau leistume, o ne 
tik kritikuotume. Yra daug pavyzdžių, kaip 
mes patys skriaudžiame savo vaikus. Ang
lų filosofas John Locke prieš tris šimtus 
metų yra pasakęs: „Juo anksčiau tu vaiką 
vyru laikysi, tuo greičiau jis bus vyras“.

„Naujienos“ per eilę numerių davė Liu
do Dovydėno Taboro Farmoje vykusio žur
nalistų ir rašytojų suvažiavimo lengvu sti
lium sukurtą aprašymą. Kalbėdamas apie 
mūsų spaudos vargus, be kita ko jis taip 
sako:

„Čikagoje, Sandaros redakcijoj kampe 
pamačiau stovinčią kėdę — ratukus. Tai 
tuose ratukuose važinėja mūsų senas rašto 
veteranas Mikas Vaidyla. Simboliška. Ar 
greit mūsų spauda bus ratukuose? O gal 
jau? čia reik išskirti religinę spaudą. Bet 
kai išnyks Sandara, Dirva, Naujienos, Ke
leivis, Nepriklausoma Lietuva ir kiti pana
šios dvasios leidiniai, religinė-konfesinė 
spauda vargu ar nulašins ašarą. Ir t'ai sa
vaime aišku, juos ir iškabas pakeis airiai, 
italai. Rašiau kartą Dirvai, prašydamas ad
ministratoriaus pagalbos. Atsliepė redakto
rius, besąs veik trijose asabose: redakto
rius, administratorius, rinkėjas. Nedaug ju
moro tokioje būklėje. Keleivį leidžia, reda- , 
guoja, adminstruoja, galim sakyti, du vy
rai J. Sonda ir A. Gustaitis. Tas pats Gus
taitis, kurio aštrų, juvelyro ranka apdorotą 
jumorą labai mėgstame. Galėtum eiti ir , 
toliau: į Naujienas, į Europos Lietuvį, Aus- I 
tralijon, Dietų Amerikon.

VIEŠPATIES
Jonas Gailius 

(Iš sukaktuvinės knygos — „Ištiestos 
rankos“)

Ėjau, keliavau vingiuotais žemės vieške
liais, ir sustojau prie aukšto kalno.

Keikia smaili kalno viršūnė ir kokie ga
ilingi vėjai ten blaškosi! Maža pušelė, prisi
glaudusi prie uolėtos keteros, kaip mažas 
kūdikis virpa.

Sutiktasis

Koks didelis esi, mano sutiktasis žmogau, 
ir kokia gailinga tavo dvasia!

Aš matau — — —
eina žmonės ir nueina. Ir nė valandėlei 

nesustoja. Jie kalba apie duoną, sudėvėtus 
rūbus, apie supleišėjusias nuo darbo ran
kas.

Bet 'kodėl tu niekad apie tai nekalbi, ma
no sutiktasis žmogau? Argi tavo rankos ne- 
sutrūksta nuo darbo, o kūnas nereikalauja 
sotaus maisto?

Tu kažin ką mąstai...
Ak. šalia tavęs stovi pavargusi moteris 

ii- tu, man rodos, galvoji, ką jai atsakyti. 
Ir kai tavo lūpos suvirpa, o iš žvilgsnio ver
žiasi įtikinąs nuoširdumas, ji patenkinta 
nueina.

O ar tu nieko neprašai, nieko niekad ne
klausi.? Nejau tau visa aišku, kai visi tik 
klausinėja?----------

Tu palieki žmones ir eini į savo namus. 
Tavo veide ramybė ir džiaugsmas. Kažin ką 
dainuoji savo jaukiame kambarėlyje, ir 
man atrodo, jog girdžiu, kaip čiurlena tė
viškės upeliai ir kaip birbyne švilpia ma
žas piemenėlis.

Tu pasitenkini savo dvasios platumomis 
:r ramus esi gilia mintimi.

Dėl to jie visi eina ir praeina, nes jie ne
suvokia, ko nori, ko trokšta ir ko siekia.

Tu tai žinai, ir toks didelis esi kaip ne
bylusis kalnas.

šviesiaplaukis kūdikis

Koks mažutis esi, šviesiaplauki kūdiki, 
ir keikia nekalta tavo siela!

Aš žiūriu----------
tu lakstai dideliame kieme ir renki ak-

Man rodos, mes gyvenam įsibėgėjimu 
įteisinta iliuazija: juk rašo, spausdina, lei
džia. Ko čia trūksta? Kaip gi kitaip? O 
tikrovėje — mes labai skubiu žingsniu ei
nam pakalnėn, einam neapgalvodama, kad 
į kalną bus kur kas sunkiau atitempti, kai 
kuris nors leidinys atsidurs pakalnėje. Da
bar dar mes galim daug ką pataisyti, dabar 
dar laikosi knygnešių tradicijos žmonės, 
nors ir pavargę, nors metų naštos slegiami 
dar talkininkauja. Gal nedaug tuo tarpu pa
remdami, lengvindami naštą pastūmėsim 
ilgesniems metams.“

Dailiai ir tiksliai pasakyta. Tik norėtųsi 
paabejoti, kad redaktorių ir bendradarbių 
atžvilgiais religinė spauda turėtų išimtinę 
padėtį. O airiai ar italai būtų mums men
ka paguoda.

„Draugas“ (Nr. 18) išspausdino b. kv. 
straipsnį apie Sibirą, pavadintą „Pavergtų 
tautų šaldytuvas“. Jame aprašomi Sibiro 
turtai, įsikūrimo sąlygos ir gyventojai. Lie
tuvių Sibire 1970 m. dar buvę 76.700. Štai 
viena ištrauka apie Sibirą ir skatinimą ja
me kurtis.

„Po Stalino mirties Sibiro gyventojų skai
čius kek sumažėjo, nes jis nebebuvo papil
domas naujais tremtiniais. N. Chruščiovas 
Sibirą vadino šaldytuvu, pripildytu įvai
riausių turtų: anglies, metalų, aukso, dei
mantų, įvairios energijos dalykų. Jis siūlė 
visoms sovietų tautoms važiuoti į Sibirą ir 
„šaldytuvo produktais“ naudotis. Tą pačią 
politiką tęsė ir jo įpėdiniai. Tačiau Sibiro 
gyventojų skaičius nedidėjo.

Griebtasi kitų paskatinamų priemonių. 
Dabar nauji Sibiro kolonistai gauna daug 
lengvatų: nuo 15 ligi 100 proc. aukštesnį at- 
.yglnimą, kaip kitose Sovietų Sąjungos vie
tose, ligi 50 dienų atostogų per metus, kas 
treji metai nemokamą bilietą kelionei į bet 
kurią Sovietų Sąjungos vietą ir atgal. Po 
15 metų tarnybos pensijos gavimo laikas 
sutrumpinamas penkeriais metais. Nau
jiems kolonistams duodamas butas.

Paskatos Sovietų sąlygomis labai dide
lės, tačiau 1960 — 1970 m. bėgyje Sibiro 
gyventojų skaičius sumažėjo beveik visu 
milijonu. Gyventojus daugiausia išbaido di
džiuliai šalčiai. Dėl šalčio, kad ir smarkiai 
kūrenamuose butuose, iš sienų, lubų ir grin
dų nuolat veržiasi vandens lašai. Eidami į 
mokyklas, mokiniai žaidžia tokiu būdu: jie 
spjaudo į viršų ir čia pat gaudo jau krin
tančius ledo gabaliukus.“

JAUNIMO ŽURNALAS

Vasario mėnesio pabaigoje pasirodys jau
nimo informacinis žurnalas „Pasaulio lie
tuvių jaunimas“. Leidžia Pasaulio lietuvių 
jaunimo Sąjungos ryšių Centras Čikagoje. 
Vyr. redaktorė Jūratė Jasaitytė. Žurnalas 
pasirodys kas antras mėnuo.

Žurnalo adresas: 2422 West Marquette 
Road, Chicago, Ill. 60629.

PASAULYJE
menėlius. Tačiau nemeti jų į praeivius, o 
statai svajonių pilį. Ją apibarstai geltonu 
smėliu, o viršuje įsmeigi gėlės žiedą.

Tu neturi rūpesčių kaip mes, suaugę 
žmonės, ir nuolat dainuoji. Tavo paprastu
tei dainai pritaria paukščiai, ir margi dru
geliai sukinėjasi apie tavo garbanas.

Prie tavęs prieina susirūpinusi motina. 
Ji bučiuoja tavo švelnų veidelį ir klausia, 
ar nenori valgyti. Tačiau tu atsisakai: tu 
dar nebaigei statyti smėlio pilies, o saulė 
jau arti laidos.

Bet tu užaugsi, mažasis geltonplauki, ir 
tavo galva bus pilna rūpesčių. Tu statysi ne 
smėlio pilis, o didelius namus ir norėsi ką 
nors gero padaryti.

Tik ar tu spėsi užaugti? Ar tu nematysi 
kraujo ir ugnies, negirdėsi bombų sprogi
mų ir aimanų?

Žaisk, kol esi mažas:
mes, suaugę žmonės, klausomės tavo juo

ko ir dainų, žiūrime į švelnutį veidą ir at
simename kadaise statytas mūsų smėlio 
pilis.

Deja —------
laikas ir žmonės jas seniai sugriovė.

Persipildė mano dvasia

Mano Viešpatie! Persipildė mano dvasia, 
ir aš noriu melstis į Tave.

Tu išklausyk manęs!
Tegu aš būnu mažutis kaip kūdikis Ta

vo pasaulyje, o mano siela tegu būna rami 
ir švelni kaip atsiskyrėlio...

Tiek žmonių aš sužeidžiau, tiek sielvarto 
jų širdysną įpyliau! Ir šiandien vieno ne
supratau... Iš manęs laukė paguodos ir su
stiprinimo, o aš atėmiau paskutinius ra
mybės lašus...

Mano Viešpatie! Ir aš neramus dėl to, ir 
mano dvasia rauda.

Nuramink mane, paguosk, o Viešpatie! 
Atsiųsk angelą sargą, kad išmokytų mane 
kūdikio žingsniais vaikščioti ir nieko ne
užgauti...

Jei pavargau. — leisk man pasilsėti! Jei 
kantrybę praradau. — leisk man ją vėl at
rasti! Jei mėginamas esu, — duok man dar 
daugiau geros valios ir jėgų!

Persipildė mano dvasia, — ir vėd jaučiu, 
kaip viduje skauda kančia...

Mano Viešpatie!..
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Europos Lioturiu Kroniliu
PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

Mūsų spaustuvėje ateinančią savaitę bus 
montuojama nauja spausdinimo mašina. 
Atsiprašome skaitytojus, kad „Europos Lie
tuvis“ vieną savaitę negalės pasirodyti.

Redakcija ir Leidėjai

MŪSŲ RĖMĖJAI

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

2.50 sv. — J. Šidlauskas;
1.50 sv. — P. Gabrys;
1,35 sv. — J. Navickas;
po 0,90 sv. — A. Stašaitis ir A. Šimkevi- 

čius; 0,70 sv. — P. šumanauskas; 0,40 sv. 
— V. Juknelis; 0,30 sv. — P. Iškauskas.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Vasario 16 d. proga Nottinghamo lietu
viai per Ig. Jušką paaukojo 53,40 sv.;

LAS Nottinghamo skyrius — 25,00 sv.'
DBLS Nottinghamo skyrius — 16,00 sv.
V. Apanavičius paaukojo 1,00 sv.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja

ma.
Tautos Fondo Atstovybė

LONDONAS
MIRĖ O. NAUJOKAITIENĖ

Londone staiga mirė Ona Naujokaitienė, 
72 metų amžiaus. Palaidota kovo 5 d. iš 
lietuvių bažnyčios.

TOWER HAMLETS ŠOKIŲ FESTIVALIS

Jis prasidėjo vasario mėn. 9 dieną York 
HalTėje su tarptautiniu vakaru, kuriame 
dalyvavo 16 atskirų vienetų. Jų tarpe ir 
mūsų mažieji šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, pasirodydamo su dviem šokiais (tiek 
tebuvo skirta laiko). Jie nelaimėjo premi
jos, bet susilaukė daug plojimų.

Šioje dalyje I vietą ir taurę laimėjo Gra
vesend (Kent) Gordon mergaičių mokyk
la su Bulgarijos šokiais, nes t'os mokyklos 
programoje privaloma mokytis šokta kitų 
tautų šokius.

Suaugusiųjų dalyje I vieta atiteko rusų 
Balalaikos grupei, kuri buvo pati pajėgiau
sia.

Vertintojų komisijos vedėja buvo dr. V. 
Cyriax. Nors mūsiškiai nieko nelaimėjo, bet 
keliais atvejais nuskambėjo Lietuvos var
das ir mažieji padarė, ką galėjo.

Ž. Knituva

PASKAITOS

Tower Hamlets katalikų dekanatas, ku
rio žinioje yra ir lietuvių bažnyčia, ruošia 
gavėnios metu paskaitas su diskusijomis. 
Paskaitos bus skaitomos LIMEHOUSE CA
THOLIC CLUB patalpose, 636 COMMER
CIAL ROAD, El.

Lietuviai kviečiami taip pat dalyvauti. 
Pirmoji paskaita bus kovo mėn. 13 dieną, 
8 vai. vakaro. Skaitys kun. O. B. KELLY.

Po kiekvienos paskaitos 'bus arbatėlė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS

Sekmadienį vasario mėn. 11 dieną Lie
tuvių bažnyčioje Ikiun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, atnašavo šv. Mišias už Lietuvą, ku
rias buvo užprašęs Lietuvos Atstovas D. 
Britanijai V. Balickas. Pamaldos buvo daug 
iškilmingesnės, nes po ilgesnės pertaraukos 
J. Čemis suorganizavo pilną chorą.

Akademinis šios šventės minėjimas buvo 
vasario mėn. 24 dieną Sporto ir Socialinio 
klubo salėje. Minėjimą atidarė D. B. Lietu
vių Bendruomenės valdybos p-kas S. Kas
paras, pakviesdamas kun. dr. J. Sakevičių. 
MIC, sukalbėti minėjimo invokaciją. Pa
skaitos tema, kurią skaitė kun. dr. K. A. 
Matulaitis, MIC, buvo „Lietuvių Tautos Iš
laisvinimas“. Jis kaip istorikas čia iškėlė 
daug nežinomų faktų iš praeities lietuvių 
kovų dėl laisvės.

Po paskaitos Londono šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami P. Senku
vienės, V. Jurienės ir G. Neiberkienės, at
liko .programos dalį, kuri visiems atrodė, 
kad vyksta lietuviškame kieme, čia tos mo
kyklos rr.cLiniai kalbėjo maldą, dainavo 
„Ten, kur žaidžia Nemunėlis“, deklamavo 
„Esu“, vėl dainavo „Pasivaikščioti“ ir kt.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE gardens, 
LONDON, Wil 2PU

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

Aras Gašlūnas švelniai ir labai jautriai 
pristatė du svetimtaučius rašytojus, ku
rie mylėjo Lietuvą ir apie ją rašė ar 
rašo. Anot jo, nenuostabu, kai lietuviai my
li savo kraštą, taip jau turi būti, bet labai 
miela, kai svetimieji apie mūsų kraštą gra
žiai atsiliepia. Čia jis perdavė lenkų rašy
tojo Kraševskio ir vokiečio Bobrovskio 
mintis, kaip jie rašė apie Nemuno šalį.

Mokyklos mokinių tautinių šokių grupė 
sušoko Kepurinę ir Lenciūgėlį.

Scenoje pasirodė Justinas Černius su sa
vo vadovaujamu choru. Prieš pradedant' 
dainas. Viktoras Šalčiūnas padeklamuoja 
Jemešytės „Partizaną“.

Suskamba „Lietuva brangi“, po jos seka 
„Eisim girion paklausyti“, „Miškų gėlė“, 
„Vakarinė daina“ ir dar kelios kitos dainos. 
Minėjimo dalyviai nepagailėjo plojimų. Lin
kime choro vedėjui ir mieliems choristams 
sėkmės.

Rengėjų vardu Bendruomenės krašto val- 
iybos pirmininkas padėkojo visiems pro
gramos dalyviams ir ypačiai choro vedė
jui ir choristams. Minėjimas užbaigtas ga- 
ingais Tautos Himno garsais.

Po minėjimo Bendruomenės krašto val- 
iyba programos dalyviams surengė kuklius 
užkandžius ir pobūvį, kurio metu šeimyniš
kai buvo pasidalyta įspūdžiais ir nuošir
džiai prisidainuota.

Ž. Knituva

BRADFORDAS
MIRĖ P. KUOSA

Kovo mėn. 2 d. Bradforde mirė Petras 
Kuosa. Jis buvo susipratęs lietuvis, „Euro
pos Lietuvio“ skaitytojas.

SUSIRINKIMAS

Kovo 17 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Vyties 
klubo salėje, 5, Oak Vilias, šaukiamas 
DBLS-gos Bradfordo skyriaus narių ir vi
sų apylinkės lietuvių

SUSIRINKIMAS.

Bus pranešimai ir valdybos rinkimai.
Taip pat' bus svarstoma Liet. Namų B-vės 

akcininkų (vietinių) ir pensininkų reikalai 
ir atstovų pasiuntimas į visuotinį suvažia
vimą Londone.

Todėl kviečiami visi susirinkime daly
vauti ir mums visiems aktualius lietuviškos 
veiklos klausimus apsvarstyti.

Bradfordo Skyriaus Valdyba

LEIQH
DBLS Leigh Skyrius savo metiniame na

rių susirinkime, įvykusiame 1973 m. vasa
rio 10d., perrinko buvusiąją valdybą 1973 
metams.

Pirmininkas J. Blažys, vicepirm. A. Bruz- 
gys, sekr. J. Pilipavičius, kasininkas B. 
Alekna, valdybos narys A. Gramauskas.

Revizijos komisijon išrinkta J. Danaus
kas, V. Miškinis ir V. Ivanauskas.

Buvusiai ir esamai valdybai geros sėk
mės.

J. Pilipavičius

VOKIETIJA
TRANSLIACIJOS APIE LIETUVĄ

Biuletenis „Lietuvis“ rašo, kad Stuttgar- 
to radijas, eilei tautiečių prašant, pažadė
jo ikarts nuo karto duoti transliaciją apie 
Lietuvą arba ką nors iš lietuvių kultūros, 
muzikos, dainų. Pirmoji transliacija, sako, 
būsianti skirta lietuv. Vasario 16-sios var
do gimnazijai Huettenfelde. Transliaciją 
sudarysią patys mokiniai... Gal būt, bus 
galima iš anksto pranešti, kada tokia trans
liacija įvyks.

Mūsų tautiečiai prašomi į tai atkreipti 
dėmesį, transliaciją išklausyti ir bent porą 
žodžių parašyti, kaip patiko, kaip įvertina 
tokią transliaciją. Vokiškai rašyti adresu: 
Herrn A. Baehr, SDR, 7 Stuttgart 1, Nec- 
karstrasse 145.

RADIJO TRANSLIACIJOS LIETUVIŠKAI

Iš Romos kasdien 20,50 valandą iki 21,10 
vai. 41,15 ir 50,34 metrų bangomis.

Iš Vatikano sekmadienių rytais 8,30 vai. 
iki 9,00 vai. ir kasdien 18,15 — 18,30 vai. 
31; 25; 19 ir 196 metrų bangomis.

BALTŲ KONFERENCIJA LUENEBURGE

Kaip jau buvo rašyta, „Baltų Draugija 
Vokietijoje“ rengia š. m. kovo 23-24 d. Lue- 
neburge, šiaurės Vokietijoje, vokiečių Ry
tų Akademijos patalpose, konferenciją ak
tualiais Baltijos krašt'ų klausimais. Bus na
grinėjamos trys problemos: 1) baltų jauni
mas emigracijoje ir tėvynėje, 2) Europos 
„saugumo“ konferencija ir 3) 50 metų So
vietų Sąjungai — sovietinis federalizmas.

Iš lietuvių referatus skaitys dr. K. Če
ginskas iš Uppsalos, Švedijos ir dr. J. Nor- 
kaitis iš Stuttgarto. Apie Europos „saugu
mo“ konferenciją kalbės dr. Bruno Kal- 
ninš iš Stockholmo. Jo paskaita numatyta 
kovo 24 d. Tos dienos konferencijos posė
džiams pirmininkaus dr. A. Gerutis iš Ber
no.

Pageidautina, kad ne tik Vakarų Vokie
tijoje įsikūrę lietuviai, bet ir kituose Euro

pos kraštuose gyveną tautiečiai gausiai da
lyvautų šioje konferencijoje, kurioje bus 
pasisakyta svarbiais Baltijos klausimais. 
Taip pat laukiama, kad lietuviai įsirašys 
Baltų Draugijos nariais. Lietuvių sekcija, 
palyginus su latvių ir estų sekcijomis, turi 
mažiausiai narių.

ŠVEICARIJA
1973. II. 25 Berne įvyko Vasario 16-sios 

minėjimas ir Šveicarijos L. B. metinis su
sirinkimas. Šventė buvo pradėta prof. dr. 
kun. Juraičio atlaikytomis mišiomis ir pa
sakytu pamokslu. Po pamaldų, akademikų 
namų koplyčioje, visi nukeliavo į vieną 
Buergerhaus salę, kur įvyko metinis Švei
carijos L. B. susirinkimas. Dalyviai nu
sprendė užbaigti lėšų telkimo vajų vienam 
kambariui lietuvių Vasario 16 gimnazijoje 
(Vokietijoje) įrengti. Iš viso Vasario 16 
gimnazijai nuo 1971 m. suaukota DM 5.000. 
Susirinkimas įsipareigojo įsigyti 8 komp
lektus Lietuvių Enciklopedijos anglų kal
ba ir padovanoti po komplektą Šveicarijos 
centrinei 'bei universitetų bibliotekoms. Tas 
žygis Šveicarijos L. B-nei kainuos apie 
2.500 frankų.

Buvo perrinkta ta pati valdyba: pirm, 
dr. P. Radvila, vicepirm. dr. Hofer, iždinin
kė Linderienė. Meninę dalį atliko p. Sta- 
siulienės vadovaujama tautinių šokių gru
pė, pašokdama eilę liaudies šokių. Th. Ja
kaitis fleita pagrojo 3 lietuviškas dainas, o 
Hofer jun. paskambino pianinu.

1973. II. 16 kun. prof. dr. Juraičio pa
stangomis suorganizuota lituanistinė prof, 
dr. J. Ereto paskaita Brigo mieste. Profe
sorius su jam būdingu iškalbumu šiltai pri
statė Lietuvą Brigo miesto gyventojams. J. 
Stasiulienės tautinių šokių grupė pašoko 
kelis lietuviškus šokius, kurie publikos bu
vo entuziastiškai priimti. Tos pačios grupės 
pasirodymas papildė ir iliustravo prof. dr. 
Ereto paskaitą.

šis parengimas gražiai prisidėjo prie Lie
tuvos vardo išpopuliarinimo Šveicarijoje.

"skaitytojų laiškai

PAMIRŠTAS REDAKTORIUS

Kažin kodėl buvo pamirštas buv. „E. 
Lietuvio“ ir Nidos Klubo redaktorius K. 
Barėnas? Jam, išeinant j pensiją, nebuvo 
surengtos išleistuvės (bei pagerbimas. Kai 
tiėk metų ištupėjo Lietuvių Namuose ir 
gal nemažai laiko praleido spaustuvės rū
sy, ar nebuvo verta surengti išleistuves ir 
kartu pagerbimą? Mano manymu redakto
riaus išleistuvės būtų buvęs vertingesnis 
ir kultūringesnis dalykas, kaip rengiamieji 
blynų baliai.

Dažnai skaitome „E. Lietuvyje“ apie 
DBLS skyrių pirmininkų ar kitų pareigū
nų išleistuves. Kartais ir net kokias! At
rodytų, kad „E. Lietuvio“ redaktorius, il
gus metus spausdinęs lietuviškąjį žodį, gra
žių išleistuvių tikrai buvo nusipelnęs.

J. Liobė
Redakcijos pastaba. K. Barėnas yra pir
mas Lietuvių Namų B-vės tarnautojas, iš
dirbęs joje iki pensijos amžiaus. Bendrovė 
tuo didžiuojasi ir reiškia jam padėką. At
siskirdamas su bendrove, jis pageidavo ne
ruošti koklių nors ypatingų išleistuvių, pa
sitenkindamas privatišku pasižmonėjimu 
su. B-vės Valdybos atstovais ir bendradar
biais. Šis jo pageidavimas ir buvo paten
kintas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

STOKE-ON-TRENT — kovo 11 d., 11.30 vai. 
(laikas pakeistas), Sacred Heart, Tunstall.
NOTTINGHAME — kovo 11 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažnyčioje.
BRADFORDE — kovo 18 d., 12.30 v.
HARROGATE — kovo 25 d., 3 v. p. p., St. 

Robert's bažn.
ECCLES — kovo 11 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — kovo 18 d., 11.45 vai.
MANCHESTER — kovo 25 d., 11 vai.
LEICESTERYJE — kovo 11 d., 12 vai., Sac

red Heart, Mere Rd.
DERBYJE — kovo 18 d„ 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — kovo 18 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.

NEPRIPAŽĮSTA KALENDORIAUS

Pasirodo, kad indai nepripažįsta kalen
doriaus. „Jeigu duosi indui kalendorių, tai 
jis nukirps jo apačią su skaitlinėmis ir nu
mes, o paveiksluotą viršų pasikabins savo 
miegamajame“, rašo „The Jewish Voice".

Tai esanti pagrindinė priežastis, kodėl 
indai nenori pirkti išsimokėtinai — jie nie
kada nežino, kada prasideda naujas mė
nuo ir ateina mokėjimo terminas.

Jei paklausit indą kokio jis amžiaus, jis 
pasakys bet kokį skaičių, (kuris tuo metu 
ateis jam į galvą. Gali būti trys šimtai ar 
trys dešimtys arba net ir jo telefono nume
ris... Savaime suprantama, kad jie negali 
švęsti ir gimimo dienos, nes niekas jos ne
žino.

Nors ši indų savybė Skelbiama kaip vi
suotinė, bet reiktų manyti, kad Europoj gy
veną lindai atsimena bent savo gimimo me
tus, nes lankant kapines, teko matytli indų 
kapo paminklą, ant kurio užrašyta miru
siojo amžius...

LIETUVOJE
NAUJASIS TESTAMENTAS VILNIUJE

„The Times“ paskelbė Tasso pranešimą, 
kad Vilniuje išleistas Naujasis Testamen
tas.

Laikraštis nuo savęs priduria, kad Lie
tuva yra Sovietų Sąjungos katalikų cen
tras ir kad praėjusiais metais 17.000 Lietu
vos katalikų pasirašė memorandumą, rei
kalaujantį sustabdyti bažnyčios persekio
jimą. Pažymima, kad tame memorandume 
esą paminėti du kunigai, nukentėję už re
ligijos pamokas vaikams.

Tasso pranešime sakoma, kad Naująjį 
Testamentą galės nusipirkti ir užsieny gy
veną lietuviai. Tačiau nieko neminima, 
kad jis bus laisvai pardavinėjamas Lietu
voje.

DAUG Ž. Ū. SPECIALISTŲ

Žemės ūkio akademija tarybiniais me
tais jau išleido 9.770 žemės ūkio specialis
tų. Į šį skaičių įeina agronomai, ekonomis
tai ir miškininkai.

Šiuo metu akademijoje mokosi (įskaitant 
ir neakivaizdinius) virš 5.000 studentų.

V. ŽILINSKAITĖ LATVIŠKAI

Gabios feljetonų rašytojos Vytautės Ži
linskaitės, kurios kūryba kartais spausdina
ma ir E. Lietuvyje, raštai išversti į latvių 
kalbą. Vertė A. Sukovškis.

TADAS BLINDA

Taip vadinasi pirmasis Lietuvos televi
zijos daugiaserijinis meninis filmas, pasa
kojantis apie legendomis apsuptus „svieto 
lygintojus“, kurie gynė vargšus.

Pagal dramaturgo R. Šavelio scenarijų šį 
filmą pastatė režisierius B. Bratkauskas. 
Tado Blindos vaidmenį sukūrė Akademinio 
dramos teatro aktorius V. Tomkus.

KOLŪKIEČIAI TEATRE

Panevėžio rajono Liberiškio tarybinio 
ūkio dirbantieji — teatro mėgėjai lankėsi 
Kaune, kur žiūrėjo J. Grušo istorinę dra
mą „Barbora Radvilaitė“. Drama visiems 
patiko ir paliko gilų įspūdį. Išvykos daly
viai taip pat susipažino su Kauno istori- 
niais-architektūriniais paminklais.

Ši liberiškiečių išvyka į Kauną nebe pir
moji. Jie jau žiūrėjo Muzikinio teatro spek
taklį, pabuvojo kitose žymensėse šio mies
to vietose.

„Valst. Laikraštis“

MENO DIENOS JONIŠKIO RAJONE

Iškilmingai pradėtos Šiaulių miesto meno 
dienos Joniškio rajone. Jos truks beveik 
mėnesį.

Jovaro dainų ir šokių ansamblis, pučia
mųjų orkestras, Šiaulių pieno kombinato 
moterų ansamblis, prekybos mokyklos cho
ras, „Elnio“ kombinato estradinis ansamb
lis, televizorių gamyklos meno saviveikli
ninkai, simfoninis orkestras, mokytojų cho
ras ir daugelis kitų meno kolektyvų kon
certuos Joniškyje, Daukšiuose, Kepaliuose, 
Kriukuose, J. Janonio, Mičiurino, „Tarybų 
Lietuvos“, „Už taiką“, „Paryžiaus komu
nos“, „Tarybinio artojo“ kolūkiuose. Ren
giama šauliečių fotografijos darbų paroda.

Nebus užmiršti ir mažieji Joniškio rajo
no žiūrovai. Jiems šiauliečiai paruošė 
atskirą programą.

„Tiesa“

OPERUOJA VAIKUS

Žinomo širdies chirurgo profesoriaus J. 
Brėdikio mokinys, medicinos mokslų kandi
datas R. Putelis pirmą kartą respublikoje 
pradėjo operuoti labai ankstyvo amžiaus 
vaikus. Vienerių, dvejų, trejų metų mažy
liams buvo pašalintos arba sumažintos 
įgimtos širdies ydos.

Operacijose taisomos kūdikių širdies per
tvaros, uždaromos patalogiškai neteisingos 
kraujagyslių jungtys, siaurinamos plaučių 
arterijos.

SPALVOTAS PLENTAS

Gudrūs Utenos kelininkai: kaimyninių 
plentų šeimininkai skundžiasi, kad jiems 
tai žvyro, tai vėl ko nors pritrūksta. Ute
niškių panašios bėdos nevargina. Pasibaigė 
žvyras — jie žybt ir kalio druska kelius iš
barstė. Kartais vien dėl įvairumo keletą ki
lometrų žvyru, o kelis kalio druska papila. 
Ir neslidu, ir rausva spalva akiai malones
nė.

Iki šiol kalio druska buvo vartojama ne 
keliams taisyti, o dirvoms tręšti.

SUSIRŪPINTA PIENO ŪKIU

Vartant Lietuvoje išeinančią spaudą, į 
akis krinta nepaprastai didelis susirūpini
mas pieno ūkiu. Nuolatiniai paraginimai, 
patarimai, pagyrimai ir papeikimai pieno 
ūkio darbuotojams mirgėte mirga spaudo
je. Retas „Tiesos“ numeris apsieina be mel
žėjų fotografijų ar jų darbo rezultatų ap
rašymų. Visa tai rodo, kad nežiūrint di
džiulių pastangų ir paraginimų, sukolekfy- 
vintas galvijų ūkis neduoda lauktų rezul
tatų.

PLEČIAMAS ZOOLOGIJOS SODAS

Kauno zoologijos sode šiuo metu esama 
apie 250 įvairių gyvūnijos atstovų. Naujau
si sodo gyventojai yra amerikinis fapyras 
ir mažosios laputės fenikai. Laukiama leo
pardų ir tigrų prieauglio.

KNYGOS IR ŽURNALAI

Kazys Ališauskas. Kovos dė 1 Lietuvos 
Nepriklausomybės I tomas, 490 psl. Re
daktorius Pranas Čepėnas, 1972 m. Lietu
vos Veteranų Sąjungos leidinys. Kaina 12 
dolerių. Užsisakyti galima pas autorių — 
7312 So. Washtenaw, Chicago, Ill., 60629.

šitoji knyga yra didelis istorinis indėlis 
apie pirmąsias Lietuvos nepriklausomybės 
kovas ir lietuviškos kariuomenės užuomaz
gą-

žurnalas „Sėja" Nr. 4 apie knygos auto
rių šitaip pasisako:

„Autorius per 14 metų kruopščiai rinko 
medžiagą, nepaprasta kantrybe ir atsidėji
mu ieškojo faktų faktelių įvairiose šio pla
taus krašto bibliotekose, studijavo retus, 
dažnai unikalius leidinius, konferavo ir su
sirašinėjo su savo kolegomis kariais, ne
priklausomybės kovų dalyviais ir gražiai 
pasinaudojo jų visokia pagalba, tarėsi su 
istorikais bei diplomatais, sėkmingai nuga
lėjo šio svarbaus darbo trukdytojus ir me
džiagines šios svarbios knygos kliūtis.“

Journal of baltic studies Nr. 2. Leidžia 
Association for the Advancment of Baltic 
Studies, Inc., USA. Redaktorius A. Ziedo- 
nis.

Žurnalas nagrinėja Baltijos valstybių 
kultūrines problemas. Jame 'bendradarbiau
ja visų trijų Baltijos valstybių intelektua
lai.

Akiračiai Nr. 9, 1972. Atviro žodžio mėn- 
rašts. Turinyje: Pabėgėlių politika, Pokal
bis su Vaišniu, Geležinė uždanga spaudoje, 
Rūpestį keliančios tendencijos Lietuvos in
teligentijoje, Reportažai, spaudos apžvalga.

Lux Christi, Nr. 3 (65). Leidžia Ameri
kos Lietuvių Romos Katalkų Kunigų Vie
nybė. Redaktorus kun. A. Juška.

Turiny: Kunigų ir pasauliečių bendra
darbiavimas, Pranešimas etninių studijų 
reikalu, Lietuvių parapijų sugyvenimas, 
Lietuvių Kunigų Vienybės Seimas, Kroni
ka, spaudos apžvalga.

BLAIVYKLOS LIETUVOJE
Senovėje nusigėrusiems tekdavo smuklių 

pastalės ir pakiemiai. Tai nieko nestebino, 
buvo įprasta. „Kvalifikuota“ pagalba buvo 
teikiama retai, dažniausiai didžiūnams: 
jiems padėdavo išsivemti, apšlakstydavo 
šaltu vandeniu arba... nuleisdavo kraują. 
Apie 3000 m. senumo papiruse įspėjama, 
kad jeigu puotaudamas pasigersi, tai sugė
rovai tave išmes lauk ir niekas tavimi ne
pasirūpins. Viduramžių Anglijos smuklės 
iškaba skelbė, kad pasigėrus šiaudai nak
vynei bus duodami nemokamai... XVII — 
XVIII a. girtus toje pačioje Anglijoje kar
tais priglaudžia kai kurie labdaringesni 
nakvynės narnai, o įsitriukšmavusius girtus 
policija ima nakčiai uždarinėti į dabokles 
su visais kitais nusikaltėliais. Aišku, kad 
čia medicininės pagalbos nebuvo ir dažnai 
tokia nakvynė būdavo paskutinė.

Tarybų Sąjunga, Čekoslovakija, Lenkija 
buvo iniciatorės, steigiant specialias įstai
gas girtiems „priglausti“. Tačiau tai buvo 
daroma ne iš užuojautos girtuokliams. Kiek 
girti, netekę nuovokos, padarė nusikaltimų! 
Anot istoriko Diodoro, Aleksandras Make
donietis, „girtos orgijos metu netekęs nuo
vokos“, padegė karaliaus Darijaus rūmus. 
Kiek girtų paklydo ir sušalo, paskendo, mi
rė nuo persigėrimo, pateko į avarijas, buvo 
sumušti ar užmušti!

Šiandieninė medicininė blaivykla — tai 
specializuota medicinos įstaiga. Ji teikia 
medicininę pagalbą asmenims, pristaty
tiems vidutinio ir sunkaus girtumo būklėje. 
Blaivyklos veiklą raglamentuoja atitinkami 
nuostatai. Mūsų respublikos blaivyklas tu
ri visi stambesni miestai.

Visi patekę į med. blaivyklą nedelsiant' 
apžiūrimi med. felčerio, kuris nustato gir
tumo laipsnį, apžiūri, ar nėra kūno ir gal
vos sužalojimų, išaiškina, ar girtumą neap
sunkina įvairūs susirgimai, ar nėra infekci
nio susirgimo ir pan. Esant rimtoms tra- 
moms, susirgimams ar giliams apsinuodiji
mui svaigalais, pristatytiems į med. blai
vyklą suteikiama medicinos pagalba.

Iš „Mokslas ir gyvenimas“

GEN. J. ČERNIUI 75 M.
Sausio mėnesį gen. J. Černiui sukako 75 

m. amžiaus. Daugelis jį prisimename ne 
tik. iš Lietuvos, bet ir iš Anglijos, kur jis 
vienus metus gyveno ir dirbo paprastu 
darbininku.

Gen. Jonas Černius yra buvęs nepriklau
somybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuome
nės štabo viršininkas ir miinisteris pirmi
ninkas.

Paskutiniosios pareigos jam teko ypač 
sunkiais 1939 metais, kai Lietuvai grėsė di
deli pavojai. Prezidentas Smetona, gelbėda
mas padėtį, sudarė koalicinę vyriausybę, 
kuriai vadovauti ir pakvietė gen. J. Černių.

Šiuo metui gen. J. Černius su žmona gy
vena Flint', Michigan, JAV.
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