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30 Metų
Daugeliui iš mūsų šiemet sueina 30 me

tų, kai liūdnais žvilgsniais ir geliančia šir
dimi atsisveikinome su tėvyne .Vieni prie
varta, kiti savanoriškai pasitraukėme, ta
čiau visi tikėjome greitai sulaukti karo pa
baigos ir laimingai grįžti į tėvynę. Tas ti
kėjimas buvo telks stiprus, kad daugelis 
net surizikavo palikti šeimas, galvodami 
ne už ilgo su jomis pasimatyti. Bet tik ne
daugeliui tokia laimė nusišypsojo.

O ką reiškia gyventi be tėvynės, Adomo 
Mickevičiaus žodžiais tariant, tik tas su
pras, kas yra jos netekęs. Vienas dalykas 
yra iš tėvynės išvažiuoti ir kada norėda
mas vėl į ją sugrįžti. Sakysime, po visą pa
saulį išsiblašlkę anglai niekada nesijaučia 
tremtiniais, nes jų šaknys su gimtuoju 
kraštu nėra nukirstos. Jie gali sugrįžti, 
kada tiktai nori. Visai kitas dalykas, kai 
juntama, kad vartai į tėvynę užkelti, kada 
ryšiai su gimtuoju kraštu, su jo kultūra ir 
tradicijomis nutraukti.

Iš Čekoslovakijos pabėgusi intelektuale 
Souckova sakosi tik emigraiijoje patyrusi, 
kad ištrėmimas iš tėvynės yra blogiau net 
už kalėjimą, tai yra lėtas žengimas į dva
sinę mirtį. Ji per vėlai tai patyrusi ir da
bar galinti tik apgailestauti.

Solženytsinas daug kartų sakė, kad ge
riau eiti į kalėjimą, negu į ištrėmimą. Ir 
tik po to, kai pamatė, kad visi keliai į gim
tąją Rusiją uždaryti, pats save raminda
mas pareiškė: „Ir seni medžiai kartais pri
gyja“. Kartais prigyja, bet ne visada. Di
desnė bausmė už tremtį yra tik mirtis. Ir 
šiuo atveju nėra didelio skirtumo, ar toji 
tremtis yra prievartinė, ar savo laisva va
lia prisiimta.

Jeigu Sovietų Sąjunga ir Rytų Europos 
kraštai imtų ir leistų laisvą gyventojų ju
dėjimą ir panaikintų įstatymus, baudžian
čius už savojo krašto „nelegalų“ palikimą, 
tai, anot aukščiau minėtos Souckovos, 
jie tikrai nustebtų pamatę, koks didel's gy
ventojų skaičius, nors ir patogiai Vakaruo
se įsikūrę, noriai sugrįžtų į gimtuosius 
kraštus. Sugrįžtų daugelis net nepaisydami 
ten esančios socialistinės santvarkos ir 
sunkesnių gyvenimo sąlygų.

Labiausiai gimtosios žemės netekimą pa
junta rašytojai, menininkai ir kitų kultū
ros vertybių kūrėjai. Tik gimtosios žemės 
sultimis maitinama kūryba gali būti naši. 
Per dvidešimt nepriklausomybės metų lais
vos tėvynės užuovėjoje buvo išaugusi tokia 
stipri rašytojų ir menininkų karta, kad 
jau galėjo išeiti varžytinių į tarptautines 
platumas. Didelė jos dalis, atsidūrusi sve
tur, greitai pritrūko šaltinių, kurie taip so
driai gaivino jų kūrybą tėvynėje.

Tuo tarpu Lietuvoje, nežiūrint didžiau
sio kūrėjų nuostolio ir laisvos kūrybos var
žymų, per tuos 30 metų prasistiebė tiesiog 
būriai jaunų talentų — rašytojų, P'oetų, 
menininkų, mokslininkų. Kai kurie jų rodo 
nuostabias kūrybingumo žymes, jeigu tik
tai toji kūdyba galėtų laisvai prasiskleisti. 
Jie yra laimingesni, nes jie kvėpuoja gim
tojo krašto oru ir minta tėvų žemės sulti
mis.

Gyvenimo ratas nesisuka atgal. Dauge
liui išėjusiųjų lemta nebegrįžti. Tie, ku
riems dar šviečia svetimo krašto saulė, su 
didele nostalgija žvelgiame į prieš 30 me
tų paliktą tėvynę. Toji nostalgija, tas dil
ginantis skausmas yra dar didesnis, nes 
žinome, kad negrąžinsime į tėvynę tikrais 
lietuviais ir savo palikuonių. Mus teisin
gai vadina lost generation — prarastąja 
karta. Vienintelė paguoda, kad nors mes 
patys, po tiek daugelio praradimo metų 
tebenešiojame širdyje lietuvio vardą ir su 
tuo vardu nueisime į kapą.

Vienas žurnalistas, rašydamas tuo pa,- 
čiu klausimu, sako: „Nejaugi mes priimsi
me Lietuvos okupaciją kaip įvykusį faktą, 
nuleisime galvas ir rankas galvodami: ką 
mes galime pakeisti ar padaryti? Jeigu jau 
tokios mūsų pažiūros, nebesivadinkime 
daugiau lietuviais ir, parafrazuojant dr. V. 
Kudirką, supelykim ir nueikim į kapą be 
likusio ženklo, kad žmogumi buvom“. Gra
žūs tai žodžiai. Bet ką mes iš tikrųjų gali
me pakeisti ar padaryti?

Kai kam čia pareikštos mintys gali pasi
rodyti per daug pesimistiškos. Iš tikrųjų 
čia tik norėta praskleisti realybės uždangą, 
už kurios dar yra likusi viltis. Į tą viltį yra 
nukreiptos visos lietuvių mintys ir darbai. 
Ta viltimi reikės, gal būt, gyventi dar ne 
vienus metus. Kurie ištvers ir nepasiduos 
gundymams, tie grįš vieną dieną tarsi odi
sėjai į palaimintąją savo tėvų žemę.

K. Kerpė

BBC UŽSIENIO TARNYBA
Specialiai sudarytas komitetas svarsto 

BBC užsienio tarnybą, kurios biudžetas 
numatytas sumažinti 10%. Apie 200-300 
žmonių netektų darbo, o BBC reikšmė ge
rokai sumažėtų.

Dabar skaičiuojama, kad BBC pateikia 
geriausią ir patikimiausią žinių tarnybą 
pasaulyje. Jų klausosi dieną ir naktį 60 mi
lijonų žmonių visame pasaulyje. Dabarti
nės žinių tarnybos išlaikymas yra 15 mi
lijonų svarų per metus.

PER TOLI NUEITA
ir pietryčių Azijoj. Afrikos ir kai kurių ne
priklausomų salų kraštams Bendruomenė 
jau dabar teikia prekybos lengvatas. Visa 
tai rodo, kad grįžti į senąsias pozicijas ne
būtų taip lengva.

žinoma, Anglija, išstojusi iš Bendruome
nės, galėtų bandyti sudaryti individualias 
prekybos sutartis su paskirais tos Bend
ruomenės kraštais. Bet po visa to, kas bus 
atsitikę, tokių sutarčių sudarymas taip pat 
gali pasirodyti ne lengvas.

Per praėjusius metus Anglijos pramoni
ninkai, tikėdamiesi gero uždarbio Europo
je, investavo milžiniškus kapitaus Bend
ruomenės kraštuose. Visa tai buvo daro
ma prileidžiant, kad Anglija pasiliks Ben
druomenėje. Sunku dabar pasakyti, kokie 
būtų tų investacijų nuostoliai iš Bendruo
menės išstojus, bet jie būtų neišvengiami.

Pagaliau jeigu Anglija pasiryžtų palikti 
Europos Bendruomenę, tai ir pačios Ben
druomenės pamatai gerokai susvyruotų. 
Kai kas baiminasi, kad tada būtų ateity 
daug žadėjusios Bendruomenės galas, ku
ris nieko gero neduotų Europai ir Vakarų 
pasauliui.

Atrodo, kad jau per toli nueita, kad leng
va širdimi būtų galima grįžti atgal. Pasi
ginčijus ir pakariavus, turės būti surastas 
visiems priimtinas kelias. Tačiau politiko
je visada būna staigmenų, nors dažnai jos 
yra ir labai nemalonios.

Ar atgyveno Nato?

Po užs. reikalų ministerio Callaghano 
kritiško kalbos Luiksemburge, vis daugiau 
imama kalbėti apie Anglijos išstojimą iš 
Europos Bendruomenės. Pagrindinės prie
žastys nurodomos praėjusiųjų metų kainų 
kilimas ir britų valdžios suvereniteto tam 
tikrose srityse apribojimai.

Abi šios priežastys yra rimtos, bet neiš
vengiamos. Kainos kilo dėl to, kad pasau
linėse rinkose pabrango produktai ir atsi
rado infliacija. O absoliutinės politinės ne
priklausomybės britų sala vistiek negali 
ateity išlaikyti, jei nenorės būti stipresnių
jų praryta ir suvirškinta. Kiekvienas ka
riškas ar politiškas blokas jau reiškia da
lies nepriklausomybės netekimą.

Įstojus į Europos Bendruomenę, praėju
siais metais 32% viso Anglijos eksporto ėjo 
į tos Bendruomenės kraštus. Tuo tarpu 
eksportas į Commonwealtho kraštus suma
žėjo iki 16,5%. Tuo pačiu metu prekybos 
ir pramonės išsivystymo galimybės, inves
tavus didelius kapitalus į Europą, taip pat 
labai smarkiai padidėjo.

Prekybos partneriai, dėl kurių Anglija, 
stodama į E .Bendruomenę labiausiai bai
minosi, dabar dėl to nebesijaudina. Naujo
ji Zelandija jau seniai susirado naujas rin
kas, kurios paima 75% jos pieno produktų. 
Be to, nuo 1977 m. jai yra pažadėtos ir tam 
tikros Europos Bendruomenės lengvatos. 
Australija atsidūrė devintoje vietoje. Ji 
susirado savo produktams rinkas Japonijoj

šį pavasarį šiaurės Atlanto Sutartis i 
(NATO) mini 25 metų veiklos sukaktį. Jos 
pagrindinis organizatorius buvo gen. D. Ei- 
senhoweris, tvirtai tikėjęs, kad Vakarų pa
sauliui reikalinga užtvaros linija nuo ga
limo Rytų pajėgų antplūdžio. Vėliau tos 
Rytų pajėgos, Sov. Sąjungos vadovauja
mos, taip pat sudarė panašią sutartį, žino
mą Varšuvos pakto vardu. Taigi prieš 25 
metus Europa pasidalijo j du karinius blo
kus.

NATO sutartis buvo pasirašyta Vašing
tone, 1949 m. balandžio 14 d. Pirmosios 
dvylika valstybių, pasirašiusios šią kari
nės apsaugos sutartį, buvo D. Britanija, 
Prancūzija, Belgija, Olandija, Liuksembur
gas, Portugalija, Danija, Norvegija, Itali
ja, Islandija, Kanada ir JAV. Vėliau prisi
dėjo Graikija, Turkija ir V. Vokietija. To
kiu būdu buvo sudaryta vienos vadovybės 
žinioje esanti karinė grandis nuo tolimos 
šiaurės iki Pietų Europos. Tos vadovybės 
centras buvo Paryžiuje. Vėliau, gen. de 
Gaule pradėjus kurti nuosavą Europos 
saugumo idėją, jis buvo perkeltas į Briu
selį. Nuo to laiko NATO tvirtovės sienos 
pradėjo braškėti, ir iki šiol jos dar nėra 
pakankamai tvirtos. Laikas nuo laiko bu
vo keliamas klausimas, ar toji sąjunga dar 
reikalinga. O jeigu reikalinga, ar ji pakan
kamai pajėgi atlikti uždavinį, kuriam ji 
buvo sukurta?

Per paskutinius šešis metus NATO kari
nėje organizacijoje neįvyko jokių pasikei
timų, t. y. nepadidėjo žmonių ir ginklų at
sargos. Tuo tarpu Varšuvos pakto pajėgos 
centriniame Europos sektoriuje padidintos 
12 procentų, o Sovietų kariuomenė padidė
jo net 25 procentais. Tas pats atsitiko su 
tankais ir lėktuvais.

Tuo pačiu metu Vakarai suskilo, pradė
jo ginčytis dėl JAV kariuomenės reikalin
gumo Europoje ir net dėl pačios Europos 
Bendruomenės. Išnaudodama drumstą van
denį, Sov. Sąjunga žvejoja, pasiūlydama 
nevieningiems kaimynams taip vadinamą 
detentę (atoslūgį) ir seniai lauktą Europos 
saugumo bei bendradarbiavimo konferen
ciją. Susidarė labai savotiška padėtis: iki 
dantų apsiginklavusios ir tebesiginkluojan- 
čios Varšuvos pakto valstybės drąsiai kal
ba apie taiką pasaulyje ir diktuoja NATO 
valstybėms sąlygas. O kai šios ima kalbėti 
apie gynybos stiprinimą, tada Rytuose 
šaukiama, kad pasauliui gresia karo pavo
jus, reikia skubėti neatsilikti ir net pra
lenkti. Prasideda daina be galo. Tokia ta
tai yra siūlomoji detentė, kurią britų karo 
žinovas gen. Walker tiesiog pavadino nuo
laidomis, panašiomis į 1938 m. nuolaidas 
Hitleriui.

Šitoks žaidimas aiškiai byloja, kad 
NATO turi išsilaikyti ir sustiprėti. Vaka
riečiams atėjo laikas apsispręsti ir pasaky
ti savo sąlygas. Vidaus nesėkmių išvargin
tas JAV prezidentas turės nusistatyti ribą, 
iki kurios Amerika gali eiti, o 35 Europos 
valstybės tebesiginčijančios Ženevoje nuo 
praėjusio rudens, turės drąsesniu žingsniu 
peržengti joms statomas žmogaus teisių ir 
sąžinės užtvaras.

Kai kas net pradeda tikėti, kad Ženevo
je vyksta tikroji Europos taikos konferen
cija, kurią sėkmingai užbaigus, pasaulyje 
bus amžina taika. Iš tikrųjų, patenkinus 
Sovietų reikalavimus, gali atsitikti prie
šingai. Varšuvos pakto vilkas nepasiten
kins lengvai išpešiotomis vilnomis, jis grei
tai panorės ir paties avino, jeigu tik šis 
duosis lengvai pagaunamas.

Iš kitos pusės klaidinga būtų teigti, kad 
Ženevos konferencija nieko nedavė ir ne
duoda. Mažų mažiausia ji atvėrė vakarie
čiams akis ir parodė, koks skirtumas tarp 
gražių žodžių ir nedraugiškų veiksmų. O 
svarbiausia, ji parodė tai, kad NATO ne
atgyveno savo amžiaus, o priešingai — to
ji organizacija dabar yra labiau re kalin- 
ga Europos ir Vakarų pasaulio apsaugai, 
negu ji buvo reikalinga prieš 25 metus.

Lucanus

MIRĖ RICHARD CROSSMAN

Richard Crossman'as, miręs balandžio 5 
d., buvo vienas spalvingiausių Darbo par
tijos politikų. Jau po pirmosios jo kalbos 
Parlamente W. Churchil'is pasakė: „šitas 
žmogus galėtų būti ministeriu pirmininku, 
jeigu jis nemanytų, kad jau dabar yra“.

R. Crossman‘as atstovavo darbiečių par
tijos kairiajam sparnui ir redagavo jų 
laikraštį „New Statesman“. Nors pats nie
kada nebuvęs komunistu ir su jais neko
vojęs, jis suredagavo buvusių komunistų 
straipsnių rinkinį „The God That Failed“, 
kuris- kaip ir Orwell'io „Gyvulių Farma“ 
ne vienam parodė tikrąjį komunistų vei
dą.

Mirdamas R. Crossman'as poliko savo 
prisiminimų rankraštį, kuris bus neužilgo 
išleistas.

POPIEŽIAI NEBENDRAVO SU 
FAŠISTAIS

Popiežių Pijaus XI ir Pijaus XII laiky
sena Musolinio ir Hitlerio valdymo laikais 
dažnai kai kurių dabar yra kritikuojama 
bei smerkiama. Sakoma, jie savo tylėjimu 
rėmę fašistinę bei nacinę sistemą. Šis tei
gimas yra visai sukritikuojamas ir panei
giamas dokumentaciniais faktais britų ra
šytojo Anthony Rhodes knygoje „The Va
tican in the Age of Dictators (1922-1945)“. 
Jis remiasi to meto Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos dokumentais (pateku
siais 1945 m. į sąjungininkų rankas), britų 
užsienio ministerijos ir paties Vatikano do
kumentais. Autorius nėra katalikas ir ki
tais atžvilgiais gana aštrokai pasisako 
apie Vatikaną, tačiau betkokį popiežių ben
dradarbiavimą su nacių ar fašistų valdžio
mis visiškai atmeta kaip dabar sukurtą 
fantaziją, dokumentais įrodo, kad to meto 
popiežiai netylėję ir net priešinęsi.

TRETYSIS REICHAS

Iki šiol Vokietijoje nebuvo kalbama ir 
rašoma apie 1933-1945 m. laikotarpį. Tai 

! buvo Hitlerio valdymo metai ir niekas ne
norėjo jų prisiminti ar priminti jaunajai 
kartai. Tačiau dabar pradėtas leisti Vokie
tijoje naujas savaitinis žurnalas „Das III 
Reich" (Tretysis Reichas), kuris nagrinėja 
ir aprašo tik ano meto įvykius. Nepralei
džiamos nė mažiausios smulkmenos. Re
daktorius yra dr. Zentneris, kuris Hitlerio 
nusižudymo metu buvo tik 7 metų am
žiaus. Žurnalo tikslas esąs parašyti tiesą 
apie anuos laikus, kad vokiečiai nebegalė
tų sakyti niekada nesą girdėję apie kon
centracijos stovyklas, „Mein Kampf“ ir 
Adolfą Hitlerį. Pasirodo, kad žurnalu vis 
dėlto daugiausia domisi žmonės virš 30 
metų. Šiuo metu jis turi jau 400.000 skaity
tojų.

MAKSIMOVAS LONDONE NEBUS IDEOLOGINIŲ MAINŲ

Neseniai iš Sov. Sąjungos atvykęs rezis
tencinis rašytojas Vladimiras Maksimovas, 
Londone turėjo spaudos konferenciją. Jis 
sakėsi turįs tikrų žinių, kad Solženicinas 
buvo pasirinkęs teismą ir kalėjimą, kad 
galėtų likti savame krašte, bet jis buvo 
prievarta ištremtas.

Paklaustas, kodėl Sovietų valdžia, vietoj 
pasiuntusi kai kuriuos intelektualus į Si
birą, tremia juos į Vakarus, Maksimovas 
paaiškino, kad taip daroma dėl dviejų prie
žasčių: užsitikrinti geresnį vardą užsie
niuose ir sumažinti ideologinę įtampą pa
čioje Sov. Sąjungoje.

Maksimovo knyga „Septynios tvėrimo 
dienos“ rudeniop bus išleista Londone.

KALTINA, KALTINA

Po dr. Kissingerio vizito Maskvoje, 
„Pravda“ stipriai užsipuolė įtakingiausius 
JAV dienraščius „New York Times“ ir 
„Washington Post“, kad jie savo praneši
muose skelbę apie Kissingerio kelionės ne
pasisekimą. Ir svarbiausia — kad toji mi
sija nepasisekusi dėl Maskvos užsispyrimo.

„Raudonoji žvaigždė“ paskelbė, kad 
JAV kariuomenėje atgyjanti rasinė neapy
kanta. Esą Ku-Klux-Klan organizacija vėl 
degina kryžius ir kankina negrus net ka
reivinių rajonuose. Nato 25 metų sukakties 
proga laikraštis aiškina, kad šios Vakarų 
gynybos organizacijos štabas esąs apsėstas 
naujųjų nacių.

„Sovietskaja Rossija“ rašo, kad militari- 
nis kolosas esąs pasiekęs tokio laipsnio, 
kad taiką mylinčios pajėgos (Varšuvos 
pakto valstybės!) turinčios budėti ir ruoš
tis.

Londone veikiąs Strateginių Studijų In
stitutas apkaltintas pateikiąs perdėtas ži
nias apie Sovietų karines pajėgas.

Seįtiįnios DIENOS
— Prezidentas Nixonas pasižadėjo tuo

jau sumokėti 432,787 dolerius užsilikusių 
mokesčių.

— D. Britanija, JAV ir Egiptas pradėjo 
valyti Sueso kanalą, kurį metų pabaigoj 
numatoma atidaryti laivams.

— 68 valstybių galvos dalyvavo pamal
dose už mirusį Prancūzijos prezidentą 
Pompidou Notre Dame katedroje Paryžiu
je.

— Britų firma John Brown pasirašė 20 
milijonų vertės kontraktą pastatyti pieti
nėje Rusijoje polyethylene fabriką.

— Rolls-Royce firma numato šiais me
tais eksportuoti motorų 1.000 milijonų sva
rų vertės.

— Tradicinės Oxfordo-Cambridge uni
versitetų valčių lenktynes, po šešių nesėk
mingų metų, šiemet laimėjo Oxfordo uni
versitetas, sumušdamas ligšiolinį rekordą.

— Falmouth'o įlankoje britų vandenyse 
buvo sulaikytas rusų laivas Turgenev. Vė
liau jam buvo leista išplaukti.

— Eurovision dainų konkurse šiais me
tais laimėjo švedų Abba grupė. Jų daina 
— „Waterloo“.

— A. Solženiciną pasiekė slaptas laiškas 
iš vienos darbo stovyklos, pavadintos „Gu- 
lag 74“. Jame rašoma, kad Nixono vizito 
metu kaliniai ruošiasi' streikuoti.

— Sovietų Sąjunga siūlo Japonijai ben
dromis jėgomis statyti naują geležinkelį 
per Sibirą. Projektui priešinasi Kinija.

— Daugiau kaip keturis metus valdęs Li 
biją, pulk. Gaddafi „atleistas nuo valsty
binių pareigų“...

— Energijos taupymo sumetimais, Ispa
nijoje numatyta panaikinti siesta — poil
sis nuo 2 iki 4 vai.

— Kardinolas Heenan'as viešai pareiškė, 
kad neseniai paskelbtas šeimos planavimo 
priemonių teikimas neišvengiamai prisi
dės prie moralinio nuosmukio ir venerinių 
ligų plitimo.

— Praėjusiais metais D. Britanijoje su
vartota 20 mil. galonų degtinės. Metinis 
suvartojimo padidėjimas apie 11%.

— Europos saugumo konferencijoje so
vietai sutiko, kad valstybių sienos gali bū
ti keičiamos tik taikiu būdu dėl to susita
rus.

— Izraelio gen. štabo viršininkas gen. 
David Elazar, apkaltintas nepakankamu

„Pravda" paskelbė straipsnį „Socializ
mas ir kūrybinė laisvė“, kuriame galutinai 
pasisako dėl siūlomos idėjų ir informacijos 
pasikeitimo laivės. Jame sakoma, kad va
kariečių reikalaujamoji intelektualinė lais
vė yra tiktai antisovietinės propagandos 
priedanga.

Laikraštis įrodinėja* kad kapitalizmas 
išniekino literatūrą ir meną, versdamas 
tarnauti komerciniams tikslams. Kaip pa
vyzdį nurodo Mocarto muzikos panaudoji
mą skalbimo miltelių reklamose. Taip pat 
aprašomos Anglijos aktorių L. Olivier ir 
Vivien Leigh tuščios pastangos išgelbėti 
St. James teatrą. „Tik socializmas išva
duoja menininkus iš ekonominio ir dvasi
nio skurdo“, sakoma straipsnyje, čia pat 
nurodomi ir vakariečiai rašytojai (E. Zola, 
B. Brecht, R. Kent), kurie už tokį išlaisvi
nimą kovoja. Straipsnis baigiamas tokia 
išvada: „Veidmainiškas farsas, skelbiamas 
„intelektualinės laisvės“ vardu, iš tikrųjų 
yra bandymas sutrukdyti socializmo išsi
vystymą ir tarptautinės įtampos sumažini
mą“.

KALTINA D. BRITANIJĄ

Italijos spauda viešai kaltina D. Britani
ją už bandymą suardyti E. Bendruomenę. 
Kai kurie laikraščiai tiesiog sako, kad D. 
Britanija norinti parduoti Europą Ameri
kai.

Kitų Europos kraštų spauda taip pat ne
gaili D. Britanijai priekaištų. Pvz„ olandų 
„De Telegraaf“ rašo, kad D. Britanija pa
dėjo E. Bendruomenėje bombą su delsiamu 
užtaisu. Šiek tiek palankesnė yra Vokieti
jos spauda, skelbianti vyriausybės nusista
tymą persvarstyti E. Bendruomenės kai 
kuriuos punktus, nepažeidžiant jos pagrin
dinės struktūros.

pasiruošimu karui, buvo priverstas atsista
tydinti.

— Brazilijoje nuo tvano išsigelbėjusios 
nuodingos gyvatės ir alkani šunys puola 
evakuotus benamius gyventojus.

— Graikijoje nuogalis nubaustas 4 me
tus kalėti už pasirodymą uoste be drabu
žių.

— JAV siautusi audra-tornado per vieną 
naktį užmušė 320 žmonių.

— Anglijoje tuberkulioze daugiausia 
serga imigrantai, ypačiai indai, pakistanie
čiai ir afrikiečiai.

— Burmah Oil bendrovė surado naujus 
naftos šaltinius Šiaurės jūroje.

— Gen. Dayan pareiškė, kad Izraelis 
niekada nesutiks leisti įkurti naujos Pa
lestinos valstybės.

— V. Vokietijoje numatoma, kad įmonė
se su daugiau kaip 2,000 darbininkų, akci
ninkai ir darbininkai turės lygias teises jų 
tvarkyme. Dėl to baiminasi užsienio fir
mos, investavusios kapitalus į vokiečių 
pramonę.

— Maskvoje areštuotas Danielius Osta
povas, ortodoksų bažnyčios vadas.

■— Savivaldybei priklausančių namų gy
ventojai yra skolingi 190 milijonų svarų 
nesumokėtos nuomos.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
GIRDĖJAU „MINDAUGĄ“

Jau daug metų praslinko, kai dramos 
mėgėjai Anglijoje turėjo progos pasi
džiaugti ir pasigrožėti gera lietuviška dra
ma. (Greičiau — tokios progos iš viso ne
buvo).

Kas nors truputį domisi panašiais daly
kais, tas, be abejo, žino, kad prieš porą me
tų Lietuvoje Justino Marcinkevičiaus pa
rašyta drama-poema „Mindaugas“ jau spė
jo pagarsėti ne tik namie, bet ir išeivių lie
tuvių tarpe. Praėjusį rudenį „Mindaugą“ 
suvaidino Kanados lietuviai. Veikalas jau 
išverstas ir į anglų įkalbą.

Ir štai, beveik nelauktai, „Mindaugas“ 
įkalbėtas (nežinau, ar būtų galima sakyti 
{vaidintas) trijose ilgo grojimo plokštelėse 
pradėjo pasirodyti lietuviškajame pasau
lyje. Tikrai maloni kultūrinė staigmena, ir 
vargu kas nors gailėsis sugaišto laiko, jos 
besiklausydamas.

Prie plokštelių pridėtame literatūros kri
tiko J. Lankučio paaiškinime, tarp kitko, 
šitaip rašoma:

cinkevičiaus atkurtąjį karalių Mindaugą ir 
pasakiškąją ano meto Lietuvą.

Pagrindiniai dramos veikėjai yra R. 
Adomaitis (Mindaugas), A. Jonušauskaitė 
(Morta), H. Kurauskas (Daugsprungas), 
A. Rosenas (Vismantas), P. Zulonas (Vy
kintas), J. Meškauskas (Daumantas), A. 
Bružas (Zyvertas), A. Kupstaitė (Ramu
nė) ir kt. Režisierius — H. Vancevičius, 
kompozitorius — E. Balsys, skaitovas-jva- 
dininkas — L. Noreika.

J. Baltmiškis

KNYGA APIE PUODUS

Juozas Kudirka parašė knygą „Lietuvos 
puodžiai ir puodai“. Puodininkystė yra 
vienas seniausių verslų pasaulyje, bet Lie
tuvoje mažai tyrinėtas. „Literatūra ir me
nas“ apie J. Kudirkos knygą rašo:

„Tai disertacijos pagrindu paruoštas lei
dinys. Jis įdomus moksliniu,

estetiniu požiūriu. Autorius — puodžiaus 
sūnus (knyga skiriama Andriui Kudirkai, 
puodžiaus darbu duoną pelniusiam), ir, gal 
būt, todėl jis taip tiksliai, kruopščiai su
rinko šio proziško ir kartu meniško amato 
detales. J. Kudirka studijai panaudojo 
daugiau kaip šimtą užrašų iš savo „piligri
miškų“ kelionių, peržvelgė ir susistemino 
per tūkstantį puodžių dirbinių, saugomų 
mūsų muziejuose, apibendrino visą iki šiol 
sukauptą dokumentaciją ir spaudinius, iš
leistus Lietuvoje ir už jos ribų.

Ypač vertingos paties etnografo darytos 
unikalios nuotraukos. Tikriausiai po metų 
kitų tokių vaizdų jau nebeužtiksime: gau
si, įvairi pramonės produkcija ir pakilęs 
gyvenimo lygis vis labiau išstumia puodus 
iš mūsų buities... Be to, natūraliai retėja 
puodžių gretos, nes jaunimas šiuo amatu 
bodisi, o kas pamėgsta — tampa aukštes
nės meninės specializacijos keramikais.

Pastaruoju metu beveik visi Lietuvos 
verslai, jų tarpe ir puodininkystė, susilau
kė ypatingo dėmesio. Puodininkystė bene 
labiausiai žavi egzotiškumu, bet turi ir 
praktinę reikšmę namų ūkyje: nereta šei
mininkė dar pasigenda puodo, ąsočio ar

socialiniu ir dubens savo virtuvei...“

PASAULYJE
BALFUI 30 METŲ

Balandžio 1 d. lietuvių šalpos organiza
cijai, žinomai Balfo vardu, sukako 30 me
tų. Šiuo metu Balfas yra persikėlęs į Či
kagą. Centro valdybos pirmininkė yra M. 
Rudienė, direktorių tarybos pirm. — VI. 
Selenis.

„Dramatiškajame „Mindaugo“ pasaulyje 
vyrauja klasiška gėrio ir blogio pusiau
svyra, čia taip harmoningai jungiasi būties 
didybė ir menkystė, taip plačiai atsisklei
džia tautos ir asmenybės egzistencija, čia 
taip kilniai apšviesti spindi niekad neblės
tantys Tėvynės ir Žmogaus idealai, čia 
kiekvienas žodis toks paprastas, aiškus, 
prasmingas ir [smelkiantis į širdį, kaip 
miško tyla ar varpų gaudesys.

Bet kartu „Mindaugas“ stipriai impo
nuoja ir šarvo nūdieniška dvasia. Prie pra
eities čia prieinama su šiuolaikinės visuo
menės bei asmenybės patirtimi. Mindaugas 
— tai ne vien karalius, tuo labiau ne chres
tomatinė relikvija, o gyvas, į mūsų pačių 
sąžinę apeliuojantis žmogus, kuris stoja 
prieš savo paties teismą ir dalinasi savo is
torine našta su visų kartų palikuoniais. 
Jo tragedija skamba kaip dvasinės laisvės 
šauksmas, ieškąs atgarsio XX amžiaus 
žmonių sąmonėje.

Su „Mindaugu“ atgimsta lietuvių poeti
nio teatro tradicija, kurios stambiausiu ir 
beveik vieninteliu atstovu iki šiol buvo Ba
lys Sruoga. Justinas Marcinkevičius pir
masis iš šiuolaikinių mūsų poetų taip sėk
mingai įdiegė į dramą lyrinės išpažinties 
meną, poezijos sparnais pakėlė nuo žemės 
sceninį dialogą ir monologą. Todėl „Min
daugas“ turi tą magišką galią, kad jo gali
ma klausytis kaip muzikos.“

Nieko daugiau prie šito paaiškinimo ne
begalima pridėti. Galima tik apgailestauti, 
kad tai yra tik žodinis perteikimas, kad ne
galima matyti karaliaus Mindaugo, jo žmo
nos Mortos ir visų tų ano meto Lietuvos 
kunigaikščių autentiškai atkurtose aplin
kybėse ir drabužiuose. Bet jau ir vien tik 
girdėtas „Mindaugas“ palieka ilgai neiš
blėstantį įspūdį.

Aktoriaus R. Adomaičio sukurtas pirma
sis ir paskutinis Lietuvos karalius Mindau
gas, kuris be atodairos laužė žmogiškuo
sius įstatymus, ėjo į kompromisą su savo 
sąžine, siekdamas suvienyti Lietuvą ir tra
giškai blaškėsi tarp senosios tėvų religijos 
ir kardu nešamosios krikščionybės, yra ne
paprastai įspūdingas. Reikia šią dramą- 
poemą pamatyti, arba išgirsti, arba nors 
perskaityti, kad galėtum suprasti J. Mar-

V y tautas Bložė

Tėvynė
Motina mano,
kasdien arčiau tavęs, žydinti
pievų gėle, tu širdy 
tokia neaprėpiama.

Kryžkelėj,
kur vėjas pusto beržų siluetų šnarėjimą, 
ieškau tavęs
ir randu
savo širdy
tyrą tyrą.

Meilė, tavo meilė, kas mes be tavęs? bevardžiai — 
iškentėjai mūsų kančias, pagimdei mus.
Tavo vaikai,
meilę grąžinam tau.

Motina,
atmink mus visus, tiek veidų, tiek vardų, tiek

gyvenimų — 
nė vienas ne našlaitis, kol tu esi — 
svetimieji 
žirgai nešuoliuos čia.
Žmogus amžinas savęs ieškojimu, tuo 
radimu tavo meilėje ir gerume.
Motina amžina, tu mus visus 
vėl pasiimsi.
Priimk mano meilę, trumpą gyvenimą, mažą širdį 

priimk — 
dūmą, kelią, ašarą, veidą — 
nušluostyk šiurkščia ranka taip švelniai.
Amžina širdis maža, amžina meilė didelė — 
kaip tu pati — 
amžina.

E. GIMBUTIENEI 80 METŲ
Žinoma JAV visuomenininke ir skautų 

veikėja agr. Elena Gimbutienė atšventė 80- 
tąjį gimtadienį. Pažymėtina, kad jai 1928 
m. buvo išduotas pats pirmasis Žemės Ūkio 
Akademijos diplomas.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
VEIKLA

Lietuvių istorijos draugija įsteigta 1957 
m. gruodžio 15 d. Jos centras yra Chicago- 
je, ji turi daug narių: istorikų, istorijos 
mokytojų, studijuojančių istoriją ir isto
rijos mėgėjų iš visos Amerikos ir 
Kanados. Prie draugijos veikia jaunųjų is
torikų sekcija, kuriai vadovauja De Paul 
universitete istoriją studijuojąs Virgilijus 
Krapauskas. Draugija išleido 10 knygų 
Lietuvių Tautos Praeities. Joje ir spausdi
nama medžiaga, kurios pavergtos Lietuvos 
istorikai negali spausdinti arba okupanto 
verčiami Lietuvos istoriją klastoti. Laisvo
jo pasaulio lietuviai pasiryžę istorinę me
džiagą, kuri rišasi su lietuvių tautos praei
timi, surinkti ir išspausdinti.

„Dr.“

„NAUJIENOMS“ 60 METŲ
Vasario 19 d. sukako 60 metų, kai Čika

goje buvo pradėtos leisti „Naujienos“. Pir
masis redaktorius buvo dr. Pijus Grigaitis. 
Savo pirmąjį žodį skaitytojams jis užbaigė 
tokiu sakiniu: „Spėkos, kurios yra susi- 
spietusios apie Naujienas, duoda drąsos ti
kėti, kad šis naujas laikraštis trumpu lai
ku virs vienu svarbiausiųjų Amerikos lie
tuvių darbininkų švietimo ir kovos įran
kiu“.

Pirmojo „Naujienų“ numerio buvo at
spausdinta 25.000 egzempliorių.

PALAIDOTI PERSIJOJE
Aš vis maniau, kad be manęs Teherane 

kitos lietuvaitės ar lietuvio nesurasi nei su 
žiburiu.

Gerai paieškojus pasirodė, kad ne visai 
taip. Lietuvių yra ir čia — tik, deja, jav 
po velėna.

Rytiniame Teherano pakraštyje yra sve
timšalių ir ne mahometonų kapinės. Čia 
yra ir lenkų karių skyrius. Kiekvienas ka
pas paženklintas cementiniu kryžumi, ant 
kurio palaidotojo vardas, pavardė ir gimi
mo ir mirties metai.

Jų tarpe keletas visai nelenkiškai skam
bančių užrašų, pvz.:

Aukštuolis Boleslavas, Aukštuolis Juzė, 
Eianas Jonas, Banas Karolina, Byra Mari
ja, Danys, Dūda Mikas, Gažda Juozas, Jed- 
rys Vladas, Jetas Aleksas, Kmitas Kazi
miera, Kubis Jonas, Kupis Antanas, Kupis 
Kostas, Lankaitis Jonas, Makūnas, Orys 
Juozas, Skukis Juozas, Smailys Stasys, Šo- 
pis Konstancija, Vitkus Pranciška, Žalas 
Juozas.

Galima spėti, kad tai Vilniaus krašto lie
tuviai, gen. Anderso armijos kairiai, ir jų 
šeimų nariai. Jie atvyko 1942 metais iš Si
biro laivais per Kaspijos jūrą j Iraną (Per
sija). Čia tūkstančiai jų krito nuo atsivež
tų ir Persijoje siautusių baisių ligų: čiu- 
mos, choleros, dizinterijos ir kitų. Ant Kas
pijos kranto, Pahlavi uosto ribose, jų pa
laidota apie 4.000, Teherane — per 2.000, o 
kiek dar Turkijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje.

E. M.
LIETUVIŠKA JUOSTA

Per Kultūros Židinio dedikacijos iškil
mes, per Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą visi scenoje matė gražią lie
tuvišką juostą, kuri apjuosė Vytį ir išsi
lankstę per visą galinę draperiją. Ne vie
nas klausė: kas ją nuaudė ir kaip ji čia at
sirado?

Tą juostą nuaudė ir Kultūros Židiniui 
padovanojo Milda Kvedarienė, žinoma lie
tuviškų juostų audėja.

Juosta yra 1 pėdos pločio ir 20 jardų il
gio. Jos svoris — apie 10 svarų. Austa iš 
lininių ir vilnonių siūlų.

Prof. Albinas Rimka
30 m. mirties sukaktis

A. Rimka gimė 1886 m. Skerpiejų km., 
Lankeliškių vis., Vilkaviškio aps. Mokyda
masis pradžios mokykloje, jau pradėjo 
bendradarbiauti Tilžėje leidžiamame „Ūki
ninke“. Vėliau šitas laikraštis buvo spaus
dinamas Lietuvoje ir pavadintas „Lietuvos 
Ūkininku“. Baigęs pradžios mokyklą, dir
bo tėvų ūkyje ir savarankiškai mokėsi. Po 
kiek laiko tas savamokslis bernelis pradė

tu

jo redaguoti laikraščius, tapo žymiu eko
nomistu, ministeriu ir universiteto profe
soriumi.

1913-14 m. A .Rimka redagavo Lietuvos 
Demokratų partijos Tilžėje leidžiamą laik
rašti „Varpas“. Vėliau redagavo „Varpą“ 
kuris 1918 m. buvo leidžiamas Voroneže, 
1920-21 m. ir 1931-32 m. — Kaune. Dar 
prieš pirmąjį karą buvo priimtas „Lietu
vos Ūkininko“ redakcijos nariu ir vėliau 
paskirtas jo redaktorium. Buvo labai pa
stabus, tai ir gyvenamoji aplinka jam su
teikdavo daug laikraštinės medžiagos. To
dėl redaguodamas „Lietuvos Ūkininką“, jį

Liudas Dovydėnas

Kai karalius llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllll pašaukia
Taip ir buvo. Mes jau sausurnoje, o mano ma- 

šaliukas vėl užantin prigludo.
Einu ir einu, o ir prieinu kalną. Stovi jisai, tas 

kalnas kaip tikras milžinas, savo viršūnę debesiu 
įdūręs. Pati saulė ant jo peties pasirėmusi šypsosi 
man. Matau, kad jokia galybė mane per tokį kalną 
neperneš, tai aš ir tariau: — Būk geras, kalne neper
lipamas, pasiversk ant šono, tai ir aš su mašaliuku 
perkopsiu. Pasiraivė kalnas, pasitampė, net subraš
kėjo visu savo didumu ir pavirto ant šono. Kai jau 
ant šono, tai vieni juokai man persibaladoti- Užsi
koriau ant kalno kupros ir dairausi: gi pasaulio pla- 
tumėlis! Ten marios banga virsta be galo be krašto, 
ten laukai javais banguoja šimtus mylių, tenais vė- 
liak miškas dunkso mėlynai mėlynas, ant kalnų kal
nelių padūmavęs. Tai būtų gražaus kirtimo, o jau 
miške kokia ganykla! Taip ir negaliu atitraukti akių 
nuo tų platybių.

Net nežinau, kiek aš ten taip stovėjau, tik gir
džiu, kalnas prabilo: — Jau tu net duobę mano kup
roje išstovėjai. — Net nusigandau, regiu, jau aš iki 
pusės blauzdų įsmigęs kalnui į kuprą. Tai, vyre, ir 
kopūstai, jau būsiu pavėlavęs pas karalių Leksand- 
rą. Metuosi bėgti, bet kur tu taip nuriesi nuo tokio 
kalno. Krintu, ir keliuosi, o kalnas kad juokiasi, kad 
juokiasi, net jo akmenys viduriuose tarška. — Pa
vėlavai, berneli, tai aš tave panėšėsiu, — taria kal

nas ir ima mane ant savo kupros. Ką tokim kalnui, 
— vienu geru pasispyrimu ir aš jau beveik prie pat 
karaliaus Leksandro dvaro. Jau matau kaminą dū
mu prie dangaus prisirišusį; matyt, Leksandra man 
jau pietus beverdąs, o aš netruksiu. Tai padėkojau 
kalnui, sakau, jau tą galiuką savo kojom nudėliosiu.

Eidamas žirnių lauku, dar prisėdau kokį žirnį 
kitą už lūpos užmesti. Girdžiu dvi žirnio ankštys 
tarpusavy ginčijasi. Viena sako, jog septynis žirnius 
ankštyje užsiuvusi, o antra kertasi: — Kaip septy
nis, jeigu aš šešis vos vos užtraukiau savo ankštyje-

-— Gal tu tik penkis užtraukei, bet mano ankš
tyje septyni žirniai kaip kažin kas.

Taip juodvi ten sau riejasi, o aš žirnius už lū
pos metu.

— Jeigu tu netiki, tai aš parodysiu, — ir atar- 
dė ankštį su septyniais žirniais.

Antra atsiliepė. — Kam man atardinėti ankštį, 
jeigu aš pati žinau, kad mano ankštyje vienu žir
niu daugiau. — Tai aš ir neiškentęs tariau: — Tai
gi, taigi abi atidarykit savo ankštis. — Kur tau, tuo
jau abi užsisiuvo ankštis ir tyli kaip į vandenį su
merktos. Jeigu jau taip, tai kam man kištis į mote
rišką bylą.

Pasikeitęs nudėvėtas vyžas naujomis naujutė
laitėmis jau, sakau, riesiu visu žingsniu, o čia nau
jos naujutėlaitės vyžos ėmė kojas graužti. Matau, 
pakelėj auga apyniai, tai ten jų šešėlyje ir atsisėdau 
apavo prisitaikyti. Žiūriu, du apyniai lipa žaginias 
aukštyn, vienas antrą pralenkdami ir jau kad juo
kiasi, kad juokiasi, net jų auksu žvilgančios garba
nos kreta. Ir vis lipa ir lipa aukštyn. Tai aš ir už
klausau anuos, dėl ko jie taip juoku springsta? Bet 
jie kariasi aukštyn ir jiems juoko per akis.

Ėmė ir apsakė- Toks ištįsęs Petras vestuves iš

kelti užsimanęs. Tai jau priskynęs apynių, tai pri
vertęs į alaus statines! Ir nusigėrę visi alumi. Jauna
sis vietoj jaunosios kačergą įsisodinęs į karietą, o 
jaunoji taip ir likusi namuose alaus statinę apsika
binusi. Muzikantus skripkos ir armonika pirkios 
kerčioj prispaudusios, o svotas atbulai arklį ratuos- 
ną įkinkęs. Tai kaip gi nesijuoksi? Ir mane apėmė 
toks juokas, kad net kelnių juosmuo trūko bekūk- 
čiojant.

Trūkusiu kelnių juosmeniu nepasirodysi kara
liui Leksandrai. Siuvuosi pakelėj atsisėdęs kelnių 
juosmenį ir matau — baltas baltas sutvėrimas tem
pia purviną vyrą per pečius persisvėręs. Sustojo ša
lia manęs ir matau: nugi baltas balčiausias angelas 
tempia girtą girtutėlį vyrą. Angelas visas suprakai
tavęs, o girtutėlis senis ir tars man. — Jeronimai, aš 
jau grįžtu iš karaliaus Leksandro pulko. Išleistuvė
se nusigėriau, tai.. .iik, — sužaksėjo senas kareivis, 
o į ausį man patylomis: — Gerai, kad pasitaikė 
jaunutis angelas... kojų nepavelku.

Kiek atsipūtęs baltas balčiausias angelas taria 
senam kareiviui: — Kelias tolimas, eikime, Timo
tiejau. Daug dar naštų manęs laukia.

O Timotiejus iš mano kaimynuos, ramina, gir
di, nėr ko skubintis- Trisdešimt septynerius metus 
Timotiejus ištarnavęs karaliui Leksandrai. Namuo
se gal ir šuliniai išdžiūvę, gal ir akmenys išėję pasi
vaikščioti. Ko ten skubėti? Vėl man Timotiejus į 
ausį: — Jeigu būtų pasimaišęs senas patyręs ange
las... jis manęs neneštų. Ir traukia iš užančio kažin 
kokio gėralo butelaitį, girdi, išgerkim už trisdešimt 
septynerius metus. Nugėrėm, kaip gi kitaip. Ange
lui, žinia, nepasiūlėm — perjaunas.

Nuėjom savo keliais: aš mašaliuku nešinas, jau
nas angelas Timotiejų persvėręs per savo pečius.

(bus daugiau)

pakėlė į pirmaeilius Lietuvos kaimui skir
tus laikraščius.

Pirmojo karo metais iš Rusijos pavyko 
persikelti į Ameriką. Ten redagavo „Jau
nąją Lietuvą“ ir „Ateitį“. Gyvendamas 
Amerikoje, suorganizavo liaudininkams 
artimą Amerikos Lietuvių Tautinę Sanda
rą ir įsteigė laikraštį „Sandara“.

Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. pradžioje suor
ganizavo propagandos biurą ir spaudą 
įjungė į kovą prieš bolševizmą. Jo lanksti 
plunksna kartu su ginkluota jėga išvystė 
stiprią kovą už tėvynės laisvę. Dirbdamas 
Žemės ūkio ministerijoj, buvo žemės re
formos komisijos narys ir vėliau sekreto
rius. Dalyvavo Steigiamajame Seime ir at
stovavo Valstiečių sąjungai.

Niekad nelankęs gimnazijos, įstojo lais
vu klausytoju į Frankfurto Main Univer
sitetą studijuoti socialinių ir ekonominių 
mokslų. Jo nepaprastus mokslo gabumus 
tuoj pastebėjo universiteto vadovybė ir 
pripažino tikruoju studentu. Gerais pažy
miais baigus universitetą, Kaune jam bu
vo pavesta Lietuvos universitete suorgani
zuoti Ekonomikos skyrių. Jis ten dėstė 
ekonomiką, ekonominę politiką ir statisti
ką. Domėjosi kultūra, menu ir literatūra. 
Mėgo kritiką ir ją reiškė giliai ir esminiai. 
1926 m. birželio 14 d. sudarytame M. Šleže
vičiaus ministrų kabinete, buvo paskirtas 
finansų ministru.

Gyvendamas Kaune, redagavo „Jauni
mą“, „Lietuvos Ūkininką“, „.Ekonomiką“ 
ir kt. Bendradarbiavo „Lietuvos Žiniose“, 
„Lietuvos Ūkyje“, „Tautos Ūkyje“ ir ki
tuose laikraščiuose. Dažnai skaitė paskai
tas Ekonominių studijų draugijoje ir ben
dradarbiavo tos draugijos leidžiamame 
laikraštyje. Paruošė ekonomikos mokslo 
veikalų ir išleido daugelį politinių ir nepo
litinių leidinių. Jo knygos ir laikraštiniai 
straipsniai parašyti sklandžia kalba ir sta
tistika paremtomis mintimis.

Albinas Rimka mirė 1944 m. vasario 27 
d. Vilniuje.

V. Vytenietis
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Paslaptingieji signalai 
erdvėje

(Antroji dalis)

Paslaptingaisiais erdvių signalais nema
žiau už kitus susidomėjo ir Sovietų Sąjun
gos mokslininkai. Turėdami naujausias 
priemones ir išradimus erdvės reiškiniams 
sekti, jie taip pat yra priėję išvados, kad 
mums nežinomuose erdvių plotuose yra iš
sivysčiusi protaujanti gyvybė ir sukūrusi 
civilizaciją. Jie taip pat yra pagavę regu
liarius, iš erdvės radijo bangomis siunčia
mus signalus, kurie galėtų būti transliuo
jami tolimos planetos būtybių, turinčių pa
našų į mūsų protavimą, šiuos rusų teigi
mus anglų mokslininkai, dr. Duncan Lu- 
nan ir Anthony Lowton laiko visai teisin
gais, nes jie ir patys, kaip anksčiau buvo 
minėta, nurodė šių signalų kilmę — dirb
tinį satelitą mūsų mėnulio draugystėje. 
Mokslininkas Lawton tiki, kad rusai pa
gauna kaip tik tuos pačius signalus ir >š 
tos pačios vietos kaip ir jų buvo nurodyta. 
Jeigu šios teorijos pasirodytų teisingos, tai 
žmogui atsivertų didžiausi paslaptingų ži
nių lobynai. Gal tada jis suprastų, kas jis 
yra ir kokia jam priklauso vieta Visatoje.

Žinoma, rusų mokslininkai kaip ir visa
da yra labai santūrūs, bet Sovietų infor
macijos biuras „NOVASTI“ vis dėlto ne
perseniausiai pranešė, kad pagaunamieji 
signalai gali būti siunčiami atklydusio iš 
tarpžvaigždyninių erdvių „svečio“, norin
čio susisiekti su kita planeta.

Be to, apie rusų mokslininkų šioje srity
je turimas žinias buvo kalbėta tarptauti
niame mokslininkų simpoziume, kuris įvy
ko pereitų metų spalio mėn. Baku mieste.

Du rusų mokslininkai, astro-fizikai, pro
fesorius Vselolod Troitsky ir profesorius 
Nikolai Kardaševas, pereitais metais nuo
latos pagaudavo pastovius ir reguliariai 
besikartojančius paslaptingus slignalus iš 
erdvės. Profesorius Troitsky yra Gorkio In
stituto (radijo-fizikos) direktorius, o pro
fesorius Kardaševas yra Sovietų Mokslo 
Akademijos Kosmoso Tyrimo Instituto la
boratorijos vedėjas. Taigi, abu aukšto 
mokslo ir didelės patirties akademikai. Jų 
teigimu signalai iš erdvės „išsiveržia“ kas 
kelios valandos ir tęsiasi keletą minučių. 
Prof. Troitsky, kuris dabar yra 48 m. am
žiaus, atlikto savo stebėjimus iŠ keturių 
vietų: Gorkyje (vidurinėje Rusijoje), Us- 
suriiske (tolimuosiuose rytuose), Mur
manske (šiaurėje) ar Karadago Kalne 
(Kryme). Prof. Kardaševo grupė atliko 
bandymus trijuose kalnynuose: Kaukaze. 
Kamčatkoje ir Pamire.

Abu šie mokslininkai signalams sekti 
naudojo visai skirtingus, specialiai su
konstruotus instrumentus — priimtuvus.

taujančios būtybės gali tikrai gyventi kai 
kuriose mūsų matomų žvaigždynų planeto
se. Jo nuomone, daugelyje Paukščių Kelio 
planetų gali būti augmenija bei primity
vios gyvybės forma, o kai kuriose net civi
lizacija.

Prieš porą metų prof. Kaplin išdalijo so
vietų mokslininkams šiuo klausimu anke
tas. Jo pasirinktieji mokslininkai buvo 
astronomai, astrologai, astrofizikai ir fizi
kai. Dauguma atsiliepusių mokslininkų bu
vo nuomonės, kad gyvybei išsivystyti iki 
civilizacijos laipsnio reikalingas 200 mili
jonų metų laikas. Prof. Kaplino nuomone, 
tai labai optimistiškas spėjimas, bet jeigu 
tai būtų teisybė, tai reikštų, kad mažiausia 
dar dešimt kitų civilizacijų, be mūsų že
mės, egzistuoja erdvėse. Jos galėtų būti 
10.000 metų senesnės už mūsiškę, kuri 
prieš kitas galėtų atrodyti kaip kūdikis. 
Logiškai galvojant, sako profesorius, per 
tiek laiko kitos civilizacijos gali būti pa
siekusios daug aukštesni mokslinį ir tech
ninį lygį, negu kad mūsų žemės civilizaci
ja. Pagal profesoriaus apskaičiavimus, ki
tos apgyventos planetos galėtų būti 10.000 
šviesmečių nuotolyje nuo žemės. Todėl ga
limas dalykas, kad sekamieji signalai kaip 
tik ir yra kitos civilizacijos, turinčios labai 
aukštą techninį lygį, bandymas susisiekti 
su protaujančiomis būtybėmis milžiniškuo
se erdvių plotuose.

Reikia padėti 
BRAŽINSKAMS

Šiemet sueina 50 metų nuo Turkijos res
publikos. kai jai pradžią davė garsusis 
Mustafa Kemal Ataturk’as. To penkiasde
šimtmečio proga Turkijoj skelbiamos įvai
rios amnestijos.

Taigi, dabar yra geriausia proga viso pa
saulio lietuviams prašyti amnestijos Tur
kijoje jau kelinti metai be teismo kalina
miems lietuviams Pranui Bražinskui ir jo 
sūnui Algirdui Bražinskui. Amnestijos 
prašymui nuoširdžiai pritaria ir Amerikos 
Lietuvių Taryba, aplinkraštiniu atsišauki
mu pasiūliusi telegramas ir laiškus siųsti:

President of the Turkish Republic, His 
Excellency Fahri Koruturk, Ankara, Tur
key.

arba
Ministry of Foreign Affairs, His Excel

lency Turan Gunes, Ankara, Turkey.
arba

Ministry of Justice, His Excellency Sev- 
ket Kazan, Ankara, Turkey.

Bražinskai ir jų advokatai išsiuntinėjo 
laiškus 450 Turkijos kongresmanams ir 180 
Turkijos senatoriams, parlamentarinės am
nestijos nariams ir kitiems žymiems Tur
kijos valstybininkams.

Laiškai yra gerai paruošti, nusako lietu
vių tautos vargus Sovietų Rusijos okupa
cijoje.

Tie laiškai spaustuvėje spausdinti, vir
šuje abiejų Bražinskų nuotraukos.

Bražinskų laisvė taip netoli, tik reikia 
bendros talkos! Rašykite laiškus angliškai, 
vokiškai, prancūziškai. Mūsų vadovaujan
čios įstaigos turėtų juo aprūpinti reikalin
gais pasais ir vizomis atvykti į jų norimą 
kraštą.

Algirdas Gustaitis

Kilir rašo
„Darbininkas“ (Nr. 10) savo vedamaja

me aiškina, kad JAV vyriausybė kasmet 
Vasario 16 d. proga laiške Lietuvos atsto
vui Vašingtone pakartoja savo nusistaty
mą, jog ji nepripažįsta jėga įvykdyto Bal
tijos valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą.

„Tačiau nuo prezidento Kennedy laikų 
tokie pareiškimai ėmė blankti. Šiemet pra
šneko ir Washington Post (vas. 22), kad 
„ritualinis kasmetinis pasisakymas už ‘ap
sisprendimą* Baltijos valstybėms 1973 me
tais dingo“. Nebuvo jo ir 1974 metų Valsty
bės sekretoriaus Kissingerio laiške.

Tą „dingimą" ar nebuvimą esame linkę 
suprasti ne kaip Amerikos politikos, bet 
kaip tos politikos taktikos pasikeitimą. Tai 
vadinamos detente (atoslūgio) padaras. 
Detente padiktavo vyriausybei tylos takti
ką —- tylos apie Sovietų vykdomus perse
kiojimus, tylos apie Žmogaus teisių panei
gimą, jei tai daroma Sovietų.

Valstybės sekretorius keliais atvejais ta
tai teismo, kaip nesikišimą į Sovietų vi
daus reikalus. (Spaudoje dėl to pastebėta: 
tai ne vidaus reikalai,: tai įsipareigojimas 
vykdyti tarptautinius susitarimus, įrašytus 
JT chartoje ir žmogaus teisių deklaracijo
je; pagaliau kviečių siuntimas Sovietams, 
kreditų davimas —■ ar tai nėra toks pat ki
šimasis į Sovietų vidaus reikalus?).“

„Mūsų Pastogė“ (Nr. 9) spausdinasi 
Do-Ver-us pasirašytas „Kritiškas pasta-1 
bas“, kuriose apie 30 metų nuo tėvynės pa- į 
likimo sukaktį, tarp kitko, taip rašoma:

„Neužilgo sueina 30 metų, kaip mes vir- 
tome tautos kamieno atplaišomis — trem-' 
taniais, išeiviais, emigrantais ar tik papras- j 
tais bėgliais. Siūloma šią garbingą sukaktį I

iškilmingai paminėti. Kodėl ne? Tik neži
nia, kokius mūsų iešviijos gyvenimo reiš
kinius pritiktų ta proga labiau iškelti.

Nejaugi gali nepaminėti, kad 1944 me
tais apleisdami savo tėvynę, vietoj kovos, 
pasirinkome zuikio politiką. Nors prisiekė
me už tautos laisvę amžinai kovoti (tik ne 
mirti), bet mūsų patriotizmas tuoj pra
skydo D. P. stovyklose (kai komitetininkai 
nedavė tokių kelnių, kokias mes norėjo
me). Ir tada mes vėl prisiekėme, kad su 
tautiečiais nieko bendro nebeturėsime, ir 
atvykę į naują kraštą be vargo nusikratė- 
me nereikalinga lietuvybės našta. Nors 
pradžioje be galo sunkus mums buvo sveti
mas dangus, t>et uždirbto pinigo saldus 
skambesys padėjo viską nugalėti.

Būtų nuodėmė neprisiminti, kad išėję su 
ubago terba, dabar turime puošnius namus 
(kai kurie kelius), vasarnamius, laivus, 
naujas mašinas ir visą krūvą pinigų banke. 
Negi gali nepasidžiaugti, kaip gražiai mū
sų vaikai kalba angliškai, ko mes negalė
jome net per 30 metų išmokti, ar nekutena 
širdis pasididžiavimo jausmas, regint tur
tingus svetimtaučius žentus ar marčias.

O kaip su tauta? Ką gero padarėme tau
tos labui? Daug! Visus savo sunkių valan
dų atodūsius paskyrėme tau, brangi šalie, 
tavo veidą ir dabar dar regime sapnuos. 
Ar to negana?

O vis dėl to, gal dar reikėtų prisiminti ir 
kiek gero esame čia padarę lietuvybės iš
laikymui. Forget it!“

Taikyti autoriaus kiek sarkastiškas pa
stabas visiems lietuviams, tur būt, nebūtų 
teisinga. Išeivijoj išvarytas ne mažas kul
tūrinis baras, kurį ne tik galima, bet ir 
reiktų su pasididžiavimu paminėti.

Signalų išryškinimas ir išskyrimas iš ki
tų taip pat buvo atliekamas skirtingais me
todais ir nevienodo ilgio bangomis. Karda
ševo stebėtojų grupė priėjo išvados, kad 
šių paslaptingų signalų šaltinis turi būti 
mūsų saulės sistemos ribose. Profesoriaus 
nuomone, turint galvoj signalų charakte
ringą ir reguliarų pasireiškimą, galima pil
nai sutikti, kad jie yra siunčiami dirbtinio 
satelito, esančio net mūsų žemės orbitos 
ribose. Nors prof. Kardeševas pilnai nenu
rodė, kas iš tikrųjų yra tasai signalus siun
čiąs objektas, bet jis pateikė eilę argumen
tų, įrodančių, kodėl nevienodo dažnumo 
impulso signalai, pasireiškiantys decimet
rų ir centimetrų bangų mazguose, gali bū
ti laikomais kitų civilizacijų siunčiamais 
signalais. Ši jo teorija yra įdomi, plati ir 
paremta duomenimis, skaičiais ir grafomis.

Prof. Troitskio stebėjmių rezultatai yra 
skirtingi. Jo pagautieji signalai turi silp
numo pažymius ir, atrodo, yra kilę viršu
tiniuose žemės atmosferos sluoksniuose, 
pačios žemės ir saulės veikimo įtakoje. Dėl 
to „Novasti“ daro išvadas, kad dabar pra
sidės ilgas stebėjimų, analizų, skaičiavimų 
ir teorijos išvystimo procesas.

Reikia dar paminėti, kad vienas žymus 
rusų astrofizikas, Gorkio universiteto pro
fesorius Samuel Kaplin yra taip pat įsiti
kinęs, kad kurioje nors formoje gyvybė yra 
išsivysčiusi erdvėje. Jis net tiki, kad pro-

Rusai turi pasistatę didelį radijo tele
skopą, kurio antenos skersmuo siekia arti 
2.000 pėdų. Šiuo radijo teleskopu galima 
pagauti silpniausius iš erdvių ateinančius 
signalus. Todėl jų mokslininkai yra įsitiki
nę, kad nuolatos gaudant ir analizuojant 
stiprius radijo signalus ir juos išskiriant 
iš bendrojo kosminio triukšmo, vieną die
ną žmogus sulauks savo vilčių išsipildymo, 
— jis gaus ilgą radijo pranešimą iš erdvės, 
kuris kompiuterio pagalba galės būti iššif
ruotas ir suprastas. Tada žmogus sužinotų, 
iš kur ir kas šiuos paslaptingus signalus 
siuntinėja.

Kiti Britanijos ir Amerikos mokslininkai 
laužo galvas, ieškodami atsako šioms rusų 
ir dr. Lunan teorijoms. Gyvybės buvimu 
erdvėje visų tautų mokslininkai yra taip 
apsėsti, kad net pernai įvykusiame Tarp
tautiniame Astronautikos Kongrese Vieno
je tarėsi ir ieškojo būdų, kaip galima būtų 
susisiekti ir užmegzti ryšius su kitomis ci
vilizacijomis, esančiomis Visatos erdvėse.

Kongrese amerikietis dr. Bernard Oliver 
pareiškė nuomonę, kad labai galimas daly
kas, jog už saulės sistemos ribų egzistuoja 
protaujančios dr inteligentiškos būtybės, 
kurios palaiko ryšius su kitais panašiais 
pasauliais per tūkstančius milijonų metų. 
Vieną dieną gal ir mes susijungsime su jo
mis ir pasinaudosime jų turimais mokslo 
ir civilizacijos vaisiais.

Kaip matome, mokslininkų nuomonės 
nevienodos. Vieni daugiau optimistiški, ki
ti mažiau. Vieni remiasi stebėjimų rezulta
tais, kiti tik filosofinėmis teorijomis bei 
spėliojimais. Dažnai jų nuomonės priešta
rauja, duomenys nevienodi, nors visi yra 
įsitikinę, kad erdvių gelmėse vyksta pana
šūs reiškiniai ir evoliucijos, kaip kad ir 
mūsų planetoje. Tik vienu atveju pasaulio 
mokslininkų nuomonės sutinka: mažiausia 
per šimtą metų žmogus dar nesusisieks su 
kitomis civilizacijomis, nes tik po šimto 
metų jis pasieks tokių technikos laimėji
mų, kad galės pradėti dairytis už saulės 
sistemos ribų. Bet prieš tai iškyla vienas 
labai svarbus klausimas: ar dar iš viso bus 
mūsų jaunutė civilizacija po šimto metų? 
Žinoma, tas priklausys nuo paties žmo
gaus.

L. Š.

TAUTINIS PARKAS

Lietuvoje steigiamas nacionalinis (tau
tinis) parkas. Jis bus Ignalino apylinkėse. 
Parką suplanavo architektai Vladas Staus
kas, Giedrius Daniulaitis ir geografas Po
vilas Kavaliauskas.

Parko teritorijoje yra net trys kolūkiai, 
ežeras, Ažvinčių girios rezervatas ir kt. 
Per eilę metų čia bus įrengti įvairūs pato
gumai lankytojams, nepažeidžiant natūra
laus gamtos vaizdo. Parko tikslas — išlai
kyti originalią, šioms vietoms būdingą iš
vaizdą ir etnografinę vertę.

KULTŪROS DIENOS

Kovo mėnesį Baltarusijoje buvo suruoš
tos Lietuvos Kultūros Dienos. Pasak laik
raščių, į Minską buvo nusikėlusi dalis Lie
tuvos: menininkai, muzikai, literatai, savi
veiklininkai, partijos veikėjai.

Lietuvos-Elaltarusijos draugystė pasįkur 
tiniaisiais metais ypačiai skatinama ir pa
laikoma. Ji žymiai ryškesnė, negu, sakysi
me, su broliškąja latvių tauta. Nuo 1975 
metų numatoma pradėti leisti specialų al
manachą „Brolybė“, skirtą abiejų tautų li
teratūroms.

PASIKEITIMAI

Kretingoje buvusieji grafų Tiškevičių 
rūmai atremontuojami ir perduodami že
mės ūkio technikumui. Atkuriamas ir prie 
rūmų buvęs žiemos sodas.

Į buvusį pranciškonų vienuolyną Kretin
goje numatoma perkelti kraštotyros mu
ziejų.

Remontuojama garsioji Dimitravo darbo 
stovykla. Jau atstatytas karceris ir kalėji
mo sienos.

Be to, Žemaitijoje esą restauruojamas 
Šatrijos Raganos kapas Židikuose, Simono 
Daukanto klėtelė Lenkimuose, buv. kuni
gaikščio Oginskio parko vartai ir senoji 
varpinė Plungėje ir kt.

Populiarusis generolas
Per DBLS atstovų suvažiavimą buvo iš

reikštas pageidavimas, kad „E. Lietuvis“ 
daugiau parašytų apie neseniai mirusį gen. 
Plechavičių. Čia dedame Žemaičio straips
nio, išspausdinto „T. Žiburiuose“ santrau
ką apie tą populiarųjį generolą. (Red.)

Žemaičiai, kaip ir kitos Lietuvos sritys, 
turi žymių žmonių. Kartais kyla klausi
mas, kas laikytinas populiariausiu žemai
čiu. Inteligentas vargiai rastų atsakymą, 
tinkamą daugumai, kas juo galėtų būti: ar 
vysk. M. Valančius, kilęs iš Salantų vals
čiaus, ar S. Daukantas iš Skuodo valse., ar 
arkivyskupas Pr. Karevičius iš Mosėdžio, 
ar dail. Ad. Galdikas iš Mosėdžio, ar trijų 
profesorių Biržiškų šeima iš Viekšnių, ar 
dar kas kitas? Tuo tarpu eilinis žmogus, 
bent Žemaitijos dounininkų srityje, visai 
neabejodamas, duotų labai aiškų atsaky
mą: populiariausiu žemaičiu laikytinas ne
seniai miręs generolas Povilas Plechavi
čius, kilęs iš Židikų valsčiaus. Būdinga, 
kad visi tie žymieji žmonės, kilę, galima 
sakyti, iš to paties rajono ar net gretimų 
miestelių. Kaikuriuose vietose labai papu- 
liarus buvo ir išskirtinas dvasiškis arkiv. 
Karevičius, neieškojęs vyskupui skiriamos 
pompos, bet žiūrėjęs reikalo esmės ir stro
piai stengęsis sekti Kristaus pėdomis. Bet 
vyrai visada pirmoje eilėje kalbėdavo apie 
kariškius ir jų nr. 1 — generolą P. Plecha
vičių. Vyrams jis imponuodavo savo drąsa 
bei kariška, reprezentatyvia išvaizda: tie
sus, raumeningas, plačių pečių, daugiau 
kaip šešių pėdų ir, tur būt, arti pustrečio 
šimto svarų. Tikras senovės lietuvis barz
dočius. Todėl vyrai, norėdami pasakyti 
viens kitam komplimentą, vartodavo išsi
reiškimą: „Tu šiandien atrodai kaip gene
rolas Plechavičius“. Toks jis buvo ne tik

savo išvaizda, bet ir charakteriu tikras ka
riškio tipas, toks kaip gen. Mac-Arthur 
Amerikoje.

Plechavičius žemaičiams imponavo daug 
kuo. Pirmoje eilėje — savo aiškia lietuviš
ka linija. Savo būdu jis buvo panašus į 
kilnųjį žemaičių kunigaikštį Kęstutį: atvi
ras, bet kokia kaina garbingai išlaikąs duo
tą žodį. Kiek teko girdėti, jis neskirstė nė 
pavaldinių į draugus ir priešus. Jis impo
navo ir savo ypatinga drąsa: tais suirutės 
laikais jis beveik kiekvieną dieną rizikavo 
savo gyvybe, bet niekada nesuabejojo, ar 
imtis vieno ar kito pavojingo žygio, jei tik 
tai buvo naudinga lietuviškam reikalui.

Pavojai jam nesibaigė su Žemaitijos ap
valymu. Jie lydėjo jį per visą gyvenimą, ir 
daug kas buvo linkęs manyti, kad genero
las tikrai nemirs natūralia mirtimi. Dau
gelio nustebimui generolas atvyko net 
Amerikon ir sulaukė gilios senatvės.

Jį gerbė ne tik ūkininkai, bet ir karei
viai, tarnavę jo vadovybėje. Gerbė ir my
lėjo kaip savo griežtą, bet teisingą ir vai
kais besirūpinantį tėvą. Tik minėtų Plecha
vičiaus gerų savybių dėka pavyko suorga
nizuoti ir paskutinioji Lietuvos rinktinė, 
sutelkusi 12.000 vyrų. Teko girdėti daug 
visokių pasisakymų: „Padėtis atrodė ne
aiški. Gali susidaryti visokių pavojų. 
Bet... aš pasitikiu generolu Plechavičium. 
Jis žino, ką daro, ir aš žinau, kad jis mū
sų neišduos. Jei kas kitas organizuotų, tik
rai neičiau.“ Taip ir atsitiko. Vokiečių 
spąstų pavojus staiga išryškėjo, bet... ge
nerolas savo pažadą „vyrai, aš jūsų neiš- 
duosiu“ garbingai ištesėjo. Jis geriau beve
lijo eiti į koncentracijos stovyklą, negu sa
vanorius siųsti į rytus tikrai mirčiai.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

LIETUVOJE
STATYS DAR VIENĄ TILTĄ

Vilniaus miesto centrinėje dalyje supro
jektuotas dar vienas tiltas per Nerį. Jo 
plotis būsiąs 33 metrai, ilgis — 205 metrai. 
Tiltas turės šešias važiavimo juostas ir 
plačius šaligatvius. Tai bus septintas tiltas 
per Nerį Vilniuje.

KONCERTAI BELGIJOJ IR OLANDIJOJ

Vilniaus styginis kvartetas visą mėnesį 
koncertavo Belgijoje ir Olandijoje. Iš viso 
koncertuota vienuolika kartų. Į juostas 
įgrotus koncertus esą numato transliuoti 
Limburgo ir Brabanto radijo stotys. Kvar
teto dalyviai: A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. 
Katkus ir A. Vasiliauskas.

APIE NAUJĄJĄ ENCIKLOPEDIJĄ

Lietuvos spaudoje laikas nuo laiko pasi
rodo žinių apie numatytąją išleisti naują 
lietuvišką aštuonių tomų enciklopediją. 
Pirmasis tomas pasirodys 1975 m., o pas

kui kasmet išeis po vieną tomą.

Uošvės belaukiant
Nežinomi ir nesuprantami yra Sovietų 

Sąjungos emigracijos įstatymai. Vieni pra
šosi išleidžiami, pyksta ir demonstruoja, 
bet niekas į juos nekreipia dėmesio. Pvz., 
Kirovo baleto šokėjas Panovas, nors ir pu
sę pasaulio ant kojų sukėlė, bet negavo sa
vo žmonai leidimo kartu su juo iš Sov. Są
jungos išvykti. Tuo tarpu rašytojas Solže- 
nycinas buvo pasiryžęs net užsienyje esan
čių stambių pinigų sumų išsižadėti, kad tik 
galėtų Rusijoje gyventi ir kurti, bet jis 
buvo prievarta ištremtas. Dar kitiems su 
leidimu išvykus, atimama teisė sugrįžti.

Taip atsitinka su dideliais ir pagarsėju
siais žmonėmis. Jų likimas atkreipia pa
saulio dėmesį, apie juos kalbama ir rašo
ma. George Feifer „The Times“ dienrašty
je pasiryžo iškelti emigracijos reikalą pa
prasto žmogaus, savo uošvės, senutės Se
rafinuos Gavrilovnos Leimer, pasiligojusios 
pensininkės, kuri paįnoro aplankyti savo 
vienintelę dukrą ir vaikaitį Londone. Tris 
metus iš eilės buvo prašyta* jai leidimo iš
vykti. kreiptąsi į JAV ambasadorių ir net 
užsienio reikalų ministerį, bet atsakymas 
buvo — ne.

Ta proga G. Feifer papasakoja ir smul
kesnę savo uošvės Gavrilovnos biografiją. 
Ji buvo džiovos ligų gydytoja, ištekėjusi 
už lakūno, kuris per 1937 metų valymus 
dingo be žinios. Jos maža dukrelė mirė 
meningitu, o laukiamas antras kūdikis dėl 
baimės ir išgąsčio po vyro areštavimo gi
mė negyvas. Per karą Gavrilovna buvo ka-

riuomenės gydytoja, už pavyzdingą darbą 
apdovanota medaliais. Ištekėjusi antrą 
kartą, ji susilaukė dukters Tanios, kurią 
1969 m. ir vedė G. Feifer'is. Gavrilovnos 
antrasis vyras po karo mirė vėžiu, o ji da
bar gyvena vienui viena Maskvoje, lauk- 
dama-nesulaukdama leidimo išvykti pas 
dukterį.

Savo aprašymą G. Feifer baigia tokiais 
žodžiais:

„Ką tikisi laimėti Kremlius, sunaikinda
mas sergančią senelę, kuri niekada niekam 
neužkliuvo, nesimaišė į politiką ir rūpino
si tik savo profesiniu darbu? Koks yra 
tikslas neleisti jai pamatyti savo artimuo
sius? Sovietų astronautai ruošiasi erdvėje 
susitikti su JAV astronautais, bet vargšei 
senelei neleidžiama atsisėsti prie vaikaičio 
lopšio. Literatūros milžinas kovojo, kad 
galėtų likti gimtajame krašte, kuriame jis 
semiasi savo kūrybai įkvėpimo, bet buvo 
iš jo išplėštas, o senutė laikoma uždaryta 
tarsi kokia didelė tautos brangenybė. Ir tai 
atsitinka šiais laikais, kai tiek daug kal
bama apie žmonių laisvę netrukdomai pa
sirinkti gyvenamąją vietą.“

Čia tik vieno eilinio žmogaus pavyzdys, 
kuris pateko į pasaulio spaudą. O kiek to
kių senelių, tėvų, motinų, brolių ir seserų, 
turėdami savo artimųjų išrūpintas vizas, 
laukia, bet nesulaukia leidimo juos aplan
kyti.

jb

GALVOSŪKIS
Nr. 35

Gulsčiai: 1. Miško medis. 6. Lietuvos 
miestas. 7. Degimo produktas 9. Medžio da
lis. 10. Duonos paviršius. 11. Lietuvos dai
lininkas.

Statmenai: 2. Mažas, sultingas vaisius. 3. 
Gyvatės kailis. 4. Daržovė. 5. Indas. 8. 
Maisto produktas. 10. Gesti.

GALVOSŪKIO NR. 34 ATSAKYMAI

Gulsčiai: 1. Pardavėjas. 6. Burna. 7. Eke
tė. 9. Esso. 10. Meška. 11. Karininkas.

Statmenai: 2. Arfa. 3. Obelis. 4. Londo
nas. 5. Observer. 8. Eisena 10. Mini.
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Europos_
Lietuvių Kronika

„ANGLIKONŲ“ AUKOS

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje per L. 
Venckų Velykų proga atsiuntė 25 dolerius 
„Europos Lietuviui“ paremti. Tokią pat 
sumą klubas atsiuntė ir L. Sodyboje gyve
nančių senelių velykiniam stalui.

„E. Lietuvis“ ir Sodybos gyventojai bro
liams „anglikonams“ nuoširdžiai dėkoja.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
(patikslinimas)

Pranešame, kad mūsų atstovės Vokieti
joje Živilės Vilčinskaitės Postschekdnto 
numeris buvo paskelbtas ne visiškai tiks
lus.

Teisingas numeris yra 640 28-461, Post- 
scheckamt, Dortmund.

Živilės Vilčinskaitės adresas: 58 Ha- 
gen/Westf., Luetzowstrasse 59.

Administracija

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

Šv. Onos draugija ruošia
Margučių balių,

kuris įvyks balandžio 20 d„ šeštadienį, Lie
tuvių Sporto ir Socialinio Klubo salėje, 
345A Victoria Park Rd., London E.2.

Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai.
Įėjimas — 50 p.

DVASINIS SUSITELKIMAS

Gegužės 10-12 d. vyskupas A. L. Deksnys 
praves dvasinį susitelkimą Lietuvių bažny
čioje Londone šia tvarka:

gegužės 10 d. — 8 vai. vak.,
gegužės 11 d. — 7 vai. vak.,
gegužės 12 d. — 9 ir 11 vai. ryte.
Kardinolas J. C. Heenan leido šia proga 

Šventųjų Metų atlaidus pelnyti ir mūsų 
bažnyčioje. Vys k. A. Deksnys labai pagei
dauja, kad kuo daugiau žmonių pasinaudo
tų Šv. Metų malonėmis, ypač priimant šv. 
sakramentus, kaip sąlyga atlaidams gauti.

TRADICINĖ LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA

Bilietai platinami Lietuvių Bažnyčios 
Londone rėmėjų pastangomis visose lietu
viškose D. Britanijos kalonijose. Lietuviai 
prašomi ją paremti nusiperkant bilietų.

Kas norėtų ateiti talkon bilietus išpla
tinti, prašoma atsiųsti savo adresą ir tuo
jau bus pasiųsti bilietai.

Derby lenktynės šiais metais bus birže
lio 5 dieną Epsom „Race Course“, Surrey.

Visi suinteresuoti šia loterija prašomi 
rašyti: Lithuanian R. C. Church, 21 The 
Oval, Hackney Road, London E. 2.

ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS SĄSKRYDIS LONDONE

Sąryšyje su Lietuvių Vakarų Europos 
vyskupo atsilankymu D. Britanijoje, Lon
dono Lietuvių parapijos taryba pasiėmė 
pareigą surengti Anglijos Lietuvių Kata
likų Bendrijos sąskrydį Londone, kurio 
metu bus pašventintas naujas priestatas 
prie Lietuvių Bažnyčios.

Sąskrydis bus gegužės 12 dieną (sekma
dienį); prasidės pamaldomis 11 vai. ryto.

JAUNIMO ŠOKIAI

Jaunimo „Disco“ šokiai ruošiami š. m. 
balandžio 27 d„ 7.30 vai. vak. iki 12 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gdns. 
W. 11.

Maloniai prašome dalyvauti ir vyres
niuosius. Iš anksto dėkojame.

Įėjimas 50 p., įskaitant užkandžius. Or
ganizuojama gausi loterija.

EKSKURSIJA I ŠVEICARIJĄ

Studijų Savaitės proga, rugpiūčio 4-11 
d„ jei atsirastų pakankamas keleivių skai
čius, numatoma suruošti ekskursiją trau
kiniu į Šveicariją.

Ekskursiją apsiėmė organizuoti ir jai va
dovauti Br. Daunoras. Jo adresas: 14 Prio
ry Rd., Kew, Surrey. Tel. 01-940-6377.

Gera proga apsilankyti gražiojoje Švei
carijoj ir dalyvauti kultūriniame lietuvių 
subuvime.

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus gegužės 4 d. (šeštadienį) į

TRADICINI PAVASARIO BALIU • »
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 8 vai. Veiks turtingas Bufetas,
Gros puikus orkestras Loterija.

_______________________________________________

Po pamaldų bus pašventintas naujas 
priestatas, dalyvaujant Tower Hamlets 
burmistrui, miesto tarybos nariams ir ki
tiems svečiams.

14.0 valandą Sporto ir Socialinio klubo 
salėje įvyks sąskrydžio meninė programa.

Po pamaldų iki programos kas norės ga
lės pavalgyti Sporto ir Socialinio klubo ba
re, kur bus parduodamas maistas.

Kas norėtų atvykti iš vakaro, prašomi 
pranešti tarybos vicepirmininkui Ignui 
Dailidei, 12a, Ponsonby House, Bishops 
Way, E. 2. Telefonas 01-980-7463. Jis apsi
ėmė apnakvinti visus svečius.

Londono lietuviai, kurie gali priimti at
vykstančius svečius savo namuose vienai 
nakčiai, labai prašomi pranešti Ignui Dai
lidei, aukščiau minėtu adresti. Taip pat ga
lima pranešti į kleboniją, tel. 01-739-8735 
arba S. Kasparui, tel. 01-980-8159.

GLOUCESTERIS
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

š/m. balandžio 20 d., šeštadienį, 3 vai. 
ukrainiečių klube, 37 Midland Road, bus 
padarytas pranešimas iš DBLS-gos atsto
vų ir akcininkų suvažiavimo. Taip pat bus 
aptariami kiti diskutuotini L. Namų ben
drovės pertvarkymo reikalai.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKA IR SVEIKINIMAI

D. Gerb. p. Maslauskas,
Velykų Švenčių progai prisimenu mūsų 

skautų vadovus bei jų kilnią veiklą, kurią 
jie atlieka mūsų jaunimo auklėjimo srity
je. Nuoširdus ačiū jiems už tai.

Šia proga sveikinu Jus, o per Jus, ir kitus 
skautų vadovus ir, vieton velykinio mar
gučio, siunčiu £5.00 čekį skautų veiklai pa
remti.

Nuoširdžiai Jūsų,
Vincas Balickas 

Lietuvos Atstovas

Paremkime skautus
Anglijos Skautų Rajono suvažiavime 

Londone praėjusių metų gruodžio mėnesio 
pradžioje mane pakvietė, kad pravesčiau 
1974 metų skautų vasaros stovyklos Lietu
vių Sodyboje paramos vajų Didžiojoje Bri
tanijoje.

Anglijos Rajono skautai visomis išgalė
mis ir būdais savo organizaciniame darbe 
bando sukaupti tiek pinigo skautiškai 
veiklai, kad nereikėtų jo prašyti iš kitur. 
Bet visuomet jo trūksta ir reikia kreiptis į 
platesnę visuomenę paramos.

Anglijoje skautiško jaunimo nėra daug, 
bet veikla yra gana reikšminga. Tai yra 
vienintelė lietuviško jaunimo organizacija, 
veikianti čia ilgą laiką ir per savo eiles 
praleidusi daug jaunuolių. Nebandysiu įro
dyti, kiek naudos duoda skautiška veikla 
priaugančiam lietuviui jaunuoliui. Skautiš
ka ideologija jauną žmogų formuoja jo 
ateities gyvenimui —• tarnauti Dievui, Tė-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDSE — balandžio 21 d.. 3 v. p. p., H. 
Rosary bažn.

DERBYJE — balandžio 21 d., Bridge Gate, 
į NOTTINGHAME — balandžio 21 d., 11.15 
1 vai., Liet. Židinyje.
i ROCHDALE — balandžio 21 d., 11.30 vai.

■■■■■[•■■■■■■■■■■Baauiotiaiiaaaiiia

NAUJAUSIOS KNYGOS:

J. Gliaudą — „Sunkiausiu keliu“ £2.70
L. Dovydėnas — „We Will Conquer

the World“ £2.65
L. Dovydėnas — „Karaliai ir bulvės“ £2.70
A. Maceina — „Didieji dabarties

klausimai £4.00
M. Raišupis — „Dabarties kankiniai“ £4.75
A. Rukšėnas — „Day of Shame“ £4.00
J. Kasias — „SSR — German Aggres

sion“ Against Lithuania“ £7.02
Rašyti: „DAINORA“ 14, Priory Rd., 

KEW — Surrey. TW9 3DF. 

vynei ir Artimui. Tarnaudami Dievui, jie i 
palaiko savo tėvų krikščioniškąjį tikėjimą: I 
tarnaudami Tėvynei, persiima jos meile, 
kultūra ir papročiais; tarnaudami Artimui, 
yra pasiruošę būti vienas kito broliu ir 
kiekvieno žmogaus draugu.

Vasaros Stovykla yra vienintelė vieta ir 
priemonė, kur vieną kartą per metus iš vi
sos Anglijos ir net iš Europos susirinkę 
bendron šeimon po lietuviškos Sodybos 
ąžuolais gali pasimokyti anksčiau minėtų 
idealų.

Eet... be visuomenės paramos tai neįma
noma. Kviečiu kiekvieną Didžiosios Brita
nijos lietuvį-ę prisidėti prie 1974 metų va
saros skautų stovyklos pravedimo savo pa
rama. Ji gali būti didesnė ar mažesnė, bet 
jeigu visi kartu prisidėsime — bus daug.

Tuo atveju sudarysime sąlygas, kad mū
sų priaugančioji karta pajustų, kad mes 
esame su jais ir sudarome jiems priemones 
auklėtis lietuviškoje dvasioje ateities gy
venimui.

Paramą siųsti: S. KASPARAS, 32 PU- 
TEAUX HOUSE, ROMAN ROAD, LON
DON. E2. ORF. pažymint, kad tai yra 1974 
metų vasaros skautų stovyklai.

Taupumo sumetimais, nesiuntinėsime 
pakvitavimų, jeigu jų nebus prašoma. Tad 
sakau labai ačiū už Jūsų paramą būsimai 
stovyklai.

Stasys Kasparas

SAVAITGALIO STOVYKLA IR

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ

Sesės ir Broliai.

Balandžio 19-21 d. d„ atvelykyje, šv. Jur
gio šventės proga įvyksta savaitgalio sto
vyklėlė ir iškilminga sueiga Manchesterio 
Lietuv ių Soc. klubo patalpose — 121, Mid
dleton Rd., Manchester, 8.

Į savaitgalio stovyklėlę renkamės penk
tadienio vakare, balandžio 19 d„ 6 vai. At- 
vykstantieji prašomi bent savaitę prieš 
stovyklą pranešti ps. A. Jakimavičiui, 10 
Fraser Rd., Manchester, M8 6HH. Stovyk
linis mokestis už maistą 60 pensų.

Iškilminga skautų dueiga įvyksta sek
madienį, 21 d. 3 vai. po pietų. Kviečiami 
organizacijų atstovai, rėmėjai ir tėveliai 
kuo gausiau dalyvauti ir morališkai pa
remti mūsų šventę.

Seses ir brolius kviečiame kuo skaitlin- 
giau dalyvauti savaitgalio stovyklėlėje, ku
ri bus pravedama lietuviškoje ir skautiš
koje dvasioje. Tad visi rajono skautai į sa
vaitgalio stovyklėlę — Manchesterin.

Budėkime.
Rajono Skautų Vadovybė

VOKIETIJA
„TINKAMAS ŽMOGUS TINKAMU

LAIKU“ 

(Kun. Ant. Bunga pagerbtas Augsburgo 
vyskupo)

Bad Woerishofen. Vokietija. Š. m. kovo 
mėn. 24 d. įvyko naujo „Parapijos Centro“ 
pastato šventinimas kun. Antano Bungos 
aptarnaujamoj St. ULricho parapijoj Bad 
Woerishofene, Lietuvos aikštėje (Litauen- 
platz). Trys vyskupai — vokietis, Augs
burgo vyskupas, dr. J. Stipfle, lietuvis — 
dr. A. Deksnys ir kinietis — V. Chang — 
dalyvavo šioje iškilmėje, tuo pademonst
ruodami visuotinę Bažnyčią.

Vysk. dr. J. Stipfle išreiškė didelį 
džiaugsmą prieš šešeris metus įkurta pa
rapija, kurioje „naujas gyvenimas trykšta 
iš kiekvienos pastogės. Parapijos klebonas 
kun. Antanas Bunga yra atėjęs kaip tinka
mas žmogus tinkamu metu“. Šia proga die
cezijos vyskupas Stipfle pakėlė kun. Bungą 
į „Geistlicher Rat“. Tai yra specialiai vo
kiečių vyskupų suteikiamas titulas kuni
gams už nuopelnus bažnytiniame darbe.

Su dideliu entuziazmu parapijiečiai pri
ėmė šį savo mylimo klebono pagerbimą. 
Parapijos Tarybos pirmininkas E. Duerk, 
sveikindamas kun. A. Bungą, „kuris iš tik
rųjų gyvos Bažnyčios dvasią sukūrė para
pijoj“, prašė: „pasilikite visada pas mus. 
Nepalikite mūsų, nes tada pasitrauksime 
ir mes“.

Ir „Parapijos Centro“ architektas, namų 
perdavimo akte pažymėjo, kad jis nebetu
ri jau ko perduoti, nes parapijiečiai viską 
yra patys pasiėmę: vos tik kuris kambarys 
būdavo įrengtas, tuoj pat ten prasidėdavo 
gyva veikla.

Kukliu džiaugsmu priėmęs šį pakėlimą, 
kun. A. Bunga laiko tai parapijos pagerbi
mu.

Pagarsėjęs „Baltijos“ vyrų kvintetas Wup-
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pertalyje. Jų įdainuotas plokšteles galima i tui už darbą Lietuvos laisvei, kviečia vi- 
gauti pas A. Grinienę, 8 Muenchen 50, | sus tautiečius remti čia suminėtų institu-

Ieškome giedoriaus gaidžio
Pastaruoju me'.u žadintuvas — deficiti

nė prekė (prekė, kurios trūksta), lygiai 
kaip avikailio kailiniai, triušio ar audinės 
kailio kepurė, mašinėlė mėsai malti. De-ii- 
ci-ti-nė!!! Tai seno pažįstamo kolūkio pir
mininko nuo Varėnos žodžiai.

Atskubėjo jis Vilniun prieš pat ilgųjų 
rudenio naktų pradžią. Poros dešimčių ža
dintuvų jam reikia — melžėjoms, kiaulių 
šėrėjoms, na, ir kaimynams. Prieš tai pir
mininkas apvažinėjo pusę Dzūkijos ir ma
žesnius miestelius, panašius į Perloją, iš- 
landė. Galgi sostinėje tokį daiktą gausiąs!

Pasileidom su pirmininku po miestą. 
Universalinėje — parduotuvių net kelias 
aplankėm — sužinojom: laikrodžiais sosti
nėje prekiauja ne bet kas, o tik speciali
zuotos ir juvelyrinių dirbinių parduotuvės. 
Kokia pagarba metaliniam žadintuvui, ku
rį prieš keletą metų kiekviename kampe 
galėjai užtikti!

Žadintuvus vis dėlto suradome (nesku
bėkite nusiraminti!), pagamintus antrame 
Maskvos laikrodžių fabrike, mechaninius- 
elektroninius, kaip jie vadinami instrukci
joj. Tik gaila, ne kiekviena pardavėja mo
kėjo paaiškinti jų veikimo principą, patar
ti, kokiu energijos šaltiniu geriau pakeisti 
išsieikvojusį elementą. Pagaliau tas naujas 
žadintuvas neišpasakyto dydžio. Tikslumą 
užtikrinąs, kai tam tikra temperatūra, ir 
kainuojantis... 15 rublių. Paniuro pirmi
ninkas: gal pinigo ir nepagailėtų, bet fer
mos poilsio kampeliui reikalingas garan
tuotas daiktas.

Vilnių apvaikščiojome, o paprastų ža
dintuvų už 3-5 rublius taip ir nesuradome. 
Kažkas paguodė: paskubėkite į jaunave
džių saloną. Atskubėjome. Žvilgtelėjom

KUN. P. GIRCIAUS JUBILIEJUS

Gegužės 26 d. kun. Petras Girčius šven
čia 25 metų kunigystės sukaktį. Iškilmin
gos pamaldos ir sukaktuvininko pagerbi
mas numatoma Vechtoje.

Kun. P. Girčius buvo įšventintas Romo
je. Šiuo metu jis gyvena Osnabruecke ir 
dirba su Vokietijos lietuviais.

SIELOVADOS SUVAŽIAVIMAS

Vakarų Europos lietuvių sielovados ta
ryba Mainz'e birželio 1-3 d. rengia suva
žiavimą. Bendroji tema — 1975 Šventieji 
Metai. Įvadą į Šventuosius Metus padarys 
vysk. A. Deksnys. Paskaitą „Krikščionis li
turginiame ir pasauliniame gyvenime“ 
skaitys kun. Gediminas Kijauskais, SJ.

NAUJA VLB VALDYBA

Vokietijos LB Tarybos suvažiavimas įvy
ko kovo 1 ir 2 d. Romuvoje. Išsamius pra
nešimus padarė VLB valdybos pirmininkas 
ir kiti valdybos nariai bei referentai.

Į naują Vokietijos LB VALDYBĄ išrink
ti: Jurgis Earasas, Justinas Lukošius ir 
Andrius Šmitas. Kandidatai — Vytautas 
Svilas ir Petras Veršelis. Tuoj po suvažia
vimo naujosios Valdybos nariai taip pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas J. Luko-1 
šius. vicepirmininkas J. Barasas ir iždinin
kas A. Šmitas.

Kontrolės komisija sudaryta iš Jurgio 
Pauliukevičiaus, Frico Skėrio bei Ričardo 
Tendzegolskio. Kandidatas — Albertas 
Mostvilas.

Garbės teismo pirmininku išrinktas kun. 
Br. Liubinas, o nariais — Vytautas Svilas 
ir Petras Veršelis. Kandidatas — A. Most
vilas.

Vokietijos LB Tarybos rinkimų komisija 
sudaryta vėl iš VLB Miesau apylinkės na
rių: Algimanto Daubaro, Alekso Pusko- 
riaus, dr. med. Stasio Sereikos, Juozo Ve
nio ir Klemenso Zakio. Kandidatai: Alber
tas Mostvilas, Juozas Paškauskas ir Ričar
das Tendzegolskis. Tarybos rinkimai ir šie
met bus vykdomi korespondenciniu būdu.

Baigiant suvažiavimą, priimta ši rezoliu
cija:

Susirinkusi posėdžių į metinę sesiją 
Huettenfelde 1974 m. kovo 1 ir 2 d., Lietu
vių bendruomenės taryba Vokietijoje pri
siminė, kad šiemet sukanka 30 metų, kai 
1944 m. vasarą Sovietų Sąjungos armijos 
antru kartu pradėjo invaziją į Lietuvą, o 
žymi jos piliečių dalis, vengdama sovieti
nės nelaisvės ir protestuodama prieš Lie
tuvos okupaciją, pasitraukė iš tėvynė į Va
karus. Prisimindama šitą liūdną sukaktį ir 
tebetrunkančią Lietuvos nelaisvę, Vokieti
jos lietuvių bendruomenės taryba jaučia 
pareigą:

1. Pakartoti Vokietijos lietuvių protestą 
prieš sovietinę okupaciją, kurios vykdyto
jai yra atėmę Lietuvos piliečiams sąžinės, 
tikėjimo, žodžio, spaudos ir nuosavybės 
laisvę;

2. pareikšti savo solidarumą su tautie
čiais, gyvenančiais sovietinėje priespaudo
je, ypač dėl žmogiškų teisių gynimo nuken
tėjusiais ir kančiančiais kalėjimuose, Sibi
ro tremtyje, priverčiamojo darbo stovyk
lose ir nuo įvairių tardymų:

3. kviesti Vokietijoje ir kitur Vakarų 
pasauly gyvenančius lietuvius palaikyti 
ryšius su okupuotos Lietuvos tautiečiais ir 
įvairiai jiems padėti pagal galimybes, ne
pavojingas jų saugumui.

Šita pačia proga Vokiętijos lietuvių ben
druomenės taryba, reikšdama padėką Lie
tuvos diplomatinėms atstovybėms ir Vy
riausiajam Lietuvos išlaisvinimo komite- 

cijų veiklą moraliai ir materialiai.

puošnion vitrinom Kvapą užgniaužė! Rau- 
donutėliai. po 5 su puse rublio, pavadinti 
„Gintaro“ vardu, žadintuvai pūpso. Apsi
džiaugėme. o jaunutė pardavėja:

— Draugai, prašom talonus iš metrika
cijos biuro!..

Neapsikentę puolėme prie telefonų. Liet
koopsąjungos prekių valdyba bandė nura
minti: 57.500 paprastų ir 26.000 mažo ga
barito žadintuvų šiems metams paskirta 
periferijai. Iš LTSR kultūrinių prekių 
prekybos bazės Vilkpėdėje ragelyje pasi
girdo nepatenkintas balsas: „26 tūkstan
čius šiemet gauna Vilnius. Tai ko, piliečiai, 
norite?..“

Dvidešimt šeši, penkiasdešimt septyni 
tūkstančiai!.. Lyg ir skamba. Bet drau
gams prekybininkams priminsime: vien 
gyvulininkystės darbuotojų kaime, ku
riems reikia anksti keltis, respublikoje 
triūsia apie 70 tūkstančių. Kiek dar me
chanizatorių, laukų darbininkų, mokslei
vių? Keliasdešimt tūkstančių darbininkų 
kasdien skuba į pirmąją pamainą. Jiems, 
matyt, irgi reikalingas žadintuvas, jei to
kia prekė parduotuvėse bematant išgaruo
ja.

Ką mudviem su bičiuliu pirmininku be
daryti? Girdėjome, dzūkai Pamerkio kai
meliuose nakties laiką skaičiuoja pagal 
gervių klyksmą: nutrimitavo pirmosios, 
antrosios... Bet gervės jau pietuose. Ma
tyt, belieka viena išeitis, kaip toje senelio 
pasakoje. Važiuoti Aukštaitijon, Molėtų 
turgun. Nusipirkti ten balsingą labanoriš- 
kį gaidį ir maišą miežių jam lesinti, kad 
tasai stropiai skelbtų vidurnaktį, paryčius 
ir aušrą.

„Švyturys“

Prezidiumo pirmininkas J. K. Va
liūnas padėkojo visiems už atvykimą ir už 
aktyvų dalyvavimą svarstant visus klausi
mus, o naujai išrinktiesiems organams — 
geros sėkmės darbe.

Jei suvažiavimo metu įvairiais klausi
mais būta įvairių nuomonių, tai jį baigiant 
visų giedamas Lietuvos himnas nuskambė
jo darniai ir vieningai.

VLB Inform.

Pabiros
POMPIDOU ŽINOJO

Neseniai miręs Prancūzijos prezidentas 
Pompidou žinojo, kad jo liga nepagydoma, 
bet kantriai kentė ir slėpė savo skausmą 
nuo kitų. Jis jautė, kad kiti žmonės tai pa
stebi, todėl kartą prezidentui Nixonui pra
sitarė: „Kiekvieną kartą, kai kas nors man 
paspaudžia ranką, jaučiu, kad tas asmuo 
tikrina mano pulsą“.

Viename laikraštininkų priėmime jis pa
sakė: „Nixonas bus priverstas atsistatydin
ti. aš greitai mirsiu... tad sėskime geriau 
už stalo“.

W. CHURCHILIO VYNAS

W. Churchilis mėgo tradicinį britų gėri
mą — portą. Jo pasirinktoji markė buvo 
Old Master Superior Old Tawny Port. Vy
no prekybos firma Hatch, Mansfield & Co. 
Churchilio 100 metų gimimo sukakties pro
ga paprašyta pagaminti 5,000 dėžių šio 
Churchilio mėgstamo porto. Kiekvienas 
butelis turės dvi etiketes: vienoje bus ap
rašyta Churchilio vyno pomėgis, o kitoje, 
jo žmonos, baronesės Spencer-Churchill, 
Porto autentiškumo pažymėjimas. Portas 
bus pardavinėjamas po 19,57 sv. už dėžę 
(12 butelių), iš kurių vienas svaras eis į 
Churchilio memorialinį fondą.

„Britanijos Lietuvis“, 1
1949 m. balandžio 15 d.

— Šis velykinis numeris pirmą kartą at
spausdintas tikroje spaustuvėje. Ta proga 
DBLS centro valdybos pirmininkas P. B. 
Varkala rašo, kad pavyko gauti popieriaus 
ir ateity laikraštis bus visą laiką spausdi
namas spaustuvėje. „Britanijos Lietuvis“ 
šiuo metu turi 2,400 skaitytojų. Manoma, 
kad bus pasiekta trys tūkstančiai. Nežiū
rint ne mažo skaitytojų skaičiaus, laikraš
tis neišsiverčia ir manoma, kad nuostoliai 
gali siekti 800 svarų.

— S. Prapuolenytė, jau nuo seniau gy
venanti Anglijoje, pataria naujai atvyku
sioms perdaug nesiskubinti „suanglėti“, 
nes anglai yra patriotai ir jiems nepatin
ka tokie, kurie bando sėdėti ant dviejų kė
džių.

— Ministeris B. K. Balutis išvyko į Vo
kietiją lankyti ten tebegyvenančių lietuvių.

— M. Mikuckis nesutinka su „Išeivių
Drauge“ keltu pasiūlymu pakeisti Lietuvos 
Himno žodžius „Tegul saulė Lietuvos“ į 

1 „Tegul Dievas Lietuvoj“.
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