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Adu, nebereikia
Sausio 14 d. spauda paskelbė tokį dr.
Kissingerio pranešimų: „Sovietų' vyriau
sybė pranešė JAValstybėms, kad ji nebe
ketina priimti susitarimo, kuris esąs dis
kriminuojantis ir prasižengiąs su nesiki
šimo į vidaus reikalus principu", šį pra
nešimą dr. Kissingeris apibūdino kaip detentės stabdį, nors gal ir ne visišką jos už
baigą.
Kaip žinoma, buv. JAV prezidentas Nixonas buvo susitaręs su L. Brežnevu, kad
Sovietų Sąjunga ir Rytų Europa ateity
gaus tokias pat prekybos lengvatas, kaip
ir kiti draugiški kraštai. Be to, buvo nu
matyta įsteigti specialų eksporto-importo
banką, kuris teiks reikalingus kreditus
prekybai. Sovietų Sąjunga iš savo pusės
pasižadėjo sumokėti 700 mil. dolerių karo
meto paskolos.
Nixono-Brežnevo suaitakjmui paisipriešino JAV senatas, reikalaudamas, kad už
teikiamas ekonomines lengvatas, sovietai
nebevaržytų žydų emigracijos. Ypačiai
kietai laikėsi senatorius Henry Jacksonas.
Buvo minima 60.000 metinė emigrantų
kvota, bet sovietai tai paneigė. Pagaliau
atrodė, kad pasiektas priimtinas susitari
mas ir prezidentas Fordas pasirašė Trade
Reform ir Export — Import Bank aktus.
Ir štai nelauktas, bet įprastas rusiškas
niet!
Pirmas įspūdis — Kremlius nutarė baig
ti atoslūgio politiką ir vėl pradėti šalto
jo karo žaidimą. Dr. Kissingeris pareiškė,
kad tokiu atveju JAV priešinsis spaudi
mui visomis galimomis priemonėmis. Ta
čiau jis netikįs, kad būtų toks kraštas pa
saulyje, kuris norėtų atominio karo.
Nors ir neminėdamas vardais, dr. Kis
singeris netiesioginiai pakaltino senatą ir
ypačiai H. Jacksoną už beatodairinį „kiši
mąsi į sovietų vidaus reikalus“. Esą So
vietų Sąjunga pasijutusi pažeminta. Be
to, jie pamatė, kad jau dabar išvykusieji
žydai savo veikla ir raštais pridaro nema
ža nemalonumų sovietams.
Kai kas sovietų atsisakymą bandė jung
ti su Brežnevo politikos pralaimėjimu
Kremliuje, su jo galimu pasitraukimu iš
Politbiuro ir net su tikra ar spėliojama
jo liga. Gal čia ir esama tiesos. Tačiau ir
be šių dalykų Sovietų vyriausybė turėjo
pakankamai priežasčių pasakyti išdidiems
amerikiečiams — ačiū, nebereikia...
Be jau minėto sovietams nepriimtino
žydų emigracijos reikalo, šiuo metu jie
nejaučia jokio didelio ekonominio spaudi
mo, kokį dėl energijos krizės išgyvena
Vakarai. Sovietams užtenka savos naftos,
o jų prekybos balansas birželio mėnesį ro
dė 1,300 mil. rublių perteklių. Gyventojai,
kuriems dar vis trūksta būtinų prekių ir
gyv. patalpų, gali palaukti.
JAV senatas nustatė, kad Export-Im
port bankas vietoje prezidento pažadėtų
tūkstanties milijonų dolerių metinių kre
ditų, duos tiktai tris šimtus milijonų do
lerių. Per mažas jaukas didelei žuviai už
sikabinti. Sov. Sąjunga dar nėra sumokė
jusi Amerikai 11,000 milijonų dol. pasko
los. Prekybos sutartyje buvo pažadėta per
tris metus grąžinti 700 milijonų dolerių.
Nebėra sutarties — tegu palaukia ir pa
skola. ..
Iš viso Sovietų Sąjungai šiuo metu ma
žiau reikia ekonominės pagalbos, negu
reikėjo per praėjusius 10 metų. Todėl nenuotabu, kad moralinį senatoriaus H.
Jacksono spaudimą dėl žydų emigracijos
ji iŠ karto palaikė kišimusi į vidaus rei
kalus. Tuo labiau, kad JAV spauda visą
šį reikalą per daug išgarsino.
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Dainavietės

Pagrindiniai dalykai, dėl kurių pašau
line spauda ir politiniai sluoksniai dau
giausia jaudinosi, buvo JAV autoritete
pažeminimas ir baimė, kad subyrės vadi
namoji detentė arba politinis atoslūgis,
kurio, iš tikrųjų, niekada ir nebuvo. Už
savo pinigines lengvatas amerikiečiai no
rėjo išpirkti dar daugiau emigrantų. Bet
tas išpirkimas jau vyko ir seniau (nuo
1967 m.), tiktai apie tai nebuvo viešai kal
bama. O jeigu sovietai būtų norėję leistis
į šios lūšies nuolaidas, tai jie turėjo pa
kankamai progos nesibaigiančioje Euro
pos Saugumo konferencijoj. Ekonominėms
lengvatoms išgauti apsukrūs jų pirkliai
suras naujus, politiškai neįpareigojančius
būdus, kaip tai atsitiko su JAV kviečiais
ir Londono cukrumi.
Ar po visų šitų įvykių Politbiuro sąsta
tas pasikeis ar ne — nėra labai svarbu.
Jei L. Brežnevo vietoje atsisės naujas as
muo, jis užsienio politikos kurso tikrai
daug nekeis. Vienas dalykas betgi yra tik
ras, kad Vakarų idėjų judėjimas į Rytus,
o Rytų gyventojų judėjimas į Vakarus so
vietams pasirodė nenaudingas ir todėl bus
suvaržytas. Iš tikrųjų, kaip paskelbė Sol
ženicynas šveicarų spaudoje, 'tas suvaržy
mas jau vyksta. O mokslininkas A. Sacha
rovas jau prieš dvejus metus skelbė, kad
detentė, 'be nuoširdaus moralinio įsiparei
gojimo, yra tik tuščias plepalas.
Lucanus
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buvo atvykę su ekskursija, tai aerodrome
reikalavo primokėti už kelionę atgal. Abu
atsisakė. Be to, jie atsisakė, kaip religingi
ĮKAITŲ NEPRIĖMĖ...
žydai, keliauti šeštadienį... Žinoma, pas
kutinysis reikalavimas nebuvo patenkin
Du jauni žydų studentai E. Josef iš tas.
Londono ir G. Freund iš New Yorko, at
vykę į Maskvą su ekskursija, prisistatė
EUROPOS VERGAI
Ovir agentūros vedėjui pulk. Apachnikonui. pasisiūlydami vykti į Patmos ir Fer Olandų žurnalistas Henk de Mari nese
mos koncentracijos stovyklas (Ovir agen niai sugrįžo iš kelionių po Baltijos valsty
tūra išduoda emigruojantiems Sov. Sąjun bes. Savo įspūdžius jis aprašo „Manches
gos piliečiams vizas). Juodu pasisiūlė iš ter Evening News“ (pirmas reportažas
būti stovykloje po 4 metus už žydą gydy sausio 7 d.).
toją M. štern, neseniai nuteistą 8 metus
Savo pasakojimus žurnalistas pradeda
kalėti. M. šterno du sūnūs jau seniai yra nuo Estijos. Paliekant nuošaliai Baltijos
įteikę prašymus emigruoti į Izraelį, bet kraštų okupacijos aprašymą, kuris nieko
iki šiol negauna leidimo.
naujo mums nebesuteiktų, verta sustoti
Abu studentai turėjo su sšvim paruoš prie vieno kito momento, nusakančio Bal
tus lagaminus ir buvo 'pasiruošę tuojau tijos valstybių padėtį vakariečių akimis.
išvykti. Jie susigalvojo tiai padaryti tik
„Viru“ viešbutyje Taline autorius žiū
atvykę į Maskvą ir pasikalbėję su vieti rėjo TV filmą apie Guinea Bissau, kuri
niais žydų aktyvistais. Deja, pulk. Alpach- neseniai atgavo iš Portugalijos nepriklau
nikonas įkaitų nepriėmė; Dar jiems tebe- somybę. Filmą perdavė Suomijos televizi
siderint jo įstaigoje, viešbutyje buvo su jos stotis, nes Helsinkis yra tik 40 km.
pakuoti studentų daiktai ir pasiųsti į ae nuo Talino. Čia Henk de Mari prisimena
rodromą. Neužilgo buvo atgabenti ir abu Raud. Kinijos pareiškimą, kad Baltijos
sionistai. Pulkininkas Alpachnikonas pa valstybės esančios Sovietų Sąjungos ko
grasė studentams kalėjimu, nes jų žygis lonija Europoje, kaip Guinea Bissau bu
esąs politinio pobūdžio. Kadangi juodu vo portugalų kolonija Afrikoje.

PAŠA ĮJLYJE

Katynas bažnyčios teisme

Ta proga jis grįžta į liūdną Baltijos
valstybių praeitį, kurią nusako šiais žo
džiais:
„Estija, Latvija ir Lietuva labai retai
turėjo progos pačios spręsti savo likimą.
Iki 1918 m. jos buvo pavergtos, spardo
mos ir mušamos rusų, švedų, lenkų, vo
kiečių ir kt. Baltai buvo ir tebėra Euro
pos vergai. Iki praėjusio šimtmečio pabai
gos vokiečių baronai pardavinėjo juos
kaip baudžiauninkus. Nepriklausomybę,
kurią palankaus likimo dėka jie buvo at
gavę 1918 m„ vėl prarado per antrąjį pa
saulinį karą.“
1880 m. vienas vokiečių baronas rašęs:
„Estai yra žemo kilimo tauta. Jie yra pus
laukiniai ir labai žiaurūs. Jų mongoliškos
išvaizdos veidai su priplotomis nosimis
verčia mane vemti.“
Rusai esą panašiai išsireiškę: „Leng
viau yra išmokyti mešką šokti, negu estą
padoriai elgtis“.
Tokius išsireiškimus apie baltus suran
kiojo vakarietis žurnalistas, apsilankęs
buvusiame gražiame ir kultūringame Ta
line. Palauksime, ką jis papasakos iš Ry
gos ir Vilniaus.

WIIITLAMO PATYRIMAS MASKVOJE

Australijos min. pirmininkas ir jo 36
palydovai, pasak korespondentų, Maskvo
je visą laiką buvo sekami. Australai užti
ko rusų seklius net atskiroje viloje, spe
cialiai skirtoje mm. pirmininkui. Vienas
Whitlamo patarėjas nustebo anksti rytą
pamatęs du vyrus savo kambaryje. Jie
greitai pranyko pro užmaskuotas duris
Kitas tarnautojas netyčia užtiko 3 rusus
gretimame kambaryje, stebinčius jį pro
dvigubus veidrodžius. Vienas delegacijos
narys buvo įspėtas nekaišioti nosies, kur
nereikia. Jam buvo smulkiai išskaičiuota,
kur per 12 valandų lankėsi. Viešbutyje
delegacijos nariai buvę taip apgyvendin
ti. kad kas antras kambarys būtų tuščias.
Tuo būdu jie buvę stebimi.
Jeigu tos žinios yra teisingos, tai reikia
stebėtis, kad šitaip atsitiko su Whitiamu,
neseniai pripažinusiu Sov. Sąjungai Bal
tijos valstbes. Jis nuvyko į Maskvą par
duoti 10.000 tonų jautienos ir gauti pagy
rimą už „realią politiką“. Karinių paslap
čių Australija neturi. O vis dėlto...

Katyno miškelyje nužudytiems lenkų neturi su Chelsea; paminklas turi politinį
kariams paminklas Londone dar nebus charakterį, nes jame pažymėta karių žu
statomas. Paminklui statyti komitetas vis vimo data (1940 m.) aiškiai meta nusikal
(Min. S. Lozoraičio laiškas „Frankfurter dar bando gauti leidimą tam paminklui timo šešėli rusams. Tuo tarpu „britų tei
Allgemeine Zeitung“)
pastatyti. Ir vis dar atsiranda kliūtys... singumas" reikalautų, prieš įamžinant šį
1975 m. sausio 15 dieną komiteto ape nusikaltimą, leisti kaltinamajam pasiaiš
Vokietijos laikraštis „Frankfurter All
gemeine Zeitung“ yra paskelbęs min. S. liacija buvo svarstyta Anglikonų bažny kinti... Toks įrašas sukeltų rusuose „bitter
Lozoraičio laišką, kuriame pasisakoma čios Londono diecezijos teisme, kuris po feeling" daugeliui metų...
prieš katalikų teologijos profesoriaus H. sėdžiavo šv. Luko bažnyčioje, Chelsea,
Diocezinis teismas pareiškė nuomonę,
Vorgrimlerio straipsnį, paneigianti tikin apie 50 metrų nuo tos vietos, kur pats pa kad šioje vietoje statyti paminklą neturi
čiųjų persekiojimą vadinamuose Rytų Eu minklas galėjo būti pastatytas jau prieš teisės leisti nė miesto valdyba, nors skly
porą metų. Šioje vietoje paminklą statyti pas ir yra jos globoje.
ropos „socialistiniuose“ kraštuose.
Laiško įžangoje Lozoraitis pažymi, kad leido Kensingtono ir Chelsea miesto (di
Bylos klausėsi pilna bažnyčia žmonių,,
rašo kaip lietuvis, taigi kaip atstovas ka džiojo Londono mieso dalis) valdyba.
matomai, daugumoje lenkų. Apie jų ko
talikiškos tautos, kuri priešinasi sovietų
Paminklas, kurį suprojektavo arch. mentarus nereikia nei kalbėti.
okupacinės valdžios sistematiškoms pa Gabriolčik, (turėjo stovėti sodelyje prie
Jūsų korespondentui, apžiūrėjusiam so
stangoms sunaikinti Lietuvos Bažnyčią.
minėtos bažnyčios, ir jis užimtų plotą delį, atrodo, kad teismo motyvai yra ma
Toliau laiške pasakyta, kad neabejoti 6x6 m, su obelisku apie 10 m aukščio. Bet žai pagrįsti. Katyno aukoms paminklas
nai prof. Vorgrimler yra išdėstęs savo dėl šio projekto užprotestavo keletas vie niekam čia nekliudytų. Seniams, kurie va
pažiūras pagal savo sąžinę ir turimas ži tos gyventojų. Vėliau įsikišo bažnyčios sarą čia ateina pasėdėti, būtų dar įdo
DAUGIAUSIA NUKENTĖJO
nias. Reikia manyti taip pat, kad jam ge vyriausybė, ir dabar byla jau žengia į miau, jeigu pro šalį praeitų vienas kitas
rai žinomi, pavyzdžiui, Senajame Testa penktuosius metus.
svetimas žmogus. Jaunesniems žmonėms Praėjusiais metais britų bendrovių ak
mente aprašyti, prieš du tūkstančius me
Baažnytinio teismo pirmininkas sausio jis primintų, kad nedera „eiti su velniu cijos nukrito 53%. Šveicarijos akcininkai
tų buvę įvykiai. Juo labiau tad nuostabu, 15 d. posėdyje perskaitė visą bylos istori riešutauti“.
neteko 37%, Prancūzijos 35% ir JAV
kad jisai turi tokių netikslių žinių apie ją, pradedant nuo komiteto pastangų su
28%.
D. B.
Bažnyčių ir tikinčiųjų persekiojimą, prieš rasti tinkamą vietą. Toliau jis išdėstė
pusę šimtmečio pradėtą ir dabar tebetę- miesto valdybos ginčą su bažnyčios vado
siamą sovietų užvaldytuose kraštuose. Di vybe dėl kompensacijos spręsti leidimo
delį įspūdį daro prof. Vorgrimlerio teigi klausimą. Mat. sodelio sklypas prieš 150
mas, kad komunistinių valdovų prieš ti metų priklausė bažnyčiai ir jame buvo
kėjimą vedama kova esanti „tikrumoj kapinės. Bet maždaug prieš 100 metų baž
Bažnyčios ir krikščionių lig šiol turėtos, nyčia tą sklypą perdavė miestui su sąly
neretai privilegijuotos padėties visuome ga, kad jame nebūtų statoma namų, o bū
— ,,Pravda" ir „Izvestijos“ apkaltino — Leningrade pradėtas sukti filmas
nėje panaikinimas“. Pažymėtinas taip pat tų įrengtas sodelis. Dabar tą sodelį, kaip
šio priešingo tikrovei teigimo kietas ne ir didesnius prakus, prižiūri miesto val JAV senatą dėl sąlygų, kurios privertė „Mėįynalsid paukštis“, kuriame daįiyvau-'
ja Elizabeth Taylor, Jane Fonda ir Nadežgailestingumas. Nes jeigu tai būtų buvęs dyba, ir juo naudojasi poilsiui aplinkiniai nutraukti prekybos sutartį.
— Du trečdaliai D. Britanijos vaikų tu da Pavlova,
privilegijų atėmimas, tai ir tokiu atveju gyventojai.
ri sugedusius dantis. Blogiausi vaikų-dan — Kaiserlautene JAV kareivis gavo 4
nebūtų galima nutylėti, kad ši akcija —
Gavęs miesto valdybos leidimą, komite
metus už šnipinėjimą.
tiek prieš 1945 metus, tiek vėliau — yra tas dėl visko atsiklausęs ir bažnyčios rek tys yra Valijoje.
susieta su negirdėtais smurto veiksmais toriaus, ar jis neprieštarautų kaimynystė — Karlsruhe (Vokietija) suimti pinigų
— Liros vertei nukritus, Vatikanas taip
kalyklos
direktorius
ir
vienas
technikas
ir didelėmis žmonių kančiomis.
je statomam paminklui. Rektorius iš kar už retų monetų padirbinėjimą. Daugiau pat išgyvena krizę. Apie 3.000 tarnautojų
Kai dėl tariamųjų privilegijų, tai tenka to sutiko, bet košė užvirė vėliau. Dabar
gali netekti darbo. Vatikano išlaidos yra
prisiminti, jog sovietų okupuotoje Lietu bažnyčios teismas randa daug kliūčių Ka sia nukentėjo kolekcionieriai.
apie pusė milijono svarų per mėnesį.
—
Profesinės
Sąjungos
pasiūlė
leisti
voje dėl vaikų katechizacijos kunigai tyno paminklui statyti šioj vietoje. Trum
— Per pirmąją šių metų savaitę Ame
traukiami baudžiamojon atsakomybėn, o pai suglaudus, teismo pirmininkas nurodė Anglijos pensininkams nemokamai siųsti
užsiregistravo vienas milijonas be
rikoje
laiškus.
*
vaikai ir jų tėvai terorizuojami. Iš ko čia tokius motyvus, kodėl bažnyčiai yra ne
— Anglija ir Italija gaus 300.000 tonų darbių.
atimama „privilegija“, iš kunigų, iš vai priimtinas tas paminklas:
cukraus, kurio pusę kainos primokės E.
— Ugandos prezidentas Amin pats pa
kų? ar iš Kristaus? Jau vien ši represijos
sodelis yra vietos gyventojų ramaus
sisiūlė atvykti pas D. Britanijos karalie
priemonė dementuOja prof. Vorgrimlertio poilsio vieta, o lenkai, lankydami šį pa Bendruomenė.
nuomonę, esą dabar „einant sąžiningomis minklą, drums ramybę; paminklas užim — Kinijos min. pirmininkas čou En-lai, nę į svečius, tik įspėjo, kad jam nieko ne
informacijomis. Rytuose joks krikščionis siąs žymią dalį žaliojo ploto, kuris reika kalbėdamas Liaudies Kongrese pareiškė, trūktų... Be to, jis pasiskelbė škotų sepa
vien tik dėl tikėjimo nebepersekiojamas“. lingas aplinkiniams gyventojams! lenkai kad pasaulinis karas yra neišvengiamas. ratistų vadu.
Nesiliaujantis tikėjimo persekiojimas yra katalikai, o šventorius čia buvo ang Didžiausi kurstytojai — JAV ir Sov. Są — Sausio 22 d. Maskvoje pasirodė Nr. 2
pogrindžio žurnalo „Zemlia“. Iki šiol po
sovietų užvaldytuose kraštuose įrodo, jog likonų; žuvę lenkų kariai nieko bendra junga.
— Bedarbių skaičius Prancūzijoje pa licijai nepavyko to žurnalo sustabdyti.
komunistų obalsis — tikėjimas esąs opiu
siekė tris ketvirčius milijono.
— Mao Tse-tung (81 m.) šiuo metu jau
mas liaudžiai —> neturi tenai jokios įtakos
— Lenkijoje įvesti specialūs turto mo esąs toks silpnas, kad beveik visiškai netikin.tiesiems. Bet kartu kyla klausimas,
kesčiai. Tie, kurių namai, jachtos ar už bedalyvaująs viešajame gyvenime.
ar konvulsingas atoslūgio su komunizmu
sieniniai automobiliai verti daugiau kaip
— „Times“ dienraštyje pasiūlyta len
Vyrui mirus,
ir sovietais siekimas nėra kartais pasida
50.000 svarų, turės mokėti specialius mo kams vietoje Katyno paminklo pastatyti
ręs opiumu Vakarams. Kiekvienu atveju
P. E. ŠALVAITIENĘ
kesčius.
grupę namų seneliams ir juos pavadinti
čia moralinė ir politinė anestezija sovietų
— Ispanijoje dėl aštuonis mėnesius tru Katyno vardu.
nuoširdžiai užjaučiame
klausimais jau yra labai išsiplatinusi.
kusios sausros 74,000 veislinių galvijų žu
S. Lozoraičio laiškas užbaigiamas nuro
vo ar turėjo būti paskersti.
Bailey
šeima
dymu į dar vieną svarbią visos šitos pro
— Japonijos atstovas K. Mizajeva išvy
blemos pusę. Būtent, kad žmonės, kurie
ko iš Maskvos, nesusitaręs dėl keturių sa EUROPOS LIETUVIS —
komunistinėje santvarkoje kovoja už ti
LITHUANIAN WEEKLY
lų, kurias po karo užėmė sovietai.
kėjimo laisvę, tuo pačiu gina ir visuotinę
—
Dėl
padidėjusių
kaštų
ir
darbininkų
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mo, užuojautos. Todėl yra didžiai apgailė
Persijos šachas.
Registered as a newspaper at the Post
tina, kad šie milijonai žmonių savo lūkes
P. E. ŠALVAITIENEI
— Maskvos žydai praneša, kad ir pre Office.
čiuose vis daugiau apviliami rodomu
dėl jos vyro mirties.
kybos su JAV sutarties atsisakius, emi
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
jiems abejingumu ir tokiais, taip sakant,
gracijos vizos išduodamos ir toliau.
ir Lietuvių Namų Ako. Bendrovė.
teologiniais-technologiniais' išvedžiojimais,
II. Warwick ir šeima
— JAV senatorius Ed. Kennedy numato Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
kokie profesoriaus Vorgrimlerio išdėstyti.
dar šiais metais lankytis Kuboje. Siekia savo nuožiūra.
ma santykių pagerinimo.
Prenumeratos kaina metams 5,50 sv., do
— Varšuvoje paneigti gandai, kad L. lerio kraštuose — 14 dol. metams; Vokieti
Brežnevas turėjęs širdies priepuolį. Esą joje — DM 35.
KETURI PASIŲSTI Į SIBIRĄ
jis gydosi nuo stipraus gripo.
Pensininkams 4.00 sv. Anglijoje.
Reiškiame giliausią užuojautą
Sovietskaja Litva paskelbė, kad keturi
— Le Monde dienraštis Paryžiuje pa Atskiro numerio kaina — 12 p.
skelbė Egipto prezidento pareiškimus, ku Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
lietuviai nuteisti nuo 4 iki 8 metų kalėji
P. E. ŠALVAITIENEI
riuose jis kritikuoja sovietus už nedrau jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
mo ir pasiųsti į Sibiro stovyklas. Jie ap
dėl jos vyro mirties.
gišką elgesį ir nepakankamą pagalbą.
kaltinti už dauginimą ir platinimą antisocija nesiima atsakomybės.
— Sovietai pradėjo gaminti viršgarsi Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 1.00
vietinės spaudos. Toji antisovietinė spau
C. Budrys Ir šeima
nius bombonešius, kurių raketos gali siek sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
da esanti slaptai leidžiamos Lietuvių Ka
ti 3.000 mylių.
talikų Kronikos.
brangiau.

Ar tik privilegijos atimamos?

SepĮųnfoS

DIENOS

2

1975 m. sausio 28 <1. Nr. 5 (1245)

EUROPOS LIETUVIS

Kazys Inčiūra—žmogus ir rašytojas
Bolševikinės spaudos žiniomis, 1974 m.
lapkričio 30 d. okupuotoje Lietuvoje (tiks
li vieta nepažymėta. Vilniuj ar kur kitur)
mirė rašytojas ir aktorius Kazys Inčiūra.
Atvirai kalbant, nelengva rašyti apie
žmones, kurie miršta Lietuvoje, nes jų
mirti dažnai gaubia paslaptys, o jų gyve
nimą — uždarumas.
K. Inčiūra gimė 1906 m. rugsėjo 25 d.
Vidugirių vis., Panevėžio aps. Jis mokėsi
Panevėžio gimnazijoje, kurią 1925 m. bai
gė. Tuo metu Panevėžyje lietuvių kalbą ir
literatūrą dėstė žinomas literatūros teore
tikas, estetikas ir filosofas J. Lindė — Do
bilas. Jo poveikyje išaugo tikra literatūri
nė Panevėžio mokykla, kuri mums davė
nemaža rašytojų: K. Inčiūrą, J. Keliuotį,
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J. Graičiūną, P. Babicką ir kt. Lindė —
Dobilas įkvėpė jiems ne tik kūrybinį en
tuziazmą, bet ir idealistinę filosofiją, vals
tybiškai tautinę ideologiją. Ir K. Inčiūra
iš savo mokytojo pasisėmė rieškučias
dvasinių lobių.
Jaunas entuziastas 1925 m. įstojo j Kau
no u-tą .humanitarinių mokslų fakultetą,
filologijos skyrių, kur kaip specialybę
studijavo lituanistiką. Čia kaip tik liki
mas lėmė 1926 m. rudenį susipažinti su K.
Inčiūra, jau III semestro studentu. Paskui
aš jį dažnai susitikdavau auditorijose, nes
mūsų studijos buvo tapatingos. Gerai
prisimenu Kaziuką, koks jis buvo ener
gingas, vikrus kaip vijurkas ir lavus kaip
kalinas. Visose auditorijose jo buvo pilna.
Jis, kaip ir visi jauni studentai, skuosdavome po auditorijas, kad tik daugiau žinių
prisisemtume. Ypač mėgome Tumo-Vaiž
ganto paskaitas, nes Vaižgantas mokėjo
meniškai ir originaliai kalbėti. Vien dėl
jo mostų verta buvo paskaitas lankyti. O
Kaziukas buvo tikra Vaižganto dvasinė
kopija. Jis nemažiau buvo vinklus kaip
Vaižgantas. Ir Vaižgantas, matyt, buvo jo
favoritas.
Kaziukas buvo mielas jaunuolis, simpa
tiškai patrauklus žmogus. Jo niekad ne
mačiau be šypsenos. Ir jo šypsena buvo
meili, simpatiška. Atrodo, kad jis nemo
kėjo pykti. Atsimenu, kartą jis man atne
šė savo dramų krūvą, kad jas perskaity
čiau ir pakritikuočiau. Man tos jo dramos
atrodė labai naivios ir vaikiškos, todėl aš
jas smarkiai sukritikavau. Bet jis nė kiek
nesupyko ir tų dramų neišspausdino. Ir
nuo to laiko iki 1944 m., kada aš Kaziuką
susitikdavau, visuomet j(sl bičiuliškai
šypsodavosi. Suprantama, kad tas mielas
Kaziukas ir studenčių buvo apspistas kaip
bičių. Ne viena iš tų ir šiandien jį su aša
rom prisimena.
Kazys Inčiūra yra daugiažanris rašyto
jas. Jis buvo ir lyrikas, ir beletristas, ir
dramaturgas. Kaip lyrikas jis parašė ir
išleisdino nemaža poezijos rinkinių: „Su
jaunyste“ (1928 m.). „Tyliųjų saulėlydžių
žemėje" (1931 m.). ..Padavimai“ (bala
dės, 1938 m.), „Baltieji raiteliai“ (1938
m.) ir „Prie Kauno marių“ (1962 m.). Jo
lyrika pasižymi patriotiniu turiniu, idea
lizmu. pazityvumu, optimistine nuotaika,
Ypač jo nepriklausomybės laikų lyrika.

Jis čia dainuoja laisvas kaip paukštis.
Bolševikinėje spaudoje jis buvo suvaržy
tas ir palaužtas, kaip ir visi Lietuvos poe
tai. Čia jis jau dirbtinai ir priverstinai
šlovina „Liaudį", savąją „šalį“, jos „da
lią, valią ir galią“, šalies dalia, žinoma,
yra tragiška, o valios ir galios ji neturi,
nes tik „didžioji šalis" — Rusija savo va
lia ir galia išnaudoja Lietuvos tikrąją
liaudį.
Bolševikiniai kritikai K. Inčiūros ir ne
vertino. „Liet. lit. istorijos“ IV tome, 7978 psl. apie K. Inčiūrą tėra parašyta 10 ei
lučių, tuo tarpu kai apie tokią grafomaną
Vaįlsiūnienę net 11 puslapių su didžiule
fotografija. K. Inčiūros tik vienas eilėraš
tis „Ežerai" yra vertingesnis už visą Valsiūnienės poeziją.
Už miškų — ežerai.
Tarp kalvų — ežerai.
Ežerai melsvi plakas prie kojų.
Taip smagu, taip gerai.
Jei ką gera darai.
Šitai žemei, žmonėms, mūs rytojui. —
Ir dėkingi tikrai
Mylimi ežerai
Tau nuvargusias kojas mazgoja.
Kaip beletristas K. Inčiūra parašė ne
maža apysakų: ..Fatima burtininkė“ (1929
m.), „Mylinčios moterys“ (1931 m.).
„Obelys žydi" (1937 m.). Tiesa, jo negali
ma lyginti nei su V. Ramonu, nei su Vai
čiulaičiu, tačiau ir šiame žanre jis išvarė
tam tikrą barą.
K. Inčiūra iš prigimties buvo artistas.
Todėl jis studijavo teatro menų, mokėsi
vaidybos ir ilgai dirbo teatruose. Iš čia jo
polinkis į dramąturgiją. Jis parašė keletą
pjesių: „Savanorio duktė" (1929 m.),
„Painiava", „Trys Talismanai“, „Kudir
ka“, „Žemaitė“ ir du libretus operoms:
„Gražinai" ir „Trims talismanams".
O kas neatsimena K. Inčiūros kaip Lie
tuvos laisvojo radijo direktoriaus, kuris
nuo 1924 m. iki 1940 m. beveik kasdien
kalbėjo į Lietuvos žmones mielu, skam
biu ir patraukliu balsu.
Pastarosios bolševikinės okupacijos me
tais K. Inčiūra buvo ilgai izoliuotas, kaip
nepatikimas rašytojas. Ilgai buvo nepri
imamas į Rašytojų draugiją, ilgai negalė
jo nieko rašyti, tik 1962 m. pasirodė jo
naujas eilėraščių rinkinys, kai tuo tarpu
nepriklausomybės laikais jis kasmet kūrė
gausybę eilėraščių ir skelbė kas kelinti
metai naujus rinkinius.
Baigdamas drįstu išreikšti nuoširdžią
ir gilią užuojautą dėl K. Inčiūros mirties
ne tik jo giminėms ir artimiesiems, bet ir
visiems jo raštų skaitytojams, klausyto
jams ir žiūrovams, kurie jo žodį, balsą ir
vaidybą vertino ir mėgo.

DAR VIENAS PABĖGO

VETERINARIJOS GYDYTOJAI
VI. Ramojus „T. Žiburiuose" plačiai pa
informuoja apie lietuvius- veterinarijos
gydytojus, -kurių draugija praėjusiųjų
metų gale paminėjo 25 m. sukaktį.
1944 m. rudenį į laisvuosius Vakarus su
didžiule lietuvių pabėgėlių mase pasitrau
kė ir 46 veterinarijos gydytojai. Kai Hannoveryje, V. Vokietijoje, atsidarė veteri
narijos akademija, susibūrė būrelis lietu
vių studentų, kurie iki emigracijos ten su
spėjo baigti mokslus ir gavo veterinarijos
gydytojų diplomus. Kai didžioji dalis ve
terinarijos gydytojų emigravo į JAV. Ka
nadą ir kitus kraštus, kai jų susidarė be
veik šimtinė, 1949 m. įsteigė Lietuvių Ve
terinarijos Gydytojų Dr-ją. Jie paruošė
anglų kalba leidinį apie Kauno veterina
rijos akademiją ir atitinkamose JAV įstai
gose pradėjo rūpintis, kad būtų pripažinti
Kauno ir Hannoverio veterinarijos akade
mijų baigimo diplomai. Anglų kalba pa
ruošto leidinio bei kitų pastangų dėka,
LVG Dr-jai ipavyko laimėti diplomų pri
pažinimą. ir veterinarijos gydytojams čia
iš karto buvo leistai laikyti valstybinius
egzaminus. Didžioji dalis gydytojų juos
išlaikė, įsigijo kabinetus, atidarė/ savas
ligonines ir dabar gražiai gyvena, ne vie
nas jų aktyviai dalyvaudamas ir lietuviš
kame gyvenime, kaip dr. L. Kriaučeliūnas, dr. P. Švarcas ir kt. A. a. dr. P. Gailiūnas parašė daug straipsnių amerikiečių
žurnaluose profesinėmis temomis.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
P. ŽYGO DARBAS
Britų žurnaląs „Architectural Digest"
paskelbė Kęstučio P. Žygo recenziją, su
pažindinančią skaitytojus su knyga „So
vietų architektūra 1917-62 m.: bibliogra
finiai šaltiniai“. Tai pirmas lietuvio pasi
rodymas šiame architektūriniuose sluoks
niuose įtakingame žurnale. K. P. Žygas
yra buvęs JAV Lietuvių Studentų Sąjun
gos pirmininkas,. baigęs architektūros stu
dijas.
Šiuo metu K. P. Žygas gyvena Londone
ir ruošia doktoratą. Kartu gyvena ir jo
žmona — mokytoja.

JAV lietuvių spaudos žiniomis, praėjušių metų lapkričio mėn. dar vienas jūri
ninkas, Jonas Stankevičius, Prancūzijoje
atsiskyrė nuo sovietų jūrininkų grupės ir
pasiprašė politinės globos, šiuo metu jis
jau yra atvykęs į JAV.
J. Stankevičius yra dar tik 28 metų,
gimęs ir augęs Kaune. Jo tėvas buvo suimtas ir dingo, o motina anksti mirė. įsto
jęs į žvejybos laivyną, kiek laiko jis plau
kiojo tuo pačiu „Sovietskaja Litva“ laivu,
nuo kurio bandė pabėgti Simas Kudirka.
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..Radio Liberty“ lietuviškos laidos yra
reikalingos kruopščios dokumentacijos.
Lietuvių organizacijos bei pavieniai as
KALENDORIUS — KNYGA
menys prašomi siųsti knygas, brošiūras,
Tarsi atgaivindama seną lietuvišką pa periodinius leidiniu* apie Lietuvą lietu
protį. Prisikėlimo Parapijos Ekonominė vių bei kitomis kalbomis šiais adresais:
sekcija Toronte išleido didelį 1975-tųjų * Research Department. Radio Liberty, 8
metų (juos vadina Čiurlionio metais) ka Muenchen 81, Arabellastr. 18, W. Germalendorių. Tai savotiškas informacinis lei ny; arba Library, Radio Liberty Corndinys, paruoštas S. Prakapo. Jame rasi ne mittee, 30 East 42nd St., New York, N. Y.
tik visų metų kalendorių, bet taip pat vi 10017, USA.
sokiausios informacijos, poezijos, literatū
rinių dalykėlių, statistinių žinių apie Lie LEIS KNYGAS APIE JAV LIETUVIŲ
KULTŪRĄ
tuvą. kai kurių lietuviškų laikraščių ad
resus ir daugybę skelbimų, šį kalendorių
— informacijos šaltinį, kiekvienam pra Lietuvių foto archyvo pastangomis nu
matoma pradėti leisti anglų kalba infor
vartu turėti po ranka.
macinius leidinius apie JAV lietuvių kul
tūrą ir jos įnašą į Amerikos gyvenimą.
Tokių leidinių numatoma visa serija. Jie
būtų geriausiai iliustruoti ir greičiausia
būtų pavadinti „Amerikos Lietuvių Foto
Enciklopedija".
Šitas slraips/nisį yra: pasėka stebėjimo vynės ir savitos 'kultūros. Tai be abejonės
Prof. J. Žilevičius jau redaguojąs leidi
keliais paskutiniais metais lietuvių ben jums pasisekė, kadangi gana teisingai jūs nį apie lietuvių muziką, teatrą ir baletą.
druomenės Anglijoje. Iš pradžios norėčiau didžiavotės savo lietuvybe. Bet yra be Kun. Stasys Yla rašo knygą, kuri vadinsis
pasakyti, kad mano straipsnis yra kritiš prasmiška snausti ant garbės vainikų.
„Lietuvių
šeimos
tradicijos".
Alina
kas, bet taip pat, tikiuosi, objektyvus.
Mano pažinimas lietuvių bendruome Skrupskelienė apsiėmė suredaguoti kny
Čia išreikštos nuomonės yra asmeniškos, nės Anglijoje yra ribotas, nes mano žmo gą apie lietuvių literatūrą. VI. Butėnas ir
bet jaučiu, kad su jomis sutinka apčiuo na apsigyveno čia tik 1970 m. Todėl kai Algimantas Kezys, SJ, ruošia veikalą apie
piama dauguma. Todėl manau, kad atėjo kurios pastabos yra pagrįstos vien tik po Pensylvanjios angliakasių Lietuvą.
laikas visai lietuvių bendruomenei per kalbiais su jumis. Kiek aš suprantu, anks Linkėtina, kad šis gražus užsimojimas
žvelgti dabartinę padėtį.
tyvaisiais pokariniais metais jūs buvote būtų įgyvendintas.
Ji man atrodo tokia. Nuo jūsų ar jūsų pasiryžę prisitaikyti prie gyvenimo sąly
tėvų atvykimo į šį kraštą, emigracijos gų svetimame krašte, bet, palaikydami vi
būdu arba nenoromis dėl tlėvynės nute- suomeninį ryšį vieni su kitais, išlaikyti
riojimo Pasaulinių Karų metu, jūs pasi savo lietuvišką tapatybę.
statydinote bažnyčią, įsigijote Sodybą,
Mano išvados yra pagrįstos Stebėjimu
Lietuvių Namui fort įvairius klubu:/. Tie liet, bendruomenės čia ir JAV. Žinoma,
dalykai, mano nuomone, turėtų teikti vi yra sunku lyginti JAV lietuvių bendruo
SALDŪS VAISIAI
siems prisidėjusiems pasididžiavimą ge menę dėl jos skaitlingumo ir dėl to kraš
rai atliktu darbu ir nemažo atsiekimo to išteklių. Tačiau kai kuriuos palygini
žmogui yra lengva nusikalsti, daug sun
jausmą. Jūs pajėgėte, kiek galimybė lei mus galima padaryti.
kiau kaltę atitaisyti. Po didesnio nusikal
do, atsinešti į šias svetimas salas dalį tėKiek žinau, lietuvių skaičius Anglijoje timo žmogus net slepiasi, nes žino, kad jo
siekia maždaug 3.000. Jų tarpe yra jaunų laukia sunki bausmė.
ir labai senų. Mano kritika nėra nukreip Lengva ir nusidėti, bet sunku grįžti prie
Vladas šlaitas ta prieš pastaruosius.
Dievo. Dėl to yra kaltas žmogus, nepažin
Mano žmona ir aš esame dalyvavę dau damas pilnai Dievo ir nesuprasdamas,
Dri rudens nuotaikos
gelyje parengimų/ dažniausiai Lietuvių koks yra grįžimo kelias, koks yra susitai
Namuose ir Sodyboje. Jie visada praeida kymo būdas. Paprasčiausia klaida yra,
i
vo sėkmingai. Tie parengimai duoda pro kad žmogui trūksta drąsos prisipažinti
L. ŽURNALISTU CENTRO VALDYBA
Tavęs
daugiau
nebėr.
Tačiau
ruduo
gos draugams susitikti, išsikalbėti. Bet nusikaltus; nepajėgia nusižeminti, klai
Lietuvių žurnalistų Sąjungos centro
yra
paskendęs
meilės
chrizantemose.
kur tautiečiai dingsta po tų subuvimų? dingai rengiamasis savo labai ribota iš
valdybon išrinkti daugiausia balsų gavu
Tik
upeliūkščio
tolimas
čiurlenimas
Gal
būt į vietinius klubus ar savo namus mintimi: manydamas, kad už savo darbus
sieji 7 kandidatai: Vytautas. Kasniūnas
kartoja
man,
kad
jau
nebėr
—
paskui
jie vėl susitinka tik po daugelio jis yra attsakingas tik pats sau.
127. Vladas Butėnas 122. Jurgis Janušaidaugiau
tavęs.
Tiktai
vandens
mėnesių,
o
kartais ir visiškai nebesusitin Tie trūkumai atima didžiausią žmogaus
tis 122. Emilija Pakštaitė 112, kun. Juozas
ramus
čiurlenimas
paliko
tavo
vietoje.
ka.
Tiesą
pasakius,
Liet. Sodybą stipriau turtą — ramybę. Kur dingsta ramybė, ten
Vaišnys. SJ. 102, Algirdas Pužauskas 99
paremia
vietiniai
kitataučiai,
negu lietu dingsta ir laimė. Tad vengti atitaisyti
II
ir Danutė Vakarė 97. Kandidatu liko Juo
klaidas, atidėlioti susitaikymą su Dievu,
viai.
zas Kapačinskas 73. Kontrolės komisijon Dabar kiekvienas skersgatvis paženklintas
reiškia vis labiau ir giliau grimsti į savo
JAV
liet,
bendruomenė
yra
labai
gerai
geltonu
antspaudu.
Virš
miesto
Torci.ite išrinkti): L. Adomavičius 98, P.
organizuota ir jų parengimai yra dažni nelaimę.
Bastys 96, J. Kaškelis 90; garbės teisman geltono aukso blizgesys. Tai saulė.
bei reguliarūs. Tai jungia lietuvius stip— J. Kuprionis 119. P. Pamataitis 95, G. Ir tykiai krenta rudenio pasaulyje
Kalbama, kad dabartiniu laiku gerai
(Nukelta j 3 psl.)
pirmieji buvusių svajonių lapai.
Valančius 96.
pasipelno psichiatrai. Nors gyvenimas da
rosi vis patogesnis, bet nelaimingųjų, ieš
kančių vidujinės ramybės, skaičius labai
— Mums visiems baimės įvarė, — pasakoja bingių audiniai tais laikais konkuravę net su Kara kyla. Psichiatrai teigia, kad tų visų ligo
S. Miglinas
vienas dubngiškis. — Vienam vaiduoklis pasirodęs liaučiaus tekstilės fabrikų gaminiais. Dubingių au nių bendras bruožas yra neturėjimas ra
mybės. Neramus žmogtus nuolat vaikšti
senelio pavidale ir nugirdęs, kitų viję iš kalno pikti dinių fabriko gaminiai pasižymėję dideliu stipru nėja tamsoje. Jam reikia šviesos, kuri ap
šunes, o kai kartą aš nuvedžiau arklius — juos už mu. Dar ir dabar vietos žmonėse girdimas posakis: šviestų jo protą, pabudintų jo valią, nu
tildytų įsisiūbavusius jausmus. Kokie ten
puolė nežinia iš kur atsiradęs kitas arklys.
— Tvirta, kaip Dubingių gelumbė.
bebūtų gydytojų patarimai ir pagalba,
Dubingių audinių fabrikas buvęs toje vietoje, viena yra aišku, kad pasaulis žmogui pil
Vaizdai nuo Dubingių pilies kalno
nos ramylrės negali duoti, nes jis pats jos
kur dabar yra girininkijos namai.
neturi. Tokią ramybę galima rasti tik
Visas Dubingių pilies kalnas iš visų pusių yra
(Bus daugiau)
Dievuje.
apsuptas Dubingių ežero. Dabar iš Giedraičių at
• ••
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Paskendęs varpas Dubingių ežere

Radvilams nugriovus Vytauto statytų katalikų
bažnyčią, vietos gyventojai Dubingių kapinėse, ku
riose dabar yra gražiai sutvarkyti nepriklausomy
bės kovose žuvusių karių kapai, pasistatė medinę
bažnytėlę. Ji stovi ir dabar.
Šią bažnyčių ir buvusią pilies kalne Radvilų
bažnyčių supa tam tikras legendinis pasakojimas.
Pradėjus irti pilies kalno bažnyčiai, kai jau niekas
jos nelankė ir buvusiuose rūmuose niekas negyve
no, vietos katalikai nutarė iš jos bokšto išimti var
pus ir perkelti j kapinėse esančių katalikų bažnyčių.
Bokšte rado tris gražiai skambančius varpus. Juos
išėmė ir per ežerų gabeno į miestelį. Keliantis per
ežerų, vienas varpas nuskendo. O du įkėlė į kapinių
bažnyčios bokštų ir jais skambino iki Pasaulinio
Karo. Per karų tiedu varpai buvo išvežti į Rusiją ir
ten žuvo. Dubingių ežere nuskendusis varpas kiek
vienų sekmadienį 12 vai. skambindavęs. Jo skam
binimą girdėję daugelis vietos gyventojų. Pagaliau
vietos kunigas atitinkamomis maldomis užmoldęs
tą varpą ir jis liovęsis skambinti.
Ypač daug dubingiškiai pasakoja apie vai
duoklius Dubingių pilies kalne.

vykstant yra pastatytas tiltas. Anksčiau ekskursan
tams reikėdavo keltuvu keltis. Į Dubingių bažnyt
kaimį iš pilies kalno per ežerų yra supiltas kelias.
Senieji pasakoja, kad šis kelias supiltas bado me
tais. Ponas apylinkės gyventojams davęs po svarą
grūdų, jie turėdavę tam tikrų kiekį atnešti žemės ir
supilti į ežerų. Tokiu būdu žmonės, gindamiesi nuo
bado, per ežerų padarę kelių.
Dubingių ežeras gana gilus. Vietomis jis yra
40 metrų gilumo. Pats pilies kalnas yra per 40 met
rų aukščio, apaugęs ąžuolais. Kalne žemė yra ga
na doringa. O apylinkės žemės smėlėtos ir duoda
prastą derlių. Nuo pilies kalno atsiveria gražūs re
giniai į visas puses. Matyli tarp kalnų mėlynuojan
čios ežerų iškarpos, dunksų tamsūs miškai.
Vienoje kalno pusėje yra žymus iškilimas, to
liau vedas į pakalnę, prie ežero. Kai kas spėja, kad
šia vieta iš rūmų ėjęs požeminis kelias. Juo buvę
galima patekti apačia ežero į kitą pusę. O gal čia
buvęs paprastas pylimas, kad iš Vilniaus pusės at
vykstą negalėtų pastebėti kalne esančios kariuome
nės. kuri galėjo būti čia laikoma. Apie tai tikrų žodį
galės tarti mūsų istorikai, ištyrę esamus dokumen
tus. Be to. daug ką atskleistų padaryti Dubingių pi
lies kalno kruopštūs kasinėjimai.
Senais laikais, kai Dubingiai dar buvo apskri
ties centru, čia gana gyvas buvęs gyvenimas. Du
bingiai plačiai buvo garsūs audinių pramone. Du

J. Kuzmionis

Mano medi!
Tu toks nykus, pašiurpęs. nusiminęs rymai.
Ak, ta rimtis, tų susimąstymų galybė!
Tave pagirdo liūtys, papeni arimai,
o kietą nugarą sulankstė visatos didybė,
ilgų klajonių palydove, senas medi!

Aštrias botagais žvarbūs vėjai plaka, daužo,
,-itšniokščiusi audra apspardė ir apdrasko,
kaip skaudančias rankas žalias šakas aplaužo
ir purvinu dumblu tave aptaško,
nerimstančių minčių [viguoda. mano medi.

Ant sulenktos viršūnės mano vargas supas,
liūdnai su lapais vystančios svajonės byra.
Šešėliu prie kamieno rūpestis suklupęs
kaip tavo sunkios šakos sielvartu nusvyra,
tamsių nakčių ištikimasis drauge, medi.

Gal tu kaip mano mintys arimais klajoji.
praeidamas pabarškini šaka į mano langą.
Gal nevilties bedugnę šakomis užstoji.
mane pamilęs kaip rūsčios vienatvės draugą, —
aš tavo glėbyje ilsėsiuos žemėj, geras medi.

Dievas yra mūsų tėvas, mes jo vaikai.
Kiekvienas geras tėvas savo vaiko gailisi.
Kristus sako: „Jūsų dangiškasis Tėvas
nenori, kad pražūtų vienas šitų mažutė
lių“. Tie mažutėliai, tai žmonės, netekę
drąsos, nusivylę savo išdidume. Jiems rei
kia grįžti pas Tėvą, kuris nebaugina, bet
traukte traukia prie savęs.
Antra, Dievas yra gydytojas. Jėzus vėl
sako: „Ne sveikiems reikia gydytojo, bet
sergantiems. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti,
bet nusidėjėlių“.
Jei bažnyčių klausyklos galėtų prabilti
ir išpasakoti, kokia stebuklai įvyksta
tiems, kurie ieško ramybės ir sutaikymo
išpažinties keliu, tai psichiatrų profesija
turėtų likviduotis. Dvasiniai ligonys su
tiktų ištisus metus stovėti eilėje prie
klausyklos durelių, kad. nors ir tarpiškai.
galėtų pasikalbėti sų dangiškuoju gydyto
ju.
šventieji Jubiliejiniai Bažnyčios Metai
ir gavėnios laikotarpis yra pats tinka
miausias laikas surasti sielos ramybę ir
tuo pačiu padidinti savo laimę. Laikas įsi
gyti drąsos, nebijoti grįžti pas Tėvą. Laikas nusižeminti ir prisipažinti klaidas.
Laikas įsitikinti, kad tik Dievas gali mus
išgydyti iš dvasinių ligų ir grąžinti mums
šviesą, kad aiškiai matytume tikrąjį kelią.

Mes pavargome neteisybės ir prapulties
kelyje ir vaikščiojame sunkiais keliais.
Viešpaties gi kelio nežinojome ...Mylėkite
išminties šviesą.
A. J. S.
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EUROPOS LIETUVIS

LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO
Visi gal dar prisimename savo laiku iš
garsėjusį Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių švedų Dag Hammarskjold. Dar
prieš 20 metų jis jau rašydavo savo drau
gui: „Mes gyvename pusėtinai išprotėju
siame pasaulyje ir neatrodo, kad jis kada
nors suprotės."
Nežiūrint šio dažno ir gilaus apmaudo,
jis visgi tikėjo į žmogaus prigimtą gėrį.
Jis tikėjo, kad kiekvienas žmogus savo
sieloj nešioja savo rūšies „Ramybės šven
tyklą“; jeigu tik žmogus sugebėtų ją ap
gaubti tyla, kitaip sakant, atskirti save
nuo pasaulio smulkių rūpesčių, tai jis
dvasinio ir protinio susikaupimo pagalba
rastų kelią i savo gėrį.
Šiam tikslui Hammarskjold Tautų Są
jungos rūmuose įrengė kambarį; jį pava
dino — „Ramybės Kambariu". Jo pačia
me vidury stovi didelė uola, apšviesta pa
slėptais šviesos spinduliais iš viršaus.
Šiaip kambarys apytamsis ir, be poros sė
dimų vietų, visai tuščias, „šis kambarys
yra tiems, kuriuos kankina ramybės tuš
tuma“, užrašė Hammarskjold.) Suprask,
tiems J. Tautų įvairių tautybių ir tikybų
valstybės vyrams, kurie trokšta susikaup
ti ramybėje, kad surastų kelią į žmonijos
gėrį.
Retkarčiais aš pagalvodavau sau —
kiek kartų šį kambarį aplankė Chruščio
vais, Gromyko, Brežnevas, kad ramybėje
susikaupę, rastų nuoširdi) sugyvenimą su
lietuvių tauta per Lietuvos laisvę?!
Ak... koks aš esu nepataisomai juokin
gas ir naivus žmogus! Todėl labai atsipra
šau už mano tuščios ramybės įvadą į šį
laišką, bet...

Gal ne visi ir beprisimena, kuriam tiks
lui konferencija buvo kviečiama. Sovietų
vyriausias tikslas buvo užsigarantuoti sa
vo po karo naujai sukurtos imperijos sie
nas, įjungiant visus okupuotus kraštus.
Jeigu tokia konferencija iš viso turėjo bū
ti sukviesta, taip sakė kai kurios Vakarų
valstybės, tai turėtų būti svarstomi dar
du klausimai: 1. nusiginklavimas ir 2.
laisvas žmonių, žinių ir spaudos judėji
mas iš Vakarų į Rytus ir iš Rytų į Vaka
rus.
Nusiginklavimo reikalas, kiek jis lietė
Sovietus ir JAV, buvo neva ir sutvarky
tas Vladivostoke. Kiek jis liečia NATO ir
Sovietus, tai jis dar „tebesvarstomas"
Vienoje.
Tačiau klausimas, ties kuriuo Sovietai
ir V. Europa aršiausiai susikirto, buvo
žmonių ir spaudos judėjimo laisvė. Krem
lius nedelsdamas apkaltino V. Europą,
kad ji kišasi į Sovietų vidaus reikalus.
Vakarų nuomonės nuolaidžiausiu atstovu
tuomet buvo D. Britanija (atstovaujama
konservatorių) ir Prancūzija.
Pravartu prisiminti, kad beveik tuo pa
čiu metu jau buvo pragarsėjusi V. Vokie
tijos kanclerio vadinamoji „Ostpolitik“.
Dideli prekių mainai, didelio masto pra
monės statybos planai, miliardinės pasko
los sovietams, taip bylojo kancleris, suly
dys geležinę uždangą ir pakeis sovietų
veidą. Gal net ir tas pats kancleris labai
nustebo išgirdęs šioj ir anoj Atlanto pu
sėj spontaniškus entuziazmo šauksmus:
„Vivat, hell long live, Willy Brandt!“
Kiekvienas atidus stebėtojas tuomet tu
rėjo jausti, kad kažkas vyko ne taip, kaip
turėjo, kad to entuziazmo harmonijoje
trūko dar vieno, gal svarbiausio balso —
„da zdravstvujet“. Iš ten buvo girdima
tik tyla. Bet ši tyla buvo tokia apgluši-

nanti, kad ne kas kitas, bet Kissingeris
pirmas pajuto ją. Ilgai nedelsdamas, su
sinervinęs. jis viešai pareiškė, jog tikrai
tai būtų įžūlus kišimasis j Sovietų vidaus
reikalus. Po to įsiviešpatavo tyla, visiška
tyla ilgam laikui. Tuo metu tik dardėjo
nepertraukiama traukinių virtinė, plaukė
laivai, vežą me/Ižiagas, mašinas Sovietų
pramonei statyti. Geležinė uždanga vis
dar nesusilydino — traukiniui praėjus, ji
vėl buvo nuleidžiama.
Bet po Vladivostoko konferencijos pro
Kremliaus aukštas uždaras sienas prade
da prasiveržti garsas —■ girdi, būtų jau
laikas užbaigti Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferenciją, štai, kur ir
kyla klausimas:
Ar liūto (meškos) tramdytojo galva jau
liūto (meškos) nasruose, kuriuos jis gra
sina sučiaupti, jeigu tramdytojas nesi
liaus jį tranidęs?
Yra žinoma, kad Vladivostoke ir Pary
žiuj Brežnevas kalbėjo konferencijos rei
kalais ir gavo paramos užtikrinimą. Ar
yra būtina jam dar vykti ir j Londoną?
Abejoju, nes konservatoriai jau nebe val
džioje, o darbiečiams bus tik džiaugsmas
patarnauti Kremliui, ypač svetimo sąskai
tom Tad Wilsonas važiuoja pats į Mask
vą. (Šia proga tik prisiminkime Haroldo
Wilsono šypseną, pel’įjeidžiant Kosyginui
Lietuvos auksą).
Iš Kremliaus lango žiūrint, gali atrody
ti, kad viskas yra jau paruošta sėkmingai
konferencijos užbaigai. Jeigu taip, tai po
daugiau kaip metų tylos vėl pakibo grės
mingas klausimas — ar Vakarų pasaulis
jau pasiruošęs perleisti visus okupuotus
kraštus Maskvai, kaip neseniai gėdingai
padarė Australija už sviesto statinę?! Ar
tai ir bus tyla prieš audrą?!

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
TABAKAS, VYNAS IR
CHOLESTERINAS

Daugiau kaip 90 metų turįs airis kartą
buvo paklaustas, kaip jis gyveno, kad to
kio amžiaus sulaukęs, dar vis nesiskiria
su pypke ir guinness buteliu. Atsakymas
buvo paprastas: „Iki 11 metų amžiaus negėraiu, nerūkiau ir nemylėjau“...
Gėrimas, rūkymas ir valgymas pasku
tiniuoju metu yra virtę aktualiausiomis
kai kurių lietuvių laikraščių temomis. Ne
minėdamas vardais nei laikraščių, nei
juose rašančių, vis dėlto noriu pabrėžti,
kad dažnai paprasti skaitytojai toje pata
rimų ir grasinimų jūroje nebesusigaudome, kas yra gerai, ir kas blogai, kas suke
lia vėžį ir kas nuo jo apsaugo, ko reikia
vengti ir ką valgyti, kad širdies arterijos
neužsikimštų. Kartais net pavyzdžiais nu
rodoma. kad ana, va, jaunas vyras neteko
plaučių, nes rūkė, o kitas mirė kepenimis,
nes mėgo stikliuką.
Sakykite kaip norite, bet perdėtas tero
rizavimas ir gąsdinimas dažnai ir sveikus
žmones gali į kapus nuvaryti. Nuėjęs į
svečius, paragavai stikliuką, užtraukei
geros cigaretės dūmą ar prisivalgei rie
baus rūkyto kumpio — ir jau čiupinėji
pulsą, ar dar širdis klebatuoja., O mūsų
tėvai būtų pasakę, kad tai buvusi pati
sveikata...
Aišku ir be sakymo (ant kiekvieno ciga
rečių pokelio tai parašyta), kad rūkymas
ir gėrimas sukelia ne tik plaučių ar kepe
nų. bet ir kišenės vėžį. Bet pirmoje vieto
je vis dėlto turėtų būti kalbama apie sai
ką, o tik paskui apie pragariškas baisy
bes, nesibaigiančias ligas ar kančias.
Medicina yra toli pažengusi, bet, tur
būt, dar nei vienoje srityje nėra paskuti
nis žodis pasakytas, šiuo metu jau pagau
tas rūkymas, kaip plaučių vėžio ir širdies
ligų kaltininkas, bet nieko nesakoma, kas
sukelia krūties ar gimdos vėžį. Kas žino,
gal vieną dieną kosmetika bus už tai pa
kaltinta...
Dar taip neseniai buvo kalbama ir ra
šoma, kad reikia valgyti kepenis, vartoti
daug cukraus, kiaušinių, medaus ir vita
minų tablečių. Dabar jau tie dalykai nebe
madoje. Net sūris kr augaliniai riebalai
turį cholesterino, nekalbant jau apie pačirškintą bekono riekutę, iš kurios tas niekadėjas cholesterinas varvėte varva.
Jautiena mėsa ir jos riebalai jau esą ne
bepavojingi, jeigu gyvulys buvo tinkamai
šeriamas. Tik reiktų pasiklausti mėsinin

ką, kokiu maistu jautis buvo šertas, ar
viščiukas lesintas. O jeigu ne, tai tenkin
tos juoda duona ir salotomis.
Medicinos patarimuose skaitome, kad
dirbtinai vartojamas vitaminų perteklius
yra tiek pat kenksmingas, kiek jų trūku
mas. Anglų rašytoja Barbara Cartland
(73 m.) sakosi suvartojanti 90 vitaminų
tablečių kasdien. O vien tik praėjusiais
metais ji parašė 16 knygų.
Kas Anglijoje negirdėjo garsiojo darbiečių veikėjo, nuolat gyvo ir judraus
parlamentaro lordo Shinwellio. Prieš po
rą metų jis dar kartą apsivedė, o neseniai
atšventė 90 metų sukaktį. Visos jo nuo
traukos su pypke dantyse. Maisto jis sa
kosi nesirenkąs — valgąs, kas pakliūva.
Paklaustas, kokius vaistus jis vartoja
sveikatai išlaikyti, lordas Shinwell atsa
kė: „Savo vaistus aš imu tris kartus per
dieną. Viešai negaliu pasakyti, kuri firma
juos gamina, bet tų vaistų vardas yra
whisky..."
Sakysite, kad viena kregždė dar ne pa
vasaris. Bet tų kregždžių galima būtų priskaityti gana daug. Jų esama ir lietuvių
tarpe. Ir dar kokli)! Visi esame girdėję
Anglijoje apie vieną savo tautietį, kuris
jau beveik 30 metų neturi normalios pa
stogės ir maisto. Keliaudamas iš vietos į
vietą, jis visada turi kišenėje denatūruo
to alkoholio ir limonado butelį. Bet jo
galvoje tiek tėra rūpesčių, kiek kišenėje
penų. Ir gyvena sau žmogelis sveikas.
Moderniški kūno ir sielos daktarai su
tartinai teigia, kiad daugelio ligų priežas
timi yra ne vien cholesterinas ar nikoti
nas, bet taip pat nuolatinė nervų įtampa,
rūpestis, baimė, net nevykęs vedybinis ar
lytinis gyvenimas. Žmogus, kuris yra pa
tenkintas savo gyvenimu ir savo darbu,
rečiau rūpinasi juoda duona ir salotų la
pais. Rečiau jį ir nelaukti skausmai už
puola. Pats oitganlizmas „papiprlašo“, ko
kio maisto ir kiek jam reikia. Prisiminki
me tik vaikus, lupinėjančius iš molinių
krosnių akmenukus, nes jiems trūkdavo
kalkių.
Visų rūpesčių rūpestis yra žmogaus
sveikata. Prisiskaitęs mediciniškų „peklos
knygų“ ar straipsnių, dažnas pasijunta
besergąs. Visa tai išnaudoja vadinamo
sios Health Food Shops, parduodančios
„sveiką maistą“ ir vitaminus. Žmogus, įsi
gijęs naują rūpestį, dažniausia įsigyja ir
naują ligą.

Visai nenustebčiau, jeigu, įžengęs į
Hammarskjold „Ramybės“ kambarį, šian
dien rasčiau uolos vietoje smėlio krūvą
(žinoma, be žibalo versmių). Mums, lietu
viams, tad nebūtų ko ten veikti, nes
Bepigu tam švedui Hammarskjold. Mes.
mums reikia uolos, ant kurios sukurtume
lietuviai, turėjome tiek daug žiaurių išgy
savo laisvę, šioji uola yra nepalaužiama
venimų praeity, kad mūsų įgimta ramy
lietuvių tautos valia gyventi laisvėje.
bės samprata yra kitokia. Mes sakome:
Nors ir okupacijos varžtuose, uola lieka
„Tyla prieš audrą!“
uola, tuo tarpu kai smėlį išpusto vėjas.
Štai jau antri metai niekas nieko ne
Laikui bėgant, tyli susikaupusi, tartum
girdi apie savo metu išgarsintą Kremliaus
mąstanti uola, kaip sfinksas dykumoj, at
sukviestą „Europos Saugumo ir Bendra
kreips tūlo keliautojo dėmesį ir sužadins
darbiavimo“ konferenciją. O juk vis dar
pagarbą.
t ebeposėdži a u j a m a.
Vienas tokių šių dienų žymiausių ke
liautojų yra Solženicynas. Jo iniciatyva
leidžiamo žurnalo „Kontinent“ prakalbo
mas tarp lietuvi t) tikrai daug padėtų lie je jis parašė: „Dar prieš 40 metų būtų ne
tuvybei išsilaikyti. Daugelis, su kuriais įmanoma net įsivaizduoti, kad Rusijos,
teko išsikalbėti, trokšte trokšti) pamatyti Lenkijoj, Vengrijos, Čekoslovakijos, Ru
(Atkelta iš 2 psl.)
lietuvybę išlaikytą, bet jie yra, iš tikrųjų, munijos, Vokietijos ir Lietuvos rašytojai
B. Šarūnas
riais ir gyvais ryšiais. To pasigendame tie palys, kurie per daugelį metų stengėsi turėtų tą patį patyrimą, padarytų iš jo tas
Anglijoje, nežiūrint pastangų mažo pasi to pasiekti — atsimušdami į bendros apa pačias karčias išvadas ir išreikštų beveik
šventusių veikėjų būrelio, kurie atsidėję tijos sieną. Ar šitas straipsnis išjudins vienodas viltis ateičiai“.
triūsia palaikyti ryšį tarp tautiečių.
kokią veiklą, dar reikės pamatyti, bet tu Keliavęs daug ir ilgai nuo Gulago apleLaikui bėgant, jūsų bendruomenė neiš rime du labai gerus pavyzdžius minėto dyjusio salyno iki Šveicarijos žalių kalnų,
vengiamai bus išblaškyta po visą Angli nesidomėjimo — nepa,sisekimas kalbos Solženicynas nepajėgia pamiršti to įspū
ją, bet tai nereiškia, kad galima jai leisti, pamokų Lietuvių Namuose ir nepaprastai džio, kurį jam padarė uola, vardu Lietu Europos Lietuvio Nr. 1 (1975 m.) buvo dinimai čia buvo kelis kartus keičiami.
kaip tautiniam vienetui, žūti. O tas gali silpna parama kasmetinėmsi skautų sto va. Mums, lietuviams, svarbu įsisąmonin atspausdinta žinutė apie Izraelio pirmąjį Be to. žydai kai kurių vietų pavadinimus
ti, kad ir rusų tarpe yra laisvės talkinin prezidentą ir pasižymėjusį sionistų veikė iškreipdavo savaip. Dėl tų, ar dėl kitų
įvykti, jei jūs, tos bendruomenės nariai, vykloms Sodyboje.
kų ir už jų pagarbą mums mes atsilygin ją Chaimą Weizmanną. kurio 100 metų priežasčių naujuose žemėlapiuose Motyli
Jūs turite centrinę susibūrimo vietą sime tokia pat pagarba ir talka jiems.
nepradėsite daryti ką nors pozityvaus.
gimimo sukaktis buvo paminėta anglų ar Motol vietovių nei buv. Gardino gub.,
Esu tikras, kad kai kurie iš jūsų mato Lietuvių Namuose, bet ji naudojama tik
•••
spaudoje. Jo gimimo vieta buvo nurodyta, nei prie Pinsko nesimato. Tačiau sename
tai jau vykstant, bet yra ir tokių, tikėki persidirbusių organizacijų parengimam^.
Iš Rusijos mes juk nieko nenorim. Mes, kaip ir Lietuvių Enciklopedijoje, — Rusi rusų žemėlapyje, kuris buvo pridėtas prie
mės, tik mažuma, kurie visai nesirūpina. Ar nebūtų bendruomenei naudingiau, jei lietuviai, norime tik savo žemių id laisvės ja. Žinutės autoriui buvo kilusi abejonė, 1920 m. liepos 12 dienos Lietuvos — Rusi
Bet viliuosi, kad visi ir toliau skaitys šio gu Lietuvių Namai būtų lankomi dažniau jose gyventi bei tvarkytis.
ar Ch. Weizmannas nebuvo kilęs iš anuo jos taikos sutarties (sienoms pažymėti),
straipsnio žodžius, nes gal būt mano pa ir kitais atvejais? Dabar gi, apsilankius
Lietuvos žemių sienos rytuose ir pie metu caro valdomos Lietuvos?
Motyli vietovę galima rasti Gardino gu
stabose ras nors šiek tiek tiesos.
Lietuvių Namuose paprastą šeštadienį, tuose buvo nustatytos 1920 m. laisvu su
Tuo klausimu, tur būt, nebuvo susido bernijoje, apie 45 km į vakarus nuo Ly
susidaro
įspūdis,
kad
lietuvių
bendruo

Sodyboje jūs turite tobulą kultūros
sitarimu su Rusija. Pagal šį susitarimą mėjęs nei vienas iš Ch. Weizmanno bio dos, ir apie 35 km į pietus nuo Varėnos.
centrą. Tiesa, vietovė nėra labai patogi menė neegzistuoja. Aišku, visi negali ap Vilnius, Gardinas, Suvalkai, Lyda, Ašme grafų, todėl visose stambesnėje enciklo Pagal tą sutartį, Motyliai būtų buvę Lie
šiauriečiams, bet vis tiek prieinama. Aš silankyti 'kiekvieną šeštadienį, jie turi ki na yra Lietuvos valstybės teritorijoj. Va pedijose jo gimimo vieta pažymėta šiek tuvos respublikos 'teritorijoje, maždaug
praleidau joje daug savaitgalių ir vienas tų reikalų, bet šiek tiek pastovesnė para karuose Lietuva turi natūralią sieną — tiek skirtingai, būtent:
toj vietoje, kur naujesniuose žemėlapiuo
atostogas. Aiškiai matosi, kad Sodyba una tikrai padėtų. Būtų galima nustatyti Baltijos pajūrį nuo šventosios iki Kara
se yra pažymėtas Sabackinės miestelis. Ta
,
„Encyclopedia
Britannica
“
jo
gimimo
nepragyvena iš lietuvių paramos. Ji yra tam tikras datas ir panaudoti patalpas liaučiaus imtinai.
vietą nurodo Motol kaime, Gardino guber vieta yra vos keliolika kilometrų už da
puikioje vietoje, turi daug erdvės ir yra viršuje — tai duotų puikų socialinį klubą,
Jeigu XX a. istorinių įvykių raida pri nijoje. Tą patį kaimo pavadinimą mini ir bartinės Lietuvos respublikos sienos, ku
idealus kampelis suruošti lietuviškus sa nors subuvimai įvyktų tik kas antrą ar vedė prie visiško Prūsų išnykimo ir jų
ri eina pagal Kotros upelį, sovietinės Gu
kitos britų enciklopedijos.
vaitgalius, nors ir tik vasaros mėnesiais. trečią savaitę.
daugiau kaip 80% prijungimo prie Lenki
dijos pusėje.
Žydų
didžioji
„Encyclopedia
Judaica"
ir
Vadovybė yra pajėgi ir veikli. Ji duoti)
Jūsų ateitis didele dalimi glūdi jūsų jos (to lenkams mes nepavydim), tai dėl
Enciklopedijose sakoma, kad Ch. Weiz
progos savaitgaliais pabėgti iš miesto ir vaikuose. Šiuo atveju, kas liečia Londoną, panašių istorinių motyvų ir dar net sva mažesnioji „Encyclopedia of Zionizm and manno tėvas, gyvendamas toje miškingo
aplankyti mažą tėvynės kampelį. Šiau turime daug galimybių suburti jaunimo resnių, likusioji mažytė Prūsų dalis turi Israel" taip pat mini Motol kaimų, bet je vietoje, vertėsi sielių plukdymu. Esą ir
riečiams kelionės išlaidos yra. gal būt, klubą, kuris galėtų rinktis kaip ir anks atitekti Lietuvai; tai bus Karaliaučiaus prie Pinsko, kuris buvo už Gardino gu Chaimas, vaiku būdamas, ne kartą lydė
bernijos ribų. O „New Standard Jewish
didžiausia kliūtis, bet ją būtų galima pa čiau minėtasis socialinis klubas.
sritis.
jęs sielius Nemunu. Baltijos jūros link.
šalinti nusisamdant minibusą, kas žymiai
Dabar, kurie dar turėjo kantrybės iki
Prisiminę šienus laikus, kada lietuviai Encyclopedia“ kaimo pavadinimą iškrei Nuo 11 metų amžiaus jis pradėjo mokytis
pia
į
Motei.
sumažintų išlaidas.
šiol skaityti, gali paklausti, kodėl aš taip kovojo su kryžiuočiais, galime tvirtinti,
Prancūzų didžioji enciklopedija ..Grand Pinsko realinėje mokykloje. (Iš čia, tur
Girdėjau, kad kai Sodyba buvo nupirk rūpinuosi jūsų bendruomenės reikalais. kad Prūsija yra grįste išgrįsta lietuvių
Larousse" kaimo pavadinimą nurodo — būt, atsirado encikopedijose jo gimtasis
ta, ja tautiečiai naudojosi gausiai ir re Atsakysiu paprastai. įsigijau daug lietu karžygių kaulais.
kaimas „prie Pinsko“). Gimnaziją baigęs,
guliariai, nors daugelis jų, kaip imigran vių draugų ir nenorėčiau matyti dienos,
Žiūrint į Prūsus vėlesnių laikų akimis, Motyl, Baltgudijoje.
jis išvyko studijuoti į Vokietiją. Tuo tar
Vokiečių
didžioji
enciklopedija
„Der
tai, dar nebuvo įsistiprinę finansiškai ar kada jūsų bendruomenė taip sunyks, kad kada Karaliaučius buvo dar kaizerių val
pu jo tėvai 1894 metais persikėlė gyventi
socialiai. Dabar gi, kai jau įsigyvenote, ateities kartos visiškai užmirš savo lietu domas, kultūriniai ir ekonominiai ryšiai Grosse Erockhaus" gimimo vietą nurodo iš kaimo į didesnį prekybos centrą —
—
Motyli
prie
Pinsko.
gal būt, labiau norėtumėte važiuoti atos viškus ryšius. Savo sūnų mokysiu lietu su Lietuva nenutrūko: lietuviai, kurie ne
Pinską.
togų į Costa Bravą negu į Sodybą. Bet tai viškai ir angliškai ir auklėsiu abejose kul įstengdavo nuvykti į Ameriką, uždarbiau Kaip žinome, viduramžiais Gardinas ir
Baigęs Berlyno technologijos instiĮtiutą,
nepateisina apsileidimo aplankyti lietu tūrose. Tiktai rūpinantis, kad tie tautiniai ti vyko į Prūsus; lietuviškos knygos buvo Pinskas priklausė Didžiajai Lietuvos Ku Ch. Weizmannasl apisigyveno MainchestfL
nigaikštystei.
bet
po
1793
metų
tos
sritys
višką kampelį, nors kai kuriais savaitga saitai nebūtų užmiršti, jie gali būti išlai spausdinamos Prūsuose; Lietuvos knyg
buvo įjungtos į Rusijos imperiją. Po pir ryje, Anglijoje, kur tuo laiku buvo didelė
liais.
kyti. Tai įvyko JAV ir <todėl jie turi tokią nešiai nešė knygas iš Prūsų ir t. t.
Lietuvos žydų kolonija. Čia jis daugiau
Žinoma, tos progos turi būti suorgani stiprią bendruomenę.
O mūsų gyvenamais laikais, kada Klai mojo pasaulinio karo tą rajoną valdė len siai pasidarbavo, kovodamas dėl Izraelio
kai.
Todėl
istorijos
bėgyje
vietovių
pavazuotos, bet visada atsiranda norių rankų.
Nenorėčiau padaryti įspūdžio, kad ma pėdos kraštas po 700 metų buvo prijung
valstybės atkūrimo. Jo mokslo darbai
Čia yra galimybių suruošti tautinius šo no pasiūlytąją veiklą turėtų įvykdyti vien tas prie Lietuvos ir staiga prabilo lietu
chemijos srityje nebūtų buvę tiek žinomi,
kius, sporto varžybas, gegužines, iešmo tik kiti. Esu pasiruošęs prisidėti visais viškai, tai Karaliaučiaus sritis pasidarė
jeigu jo kova dėl Izraelio nebūtų buvusi
kepsnius. Bet tam reikia nuolatinės pa būdais.
dirbtinai atskirta nuo Mažosios Lietuvos stangas, kad sukeltume visą Vakarų opi sėkminga.
ramos. Pasiaiškinimas, kad trūksta laiko,
Jei kas sutiktų su mano pažiūromis, bū — ji nustojo miestų, pvz. Tilžės, savai niją, kadKartniaučiaus sritis1 yra LietU-Lietuva yra davusi Izraeliui daug žmo
yra lygus pasakymui, kad tie lietuviški tų malonu susieiti ir pasikeisti mintimis. prekybai; ji nustojo uosto, Karaliaučiaus, vos dalis, tą opiniją reikia subrandinti, nių, kurie, kaip Chaimas Weizmannas,
kad
jąja
galėtumėme
pasinaudoti,
kada
dalykai nerūpi; juk negalima palyginti Lietuvių Namai sutiko duoti kambarį savo eksportinei pramonei. Karaliaučiaus
daug nuveikė savo tautos gerovei.
tyro Hampshire orb Sodyboje su karšta šiam reikalui ir aš su džiaugsmu pasikal sritis yra natūrali Mažosios Lietuvos tąsa, laikas ateis. Tai sunkus ir ilgas darbas.
D. Balsevičius
Todėl laikas, kad mūsų veiksniai pradėtų
televizijos tvanka savaitgaliais namuose. bėčiau su visais besidominčiais. Tuos, ku o tuo pačiu ir visos Lietuvos tąsa.
judėti
šia
kryptimi.
Tokie savaitgaliai Sodyboje duotų ge riems sunku keliauti, prašau parašyti i
Šiandien gi Karaliaučiaus srlitis yra
*•*
riausią progą pristatyti jaunajai kartai Lietuvių Namus ir perduoti savo pažiūras dirbtinai įsprausta tarp Lenkijos ir Lie
130 NORI IŠVYKTI
įvairiausių dalykų, apie kuriuos jie, gal — kritiškas ar kitokias. Reakcija leis nu tuvos. Šis dirbtinumas ilgainiui niekam Lietuvio susimąstymui
būt, tik tėra girdėję iš jūsų. Taigi su ben spręsti, ar dar kokios pastangos yra ver nepasitarnaus (gal tik Lenkijai?!). Kara
Prof. Mykolas Biržiška rašė:
Jungtinio Baltų komiteto pirmininkas
druomenės pagalba, ir ne tik pinigine, jūs tos — o gal jau apatija įsigalėjo.
liaučiaus sritis tad turi būti prijungta
„...mūsų tremtinių kūnyboje vis dėlto dr. J. Genys kalbėjosi su JAV Kongreso
galėtumėte turėti pilną kultūrini' centrą,
Atsiminkite, kad čia kalbama apie jūsų prie Lietuvos. Dabartinės Tarybų Lietu trūksta stipresnio, veiksmingesnio žo nariu Charles Vanik-apie norinčius iš Lie
kuris, dalykams gerai klostantis, augtų ir bendruomenės ateitį, o ne kokios kitos.
vos sąlygomis gal būtų geriau, kad Lie džio... pranašingo žodžio, pastatančio kū tuvos emigruoti žmones. Tokių esą 130 —
užtikrintų lietuvių bendruomenės! (išsilai
„O tautos dvasia sparnus ištiesia,
tuvos centrinė vyriausybė duotų Kara rėjus tremties priešaky, iškeliančio juos daugiausia šeimų nariai. Pokalbyje kongkymą.
Lyg ošimą tolimų dainų,
liaučiui kai kurias autonomines savival aukščiau už mūsų politikus ir bendruo resmanas Ch. Vanik patvirtinęs, kad emiApsižvalgiusi matosi įvairios lietuvių
Ir. giedodama heroiškąją giesmę.
dos teises, 'kad Karaliaučiaus srities gy menės veikėjus, ne iš jų pasiimančio, bet gacijos susitarimas su Sov. Sąjunga lies
grupės, išsibarsčiusios po Angliją. Jeigu
Kyla iš liepsnos ir pelenų."
ventojai perdaug nleįtaikiuotų Vilniaus' ir šiem nustatančio, diktuojančio kilnų, dva ne tik žydus, bet ir Pabaltijo gyventojus.
neklystu, jos atrodo izoliuotos ir labai re
K. Bradūnas
priešingai. Kaip tai padaryti ir sutvarkyti singą kovingumą, grįžimą į mūsų tėvų ir
Amerikoje gyvenantieji lietuviai, kurie
tai tesusitinka. Dėl to bendruomenė silp
(Pažiūros, išreikštos šiame straipsnyje, — tai yra tarybinės Lietuvos reikalas.
vaikų ir jųjų vaikų tėvynę“...
nori atsikviesti savo gimines, raginami ne
nėja. Aš neturiu rpintyje, kad ryšiai būtų yra grynai asmeniškos, nebūtinai redak
Mums čia užsieny, siekiantiems nepri Iš B. Railos „Paguoda" I tomas, psl. 224. delsiant užsiregistruoti Amerikos Lietuvių
palaikomi vien tik su lietuviais, bet nėra toriaus ar Lietuvių Namų).
klausomos Lietuvos, kitokia užduotis.
Iki pasimatymo
Taryboje (2606 W. 63rd Street, Chicago,
reikalo visiška)) stuanglėti. O san'JykiavL
M. T. Cornish
Mums reikia suburti visas galimas paStasys Kuzminskas
Illinois).

Gyvybinis klausimas

Chaimo Weizmanno kilmė
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EUROPOS LIETUVIS

GLOUCESTERIS
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kronika
DALNAVIEC1Ų AUKA SPAUDAI

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO — VASARIO 16-TOSIOS
Niekada nepa vargstančios dainavietės
ŠVENTĖ

per savo sekretorę T. Girėnienę įteikė
„Europos Lietuviui“ £25 auką.
Su auka prisiųstame laiške jos rašo:
„Siunčiame £25.00 auką „Europos Lietu
viui“ paremti. Ta proga dėkojame už jūsų
skiriamą dėmesį „Dainavai“. Tikimės,
kad ir toliau, esant reikalui, jūs mums
talkininkausite. Su geriausiais linkėji
mais — Dainavietės“.
„Europos Lietuvio“ leidėjai, redakcija
ir administracija ta proga nuoširdžiai dė
koja dainavietėms už pakartotiną auką ir
parodytą jautrų lietuviškų reikalų supra
timą. Spauda yra likusi beveik vienintelė
priemonė tautinės gyvybės ugnelei išlai
kyti. Džiugu, kad dainavietės savo triūsu
tą ugnelę nuolat pakursto ir padeda lietu
viškajam židiniui ilgiau rusenti.
AUKOS

Atsilygindami už lietuviškąją spaudą,
jai paremti aukojo: P. Pagojus — 5 dol„ M.
Juknevičius — 3.50 sv„ S. čereškevičius
— 2 sv„ J. Paulauskas — 1.85 sv„ J. Kuliukas — 1.50 sv„ A. Česnauskas. B. Litvaitis, A. Valentukevičius, S. Štarka — po
1.00 sv„ P. Simonaitis — 0.75 sv„ J. Gri
nius — 0.70 sv., mons. V. Mincevičius, E.
Omkis, V. Apanavičius, V. Vasaitis, L. Ašmega, I. Grundulas, P. Veikšra — po 0.50
sv„ P. Taujinskas — 0.25 sv„ dr. J. Gri
nius — 0.70 sv.
Tautos Fondui aukojo:

S. Štarka — 2.50 sv.

D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto
Valdyba rengia Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo 57 metų sukaktuvių minė
jimą. Minėjimas įvyks vasario 15 d. (šeš
tadienį) 7.30 vai. vakaro Sporto ir Socia
linio klubo salėje.
Smulkesnė minėjimo programa bus pra
nešta artimoje ateityje.
A. A.

JONAS SALVAITIS

A. a. Jonas Šalvaitis mirė sausio mė
nesio pradžioje. Jis buvo 74 metų amžiaus.
Gyveno Londone, Hackney Rd.

KALĖDOS HAMBURGE

VOKIETIJA

Vasario 1 d., šeštadienį, 6 vai. vakare
SIUNTINIŲ MOKESČIAI
DBLS skyr. valdyba šaukia visų narių ir
nenarių susirinkimą ukrainiečių klube.
Finansinė reforma Vokietijoje palietė
Bus pasikalbėjimas ir pasitarimas vi siuntinių pasiuntimą į Lietuvą. Nuo sau
sais einamaisiais reikalais.
sio 1 dienos Finansistams uždėjo mokestį
Prašome visus dalyvauti.
11% MWS ant muito ir apdirbimo mokes
čio už siuntinių pasiuntimą į Lietuvą ar
kitus kraštus.
BIRMINQHAMAS
Pagal galiojančius įstatymus, siunčia
mos prekės į Lietuvą ar kitus kraštus nuo
EKSKURSIJA Į COVENTRĮ
mokesčio yra atleidžiamos. Siuntėjas, ku
ris pats perka prekes, leidžia apmuituoti
Birminghamo skyrius rengia ekskursiją ir per West-Ost firmą Hamburge pasiun
į Vasario 16 d. minėjimą, įvykstanti Co čia, vėliau gali reikalauti iš tos krautu
ventry vasario mėn. 15 d. Norintieji vyk vės, kurioje prekes pirko. 11% MWS mo
ti, prašomi neatidėliojant registruotis pas kestį grąžinti. Reikia turėti sąskaitas ir
skyriaus pirmininką. Kaina 50 p.
siuntinio pasiuntimo dokumentus, kad
prekės tikrai yra pasiųstos. Muito ir ap
dirbimo mokestis nebus grąžintas, bet
MANCHESTER^
mokestį, kurį pirkėjas sumoka prekes
pirkdamas, galima reikalauti grąžinti, pa
BLYNŲ BALIUS
siuntus siuntinį. Finansamtas tikisi dvigu
Š. m. vasario 8., vakare, Manchesterio bo pelno, tad reikėtų išnaudoti visas gali
Liet. Soc. klubas savo patalpose rengia mybes ir, kur galima, savo pinigus atsiim
Užgavėnių Blynų Balių, į kurį yra kvie ti.
čiami visi.
Siuntėjas

AMERIKIETĖS MOKYTOJOS SPORTO
IR SOCIALINIAME KLUBE

L. K. V. S-GOS „RAMOVĖ“
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 12 d. vakare, klube
atsilankė keturios Amerikos mokytojos.
Jų vadovė — Elizabeta Didžbalis iš Elizebeth, New Jersey, o jos kolegės — Latvi
jos rusaitė, italė ir Amerikos juoduke. Vi
sos čia atvykusios dviem savaitėm turėjo
susipažinti su šio krašto pradžios mokyk
lų tvarkymu.
Klubo sekretorius J. Čemis supažindino
su Londono lietuvių gyvenimu, o S. Kas
paras su Anglijos lietuvišku gyvenimu.
Elizabeta Didžbalis yra gerai pažįstama
su Londone gyvenusiu muz. Vincu Ma
maičių, dabar gyvenančiu Elizabeth, N. J.

L. K. V. S-gos „RAMOVĖ“ Mancheste
rio skyriaus valdyba šaukia metinį narių
susirinkimą, kuris įvyks š. m. vasario 1
d., šeštadienį, 5.30 vai. p. p. Manchesterio
Liet. Soc. klubo patalpose.
Susirinkime bus svarstomi ramovėnų
organizacijos reikalai ir renkama nauja
valdyba, nes, pasikeitus Sąjungos Statu
tui. valdyba bus renkama kas metai. Na
riams bus išduodamos Naujojo Statuto
knygutės.
Prašome visus narius susirinkime daly
vauti.

V. K. LAGUNAVIČIAI APLANKĖ SUNŲ
TORONTE

BRISTOLIS

Skyriaus valdyba

V. K. Lagunavičiai Kalėdų ir Naujųjų
A. A. STASYS LENKEVIČIUS
Metų atostogų proga aplankė savo sūnų
Kaip
trumpai buvo pranešta, Bristolyje
Paieškomas Vladas Petrauskas, sūnus Viktorą, dabartiniu metu gyvenantį To
sausio
14
d. staiga mirė buvęs Lietuvos
ronte,
Kanadoje.
e
Stasio .Rašyti E. Lietuvio Redakcijai.
kariuomenės leitenantas Stasys Lenkevičius (67 m.).
MIRĖ J. KAZLAUSKAS
LIETUVIO VISUOMENININKO
S. Lenkevičius buvo gimęs Kaune. Čia
PREMIJOS PASKYRIMAS
Pietiniame Londone staiga mirė lietuvis baigė gimnaziją ir buvo pradėjęs studi
Juozas Kazlauskas, 56 m. amžiaus. Palai juoti inžineriją. Tačiau 1930 m. studijas
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrijos dotas sausio 29 d.
nutraukė ir perėjo į Lietuvos kariuome
Centro Valdyba, kurios tituliarinis pirmi Smulkesnių žinių apie velionį nepasise
ninkas yra vysk. Vincentas Brizgys ir kė gauti.
vykdomasis pirmin. Kazys Kleiva, pavedė
Anglijos L. K. Bendrijos Centro Valdybai
A. RŪSYS LIGONINĖJE
sudaryti jury komisiją visuomenininko
Middlesex Central ligoninėje (Londone)
premijai už 1974 metus skirti. Komisiją
sudaro: Pranas Makūnas, kun. Steponas guli prieš keletą savaičių eismo nelaimė
Matulis, MIC, Janina Narbutienė, Juozas je sunkiai sužeistas Antanas Rūsys. Šiuo
metu jis jau gerokai pasveikęs, bet dar
Šukaitis ir Jonas Žakas.
Premijos dydis 500 dolerių. Jos mece turės pagulėti ligoninėje, iki galutinai sugys trūkęs dubens kaulas.
natas kun. dr. Juozas Prunskis.
Premija skiriama asmeniui, kuris savo
MIRĖ P. TREČIOKAS
visuomeniniu veikimu daugiausia pasitar
Londone sausio 19 d. staiga mirė Pra
navo lietuvjybės ir 'krikščioniškos kultū
ros idealų skiepijimui irt plėtimui lietu nas Trečiokas, apie 50 m. amžiaus. Palai
viuose, artimiau siekiant visuomeninę or dotas New Pinner kapinėse North Harrow.
ganizacinę veiklos plotmę.
Premijai gauti kandidatus gali siūlyti
visi lietuviai, patiekdami iki 1975 m. va COVENTRY
sario 25 dienos motyvuotą raštą jury ko
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
misijai, kuri iš pasiūlytų ar savo parink
MINĖJIMAS
tų kandidatų premijuotiną asmenį išrinks
iki š. m. vasario 28 dienos. Premijos pa DBLS Coventrio skyriaus valdyba, susi
skyrimą skelbia Pasaulio L. K. Bendrijos tarusi su Birminghamo, Wolverhampton©
C Valdyba. Premiją išmoka sjpecialus ir Gloucesterio skyrių valdybomis, rengia
fondas.
bendrą minėtųjų skyrių Lietuvos Nepri
Kandidatus siūlyti ir atsiųsti motyvuotą klausomybės Paskelbimo sukakties minė
raštą šiuo antrašu: PLKB Jury Komisija jimą, kuris įvyks vasario 15 d. 6 vai. vak. nę. Baigęs karo mokyklą, buvo paskirtas
Premijai. Lietuvių Židinys. 16 Hound Rd„ Lenkų atsargos karių klubo salėje. White į Kunigaikščio Jonušo Radvilos gusarų
West Bridgford, Nottingam NG2 6AH, friars Lane, Coventry.
pulką Kaune.
England.
Programoje: paskaita ir meninė dalis.
1940 m. komunistų valdžia atleido iš ka
Po programos šokiams gros E. Dragūno riuomenės. Tačiau 1944 m. jis vėl stojo į
PLK Bendrijos Jury Komisija
vadovaujamas orkestras iki 1 vai. ryto. lietuviškuosius dalinius, kuriuose išbuvo
Baras su įvairiais gėrimais veiks iki 12 iki karo pabaigos.
vai. nakties.
Atvykęs į Angliją (1947 m.), S. LenkeVisus vietos ir apylinkių tautiečius su vičius dirbo vertėju Viešųjų Darbų Minis
BLYNŲ BALIUS
draugais ir pažįstamais maloniai kviečia terijoje. Vėliau persikėlė į Bristolį ir dir
Vasario 8d„ šeštadienį. Lietuvių Spor me atsilankyti ir praleisti linksmai laiką bo vienoje laikraščių leidykloje linotipi
ninku. 1972 m. išėjo į pensiją ir gyveno
to ir Socialinio klubo salėje, 345A Victo pažįstamųjų tarpe.
Coventry Skyriaus Valdyba
savo įsigytuose namuose Keynsham. prie
ria Park Rd., Ixxndon, E2, šv. Onos Drau
Bristolio. Kadangi toje apylinkėje lietu
gija ruošia skanių
vi ii daugiau negyvena, tai S. Lenkevičius
Blynų balių.
laikas nuo laiko atvykdavo j Londoną, kur
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Pradžia 8-12 vai. įėjimas 60 p.
senų pažįstamų visada būdavo mielai lau
BRADFORDE — vasario 2 d.. 12.30 v.
kiamas ir priimamas. Jis taip pat priklau
LEEDSE — vasario 9 d„ 3 v. p. p.
DAINAV1ECIŲ SUSIRINKIMAS
sė centriniam DBLS skyriui.
BRADFORDE — vasario 16 d„ 12.30 v.
S. Lenkevičius paliko žmoną (lietuvę —
Sausio 19 d. dainavietės Lietuvių Na HUDDERSFIELD E — vasario 23 d„ 1 v. mokytoją) ir du sūnus su šeimomis. Vie
muose turėjo narių susirinkimą — arba NOTTINGHAME — vaasario 2 d„ 11.15 nas sūnuą yra gimnazijos mokytojas-, o
vai.. Liet. Židinyje.
tėlę. Buvo aptarti einamieji reikalai ir
kitas seržantas Bristolio policijoje.
STOKE — ON — TRENTE — vasario 2 d„
nustatytas toks 1975 m. veiklos planas:
Draugai ir pažįstami kartu su šeima
16.30 vai., St. Wulstan, Church Lane. liūdi taip staiga atsiskyrusio nuoširdaus
balandžio 26 d. — Pavasario balius,: rug
Wolstanton.
sėjo 27 d. — Turgelis; spalio 25 d. — Ru
ir pavyzdingo lietuvio.
WOLVERHAMPTONE — vasario 9 d„ 18
dens balius.
val„ Convent of Mercy, St. John’s
Ta proga P. B. Varkala visas susirinki
Square.
me dalyvavusias dainavietės apdovanojo
NOTTINQHAMAS
A. Smetonos neseniai išleista knyga, „Pa NOTTINGHAME — vasario 9 d„ 11.15
vai., Lietuvių Židinyje.
sakyta, Parašyta...", II t.
BLYNŲ BALIUS
Už dovaną dainavietės P. B. Varkalai NOTTINGHAME — vasario 9 d„ 11.15
vai., Liet. Židinyje.
nuoširdžiai dėkoja.
Vasario 8 d. 6 vai. ukrainiečių klubo sa
NOTTINGHAME — vasario 12 d.. Pelenė lėje 30. Bentinck Rd. rengiamas Užgavė
Dainavietės
je. 19 vai.. Židinyje.
nių blynų balius ir paskutinis pasilinks
DERBYJE — Vasario 1G d„ 14 vai.. Brid minimas prieš gavėnią.
NAMO SU SVETAINE ATIDARYMAS
ge Gate.
Norintieji dalyvauti, prašomi užsiregist
Užgavėnių sekmadienį, vasario 9 d., po NOTTINGHAME — Vasario 1G d„ 11.15 ruoti iš anksto Moterų Draugijos valdybo
vai.. Lietuvių Židinyje.
pamaldų 12 vai. įvyks Lietuvių bažnyčios
je.
Londone. 21 The Oval, E.2, naujo priesta KETTERINGE — vasario 23 d.. 14 vai..
Neužsiregistravusieji galės dalyvauti
St. Edward’s.
to su svetaine atidarymas. Visi lietuviai
tiktai šokiuose.
prašomi dalyvauti. Atskirų pakvietimų NOTTINGHAME — vasario 23 d„ 11.15
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ir
vai.. Liet. Židinyje.
nebus siunčiama.
gražiai praleisti tradicinį vakarą.
PAIEŠKOJIMAS

LONDONAS

Kun. J. Sakevičius, MIC
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Nottinghamo Liet. Moterų Draugija
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Hamburgo Lietuvių Kalėdų Eglutė bu
vo suruošta šeštadienį, sausio 4 d. Iškil
mės prasidėjo pamaldomis, kurias atlaikė
kun. P. Girčius lietuviškai. Evangeliją vo
kiškai perskaitė P. Etzweiler. šv. Mišių
metu skambėjo lietuviškos Kalėdų gies
mės.
Po pamaldų prie altoriaus vaikai suvai
dino Kristaus Gimimo Istoriją. Čia pasi
reiškė kelių šeimų vaikučiai, apsirengę
kaip Marija. Juozapas, piemenėliai, Trys
Karaliai, žvaigždės nešėjai. Vaikai vaidi
no originaliai, be didelių pasiruošimų, vo
kiškai skaitė iš lupo. Kai kas apgailesta
vo, kad lituanistinė mokykla ir Moterų
klubas neparuošė vaikų lietuviškai vai
dinti, deklamuoti ir dainuoti.
Antroji programos dalis buvo salėje,
kur buvo padengti stalai vaišėms. Čia li
tuanistinės mokyklos, vedėjas ir Moterų
klubo narės pavaišino vaikučius ir suau
gusius. Ilgai palaukus, atvyko Kalėdų se
nelis, pasveikino visus lietuviškai ir pa
sakė. kad nemoka vokiškai, nes lietuviai
dar visi kalba lietuviškai. Bedalindamas
dovanas, pats pamiršo, kad reikia kalbėti
lietuviškai. Ištuštinęs maišą, apleido sa
lę ir po to visi skirstėsi į namus.
Dąlyvis
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Skaitytąja CaiSkai
AR VERTA KLAIDINTI?

„E. L.“ Nr. 47 (1974) B. Šarūnas rašo
apie įvykusius suvažiavimus, kur jis lyg
ir juokaudamas traukia per dantį vieną or
ganizaciją dėl suvažiavimo pavadinimo, o
kitas bando išaukštinti.
Pirmiausia apie Anglijos Lietuvių Kata
likų Bendruomenės (turi būti Bendrijos)
seimą Nottinghame. Ten sakoma, kad bu
vę laukiama to neeilinio įvykio-seimo.
Šis seimas buvo jau ne pirmas, o trečiasis
iš eilės; vienas jų buvo steigiamasis, o ki
tas jau eilinis, kaip ir paskutinysis. B. Ša
rūnas skundžiasi, kad po Vatikano H-jo
susirinkimo yra labai daug svarstytinų
reikalų, bet jie nebuvo pajudinti. Pats sei
mo sukvietimas yra Vatikano II-jo susirin
kimo išdava, nes kitokiu atveoM nebūtų
atsiradusi Pasaulio Lietuvių Katalikų Ben
drija. Vatikano II-jo susirinkimo dėka tu
rime savo lietuvių kalba pamaldas ir jau
gerai organizuotą Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendriją.
Žodis seimas kilo iš bendrų Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Bendrijos įstatų, nes Ang
lijos, kaip ir kitų kraštų KLB, turi savo
veiklą derinti su PLKB Tarybos įstatais ir
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrjos seino nutarimais.
Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrija yra
viena iš svarbiųjų organizacijų čia Angli
joje. Kiekviena, kad ir mažiausia, lietuvių
kolonija turi turėti savo ALKB Tarybą,
kuri toje kolonijoje privalo atlikti lietu
viškai katalikišką darbą ir palaikyti ge
rus santykius su kitomis religinėmis gru
pėmis. Jei seime buvo kalbama apie jauni
mą, tai ir jaunimui buvo duota pasirodyti
su savais darbais. Buvo suruošta didžiulė
spaudos paroda ir visa eilė kitų dalykų.
Ten apsvarstyti reikalai bus vykdomi ir
neliks tuščiais žodžiais.
•••

Toliau B. Šarūnas perėjo prie DBLS Ta
rybos suvažiavimo Lietuvių Sodyboje. Jis
ten rašo, kad suvažiavimas galėtų būti pa
vadintas senatu ar lordų rūmų posėdžiu...
Jeigu B. Šarūnas nori suvažiavimą ly
ginti su lordų rūmais, tai ten turėjo būti
visai kiti žmonės, kurie tikrai galėtų būti
tais lietuviškos veiklos lordais, nes jie jau
yra perėję arba baigia pereiti per įvairių
organizacijų veiklą ir dirbę įvairų lietu
višką visuomeninį darbą. Tokiame suva
žiavime turėjo būti P. Varkala, J. Vilčins
kas, K. Barėnas, B. Daunoras. M. Bajorinas. F. Neveravičius. J. Petrušaitis, R.
Baublys. P. Bulaitis, R. Spalis. D. Damaus
kas ir dar eilė kitų. Na, ir visi lietuviai ka
talikų ir evangelikų kungai, nes lordų rū
muose dalyvauja ir vyskupai. O tame Ta
rybos suvažiavime tedalyvavo tik trys, ku
rie tikrai galėtų būti lietuviškais lordais:
dr. S. Kuzminskas (Karaliaučiaus lordas).
J. Lūža ir P. Mašalaitis. Taigi jeigu kar
tais pasisektų bent kartą dar sukviesti
aukščiau išvardintus asmenis, tad esu tik
ras. kad jie daug galėtų pasakyti, kur mes
klystame. O juk tame Tarybos suvažiavi
me buvome visi eiliniai pareigūnai, einan
tieji vykdomųjų valdybų pareigas, tad jo
kiu būdu negalime prilygti lordams.

Man nesunku suprasti, kad kalba gali
išsilaikyti per amžius nepakeitusi svar
biausių žodžių, gramatikos ir sintaksės.
Egiptiečių kalbos kultūrinė esmė nepasi
keitė per 5,000 metų.
Kai lietuviai pasislėpė Baltijos pelkėse
ir giriose, tai jų kalba ir kultūra atsisky
rė nuo kaimyninių tautų. Dėl to arti
miausia kalba lietuviškajai yra Sanskri
tas, kuris buvo vartojamas jau 3.000 me
tų prieš Kristų.
Achajai (ir vėliau dorijanai) užpuolė
Kretą ir Graikiją, kai Minoinė civilizaci
ja jau buvo pražuvusi.
Taigi kun. Matulaičio ir A. Granto nuo
monės turi visiškai gerą pagrindą.
J.Samalionis
P. S. Gerb. laiško autorių iš anksto at
siprašome, jei taisydami jo ne visiškai aiš
kius lietuviškus išsireiškimus, kur nors iš
kreipėme kurio nors sakinio prasmę. Rd.

MUSŲ SPAUDOS REIKALAI

Noront padėti „Europos Lietuviui“,
reiktų daryti didesnėse lietuvių kolonijo
se spaudai paremti pobūvius su šiokia to
kia programa, arba įsigyti ir parodyti lie
tuvišką filmą. Jei to negalima, tai bandy
ti suruošti loteriją, pasiunčiant kiekvie
nam skaitytojui po kelis bilietus kartu su
laikraščiu. Galima tikėti, kad dauguma su
tuo sutiktų. Mūsų žmonės lošimui ir gėri
mui pinigo ne taip gaili, kaip spaudai.
Čia Anglijoje yra leidžiami du lietuviš
ki kalendoriai. Jei jie abu reikalingi ir
turi pirkėjų, tai pirkėjai turi paremti pi
nigais, o ne gražiais žodžiais.
Dėl Nidos Knygų Klubo leidinių rašiau
anksčiau ir nurodžiau porą blogų knygų
pavyzdžių, bet, matomai, niekas iš to ne
išėjo. Pasiaiškinimas, kad geresnės kiny-1
gos išleidimas tiek pakeltų kainą, kad Ni
dos Klubo skaitytojai nebeįpirktų, atrodo
neįtikėtinas. Galima sakyti, kad daug
skaitytojų nubyrėjo ne dėl to. kad knygos
buvo brangios, bet todėl, kad prastos.
Teigimas, kad versti knygas iš anglų
kalbos ir jas leisti būtų prabanga, nes tos
kalbos daugelis jau yra pramokę, taip pat
nėra tikslus. Ar mes nesinaudojame di
desnėmis prabangomis? Perkam lengvas
mašinas, nors galėtume susisiekti ir auto
busais. Įsitaisome spalvotas televizijas,
nors ir žinome, kas iš tos prabangos po
metų beliks. O toji vadinamoji prabangi
nė knyga Išliktų ateičiai. Vėliau ji bylotų,
kad palikome šį tą, o ne vien tik laužo
krūvą.
V. Apanavičius

NE VISI GALIME KELIAUTI APLINK
PASAULĮ...

Bet visi galime pasiskaityti įdomius
įspūdžius Juozo Kaributo naujai išleisto
je knygoje KELIONĖ APLINK PASAULĮ.
Knygos apimtis 420 puslapių. Kaina tik
£2.45.
P. Girdžius — TOS PAČIOS MOTINOS
SŪNŪS. Tai knyga, kurią turėtų perskaity
S. Kasparas
ti kiekvienas, mokantis lietuviškai. Knyga,
kuri įeis mūsų literatūros istorijon, kaip
DAR APIE LIETUVIŠKĄJĄ KALBA
tie TRYS SŪNŪS, apie kuriuos autorius
mums kalba. 170 puslapių. Kaina £2.15.
Gerbiamasis Redaktoriau.
Vanda Sruogienė — BALYS SRUOGA
Atsakydamas į P. Severs laišką (E. Lie MŪSŲ ATSIMINIMUOSE. Gyvasis Balys
tuvis, Nr. 1), noriu pažymėti, kad Alek Sruoga — koks jis turi būti išsaugotas lie
sandras Grant (Pridotkas) yra mano ge tuvių tautai, jos kultūros istorijai: toks
ras pažįstamas ir aš su juo apie kalbos da yra šios atsiminimų knygos uždavinys.
lykus esu daug kalbėjęs. Man atrodo, kad Kaip piramidė Egipte, taip B. Sruoga mū
A. Grant nesistengia įrodyti, kad Minoinė sų gyvenime — amžinas ir nemirštantis
kalba yra grynai lietuviška, bet joje ran milžinas. Puikiai atspausdinta, didelio fordama daug lietuviškų žodžių. Lietuvių mato, kietais apdarais. 540 puslapių. Kai
kalba išsilaikė per tūkstančius metų, kaip na £4.85.
musė, įstrigusi į gintarą.
LIETUVIU TAUTOS IR VALSTYBES
Vadinasi, mūsų kalba priklauso Hroz- ISTORIJA, II dalis. Istorijos vadovėlis li
ny’io nustatytai Proto-indoeuropicčių gru tuanistinių mokyklų VI klasei. Redagavo
pei. P. Severs, kritikuodamas, praleidžia V. Liulevičius. Iliustruota, kietais apda
svarbų faktą, kad Ventrio iššifruotasis rais. 224 psl. Kaina £2. 45.
„Linear B“ pasirodė esąs klaidingas. Jo šios ir kitos lietuviškos knygos, period!* į
ir Chadwik’o „Proto-graikų kalba“ nebe- ka gaunamos, parašius ar apsilankius pas
išaiškina tolimesnių tekstų, nes jo morfo DAINORĄ. 14, Priory Rd., Kew, Surrey. ;
logija eina atbulai.
Tel. 940-63-77.

