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Vaižgantas ir mes
Balandžio 29 d. sueina 40 metų, kaip mi

rė kan. J. Tumas-Vaižgantas.
„Anuo metu tai buvo pats populiariau

sias Lietuvos žmogus, rašytojas, literatū
ros istorijos profesorius, Kauno Vytauto 
bažnyčios rektorius ir, kaip jis pats sakosi, 
šiaip sau tretininkas.

„Jo optimizmas, jo draugystė ir meilė vi
siems ir užkrėtė visus. Visus jis skaidrino 
savo įgyvenimu, savo darbais ir savo raš
tais. Giliai mylėjo Lietuvą ir jai atidavė 
visą gyvenimą.

Buvo daugelio laikraščių redaktorius, lei
dėjas, buvo žmonių švietėjas ir naujo, ge
resnio gyvenimo skelbėjas. Kaip rašytojas 
reiškėsi gaivališku talentu ir paliko tiesiog 
epinius veikalus apie mūsų tautinį atbudi
mą, apie mūsų krašto gamtą* („Darb.“).

Vaižgantas nesirinko darbo ir nelaukė, 
kol kiti jį atliks. Jis mylėjo Lietuvą, kaip 
pats sakėsi, gal net daugiau už Dievulį, o 
taip pat mylėjo kiekvieną lietuvį, kaip sa
vo brolį.

„Ir tapau savosios, lietuviškos visuome
nės tarnas; ne, dar daugiau: jos vergas, dėl 
jos metų metais nefoematąs, kaip skaisti 
saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik! kas 
man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas 
jį įgaliojo man liepti. Ėjau, dirbau be ato
dairos“...

Tumas-Vaižgantas ėjo visų darbų prieš
akyje. Jis net mėgino bendradarbiauti su 
marksistinės krypties laikraščiais ir su 
Kapsuko komunistine valdžia. Kad tik Lie
tuvai būtų nauda. Net nežiūrėdamas, kad 
nepatiks savajai dvasiškai vyriausybei.

Šiandien, kai mes esame susirūpinę dėl 
tėvynės likimo ir savųjų jėgų sumenkėji
mo, Vaižgantas pasidaro geriausiu pavyz
džiu, kaip dirbti ir ką dirbti. Pats darbas, 
pasak jo, yra didžiausia vertybė, o darbš
tumas mūsų pareiga.

Ypačiai gražus pavyzdys Vaižgantas yra 
mūsų jaunimui. Jis nemėgo suktų išsireiš
kimų, miglotų sakinių. Jo aiškumas, vaiz
dingumas, jo šviesus optimizmas ir neišse
miamas entuziazmas, jo mokėjimas džiaug
tis kad ir mažiausiomis kultūrinėmis verty
bėmis, jo viltis, prasimušanti pro juodžiau
sius nevilties dūmus — štai savybės, kurios 
uždega jaunimą visais laikais ir visose ap
linkybėse.

„Nebėra žilaplaukio, raudonskruosčio, vi
suomet linksmo ir nuotaikingo Tumo-Vaiž
ganto. O, kaip jis yra reikalingas džiaugs
mo valandą, kada sielą norisi nuteikti 
aštriu sąmojumi bei laisvu minčių šūkiu! 
0, kaip jis yra reikalingas susirūpinimo 
dienomis, kada pesimistinis galvojimas ne
viltimi subraška, — čia Tumas šūktelėtų: 
ai man, nagi eik ir pasikark, jeigu esi bai
lys; kai nieko neturėjome — su milžinais 
kovojome, o dabar visko yra — ir dar zir- 
za!“ (F. Kirša).

Taip! Jeigu tik atsirastų nors po vieną 
Vaižgantą kiekviename krašte, kuriame įsi
kūrę lietuviai, nepradėtų taip greitai užges
ti mūsų tautinės kultūros žiburiai, nei iš
kiltų taip aštriai nutautėjimo klausimas. 
Deja. Bet žodžiai moko, o pavyzdžiai trau
kia. Geresnio pavyzdžio kovoje dėl tautinės 
gyvybės kaip Vaižgantas mes neturėjome 
ir neturėsime.

Buvusiam DBLS Centro Valdybos nariui 
prof. S. ŽYMANTUI-ŽAKEVIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jo našlei 
Marijai BIRŽIŠKAITEI-ŽYMANTIENEI.

DBLS CENTRO VALDYBA

Čekai piktinasi
Britų parlamento opozicijos vadas H. 

Wilsonas viešėdamas Čekoslovakijoje pa
reiškė, kad 1968 m. įvykiai Čekoslovakijoje 
jau yra praeities dalykas ir jų nebeverta 
minėti. O tie įvykiai yra Sovietų ir Varšu
vos pakto karinė agresija prieš nekaltus 
Čekoslovakijos gyventojus.

„Free Czechoslovak Press Ltd.“ biulete
nis reiškia dėl to pasipiktinimą ir stebisi, 
kad Wilsonas užbėgo net britų vyriausybei 
už akių užtikrindamas, kad 1968 metų įvy
kiai turi būti užmiršti.

Biuletenis cituoja H. Wilsono žodžius, 
kuriuos jis pasakė 1968 m. parlamente kaip 
ministeris pirmininkas britų vyriausybės 
vardu:

„Sovietų Sąjunga sutraukė į Čekoslova
kiją dideles karines pajėgas niekieno ne
kviesta ir neįgaliota. Ji neturi savo žygiui 
mažiausio pateisinimo, nes šis kraštas nie
kam negrasė; tai buvo atvira ir akiplėšiška 
agresija. Toji agresija pažeidė tarptauti
nius įstatymus ir Jungtinių Tautų Chartą“.

Pasak biuletenio, agresija tebevykdoma 
ir šiandien. Ir jei nacių padaryti žiaurumai 
dar nėra užmiršti po 30 su viršum metų, 
kodėl H. Wilsonas jau nori pamiršti 1968 
metų įvykius. Esą net pats Čekoslovakijos 
įjungimas į komunistinę satelitų orbitą dar 
nesąs užmirštas. Krašto užėmimo su Sovie
tų kariuomenės pagalba (1948 m.) klausi
mas dar nesąs išbrauktas iš J. Tautų die
notvarkės, bet tiktai Sovietų užvetuotas.

Didžioji britų spauda taip pat ne labai 
palankiai pasisakė apie H. Wilsono vizitą ir 
jo pareiškimą. „The Times“ mano, kad Če
koslovakija po 1968 metų užgniaužusi kul

PASAULYJE
KUR PIGIAUSIAS MAISTAS? BREŽNEVAS VADOVAUJA

SefitynloS DIENOS
Iš visų Europos Bendruomenės kraštų 

Airijoje maistas yra pigiausias. Imant 
kraštutines kainas už vieną svarą, maisto 
kainos taip atrodo:

Jautiena (steak) — Bonnoj 121 p., Dub
line 58 p., Londone 90 p.

Kiauliena (pork chops) — Romoj 71 p., 
Dubline 50 p., Londone 50 p.

Sviestas — Romoj 64 p., Dubline 27 p., 
Londone 23 p.

Sūris — Romoj 65 p„ Dubline 28 p., Lon
done 33 p.

Viščiukai — Luxemburge 40 p., Dubline 
25 p., Londone 25 p., Hagoj 21 p.

Menkė — Romoj 97 p., Dubline 40 p., 
Londone 38 p., Bonnoj 35 p.

Duona — Luxemburge 19 p., Dubline 6 
p., Romoj 5 p., Londone 6 p.

Pienas (pint) — Kopenhagoj 7 p., Dub
line 5 p., Londone 5 p.

PROPAGANDA PRIEŠ ŽYDUS

Sovietų agentūra Novosti Paryžiuje ir 
Romoje išplatino biuletenius, kuriuose la
bai smarkiai puolami žydai. Juose karto
jama visa litanija kadaise Lietuvoje girdė
tų prietaringų priekaištų žydams. Pvz., sa
koma, kad žydų religija draudžia gydyti 
nežydus, neleidžia gelbėti gojaus gyvybės 
ir pataria mėsos gabalą geriau atiduoti šu
niui, negu alkanam krikščioniui.

Pasirodo, kad visa toji medžiaga paimta 
iš proklamacijų, kurias caro laikais leido 
taip vadinama „juodašimčių“ organizacija. 
Tos organizacijos šūkis buvo — mušk žy
dus — gelbėk Rusiją.

Prancūzų lyga prieš antisemitizmą trau
kia agentūrą į teismą.

PO SVIESTO — MIEŽIAI

Europos Bendruomenės kraštai jau suta
rė parduoti Sov. Sąjungai, Lenkijai ir Ven
grijai milijoną tonų miežių papigintomis 
kainomis. Pridėjus primOkėjimus už svies
tą, D. Britanijai visokios pašalpos kainuos 
14,5 mil. svarų.

Sovietai pareikalavo, kad miežiai būtų 
aukščiausios kokybės, o sviestas ne senes
nis, kaip 6 mėn.

Sudėjus į krūvą jau seniau parduotus ja
vus, blogam Sov. Sąjungos derliui išlyginti 
vien tik grūdais Bendruomenės kraštai bus 
dovanoję 20 mil. svarų.

ANGLIJA TREČIOJ VIETOJ

Europos Ekonominės Bendruomenės 
kraštų žemės ūkyje dirbąs vienas žmogus 
per metus pagamina produktų:

Olandijoj už 2.300 sv., Belgijoj — 1.900 
sv., Anglijoj — 1.700 sv., Danijoj — 1.600 
sv., Prancūzijoj — 1.300 sv., Vokietijoj — 
1.100 sv., Italijoj — 950 sv., Luksemburge 
— 875 sv., Airijoje — 830 sv.

Tokiu būdu Anglijos ž. ūkio darbininko 
produlktingumas užima trečią vietą Euro
poje. 

tūrinį gyvenimą ir prikišusi kalėjimus po
litinių priešų, pasijuto izoliuota ir ieško 
draugų. Tačiau H. Wilsono vizitas sukel
siąs sąmyšį ir pačioje darbiečių partijoje.

„The Observer“ rašo, kad tikrai esą ste
bėtina, kad H. Wilson šiuo metu nuvyko į 
Prahą. 1968 metų įvykiai ir Dubčeko val
džios sunaikinimas tebesą perdaug gyvi 
žmonių atmintyje, kad juos jau būtų gali
ma priskirti istorijai.

Griežčiausiai pasisakė prieš H. Wilsono 
vizitą britų parlamento darbiečių atstovas 
M. Edelman „Daily Mail" dienraštyje. Jis 
tiesiog klausia:

„Ar prisiminė ponas Wilsonas paniekin
tą ir surakintą Dubčeką, vežamą lėktuvu į 
Maskvą parodyti Brežnevui?“

Autorius pasakoja, kaip tuoj po šitų įvy
kių Jungtinėse Tautose jis sutiko vieną ge
rai išprususį sovietų diplomatą, įtikinan
čiai kalbėjusį apie taikią koegzistenciją. 
Paklaustas apie Čekoslovakiją, jis atsakęs:

„Nesirūpinkite. Pamatysite, kad po kele
tas mėnesių visas šitas reikalas bus užmirš
tas“.

Ir jis buvo teisus.
M. Edelman klausia, kodėl H. Wilsonas 

nepaprašė suvesti jį su likusiais Dubčeko 
draugais ir ta proga pareikšti jiems simpa
tijas? Ir pagaliau su kartėliu jis reziumuo
ja:

„Aš netikiu, kad pūdami kalėjimuose Če
koslovakijos socialdemokratai apsidžiaugs 
pamatę nufotografuotą besišypsantį Wiiso- 
ną dabartinių valdovų tarpe. Priešingai — 
tai dar labiau padidins jų nusivylimą.“

Lucanus

Brežnevas Kremliuje buvo sušaukęs 
Oentr. Komiteto posėdį Sovietų užsienio 
politikai aptarti.

Pagrindinis dienotvarkės punktas buvo 
išdiskutuoti ir patvirtinti Brežnevo dery
bas su Vak. Vokietija ir JAV sąryšy su jo 
numatomais vizitais Bonoje ir Vašingtone. 
Pranešimą padaręs ir užs. reikalų ministe
ris A. Gromyko.

Nuo 1971 m. partijos kongreso Sov. Są
jungos užsienio politikai vadovauja ne min. 
pirmininkas Kosyginas, bet partijos bosas 
Brežnevas. Numatyta, kad Bonoje ir Va
šingtone jis bus sutiktas pagal valstybės 
galvų vizitams taikomas protokolo taisyk
les.

ROCHDALE KOLEGIJA TORONTE

Prieš keletą metų Toronte (Kanadoj) bu
vo atidaryta taip vadinama Rochdale Ko
legija, kuri iš tikrųjų nėra jokia mokslo 
įstaiga, šiame moderniškame pastate apsi
gyveno „moderniškasis“ jaunimas,.hipiai ir 
narkotikai. Vienas 16 metų jaunuolis jau 
mirė nuo narkotikų.

Pagal policijos surinktas žinias 90% ko
legijos gyventojų vartoja narkotikus. Da
rant kratą, rasta 450 svarų įvairiausių nar
kotikų. Iš „laisvos meilės“ gimstančius ko
legijoj kūdikius turi globoti valdžia. Pri
siekusiųjų taryba pataria kolegiją uždary
ti. Tuo atveju jos gyventojai graso riaušė
mis.

SVIESTO BIZNIS

Britų spaudoj pasirodė žinių, kad Sovie
tų Sąjunga dalį pigiai pirkto sviesto (50 
to) parduodanti Čilei. Uždarbis 3 mil. sva
rų.

Taip pat kalbama, kad Kuba irgi gau
sianti pigaus sviesto siuntą.

E. E. Bendruomenės ekspertai pareiškė, 
kad teles sovietų elgesys būtų neteisėtas. O 
svarbiausia — jis žymiai paveiktų pasauli
nes sviesto kainas.

SILPNIAUSIOS CIGARETĖS

Iš 111 cigarečių rūšių rasta, kad Galla
hers firmos gaminamos Silk Cut Extra Mild 
turi tris kartus mažiau nikotino, kaip kitos 
populiarios rūšys. Deja, ronkoje jų labai 
sunku gauti. Fabrikas parduoda urminin
kams tik po 1.000 cigarečių, o krautuvės 
gauna ne daugiau, kaip 400.

Gamintojai aiškina, kad pradėjus rūkyti 
šias Extra Mild cigaretes, žmonės pamažu 
visiškai atpras nuo rūkymo... Todėl esą 
geriausia pereiti prie jų pamažu. Kiti vėl 
tegia, kad nepasitenkinę silpnomis cigare
tėmis, rūkytojai mesis į pačias stipriausias 
— daugiausia nikotino ir smalos turinčias 
cigarečių rūšis. Iš tokių suminėtos trys ži
nomos markės: Capstan Full strenght. Pas
sing Clouds ir Players Nr. 3.

MUSŲ SKAITYTOJAMS EUROPOJE

Vokietijoje gyveną skaitytojai dažnokai 
nusiskundžia, kad „Europos Lietuvis“ atei
na pavėluotai, užtrukdamas kelionėje net 
7-8 dienas. Tas pats, jei ne blogiau atsitin
ka ir su kitais Europos kraštais. Todėl bu
vo bandyta išsiaiškinti vėlavimo priežastis 
ir, jei galima, laikraščio persiuntimą pa
skubinti.

„E. Lietuvis“ yra siunčiamas specialiu 
spaudai sumažintu tarifu. Taip daro ir kitų 
kontinentų beveik visi laikraščiai ir, žino
ma, spauda gaunama labai pavėluotai. Oro 
paštu iš Anglijos į kontinentą siuntos ir 
spauda nepriimami, nes pašto siuntos ir 
taip visada gabenamos lėktuvais. Taigi šiuo 
keliu pristatymo pagreitinti negalima.

Lieka spaudos persiuntimas paprastais 
laiškais uždaruose vokuose. Atsižvelgiant į 
svorį, persiuntimo kaina padidėtų daugiau 
kaip 3 kartus. Tuo' pačiu turėtų pakilti 
laikraščio kaina. Tuo tarpu bandymai pa
rodė, kad laiko sutaupoma labai nedaug. 
Nenorom bent tuo tarpu, kol bus surastas 
geresnis pristatymo būdas, prisieina pasi
likti prie senosios tvarkos.

Kai kurie Skaitytojai Vokietijoje nusi
skundžia, kad nebeSkelbiamas „E. Lietu
vio“ platintojo adresas. Kaip žinoma, ilga
metė platintoja buvo p. Kumefrtaitė. Ta
čiau nuo tų pareigų ji nori atsisakyti. Ban
doma surasti naują platintoją. Kai tik jis 
bus surastas, adresas .bus paskelbtas spau
doje.

Iš tikrųjų laikraščio užsisakymas dėl 
platintojo nebuvimo neturėtų labai susi
trukdyti. Kiek žinoma, Vokietijos paštai 
priima be jokių suvaržymų pinigų persiun

— Nežiūrint Loidono žydų demonstraci
jų, Isachas Školnikas Ukrainoje nuteistas 
10 metų sunkaus darbų kalėjimo už šnipi
nėjimą.

— Praėjusį mėnesį 27% D. Britanijoje 
parduotų automobiliių buvo gaminti užsie
niuose.

— Vokiečiai nori gauti leidimą įsirengti 
Škotijoje sporto centrą. Tam reikalui nu
matyta išleisti 4 mil. svarų. 50 akrų žemės 
plotas jau buvo prieš tai vokiečių nupirk
tas Spinningdale rajone.

— Ukrainiečių istorikas Ivon Dziuba nu
baustas penkiems metams kalėti už knygą 
„Internacionalizmas ar rusifikacija“. Vei
kalas buvo išleistas Vakaruose.

— Kinijos akrobatų trupė liepos mėnesį 
atvyksta į Angliją.

— Britų Kompiuterių Draugijos susirin
kime Nottinghame pranešta, kad apie 1980 
metus bus gaminami kompiuteriai degtukų 
dėžutės dydžio.

— Britų Prekybos ir Pramonės ministe
ris P. Walker išvyko į Maskvą tartis pre
kybos ir technologinio bendradarbiavimo 
klausimais.

— Pasaulinio garso vaistų firma Roche 
už kai kuriuos vaistus Anglijoje ėmė 50 
kartų daugiau, negu, pvz., mokama Italijo
je.

— Londono miesto savivaldybių rinki
muose laimėjo darbiečiai. Tas pats atsitiko 
ir Manchesteryje.

— Čekoslovakijoje išleistas potvarkis 
pradėti mokytis marksizmo nuo 6 metų am
žiaus.

— Daugiau kaip 100.000 svarų pasiūlyta 
už namą Pinner Hills, kuris buvo numaty
tas Ribbentropo rezidencija, jei vokiečiai 
būtų Okupavę Angliją.

— Jugoslavijoje sušaudyti trys Kroatijos 
rezistentai.

— Darbiečiai jau paskelbė, kad nevykdys 
konservatorių numatyto Londono „ring
way“ plano, atpigins viešąjį transportą ir 
neparduos miesto tarybai priklausančių na
mų.

— Londono aerporte pagrobta deimantų 
ir platinos už 467.000 svarų.

— Italijos senatas patvirtino 220 mil. pro
jektą apsaugoti Venecijos miestui, kuris 
pamažu grimsta į jūrą.

— Britų laivas Queen Elisabeth II, kurį 
žydų turtuoliai pasisamdė keliauti į Izra
elio 25 metų nepriklausomybės minėjimą, 
pakeitė visą virtuvę ir valgyklą košer in
dais. Imtąsi ypatingų priemonių apsisaugo
ti nuo arabų teroristų.

— Tito išmetė iš partijos ir atleido iš 
universiteto kai 'kuriuos profesorius, neno
rėjusius paklusti įvestai griežtesnei komu
nistų partijos disciplinai.

— Buvusi „Kremliaus princesė“ Stalino 
duktė Svetlana išsiskyrė su vyru ir apsigy
veno Princetone N. J. Ji augina 2 metų 
dukrelę.

— Coventry 6 žmonės patraukti į teismą 
už sąmokslą pavartoti sprogstamą medžią-, 
gą. Jų tarpe vienas katalikų kunigas.

— Albanija pakaltino Vatikaną, kad šis | 

timą į Angliją ir kiekvienas galėtų užsisa
kyti.

Administracija paprastai nenutraukia 
laikraščio siuntinėjimą, kol gauna iš skai
tytojo pranešimą. Tuo budu žymiai sutau
poma laiko ir pinigų. Todėl tie Skaitytojai, 
kurie dėl vienokios ar kitokios priežasties 
nebenori laikraščio skaityti, maloniai pra
šoma administraciją apie tai painformuoti.

Šia proga norisi priminti mažiau pasitu
rintiems Vokietijoj gyvenantiems tautie
čiams, kad Krašto Bendruomenės Valdyba 
skiria pašalpas „E. Lietuviui“ užsiprenu
meruoti. Bendruomenės adresas: 684 Huet- 
tenfeld-Lampertheim. Romuva.

„E. Lietuvio“ Redakcija
ir Administracija

IŠNAUDOJA MOTERIS

Jaunos merginos Indijoje, Filipinuose ir 
pietinėje Kirėjoje yra verbuojamos dar
bams į Vakarų Europą, daugiausia Italiją, 
Vokietiją ir Angliją. Pagal sudarytas iš 
anksto sutartis, čia jos turi dirbti už labai 
mažą atlyginimą tekstilės fabrikuose, ligo
ninėse ir privatiškuose namuose. Jų atlygi
nimas nesiekia daugiau, kaip 4 sv. per sa
vaitę. Dėl nepakenčiamų sąlygų esą kai ku
rios merginos nusižudo arba pasidaro pros
titutėmis.

Pasirodo, kad į mergaičių verbavimą są
moningai ar nesąmoningai yra įvelti kata
likų kunigai ir vienuolynai. Esą už vieną 
kandidatę jie gauną apie 350 sv. Reikalą ti
ria Tarptautinė Darbo Organizacija.

remiąs albanų emigrantų pastangas nu
versti Albanijos valdžią.

— Balandžio 15 d. mirė W. Chapman 110 
metų amžiaus. Jis buvo skaitomas seniau
sias žmogus Anglijoje.

— Balandžio 16 d. pradėjo veikti D. Bri
tanijos ambasada Rytų Berlyne.

— Lenkijoj uždrausta prof. M. Turiejska 
knyga, kurioje ji kaltina Sov. Sąjungą ir 
Staliną dėl šaltojo karo 1944-1954 m. lai
kotarpy.

— D. Britanija eksportuoja į Sov. Sąjun
gą per metus už 90 mil. svarų, o importuo
ja už 227 mil. svarų.

— Plieno kainos Anglijoj pakilo 9,5%. 
Tokiu būdu pakils automobilių ir kitų me
talo išdirbinių kainos.

— Vakarų Europos diplomatai nusiskun
džia, kad JAV santykiai su Europa silpnėja 
todėl, kad dr. Kissingeris dažnai perima 
užs. reikalų ministerio Rogers pareigas.

— Taupumo sumetimais JAV vyriausy
bė nutarė uždaryti 224 karines bazes Ame
rikoje.

— Dėl didelių sausrų Indijoje badauja 
20 milijonų žmonių.

— JAV lėktuvai vėl pradėjo bombarduoti 
Cambodią ir Laos, nes čia tebevyksta ko
vos su komunistais.

— JAV pradėjo importuoti kinietišką 106 
proof degtinę Mon-Tai. Kiniečiai teigia, 
kad nuo jos nesergama pagiriomis. Ameri
kiečiai pabandė ir pripažino, kad tai tik 
propaganda.

— Sovietų ambasadorius Smimowskyj 
karalienės pakviestas lankėsi ir apsinakvo
jo Windsore. Tai pirmas kartas, kai sovietų 
diplomatas pasilieka nakvoti karališkoje 
šeimoje.

— Ispanijoje nuo gen. Franko atėjimo į 
valdžią moterims uždrausta kovoti su bu
liais. Bet jos išsikovojo teisę priklausyti 
bulių kovotojų draugijai.

— Kubos radio stotims uždrausta trans
liuoti JAV ir Anglijos pop muziką.

— Opozicijos vadui H. Wilsonui tarpinin
kaujant, čekai paleido iš kalėjimo D. Ha
thaway, kuris buvo nuteistas 4 metus ka
lėti už biblijos platinimą.
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Iš Vaižganto laišku SU LIETUVIAIS PASAULYJE
VENEZUELA PIRMAUJA DAIL. M. STANKŪNIENĖ

Tokia jau yra gyvenimo tikrovė: retas už 
savo nuopelnus begyvendamas susilaukia 
įvertinimo. Dvi dorybių deivės — Labdary
bė ir Dėkingumas labai retai gyvenime su
sitinka. Jos visada pasilieka nepažįsta
mos... I

Taip atsitinka su daugeliu mūsų veikėjų, 
labdarių ir patriotų. Taip buvo iš dalies at
sitikę ir su didžiausiais, populiariausiais 
nepriklausomosios Lietuvos vyrais — Mai
roniu ir Vaižgantu. Vienas už savo prana
šingą dainą, antras už neprilygstamą veik
lą ir raštiją mažiausia susilaukė įvertinimo 
iš ten, ils (kur daugiausia jo tikėjosi — iš 
savojo žmonių luomo ir jaunosios kartos.

Kaip skaudžiai Vaižgantas išgyveno jo 
darbo ir kūrybos neįvertinimą liudija jo 
laiškai draugui, rašytojui Lindei-Dobilui, 
kurių viena kita ištrauka čia paduodama.

„Mielas man ir brangus Julijonai!
Be titulų. Nevadink ir manęs suktai: tie 

„tituliariniai kanauninkai“ man nebe ma
ža sunkenybė. Neva turiu šešėlį prerogaty
vų, o iš tikrųjų reikalaujama tokio atsily
ginimo Katalikų Bažnyčiai, kokio aš, laiji- 
cizuotas, nors dar „nenusikunigavęs“, ne
begaliu duota... Bažnyčiai aš mažai betin
ku; Vytautinė ima nustoti populiarumo; 
bejungiu moterystėm pasisamdydamas kle
boniją už 450 litų mėnesiui, ir belaikau Su
mas. Daugiau jokių misijų. Nė išpažinčių. 
Jaučiuos iškritęs iš profesinio balno ir ne
begalįs pabaigti amželį tame balne, kaip to 
norėjau. Kunigas aš liksiu; tik vis svajoju 
apie nebeatsakomą kurią funkciją... Visą 
amžių jaučiausi kai kam reikalingas; kai 
dabar imu jaustis nebereikalingas, grįžtu 
ir griaudžiuos, kad mano gyvenimėlis nu
ėjo su lajikais, ne su dvasiškiais. Bet kitaip 
negalėjo būti. Net kai aš katalikiškumą at
stovavau „Tėvynės Sarge“, vyskupas Pa- 
liulicmis nebuvo su manim; iš jo man yra 
tekę daug pažeminimų, už tą patį pasau
linės kultūros darbą, nedavatkavimą... O 
'betgi atskalūnas aš nesu, tik pasiilgęs ro
mantinės, mistinės, meilės religijos, ne po
litinės, ne kovų religijos. O be to gyvas or
ganizmas — religija negali apsieiti; arba 
merdės, arba plėsis kitų lėšomis. Tragedija. 
Konsekvencija verstų kovoti su dabartinė
mis Katalikų blogybėmis iš viso, ne toje 
vienoje Lietuvoje. Bet amžius (63 m.) ir

kad nedavė ir kitam? Aš nedrįstu reika
lauti iš kitų to ir tiek, ko ir foek pats ne
tesiu duoti. Aš nieko neturiu tokio sulkurto, 
K.ą galėčiau parodyti pavyzdžiu. Ir man jau 
sunku nešti literato naštą. Kurpius ir lo- 
pytojas. Kurpius pasiuva — kitiems avėti; 
o aš tegaliu palopyti jau pasiūtą. Pagaliau, 
gi tik grafomanija, kuris liguistos psichės 
pasireiškimas vertė nenormaliaisiais politi
kos laikais imtis visa ko ir nebesiliauti, nė 
laikams sunormalėjus.

Kūrėjų tarpe aš jaučiuosi, kaip nuogas 
tarp apsivilkusių. Man sarmata pakelti 
akis, laikant po skvernu kurį menkniekį. 
Literatūros balne aš nebępasėdžiu, kaip ir 
religijos balne. Dabar tik gražiai supratau, 
kad aš niekados nebuvau vadas ir negaliu 
būti. Neturiu ir pretensijų; tenkinuos kai 
ką pridurdamas kitiems. Aš negaliu būti 
viršūnėje, man sarmata, kai kitas kas mė
gina mane pakelti. Dėl to aš sutikau daly
vauti J. Keliuočio literatūros ankietoje 
vien tik tuo tikslu, kad vieną sykį atsiribo
čiau nuo „kūrybos“ ir peraukštų man ne
pasiekiamų jos uždavinių. Man fiziškai 
skauda, kad kas ima ordinariškai tyčiotis: 
fu, koks tu mažas! Nu, ikaip galima būti to
kiu mažu! Vaižgantas nieko neduoda; jo 
raštai tik žvirbliams lesinti... O kodėl aš 
privalau duoti, kad man pačiam neduota? 
Vaižgantas nedavė. Tai ką gi padarysi? 
Kad būčiau daugiau turėjęs, būčiau dau
giau davęs. Ir Keliuotis nepatenkintas, kad 
aš taip lengvai pasidaviau jaunikliams nu
galimas, kad jiems nesispyrlau, o dar kvai
liau sakytis: aš, aš, aš temoku duoti ko 
vertinga, ne jūs! Aš kai ko daviau, jaunieji 
kai ko davė; jie ir daugiau duos, tai matos 
iš Alantu, Inčiūrų ir kitų. Jie duos daugiau, 
jie gauna mokslo ir pavyzdžių. Tegu jiems 
Dievas padeda. Ko aš turiu prieš juos pūs
tis? O kai ir jauniklis kuris varle pasipu
čia, taip pat sprogsta kaip burbulas.“

Skaitai ir stebies, koks kuklus buvo mū
sų Vaižgantas. Tame kuklume slepiasi jo 
asmens tikroji didybė, kurios ne dažnam 
įmanoma pasiekti.

J. Kupšys

„Arg. Balsas“ rašo, kad Venezuela, tu
rinti 15 mil. gyventojų, yra turtingiausia 
Pietų Amerikos valstybė. Jos prekyba su 
užsieniais siekė 5.000 mil. dolerių, o eks
portas viršijo importą 1.250 mil. dolerių.

Lietuvių Venesueloje buvę apie 1.300, 
bet dauguma emigravę ir likę tik trečda
lis. Likusieji pragyvena gerai ir ne vienas 
turi atsakingus darbus tekstilės ir kitokios 
pramonės įmonėse.

LIETUVIS FILATELIJOS PARODOJE

Š. m. gegužės mėn. 11-20 d. d. Muenchene 
įvyksta pasaulinė pašto ženklų paroda, 
IBRA 73, kurios globėju yra patsai Vak. 
Vokietijos prezidentas Heinemann. Šioje 
aukščiausios klasės parodoje dalyvaus Jo
nas Grigaliūnas iš Ohio, JAV, kuris iš savo 
rinkinio išstatys Lietuvos oro pašto reteny
bes. J. Grigaliūnas yra vienas iš žymiausių 
lietuvių filatelistų, šiuo metu turįs, berods, 
plačiausiai specializuotą bei vertingiausią 
Lietuvos pašto ženklų bei pašto istorijos 
rinkinį. Su eksponatais iš savo kolekcijos 
jis dalyvavo praėjusiais metais Vak. Ber
lyne vykusioje tarptautinėje oro pašto pa
rodoje ir ten laimėjo aukso medalį.

V. Dn.

Londoniškiams gerai pažįstama dailinin
kė Magdalena Stankūnaitė-Stankūnienė Či
kagoje garsėja kaip gabi dailininkė. Jos 
grafikos darbais iliustruoti „Laiškai Lietu
viams“ Nr. 2. Žurnalas įsidėjo dailininkės 
atvaizdą ir jos meninio kelio aprašymą.

RAŠYTOJAS SPALIS ČIKAGOJE

„Anglikonas“ Nr. 2 praneša, kad į Čika
gą iš Anglijos atvyksta rašytojas R. Spalis. 
Jam ruošiama speciali popietė, kurios me
tu bus skaitoma ištraukos iš jo kūrybos ir 
atliekama meninė programa. Ta proga ra
šytojui bus įteikta „Dirvos“ novelių kon
kurso 1972 m. premija.

BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 4

Pogrindy leidžiama „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika“ Nr. 4 (1973) pasiekė 
Vakarus. Joje apstu žinių apie bažnyčios 
padėtį Lietuvoje ir tikinčiųjų persekiojimą.

Gal įdomiausias skyrius apie Bažnyčios 
vadovybės pajungimą ateistų interesams. 
Čia minimas vysk. Labuko interviu su 
prancūzų komunistų laikraščiu L* Humani- 
tė, vysk, valdytojo Krivaičio pareiškimai 
„Vilnies“ laikraščio bendradarbiui Jokub- 
kai, vysk. Pletkaus radio pranešimas užsie
nio lietuviams ir kt.

KUN. DR. J. PRUNSKIS — PENSININKAS

Plačiai žinomas žurnalistas, rašytojas, 
kultūrininkas ir lietuviško rašto rėmėjas 
kun. dr. J. Prunskis pasitraukia j pensiją.

Žurnalisto darbą pradėjo Lietuvoje, per 
4 metus redagavęs „XX Amžių“. Atvykęs 
į Čikagą įsijungė į „Draugo“ dienraštį ir jį 
redagavo net 25 metus. Yra parašęs 25 kny
gas ar brošiūras ir įsteigęs iš savo lėšų fon
dą, pasižymėjusiem žurnalistam premijuo
ti. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veik
loje ir atstovauja lietuvius kunigus Čika
gos arkivyskupijos senate.

5.900 DIPLOMŲ

Vilniuje Pedagoginis institutas įteikė 
5.000-tąjį diplomą. Jį gavo neakivaizdinio 
Skyriaus klausytojas, mokytojas M. Vizgir
da.

stoka erudicijos nebeleidžia pelnytis vaini
ką,, kitiems garbės, kitiems negarbės. Aš 
pergyvenu krizį, kurs negali pasibaigti tiek
garbingai, kiek buvau garbingas pasaulie
čių nuomonėj iki šiol.

Kažkas panašu darosi ir literatūros ak
cijoje. Nėra talento ir vėl tos pat erudici
jos. Aš negaliu tarti stipraus žodžio, kaip
tu ar Jakštas. Ir nėra noro tarti, kada, kaip, 
įkas turėtų būti. Herbačiauskas taria, bet 
aš tai laikau ir jam esu pasakęs, jog tai
„blaga krakowska“, Lietuvai ir lietuviams
kuo mažiausiai pritinkanti. Patarti, parei
kalauti ko, pykti ir koneveiktas, kad ne tai 
pasidaro, kaip norima, tuščia. Reikia pa
čiam padaryti, sukurti. O jei Dievulis neda
vė žymaus talento pačiam, tai kam pykti,

DAUGIAKULTŪRINĖ POLITIKA

Kanados vyriausybė paskelbė, kad ji re
mia dvikalbę ir daugiakalbę politiką savo 
krašte. Vyriausybė teikia pagalbą imigran
tams mokytis savo tėvų kalbos, remia jų 
tautinius teatrus, konferencijas, stadijų 
centrus ir kt.

Ministeris pirmininkas P. E. Truideau yra 
nedviprasmiškai pasisakęs, kad jo vyriau
sybė garantuoja piliečiams kalbos ir kul
tūros pasirinkimo laisvę ir siekia pašalinti 
visas kliūtis, kad ši laisvė būtų išsaugota.

Daugiakultūriškumo reikalams sudaryta 
speciali ministerija. Ministeriu paskirtas 
dr. Haidosz, pats kalbąs anglų, prancūzų ir 
lenkų kalbomis. Tos ministerijos dėka dau
gelis etninių grupių jau yra gavusios pini
gines pašalpas savo kultūriniams reika
lams.

Laimingi kanadiečiai.

PAJŪRIAIS, PAMARIAIS!
KIEK LIGI ŠIOL KOPOSE PASKENDO 

KAIMŲ?

Užmario kopos savo grožiu nustebina kiekvieną, 
kuris jas pamato. Bet jos seniau ir žalos yra prida
riusios. Kopos juk ne kas daugiau, kaip kalnai pa
laido smėlio. Jūros bangos kadaise nešė smėlį iš 
toli ir vertė jo sluoksnį ant sluoksnio. Vėliau jį 
graibstė vėjas ir nešiojo iš vietos į vietą, kaip mil
tus. Šiame žemės sklypely kažkodėl apsigyveno 
žmonės. Gal jiems patogiau buvo plaukioti į jūrą 
žvejoti. Išdygo sodybos ir kaimai visame užmary ir 
manė visi, kad gyventi bus galima. Tačiau įnyko 
slinkti smėlis ir žuvo jame net šeši kaimai — Kun- 
cai, Prėdynė, senoji Nida, Nagliai, Karvaičiai ir 
Pilkopiai.

Minimi čia kaimai prasmego į smėlį ne per 
vieną dieną. Vėjas nenešė smėlio kalnų, o pustė jį 
gal kiek smarkiau kaip žiemą sniegą. Sodybos pir
miausia buvo užneštos ligi pamatų, per metrą nuo 
žemės. Gyventojai suprato, kad iš to nieko gera 
negali išeiti ir ėmė trobesius griauti ir gabenti į ki
tas vietas, kur smėlis jau negalėjo pasiekti. Tačiau 
kai kurie pastatai, gal visai supuvę, buvo palikti. 
Susidarė vėliau apie paskendusius smėly kaimus 
daug legendų ir pasakojimų. Iš tikrųjų tačiau te
buvo smėliu užneštos senosios sodybų vietos, ap
griautos krosnys ir šiaip likučiai.

Kopoms pasislinkus pirmyn, kai kurios sody 
bos vėl iškilo tačiau ne vien jos, bet ir dar senesnių 
laikų liekanos. Kai kuriose vietose yra pastebimi 
juodos žemės sluoksniai. Arčiau prisižiūrėjus, pa
aiškėjo, kad tai miškų likučiai. Matyt, kadaise visas 
užmaris buvo apaugęs lapuočiais medžiais. Ties 
Juodkrante pavyksta rasti labai senų kažkokių in
dų šukių, apdailintų titnago skeveldrų, akmeninių 
kirvukų, plaktukų akmenų grūdams malti, akmeni
nių grąžtų ir t. t. Tai rodo, kad užmaris buvo apgy
ventas jau žiloje praeityje. Tačiau kraštas neištirtas.

Antanas Miškinis

PERMAINOS

(Iš rinkinio „Dienoraštis,“ 1972)

Oi, eisiu išeisiu pėsčias per Lietuvą, 
Pasiklausydamas, pasidairydamas.
Eisiu per ūkaną, giedrą ir lietų, 
Pakontemp'iuosiu dėl rytdienos.

Alke pasėdėsiu pavėsyje,
Prikopęs kalnelį statų,
Stebėsiu subtilią laukų poeziją
Ir — kas nugriaunama, kas pastatoma,

Pažvelgsiu į ardomą seną pakraigę, 
Kur, būdavo, kregždės vaikų prisperi. 
A r džiaugtis dėl to, ar jaudintis reikia?
Kregždės pripranta prie šiferio.

— Pagal brėžinį perkelsim, stambinsim 
Statybas, sodus, net galvijų ganymą.
Kur perkėlei kalvės galukaimio skambesį, 
Kur gandrų iš stebėjimo punkto klekenimą?

Magistralėmis eisiu ir eisiu takais 
Pro melėoracijas, buvusį liekną, 
Žemės esmė pasiliks — nesikeis. 
Pasveikinsiu gimusią mūrinę Lietuvą.

O jame esama daugelio paslapčių.
Liūdnas likimas yra ištikęs ne vien tik užmario 

.cai kuriuos kaimus. Yra žinių, kad kažkur netoli 
Nemuno žiočių kadaise stūksojo Ventės miestas. 
Padavimai sako, kad jis buvo pastatytas ant salos. 
Salą kada tai ištiko kokia tai nelaimė ir ji su. visu 
.mestu prasmego. Vietiniai gyventojai įtikinėja, 
kad esant giedriam orui, marėse tą vietą, kur stūk
sojo Vemės miestas, pastebėti visai nesunku — toji 
dėta esant žymiai tamsesnė. Senuose raštuose Ven
tė yra minima dažnai, tačiau vieta, kur ji stūksojo, 
lėra tiksliai nurodyta.

VASARIŠKI PALANGOS VAIZDAI.

Pajūris dar tolokai nuo jo esant pajuntamas, 
imliausia veidą paliečia jūrinis vėjas. Sunku būtų 

į apibūdinti, bet jis žymiai skiriasi nuo žemyno vė
jo, nors dažnai atrodo toks pat švelnus. Tačiau ta
ne švelnume kažkas yra, nuo ko oda greičiau įgau
ni bronzinę spalvą ir greičiau skuostai įkaista. Ir 
aule pajūryje atrodo daug kaitresnė, nors prie to
lių vandens plotų jos spinduliai turėtų būti vėses
ni.

fajutus jūrinį vėją, dar truputis kelio ir — iš
girsti tolimą jūros ošimą. Vietos gyventojai, pripra- 
ę prie tų garsų, sako, jų negirdi. Tačiau sausumos 
gyventojas, re.ai turįs progų pasiekti pajūrį, visa, 
ras tik jį primena, pajunta savotišką tolimo miško, 
kuriame siaučia stiprūs vėjai, šlamėjimą, i askiau 
ras žingsnis jie aiškėja, kol, pagaliau, ausis įstengia 
itskirti už kokios poros kilometrų į puru smėlį besi
blaškančiu bangu aidus.

Ypač nuostabūs pajūryje saulėlydžiai ir saulė
tekiai. Kai sau ė tampa dideliu rausvu sviediniu, į 
rurį gali akis i giau pažvelgti, jos nuožulnūs spin- 
Juliai nušviečia didelius vandens plotus. Jie sutvas
ka gražiais atspindžiais, vos žvilgsniu pasiekiamais. 
O arčiau, pakraščio vanduo tamsėja, lyg čia kas 
akimirka atsivertų bedugnės gelmės. Ištisą dieną 
buvęs giliai mėlynas vandens paviršius, kurio ban
gų keteros subaltuodavo rožių kekėmis, vakare

įgauna žalsvus atspalvius ir jūra atrodo žymiai rūs- 
.esnė ir galingesnė. Pagaliau tamsaus pakraščio 
juosta užlieja ir tolyje vaiskiomis spalvomis sutvas
kėjusią jūros iškarpą ir į tamsias gelmes įbrenda 
giliai raudona saulė.

Daug kas iš vasarotojų vakarais eina pasižiū
rėti 'besileidžiančios saulės. Kiekvieną apsupa savo
tiška mistika. Tokiomis saulėlydžių akimirkomis 
ūros toliais praplaukią laivai primena amžinus ke- 
eivius, ryžtingai kovojančius dėl savo būvio. Jūrai 
amsėjant jie tampa vos įžiūrimais, nežymiais taš
kais. Kelios akimirkos ir jų tamsūs siluetai susilieja 
>u jūros ir nakties tamsa. Grįžtelėjęs į krantą ma- 
ai vaiskią smėlio juostą, prie kurios prižingsniavu- 
;ios neauglios pušaitės žvalgosi į jūrą.

Dviejose vietose pušynėlių gojai iškyla į auk
štumas. Nuo jūros žvelgiant kairėje gerokai iškilęs 
Birutės kainas, dešinėje — Naglio kalnelis. Abu 
,ie žmonių aprūpinti gražiomis legendomis. Viena 
mena senovės laikus, kada taurusis Kęstutis amži
nosios ugnies saugotoją Birutę Vidmantaitę užso
dinęs ant širmo žirgo ir per Palangą supusius šilus 
risčia nujojęs į Naujuosius Trakus. Vėliau Birutė 
tol grįžusi į tą vietą, kur jaunystės metais saugoju
si šventąją ugnį. Čia ji baigusi savo amželį ir tame 
kalnelyje esanti palaidota. Birutės kalno viršūnėje 
stovi aštuoniakampė koplyčia, o šiaurinėje pusėje 
/ra urvas ir stebuklingasis grotas. Nors Birutė prieš 
mirtį grįžo prie senovės lietuvių tikybos, tačiau žalo
tos ją laiko šventa ir, aplankę koplyčią ir grotą, ke- 
iais apeina tauriosios lietuvės kapą.

Naglio kalnelis esąs to vardo karžygio kapas. 
Jį žuvusį kare, senovės lietuvių papročiu sudeginę 
ir pelenus palaidoję kalnelyje, ant kurio šiandien 
auga kelios pušys. Naglio žmona buvusi Brukšva. 
Ji labai gailėjusi savo vyro, ir nuo jos ašarų pasida- 
ręs prie to kalnelio buvęs ežerėlis, šiandien Bru.k- 
švos ežerėlio tik žymės palikusios. Po melioracijos 
darbų vanduo nuleistas į jūrą ir griovis primena, 
kad čia kadai buvo drėgnos vietos, kurias reikėjo 
nusausinti.

S.M.

STATYMAS AR ARDYMAS

Kristaus prisikėlimas iš mirusiųjų yra 
antspaudas prie jo žodžių: Aš su jumis iki 
pasaulio pabaigos. 2000 metų krikščionybės 
istorija patvirtina, kad tie žodžiai yra tei
singi. Krikščionys, brisdami per savo krau
ją, mirdami nuo kančių ir žaizdų, be jokios 
pertraukos statė ir stiprino Kristaus misti
nį kūną — Bažnyčią. Krikščioniškoji kul
tūra apėmė visą pasaulį.

Tiesa, žmonės visuomet pasiliko tokie 
pat, kokie jie buvo prieš Kristų, jo laikais 
ir kokie yra šianden. Žmonės, tvirti ir silp
ni, šventi ir nusidėjėliai, darbingi ir tingi
mai, užjaučią ir žiaurūs, nuolankūs ir išdi
dūs. Kristus nepakeitė žmogaus prigimties, 
neatėmė iš jo laisvos valios. Jis tik paliko 
visas reikalingas priemones, sakramentų 
formoje ir esmėje, kad pats žmogus pakeis
tų save laisvu noru. Pačiam žmogui palik
ta kilti aukštyn arba smukti žemyn, statyti 
arba ardyti.

Vartant istorijos lapus, aiškiai matosi, 
kad žmonės pasinaudojo Dievo priemonė
mis, pasišventė statymui ir kilimui aukš
tyn, ir sukūrė milžinišką krikščioniškąją 
kultūrą, kuria mes šiandien didžiuojamės 
ir naudojamės.

II Vatikano susirinkimas itin atkreipė dė
mesį j kultūrą ir tolimesnį jos augimą. Bet 
kas yra kultūra? Daugybė yra nuomonių: 
filosofinių, politinių, humanistinių, istori
nių ir dar kitokių. Bažnyčios susirinkimas 
gi kultūrą šitaip aptaria: „žodžiu ‘kultūra1 
bendra prasme suprantami visi dalykai, 
kuriais žmogus išugdo ir išskleidžia dauge
riopus savo kūno ir sielos sugebėjimus“, 
įsidėmėtini paskutiniai žodžiai: kūnas ir 
siela.

Kūno pajėgos turi tarnauti sielos reika
lams. Sielos pajėgos neturi pamiršti kūno 
reikalų. Tik toks darnus žmogaus veikimas 
yra kultūrinis darbas. Iš istorijos sužinome, 
arba iš savo stebėjimo patiriame, kad vie
nos tautos kyla, kitos smunka. Juo daugiau 
yra tautoje asmenų, kurie į bet kokios sri
ties statybinį darbą proporcingai įtraukia 
tą darnųjį sielos ir kūno jėgų bendradar
biavimą, tuo aukščiau toji tauta iškils.

Mums išeiviams, kurie sunkiai dirbame 
ir kovojame, būdami svetimųjų tarpe, skir
tingų kultūrų įtakoje, itin reikia suprasti, 
kaip svarbu yra išlaikyti sveiką sielą ir kū
ną, su visomis pajėgomis, kad išsaugotume 
savo lietuvišką kultūringumą. Dievo ir Tė
vynės meilė — čia bus didelė mums pagal
ba.

Kas tik yra gimęs iš Dievo, jau nugalėjo 
pasaulį, o pasaulį nugalėjusi galia yra mū
sų tikėjimas. (Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.

Nauja knyga
ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIŠKOS 

KNYGOS MYLĖTOJUS

Kun. Petras Urbaitis yra parašęs 400 
puslapių knygą „Kinija — Azijos Milži
nas“, kuri greitai išeis iš spaudos.

Tai yra labai svarbi knyga, vaizduojanti 
Kinijos 4.000 metų istoriją, jos žmones, pa
pročius, kalbą ir gyvenimo būdą. Atskirai 
aprašyta Lietuvos misijų veikla Kinijoje.

Kinija atrodo tolimas ir nežinomas kraš
tas. Bet jos vardas kasdien vis dažniau pa
sirodo pasaulio spaudoje. Kinijos gyvento
jai sudaro vieną ketvirtadalį pasaulio gy
ventojų. Kinų spaudoje laikas nuo laiko 
panaudojamas ir Lietuvos vardas Sovietų 
agresijai pavaizduoti. Kinija yra trečioji 
karinė galybė, kuriai tektų didelis vaid
muo, jei kiltų naujas pasaulinis konfliktas.

Tad verta Kiniją pažinti. Verta užsipre
numeruoti ir perskaityti „Kinija — Azijos 
milžinas“ knygą.

Knygos kaina numatoma 10 dolerių. Už
sisakyti galima iš anksto. Autoriaus adre
sas: Rev. P. Urbaitis SDB, Vytėnai, Lituani 
Don Bosco, Via Coionna, 2;00044 Frascati, 
Roma, Italy.
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BRIEDŽIAI GEDIMINO KALNE
Labai populiarus britų žurnalas „Count

ry Life“ balandžio mėnesio laidoje įsidėjo 
išsamų ir gausiai iliustruotą R. Ainszteino 
straipsnį apie Lietuvos gyvūniją. Autorius, 
matomai, yra kilęs iš Lietuvos, nes sakosi 
vaikystės laikais Varėnos miškuose matęs 
olą, kurioje gyvenusios paskutinės Lietu
vos meškos. Pačioje straipsnio pradžioje 
įdėta labai impozantiška briedžio galva su 
užrašu „Lietuvos briedis“.

Panaudotoji medžiaga, be abejo, imta iš 
sovietinių šaltinių, bet Lietuva visur vadi
nama savo tikruoju vardu ir tik iš keletos 
užuominų galima suprasti, kad šiuo metu 
ji yra Sovietų Sąjungos imperijos dalis.

Pradėjęs nuo 16 a. Lietuvos kunigaikš
tystės aprašymo, autorius daro išvadą, kad 
Lietuva šiuo metu yra viena turtingiausių 
(most prosperous) Sovietų respublikų. O 
laukinių -gyvulių apsaugos srityje ji netu
rinti sau lygių.

Lietuva esanti romantiškas ir gamtą my
lintis kraštas. Patys paskutinieji Europoje 
priėmę krikščionybę, lietuviai iki vėlyvų 
lakų išsaugojo paslaptingą gamtos meilę ir 
seniausią indoeuropiečių 'kalbos formą. Lie
tuviai buvę paskutiniai Europoje maitinęsi 
medžioklės grobiu. Tas medžiokles gražiai 
aprašęs lietuvių-baltgudžių kilmės poetas 
Adomas Mickevičius (jo lenkiškumas ne
minimas).

Dviejų pasaulinių karų eigoje laukiniai 
žvėrys Lietuvoje buvo smarkiai išnaikinti. 
Kai kurie iš jų jau buvo išnykę žymiai 
anksčiau. Pvz., paskutinė meška buvusi nu
šauta 1860 metais. Sabalai ir stumbrai iš
nyko 18-tame šimtmetyje, o paskutinis beb
ras buvęs užmuštas 1936 metais. Po antro
jo pasaulinio karo Lietuvoje buvę likę 91 
briedis, 190 raudonųjų stirnų, 8.350 pa
prastųjų stirnų, 720 kiaunių ir apie 1.700 
vilkų.

Per karą buvę išnaikinta 150.000 ha Lie
tuvos miškų. Tačiau nuo 1948 m. jau atso
dinta 300.000 ha. Laukinių gyvulių globa 
tiek pagerėjo, kad imta rūpintis ne tik re
tesne gyvūnija, bet taip pat kiškiais ir ku
rapkomis. Brakonieriai esą visai išnykę. 
Visoje Lietuvoje įsteigta 600 medžiotojų 
draugijų su 18.000 narių. Jų pareiga esanti

ŠIRDIES ATAKOS
— Žmogus tik tada išmoksta tikrai gy

venti, kai perneša širdies ataką. — Taip 
sako gydytojai. Tai paliudija ir anglas mo
kytojas E. Priest, kuris du kartu širdies 
atakos metu buvo peržengęs mirties slenks
tį. Grįžus iš poilsio namų, buvo pasakyta, 
kad daugiausia jam likę gyventi tik 18 mė
nesių. Tada jis nustojęs rūpintis kasdie
niškais reikalais ir medžiaginėmis verty
bėmis. „Pradėjau gyventi iš naujo: vertinu 
tik žmogų ir dvasinį pasaulį — visa kita 
mažai man tereiškia“. Šiuos žodžius E. 
Priest pasakė praėjus keturiems metams 
nuo to laiko, kurį gydytojai jam buvo da
vę džiaugtis šios žemės linksmybėmis.

Apie pusantro šimto tūkstančių žmonių 
kasmet miršta D. Britanijoje niuo širdies 
atakos. Daugiausia jų miršta, galima saky
ti, pačiame amžiaus stiprume — sveiki, 
energingi vyrai. Žymiai mažiau miršta mo
terų, negu vyrų.

Dar prieš 50 metų šitoji mirtlies priežas
tis buvo, palyginti, retas dalykas. Daugiau
sia paplito karo metu 1939-45 metų laiko
tarpy. Tas rodytų, kad karo baimė, oro pa
vojai, pervargimai, nenormalus maistas tu
rėjo įtakos. Bet Vis' dėlto ir karui pasibai
gus, mirimų skaičius nuo širdies atakos ne
sumažėjo. Priešingai — kas met1 vis dau
giau miršta „širdimi“.

Ne visuose kraštuose širdies atakos pa
plitusios vienodai. Palyginti mažai jų yra

ši nekantriai laukta C. Gedgaudo knygą 
-MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT“, at
skleidžianti daug mūsų senovės paslapčių, 
pagaliau išvydo šviesą. Kietais viršeliais 
15 dol.

Perlaidas galima siųsti tiesiog autoriui 
P ,0. Box 5544 Santa Monica, Cai. 90405.

ne tik medžioti, bet ir maitinti laukinius 
žvėris, kad žiemos metu jie neišgaištų dėl 
maisto trūkumo. Nustatytos net maisto 
normos. Pvz., vienam kiškiui skiriama 3 
kg. šieno ir 2 kg. daržovių sezonui.

Gyvulių globos rezultatai buvę labai sėk
mingi. Kiškių skaičius 1971 m. jau siekęs 
230.000, kurapkų — 78.000, stirnų — 44.000. 
1947 m. į Lietuvą atgabenta iš Baltgudijos 
keletas bebrų. Per porą metų jų skaičius 
upėse ir ežeruose tiek padidėjo, kad rei
kėjo pradėti juos naikinti.

Briedžių 1971 m. jau buvę 8.400. Nuo 
1962 m. jau pradėta leisti briedžius medžio
ti. Pvz., 1966 m. jau nušauta 421 briedis. 
Vienas iš jų, nušautas Užbalių girioje Ro
kiškio apskrity, svėręs 500 kg. 1970 m. nu
šauta 2.000 briedžių.

Pasirodo, kad briedžiai Lietuvoje labai 
lengvai duodasi prijaukinami. Dažnas regi
nys. kad jie ganosi kartu su kolūkių gal
vijais. Įdomiausias dalykas, kad briedžiai 
Vilniuje net tris kartus buvo atėję į Gedi
mino pilies kalną. Paskutinis apsilankymas 
buvęs 1968 m. Visi apsilankymai pasibaigę 
nelaimingai: pabaidyti briedžiai, bėgdami 
nuo stataus pilies kalno, supilto 14 a. apsi
gynimui nuo kryžiuočių, nusisukdavę 
sprandus.

1966 m. į Lietuvą iš Bieloviežo girių Balt- 
gudjoje buvę atgabenta dvi poros stumb
rų. Jie apgyvendinti Panevėžio miškuose. 
1969 m. milžiniškas stumbras atsiradęs Ig- 
nalino miškuose. Jis turėjęs atkeliauti 200 
mylių iš Bieloviežo girių. Šis stumbrų ka
ralius taip pat buvęs nugabentas į Pane
vėžio miškus, šiuo metu Lietuvoje jau esa
ma apie tuzinas stumbrų.

1968 m. medžiotojas A. Averka Varėnos 
miškuose susitikęs akis į akį su rudąja 
meška. Ji taip pat turėjusi ateiti iš Balt- 
guddjos miškų, kur jų priskaitoma apie 60. 
Tokiu būdu ir šis, tik liaudies pasakose mi
nimas gyvulys, grįžta į Lietuvos miškus.

Savo straipsnyje autorius sako, kad tuo; 
tarpu, kai britai savo saloje jau seniai iš
naikino laukinus jaučius, šernus, stumbrus 
ir bebrus, lietuvių pasiryžimas juos apsau
goti yra vertas ypatingo dėmesio.

J. Baltmiškis

Portugalijoje, Ceilone, Japonijoje, o taip 
pat Prancūzijoje. Daugiausia — JAV (iš
skyrus negrus), Pietų Afrikoje (baltųjų tar
pe), Suomijoje. Pav., Suomijoje miršta nuo 
širdies atakos 120 žmonių iš 1.000 gyvento
jų, o Japonijoje tik 20. Anglijoje taip pat1 
apie keturis kartus daugiau širdies atakų 
kaip Japonijoje.

Keista, kad tame pačiame krašte ne vi
suose rajonuose vienodas mirtingumo skai
čius. Škotijoje miršta daugiau, nei pietinė
je Anglijoje ir šiaurinėje Airijoje daugiau, 
negu, pietinėje.

Atsižvelgiant į šituos įvairavimus, gydy
tojai bando nustatyti tliksliai širdies atakiĮ 
priežastis. Tų priežasčių priskaičiuojama 
daug ir visokių, bet galutinių moksliškai 
apibrėžtų išvadų nėra iki šiol padaryta.

Suomijoje vartojama labai daug gyvuli
nių riebalų, nuo kurių, sakoma, atsiranda 
kraujo indus užkemšąs cholesterinas. Japo
nai jų vartoja mažai, tad ir širdies atakų 
mažiau. Bet japonai taip pat vartoja bent 
keturis kartus mažiau cukraus, negu ang
lai. Taigi cukraus perteklius tai pat gali 
būti širdies atakos priežastis.

Šiaurinėje Anglijoje iškrinta daugiau lie
taus ir ten mažesnis kalkių procentas van
deny — atseit, kietasis vanduo taip pat 
gali paveikti širdį. Arba net švininiai vamz
džiai — kur jie senesni, kur tirpstančio švi
no patenka į vandenį, ten širdžiai esą dau
giau pavojaus.

Paskutiniuoju laiku nustatyta, kad ne
paprastos reikšmės turi rūkymas: iš 100 
žmonių, mirusių nuo širdies atakos, 72 yra 
rūkoriai, suvartoją 15-25 cigaretes per die
ną. Tik alkoholis, jei vartojamas mažais 
kiekiais, nesąs tiesiogine širdies atakos 
priežastimi, nors jo perteklius yra pavo
jingesnis už rūkymą ir visas kitas priežas
tis, sudėjus kartu.

Jei pasiklauisime gydytojų, tai išgirsime, 
kad širdies atakos yra per gero gyvenimo 
rezultatas. Perdaug cukraus, perdaug rie
balų, perdaug rūkalų ir gėrimo, perdidelis 
kūno svoris ir kraujo spaudimas. O svar
biausia — perdaug baimės ir rūpesčio. Bai
mė netekti darbo, susidurti su automobi
liu, susipykti su viršininku, neturėti pakan
kamai pinigų, netekti žmonos ar vyro — 
žodžiui, visi tie dalykai, kurių atsisakė E. 
Priest po pirmos širdies atakos.

O jeigu tikrai nenorima numirti nuo šir
dies atakos, tai geriausia nustoti visiškai 
valgyti, gerti ir rūkyti. Tada akis užmerk
damas žinosi, kad mirei natūralia mirti
mi...

n. d.

BREŽNEVO RAŠTAI

„Minties“ leidykla Vilniuje išleido L. 
Brežnevo knygą „Lenininiu kursu“ IlI-čiąjį 
tomą. Jame išspausdintos Brežnevo kalbos, 
pasakytos 1970-72 m. Atspausdinta tik 4.000 
egzempliorių.

EUROPOS LIETUVIS ______________

KITI RAŠO
„Tėvynė“ Nr. 3 rašo apie JAV lietuvišką

jį jaunimą. Straipsnyje „Jaunimas dirba 
didelį darbą“ aprašomas žurnalas „Lietu
vių jaunimas ir jo pasišventę leidėjai bei 
redaktoriai. Ten sakoma:

„Jaunimo Centras, kompiuterių pagalba, 
yra sugrupavęs net 7.000 lietuvių studentų, 
studijuojančių įvairiuose pasaulio univer
sitetuose adresus. Apima ir Europos, net 
Azijos ir Afrikos kraštus, kuriuose niekad 
nemanytume, kad lietuvių studentų bebū
tų, kaip Japonija, Indija! Į Vokietiją, Aust
riją, Angliją, Prancūziją, Lietuvių Jauni
mo žurnalo siunčiama net po kelis šimtus.

Lietuvių Jaunimo žurnalo 6.000 kopijų 
pasiekia tuos lietuvių išeivijos busimuosius 
vadus, kurie jokio kito laikraščio net ne
skaito. Jokia organizacija tokio išsamaus 
lietuvių jaunimo sąrašo neturi!

Iš kokių lėšų Gintaro Karoso vadovauja
masis Lietuvų Jaunimo Centras verčiasi? 
Pirmiausia, pasišventę patys jaunuoliai po 
dolerį-kit'ą, save nuskriausdami, suaukoja 
išlaidoms. Už darbą niekas net nedrįsta 
galvot ką nors imt! Patriotinės organizaci
jos, kaip Lietuvos šauliai, paaukojo $2.000, 
SLA $600. Žurnalo leidėjai nusiskundžia, 
kad Lietuvių Bendruomenė vos $300 teda- 
vusi. O ši organizacja juk tik ir tėra susi
organizavusi vien lietuvybei išlaikyti tiks
lams už Lietuvos ribų-“

Būtų laba įdomu išgirsti Anglijos jauni
mo pasisakymus apie šį žurnalą. O gal jie 
bus ir jo neskaitę, nes neįdomus...

„Keleivis“ Nr. 9 vedamajame „Pogrindi
nės kirvarpos“ rašo apie „pogrindininkus“, 
kurie prisidengę slapivardžiais kritikuoja 
visus ir viską.

„Jie gali jums naktį paskambinti telefo
nu ir iškreiptu balsu iškeikti jus naujau
sios darybos keiksmažodžiais, gali kasdien 
atsiųsti po anoniminį laišką, po bjauriau
sią karikatūrą ir prie jūsų durų rankenos 
pririšti pastipusį šunį, nes laisvėje veikian
tieji „pogrindininkai“ yra išradingi ir su
geba pasinaudoti visa technikos pažanga. 
Jiems svarbu, kad „priešas“ būtų, jeigu 
jau nesunaikintas, tai bent apdrabstytas 
smala ar taip sukrėstas, kad naktį negalėtų 
užmigti, vartytųsi ant šonų, aukštielninkas 
ir kniūpščias, mestų velniop visą visuome
ninį ar kultūrinį darbą. O t'ada „pogrindi
ninkai“ jau gali atsikvėpti ir dairytis kitos 
aukos.“

Nurodžius keletą konkrečių pavyzdžių 
straipsnyje toliau sakoma:

„Tekių ir dar vaizdingesnių pavyzdžių

VYTAUTAS PUTNA
„Tiesa“ (Nr. 86) įsidėjo A. Marcinkevi

čiaus strapsnį apie lietuvį, Sovietų Sąjun
gos generolą, Vytautą Putną jo 80-osioms 
gimimo metinėms paminėti. Straipsnis pa
įvairintas dar tebegyvenančių V. Putnos 
žmonos Natalijos ir sūnaus Algirdo atsimi
nimais. Taip pat duodamos ištraukos iš A. 
Serafimovičiaus apybraižos „Politinis ko
misaras“.

Kaip žinoma, V. Putna tikrai buvo la
bai gabus karys, politinis komisaras ir di
plomatas. Jis buvo sovietų karo attache net 
trijose valstybėse — Japonijoje, Vokietijo
je ir Anglijoje.

IR VĖL PAVASARIS, O SU JUO NAUJOS, 
PUIKIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS IR 

SENESNIAM IR JAUNESNIAM

PASIKVIESKITE BENT VIENĄ Į SAVO 
NAMUS.

V. Alantas — ŠVENTARAGIS, istorinis 
romanas, 400 psl. kietais apdarais. Kny
gos kaina £2.60.

A. Musteikis — KIAUROS RIEŠKUČIOS, 
romanas iš netolimos praeities. 260 psl. 
Kaina £2.05.

J. Gliaudą — BRĖKŠMĖS NAŠTA, roma
nas. 384 psl. Kaina. £2.70.

J. Kralikauskas — VAIŠVILKAS, roma
nas. 234 psl. Kaina £2.05.

Prof. J. Eretas — Tarnyboje Lietuvai. DI
DYSIS JO NUOTYKIS — kelių autorių 
monografija apie žymųjį prof. J. Eretą. 
286 psl. Kaina £2.20.

N. Jankutė — ŠAMO EŽERO SEKLIAI — 
dailiai iliustruota vaikams knyga. 138 psl. 
Tinka dovanoms. Kaina£1.80

IR ILGO GROJIMO PLOKŠTELĖS
ŽIBURĖLIS, lietuviškos lengvos muzikos 

rinkinys, 14 atskirų dalykų;
G. ČAPKAUSKIENĖ dainuoja, sopranas, 13 

atskirų dalykų, liaudies dainos ir kit.
S. KLIMAITĖ — sopranas, Lietuvių kom

pozitorių dainų rečitalis. 14 atskirų kūri
nių;

AR TU PAMENI — lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Plokštelių kainos, 
įskaitant persiuntimą, £3.15.

Knygos ir plokštelės gaunamos : DAINORA, 
14, Priory Rd., Kew, Surrey

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 

yra šimtai. Ir taip šios „pogrindinės kirvar
pos" su nemažėjančiu intensyvumu vieno
dai puola iškilesnius visuomenės veikėjus, 
menininkus, žurnalistus, redaktorius ir 
kiekvieną, kuris tik kiek garsiau pareiškia 
kiek skirtingą nuomonę ar pradeda „po
grindininkam“ nepageidaujamą darbą. Ra
guotų ambicijų pogrindinės kirvarpos pa
graužia sambūrius, kultūros klubus, orga
nizacijų vadovybes ir paskirų žmonių drau- 
kiškus ryšius. Manome, kad tokios „veik
los" padariny pastaruoju metu net Balfas 
nužėgliavo į amerikiečių teismą.“

Pogrindinių kirvarpų netrūksta ir Euro
poje, tik gal dar taip toli nenueita.

„Dirvoje“ Liudas Dovydėnas savo skilty
je dažnai kelia įvairias tautines ir tarptau
tines problemas, nevengdamas atvirai pa
sisakyti mūsų visuomenės aktualiais, bet 
kartais, jo manymu, beveik užmirštais rei
kalais.

To laikraščio Nr. 22 jis palygina lietuvių 
išeivių informacijos ir propagandos reika
lus su žydų tos rūšies veikla.

„Yra, kaip žinom, trys galybės: Amerika, 
Sovietų Sąjunga ir Komunistinė Kinija. 
Taip ir netaip. Yra pati didžioji galybė — 
Izraelis. Neskubėkit abejoti. Imkim mūsų 
kiemą — Simą Kudirką. Ar jis būtų iškilęs, 
jei ne antrasis Izraelio dienraštis New York 
Times. Supuolė reikalai. Kai Izraelis grū
mėsi dėl iškeliavimo žydų „iš Egipto žemės 
iš namų nevalios“ — Rusijos, ir Simas Ku
dirka veržėsi „iš namų nevalios“ kaip ir 
žydai. Ir jis pateko į prožektorių šviesą, 
kuri apšvietė degančias raides „Išleiskit 
žydus!“ Kokia kita tautybė, kokia kita ga
lybė gali šviesti tokiais prožektoriais?

Karšti dalykai vakarykščios dienos. Sa
kykim JAV būtų numušusi keleivių lėktu
vą, gal ir atsitiktiniausioms aplinkybėms 
susidėjus... Koks triukšmas būtų pakilęs 
visam pasaulyje! Kiek atstovybių būtų su
deginta, kiek plaukuočių, kiek kūtvėlų bū
tų suplaukę į Washingtoną? Pagalvokit. O 
kaip melodramatiškai, beveik lyriškais ap
gailestavimais užgeso lėktuvo drama Sina
jaus dykumoje. Kas čia buvo? Burtai, mis
terija?“

„... Čia nekaltinu, neteisinu nė vienos 
pusės, tik konstatuoju. Tai pavyzdys pro
pagandos, rėkiančios ir tildančios“.

Ta proga mūsų veiksniams jis sako:
„Šita proga leiskit pasakyti: nusileiskit 

iš tobulumo, patepimų debesų mūsų veiks
niai, mūsų bendruomenės, mūsų barzdos ir 
lazdos, ir prisapažinkiim, kad politikuoti 
mes tai mokam, ibet mūsų tikroji jėga ir po
litika — informacija, propaganda dar neiš
lipo iš lopšio.“

Nors ir tarnaudamas sovietams, Putina 
savo širdies gilumoje pasiliko lietuvis ir sa
votiška meile mylėjo savąjį kraštą. Len
kams sulaužius Suvalkų sutartį ir užėmus 
Vilnių, jis prašė dviejų raud. armijos divi
zijų, kad galėtų lenkus iš Vilniaus išvyti. 
Žinoma, negavo.

Iš prigimties Putna buvęs dailininkas. 
Jau iš mažens mėgdavęs piešti ir savo me
tu dalyvavęs net dailės parodoje kartu su 
kitais lietuviais menininkais. Jo mėgia
miausias lietuvių dailininkas buvęs Čiur
lionis, kurio paveikslų pasižiūrėti į Kauną 
buvęs atvykęs jau būdamas diplomatinėje 
tarnyboje užsieny.

Bet, anot Serafimovičiaus, dailininko kū
rybos palikimą užslėpęs savyje, „viską ati
davė proletarijatui, revoliucinei valstieti
jai ir tarė:

„Sekite, imkite mane visą, semkite iki 
dugno, aš visas priklausau jums!“

Ir pasiėmė... 1937 metais kartu su Tu- 
chačevskiu apkaltintas ruošęs sukilimą 
prieš Staliną ir sušaudytas... (1958 m. re- 
habilituotas).

KEISTAS ŽMOGUS

Senas komunistas J. Donėla iš Skuodo ra
jono atsiuntė „Tiesai“ nusiskundžiantį laiš
ką, kuriame be kita ko skaitome:

„Kartą Skuode pirkau cukraus. Parduo
tuvėje neatsirado didesnių svarstyklių, ir 
man svarstė po kilogramą. Senas jau aš, 
gerai neįžiūrėjau svarstyklių, tad namie 
ant savų pasitikrinau. Trūko beveik kilo
gramo. Kitą kartą, būdamas Skuode, už
ėjau į tą parduotuvę ir pasakiau. Pardavė
ja pasikvietė bendradarbes, rodė į mane ir 
juokėsi. Girdi, žiūrėkite, koks keistas žmo
gus...“

ĮSIVEISĖ MANGUTAI

Lietuvoje iš kažkur atkeliavo Indijoje 
gyveną plėšriosios veislės gyvuliai — man
gutai. Tai yra apie 45 cm. ilgio gyvulys, sa
vo gyvenimo būdu primenąs žebenkštis. 
Minta pelėmis, žiurkėmis ir ypač mėgsta 
gyvates. Sugeba įveikti net pačias didžiau
sias ir nuodingiausias.

Pritrūkę maisto, mangutai pradeda nai
kinti naudinguosius mažus gyvulius ir 
paukščius. Lietuvoje už mangutų naikini
mą mokamos premijos. Kasmet išmokama 
daugiau kaip 31.000 rublių. Vykdomi net 
mangutų naikinimo konkursai.

LIETUVOJE
ŽEMAIČIAI ŠVIEČIASI

Plungės rajone spaudą platina 780 visuo
meninių spaudos platintojų. Šimtui gyven
tojų dabar tenka 178 egz. laikraščių ir žur
nalų. Dar aukštesnis šis rodiklis „Gintaro“ 
ir „Pavasario" kolūkiuose — daugau kaip 
po 200 egz. spaudos leidinių. Daug laikraš
čių ir žurnalų skaito „Minijos“ liaudies kū
rybos gaminių įmonės, statybinių konstruk
cijų gamyklos, darbuotojai.

ŠVENTINIAI VAKARAI

Ansamblis „Lietuva“ sudarė iš liaudies 
papročių, šokių ir dainų montažą, pavadin
tą šventiniai vakarai. Montaže parodomi 
visi keturi metų laikai ir visos keturios Lie
tuvos provincijos (dzūkai, žemaičiai, aukš
taičiai ir suvalkiečiai). Ansamblis buvo iš
vykęs į Prancūziją ir kitas Sov. Sąjungos 
respublikas.

DUONOS MEILĖ

„Tiesoje“ S. Medekša aprašinėja keistus 
JAV restoranų papročius. Paminėjęs duoną, 
jis rašo: „Ar JAV duona taip niekinama? 
Ne. Ją čia gerbia. Pietums paduoda plony
tes riekeles duonos, kuriomis amerikiečiai 
nesgėdi švariai išvalyti lėkštę. Eilinis ame
rikietis labai brangina duoną, kurią taip 
sunku uždirbti“.

Va, kas atsitiko! Amerikoj pritrūko duo
nos. O sakė, kad jie kviečius degina arba 
pusvelčiui parduoda Sovietų Sąjungai!..

PALANGOS KURORTAS

Neseniai užbaigtas statyti Palangos ku
rorto prekybos -centras. Prie jo veiks kavi
nė ir kokteilio baras.

Šiais metais pradės veikti gydymosi pa
plūdimys. Tikimasi net surasti mineralinio 
vandens šaltinius.

Sezono metu būsią ruošiami koncertai ir 
teatro spektakliai. Nieko nerašoma, kiek 
lietuvių gaus kelialapius į gražųjį Palangos 
pajūrį.

MIRĖ SOLISTĖ ČIUDAKOVA

Lietuvoje balandžio 7 d. mirė solistė Ele
na Čiudakova. Ji buvo baigusi Lietuvos 
valstybinę konservatoriją ir dainavo įvai
riuose pastatymuose. Svarbiausia, ji „pro
pagavo rusų tarybinę ir klasikinę muziką 
respublikos gyventojų tarpe, o su lietuvių 
tarybinių kompozitorių kūriniais plačiai 
supažindino broliškų respublikų visuome
nę“.

J. JURKONIO LAIŠKAS

Londoniškiams pažįstamas J. Jurkonis iš 
Muencheno parašė „Gimtajam Kraštui“ 
laišką apie buržuaziją ir oportunistinį eg
zistencializmą. Iš kurio galo bandytum to 
laiško paskelbtas ištraukas Skaityti — vis- 
tiek nesuprasi, ką autorius norėjo pasaky
ti.

VIEŠNAGĖ LENKIJOJE

„Gimtasis kraštas“Nr. 14, rašydamas apie 
lietuvių viešnagę Biealystoke (Lenkijoje) 
sako:

„Ypač nuoširdūs susitikimai mūsų laukė 
su Seinų pavieto, kur gyvena nemažai lie
tuvių, žmonėmis.

Lenkijos Lietuvių visuomeninės kultūros 
draugijos pirmininkas, lietuviško „Aušros“ 
leidinio redaktorius E. Petruškevičius susi
rinkusiems papasakojo apie lenkų ir lietu
vių tautybių gyventojų draugišką sugyve
nimą, apie tai, kokias plačias galimybes 
Lenkijos lietuviai turi, vystydami savo kul
tūrą, švietimą. Mes tuo dar kartą įsitikino
me, kai pamatėme kupiną ževesio „Sukti
nį“, išgirdome melodingas lietuvių liaudies 
dainas.“

O lietuviškų „Varsnų“ taip ir nebeliko...

MIRĖ I. GAŠKA

Balandžio pradžioje Lietuvoje mirė vie
nas iš seniausių Lietuvos komunistų parti
jos narių (nuo 1918 m.) Ignas Gaška.

Daug metų praleidęs Lietuvos kalėjimuo
se ir Sovietų Sąjungoje, rusams užėmus 
Lietuvą Gaška buvo paskirtas Valstybinės 
leidyklos direktorium. Vėliau per ištisą de
šimtmetį (1949-1959) buvo Lietuvos „užsie
nių reikalų ministras“. 1965 m. išleista jb 
atsiminimų knyga „Kovų augintiniai“. Pa
laidotas Antakalnio kapinėse, kilmingie
siems Skirtame Skyriuje.

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

I LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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Taikius šūvis
Prieš 25 metus

MIRĖ PROF. STASYS ŽYMANTAS

Gauta žinių, kad JAV Kalifornijoje mi
rė Anglijos ir ypač Londono lietuviams ge
rai žinomas prof. Stasys Žymantas-Žakevi- 
čius.

1948-1957 m. laikotarpy su mažomis iš
imtimis prof. Žymantas gyveno Londone ir 
aktyviai reiškėsi lietuviškoje veikloje.

Jo asmenybei ir šakotai veiklai nušviesti 
įsidėsime atskirą straipsnį vėliau.

TRUPUTĮ PAVĖLUOS

Dėl Velykų švenčių „Europos Lietuvis“ 
išsiunčiamas vieną dieną vėliau. Atsiprašo
me gerb. skaitytojus, jei laikraštis kai ku
rias vietoves pasieks pavėluotai.

Redakcija

ROMO KALANTOS SAVAITĖ

Primenama, kad Vlikas yra paskelbęs 
gegužės 14-21 d. Romo Kalantos savaitę.

Ta proga jis ragina įsigyti Kalantos pa
veiksią, informuoti vietos kitataučių spau
dą, radiją, ruošti demonstracijas, rengti pa
maldas ir kt.

LONDONAS
PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ gegužės 12 d. Lietuvių Namuose 
ruošiaPavasario balių. Pradžia 7.30 vai.

Bus geras bufetas, loterija ir kitokios 
įvairenybės. Gros Jack Lawrence orkest
ras.

įėjimas — 50 p., jaunimui — 25 p.
Staliukus galima iš anksto užsisakyti 

skambinant 727-2470 arba Lietuvių Namų 
raštinėje ir bare.

Dainavietės

MARGUČIŲ BALIUS

šeštadienį, balandžio 28 d. 8-12 vai. Lie
tuvių Klube (345A Victoria Park Rd., E9) 
Šv. Onos Moterų Draugija ruošia

Margučių balių.
įėjimas 50 p.

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sporto ir Socialinio klubo metinis narių 
susirinkimas įyks š. m. gegužės mėn. 6 d., 
7 v. v. klubo salėje.

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Klubo Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Londono lietuvių motinos dienos minėji
mas š. m. gegužės 6 d. 11 vai. pradedamas 
pamaldomis lietuvių bažnyčioje.

5 v. v. klubo salėje Londono šeštadieninė 
mokykla ir klubo valdyba ruošia platesnį 
tos dienos minėjimą.

Smulkesnė programa bus pranešta vė
liau.

Visos motinos ir svečiai kviečiami skait
lingai dalyvauti.

MANCHESTERIS
SKELBIMAI

Manchesterio Maironio ir Živilės drau
govių skautai š/m. gegužės 5 d. Manches
terio Liet. Soc. klube rengia Motinos die
nos minėjimą. Bus paskaita ir meninė da
lis, kurią išpldys skautai. Rengėja laukia 
kuo didesnio skaičiaus atsilankančiųjų.

Skautų Tėvų K-tas

Atvelykio šeštadienį Manchesterio jauni
mas klube rengia savo šokius, į kuriuos 
kviečia atsilankyti jaunimą ir senimą.

Tą dieną bus premijuojami geriausi ve
lykiniai margučiai. Prašome jų atsinešti 
kuo daugiau.

Klubo valdyba

BRADFORDAS
RETA IR ĮSIDĖMĖTINA ŠVENTĖ

Gegužės 19 d., šeštadienį, lietuvių na
muose (Vyties klubas, 5 Oak Vilias), ren
giama kun. J. KUZMICKIO-GAILIAUS ką 
tik iš spaudos išėjusios knygos „Ištiestos 
rankos“ prezentacija, kartu minint ilgame
čio kapeliono 60 metų amžiaus sukaktį.

Programoje:
1. Akademinė dalis. Dalyauja viešnia iš 

Austrijos, rašytoja Irena Naudžiūnaitė- 
Joerg.

2. Meninė dalis. Ištraukos iš naujosios 
knygos, vietinių pajėgų dainos ir balet. šo
kiai.

3. Vakarienė. (Užsirašoma iš anksto).
Pradžia 6 vai. vak.
Maloniai prašomi visi šiame ypatingame 

parengime dalyvauti.
Bažnytinis Komitetas ir 
Vyties klubo Valdyba

MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 6 d., sekmadienį, 3.30 vai. p. p.. 
Vyties klube rengiamas

Motinos minėjimas.
Paskaita kun. J. Kuzmickio. Mažučiai ap

dovanos mamytes gėlėmis. Po to mamytėms 

ir vaikučiams kuklios vaišės.
Kviečiama visos ir visi dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

GRAŽUOLĖS RINKIMAI

Balandžio 29 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Vyties klube bus lietuvaitės gražuolės rin
kimai.

Laimėjusiai I vietą bus skiriama dovana 
ir ji galės dalyvauti Pavergtų Tautų Komi
teto rengiamuose gražuolės rinkimuose ge
gužės 19 d., šeštadienį, latvių salėje.

Kviečiama dalyvauti kuo daugiausia kan
didačių.

Vyties klubo valdyba

STOKE-ON-TRENT
MOTINOMS PRISIMINTI

1973 m. gegužės mėn. 5 d., 7 vai. vakare 
S.ieyd Arms Kotelio salėje, Tunstalyje, vie
tos DBLS skyrius, Ramovėnams talkinin
kaujant, ruošia iškilmingą

Motinos vakarą.
Ta proga bus pasakyta pritaikytos kal

bos, mažiukų deklamacijos, loterija, šokiai 
ir stipriau pavilgyti užkandžiai. Pabaiga 
12.00 vai.

Prašome kaimyninių valsčių tautiečius 
nepamiršti gegužės 5 d.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus valdyba gegu
žės 5 d., šeštadienį, lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Programoje numatoma paskaita, dekla

macijos ir dar kai kas.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 

„Avon“ orkestras iki 1 vai. ryto. Baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandžiais veiks iki 
12 vai.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame skaitlingai atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką savųjų tarpe.

Pradžia 6 vai. vak.
Iki malonaus pasimatymo Coventry.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 5 d., 7 v. v., Lietuvių klube šau- 
seph bažn.
tadienį 8 vai. vakare, bal. 20 d., D. 

kiamas DBLS skyriaus susirinkimas. Bus 
padarytas pranešimas iš atstovų suvažiavi
mo. Dalyvauja DBLS centro valdybos pir
mininkas J. Alkis.

Skyriaus valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šių metų gegužės mėn. 12 d. 6.30 vai., 
šeštadienį ukrainiečių klubo salėje, 30, 
Bendick Rd. Lietuvių Moterų Draugija ren
gia iškilmingą

Motinos Dienos minėjimą.
Programoje — kalbos, vaidinimas, de

klamacijos ir šiaip įvarus dalykai.
Vėliau šokiai ir alutis su puta. Gros ge

ra muzika.
Kviečiame jaunas ir vyresnes motinas ir 

visus lietuvius su draugais gausiai apsi
lankyti.

N. L. M. Draugija

LEIQH
NAF.IŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba šaukia na
rių susirinkimą gegužės mėn. 5 d., 6 vai. p. 
p. Bears Head Kotelyje, Market Place. 
Leigh.

Atvyks Roehdales skyr. pirmininkas D. 
Banaitis ir padarys pranešimą iš metinio 
Sąjungos atstovų suvažiavimo.

Narius prašome ko skaitlingiau dalyvau
ti.

Skyriaus Valdyba

GLOUCES TERIS IR STROUDAS

MOTINOS DIENA

Prisilaikyd'mi savo Lietuvoje turėtųjų 
tradicijų, mc'inos dieną švenčiame gegu
žės mėn. 12 d. 6 vai. vakare ukrainiečių 
klube, 37 Midland Rd. Gloucestery.

Dienai pritaikytą paskaitą skaitys DBLS 
Centro valdybos atstovas.

Meninę dalį atliks Stroudo mergaitės. 
Vėliau — šokiai su gera muzika iki 11.30 
vai. Veiks baras.

Kviečiame atsilankyti vyresnes ir jauną
sias motinas ir tautiečius su draugais pra
leisti motinų garbei ruošiamo pobūvio.

DBLS Skyriaus Valdyba

„Vyr. buhalteriui P. A. pagal 1972 m. fon
dus gautas automašinas užnešti ant ūkio 
balanso“.

i (Iš ATI direktoriaus įsakymų
knygos)

Algirdas Gustaitis

ŠARLOTĖS VORATINKLIS

Padaryti pieštą filmą reikia nepaprastai 
daug kruopštaus darbo. Kiekvienas judesys 
atskirai daromas ir nufilmuojamas. Aišku, 
prieš tai viskas kruopščiai išnagrinėjama. 
Garsai suderinami atskirai. Pieštinių filmų 
gamyba yra nepalyginamai komplikuotesnė 
už vaidybinių. Jų pagaminimas reikalauja 
visiškai kitokio pasiruošimo.

„Paramount“ filmų studija, drauge su 
Sagittarius ir Hanna-Barbera studijomis, 
Hollywcod'e neseniai paleido pieštą, spal
votą filmą „Charlotte's Web" (Šarlotės vo
ratinklis). Tinkama pramoga visai šeimai. 
Knygą, pagal kurią pagamintas filmas, pa
rašė E. B. White. Ji susilaukė didelio pasi
sekimo ir išversta į 14 kalbų.

Paklaustas apie rašymą vaikams, E. B. 
White atsakė, kad vaikų pasaulis yra skir
tingas ir iš pradžių jis negalvojo į tą keistą 
pasaulį brautis. Tenai patekęs, pasijuto ap
kerėtas nuostabių jausmų, leidžiančių lai
mėjimus padaryti stebuklais. Sukūręs „Vo
ratinklį“, jis pasijuto rašytoju, su visa ra- 
šytojiška atsakomybe. įsitikino, kad ir vai
kams reikia rašyti rimtai. Reikia justi tvir
tą pagrindą ir žinoti įsipareigojimo atsako
mybę. Rašytojas privalo sugebėti perduoti 
gyvenimo meilę, nenutolstant nuo tiesos.

ADMIROLO II. NELSONO ŽUVIMAS

Didžiosios Britanijos karo laivyno admi
rolas Horatius Nelsonas (1758-1805) jūri
ninkyste pradėjo domėtis nuo mažens, o 
būdamas 12 metų jau tarnavo laivyne. Me
tai iš metų garsėjo. Kautynėse prarado vie
ną akį, o vėliau ir vieną ranką. Betgi ir 
toks būdamas, 1805 metais prie Trafalgaro 
sunaiki ’.o Prancūzijos laivyną, nors tenai 
ir pats žuvo.

Rodomi paskutinieji admirolo Nelsono 
metai. Jis gyvena su meiluže. Žmona šluba. 
Labai mėgsta medalius, atžymėjimus, su 
jais nesiskiria. Žmonės myli jį ir jo bliz
gančią uniformą. Vidinis charakteris ra
mus, geras.

Ar Peter Finch, čia vaidinęs admirolą 
Nelsoną buvo teisingai pristatytas, galės 
spręsti anglai.

Pagrindinesnį ir labiau patraukiantį 
vaidmenį turi Glenda Jackson, kaip jo mei
lužė lady Hamilton. Ji neabejotinai gera. 
Ji nori išlikti viršūnėje — admirolo sugy
ventine, visų skaitoma žmona. Nors ji la
bai stengiasi, bet prieš paskutines kauty
nes paliktame testamente Nelsonas jai be
veik nieko nepalieka. Viską gauna jo teisė
toji žmona lady Nelson (Margaret Leigh
ton).

Geras lordas Minto (Anthony Quayle). 
Visas artistų kolektyvas rinktinis. Puikios 
spalvos. Žavingi muziejiniai baldai. Neblo
gos kautynių scenos, daugiausiai vaizduo
jančios artilerijos šaudymus. Puikus 16 me
tų Dominic Guard, vaidinęs master Mat
eliam.

Filmas įdomus nuo pradžios ilki pabaigos. 
Rankraštis pagal Terence Rattigan vaidini- | 
mą „A Bequest to the Nelson“. Tokia ant
rašte filmas bus rodomas Britų karalystė
je, Europoje, Australijoje, Naujoje Zelan
dijoje ir Pietų Afrikoje.

Stumbras
Stumbras — Lietuvos girių galiūnas. Ka

daise mūsų miškuose jų buvo tiek daug, 
kad, ruošiantis karo žygiams, stumbrus me
džiodavo kariuomenei maitint. Dėl beato
dairiško girių kirtimo ir stumbrų naikinimo 
ilganiui jų taip sumažėjo, kad stumbrų gi
minę nuo visiško išnakinimo išgelbėjo tik 
keli parkuose išlikę stumbrai ir atkaklus 
pasiaukojantis gamtos apsaugos entuziastų 
darbas.

Tarptautinės stumbrų apsaugos draugijos 
pastangomis šių galngų žvėrių vėl buvo 
įveista Bielovežo girioje, Kaukaze, Lenkijo
je, o taip pat ir kituose Europos kraštuose. 
Laukinio stumbro atgaiviiimo pavyzdys 
rodo, jog laiku susigriebus, galima išgelbėti 
net, atrodytų, pasmerktą rūšį.

Lietuvoje dabar stumbrai jau ne tik gy
vena, bet ir dauginasi. 1969 m. į Lietuvą 
buvo atgabenti pirmieji aštuoni stumbrai 
iš Pricksko —- Terašo rezervato, o vienas, 
tarsi protėvių miškų ieškodamas, iš kažkur 
pats atsibastė. Stumbrai įkurdinti specia
liame Naujamiesčio valstybiniame medžiok
lės ūkyje Panevėžio rajone. Jiems aptver
tas didžiulis miško plotas, duodama pa
pildomų pašarų. Miško galiūnų daugėja, ir 
dabar jau turime keturiolika stumbrų, šeši 
čia gimę stumbriukai gavo lietuviškus var
dus. Kai mūsų stumbrams čia pasidarys 
ankšta, jų neguldys medžiotojų šūviai. 
Stumbrai bus perkeliami į kitus miškus ir 
net į kitus kraštus, kur kadaise gyveno, 
bet buvo išnaikinti.

(Mokslas ir Gyvenimas)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEIGH — balandžio 29 d., 5 vai., St. Jo- 
Penktadienį 3 vai. po pietų, bal. 21 d., 
Did. šeštadienį 8 vai. vakare, Lietu
vių Židinyje.

KETTERINGE — bal. 29 d., 12 vai., St. Ed
ward's, London Rd.

Majoras Pečiulionis studijavo universi
tete matematiką ir mobilizuotas pateko į 
artileriją. Matematikos žinios jam labai 
pravertė prie patrankų. Jis Lietuvos armi
joje išgarsėjo kaip geras artilerijos specia
listas. Tatai patyrė visi mūsų priešai.

Kai lietuvių frontas su .bolševikais sta
bilizavosi, lenkai kviesdavo Pečiulionį nu
statinėti jų pabūklus. Kartą aplankė jį jau
nas pėstininkas, norėjęs su šia patrankine 
garsenybe susipažinti. Fronte buvo ramu, 
šaudyti nebuvo reikalo, bet Pečiulionis no
rėjo savo svečio smalsumą patenkinti. Prieš 
juos stovėjo negyvenamas, jau gerokai ap
griuvęs namas su devyniais langais.

— Į kurį langą nori, kad pataikinčiau?
— paklausė Pečiulionis.

— į vidurinį, — atsakė svečias.
Pečiulionis tiksliai žinojo nuitolį, nusta

tė patranką ir šovė, pataikydamas į pagei
daujamą langą.

Jaunas karininkas nustebo ir vėliau pa
sakojo visiems apie Pečiuiionio taiklų šau
dymą, kol jam vienas artilerijos kolega pa
aiškino, kad taip taikliai nešaudo nė ge
riausias pabūklas, ir kad Pečiuiionio atve
jis buvo pripuolamas.

Karininkas nenorėjo tikėti, bet susiradęs 
šaudymo vadovėlį įsitikino, kad išties toks 
taiklus šūvis tegalėjo būti atsitiktinumas.

Priešai nutilo

Lenkų fronte buvo ramu.
Vieną dieną lenkai pradėjo šaudyti. Jau 

kelias valandas baubia jų patrankos. Pe
čiulionis taupumo sumetimais tyli. Paga
liau visiems nusibodo klausytis lenkų pa
būklų kaukimo, ir Pečiuiionio draugai no
rėtų, kad mūsų artilerija taip pat pastaug
tų.

— Ką čia tie liachai mano, kad mes ne
turime pabūklų. — įsakė kareiviams paieš
koti sviedinių galvučių, kad išaiškintų nuo
tolį. Kai jam atnešė vieną gerai išsilikusią 
galvutę, jis nustatė savo patrankas ir įsa
kė šauti salvę. Lenkai nutilo ir po kiek lai
ko mūsų pėstininkai gavo įsakymą užimti 
naujas pozicijas.

Pasirodo, vienos patrankos sprogo vamz
dis (ji vėliau stovėjo karo muziejuje), o 
kitos numušti ratai ir važiuoklė. Tik tre
čią pabūklą kiek apgadintą lenkai nusiga
beno.

Algirdas Penkaitis

Ar girdėjai?
— Ponička! Ar girdėjai?
Apsidairė ir į ausį šnibždu-šnibždu. „Po

nička“ susirietė klaustuku, paskui akis iš
plėtė ir šauktuku pavirto.

Skubiai atsisveikinusi „ponička“ nukul- 
dėjo namo. Iš drabužių spintos, kur ne vie
la laiko santaupas, pasiėmė pinigų. Netru
kus ji pasiekė nurodytą adresą — tryliktą 
namą Ožeškienės gatvėje. Neryžtingai pa
spaudė trečio buto skambutį.

— Labas, ponia! Ar čia...
— Tsss... — pridėjo prie lūpų pirštą du

ris atidariusi „ponia“ ir nusivedė viešnią 
apartamentų gilumom

Į gatvę pastaroji išėjo išsipūtusiu ūkiniu 
krepšiu nešina. Jo turinį paslapčia parodė 
tik kieme sutiktai kaimynei. Kaip nepasi
girs!, jei ką nors turi gero!..

Kaimynė taip pat puolė į savo rūbų spin
tą pinigų ir nuvažiavo į Ožeškienės 13 —3.

Taip kaunietė kaunietei — ir jau ne de
šimt žinojo, kad šiame bute atsidarė neofi
ciali universalinė, kurioje be vargo gali įsi
gyti tai, kas iš po skverno dar pardavinėja
ma Kauno tarpuvartėse bei moterų tuale
tuose, o vienoje kitoje pramprekybos par
duotuvėje — iš po prekystalio ar pro užpa
kalines duris.

SJbaitytaju Laičfiai
KNYGA APIE MUS

Skaitydami praėjusio DBLS ir L. Namų 
b-vės atstovų ir akcininkų suvažiavimo ap
rašymą, randame, kad nutarta išleisti kny
gą apie DBLS ir su ja bendradarbiaujan
čias organizacijas. K. Barėnui pavesta su
rinkti tai knygai medžiagą ir ją parašyti.

Visa tai skamba gražiai. Knygos paruo
šimas atiduotas į patikimas rankas ir rei
kia tikėti, kad ji tikrai pasirodys. Gal būt 
gera ir tai, kad neužsimota leisti lietuviš
kos knygos apie visus Anglijos lietuvius. 
Tokių knygų, berods, jau bent pora yra 
buvę išleista. Esant reikalui, jų medžiagą 
būtų galima panaudoti ir numatytoje kny
goje.

Bet visa tai, kas buvo ir kas numatyta, 
yra skirta lietuviams

Ir daugiausia įtik Anglijos lietuviams. Ki
tų kraštų tautiečiai tiek domėsis mūsų 
veiklą aprašančiomis knygomis, kiek mes 
domimės Argentinos ir Australijos lietuvių 
panašiais leidiniais arba JAV lietuvių at
skirų parapijų rašytinėmis istorijomis. Tai 
bus tik vertinga medžiaga ateities istori
kams, norintiems atkurti po visą pasaulį 
išsiblaškiusios lietuviškos išeivijos gyveni
mą.

Bet vis dėlto sunku yra atsikratyti min-

1948 m. balandžio 23

— Daug rašoma apie keturių solistų sėk
mingus koncertus Anglijoje. J. L. iš Slea- 
fordo straipsnyje „Dainuoją ambasadoriai“ 
pasakoja, kad vietos gyventojai taip buvo 
sužavėti dainininkais, kad vienas vyras, 
prašydamas autografo, iš susijaudinimo 
vietoje parkerio į vieno dainininko rankas 
įbruko savo pypkę...

Atspausti visų keturių dainininkų — I. 
Motekaitienės, A. Kalvaitytės, I. Nauragio, 
S Baranausko ir akompaniatoriaus V. Ja- 
kubėno paveikslai.

— Išspausdintas BDPS Užsienio Delega- 
tūros paruoštas Alytaus valsčiaus gyvento
jų iki 1947 m. vidurio ištremtų į Sibirą są
rašas. Jame išvardinti 108 asmenys, dau
giausia ūkininkai. Nurodyta ištremtųjų pa
vardės, adresas, profesija ir ištrėmimo lai
kas. 108 asmenys iš vieno valsčiaus! O kiek 
iš visos Lietuvos?

— Vienas tautietis ilgame laiške rašo 
apie įsikūrimo vargus Australijoje ir daro 
išvadą, kad ten gera, kur mūsų nėra.

— Europoje dar vis nesiliauja kalbos 
apie naują karą. Esą kai kurie DP vėl ieš
kosi vežimėlių persikraustymui...

— Lietuvoje parašytas į užsienį laiškas 
pirma turi būti nugabentas į MVD specia
li! skyrių patikrinti. Pats cenzorius duoda 
patarimus, kaip laiškai į užsienį turi būti 
parašyti.

— Lietuvių Švietimo ir Kultūros Taryba 
spausdina atsišaukimą į lietuvius kultūri
ninkus lietuvybei išlaikyti reikalu.

PICASSO AFORIZMAI

Picasso išgarsėjo ne tik savo ekstrava
gantiškais paveikslais, bet ir tokiais pat' 
išsireiškimais. Štai keletas iš jų.

„Vieni vadina mane genijum, o kiti šar
latanu. Abu pavadinimai yra teisingi“.

***

„Būti garsenybe yra blogiau už badą, 
vargą ir pažeminimą. Garsas yra Dievo 
pasmerkimas dailininkui“.

***

„Menas yra melas, padedąs surasti tie
są“.

Gandai pasiekė ir panašiais reikaliukais 
besidominčių pareigūnų ausis. Užsuko jie 
kartą pas „pogrindinės“ parduotuvės vedė 
ją, pardavėją, buhalterę ir kasininkę vie
name asmenyje — pas SOFIJĄ ŽUKAUS
KIENĘ, dėl žmonių akių tuo metu dirbu
sią Kauno sanepidstotyje dezinfektore — 
ir po pirmos malonios pažinties žodžių pa
prašė ją interviu.

JIE: Paprašytume paberti į mūsų žingei
džias ausis žiupsnelį skaitmenų, kurie api
būdintų jūsų privačios parduotuvės apy
vartą.

Ji nukreipė tyras akis į stalą, kur gulėjo 
dienos šviesą išvydę bute laikyti PUS
PENKTO TŪKSTANČIO rublių grynais, ir 
atsakymą nutylėjo.

JIE: Jūsų sankrovoj radome dešimt mote
riškų kremplino kostiumų, penkis moteriš
kus paltus, dvejis brangius kailinius, ketu
riolika palaidinukių, dvidešimt tris poras 
moteršikos, tiek pat porų vyriškos ir aštuo
niolika porų vaikiškos avalynės, dvidešimt 
tris kostiumėlius vaikams, dvidešimt astuo
nias krištolines vazas — daugiau kaip už 
ŠEŠIS TŪKSTANČIUS rublių gėrybių! 
Apie jų paklausą kalba jau tai, jog mums 
čia bekalbant buto skambutį paspaudė 
dvidešimt trys lankytojai... Prekių asorti
mentas tiesiog pavydėtinas. Sakykite, iš 
kur visa tai?

„Šluota“ Nr. 7 (1973)

ties, kad štai nepaliksime jokio rašyto liu
dijimo to krašto žmonėms ir istorijai, ku
riame kūrėmės, gyvenome ir išnykome. 
Anglai nesimokys lietuvių kalbos, norėda
mi sužinoti, kaip mes čia dviejų amžių są
vartoje atsiradome ir gyvenome. Neprisi
mins mūsų anglų istorikai, kaip dabar ne
prisimena literatūros leksikonų leidėjai, 
nes beveik nieko angliškai jiems neduoda- 
me-

Tadgi, ar nebūtų vis dėlto verta pagalvo
ti apie šio krašto lietuvių istorijos išleidi
mą angliškai. Pagalvoti dabar, kol dar esa
ma žmonių, kurie gali ją paruošti, išversti 
ir atspausdinti. Galėtų tai būti vieno žmo
gaus darbas, galėtų būti ir sutelktinis. 
Svarbu, kad jis būtų.

Žinoma, pelno iš tokios istorijos nepada
rysi, o išlaidų bus nemaža. Bet lietuviai iki 
šiol naetsisakė paremti nei vieno visiems 
naudingo užsimojimo. Paimkime, pvz., L 
Namų bendrovę, spaustuvę, Tautos Fondą, 
S. Kudirkos ir Bražinskų bylą — visur bu
vo pažadėta ir ištesėta. Atrodo, kad jeigu 
tik DBLS kartu su kitomis organizacijomis 
imtųsi iniciatyvos, po keletos metų galėtų 
atsirasti knyga, pavadinta „Lithuanians in 
Great Britain“ ar panašiu vardu.

B. Akinis
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