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Liūdna sukaktis

ČILĖJE NĖRA TVARKOS

šiemet sukako 30 metų nuo liūdnos at
minties konferencijos, kuri įvyko Jaltoje
1945 m. vasario 4-11 d. d. Toje konferen
cijoje pasirašyta „Išlaisvintųjų Europos
Tautų Deklaracija“ skaitoma vienu iš
veidmainiškiausių tarptautinių dokumen
tų. Jame buvo užakcentuotas pasižadėji
mas grįsti pasaulio tvarką teise ir leisti
kiekvienai tautai pasirinkti savo valsty
bės santvarką. Pasižadėjimas, kurio nie
kas ir nemanė laikytis.
Stalinui reikalaujant, konferencija vy
ko Jaltoje. Joje dalyvavo trys didieji:
Rooseveltas, Stalinas ir Churchillis. Kiek
vėliau, Churchilliui pasiūlius, buvo nutar
ta į jų tarpą užskaityti ir Prancūziją.
Šiandien sakoma, kad jeigu Muencheno
konferencija buvo išdavimas, tai Jaltos
konferencija buvo ne tik išdavimas, bet
ir tragedija, kurios galo dar ir po 30 me
tų nesimato. Pirmuoju smuiku čia grojo
ir diktavo Stalinas. Rooseveltas jau tada
buvo ligonis, o Churchillis ne tik pats bu
vo pavargęs, bet jautė, kad karas yra iš
čiulpęs visos tautos jėgas, ir ji bet kokia
kaina nori taikos.
Nutarus sudraskyti Vokietiją, greitai
buvo prieita prie plano pasidalyti Euro
pą. Stalinas storu pieštuko brūkšniu at
skyrė Rytų ir Centrinę Europą, pareikš
damas, kad šias sritis sutvarkys Raudono
ji armiją ir KGB (tada NKVD). Chur
chillis nebesuko daug galvos dėl lenkų egzilinės vyriausybės likimo, Jugoslavija
buvo pavesta Tito globai. O kai vėliau at
sikvošėjusi pradėjo reikšti nepasitenkini
mą Rytų Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos
ir Čekoslovakijos liaudis — visi gerai pri
simena, kokiomis priemonėmis tas nepasi
tenkinimas buvo numalšintas. Kiek vėliau
Jaltos susitarimui „sustiprinti“ buvo dar
pridėta vadinamoji Brežnevo doktrina,
leidžianti sovietams su savo kariuomene
įsikišti į nepaklusniųjų kaimynų „vidaus
reikalus“.
Baltijos valstybių klausimas Jaltos kon
ferencijoje nebuvo visiškai keliamas. Sta
linas tik vieną kartą paminėjo Lietuvos
vardą, reikalaudamas šešiolikos balsų J.
Tautose. Bet dėl šito vėliau buvo lengvai
susitarta. Tad minint 30 metų Jaltos kon
ferencijos sukaktį, netiesioginiai gal", būti
minima ir liūdna Lietuvos pardavimo su
kaktis. Reikia tik džiaugtis, kad Baltijos
kraštų pabėgėliai anuo metu išvengė kon
ferencijoje sutarto Sovietų Sąjungos pilie
čių išdavimo.
Per trisdešimt pokario metų pavergto
sios Europos tautos prašymais, streikais
ir net sukilimais bandė išsilaisvinti iš Jal
tos konferencijoje uždėtų pančių, bet nie
kas iš to neišėjo. Chruščiovo skelbtasis
„taikus gyvenimas“ ir Brežnevo „detan
te“ buvo ne kas kita, kaip tik pasiruoši
mas naujam šuoliui galutinai užimtuosius
kraštus suvirškinti. O tam suvirškinimui
užantspauduoti, buvo sušaukta Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo konferen
cija, kurios „iškilmingos“ pabaigos lau
kiama šią vasarą. Trisdešimt penkių vals
tybių (įskaitant Vatikaną) galvos pasira
šys Baltijos valstybių ir beveik pusės Eu
ropos laidotuvių pažymėjimą. Tačiau toli
pramatantieji valstybės vyrai ir politikai,
nors dar ir neaiškiai, pradeda nuogąstau
ti, kad į Helsinkį susirinkusios valstybių
galvos tuo pačiu plunksnos pabraukimu
gali pasirašyti ir savo pačių mirties spren
dimą.

„The Observer" įsidėjo Čilės pabėgėlio
Claudio Herrera pranešimą apie padėtį Či
lėje. Po 1973 m. perversmo dabartinė val
džia jau esanti nužudžiusi nuo 2.000 iki
15.000 žmonių.
Herrera papasakojo, kaip buvo nužudy
tas anglų kilmės čilietis kunigas Miguel
Woodward. Šis katalikų kunigas priklau
sęs „Krikščionys socializmui“ grupei, ku
ri rūpinosi Valparaiso varguomene, mokė
jų vaikus ir padėjo susirasti darbą.
Kun. Woodward buvęs nepaprastai žiau
riai kankinamas ir marinamas badu. Tar
dymo metu buvę sulaužytos jo rankos ir
šonkauliai. Negaudamas jokios pagalbos,
kun. Woodward pagaliau mirė. Herrera išsigelbėjęs, peršokdamas tvorą į italų am
basados kiemą.
PINIGAI GRĮŽTA

Finansų ministeris D. Healey, kalbėda
mas diplomatinių ir britų bendruomenės
rašytojų draugijos susirinkime pareiškė,
kad vyriausybė kviečia naftą parduodan
čius arabų kraštus investuoti pinigus į
britų pramonę. Tokiu būdu jie padėtų
įveikti infliaciją ir ekonominę krizę. Vy
riausybė turinti teisinių priemonių apsau
goti įmones, kad nepatektų visiškai į sve
timas rankas.
..Punch“ žurnalas juokauja, kad D. Bri
tanijos atstovai kitą kartą vyks į Vašing
toną su turbanais ant galvos.
MOTERYS IR POLITIKA

Kad ir kažin kaip socialistiniai kraštai
garbina moterį, bet politika yra vyrų rei
kalas. Po nepasisekusio E. Furtsevos de
biuto, Politbiure nėra nei vienos moters.
Nesimato moterų aukštuose valdžios pos
tuose ir kituose socialistiniuose kraštuose.
Toliau jokios reikšmės neturinčio Aukš

Jaltos žemėlapis

i mano .Morozo, Šterno ir Kuznecovo var| dai bus neprotingos caristinėt priespau
dos simboliai, tol nuoširdus Rytų — Vaka
rų dialogas ir tikra draugystė bus sunkiai
įmanoma.“
Prie šitų taiklių pastabų reikėtų pridė
ti dar tik tai, kad šalia išvardytų pagarsė
jusių persekiojamų disidentų, dar yra
tūkstančiai kitų žmonių, kurių vardai pa
silieka tik kalėjimų ir stovyklų sąrašuose.
PRAŠĖ AREŠTUOTI ŠELEP1NĄ

čiausios Tarybos delegato posto jos beveik
neprasimuša.
Panašiai iki šiol buvo ir Anglijoj. Dau
guma anglų nustebo, kai M. Thatcher „iš
spyrė“ E. Heath‘ą iš konservatorių vado
kėdės ir tokiu būdu atsirado galimybė vie
ną dieną užimti ir D. Britanijos min. pir
mininko postą.
Dar labiau nustebo socialistinių kraštų
valdžios sluoksniai. Pvz. Maskvos radijas
komentavo, kad tai yra konservatorių ty
čia sukurtas pokštas, kad galėtų išlįsti iš
tamsaus tunelio, į kurį juos įstūmė buvu
sieji vadai.
Budapešto radijas apibūdino M. That
cher kaip „buržuazinę arogantišką blondi
nę, kovojančią kaip tigrė už savo įsitikini
mus".
Lenkų informaciniai sluoksniai sako,
kad ji kovoja už turtingųjų žemvaldžių in
teresus, todėl britų liaudžiai su ja nebū
sią pakeliui. Vienas vengrų žurnalistas
pareiškė, kad Heath jam atrodąs kaip
žmogus su medinėmis kojomis, o M. That
cher — peteliškė geležiniais sparnais...
Kodėl E. Heath'ą nuvertė moteris? So
vietai į šį klausimą taip atsako: „E. Heath
laikė save mažuoju Churchilliu ir vos tik
pasidarė ministeriu pirmininku, pradėjo
James Bond žygius prieš Sovietų Sąjungą.
Tačiau jis užmiršo, kad neturi Churchillio
svorio ir lan Flemingo talento.“

Kas laimėjo?

Spėliojimai, kad D. Britanijos ministe
ris pirmininkas Maskvoje bus tik pro už
pakalines duris įsileistas, nepasitvirtino.
Taip neatsitiko — jį priėmė pats partijos
sekretorius L. Brežnevas, septynias savai
tes prieš tai sirgęs tikra ar diplomatine in
fluenza. Landūs žurnalistai išuostinėjo,
kad Wilsonas kaip tik sudaręs gerą progą
Brežnevui „sugrįžti“ į viešąjį gyvenimą,
iš kurio jis prievarta ar savo noru buvo
laikinai pasitraukęs.
Kai 1971 m. konservatorių užsienių rei
kalų ministeris sir Douglas Home ištrėmė
105 sovietų šnipus, D. Britanija pateko į
Kremliaus dvaro nemalonę (jei tuo metu
būtų buvusi darbiečių valdžia, tai toji pa
reiga būtų tekusi jų užs. reikalų ministeriui). Kai JAV, Vokietijos ir Prancūzijos
vadai svečiavosi Kremliuje kaip lygūs
partneriai, H. Wilsonas, viešosios opinijos
ir savo partijos kairiojo sparno spiriamas,
vyko kaip smulkus bajoras ieškoti drau
gystės ir pasiūlyti parduoti savo dar ne
nuimtą derlių.
Nors dėl pasiektųjų rezultatų niekas
perdaug nedžiūgauja, tačiau, apskritai
kalbant, pripažįstama, kad Maskvoje ne
buvę taip šalta, kaip buvo tikėtasi. D. Bri
tanijos įpremj eral4 parsivežė iš Maskvos
sutartį, panašią į 1938 m. Chamberlaino
parsivežtąją iš Muencheno. Ta sutartimi
Chamberlainas tikėjosi išgelbėti pasaulio
(FCI) Čekoslovakų Konsultatyvinis Ko taiką, o Wilsonas — detentę ir Britanijos
mitetas V. Europoje išleido naują žemėla ūkį. Visi žino, kas atsitiko su Chamberlaipį, vaizduojantį 1945 m. Jaltos konferen
cijos išdavą — naująją Europą.
Kaip žinoma, toje konferencijoje buvo laiko savo kariuomenę Čekoslovakijoje,
Roosevelto, Stalino ir Churchillio pasira Rytų Vokietijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje.
šytas principinis dokumentas, o jų užsie Sovietų kariuomenės nėra Rumunijoje,
nių reikalų ministerial pasirašė „Išlais nors ji priklauso Sovblok ir Comecon gru
vintos Europos Deklaraciją“, kuri be jo pėms. Albanija, kaip žinoma, palaiko glau
kių garantijų davė Stalinui laisvas rankas džius ryšius su Kinija, o Jugoslavija, kol
Rytų Europoje.
Tito dar yra pajėgus, tvarkosi nepriklau
Paliekant nuošaliai satelitines valstybes, somais komunistiniais pagrindais.
naujasis žemėlapis rodo šiuos Sovietų Są
Turint galvoje, kad greitai tikimasi už
jungos absorbuotus kraštus: Karelija — baigti Europos saugumo konferenciją,
68,819 kv. mylių, 600.000 gyventojų; Esti žvilgterėkime, kas buvo nutarta ir pasi
ja — 18,353 kv. m., 1,197,000 gyv.; Lietuva rašyta Jaltoje.
— 31,200 kv. m., 2,711.000 gyv.; Latvija —
„Pasirašiusieji pareiškia vieningą savo
25,305 kv. m., 2.193.000 gyv.; Rytinė Len kraštų politiką padėti išlaisvintoms iš na
kijos dalis — 69,860 kv. m., 12,773,000 gyv.; cių Vokietijos Europos tautoms išspręsti
Rytų Prūsija — 7,000 kv. m., 900.000 gyv.; jų politines ir ūkines problemas. Išlaisvin
Rutenia (Čekoslovakijos dalis) — 5,000 tiesiems kraštams, siekiantiems atkurti
kv. m., 800.000 gyv.; Besarabija ir Buko savo tautinį ir ekonominį gyvenimą, bus
vina — 22,000 kv. m., 3.0 mil. gyventojų. teikiama pagalba nusikratyti nacių ir fa
Sovietų Sąjunga užėmė ir dabar tebe- šistų liekanomis ir sukurti demokratines
institucijas. Pasiremiant Atlanto Chartos
principais, padėti gyventojams laisva va
lia pasirinkti vyriausybes ir atstatyti su
JONO AUKSTIKALNIO motinai
verenines teises.“
Amerikoje mirus, jam ir jo
Toliau kalbama apie būtiną ekonominę
pašalpą, laikinos valdžios sudarymą ir
žmonai UN AI gilią ir nuoširdžią
laisvus rinkimus, kurių okupuotieji kraš
užuojautą reiškia
tai tebelaukia iki šiai dienai. Tur būt, Eu
ropos saugumo konferencija padarys tam
DBLS Stoke-on-Trent skyriaus
laukimui galą, o laikinasis „Jaltos žemėla
Valdyba ir nariai
pis“ bus padarytas pastoviu Europos že
mėlapiu.

XXIX metai

no-Hitlerio paktu, todėl atsargesnioji bri
tų spauda būkštauja, kad panašiai gali at
sitikti ir su Erežnevo-Wilsono sutartimi.
Vienas kairiosios krypties žurnalistas iš
sireiškė, kad jai gresia pavojus pavirsti
popierinėmis žvaigždutėmis, kurias vėjas
išnešioja vestuvių apeigoms pasibaigus...
Kremliuje pasirašytame susitarime lie
čiami bent penki punktai, kurių svarbiau
si yra prekyba ir Europos Saugumo kon
ferencija. Sąlygas visur diktavo šeiminin
kas. Spaudos atstovai apskaičiavo, kad
98% žodžių per pasitarimus išplaukė iš L.
Brežnevo burnos. Jis pasistengė kalbėti
taip gerai ir sumaniai, kad būtų išgirstas
ne tik Sovietų Sąjungoj, bet taip pat Ang
lijos profesinių sąjungų būstinėse ir par
lamente. Šia proga jis norėjo du zuikius
nušauti: parodyti, kas yra šeimininkas
Kremliuje ir padiktuoti detentės sąlygas
kapitalistams.
Prekybos sutarties sąlygos labai pa
prastos: paskolinkite mums geromis sąly
gomis tūkstantį milijonų svarų, už ku
riuos mes savo užsakymais aprūpinsime
jūstĮ darbininkus darbu ir išgelbėsime jū
sų kraštą nuo politinės ir ūkinės suirutės.
(Paskolos procentai neskelbiami, bet mi
nima 7%). Turint galvoje, kad pati Angli
ja prasiskolinusi užsieniuose ir moka be
veik dvigubai didesnius procentus, tai
Brežnevo pasiūlymas vargu gali išlyginti
prekybos balansą ir išgelbėti Anglijos ūkį.
Greičiau priešingai — Anglija pati turės
primokėti, savo gaminiais pakeldama Sov.
Sąjungos ūkį.
Už šį ekonomiškąjį „laimikį“ dar parei
kalauta ir politinės kainos, kurią, atrodo,
jau yra sutikusios mokėti ir kitos Vakarų
valstybės. (Kai JAV senatas dėl to mokė
jimo sąlygų suabejojo, tai Kremlius be jo
kių ceremonijų atšaukė prekybos susita
rimą). Toji kaina — pasirašykite Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo sutartį,
pripažindami Jaltos konferencijoje sutar
tas sienas ir nesikišdami į kitų valstybių
reikalus. Paskutinieji žodžiai reiškia —
užmirškite laisvą žmonių, spaudos ir idė
jų judėjimą pro geležinę uždangą. Jei to
nepadarysite, rizikuosite netekti mūsų už
sakymų, sunaikinsite detentės dvasią ir
grąžinsite šaltąjį karą.
Argi nėra grynas cinizmas, kaip teisin
gai pabrėžė vienas britų dienraštis, kalbė
ti apie nesikišimą į kitų valstybių reika
lus, jeigu Rytų Europos valstybėms yra
taikoma vadinamoji Brežnevo doktrina.
Tai yra, jeigu joms pasakyta — pabandy
kite iškrypti iš linijos ir sulauksite Čeko
slovakijos ir Vengrijos likimo.
Iš to, kas čia suglaustai pasakyta, ma
tyti, kad tuo tarpu laimėtoju iš pasitari
mų išėjo Brežnevas. Tačiau turint galvo
je britų diplomatines tradicijas ir H. Wilsono politini patyrimą, gal būt, jis atsisa
kys pirkti nieko nekaštuojantį vandens
buteli, kurį Kremliuje Brežnevas jam pa
siūlė už 50 kapeikų...
Lucanus

SUŠAUDYTAS ŠNIPAS

„Izvestia" paskelbė žinią, kad Sovietų
Sąjungoje nuteistas ir sušaudytas šnipas,
perdavinėjęs valstybės ir kariuomenės pa
slaptis svetimai valstybei. Šnipo pavardė
— V. G. Kalinin. Nors spaudoje neskelbia
ma, kuriai valstybei jis šnipinėjo, tačiau
korespondentų akys krypsta į JAV ar D.
Britaniją. Manoma, kad nenorint gadinti
gerų santykių įspūdžio, nutylimas sveti
mosios valstybės vardas. Bet tokiais atsi
tikimais beveik visada atšaukiamas pa
siuntinys, ko neatsitiko šį kartą. Pagal So
vietų Sąjungoje priimtą praktiką, tokios
žinios, jei nenorima iš jų padaryti propa
gandos, visiškai neskelbiamos. Šį kartą
betgi buvo sakyta, bet nepasakyta.
CARO ŠEŠĖLYJE

Kai kurie britų laikraščiai, ypačiai sek
madieniniai, vietoje ilgų komentarų, įsi
deda trumpas, taiklias pastabas, liečian
čias ne vieną, o daugelį aktualijų. Pvz.,
sekmadienio „Observer“ įsidėjo vieną
trumpą komentarą, pavadintą ,,Caro šešė
lyje“. Jame sakoma:
„Dėl suprantamų diplomatinių priežas
čių, mes tur būt niekada nesužinosime, ar
H. Wilsonas Maskvoje perdavė Sovietų
vadams daugelio gyventojų susirūpinimą
dėl Sovietų politinių kalinių. Bet Rusijos
vadai turėtų žinoti, kad jokios mandagu
mo ceremonijos, sveikinimo šūkiai ar net
anglų-sovietų derybose pasiektoji pažan
ga negali aptemdyti mūsų sąžinės, kad nebejaustume užuojautos tiems žmonėms,
kurie netiki į komunistų partijos vadų ne
klaidingumą, ar nori persikelti gyventi į
kitą kraštą.
Kalėjimai, vergų stovyklos, trėmimai,
teisių atėmimas, sveikų žmonių uždary
mas beprotnamiuose yra barbarizmas, ne
suderinamas su didelio socialistinio kraš
to siekimais. Mes norime, kad Sovietų Są
junga būtų pripažįstama kaip didelė, tai
ki pajėga, kokia ji ir yra. Iš tikrųjų su
kurti taiką be Sovietų Sąjungos yra ne
įmanoma. Tačiau tol, kol Bukovskio, Gluz-

Sovietų Sąjungos profesinių sąjungų va
das, anksčiau buvęs KGB viršininkas, lan
kėsi Vakarų Vokietijoj kaip vokiečių prof,
sąjungų svečias. Jam esant KGB viršinin
ku, 1959 m. Vokietijoje buvo slapta nužu
dytas ukrainiečių emigrantų vadas Ban
dera. Pasiremdama surinktais įrodymais,
kad Banderą nužudė KGB agentai, jo
žmona kreipėsi į Vokietijos teismo orga
nus, prašydama atvykusį Šelepiną areš
tuoti. O žinomas profesinių sąjungų veikė
jas Gerhard Loeventhal, protestuodamas
prieš šelepino vizitą, visiškai išstojo iš
profesinių sąjungų.
VOKIEČIAI NORI GRĮŽTI

Žurnalas „Quick“ (6. 2. 75) praneša,
kad Sovietų Sąjungoje sudarytos specia
lios komisijos norinčių emigruoti vokiečių
dokumentams tvarkyti. Daugiausia pareiš
kimų gaunama iš Baltijos kraštų, o taip
pat iš Kirgizijos, Kazachstano ir Ukrai
nos, kur prieš karą gyveno 1.8 mil. vokie
čių.
Kremliui rūpestį kelia pogrindyje pra
dėtas leisti vokiečių samizdatas Re — Patria. 1974 m. jo pasirodė 110 puslapių. Tas
pogrindžio leidinys ne tik pykina Kremlių,
bet taip pat sudaro kai kurių diplomatiš
kų sunkumų su V. Vokietija.
KALBA GALIŠKAI

Škotijoje yra 88,415 žmonių, kurie šalia
anglų kalbos gali susikalbėti gališkai
(Gaelic). Kalbančių vien tik gališkai yra
tik 477, jų tarpe 235 vaikai 3-9 metų am
žiaus.
NERANDA VIETOS

Britų National Front (nacionalistų)
partija Oxforde nuomodavosi domininko
nų salėje susirinkimams patalpas, pasiva
dinusi Istorijos Draugijos vardu. Partijos
pirmininkas nusiskundė, kad jie niekur
negali gauti susirinkimams vietos, kai pa
sisako savo vardą. Dabar atsisakė priimti
ir domininkonai.

Seflųiiios DIENOS
— NATO apsiėmė ginti šiaurės jūros
naftos ir dujų šaltinius nuo išorinių už
puolimų.
— Pirmą kartą Sovietų Sąjunga iš anks
to įspėjo Vakarų valstybes apie numato
mus R. Armijos manevrus vakarinėj Sov.
Sąjungos dalyje ateinantį mėnesį.
— Europos parlamentas nutarė siūlyti,
kad Kanalo tunelį statytų visi E. Bendruo
menės kraštai bendrais kaštais.
— R. C. Fitz-Patrick (77 m.) Londone
išsiskyrė su savo žmona auksinių vedybų
sukakties išvakarėse.
— Sovietai nesutiko, kad pasaulinės
šachmatų rungtynės tarp Karpovo irB. Fischerio būtų Maniloje. Jie siūlo Milaną.
— Naujoji konservatorių vadovė M.
Thatcher parlamente pareiškė, kad H. Wilsono kelionė į Maskvą buvusi naudinga
sovietams ir sudaranti klaidinintį saugu
mo įspūdį. Ministeris pirmininkas su tuo
nesutiko.
— Šiaurės jūroje Texaco bendrovė su
rado naujus naftos šaltinius, iš kurių tiki
masi gauti daugiau naftos negu iš iki šiol
surastųjų.
— Tasso direktorius L. Zamiatin pareiš
kė, kad Vakaruose pasklidę gandai apie L.
Brežnevo ligą buvę klaidingi. Jis persir
gęs influenza, kuri siautusi visame kraš
te.
— Olandijos princesė Christina susižie
davo su New Yorko mokytoju Guillermo
ir atsižadėjo teisių į sostų.
— Vienas atsrologas prisiuntė konserva
torių vadovei M. Thatcher „Valentine“ at
virutę, kurioje pranašauja, kad ji bus ministere pirmininke.
— Praėjusiais metais V. Vokietijoje
bankrutavo 7,722 bendrovės.
— H. Wilsonas per Maskvos T. V. gyrė
Sovietų Sąjungos pažangą ir kalbėjo apie
,,naują santykių fazę“ tarp abiejų kraštų.
— M. Sindona, kurio finansinė imperi
ja subyrėjo ir policija turi įgaliojimą jį
areštuoti, New Yorke pareiškė, kad gan
dai apie Vatikano nuostolius . neturį pa
grindo.
— Ugandos prezidento Amin'o automo
bilis buvo užpultas ir išsprogdintas. Kele
tas jo padėjėjų užmušta, bet prezidentas,

važiavęs kitame mažame automobilyje, li
ko nesužeistas. Dabar jis grasina ištremti
iš Ugandos visus britus.
— Kirovo baleto primadona K. Fedičeva, kuri yra ištekėjusi už amerikiečio, ga
vo leidimą išvykti ir atskrido į Frankfur
tą.
— Maskvoje Kultūros ministerija suda
rė komisiją M. K. Čiurlionio 100 metų gi
mimo sukakčiai minėti. Komisijos pirmi
ninkas — D. Kabalevskis.
— Maskvoje buvo atidaryta pirmoji ofi
cialiai leista modemiško meno paroda.
Dalyvavo 20 dailininkų su 74 kūriniais.
Policija griežtai kontroliavo įėjimą.
— N. Zelandijoje, Ngaurukae kalne išsi
veržė didžiausias iki šiol ugniakalnis.
— Anglijoje kasmet miršta 55,000 senų
žmonių nuo persišaldymo, gyvenant nepa
kankamai apšildomuose kambariuose.
— Brangiausias pragyvenimas iš visų
Europos miestų yra Ženevoje.
— Neseniai Londone miręs žydų rabinas
ir mokslininkas Dayan I. Rudnick, buvo
gimęs Lietuvoje ir mokęsis Slabodkoje.
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Vysk. M. Valančius
(Biografiniai bruožai)
Šiemet minime darbštaus visuomeni
ninko, tautos švietėjo ir blaivintojo, gar
bingo Žemaičių vyskupo M. Valančiaus
100 metų mirties sukaktį. Tai sukakties
proga nors trumpai susipažinkime su to
žymaus veikėjo gyvenimu.
Motiejus Valančius gimė 1801 m. vasa
rio 16 d. Nasrėnų k., Salantų vis., Kretin
gos aps. Jo tėvai buvo laisvi ir pasiturin
tys ūkininkai, tai stengėsi išmokslinti ir
savo vaikus. Busimasis vyskupas mokėsi
Žemaičių Kalvarijos šešiaklasėje mokyk
loje ir ją baigė 1821 m. Apie du metus pa
simokęs Varnių kunigų seminarijoje, sto
jo į Vilniaus vyriausiąją kunigų semina
riją. Ją baigė 1828 m. teologijos kandida
to laipsniu ir tų metų rugsėjo 1 d. Vil
niaus katedroje buvo įšventintas kunigu.
Įšventintas kunigu, buvo paskirtas į Moziriaus aps. mokyklą tikybos mokytoju.
Bet jis ten nerimo ir po kiek laiko buvo
perkeltas kapelionu į Kražių gimnaziją.
Čia jis mokė ir auklėjo jaunimą, buvo vi
sų mylimas ir gerbiamas. Mokydamas ki
tus, kartu ir pats mokėsi. 1836 m. gavo
teologijos magistro laipsnį. Vėliau buvo
pakviestas Vilniaus Dvasinės akademijos
profesoriumi ir 1842 m. gavo teologijos
daktaro laipsnį. Po kiek laiko su šia aka
demija persikėlė į Petrapilį. Bet neilgai
ten dirbo: blogas oras kenkė jo sveikatai
ir vėl persikėlė į savo pamiltąją Žemaiti
ją.
1845 m. paskirtas Varnių kunigų semi
narijos rektoriumi, čia jis paruošė dviejų
tomų istorini veikalą „Žemaičių Vysku
pystė“. Tai buvo labai vertingas veikalas,
kuriame nušvietė katalikų bažnyčios Lie
tuvoje įsisteigimą, pasiremdamas istori
niais faktais. Seminarijoje įvedė naują
tvarką ir savo auklėtinius ragino būti ne
tik gerais kunigais, bet ir tvirtais lietu
viais patriotais.
1848 m. popiežiui Pijui IX leidus. M.
Valančius buvo konsekruotas vyskupu ir
paskirtas Žemaičių vyskupijos valdytoju.
Paskirtas vyskupu, tuoj pradėjo šviesti
ir dorinti žmones. Dažnai lankė savo vys
kupijos parapijas ir visose bažnyčiose įve
dė vienodą tvarką. Savo aplinkraščiuose
ragino kunigus pamilti lietuvišką kalbą,
mokslą ir šviesti žmones. Parapijų cent
ruose steigti skaityklas, knygynus ir leisti
visiems nemokamai naudotis. Kunigams
liepė surašyti mokančius skaityti žmones
ir tokias žinias jam siųsti kiekvienais me
tais.
Ragino kunigus steigti parapines mo
kyklas, kuriose vaikai būtų mokomi skai
tyti gimtąja kalba. Ragino ir dvarininkus,
kad jie savo dvaruose steigtų mokyklas ir
šviestų žmones. Ir vyskupo dėka jau 1853
m. Kauno gubernijoje veikė apie 200 mo
kyklų, kuriose mokėsi apie 6.000 vaikų.
Iki 1863 m. tų mokyklų skaičius dar gero
kai padidėjo ir vyskupas pradėjo rūpintis
mokytojų seminarijos įsteigimu. Bet po
1863 m. sukilimo rusai uždarė visas lietu
viškas mokyklas. Tuomet vyskupas liepė
steigti kaimuose slaptas mokyklas, kurio
se darbavosi dar ir mums žinomi „darak
toriai".
Vyskupas buvo didelis žmonių teisių

Rusai, numalšinę sukilimą, įtarė, kad ir
vyskupas jį rėmė. Bet negalėdami jo ap
kaltinti ir nubausti, iš Varnių perkėlė į
Kauną. Vyskupą policija stipriai saugojo
ir net neleido vizituoti vyskupijos. Tuomet
žmonių minios pradėjo keliauti į Kauną ir
lankyti savo mylimą vyskupą.
Parašė ir išleido daug religinio ir pa
saulietinio turinio knygų. Pradžioje jas
spausdino Vilniuje, o kai rusai uždraudė
lietuviams spaudą, tai knygų spausdinimą
perkėlė į Rytprūsius. Iš ten knygnešiai jas
nešė j Lietuvą ir slaptai platino. Jo kny
gas žmonės mėgo, nes buvo parašytos
lengvai suprantama kalba, žemaičių tar
me. Buvo paruošęs leisti laikraštį, bet ru
sų valdžia nedavė leidimo.
Vyskupas Motiejus Valančius mirė 1875
m. gegužės 17 d., Kaune. Palaidotas bazi
likos požemiuose.
V. Vytenietis

gynėjas. Smerkdavo tuos dvarininkus, ku
rie skriausdavo savo žmones. Kai kuriuo
se dvaruose buvo įsigalėjęs paprotys, kad
to dvaro darbininkai negali tuoktis be dva
rininko leidimo. O buvo ir tokių dvarinin
kų, kurie skriausdavo moteris reikalauda
mi, kad po vedybų su juo praleistų pirmą
ją naktį... (Apie tokias dvarininkų dary
tas moterims skriaudas yra plačiai apra
šyta P. Rusecko knygoje „Baudžiava").
Tai vyskupas gynė moterystės ir dorovės
teises ir nusikaltusius griežtai bausdavo.
Vedė kovą su girtavimu ir įsteigė stip
rią „Blaivybės broliją". Rašė kunigams ir
dvarininkams aplinkraščius ir aiškino
blaivybės naudingumą. Dauguma dvari
ninkų paklausė galingo vyskupo balso, pa
naikino bravorus ir uždarė karčemas. Bet
rusai tuojau pajuto, kad panaikinus kar
LENKAS DAINUOJA LIETUVIŠKAI
čemas, valstybės iždas tun didelių nuosto
Nuo 1966 m. Chicagos lietuvių operoje,
lių. Todėl pradėjo kovoti su vyskupo pla
tinama blaivybe ir uždarė Blaivybės bro St. Baro pakviestas, dalyvauja lenkų dai
liją. Bet blaivybės idėja jau buvo plačiai nininkas, tenoras S. Wicikas. Jam pagerb
ti Jaunimo Centre sausio 12 d. buvo su
paplitusi ir žmonės vengė girtavimo.
1863 m. prasidėjo lietuvių ir lenkų suki ruoštas lietuviškų dainų rečitalis. Šalia
limas prieš rusus. Vysk. Valančius slaptai lietuviškų arijų S. Wicikas padainavo ir
sukilėlius rėmė ir laimino jų veiksmus. lietuviškų dainų ciklą.

(Iš „Antano tretininko pasakojimas“)

Metuose 1334 Brandenburgijos kunigaikštis
Liudvikas, galiūnas Namur, galiūnas Anenberg
ir kiti, surinkę prancūzų, austrijiečių, prūsų ir danų
dvidešimtį tūkstančių, ryžosi eiti į Žemaičius ir
mušti, kaipo stabmeldžus.
Margis, platus žemaičių krašto valdovas, nar
sus ir karėse išmėgintas vyras, turėjo Prūsuose savo
žvalgus, kurie jam pranešė ateisiant į Žemaičius
gaują neprietelių. Kaipo viršininkas, tuojau perspė
jo gyventojus, idant namus pametę, dangintųsi į
tankias girias, o keturis tūkstančius pačių jaunų vy
rų sutraukė į Pilėnus, davė ginklus, parūpino mais
to ir gintiesi pasiryžo.
Pilėnus apkasė perkasų perkasais keliomis eiliomis, aptaškavo su rąstais ir daugel ąžuolų į pilį
sutraukė. Neprieteliai, į mūsų kraštą įėję, šoko tuo
jau į butus arba dubas, bet gyvos dūšios neradę
trobas degino. Margis, Pilėnuose stovėdamas, ma
tė gaisrus, bet negalėjo neprietelių ištremti. Vokie
čiai, Pilėnus apstoję, pradėjo rantyti kirviais taškus
ir taisyti sau kelią prie pilies. Žemaičiai nemiegojo:
leido vilyčias ir, kaip įmanydami, gynė savo lizdą.
Neprietelius, norinčius perlipti per griovius, mušė
visuotinai.
Žemaičiai, pamatę vokiečius į kalną lipančius,
leido nuo pilies drūtus ąžuolus, kurie risdamies!
laužė neprietelių kojas ir guldė į griovius. Kitose
pusėse lendančius vokiečius mušė per galvas ir že
myn rito. Kūnais savo vokiečiai prikimšo gilius
griovius, tačiau kiti, kūnus trempdami, vėl. kaip pa
gedę, į kalną kabinosi. Neprieteliai leido iš mėtyklių
tūkstančius akmenų: vyličių degančių šešis šimtus į
pilį įmetė, užkimšo paskutinius perkasus ir išardė

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MYKOLO KRUPAVIČIAUS
MONOGRAFIJA

Norime pranešti, kad Petro Maldeikio
parašyta Mykolo Krupavičiaus monogra
fija yra atiduota „Draugo" spaustuvei
spausdinti. Dalis knygos teksto spaustu
vėje jau surinkta ir yra tikimasi, kad kny
ga iš spaudos išeis prieš prel. M. Krupa
vičiui paminklo pašventinimą šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoje gegužės 26 —
Kapų dieną.

Monografija yra išsamus veikalas apie
prelatą Mykolą Krupavičių. Skaitytojas
yra nuosekliai supažindinamas su šio žy
maus lietuvio — valstybininko, politiko,
kunigo ir pasiaukojusio kovotojo už Lie
tuvos laisvę, Lietuvos valastybės atstaty
mą. lietuvių tautos teises ir tautiškumo
išlaikymą išeivijoje veikla ir darbais.
Prel. M. Krupavičius yra lietuvių krikš
čioniškosios demokratijos kūrėjas, krikš
čioniškos demokratijos idėjas konkrečiai
įvykdęs lietuvių tautoje ir jis yra skaito
mas vienas iš pasaulio didžiųjų krikščio
nių demokratų. Autorius su gilia pagarba
ir pedagogo patyrimu pristato lietuvių vi
suomenei Mykolą Krupavičių.
Monografiją leidžia Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjunga. Pranešdami vi
suomenei apie monografijos leidimą, tuo
pačiu kviečiame ir prašome knygą iš anks
to užsisakyti pas leidėją: Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjunga — 4050 S.
Campbell, Chicago, Ill. 60632. Knygos kai
na numatyta 15 dol. Iki šių metų gegužės
1 d. užsisakiusiems ir sumokėjusiems kny
ga kaštuos 12 dol.
Knyga apie Mykolą Krupavičių yra
skirta kiekvienam lietuviui ir ji tikrai pa
dės mūsų jaunimui už Lietuvą apsispręsti
ir paskatins prie lietuviškos veiklos.

LIETUVIAI ŽINOMAME ŽURNALE

Man pateko i rankas „National Geogra
phic" 1975 m. vasario numeris. Tai puikus
prabanginis žurnalas, žinomas ir plačiai
paplitęs visame kultūringame pasaulyje.
Ten radau Fred Kline'o straipsnį apie
Baltimore. Jame minimi ir lietuviai. Tarp
daugelio spalvotų nuotraukų viena vaiz
duoja mūsų jaunimą, šokantį tautinius šo
kius Hopkins Plazoje. Kartu aprašytas ir
lietuvių tautinis festivalis.
Straipsnio autorių Zita Saurusaitė pa
kvietė prie bufeto ir pavaišino tautišku
gėrimu ..Veritas" su tradicišku lietuvišku
„sveiks". Bufeto pelnas skirtas lietuvių
šeštadienio mokyklai.
Taip pat kun. Kazimieras Pugevičius,
kuris parodęs autoriui rezistencijos daly
vį, kovojusį prieš rusus, taip pat poetą
Nadą Rastenį. verčiantį lietuvių poetus į
anglų ir Šekspyrą į lietuvių kalbas. Pami
nėtas ir Donelaitis.
To straipsnio autorius prisipažino, kad
ir jis turįs lietuviško kraujo. Jo seneliai
buvę lietuviai.
R. G.
PREMIJA J. GLIAUDAI

Dienraščio „Draugo" literatūros premi- >
ją už praėjusius metus laimėjo rašytojas
Jurgis Gliaudą už romaną „Pagairė“.
Konkursui buvo prisiųsta septyni rank- '
raščfai. Komisija. pirmininkaujant rašy
tojui V. Ramonui, balsų dauguma 1.000
dol. premiją paskyrė J. Gliaudai, rankraš
tį pasirašiusiam Gintalo vardu. Tai jau
šeštas kartas, kai J. Gliaudą laimi „Drau
go" konkursą.

P. GALAUNĖ — 85 M.

Sausio 25 d. sukako 85 metai žinomam
Lietuvos dailininkui, profesoriui, muzieji
ninkui ir visuomenės veikėjui Pauliui Ga
launei. Dar nepriklausomoje Lietuvoje jis
Labai prašome visų, kurie turi nuotrau buvo pagarsėjęs liaudies meno tyrimais,
kų, kurios pavaizduotų prel. M. Krupavi išleisdamas „Sodžiaus meną", „Lietuvių
čiaus asmenį, jo gyvenimą, veiklą ir įvy liaudies meną“ ir kitas panašias knygas.
kius, kuriuose jis su kitais dalyvavo, tas
P. Galaunė ypačiai domėjosi M. K. Čiur
nuotraukas paskolinti knygos leidėjui. Dar
lionio kūryba ir dar 1927 m. sudarė pir
turime maža nuotraukų knygos iliustraci
mąjį jo darbų katalogą. Nuo 1924 m. jis
jai. Nuotraukas pažadame siuntėjams su
vadovavo M. K. Čiurlionio galerijai bei
grąžinti.
valstybiniam muziiejiui. Ned viena dailės
Už dėmesį, atsiliepimą ir knygos iš paroda Lietuvoje, ypačiai užsieniuose, ne
anksto užsisakymą būsime labai dėkingi. apsiėjo be P. Galaunės pagalbos ir patari
mo.
LKDS Centro Komitetas
Universitete ir dailės institute P. Galau
nė dėstė muzikologijos ir menotyros moks
lus ir buvo meno istorijos katedros vedė
Justinas Marcinkevičius jas. Net ir gilios senatvės sulaukęs, jis dar
piešia, iliustruoja knygas, kuria savo
mėgstamus ekslibrisus.

Lietuva

Tai gražiai mane augino
laukas, pieva, kelias, upė,
tai gražiai už rankos vedė
vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
uogų ir gegučių pilnos.
Tai gražiai saulutė leidos,
atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
vienas žodis: Lietuva.

Is vyskupo M. Valančiaus raštų
MOSIS PAS PILĖNUS
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teliko, o trečia dalis nepažeistų: neprietelių tačiau
buvo daug lyg skruzdžių. Margis, matydamas galą
artinanties, sušuko: „Vaikai sukurkite didelę ugnį:
Geriaus mums yra sudegti, nekaip vokiečiams ver
gauti ir baisią smertį iš jų rankų sulaukti“. Kareiviai
tuojau sukūrė — sumetė į ugnį visus brangius daik
tus. Paskui ir patys, vienas po kitam, šoko į ugnį.
Kryžeiviai, pro ardymą lysdami į pilį, sutiko auga
lotą ir stiprų vyrą, kurs kožną einantį sveikino su
dideliu kardu. Vokiečių geležies kepurės yra lyg
molio puodeliai. Buvo tai Margis, karės vadas, ta
čiau ir tas. neįveikdamas visų puolančių išterioti,
pametė savo kardą ir šoko į ugnį.
Kryžeiviai. į Pilėnus įlipę, pamatė daugelį lavo
nų beklaksinčių, o vieną tiktai gyvą besėdintį stab
meldžių kunigą su kirviu rankose, bet ir tas, vokie
čiams bematant, šoko į ugnį. Kryžeivai, Pilėnuose
nieko neradę, lipo žemyn ir sakė: ..Ką mes uždirbo
me, kabindamiesi į tą pliką kalną? Būtinai nieko.
Išmušėme keturis tūkstančius žemaičių, savųjų pri
trūkome nelygiai daugiaus. o nupelnėm pelenų sau
ją. Iš tikro sunku bus tokius žmones pamušti, kurie
geriaus velija sudegti, nekaip mūsų vergučiais bū
ti!“ Taip šnekėdami grįžo į Prūsus. Voigt Prūsų is
torijos knygoje IV sako, jog niekada kryžeiviai ne
sugrįžo taip nuliūdę, kaip iš to mūšio.

PIRMAS VAKARAS
(Iš „Palangos Juzės")

Kaip atmenate, pirm ketvertų metų išėjau nuo
jūsų bakšt bakšt klumpėmis apsiavęs ir atvykau į
Kretingą. Truputį tarsi pavargęs, šmurkšt įlindau į
karčiamą. nusipirkau iš žydo pyrago, pasiėmiau
stuopą alaus, pavalgiau, pasilsėjau ir nieko netru
kęs leidausi Salantų linkon.
Atėjęs į Asteikinę karčiamą. atsisėdau ir ta
taškus.
riau: „Rendoriau, esmi siuvėjas, patark, kame ga
Žemaičių — Pilėnų apgynėjų — vos pusė gyvų liu gauti darbo?“ Atsakė žydas: „Niu, ką aš galiu

žinoti!“ Tai išgirdęs, brinkt pamečiau ant stalo jam
pusę auksino. Tuokart tarė žydas: „Niu, dabar kas
kita, eik tamsta į Kūlupėnų sodžių, ten Plioterio
žmonės turtingi, užeik prie Stropaus, gausi ir darbų,
ir uždarbį“.
Taip pamokintas atėjau į sodžių, pasiklausiau
Stropaus ir įėjau į kiemą. Pamatęs žmogų, sakiau
— tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus ir tariau:
„Bene šemininką sutinku?“ Tas atsakė: „Teisybė,
esmi tų namų šeimininkas“. Tuokart tariau: „Tėve
li, esmi Viskanta, siuvėjas iš Palangos, katalikas,
mokinausi siūti Klaipėdoje; pasiusiu tamstai drapa
nas ir pigiai ir gerai, ar turėsi darbo?“ Mums bešne
kant, tie atėjo moteriškė. Stropus tarė: „Nu ką, mo
tin. ar turim ką siūdyti?“ Si atsakė: „O kaipgi, reik
tasgatis kailinių šeimynai, strupkių mergelėms, sū
nui Prancei jupelės, o ar tas, ar kitas meisteris siūs,
vis tas pats, juk sakosi užmokesnyje prisileisiąs“.
Tarė Stropus: „Nu, gerai, siūk, jau siūk.“
Aš tuojau brūkšt-brūkšt atsegiau savo šikšninį,
ėmiau tnierą ir pradėjau siūti kailinius vaikiukui.
Nedėlios dienai atėjus, keliavau su šeimyna į Kartynos bažnyčią, pasimeldžiau ir lyg laiku sugrįžau.
Preibio iš Sausgalvių duktė, grįždama iš bažnyčios,
atėjo prie Stropaus. Kniūkštelis Juzė su savo sese
rim taip pat atvyko, nes Stropus buvo visų mylimas.
Susiėjo namų mergelės ir susirinko gražus būrelis.
Aš. matydamas mergeles viau-viau žiovaujant,
atsiliepiau: „Ką dabar dirbsime? šitai palauminėkime“. Visi atsakė: „Nu. gerai, gerai“. Mergaitės
man pirmam užrišo akis: pradėjau graibyti, kaip
žuvis sumieštame vandenyje, ir capt-eapl beregint
visus sugaudžiau. Paskiaus gaudė Juzė: nušilom it
pirtyje ir plekš-plekšt susėdom ant suolų.
Truputį atsipūtęs, tariau: „Nu, mergelės, dabar
ve-ve padainuokit“. Bet šios ki-ki-ki tik juokias ir
nė viena nedrįsta pradėti. Tuo tarpu krūpšt-krūpšt į
triobą įkrūpštino bobelė. Aš, prie jos prikibęs, ta
riau: „Motinėle, štai jaunosios nenori dainuoti; pa
dainuok mums kokių norint senų dienų dainelę.“
Ta tūpt, prie krosnies atsisėdusi tarė: „Nu, gerai,
vaikeliai, padainuosiu“...
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Nėra medžio be sausų šakį;. Nėra tau
tos, kurios dalis tautiečių būtų nejautrūs
ar net visai abejingi jos reikalams. Taip
yra ir mūsuose. Vieni jai aukoja darbą,
turtą ir net savo gyvybę; kiti stovi nuoša
liai ir nė piršto nepajudina. Pirmuosius
reikia gerbti ir mylėti, bet antrųjų taip
pat nereikia iš karto pasmerkti ir atstum
ti .Gal mūsų kaltė, kad jie toki nejautrūs?
Mažas atsitikimėlis iš praeities.
Man buvo pasakota, kad Londone gyve
na senas (jau dabar miręs) „bedievis,
šykštuolis, savimeilis" lietuvis, bet gana
turtingas. Kaip prie jo prieiti?
— Ar kas bandė? — paklausiau.
— Kas čia pas tokį eis! — buvo atsaky
mas.
Įsidrąsinau ir kartą tą „baisenybę“ ap
lankiau. Vyras senyvas. Nelabai patrauk
lių veido bruožų. Vis tik jis mane pakvie
tė kambaryn. Tai jau geras ženklas! Kal
bos netrūko, bet nebuvo paliesta nei tikė
jimas. nei lietuvybė, nei jo privatus gy
venimas. Išleisdamas jis paprašė mane vėl
kada nors užeiti. Sutarėme laiką.
Radau stalelį jau paruoštą arbatai. Man
—- kalnai vilčių. Pamažu kalba prisirito
prie lietuviškų darbų. Nors liežuvis nie
žėjo — aukų neprašiau, nei jo paties į jo
kį susirinkimą nekviečiau. Tik penktą
kartą jį aplankius, ant stalo gulėjo graži
dovana lietuviškai veiklai.
Mano išvada buvo aiški: pasmerktasis
nebuvo nei bedievis, nei šykštuolis, nei sa
vimeilis, kaip kiti lietuviai apie jį galvojo,
bet žmogus iš prigimties nelinkęs daug
kalbėti, nemėgstąs su kitais bendrauti. Jo
laimė — ramiai ir nuošaliai gyventi.
Kiekvienas žmogus yra skirtingos pri
gimties. Nereikia suaugusio asmens pri- :
gimties jėga lenkti, kad visai nepalūžtų.
Pirma asmenį reikia pažinti kantrumu,
ramumu ir nuoširdumu, šitokiame darbe
pirma reikia karštai pasimelsti, prašant
Dievo pagalbos. Pačiam reikia būti ra
miam. Tiesiog nuostabu, kaip kiti pajun
ta tavo jausmus ir išskaito intencijas.
— Pasiruošk, — sako S. Doyle, S. J., —
iš mūšio lauko pasitraukti ramus, laimė
jęs ar pralaimėjęs. Taip priversi savo ar
timo sielą vėliau ar anksčiau pasiduoti. ;
Toks turi būti ir mūsų elgesys, kurie į
rūpinamės išlaikyti savo tautos kūną ir į
jos sąnarius sveikus.

Viešpatie, parodyk man savo kelius. Sa
vo tiesa tu man vadovauk ir mane mo-|.
kyk...
A. J. S. f

EUROPOS 3LIETUVIS

1975 m. vasario 25 d. Nr. 9 (1249)

Lietuva Enciklopedijose
Paskutiniu laiku pasaulio lietuvių spau
da, ypatingai JAV, plačiai rašė apie pro
sovietinį straipsnį apie Lietuvą 1974 me
tų „Encyclopeadia Britannica" laidoje. Dr.
A. Klimas ir kiti ragino mus protestuoti,
rašant atitinkamus laiškus to garsaus lei
dinio redakcijai ir leidėjams.
Pavarčius šitos enciklopedijos 1971 me
tų laidą, straipsnis apie Lietuvą atrodo
palyginti objektyvus. Jis prasideda taip:
„LITHUANIA (Lithuanian Lietuva, Rus
sian Litva) the largest of the three Re
publics of the USSR..." Po to seka dau
giau kaip per keturis puslapius aprašymas
Lietuvos gyventojų, geografinės padėties
ir palyginti objektyviai aprašyta Lietuvos
istorija nuo 13-to šimtmečio iki šių laikų.
Apie 1940 m. įvykius rašo: „On 15th 1940
however Lithuania was confronted with
an ultimatum demanding immediate for
mation of „friendly" government. On the
same day the country was occupied by So
viet Army... Lithuanian leaders were ar
rested and deported to Siberia. An obscu
re journalist Justas Paleckis became pre
mier..." ir t. t.
1974 metų vadinamoji „micropeadia"
laida jau kitaip rašo. Straipsnis apie Lie
tuvą taip pradedamas: „LITHUANIA SO
VIET SOCIALIST REPUBLIC one of the
15 union (and three Baltic) republics of
the Soviet Union...“ Šitame straipsnyje vi
sa medžiaga paimta iš sovietinių šaltinių.
Tačiau liečia tik ekonominius, socialinius,
administracinius ir panašius klausimus.
Istoriniai ir politiniai Lietuvos klausimai
visiškai nepaliesti. Visas straipsnis užima
tik apie 2 su puse puslapio.
Toje pačioje 1974 m. laidoje yra platus
ir išsamus septynių puslapių straipsnis
apie Baltijos valstybių istoriją. Jis prasi
deda: — „BALTIC STATES, history of..."
Čia pat, atrodo, palyginti gana objekty
viai aprašoma Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos istorija, pasiremiant įvairiais moksli
niais šaltiniais. (Bibliografijos po tuo
straipsniu paduota beveik ketvirtis pusla
pio). Tame straipsnyje apie 1940 metų įvy
kius yra taip pasakyta: —.... After the So
viet Army had established itself in the
countries, pro-Soviet Governments were
set up. These held rigged elections on Ju
ly 14-15 in which only list of Soviet spon
sored candidates were allowed to stand..."
Žinoma, mes, gal būt, norėtume, kad
toks, kaip 1971 m. Lietuvos aprašymas,
būtų išspausdintas ir vėlesnėse „Encyclo
pedia Britannica" laidose. Tačiau, jeigu
visuomenė yra raginama protestuoti ir ra
šyti moksliškam leidiniui protestus, tai
moksliškai turėtų būti pagrįsti ir mūsų ar
gumentai. Amerikoje mes turime visokių
organizacijų, akademinių vienetų, profe
sorių draugijų bei sambūrių, patyrusių
žurnalistų ir kitokių intelektualinių pajė
gų, kurios šiuo reikalu turėtų rūpintis.
Tokį reikalą nerimtai pradėjus, galima
padaryti daugiau žalos, negu naudos. Gal
dar tektų pridurti, kad „Encyclopedia Bri
tannica" leidžiama, redaguojama ir spaus
dinama ne Anglijoje. Jos leidėjai yra „En
cyclopedia Eritannica Ine., 425 North Mi
chigan Avenue, Chicago Ill. U. S. A.
Gal dar tektų paminėti, kad, JAV lietu
vių spaudos žiniomis, garsusis Amerikos
Yale universitetas išleido veikalą, kuria
me taip pat mums nepalankiai interpre
tuojama Lietuvos istorija.

„Aidai“ Nr. 10 (1974) Jurgio Gimbuto
straipsnyje apie akademinės skautijos 50
metų sukaktį, liečia lietuviškos kultūros
ir lituanistikos reikalus. Ten sakoma:
„Pastaraisiais metais pastebime Ameri
kos šviesuomenės susidomėjimą savo tau
tine kilme, etniškuoju paveldėjimu. Litua
nistikos studijos galėtų esmingai papildy
ti tokį sąjūdį ir kartu kelti lietuvių kultū
rinį lygį bei svorį Amerikoje. Dabar gau
siau turime priemonių ir išteklių, nei jų
turėjome prieš 25 metus. Tada čia beveik
neturėjome lituanistinės literatūros, nei
savų enciklopedijų, nebuvo nė lituanisti
nių ar aplamai baltiškų studijų programų
universitetuose. Dabar jau turime visa
tai, svarbiausia, turime jaunesnių išsi
mokslinusių lituanistų. Deja, nebeturime
ištisos naujos lituanistų kartos, kuri galė
tų pavaduoti iš šio gyvenimo pasitrau
kiančius. Latviai ir estai išeivijoj mus ge
rokai pralenkė. Tatai ryškiai matyti, pa
vyzdžiui, Journal of Baltic Studies tome
liuose: iki šiol gal tik dešimtadalis to aka
deminio žurnalo bendradarbių buvo lietu
viai, o paskutiniajame numeryje jau nėra
nė vieno lietuvio autoriaus ar recenzento.
Dabar jau turime tokias organizacijas li
tuanistikai puoselėti kaip Lituanistikos
institutas. Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija, Association for the Advencement
of Baltic Studies, Lietuvos Istorijos drau
gija. Turime Lietuvių Fondą ir kelis ma
žesnius fondus, skiriančius lėšų lituanisti
kos mokslo veikalams parašyti ir išleisti.
Lituanistikos institutas buvo atkurtas
Amerikoje prieš 23 metus buvusiųjų Lie
tuvos profesorių su 26 nariais. Dabar jis
turi per šimtą lituanistų, kurių didžioji
dalis yra pajėgūs dirbti ir yra pasiekę
aukštų mokslinių kvalifikacijų. Turime
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Gal būtų įdomu palyginti, kaip anglo
saksai beveik prieš porą šimtų metų rašė
apie Lietuvą, jos gyven,tojus ir istoriją.
20 METŲ PAVĖLUOTA?
steigimą užgyręs. Minėjo, kad pirmųjų lie
„The General Gazeteer“ 1802 metų lai
tuvių ateivių dvasios vadai labai kovoję
doje yra du straipsniai apie mūsų kraštą.
štai prie lietuvių bažnyčios Londone ati su girtuokliavimu ir steigę tik Blaivybės
Vienas prasideda žodžiu „Lithuania", o ki
daryta
svetainė
ir
klubas,
apie
kurį
jau
draugija?, kurios Škotijoje iki šiai die
tas „Somogitia“ (Žemaitija). Pradėsime
seniai ir daug buvo kalbėta. Sekant tradi nai užsilikusios. Girdi, ir Lietuvoje nuo
nuo Lietuvos.
ciniu anglų papročiu barus vadinti karalių
„LIETUVA", viena iš Europos kraštų, ir kunigaikščių vardais, ir mūsiškis pava šventoriaus vartų iki karčemos durų tu
senovėje buvo valdoma jos didžiųjų kuni dintas šventojo Kazimiero Lietuvių Klu rėję būti 100 metrų, o čia viskas po vienu
gaikščių. Tačiau 1569 m. susijungė su Len bu. Ar tik nebus pirmas pasaulyje klubas, stogu...
Bet redaktorius buvo greitai suriestas į
kija ir išsirinko vieną bendrą karalių. gavęs šio lietuviško šventojo vardą? Įspū
Kraštas yra 300 mylių ilgio ir 250 mylių džiui sustiprinti, jo paveikslas pakabintas ožio ragą. Tempora mutantur... laikai kei
pločio. Pietuose jis siekiasi su Volynija, iškilmingoje vietoje, priešais dailiai suri čiasi .Taip kalbėjo visi trys iškilieji para
pijos vyrai. Žmonėms reikia svetainės.
vakaruose su Mažąja Lenkija, Polachija, kiuotas bonkas...
Reikia patalpos, kur būtų galima po pa
Prūsija ir Žemaitija, šiaurėje su Livonija
Norint būti visiškai nešališku, turi būti
ir Rusija, o rytuose su Rusija. Svarbiau pažymėta, kad svetainę atidarant, klebo maldų susirinkti, pasikalbėti, alaus boka
sios upės yra Dniepras, Dvina, Nemunas, nas paminėjo, kad tai būsianti ne girtuok lu ar whisky stikliuku pasivaišinti. Tik
Pripetė ir Būgas. Kraštas savo derlingose liavimo. bet pasižmonėjimo ir blaivybės turįs būti išlaikytas saikas. Senas lietu
lygumose augina javus, gamina medų, vieta. Kažkas vėliau užsiminė, kad pana viškas posakis — Dar po vieną — čia tu
miško medžiagą, sakus ir didelius kiekius ši idėja ir seniau Marijampolėje buvusi rėtų būti užmirštas. Kai bažnyčioje gie
vilnos, taip pat puikius (excellent) mažus bandyta, tik nežinia, kaip toji misija pa dami Graudūs verksmai, čia neturės pa
sigirsti Šėriau žirgelį...
arkliukus, kurių niekad nereikia kausty sibaigusi.
Redaktorius dar bandė prasižioti, bet jį
ti, nes jų kanopos yra labai kietos. Kraš
Pasiskaitę apie būsimą svetainės ir klu
tas yra apaugęs dideliais miškais, kuriuo bo atidarymą, daug kas būgštavo, kad, nutildė į draugiškas diskusijas mestas
se veisiasi meškos, vilkai, briedžiai, esą, 20 metų pavėluota. Reikėję jį tada pats svariausias argumentas — pinigai.
stumbrai, lūšiai, bebrai ir laukinės katės. pastatyti, kai pamaldų metu lietuvių baž Be jų niekas negali apsieiti. Lengva esą
Taip pat dažnai užtinkami ereliai ir pes nyčia būdavo mušte primušta. Giedant anglikonų kunigams iš baro, loterijų ar
liai. Miškuose iškasama dideli gabalai gel lietuviškam chorui, sujaudinti maldinin bingo surinktus pinigus vadinti Judo gra
tono gintaro. Krašte tiesiog knibžda žydai. kai grožėdavosi sparnuotais lietuviškais šiais, kai jiems mokamos algos, parūpina
Nors jų gana daug yra Lenkijoje, bet sa angelais, nubraukdavo ašarą, o paskui mos klebonijos, pridedamos atremontuoti
vo centrą įsikūrė Lietuvos kunigaikštijoje. visi traukdavo į „Pieno Centrą" ar „Pelu senosios bažnyčios. Katalikai nieko negau
Gal būt, tai yra vienintelis kraštas Euro dę“. Kiek ten pinigėlio palikta... Už jį per na. Jiems reikia steigti naujas parapijas,
poje, kuriame žydai dirba žemę. Kaimie tą laiką būtų buvę galima ne tik šitokį statyti bažnyčias, mokyklas, išlaikyti ku
čiai eina bjaurią baudžiavą. Bajorų luo klubą, bet lietuvišką katedrą pastatyti. nigus, leisti laikraščius ir knygas. Be pi
nigų niekas nepasidaro. „Peludėje“ palik
mas yra gausus. Kai kurie jų yra nepa |Na, bet geriau vėliau, negu niekada...
to pelno lietuviams niękas negrąžino. Vi
prastai turtingi, tačiau didesnioji dalis
Atidarymo metu, sriubčiuodamas nemo
skursta. Tie, kurie yra sunkioje padėtyje, kamai duotą pirmąją alaus stiklinę, stebė sos anglų (geriau pasakius — airių) ka
dirba turtingiesiems tarnais, ūkvedžiais jau grupelėmis susiskirsčiusius parapijie talikų parapijos steigia klubus, organizuo
ir t. t. 1772 m. imperatorienė Katerina pri čius, besikalbančius apie savo naująją ja loterijas, bingo ir kt. Kartais, kol pa
vertė Lenkiją atiduoti jai Lietuvos dalį, parapijos svetainę. Vienoje grupelėje su statomos didesnės salės, net šokiai organi
kuri siekiasi su Rusija, ir dar trečdalį vi simetę klubo reikalus diskutavo žymusis zuojami bažnyčiose.
Mačiau, kaip redaktorius traukiasi at
so likusiojo krašto. Toji Lietuvos dalis bu Londono lietuvių veteranas, tur būt, dar
vo padalyta į dvi gubernijas: Polocko ir šios bažnyčios atsiradimą prisimenąs Pet bulas ir džiaugiausi į ginčus neįsimaišęs.
Mogilievo. 1773 m. kartu su Prūsijos ka ras Bulaitis, parapijos komiteto pirminin Jam pradėjo trūkti argumentų. Ypačiai,
ralium buvo kitas Lenkijos padalijimas, kas S. Kasparas, ilgametis veikėjas ir klu kai dvi generacijos prieš jį išstojo. O ten
po kurio Rusijai teko beveik visa likusi bo .kontraktorius“ M. Eiajorinasi ir ,,E. kamputyje, žiūriu, ir prisiekęs blaivinin
kas, mūsų šaunusis poetas Vladas Šlaitas
Lietuvos dalis.
Lietuvio“ redaktorius. Pastarasis kažkaip
Žemaitija (Samogitia) — Lenkijos pro vis bandė aiškinti, kad šv. Kazimieras lyg tokia iškilminga proga vieną stikliuką iš
vincija — yra 175 mylių ilgio ir 125 mylių ir neturėjęs būti įveltas, kad klubas galė lenkė... Ir pradėjau galvoti: gal tikrai jau
pločio, šiaurėj siekiasi su Kurlandija, ry jęs vadintis Lietuvių Parapijos klubu. Jis 20 metų pavėluota, gal, viską pametus, rei
tuose su Lietuva, pietuose su Vakarų Prū abejojo, ar marijonų atnaujintojas, Dievo kėjo imtis kurti svetainę ir klubą. Gal...
sija ir Baltijos jūra. Žemaitijoje yra daug Tarnas arkiv. J. Matulaitis būtų klubo
B. Šarūnas
miškų ir aukštų kalnų, kuriuose ganosi
daug galvijų ir randama labai daug me
daus. Čia taip pat yra geros veislės arkliai.
Gyventojai, nors yra būriški, bet sąžinin
gi; jie neleidžia jaunų moterų naktį išeiti
į lauką be žvakės rankoje ir be dviejų
skambalų prie juostos. Raseiniai yra svar Lietuvoje išleista Beiro Peėiuros Knyge
menės teismui. Dalyviai tam tikra prasme
biausias Žemaitijos miestas.“
lė „Tradicijos vanar ir šiandien", Kurioje
Tad šitaip apie Lietuvą buvo rašyta Keliama įvairių lietuviškų tradicijų pras imasi atsakomybės už tai, kas joje pažymi
ma."
1802 metais. Tokia istorijos interpretacija
buvo per amžius ir, tur būt, bus ir ateity me ir reiKalingumas. Tos Knygeles auto Kalbant apie visokias apeigas, negalima
je. Priklauso, kas ją rašo, kam ją rašo ir rius ta pačia proga parašė „Tarybinėje išvengti nepaminėjus religinių apeigų. Ne
Moteryje" straipsni, sakytume, pats sau išvengia to ir P. Pečiūra.
koks to rašymo tikslas.
recenziją, keliančią tą patį reikalą.
P. Girinis
„Religijos apeiga tarnauja religinėms
„Apeigos turinys ir forma gražiai išreiš pažiūroms, vaizdiniams ir jausmui stiprin
kia doras, kilnias ir aukštas idėjas, todėl ti. Dievo garbei ir su jo sankcija vyksta
verčia žmogų susimąstyti, pakilti iki poe apeigos bažnyčioje. Religijoje apeigos mis
KAIP MINĖS ČIURLIONĮ?
Iš lietuviu, spaudos matyti, kad M. K. tinių aukštyoių, atitruksiant nuo kasdie- tifikuojamos. Jose įžiūrimas antgamtinių
Čiurlionio šimto metų gimimo sukaktis nišKos prozos, ir stipriai susijaudinti. jėgų veikimas.“
bus vienaip ar kitaip atžymėta ne tik Lie Apeigos dalyviams daro didelį poveikį ir
Toliau jis rašo:
tuvoje, bet ir Sov. Sąjungoje. M. K. Čiur ilgai išlieka atmintyje.“
„Katalikiškos apeigos konqentruojamos
Čia autorius, įžvelgdamas ne tik į lietu bažnyčioje. Čia per apeigas įjungiamos ir
lionio vardas esąs įtrauktas į UNESCO
įžymių žmonių pagerbimo 1975 — 1976 m. vio, bet aplamai į žmogaus psichologiją, panaudojamos galingiausios poveikio prie
kalendorių. Ypačiai daug įvairių parengi pasako tikrą teisybę. Pvz., apie lietuviškų monės: išpuošta patalpa, gera akustika,
vestuvių apeigas jis taip rašo:
mų numatoma Lietuvoje.
spalvos ir muzika, puošnūs drabužiai ir net
„Sakykime, pamatėme mašiną, bet iš kvapai. Be to, apeigoms vadovauja prity
ženklų — ji apkaišyta gėlėmis ir auksu rę, gerai žinantieji tikinčiųjų psichologiją
blizga du sujungti žiedai — mes supranta specialistai.
me, kad čia vestuvinė jaunųjų mašina. Iš
rūtų vainiko ir apdaro atskiriame jauną Tačiau šiandien mistika nebedaro net ir
ją. Juodas jaunojo apdaras taip pat kalba, tikinčiajam didesnio įspūidžio. Tikintįjį
kad jis rimtas ir pasiruošęs gyvenimo per pirmiausia traukia apeigų estetika, kuri
mainai. Specialiai pasipuošusių pamergių jam įprastai maloni ir tapusi papročiu.“
ir pajaunių būrys liudija, kad tai yra vie
šitoje vietoje autorius, tur būt, norom ar
potencialą minėtosioms organizacijoms ša sutartis su grupe liudininkų. Kitų da nenorom prieštarauja pats sau. Aprašyda
augti, jei nepasiduosim apatijai ir mate lyvių nekasdieninė apranga ir gėlės sako, mas vestuvių apeigas, jis kaip tik ir iške
kad čia ne paprastas, o iškilmingas įvykis. lia tą estetiškai mistinį jų aspektą, be ku
rializmui."
Šventinis pulkas, muzika, vaišės ir pramo rio ir pačios apeigos neturėtų prasmės. Jis
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 6) ryšium su gos leidžia pažinti, kad didelės ir svarbios pabrėžia, kad nei kiek neapsirikta, atiduo
JAV Lietuvių Bendruomenės paskelbtu iškilmės — vestuvinė šventė. Jei matome dant civilinėms vestuvių apeigoms Kaune
vien tik gimines, tai tuokiasi suvalkiečių senąją rotušę, taip labai primenančią baž
spaudos vajum, savo vedamajame rašo:
„Jei išeivija ir po daugelio metų yra gy pora, o jei dalyvauja ir kaimynai — visas nyčią. Tad ką jau bekalbėti apie krikščio
va tautine prasme, tai visų tų veiksnių dė kaimas, tai kupiškėnai. Jei paseksime ves niškąją religiją, kurioj bažnyčia tiesiog ir
ka, kurie darbuojasi lietuviškajai kultū tuvių eigą, pastebėsime — ji vyksta kaip vadinama mistiškuoju Kristaus kūnu.
rai. Tų veiksnių tarpe neabejotinai svarbų nekasdieninių formų grandinė, kuri daly „Apeigos vainikuoja svarbiausius visuo
vaidmenį atlieka spauda. Galime ją kriti vius ir net žiūrovus stipriai žavi ir jaudi meninio ir asmeninio gyvenimo faktus ir
kaipo tokios yra labai svarbios komunisti
kuoti, aukštesnio lygio pageidauti, bet na.“
Taip iš tikrųjų buvo ir taip, matomai, nio auklėjimo komplekse“. Taip aukštai ir
kartu turime pripažinti, kad jos skleidžia
mas žodis yra stipriai gaivinantis veiks tebėra. Todėl reikia sutikti su autorium, teisingai kelia ir vertina apeigas P. Pečiū
ra. Jeigu komunistinis auklėjimas teikia
nys, pasiekiąs savo tautiečius net ir toli kai jis rašo:
miausiuose pasaulio kraštuose. Tiesa, tą
„Klysta, kurie nevertina apeigos ir šei tokios didelės reikšmės paprastom buiti
lietuviškąjį žodį netgi dar gyviau sklei mos šventėse. Apeigos apvainikuoja svar nėm apeigom, jų estetikai ir mistikai, tai
džia moderniosios priemonės — radijas ir bius vienkartinius asmeninio žmogaus gy religinės apeigos, logiškai galvojant, turė
televizija, tačiau jos prieinamos tik tiems venimo įvykius ir padeda įtvirtinti visuo tų pasidaryti neatskiriama komunistinio
tautiečiams, kurie gyvena didesniuose tel menėje įvykusias šeimoje permainas, pa auklėjimo dalimi.
J. Bltm.
kiniuose. Tuo tarpu spauda gali pasiekti minėti jas. Dažnai apeiga sankcionuoja
visur. Be to, ji yra labiau išliekamo pobū naujas moralines normas ir visuomeniškai
džio — išspausdinti dalykai išlieka ilgiau patvirtina pasiruošimą ir teisę tolesnei
nei radijo ar televizijos programos, kurios veiklai. Todėl ne veltui sako žmonės, kad BALTIJOS VALSTYBĖS NEMINIMOS
išnyksta su jų pabaiga. Dėlto ir toliau iš jei vyras negali savo vestuvėms įsigyti tin
eiviams tenka pagrindinį dėmesį teikti karnų drabužių ir padovanoti sužadėtinei
„Gimtasis Kraštas“ (Nr. 4) įsidėjo A.
spaudai. Tradicinis spausdintas žodis žiedo, tai tegul nesituokia. Ir iš tikrųjų: Strumskio straipsnį apie Australiją ir jos
šimtmečiais gaivino religinę ir tautinę lie vedybos — tai ne tik fiziologinis, bet ir politiką. Ten sakoma, kad „Australija nie
tuvių sąmonę tiek Lietuvoje, tiek už jos profesinis, dvasinis subrendimas. Juk rei kada neveikė viena, o ieškojo „galingų
ribų. Jo misija iš esmės ir šiandieną nėra kės aukotis vienas kitam vardan vaikų, draugų“ paramos“. Iš tolimesnių išvedžio
pasibaigusi. Ji gal net padidėjusi, nes pa juos auklėti, formuoti juos asmenybėmis. jimų matyti, kad Australija tais „galin
skaityti daugiau ar mažiau gali kiekvie Taigi apeiga išreiškia savo simboline gais draugais“ dabar pasirinko Sovietų
nas. Užsisakyti laikraštį ar nusipirkti kny kalba — ženklais ne dirbtinę, o realią pa Sąjungą. Esą E. G. Whitlamo vizito metu
gą taip pat gali kiekvienas. Trūksta ne dėtį. Ji nėra maskaradas, jei nedirbtinė, pasirašytame komunikate sakoma, kad
bent paskatos, kuri išjudintų visus tau todėl, nors ir persipina su linksmybėmis „abi pusės konstatavo, jog dėl eilės svar
tiečius aktyviai dalyvauti spaudos gami šventėje, skiriasi nuo pramogos. Ji turi biausių tarptautinių problemų Tarybų Są
nime, platinime ir skaityme. Mūsų tautie būtinai atspindėti realią padėtį, kitaip jungos ir Australijos pozicijos sutampa
čių skaičius išeivijoje nėra mažas. Jei visi virsta žaidimu, kurio nenorima žaisti. arba yra artimos“. Tačiau nei vienu žo
būtų lietuviškos spaudos prenumerato Apeigoje paprotys išreiškiamas labai kon džiu neužsimenama apie Baltijos valsty
riai, ji būtų žymiai pajėgesnė.“
krečiai, aiškia forma ir pateikiamas visuo bių pripažinimą Sovietų Sąjungai.

Apeigos ir mitai
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Saulės energija
Ne visi Europos kraštai turi pakanka
mai saulėtų dienų, kad galėtų panaudoti
saulės spindulius energijos gamybai. Gal
blogiausioje padėtyje yra Anglija, kur vi
dutiniškai yra tik keturios giedrios valan
dos per parą. Tačiau saulėtesnių kraštų
moklsininkai jau seniai žiūri j saulę, kaip
į neišsemiamą energijos šaltinį. Deja, tuo
tarpu saulės spindulių panaudojimas te
bėra tik bandymo stadijoje. Nors kaikur
jau galima rasti mažus saulės energijos
įrengimus, tačiau didelio masto energijos
gamyba dar tolimoje ateityje.
Vienas Amerikos profesorius tvirtina,
jog iki 1985 metų būtų galima pastatyti
pirmą saulės jėgainę. Deja, jojo projektas
kasmet kainuotų tūkstantį milijonų dole
rių, pareikalautų 13 ha ploto veidro
džiams ir turėtų tik 2 MW galingumą (1
MegaWattas — 1000 KW). Norint turėti
1000 MW jėgainę (maždaug tokio pajėgu
mo, kaip Elektrėnai Lietuvoj), tektų skir
ti 65 kv. km. veidrodžiams.
Saulės jėgainės kol kas dar nepraktiš
kos dėl kelių svarbių priežasčių. Pirmiau
sia, tokių jėgainių statyba brangiai kai
nuotų: $15,000 už kW, palyginus su $500$600 už kW atominės jėgainės. Bet dar
svarbesnis yra faktas, kad ligi šiol nėra
rasta gero būdo energijai taupyti lietingo
mis dienomis, ar nakties laikotarpiui.
Bandymai išnaudoti saulės energiją nė
ra nauji. Vienas iš pirmiausių eksperimintų buvo rodomas 1878 metais Paryžiaus
parodoje, kur saulės energijos rinkėjas
buvo panaudotas garo mašinai varyti. Ši
pastaroji suko spausdinimo mašiną. Vė-s
lesniais laikais, 1930-1950 metais, sauliniai
vandens šildytuvai buvo naudojami Flori
doje ir kituose saulėtose JAV-bių dalyse.
Bet jie išėjo iš apyvartos, kai kuro kainos
nukrito. Panašūs šildytuvai vėliau buvo
naudojami Japonijoje, Australijoje ir Iz
raelyje.
Per praėjusius kelis dešimtmečius Ame
rikoje buvo pastatyta virš 20 eksperimen
tinių pastatų su saulės apšildymu bei vė
dinimu. 1938 metais buvo pastatytas Mas
sachusetts Technologijos Instituto „Solar
House I“. 1956 metais New Mexico valsti
joje buvo atidarytas pirmas įstaigų blo
kas su sauliniu apšildymu. Pastaroji siste
ma kainavo $17,000, o visas pastatas —
$60,000. Deja, 1962 metais buvo nustota
naudotis šia sistema, kadangi per daug
kainavo remontai. Dabar, JAV Valstybi
nio Mokslo finansuojama, ji vėl pradėjo
veikti .
Dabar, kai kuro kainos labai smarkiai
pakilo, vėl susidomėta saulės energija. Ži
novai galvoja, jog pirmiausia paplis van
dens šildytuvai, vėliau centrinio šildymo
katilai ir vėsintuvai. Be to, saulės energi
ja taip pat bus naudojama pramonėje ir
laboratorijose oro ir vandens šildymui.
šiuo metu Vermont'© valstijoje yra pro
jektuojamas 10 butų pastatas su saulės
energijos centriniu ir vandens šildymu.
Sistemą varys 450 kv. metrų rinkėjas, ku
ris stovės šalia pastato. Visi įrengimai kai
nuos apie $150 už rinkėjo kvadratinį met
rą, kas yra labai brangu. Projektuotojai
prisipažįsta, kad tokia statyba negali būti
pateisinta ekonominiu atžvilgiu. Tai yra
daroma, kad įsigyti patyrimo. Tikimasi,
jog vėlesįnė|s sistemos geriau apsimokės.
Šiandieninėmis kainomis, statant priva
taus namo saulės apšildymo sistemą, iš
laidas (dėl sutaupymo kuro) galima būtų
padengti tik po 20 metų. Bet, kadangi už
paskolas reikia mokėti 11% palūkanų, to
kios didelės kapitalinės išlaidos visai ne
apsimoka.
JAV-bių valdžia, būdama labai susirū
pinusi energijos (ypač naftos) kainomis,
paskyrė stambias pinigų sumas saulės
energijos išvystymui. Vienas iš eksperi
mentinių projektų, mokykla Virginijoje,
turės 4,500 kv. metrų rinkėją $68,500
vertės. Skaičiuojama, kad šis įrengimas
amortizuosis po 30 metų, jeigu paskolos
palūkanos bus 10% ir naftos kaina per tą
laikotarpį pakils 3 ar 4 kartus. Turint gal
voje, kiek naftos kaina pakilo per pasta
ruosius metus ir prileidžiant, kad naftos
ir anglies rezervai vis mažės, labai gali
mas daiktas, kad saulės energijos kaina
neužilgo bus priimtina.
aVč

KIEK MIRĖ KUNIGŲ?

Per 1974 m. Lietuvoje mirė 22 kunigai.
Paskutinis (gruodžio 15 d.) mirė kun. Al
fonsas Radzivilas, Šiaulių šv. Jurgio para
pijos klebonas.

KAI REIKIA
SIUNTINIO
Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:
Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
1 LADBROKE GARDENS,
LONDON, Wil 2PU

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

Lietuvių Kronika
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
Primename, kad „Europos Lietuvio“ ir
Nidos Knygų Klubo atstovė Vokietijoj yra
Živilė Vilčinskaitė, 58 Hagen/Westf., Luetzowstrasse 59. Ji priima laikraščių ir kny
gų užsakymus ir persiunčia pinigus.
Postschekonto Nr. yra 640-28-461, Postschekamt, Dortmund.

VIEŠNIA Iš ŠVEDIJOS
Praėjusią savaitę Lietuvių Namuose ap
silankė viešnia iš Švedijos, Elena Šimkie
nė. Ji dalyvavo Vasario 16 d. priėmime, o
kitą dieną apsilankė redakcijoje ir apžiū
rėjo spaustuvę. E. Šimkienė yra baigusi
Vilniaus universitetą, bet, norėdama įsi
gyti specialybę, studijavo ir baigė chemi
jos ir biologijos mokslus Švedijoje. Dabar
ji yra mokytoja (adjunkt) Nykoeping'e.
Švedijoje (Lund) gyvena ir jos šeima.
Atsisveikindama E. Šimkienė paliko
£20.00 auką.
AUKOS

biavo su kitomis organizacijomis. Metų
bėgyje turėjo 8 posėdžius, surengė išvykas
į Liet. Sodybą, Bradfordą ir į Nottinghamo liet, sąskrydį; surengė Dariaus ir Gi
rėno, kariuomenės minėjimą ir N. Metų
sutikimą. Dalyvavo Eccles mieste žuvusių
karuose už laisvę karių pagerbime, eise
noje ir prie karių paminklo padėjo vaini
ką. Skyriaus finansinis stovis labai geras.
Parėmė Tautos Fondą. Nariams buvo iš
duotas ramovėnų Sąjungos Statutas.
Susirinkimas vienbalsiai sutiko, kad Si
mas Kudirka būtų priimtas ramovėnų są
jungos garbės nariu.
Nors naujasis Statutas, kuris dabar jau
galioja, reikalavo naujų rinkimų, kurie
turės įvykti kas metai, tačiau pagal seną
jį Statutą teisėtai išrinktoji dviems me
tams valdyba, visiems sutikus, pasiliko
ilki 1976 m.
Iš Centro Valdybos yra gautos Naujojo
Statuto knygutės, kurios nariams duoda
mos nemokamai. Už jas apmokėjo skyrius.
Knygutes galima gauti pas skyr. iždinin
ką A. Jakimavičių, gyvenantį 10, Fraser
Road, Manchester, M8 6HH.

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
F. šilingas — 1.50 sv., L. Švalkus — 1.00
BLYNŲ BALIUS
sv., E. Purželienė ir M. Gelvinauskienė —
po 0.50 sv.
Vasario 8 d. Manchesterio Liet. Soc. klu
'I
bas surengė blynų balių. Šeimininkės, M.
Tautos Fondui aukojo:
L. M. Ratelio „RŪTA“ narės, vietoj tradi
N. Butkus — 5.00 sv., V. Apanavičius — cinių bulvinių blynų iškepė gardaus ku
gelio ir miltinių vyniotinių, kuriais buvo
2.00 sv., L. Švalkus — 1.00 sv.
visi pavaišinti.
UŽKLIUVO PAŠTE
Manchesteryje iš Lietuvos atsivežti lie
Platesnis DBLB organizuoto Vasario 16- tuviški papročiai gražiai tebeužlaikomi ir
sios minėjimo aprašymas įstrigo pašto dė dabar. Tų pačių papročių reikia išmokyti
žutėje... Vieno rytinio Londono rajono ir mūsų jaunimą. Lietuviškus papročius
paštininkai sustreikavo ir nebeliečia laiš užlaikyti ir lietuvišką kultūrą puoselėti
kų. Pavyko tik gauti tame minėjime M. yra mūsų visų šventa pareiga.
A. P-kis
Bajorino skaitytos paskaitos tekstą, ku
rį, kiek sutrumpinę, spausdiname šitame
numeryje.
NOTTINQHAMAS

SERGA
ŠAUNUS BLYNŲ BALIUS
Jonas Matulevičius staiga sunegalavo
Graži šeštadienio popietė. Saulutė kar
širdimi. Paguldytas Hillington ligoninėje, tais pasirodo pro pilkus debesis. Bet Not
Osterley ward.
tingham© miesto gatvėse ir su žiburiu ne
surasi nei vienos lietuvės moters. Jos vi
sos namie viena su kita lenktyniauja prie
MIRĖ J. KRIŠČIŪNAS
blynų ir kugelių. Vyrai žino tuo metu vir
Vasario 22 d. mirė Jonas Kriščiūnas (77 tuvėje nesimaišyti, nes nebe pirmas blynų
m.), gyvenęs 14, Priory Rd., Kew.
balius ruošiamas...
Velionis buvo kilęs iš Panevėžio. Lietu
Vakare visos iškilmingom sukniom pa
voje paliko sūnus ir dukra su šeimomis.
Laidotuvės bus kovo 3 d. 9 vai. iš Lietu sipuošusios meiliai pasitinka svečius, tar
si jos tik tam ir atvykusios. O tų svečių
vių bažnyčios.
— visa šimtinė.
Švelniu balseliu prabilo pirmininkė A.
Važgauškienė, pasveikino svečius ir pa
kvietė kun. A. Matulaiti palaiminti sta
LONDONO DBLS I-JO SKYRIAUS
lus. Tuo tarpu ant jų matosi tik bonkos ir
SUSIRINKIMAS
įvairūs skanėstai. Blynai ir kugeliai dar
Lietuvių Socialinio klubo patalpose ko karštose virtuvės krosnyse.
Dr. St. Kuzminskas sveikina šeiminin
vo 2 d., sekmadienį, 5 v. vak. šaukiamas
Londono DBLS I-jo skyriaus metinis na kes ir dėkoja už jų triūsą. K. Bivainis
rių susirinkimas. Dienotvarkėje: valdybos džiaugiasi, kad blynų baliai virsta tradici
pranešimai, naujos valdybos rinkimai ir niais, bet kartu ir nerimsta — nori juos
kt. Nariai ir prijaučiantieji kviečiami gau pamatyti.
siai dalyvauti.
Pagaliau pasirodo įvairiausių rūšių bly
Skyriaus Valdyba
nai ir kugeliai. Prasidėjo tikroji puota. Vi
si pamiršo krizes ir infliacijas. Vaišingų
jų moterų patiekalai ir vyrų stikliukai vi
SUSIRINKSIME
sus vertė šypsotis ir sotintis. Ačiū Moterų
,,E. Lietuvio“ Nr. 5 paskelbtasis M. T. Draugijai ir jos narėms.
Cornish straipsnis „Gyvybinis klausimas“
K. b.
susilaukė platesnio atgarsio. Veiklesnieji
lietuviai, ypačiai jaunesnioji karta, jų
draugams anglams talkininkaujant, pradė
jo aktyviai svarstyti, kaip pagyvinti Ang
VASARIO 16 MINĖJIMAS
lijos lietuvių veiklą.
Šitiems dalykams aptarti iniciatorių
Kovo
1 d. 6 vai. Bradfordo Lietuvių Vy
grupė kovo 9 d. 3 vai. p. p. Lietuvių Na
čio
klubo
valdyba savo patalpose, 5 Oak
muose kviečia norinčių j lietuviškąją veik
lą įsijungti ir ją pagyvinti žmonių pasita Villas, Bradford 8 rengia Vasario šešiolik
rimą. Kviečiami visi — neatsižvelgiant į tosios minėjimą. Ta pačia proga bus ofi
amžių ir profesiją. Kadangi šiame susiti cialiai atidaryta naujai įrengtoji Vyčio
kime dalyvaus ne vien tik lietuviai, bet klubo salė.
Programoje — kun. J. Kuzmickio pa
ir jų draugai, tai ypatingai kviečiami tie
skaita
ir meninė dalis.
jaunesnės kartos žmonės, kurie jaučiasi
Klubo valdyba širdingai kviečia minėji
lietuviais ar jų draugais, nors ir nebekal
me kuo skaitlingiausiai visus dalyvauti.
ba lietuviškai.
Vyčio klubo Valdyba
Iniciatoriai

LONDONAS

BRADFORDAS

SUVAŽIAVIMAI

LIET. SODYBA

Pakartotinai skelbiama, kad DBLS
XXVII metinis atstovų suvažiavimas bus
ATOSTOGOS L. SODYBOJE
Lietuvių Namuose, Londone kovo 15 d.
Jau
atspausdinta nauja L. Sodybos bro
Pradžia 13.00 vai.
šiūra
ir
1975 m. kainos.
Tą pačią dieną 17.00 vai. įvyks ir L. Na
Vienos savaitės atostogų kaina yra
mų Bendrovės akcininkų metinis susirin
kimas. Akcininkai kviečiami susirinkime £26.00, plius VAT. Už vieną parą reikės
mokėti £4.50, o už nakvynę ir pusryčius
gausiai dalyvauti.
£2.50.
Kas numato L. Sodyboje atostogauti, tu
MANCHESTERIS
rėtų nedelsdami užsisakyti kambarius.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 1 d. L. K. V. S-ga „RAMOVĖ"
Manchesterio skyrius turėjo M. L. S. klu
bo patalpose visuotinį metinį narių susi
rinkimą.
Susirinkimą atidarė skyr. pirm. K. Mu
rauskas. Pirmininkavo J. Pilipavičius,
sekretoriavo S. Lauru venas.
Iš valdybos pranešimų matėsi, kad sky
rius gyvai veikė ir glaudžiai bendradar

DAKTARO RAŠTAS
Beveik visi gydytojai rašo neįskaito
mais ieroglifais. Neseniai viena moteris
Londone atnešė į vaistinę receptą, kurį
jai daktaras paliko laiškų dėžutėje. Mote
riškė tikėjosi įprastų vaistų, o vaistinin
kai išskaitė: „Buvau atvykęs, bet nieko
neradau. Rytoj vėl ateisiu“.

1975 m. vasario 25 d. Nr. 9 (1249)

Ką turime daryti?
(Santrauka M. Bajorino paskaitos,
skaitytos Vasario 16-tosios proga
Londone)
Paskaitininkas pradžioje suminėjo, kad
nebesustos prie daug kartų girdėtos Vasa
rio 16-tosios istorijos. Trumpai palietęs
Vliko ir P. L. Bendruomenės veiklą bei sa
vitarpio nesantaikas, jis klausia:
,,Ar nebūtų atėjęs laikas mūsų veiklą
persvarstyti, pažiūrėti, kokius pakeitimus
galima padaryti ir nustatyti gaires atei
čiai, prisitaikant prie pasikeitusių aplin
kybių? Tų dalykų mes nesame rimtai
svarstę, ir to nepadarys valdybų posė
džiai, susirinkimai ar suvažiavimai, kur
žmonės susirenka visai kitam tikslui — ei
namųjų reikalų apsvarstyti, pasibarti ir
naujos valdybos išsirinkti.
Ką mes išeivijoje galime ir turime da
ryti? Pagal P. L. E-nę mūši! tikslai yra
du: išlaikyti išeiviuose lietuvybę ir atko
voti Lietuvai laisvę.
Aš tuos tikslus kukliau nusakyčiau: 1)
auklėti vaikus lietuviškai ir palaikyti tau
tinį susipratimą išeivijoje, 2) stengtis lai
kyti Lietuvos vardą gyvą šiame krašte ir
3) remti, kiek ir kaip galima mūsų tautie
čius Lietuvoje.
Pirmam tikslui pasiekti mums reikia
teikti visokeriopą paramą tėvams ir mo
kytojams, kurie pasišvenčia vaikų auklė
jimui. Tautiniam susipratimui palaikyti
išeivijoje padeda laikraščiai, knygos, mi
nėjimai ir kt. Čia vargiai ką daugiau ga
lima padaryti, tik gal reikėtų pasvarstyti,
kaip tą viską pagyvinti, paįvairinti, pa
naujinti. Taigi, mes patys turėtume rody
ti daugiau solidarumo ir paramos vieni
kitiems, o ne pavydo, kad tas ar kitas ge
riau įsikuria ar geresnį automobili nusi
perka. Reikia vieni kitiems padėti, kad
kiekvienas lietuvis jaustųsi laimingas, ga
lįs priklausyti lietuviškai bendruomenei.
Mažiausia darome, kad šio krašto gy
ventojai neužmirštų Lietuvos vardo. Ypač
jaunesniajai kartai žodis „Lithuania“ yra
nežinomas. Tai yra sunki pareiga ir prie
monių maža. Man atrodo, kad vieną sritį
vis dėlto apleidžiame, o tai yra dalyvavi
mas angliškose organizacijose, klubuose,
parapijų tarybose, prof, sąjungose ir pan.
Jau vien lietuviška pavardė sudomina ki
tus, ir neišvengiamai žodis „Lithuania“
yra išgirstas. Laiškų rašymas laikraš
čiams irgi yra girtinas dalykas. Grandio
zinių meninių parengimų angliškai visuo
menei beveik nebeįmanoma surengti. Ma
žesnių kultūrinių parengimų ir parodų
jau esame turėję. Socialiniai klubai, Lie
tuvių Namai, Sodyba irgi prisideda prie
to paties tikslo. Gal yra ir daugiau sričių,
kurias galėtume išnaudoti — tik reikėtų
atsidėjus apsvarstyti.
Tačiau svarbiausiu mūsų uždaviniu lai

kau remti ir bendrauti su mūsų tautie
čiais Lietuvoje. Jie labai nori su mumis
susitikti ir tokie susitikimai tik į gerą ga
li išeiti. Juk dauguma jų mažai pažįsta
pokarinį gyvenimą laisvame krašte, o jau
nimas visai nėra matęs laisvės. Jie gi tu
rės valdyti Lietuvą, nepriklausomybę at
gavus. Tikimės, kad Lietuva bus demokra
tiškai valdoma valstybė, gi demokratija
yra viena iš sunkiausių valdyrhosi formų.
Tam žmonės turi būti gerai pasiruošę ir
turėti patyrimo. Kitaip demokratija neiš
silaikys. Matome, kas dedasi naujai su
kurtose Afrikos valstybėse.
Mes mažai turime galimybių bendrauti
su savaisiais, bet kur galima, reikia iš
naudoti kiekvieną progą, o ne nuo jos bėg
ti, kaip yra kartais daroma.
Mes svarstome ir ginčijamės apie ne
reikšmingus dalykus, o bėgame nuo paties
svarbiausio — tai yra, nuo klausimo, ko
kius santykius mes galime ir turime pa
laikyti su kraštu. Vieni barasi ant tų, ku
rie važiuoja atostogų į Lietuvą, kiti tai gi
ria; vieni bėga tolyn nuo čia atsilankan
čių lietuvių, kiti ieško progų su jais susi
tikti. Privačiai mes tai dažnai apkalbame,
bet viešai bijome užsiminti. Kodėl?
Vienoks ar kitoks bendravimas su mūsų
tautiečiais Lietuvoje yra naudingas ne tik
jiems, bet ir mums. Visai atskilę nuo savo
krašto, mes greičiau žlugsime.
Anksčiau minėjau, kad paskaitininkų
raginimas mus būti vieningais nepasiekia
savo tikslo, nes į tai niekas nekreipia dė
mesio. O vis dėlto, ir aš neiškenčiu prie to
raginimo neprisidėjęs. Tam tikras tryni
masis, lenktyniavimas, mano manymu, nė
ra jau toks blogas dalykas. Jis įneša į gy
venimą gyvumo, ginčų, turime apie ką
kalbėti ir rašyti. Yra blogai, kai suskaldo
mos jėgos, ir nei vieni, nei kiti atskirai
nieko nebegali padaryti.
Ir pas mus jau yra jaučiama apatija,
sustingimas. Todėl reikia ieškoti naujų
veiklos barų, imtis naujų darbų. Kad ir
gerai išdekoruotas butas, po kelių metų
atsibosta ir dekoracijos yra keičiamos.
Suprantama, kad yra sunku išlaikyti
gyvą veiklą neribotą laiką. Jau 35 metus
laukėme Lietuvos išlaisvinimo, ir dar ne
matyti, kada tai ateis.
Reikia tačiau neužmiršti, kad šiais ato
miniais laikais aplinkybės greitai keičiasi
ir jos gali visai netikėtai pasikeisti ir mū
sų naudai.
Kada šiandien net mažiausios primity
vios tautos, kurios niekuomet nebuvo
laisvos, yra nepriklausomos, negalima ti
kėti, kad Lietuva ir kitos kultūringos Ry
tų Europos tautos liktų pavergtos.
Nė vienai sekundei neturime nustoti ti
kėjimo į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą,
ir šios dienos tikslas yra tą tikėjimą at
naujinti, sustiprinti ir visą laiką jį savy
je laikyti.“

Sficiityteju taigai
KAIP PAGYVINTI VEIKLĄ?

Paskaitęs „E. Lietuvyje“ pranešimą apie
Londono liet, jaunimo norą pagyvinti or
ganizacijų veiklą, ir tuo reikalu kviečia
mą kovo 9 dieną susirinkimą, norėčiau tik
dar paraginti visus kuo skaitlingiau daly
vauti. Turint galvoje artėjantį DBLS su
važiavimą, jaunimas turėtų pasitarti ir
organizuotai dalyvauti suvažiavime, kad
galėtų atjauninti tą didžiausią ir svar
biausią organizaciją D. Britanijoje. Tik ją
atjauninus, galima tikėtis pagyvinti jos
veiklą.
Kiek žinau, DBLS Centro Valdyba ir
Lietuvių Namų bendrovės vadovybė šiuo
metu svarsto tų organizacijų pertvarkymo
klausimą, turėdami galvoje mažėjantį na
rių skaičių. Jaunimas, neabejotinai, galė
tų daug padėti, jeigu prisidėtų prie veda
mų diskusijų.
Man atrodo, kad viena iš mūsų organi
zacijų negalavimo priežasčių yra susiskal
dymas į mažus vienetus, ir kai kurių veik
lesniųjų asmenų apsikrovimas pareigomis.
Atrodytų, kad D. Britanijos lietuviams už
tektų dviejų bendrinių organizacijų: vie
nos tautinės ir antros — religinės. Visi tu
rėtų susiburti apie D. Britanijos Lietuvių
Sąjungų ir jos ekonominį ramstį — Lietu
vių Namų Bendrovę. Religiniams reika
lams yra įsteigta Bendrija.
Vadinamoji Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba turėtų išnykti, nes DBL
S-goje gali visi lengvai sutilpti. Reikia tik
šiek tiek tolerancijos ir gero noro.
Suprantama, kad Lietuvių Sąjunga turi
prisitaikyti prie susidariusios padėties —
priimti visas D. Britanijoje esančias ma
žas organizacijas po savo sparnu. Tam
tikslui Sąjungos įstatai yra pritaikyti, te
reikia juos sąžiningai vykdyti. Sakau „są
žiningai", nes per keletą pastarųjų metų
S-gos Taryba šiuo atžvilgiu smarkiai nu
sižengė, kas neigiamai paveikė į organiza
cijų apjungimą.
Tektų paminėti ir kitą priežastį, kuri
prisidėjo prie DBLS veiklos apmirimo.
Niekas dėl to nėra kaltas, bet patyrimas
parodė, jog DBLS ir Lietuvių Namų B-vės
vadovybių apjungimas neigiamai paveikė
į Centro Valdybos veiklą. Jungtinė vado
vybė per daug laiko sugaišta rūpindamąsi
ekonominiais reikalais, t. y. Sodyba, Lie

tuvių Namais bei spaustuve, ir jai nelieka
laiko jaunimo reikalams, kultūrinei bei
socialinei veiklai.
Atrodytų, kad geriau būtų buvę, jeigu
turėtume atskiras vadovybes Lietuvių Są
jungai ir L. Namų b-vei. Norint tokiu bū
du persitvarkyti, atsidaro durys jaunimui
perimti Sąjungos veiklą, paliekant vyres
niesiems ekonominės organizacijos vado
vavimą. Ligšiolinis ryšis ir bendradarbia
vimas tarp abiejų organizacijų turėtų lik
ti kaip dabar.
Turint galvoje, kad jau dabar Sąjunga
turi jauną pirmininką ir porą Valdybos
norių, atjauninti Centro Valdybą nesun
ku. Tereikia minėtuosius paliuosuoti nuo
direktorysčių, ir išrinkti į C. Valdybą dar
du nariu iš jaunimo tarpo.
Turint jauną ir energingą C. Valdybą,
Sąjungos kultūrinė ir socialinė veikla tuoj
pagyvėtų. Kaip man atrodo, to laukia ne
tik jaunimas, bet ir senimas. Tad visi į
kovo 9 dienos susirinkimą ir kovo 15 die
nos suvažiavimą.
J. Vilčinskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAME — kovo 2 d., 11 vai., 19
Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAME — kovo 2 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
GLOUCESTERYJE — kovo 8 d., 14 vai.,
St. Peter's, London Rd.
STROUDE — kovo 8 d., 17.30 vai., Bee
ches Green.
NOTTINGHAME — kovo 16 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
DERBYJE — kovo 16 d., 14 vai., Bridge
Gate.
NOTTINGHAME — kovo 4 d., šv. Kazi
miere, 7 vai. vakare, Liet. Židinyje.
LEAMINGTONE Spa — kovo 9 d., 14.30
vai., St. Peter, Dormer Place.
COVENTRYJE — kovo 9 d., 18 vai., St.
Elizabeth's.
BRADFORDE — kovo 2 d„ 12.30 v., už
Bažnyčią Lietuvoje.
BRADFORDE — kovo 16 d., 12.30 v.
HALIFAXE — kovo 23 d., 1 vai. p. p.
BRADFORDE — kovo 30 d., 12.30 v., Pri
sikėlimo Mišios.

Vaistines
Iš Domo Jasaičio M. D. straipsnio
„Medicinos istorijos didžiojoje Lie
tuvos Kunigaikštystėje fragmentai“.
Gydytojas be vaistinės netenka daug
reikšmės, o jo patarimai ir receptai lieka
benaudžiai. Nėra duomenų, įrodančių vais
tinių buvimą Lietuvoje iki XV amžiaus
galo. Manoma, kad valdovų ir didikų as
meniniai gydytojai buvo pirmaisiais vais
tininkais.
Jogailos piniginėse apyskaitose minimas
vaistininkas Andrius ir „daktaras miste
ris Jokūbas". Abudu gyveno Krokuvoje.
Matomai, Lietuvoje tuo laiku vaistinių
nebuvo, nes Vytautą aprūpindavo vaistais
jau minėtas Andrius arba Rygos vaistinės.
Net 1506 m., kuomet d. kung. Aleksand
ras laikinai reziduojąs Vilniuje, mirtinai
susirgo, tai Balinskis atgabeno skubos ke
liu vaistinę iš Krokuvos. Gal tasai nelem
tas įvykis paskatino Aleksandro įpėdinį
nupirkti Vilniuje žemės sklypą ir ten pa
statyti namą vaistinei. 1523 m. tas pats
karalius Žygimantas išleido įsaką dėl pe
riodiško vaistinių tikrinimo.
„Kadangi daugelis vaistų pirklių, netu
rėdami visų gydymui reikalingų medžia
gų, jas pakeičia kitomis, o taip pat vais
tus gamina iš užsigulėjusių ir išsikvėpu
sių medžiagų ir kadangi dėlto daugelio
žmonių sveikata atsiduria pavojuje, to
dėl nutariama ir įsakoma: medicinos dak
tarai, gyvenantys miestuose, kur yra vais
tinės, paeiliui privalo atidžiai tikrinti
vaistines ir vaistų sandėlius vieną kartą
per metus. Patys vaistininkai, žinodami,
kad gali netekti vaistinės, įsipareigoja
daktarams visą išdėstyti ir parodyti. Ypa
čiai užsispyrusius vaistininkus, neturin
čius net būtiniausių vaistų, daktarai, pa
siremdami mūsų potvarkiu, privalo iš
vilkti viešumon ir pašalinti". (Z. Gasiorowski. Zbor wiadomosci do historji sztuki lekarskiej w Polsce Tom I, Poznan, st.
165, cit. V. M., 61).
Jau XVI šimtmečio vidupyje Vilniuje
buvo keliolika vaistinių. Užsilikę raštai
rodo, kad 1555 m. Vilniaus Katedros kapi
tula ir 1569 m. Vilniaus vyskupas jau tu
rėjo savo vaistines.
Vilnių sekė kiti miestai. Pirma vaistinė
Kaune atsidarė 1540 m., o XVI amžiaus
gale jau buvo trys. 1655 m. Tomas čenčeris atidarė pirmą vaistinę Kėdainiuose.
XVIII a. įsikūrė vaistinės Šiauliuose ir
Telšiuose.
Vaistinių pagrindinis uždavinys buvo
paruošti gydytojų nurodytus vaistus ir
prekyba vaistų medžiagomis. Retkarčiais
vaistinės atlikdavo ir kitų rūšių darbus:
karalaius dvarui gamindavo saldumynus
ir skanėstus.
Senobinių vaistinių inventoriai primena
dabartinių JAV vaistines. Vienos vaisti
nės Kaune padarytas inventorius (1607)
rodo, kad tik 30% buvo vaistai, o kitus su
darė užjūrio skanėstai, įvairių rūšių cuk
rus (jis tuomet buvo atvežamas iš Indijos
per Aleksandriją ir Veneciją), saldainiai,
saldumynai, prieskoniai ir t. t.
Tų laikų vaistinės buvo cukrainės, o
taip pat kolonialinių prekių krautuvės. Ji
buvo cheminė laboratorija, dirbtuvė —
kurioje liejo žvakes, darė muilą, paraką,
klijus, dažus ir t. t. Vėliau joje atsirado
spiritas, likeris ir pan. Vaistinės buvo sa
vo rūšies baras, kuriame žmonės mielai
susitikdavo, užkąsdavo, išgerdavo ir atli
kinėjo įvairius reikalus. Vaistinės ir tais
laikais nešė didelį pelną.
Šalia vaistų, kurių gydomos savybės
buvo ištirtos ir patikrintos, jose buvo
daug kitokių tariamai gydančių medžiagų.
1607 m. vienos Kauno vaistinės invento
riuje randama 15 svarų Egipto mumijų.
Vaistinėse taip pat randami gydantys
brangakmenys, gyvačių taukai, vilkų tul
žis ir kepenys, išmatos, žmogaus kaukuolė, džiovintas pakaruoklio kraujas ir t. t.
Vaistininkai, nors neprivalėjo baigti
universitetą ar kurią kitą profesinę mo
kyklą, buvo išsiprusinę ir apsišvietę. Bu
vo tikrinama, kad apsisprendę eiti į vais
tininkus būtų raštingi ir šiek tiek mokėtų
lotynų kalbos. Pasiruošimas ir kelias į
vaistininkus buvo sunkus ir ilgas. Pra
džioje, 2-3 metus reikėjo atlikti įvairius
juodus darbus ir eiti į mokyklą, kurioje
buvo mokomi teoriniai dalykai. Tapęs pa
meistriu, mokinys dirbdavo toje pat vais
tinėje kelerius metus, bet už atlyginimą.
Vėliau pameistris turėjo dirbti kelioliką
metų įvairių miestų vaistinėse. Norint
tapti meistru-vaistininku, reikėdavo 15
metų stažuotis. Tik tuomet jis galėdavo
gauti karaliaus arba magnato-didiko spe
cialų leidimą vaistinei įsteigti.
Vilniaus universitete 1785 m. pradėta
skaityti farmacijos kursą, o 1810 m. jame
buvo atidaryta farmacijos ir farmakolo
gijos katedros.
„Medicina“
MĖGSTA RUNGTYNES
„Komsomolskaja Pravda“ išaiškino, ko
dėl sovietų jaunimas taip pamėgo futbo
lą. Esą stadijonas pasidaręs patogi vieta
girtuokliauti. Po vienų didelių rungtynių
išvežta septyni sunkvežimiai tuščių bonkų.
Nenorėdami erzinti savo žmonų, vyrai
parodo joms bilietus į futbolo rungtynes,
kaip įrodymą, jog neina į restoraną... Vie
nas studentas pasisakė labai mėgstąs fut-.
bolą ir visada perkąs bilietus. Tačiau jis
nei kiek nesisarmatija dviejų rublių bilie-j
tą parduoti už 60 rublių. Kaip Wembley, ;
taip ir Maskvoje...

