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Metinis suvažiavimas
Kovo 15-toji jau nebe už kalnų. Metinis 

DBLS atstovų ir Lietuvių Namų Bendro
vės akcininkų suvažiavimas yra savotiška 
D. Britanijos lietuvių „velykinė“, kuriai, 
pagal seną tradiciją, turi visi — Centro 
Valdyba ir suvažiuojantieji — gerai pasi
ruošti. Per šj trumpą suvažiavimą atsto
vams reikia ne tik išklausyti dviejų orga
nizacijų vadovybių pranešimus, bet juos 
taip pat išdiskutuoti, išsirinkti naujas val
dybas ir aptarti ateities veiklos planus.

Praeities patyijimas rodo, kad šitiems 
visiems reikalams skiriamojo laiko nepa
kanka. Kai kurie DBLS ar kitų organiza
cijų atstovai išvyksta, negavę progos nei 
prasižioti. Taip atsitinka todėl, kad dvie
jų dienų laikas praktiškai. yra sutrauktas 
į du nepilnus pusdienius. Iš tikrųjų gal 
būtų geriau išnaudoti suvažiavimui skir
tąjį šeštadienį, pradedant suvažiavimą 
bent keletą valandų anksčiau.

Iš kitos pusės DBLS skyriai turėtų savo 
atstovus kiek galima geriau paruošti ir in
formuoti, kad jie žinotų visus skyriaus rū
pimus klausimus ir sugebėtų juos tiksliai, 
apgalvotai patiekti. Akcininkai turėtų ge
rai pastudijuoti L. Namų bendrovės pri
siųstąjį balansą ir atskirų jos skyrių apy
skaitas. Jos yra taip suprastintos, kad ne
reikės per daug laužyti galvos, norint su 
bendrovės veikla susipažinti.

Atvykusieji į šių metų suvažiavimą at
stovai pamatys ir sužinos, kad Lietuvių 
Namai Londone iš lauko, o Sodyba viduje 
yra žymiai pasikeitę, pasigražinę. Tą pa
sikeitimą galima matyti ir iš prisiųstojo 
bendrovės balanso. Jis rodo, kad L. Namų 
Bendrovė vėl stipriai prasiskolino, o pra
ėjusiųjų metų pelnas, dėl didelių remontų 
ir pagerinimų, negalėjo būti didelis. Kiek
vienas akcininkas iš anksto gali pasvars
tyti ir per suvažiavimą pasiūlyti, kaip 
Centro Valdybos užsimotus planus geriau 
įgyvendinti arba ką naujo dar būtų gali
ma prie jų pridėti.

DBLS skyrių atstovai taip pat neturėtų 
atvykti tuščiomis rankomis. Mums reikia 
surasti naujas ir naudingas veiklos sritis, 
nes gresia sustingimo ir apsikasimo pavo
jus. Šiais metais kaip tik yra gera proga 
DBLS ir kitų organizacijų veiklą pagyvin
ti kultūringais vyskupo M. Valančiaus ir 
M. K. Čiurlionio minėjimais. Tik reiktų 
planuoti, kad tie minėjimai būtų turiningi 
ir gausūs. Tur būt, esama ir daugiau veik
los sričių, kurias atstovai pasiūlys ir ap
svarstys.

Praeityje pasitaikydavo, kad besiskirs- 
tantiefi atstovai nusiskųsdavo, jog po vi
sų kalbų, pranešimų ir ginčų, sugrįžus at
gal, nebus apie ką skyriaus susirinkime 
pasakoti. Į šį nusiskundimą reiktų at
kreipti dėmesį Centro Valdybai, patiems 
skyrių ir organizacijų atstovams ir akci
ninkams. Jie visi turėtų siūlyti ir svarsty
ti tik esminius dalykus, vengti pasikarto
jimų ir negaišti laiko smulkiems praneši
mams iš skyrių ar organizacijų. Apie tuos 
dalykus visada painformuoja „E. Lietu
vio“ kronikos puslapis.

Baigiant primintina pora smulkmenų L. 
Namų B-vės balanso ir apyskaitų sudari
nėtojams. Turint galvoj, kad tai yra mūsų 
veiklos istorinis dokumentas, jis galėtų 
būti gal kiek atidžiau suredaguotas. Ne
skaitant korektūros klaidų, apyskaitoje iš
spausdintųjų tekstų kalba galėjo būti tru
putį daugiau patikrinta ir pataisyta. Gal 
tada ir revizorių pranešimas bendrovės 
nariams nebūtų palikęs be jokio parašo.

J. Vikis

DR. II. KISSINGERIO RAŠTAS
Šių metų Vasario šešioliktosios proga 

Lietuvos Atstovas Vašingtone, p. Juozas 
Kajeckas, gavo iš JAV Valstybės Sekreto
riaus Henry A. Kissinger tokio turinio 
raštą:

„Gerbiamas Pone Charge d'Affaires! 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy
bės ir žmonių vardu man yra malonu pa
reikšti Tamstai ir lietuviams sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus, minint Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės paskelbimo 
57-sias metines.

Gabūs lietuvių kilmės mūsų piliečiai 
jau per daug metų dėjo savo vertingą įna
šą į mūsų krašto gerovę. Todėl mes ypa
tingai gerai suprantame jų nesiliaujančias 
pastangas atgauti lietuvių tautai laisvę ir 
apsisprendimo teisę. Mes žavimės jų ryž
tu, kuris įkvepia jų pastangas išlaikyti sa
vo kultūrinį ir tautinį palikimą“. (E)

DBLS WOLVERIIAMPTONO 
skyriaus nariui 

BRONIUI BURAGAI 
dėl jo mylinio tėvelio mirties 

reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą.

Wolvcrhamptono skyriaus 
vaidyba, nariai ir pažĮstami

PAŠA UL YJJE
DR. I. RUDAIČIO LAIŠKAS

Gautas laiškas nuo dr. Izidoriaus Ru
daičio iš koncentracijos stovyklos. Jis bu
vo apkaltintas pogrindžio veikla ir pernai 
nubaustas 2-jiems metams. Dr. Rudaitis 
serga leukemija ir jo gyvybė yra pavojuje. 
Visokeriopa pagalba jam labai reikalinga. 
Jis kalinamas Solikansk stovykloje, Per
mės srityje. Jo adresas: USSR, Maskva, 
ŲCHR. 511O/I Zh. X. (ELTA)

VADAI NESUTARIA
JAV profesinių sąjungų vadai nesutin

ka dalyvauti tarptautinėse konferencijo
se, kuriose dalyvauja Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Europos prof, sąjungų atstovai. 
Amerikiečiai sako, kad sovietinės profesi
nės sąjungos nėra nepriklausomos darbi
ninkų organizacijos, atstovaujančios jų 
reikalus, todėl nėra jokio reikalo su jo
mis bendradarbiauti. Anglų prof, sąjungų 
vadas Len Murray aiškina, kad svarbiau
sias dalykas esąs palaikyti ryšius, nors ir 
žinant, kad vakariečių prof, sąjungos yra 
visiškai skirtingos.

KAS IŠDAVĖ PASLAPTĮ?
Komunistų leidžiamas „Morning Star“ 

įsidėjo foto kopijas slaptų dokumentų, lie
čiančių karalienės privatiškas akcijas. 
Konservatorių vyriausybė ruošė specialų 
bendrovių įstatymą, kuriame buvo numa
tyta, kas turės teisę neskelbti turimųjų 
akcijų skaičiaus. Jų tarpe buvo ir kara
lienė, kaip valstybės galva. Tuo reikalu 
vyko susirašinėjimas tarp atskirų minis
terijų, Buckinghamo rūmų ir Anglijos 
Banko. Nors tas įstatymas nebuvo spėta 
išleisti, bet susirašinėjimo dokumentų 
nuorašai atsidūrė „Morning Star“ redak
cijoje. Konservatorių vadai ir vyriausy
bės sluoksniai yra ne tiek susirūpinę dėl 
neišleisto įstatymo, kuris dar turėjo būti 
svarstytas ir priimtas, kiek dėl to, kad ka
žin kur aukštose sferose murkso doku
mentų vagis ar šnipas, kuris gali pasiųsti 
arba jau pasiuntė kur reikia ir daugiau 
slaptų dokumentų nuorašų.

TŪKSTANTIS MILIJONŲ
Kai kurie britų laikraščiai spėlioja, kad 

Londono — Maskvos tūkstanties milijonų 
prekybos sutartis yra sąmoningas sovietų 
žingsnis parodyti amerikiečiams, jog gali
ma ir be jų apsieiti. Tuo pačiu Brežnevas 
parodęs, kad JAV biznieriai per anksti bu
vo nurašę D. Britaniją į nuostolius, pra
našaudami, kad po šitos krizės ji niekada 
nebepasikeis. Tačiau atsargesnieji politi
niai komentatoriai įspėja, kad biznyje ir 
politikoje nieko nedaroma vien tik iš mei
lės. Ateitis parodys, kiek iš tikrųjų ver
tas tūkstanties milijonų biznis.

Sejitųaios DIENOS
— Sovietų rašytojas V. Maramzin, ap

kaltintas už priešsovietišką veiklą, Lenin
grado teisme atsiprašė už savo prasikalti
mą prieš valstybę.

— Jugoslavijoje uždarytas laisvos min
ties žurnalas „Praxis“, kuriame būdavo 
nagrinėjami ir diskutuojami marksizmo 
klausimai.

— Kinijoje archeologai surado Hupei 
provincijoje 3500 metų senumo rūmus ir 
kapą, kuriame buvo nužudytų vergų ske
letai.

— Prie Liverpoolio numatyta pastatyti 
pirmuosius devynis saulės energija apšil
domus namus seneliams gyventi.

— Kas aštuntas New Yorko studentas 
yra alkoholikas arba girtuoklis.

— Šiaurinėje Škotijoje priskaičiuojama 
apie 200.000 raudonųjų stirnų, kurios pri
daro didelių nuostolių ūkininkams ir miš
kams.

— Vatikanas įspėjo popiežiaus vardu 
Tuebingeno universiteto teologijos profe
sorių Hans Kueng, kad jo raštai ir moky
mas apie bažnyčią ir popiežiaus neklaidin
gumą prieštarauja katalikų mokslui.

— Iš Kanados buvo pasiųsta namo 25 
britai, nepatenkinti darbo sąlygomis Nova 
Scotijoje. Jų atlyginimas buvo £3.15 per 
valandą.

— Turkijos ministeris pirmininkas Ir- 
mak pareiškė, kad Turkija pasilieka Nato 
organizacijoje, nors ir turėjo nesusiprati
mų su JAV vyriausybe.

— Sovietų gynybos ministeris maršalas 
Grečko ir kiti karo vadai buvo labai šiltai 
sutikti Indijoje. Sov. Sąjunga yra didžiau
sias ginklų tiekėjas Indijai.

— Iš visų E. Bendruomenės kraštų di
džiausias bedarbių procentas yra Danijoje 
— 11.8%. Anglija yra aštuntoje vietoje — 
3.3%.

— Kariuomenės bandymas nuversti val
džią Graikijoje nepasisekė. Apie 30 kari
ninkų suimta.

— Nepalio karalius Birendra turėjo

KALBA LIETUVIAMS
„The Sunday Telegraph“ kovo 2 d. įsi

dėjo savo korespondento pranešimą, pava
dintą Calling all Lithuanians. Jame sako
ma, kad Amerikos išlaikomas Radio Li
berty, kuris transliuoja iš Muencheno pa
grindinėmis Sovietų Sąjungos kalbomis, 
šiandien (kovo 2 d.) pradėjo programą lie
tuvių kalba. Žinios bus perduodamos de
vynias valandas kasdien.

Transliacijos latviškai ir estiškai prasi
dės liepos mėnesį. Rusija prisijungė Bal
tijos valstybes 1940 m. ir pavertė jas So
vietų Sąjungos respublikomis.

LIETUVA IŠKRITO
Londono Intourist įstaiga skelbia britų 

spaudoje „Magnolia holidays in the Soviet 
Union“. Nurodyti įvairūs maršrutai ir vie
tovės. Jų tarpe yra vienas maršrutas Mas
kva— Ryga — Talinas — Leningradas. 
Ekskursijos į Vilnių nebeminimos.

BULGANINAS IR DRAUGAI
Vasario 24 d. Maskvoje mirė pensinin

kas maršalas Bulganinas, sulaukęs 79 m. 
amžiaus. Tai vienas iš senųjų bolševikų, 
įstojęs į komunistų partiją prieš 1917 m. 
revoliuciją ir dirbęs kartu su Leninu, 
Trockiu ir Stalinu. 1958 m. jis pateko į 
Chruščiovo nemalonę, bet nebuvo suim
tas. Iš senosios bolševikų gvardijos Mask
voje dar pasirodo Molotovas (84 m.), Mi- 
kojanas (79 m.), Kaganovičius (81 m.) ir 
Malenkovas (74 m.).

. RELIGINĖ DELEGACIJA
Per Amerikos Balsą nugirsta, kad ten 

neseniai lankėsi iš Tarybų Sąjungos reli
ginė delegacija. Toje delegacijoje buvęs ir 
Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, prela
tas Č. Krivaitis. Su juo bandęs pasikalbė
ti kun. Pugevičius. Paklaustas, už ką ne
seniai buvę suimti septyni lietuviai, prel. 
Krivaitis atsakęs, kad už nelegalios litera
tūros platinimą. O į klausimą, kokia tai 
buvusi literatūra, sakyta — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos. Kun. Pugevi
čius kalbėjęs lietuviškai, tačiau į jo klau
simus prel. Č. Krivaitis atsakęs rusiškai.

Kaip žinoma, prel. Č. Krivaitis dalyva
vo Vatikano II bažnytiniame susirinkime. 
I prelatus jį pakėlė popiežius Paulius VI 
1965 m.

NAUJA SOLŽENICYNO KNYGA
Paryžiuje pasirodė nauja autobiografi

nė A. Solženicyno knyga, kurios vardas 
(verčiant iš anglų kalbos) „.Veršis daužė 
savo galvą į ąžuolą“. Čia jis pasisako, kad 
po to, kai sužinojęs apie Nobelio premijos 
gavimą, buvęs pasiryžęs palikti Sovietų 
Sąjungą. Turėdamas ekonominį pagrindą, 
jis norėjęs išleisti savo raštus ir tuo būdu 
paskelbti pasauliui, kas iš tikrųjų darosi 
jo tėvynėje. Esą Pasternakais klydęs, atsi
sakydamas priimti Nobelio premiją.

laukti savo karūnacijos daugiau kaip tris 
metus, kol astrologai — žyniai surado pa
lankius dangaus ženklus karūnavimo die
nai.

— Politbiuras, ministerių taryba ir 
Aukščiausios Tarybos prezidiumas patvir
tino L. Brežnevo — H. Wilsono susitari
mus.

— Žinoma britų firma „Marks & Spen
cer“ (savininkai kilę iš Lietuvos) atidaro 
savo skyrius Paryžiuje, Briuselyje ir Lyo- 
¥«•

— Salfordo firma Platt Clothiers gavo 
iš Sov. Sąjungos £300.000 vertės apsiaus
tų užsakymą.

— Anglų komunistų dienraštis „Mor
ning Star“ iškilmingai paminėjo 40 metų 
sukaktį. Ta proga Royal Festival salėje 
įvyko mitingas, kuriame dalyvavo 1500 
žmonių.

— JAV senatorius Javit pasiūlė Izraelį 
priimti į Nato organizaciją.

— Ispanijos karininkų tarpe pasirodė 
atsišaukimai, raginą gen. Franco atsista
tydinti.

— Dalyvaujant prezidentui Giscard, 
Prancūzijoje paskelbti Moters Metai. Į iš
kilmes pakviestos viso pasaulio moterų 
atstovės.

— Maskvoje areštuoti šeši žydai de
monstrantai, kurie turėjo plakatus su už
rašu: „ Vizas — ne kalėjimus“.

— Anglijos parlamentas nutarė leisti 
transliuoti atstovų diskusijas per radiją, 
bet daugumas pasisakė prieš TV.

— Iš 8,000 — 10,000 žydų paskutiniais 
metais atvykusių į JAV, tiktai apie 10% 
gavo savo specialybės darbą.

— Britt) vyriausybė tikisi 1980 m. iš 
Šiaurės jūros naftos mokesčių (45%) su
rinkti 4.000 milijonų svarų.

— Buvęs Hongkongo policijos superin
tendentas P. Godler už kyšius ir sukčiavi
mą nuteistas 4 metus kalėti.

— Vasario 25 d. Anglijoje telefonų skai
čius pasiekė 20 milijonų. Iš jų 5 mil. Lon
done.

Kelionės
Britų žurnalistų tarpe Bernard Levin 

yra beveik tas. pats, kas amerikiečiams 
per keletą dešimtmečių buvo dabar jau 
miręs Walteris Lippmanas. Abu įžvalgūs 
politiniai žurnalistai, nevengią pareikšti 
savo nuomonės, nors ji liestų ir patį pre
zidentą ar minister} pirmininką, šiuo me
tu savo kontraversinius straipsnius, labai 
dažnai ginančius Rytų Europos tautų rei
kalus. B. Levin daugiausia spausdina „The 
Times“ dienraštyje.

Po min. pirmininko H. Wilsono kelionės 
į Maskvą, vasario 19 d. B. Levin išspaus
dino minėtame dienraštyje savo nuomonę, 
kuri nelabai vertina pasimatymo išdavas. 
Dauguma laikraščių rašė apie tą kelionę 
iš grynai britiško požiūrio: pakilo vyriau
sybės autoritetas, pasirašyta prekybos su
tartis, išsiaiškinta dėl Saugumo konferen
cijos ir t. t. B. Levin pabandė pažvelgti į 
kelionę čekoslovako, vengro ar kurio kito 
satelitinės valstybės piliečio akimis.

Pirmiausia jis puola H. Wilsoną už „vai
kišką tuštybę“, kurią jis sugrįžęs parodė 
per ITN televizijos pasikalbėjimą. Girdi, 
jis gyrėsi jau 19 kartų buvęs Sovietų Są
jungoje, gerai pažįstąs jos vadus ir todėl 
D. Britanijos — Sov. Sąjungos santykiai

Jie nieko
„Times“ diplomatinis korespondentas 

David Spanier (24. 2. 75) bando palyginti 
spaudos korespondento darbą Maskvoje ir 
Vašingtone. Pirmiausia jis konstatuoja, 
kad sovietinės spaudos atstovai niekada 
nepateikia klausimų. Jie sako — tegu už
sieniečiai klausia. Ir tai visiškai supranta
ma, nes ten visi reikalingi atsakymai yra 
suformuluojami kur nors kitur. Žurnalis
tų uždavinys, juos pateikti spaudai.

Spaudos priėmimai ar konferencijos So
vietų Sąjungoje esančios žymiai praban
giau organizuojamos. Vodka, kaviaras, rū
kyta žuvis, šalta veršiena, Kaukazo vy
nas... Tuo tarpu amerikiečiai pateikia pa
stiprinto martini, ledų su vandeniu, šal
tos jautienos, obuolinių pyragaičių ir ka
vos.

Tačiau tos konferencijos Sovietų Sąjun
goje yra labai retas dalykas ir sunku į jas 
įsiprašyti. Amerikoje visi siūlo spaudai 
pasikalbėjimus, Anglijoje jie laikomi ei
liniu įvykiu, ir daugelis visai nekreipia 
dėmesio, o Sovietų Sąjungoje visi jų ven
gia.

Minėtasis D. Spanier sako, kad Maskvo
je užsieniečiams labiausiai neįprastas da
lykas — visuotinė izoliacija. Jie turi gy
venti atskiruose viešbučiuose, keliauti at
skiruose automobiliuose, vaikščioti su In-

Ar Vakarai
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 

konferencija, kuri dar tebesitęsia Ženevo
je, nieko gero nežada Sovietų pavergtoms 
tautoms. Jos iniciatoriaus — Sovietų Są
jungos — tikslas buvo užantspauduoti jos 
antrojo pasaulinio karo teritorinį grobį 
Europoj, išgaunant iš Vakarų pasaulio pa
sižadėjimą nepažeisti esamų Europos sie
nų, t. y. užtikrinti Sovietų imperijos ne
liečiamybę.

Iš pastaruoju laiku vykusių dvišalių de
rybų tarp Sovietų Sąjungos ir paskirų Va
karų pasaulio valstybių, atrodo, kad 
Kremlius daugumoje atvejų gavo sutiki
mą laikyti esamas sienas nuolatinėmis. 
Vien tik Vak. Vokietija kovoja dėl teisės 
tas sienas keisti derybų keliu.

Ženevos derybos šiuo metu yra užkliu- 
vusios už dviejų punktų: 1) mažos pa
žangos Vienos konferencijoje, kur bando
ma susitarti dėl karinių pajėgų sumaži
nimo Vid. Europoje, ir 2) Sov. Sąjun
gos nenoro leisti savo piliečiams laisviau 
keliauti į Vakarus, ir leisti laisviau pasi
keisti idėjomis tarp Vakarų ir Rytų.

Socialdemokratų nuomonę dėl Ženevos 
konferencijos neseniai išdėstė Socialistų 
Internacionalo pirmininkas Bruno Pitter- 
man, parašęs vedamąjį straipsnį „Socia
list Affairs" žurnale. Jis sako, kad demo
kratinių valstybių politikai yra užintere- 
suoti baigti tą konferenciją, net ir su bai
giamuoju viršūnių suvažiavimu,bet esama 
kai kurių detalių, su kuriomis reikia skai
tytis. ,,Laisvas idėjų ir žmonių judėjimas“ 
yra vienas iš tų klausimų, kuris dar turi 
būti išspręstas. Tas paragrafas reiškia 
žmonių ir nuomonių laisvą judėjimą kaip 
valstybių viduje, taip ir per valstybių sie
nas. Tokia yra demokratinių kraštų atsto
vų pažiūra, su kuria nesutinka komunis
tai. Toji grupė turi kompromisinį pasiūly
mą, kuris reikštų esamos padėties pripaži
nimą, kaip patenkinamą. „Bet sunku yra 
įsivaizduoti tokiu pagrindu sutarimą, ku
ris būtų priimtinas demokratiniu būdu iš
rinktiems parlamentams“, — sako Br. Pit- 
termann, ir, baigdamas savo straipsnį, 
priduria: ./Tikėkimės, kad Europos Sau
gumo ir Bendradaribavimo konferencija 
nepasibaigs kapituliacija dėl laisvo žmo
nių ir idėjų judėjimo, kuris reikštų taip

atgarsiai
labai pagerėję. Jis norėjęs parodyti, tarsi 
nuo tų santykių pagerėjimo ar pablogėji
mo pasikeis viso pasaulio padėtis.-

B. Levin sakosi- norįs žinoti, kodėl H. 
Wilsonas taip džiaugėsi galįs paskolinti 
sovietams tūkstantį milijonų, kurių jis 
pats neturi, kodėl taip išdidžiai pranešė 
apie sutarimą baigti Europos konferenci
ją ir nepaprastai gerą L. Brežnevo sveika
tą. Jis norėtų paklausti, kodėl H. Wilso
nas 1973 m. nuvykęs į Čekoslovakiją pa
reiškė, jog kas buvo — pražuvo, pradėki
te gyventi iš naujo, o kalbėdamas per 
Maskvos televiziją nei vieną kartą nepa
minėjo žodžio demokratija. Jis tiesiog ši
taip išsireiškia: „Klausiau seniau ir da
bar klausiu, kas gali išmatuoti pavergtų 
Europos žmonių jausmus, matant, kaip 
britų ministeris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris glėbesčiuojasi su jų pa
vergėjais?“

Papasakojęs buv. Čekoslovakijos minis- 
terio Dubčeko ir jo draugų kelionę į Mas
kvą ir žiaurų Brežnevo elgesį su jais, B. 
Levin primena neseniai paskelbtą Solže
nicyno pasakymą, kad demokratinėje vals
tybėje visi piliečiai privalo prisiimti atsa
komybę už savo vadų veiksmus.

neklausia
touristo palydovu, pirkti atskirose krau
tuvėse, bet niekada nesusitikti su krašto 
gyventojais. Jei užsieniečiai gyvena butuo
se, tai prie bloko durų visada matosi sek
lys, kuris stebi kiekvieną išeinantį ar įei
nantį.

Televizijoje nuolat kartojami politiniai 
įvykiai. Pvz. H. Wilsono ir L. Brežnevo 
pietų meto kalbos truko 45 minutes. Va
karuose jiems būtų užtekę penkių minu
čių. Ir dar būtų buvę papasakota, ką jie 
valgo ir ką geria.

Viešasis gyvenimas Maskvoje atrodąs 
labai šventas, nekaltas. Seksui jame nėra 
vietos. Jokių rėkiančių reklamų, nepado
rių knygų ar žurnalų.

Išskyrus Kremlių, Maskvos statybos 
esančios labai neįdomios ir vienodos. Vy
rauja „Stalino gotika“ — masyviniai 
apartamentų blokai. Kas jau yra skaitęs 
Solženicyno raštus, tas, eidamas pro tuos 
masyvinius blokus, visada galįs jausti bai
minantį nesaugumą.

Baigdamas autorius papasakojo, kaip 
viena korespondentė po konferencijos grįž
dama į savo kambarį pasiimti užmiršto 
rankinuko, koridoriuje buvo sustabdyta 
darbininkų, kurie tarsi vorai narplioję 
slaptų mikrofonų vielas.

kapituliuos?
pat ir Europos demokratijos kapituliaci
ją“-

Turėkime vilčių, kad šį kartą Vakarai 
nepakartos Jaltos, kurios gėdinga 30 metų 
sukaktis tylomis praėjo vasario pradžio
je.

J. V.

ĮTEIKTAS MEMORANDUMAS
Baltų Taryba (lietuvių, latvių ir estų 

atstovai) vasario 24 d. įteikė D. Britanijos 
užsienio reikalų ministeriui James Calla
ghan memorandumą dėl Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferencijos. Me
morandumo tekstas bus paskelbtas vėliau.

IMA PAMAŽU
Praėjusiais metais didžiausias Suomijos 

prekybos partneris pasidarė Sovietų Są
junga ir Rytų Europos kraštai. Svarbiau
sias produktas yra nafta, kurios Suomija 
daugiausia gauna iš Sov. Sąjungos. Dujos 
taip pat ateina iš Sov. Sąjungos, o anglis 
iš Lenkijos. Tokiu būdu, ekonominiams 
sunkumams spaudžiant, mažytė Suomija 
darosi pamažu vis daugiau priklausoma 
nuo savo didžiojo kaimyno.
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K. Škirpa — karys, diplomatas ir 
politikas

Kazys Škirpa š. m. vasario 18 d. atšven
tė 80 m. sukaktuves. Jei jis gyventų nepri
klausomoje Lietuvoje, jis, be abejo, būtų 
aukščiausiojo laipsnio atsargos .generolas 
ar nusipelnęs aukšto rango valstybės va
dovas, išsitarnavęs gerą pensiją. Dabar gi 
jam, kaip ir mums kitiems, lemta gyventi 
tremtyje be laisvės ir savarankumo teisių. 
Apgailestavęs šį faktą, bandysiu keliais 
bruožais apžvelgti garbingo Sukaktuvi
ninko gyvenimą.

K. Škirpa yra aukštaitis, biržėnas, gi
męs Namajų km., Saločių vis. Tai veržlių
jų aukštaičių kampas, iš kur yra kilę ir 
K. Binkis, B. Sruoga, Bern. Brazdžionis, 
trys broliai muzikai Budriūnai etc. Su
kaktuvininkas ir veržėsi į mokslą, siekda
mas net Latvijos Mintaują. Čia jis 1915 
m. baigė realinę gimnaziją ir įstojo į Ko-

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

| Stepas Vykintas
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mercijos institutą Petrapilyje. Bet karo 
audra mokslą sukliudė ir privertė nueiti j 
svetimą kariuomenę. Baigęs karo mokyk
lą, kaip karininkas buvo paskirtas į Sibi
rą. Kur gi rusai svetimtautį skirs, jeigu 
ne į Sibirą. 1917 m., laimei, jis grįžo į Pet
rapilį ir ėmė organizuoti lietuvių tautinius 
dalinius Rusijoje. Išgyvenęs visokius re
voliucinio laikotarpio sunkumus, 1918 m. 
grįžo į nepriklausomą Lietuvą ir pirmasis 
įstojo į Lietuvos kariuomenę. Taigi, Su
kaktuvininkas yra pirmasis nepriklauso
mos Lietuvos karininkas savanoris — kū
rėjas. 1919 m. jis su kitais kariais pirmas 
iškėlė tautinę vėliavą Gedimino kalne Vil
niuje. Apie šį įvykį gražiai aprašo jo bu
vęs bendradarbis savanoris Stasys Butkus 
knygoje „Vyrai Gedimino kalne“. K. Škir
pa kaip karininkas ėjo visokias pareigas: 
Vilniaus ir Kauno komendantų padėjėjo, 
bataliono vado, pulko vado. Pabrėžtina, 
kad jis visur aktyviai ir narsiai dalyvavo 
kovose su bolševikais, lenkais ir bermon
tininkais. Veikė ir kaip politikas: buvo 
Steigiamojo Seimo narys, valstiečių liau
dininkų atstovas. Vėliau aukštuosius ka
ro mokslus studijavo Šveicarijoje ir Bel
gijoje. 1925 m., baigęs Belgijos karo aka
demiją, jis buvo paskirtas generalinio šta
bo skyriaus viršininku. 1926 m. birželio 21 
d. jis buvo paskirtas generalinio štabo vir
šininku. Šiose pareigose jis dirbo iki 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmo. Būdamas 
pirmose kariuomenės eilėse, jis visur pa
rodė daug drąsos, savarankumo, sumanu
mo, iniciatyvos ir organizacinių gabumų.

Pasitraukęs ne savo noru iš kariuome
nės, K. Škirpa perėjo į diplomatinę tarny
bą. 1927 m. birželio mėn. jis buvo paskir
tas konsuliarinio skyriaus vedėju Lietu
vos pasiuntinybėje, Berlyne. 1928 m. Lie
tuvos karo atstovu Vokietijai. 1937 m. 
nuolatiniu Lietuvos atstovu prie Tautų Są
jungos Ženevoje pasiuntinio ir įgalioto mi- 
nisterio titulu. 1938 m. Lietuvos pasiunti
niu ir įgaliotu ministeriu Lenkijai, o tų 
pačių metų gale tokioms pat pareigoms 
perkeltas į Berlyną. Būdamas diplomatu, 
K. Škirpa drąsiai gynė savo nuomones, 
siūlė vyriausybei nepriimti Lenkijos ulti
matumo, kilus karui, siūlė Lietuvos vy
riausybei ginklo jėga atsiimti Vilnių, bet 
jo siūlymai buvo nesuprasti ir nepriimti.

Z. T.

APIE AMŽIAUS ILGUMĄ '
(iš latvių tautosakos)

Sutvėręs gyvūniją. Dievas ėmė nustatinėti žmo
nių ir gyvulių amžių. Pirmas pas Dievą atėjo ark
lys, ir Dievas jam tarė:

— Tu gyvensi trisdešimt melų!
— Tai per daug, — sušuko arklys, — aš visada 

turiu sunkiai dirbti. Taip ilgai begyvendamas, nebe
pajėgsiu net savo kaulų pavilkti.

Ir arklys derėjosi su Dievu, tol, kol Visagalis 
jam paskyrė gyventi aštuonioliką metų.

Antras pas Dievą atėjo šuo. Dievas, pagalvo
jęs. tarė:

— Tu gyvensi trisdešimt metų.
— O ne. Viešpatie, tai per daug! — atsiliepė 

šuo. — Per naktis turiu šalti lauke. Dieną irgi tenka 
nemažai darbo atlikti. Taip ilgai begyvendamas ne
bepajėgsiu užsidirbti sau duonos.

Ir šuo maldavo Dievą duoti jam trumpesnį am
žių. Visagalis pagaliau paskyrė šuniui dvyliką me
tų.

Trečias tvarinys buvo beždžionė. Dievas ir jai 
davė trisdešimt metų gyventi.

— Aukščiausiasis, tai per daug, — maldavo 
beždžionė nusiminus. — Aš visą savo amžių turiu 
kitus pamėgdžioti ir juokinti.

Ir beždžionė prašė tol, kol Dievas jai davė de
šimtį metų.

Ketvirtas pasirodė žmogus. Dievas ir jam pa
skyrė trisdešimt metų.

Nemaža jis įgijo Lietuvai draugų vokie
čių, šveicarų, anglų ir kitų tautų diploma
tų tarpe. ,

Vokiečių naciams išdavus Lietuvą Mas
kvai, sunki pasidarė K. Škirpos diploma
tinė ir politinė veikla. Pasilikęs Berlyne, 
jis turėjo laviruoti tarp vokiečių ir san
tarvininkų politikos. Naciai, nors ir buvo 
numatę Lietuvą prisijungti prie Vokieti
jos, takiau savo interesų verčiami, leido 
Škirpai organizuoti Lietuvos sukilimą, na
cių kariuomenei žygiuojant į Rytus. Na
ciai norėjo tuo palengvinti sau kelią, o K. 
Škirpa tikėjosi gal iš nacių ir iškovosiąs 
Lietuvos nepriklausomybę. Todėl Sukak
tuvininkas 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne 
įkūrė Lietuvos Aktyvistų Frontą, kur su
sitelkė visų politinių pažiūrų gyvenantie
ji Berlyne lietuviai. Ši organizacija slap
tai veikė ir bolševikų okupuotoje Lietuvo
je. Kilus nacių-bolševikų karui, ji įvykdė 
1941 m. birželio 22-23 d. sukilimą ir pa
skelbė nepriklausomą Lietuvą su K. Škir
pa priešakyje, kaip ministeriu pirminin
ku. Tačiau naciai neleido K. Škirpai grįžti 
į Lietuvą ir perimti šių pareigų iš pava
duotojo J. Ambrazevičiaus-Brazaičio. Na
ciai K. Škirpą ne tik izoliavo, bet ir ištrė
mė iš Berlyno į pietinę Vokietiją. 1942 m. 
buvo jam leista grįžti į Berlyną. Iš čia jis 
susisiekė su Lietuvos rezistencinėmis or
ganizacijomis ir pats slaptai buvo atvy
kęs į okupuotą Lietuvą pasitarti su rezis
tentais. 1944 m. vasario 5 d. jis įteikė na
cių vyriausybei memorandumą, kuriame 
jis prašė atšaukti okupaciją Lietuvoje ir 
perduoti valdžią patiems lietuviams. Dėl 
to buvo nacių vėl suimtas ir ištremtas. 
Naciams karą pralaimėjus, K. Škirpa iš 
pradžių atsidūrė Paryžiuje, o vėliau Airi
joje, Dubline, kur dėstė rusų kalbą airių 
nacionaliniame u-te. 1949 m. emigravo į 
JAV. Čia jis dirbo kongreso bibliotekoje, 
Vašingtone. Aktyviai dalyvauja ir politi
koje.

Kaip politikas K. Škirpa atkakliai kovo
jo ir dabar tebekovoja dėl Lietuvos vals
tybės laisvės ir nepriklausomybės. Jis yra 
plačių pažiūrų demokratas, kuris gerbia 
ir kitų politinių pažiūrų politikus. Jo 
idealas: laisva, nepriklausoma, demokrati
nė Lietuvos valstybė. Jis dėl šio idealo au
kojosi visą gyvenimą. Pagerbdami garbin
gąjį Sukaktuvininką, trokštame, kad šis 
jo ir visų lietuvių idealas kiek galint arti
mesnėje ateityje būtų įgyvendintas, o pa
čiam Sukaktuvininkui linkime ilgiausių 
metų!

Vladas šlaitas

Lietuvos dobilėlis
Kiekvienas tikras mano poezijos žodis 
reiškia meilę lietuviškam žodžiui, 
reiškia meilę lietuviškumui ir meilę 

Lietuvai, 
nes esu Lietuvos laukų paprasčiausias ir 

mielas
Lietuvos dobilėlis.

Kiekvienas tikras mano meilės eilėraštis 
yra meilės eilėraštis Lietuvai, 
nes esu Lietuvos laukų paprasčiausias ir 

mielas 
ir graudus dobilėlis.

Tai per mažai. Dieve, — sušuko žmogus išsi
gandęs. — Būdamas trisdešimties metų amžiaus aš 
teįgaunu protą. Pridėk man daugiau metų.

Dievas sutiko pridėti žmogui arklio amžių. Bet 
žmogus vis dar buvo nepatenkintas ir prašė dau
giau:

— Dievuli, tai per mažai. Mano vaikai dar ne
bus išaugę ir subrendę!

Tada Dievas pridėjo žmogui ir šuns amžių, bet 
žmogus vis prašė daugiau, Vis jam negana ir tiek. 
Pagaliau Dievas davė žmogui ir beždžionės metus: 
tuomet žmogus nutilo ir buvo patenkintas.

Ir taip liko iki šiol. Savuose metuose žmogui 
viskas sekasi gerai. Arklio amžiuje jis turi sunkiai 
dirbti, o pasiekęs šuns amžių, žmogus nebetenka 
dantų ir turi kramtyti kaip šuva. Sulaukęs beždžio
nės amžiaus, kartais pradeda kitus juokinti.

(Panaši legenda yra ir Vakarų Europoj).

KODĖL ŽMONĖS SPALVOTI

(nežinomos kilmės legenda)

Dievas, sutvėręs pasaulį, atskyręs šviesą nuo 
tamsos, jūras nuo sausumos, panoro sukurti žmogų. 
Paėmęs molio gabalą, jis nulipdė didelę lėlę ir įdėjo 
ją į duonkepį pečių. Taip Dievas tą lėlę kepė devy
nias dienas. Bet, išėmus iš krosnies, žmogaus pavi
dalas buvo perkeptas ir visai pajuodęs.

— Tebūnie jis žmogus, — tarė Dievas, bet pats 
buvo savo kūryba nepatenkintas. Bematant jis pra
dėjo lipdyti antrą molinę lėlę. Tą lėlę Dievas kepė 
aštuonias dienas. Bet išimta iš krosnies ji buvo vi
sai raudona. Dievas pakraipė galvą ir tarė:

— Tebūnie jisai žmogus!
Vis dar nepatenkintas savo sukurtais žmonė

Atsiųsta paminėti
Mūsų Vytis, 74 — II. Skautiškos minties 

jaunimo ir vadovų žurnalas. Leidžia Aka
deminis Skautų Sąjūdis. Šiame numeryje 
ypačiai vertas paminėti knygos „Steponas 
Kolupaila“ pristatymas, šią vertingą kny
gą kaip tik ir išleido Akademinės Skauti- 
jos leidykla.

Alfonsas Nyka — Niliūnas, VYNO STE
BUKLAS. žinomo mūsų poeto eilėraščių 
rinkinys. Išleido Algimanto Mackaus Kny
gų Leidimo Fondas. 1974m. 80 psl. Kaina 
5.00 dol. Aplankas Petro Mikalajūno.

AIDAI, 1974, Nr. 10 (gruodis). Mėnesi
nis kultūros žurnalas. Kaip ir visada pil
nas brandžių minčių, liečiančių įvairias 
mūsų gyvenimo sritis. Šiame numeryje 
ypačiai įdomūs du dokumentai iš P. Klimo 
archyvo apie V. O. Milašių.

Pažymėtina, kad šiam žurnalui 1975 m. 
sausio mėnesi jau suėjo 30 metų. Tai il
giausiai išsilaikęs žurnalas visoje mūsų 
spaudos istorijoje. Europoje jis ėjo penke
rius metus, o JAV — 25.

TĖVYNĖS SARGAS — 1974 M. NR. 1 (33)
,.Tėvynės Sargas“ politikos ir socialinių 

mokslų žnmalas po ilgesnės pertraukos 
vėl pasiekė skaitytojus. Šis žurnalo nume
ris yra skirtas prelatui Mykolui Krupavi
čiui prisiminti.

„Sietyno“ draugija
Neseniai sukako 80 m., kai buvo įsteigta 

„Sietyno" draugija. Tai buvo slapta spau
dos platinimo organizacija, veikusi Mari
jampolės ir Vilkaviškio apskrityse. Tokios 
draugijos steigimo mintis kilo apie 1892 
m. Bet ji buvo įsteigta ir pradėjo veikti 
tik 1894 m. Draugijos steigėjas ir jos pir
mininkas buvo Vincas Šlekys — Stagaras 
iš Mokolų kaimo. Jam talkininkavo Juo
zas Kačergis, Tursučių km., Sergiejus Čės- 
na, Būdviečių (Čėsnų) km. ir Kazys Sen
kus, Bliudziškių (Zagariškių) km. Jie visi 
buvo kilę iš Marijampolės ir Sasnavos 
apylinkių. Susiorganizavo 8 skyriai, kurie 
turėjo apie 100 narių. Draugijos tikslas: 
gabenti iš užsienio lietuvių spaudą ir pla
tinti; steigti kaimuose knygynėlius ir ža
dinti norą, kad lietuviai pamėgtų ir skai
tytų lietuviškas knygas ir laikraščius; 
skelbti pasauliui rusų daromas lietuvių 
tautai skriaudas.

Šiai draugijai spaudą platinti daug pa
dėjo Naumiestyje gyvenęs dr. J. Bagdo
nas, jo brolis Jurgis ir sesuo Petrutė. Jie 
siųsdavo su pašto vežėju lietuvišką spau
dą iš Naumiesčio į Vilkaviškį. O iš ten 
paštininkas Lietuvninkas taip pat pašto 
vežimėliu gabendavo į Marijampolę. Sie- 
tyniečiai Marijampolėj susitikdavo, pasi
dalydavo informacijomis ir laikraščiais 
„Palermos“ viešbutyje, kuris priklausė ja
vų pirkliui šatenskiui.

Apie 1897 m. Marijampolės žandarų vir
šininkas rotmistras Vonsiackis susekė 
„Sietyno“ veiklą ir prasidėjo areštai ir tar
dymai. Dr. K. Grinius (žr. „Atsiminimai 
ir mintys", 116 psl.) rašo, kad pašto vežė
ją Lietuvninką rusams išdavė kontraban
dininkas Marcinkus. Pas Lietuvninką bu
vo rastas spaudos ėmėjų sąrašas ir tas da
vė „Sietyno“ bylai pradžią. Vonsiackio 
nuomone, tai buvo slapta politinė draugi
ja, kuri norėjo atskirti Lietuvą nuo Rusi
jos. Sietyno byla baigėsi 1899 m. pavasarį. 
Nukentėjo apie 35 asmenys, kurie buvo iš
tremti į Rusijos gilumą.

Vonsiackis Marijampolėje gyveno Ponų

Svarbesnieji straipsniai: Vyt. Bagdana- 
vičius, MIC — Mykolas Krupavičius ir 
Joachimas iš Fiorės, J. Matulionio — My
kolas Krupavičius, Kun. M. Krupavičiaus, 
dr. K. Griniaus ir prof. J. Aleksos nemo- 
randumai nacių Generaliniam Komisarui 
Kaune, P. Maldeikio — M. Krupavičiaus 
bibliografija, Dr. V. Gidžiūno, OFM — 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 50 
m. jubiliejaus ženkle, Pr. Naujokaičio — 
Juozas Tumas — Vaižgantas „Tėvynės 
Sargo“ redaktorius ir — Devyniasdešimt 
metų nuo ,,Aušros" užtekėjimo, Dr. V. Ku
dirka — Atminčiai Kražių kankintinių — 
Kražių skerdynės (originalus straipsnis iš 
„Varpo“ 1894 m.). Žurnale yra talpinama 
plati visuomeninio veikimo ir aktualių 
įvykių apžvalga, paminimos eilės lietuvių 
veikėjų sukaktys ir prisimenami mirusie
ji-

„Tėvynės Sargas" yra seniausias lietu
vių krikščioniškosios visuomenės žurna
las, pradėtas leisti 1896 m. Dabar žurnalą 
leidžia Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjunga, Krikščionių Demokratų Interna
cionalo (NEI) ir Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungos (CDCU) narys. Redak
torius yra dr. Domas Jasaitis.

„Tėvynės Sargo“ 1974 m. Nr. 1 (33) turi 
192 puslapius, jo kaina $5, gaunamas 
LKDS Centro Komitete — 4050 S. Camp
bell, Chicago, Ill. 60632.

gatvėj, kuri Nepriklausomybės laikais bu
vo pavadinta Kęstučio gatve. Kai jis už
baigė „Sietyno“ bylą, buvo iškeltas į Sibi
rą. Bet iš ten vėl jį greitai atkėlė į Liepo
ją, kur jis sudarė taip vadinamą Vainei- 
kio bylą. Toje byloje nukentėjo 15 asme
nų. Apie 1905 m. Vonsiackį pušovė Polska 
Partja Sociąlistyczna narys Baltuc.

Aš su sietyniečiais ir jų veikla susipaži
nau 1927 m. Tais metais buvo minima 
„Sietyno“ 35 m. sukaktis. Minėjimas vyko 
Marijampolėj, Bieloblockio salėje. Daly
vavo šie „Sietyno“ nariai: dr. K. Grinius, 
dr. J. Bagdonas, V. Šlekys, S. Matulaitis, 
J. Akelaitis, J. Bulvičius, F. Vitkauskas, 
A. Matulaitis, V. Bielskus, S. Čėsna ir K. 
Stiklius. Įdomių kalbų pasiklausyti prisi
rinko pilna Bielablockio salė. Daug buvo 
ir jaunimo, nes Lietuvoje jaunimas į susi
rinkimus ėjo be jokių specialių raginimų 
bei prašymų. Atsimenu, aš pats apie tą 
laiką buvau tik 19 m. jaunuolis ir, sura
dęs laikraštyje skelbimą, per didžiausius 
pusnynus apie 10 km. nuklampojau j Ma
rijampolę. Norėjau pamatyti tuos žymiuo
sius Lietuvos veikėjus ir pasiklausyti jų 
kalbų. Atėjau toks šlapias ir purvinas, kad 
manęs net į salę nenorėjo įsileisti. Ir tik 
tada įsileido, kai mane rekomendavo ge
rai pažįstamas sietynietis J. Bulvičius.

Minėjimą atidarė „Sietyno“ steigėjas V. 
Šlekys ir apibūdino draugijos įsisteigimą. 
veiklą ir bylos eigą. Dr. J. Bagdonas pri
minė sunkius carinės Rusijos priespaudos 
laikus ir lietuvių politinę bei visuomeninę 
veiklą. Dr. K. Grinius išsamiai apibūdino 
tautiečių kovas už lietuvybę, žmogaus tei
ses ir spaudos grąžinimą. Supažindino, ko
kia buvo anuometinė rusų policija, kaip ji 
persekiojo lietuvius, ypatingai spaudos 
platintojus. Baigėsi minėjimas ir vėl snie
guotais laukais teko klampoti į namus. 
Bet nejaučiau nuovargio ir džiaugiausi, 
kad galėjau pamatyti tuos veikėjus, ku
riuos iki tol pažinojau tik spaudos pusla
piuose.

V. Vytenietis

mis, Viešpats nulipdė trečią molinę lėlę, kurią da
bar kepė tik šešetą dienų. Išimtoji lėlė iš duonkepio 
pasirodė nepakankamai iškepus, visai balta.

— Tebūnie ir jisai žmogus, — tarė Dievas ir 
ėmė vėl rūpestingai lipdyti ketvirtą žmogaus pavi
dalą. šį kartą Dievas lėlę laikė krosnyje septynias 
dienas. Išimta iš krosnies lėlė pasirodė gerai pavy
kusi, gražios, gelsvai rusvos spalvos ir Dievas, pa
tenkintas savo kūriniu, daugiau žmonių nebelipdė.

VARNAS IR VARLĖ

tibetiečių pasaka

Du varnai buvo geri bičiuliai. Kartą vienas 
atėjo į svečius pas antrąjį, kuris buvo labai riebus ir 
storas.

— Bičiuli, kodėl tu toks riebus esi ir kodėl ta
vo plunksnos taip gražiai blizga? — paklausė pir
masis varnas.

— Aš visuomet valgau varles, — atsakė antra
sis.

Grįžęs namo, pirmasis varnas nuėjo į paupį pa
sidairyti. Staiga jis ant kranto pastebėjo didelę su 
iššokusiomis akimis varlę. Nudžiugęs, bematant nu
tvėrė savo laimikį ir užkėlė jį ant namo stogo. Pa- 
galandęs snapą, varnas rengėsi varlę praryti. Tuo 
tarpu varlė prašneko:

— Jei tu mane suėsi čia pat, tai bus man gerai. 
Bet jokiu būdu nepraryk manęs ant upės kranto.

Varnas susimąstė. Pagalvojęs, ar kartais nebū
tų naudingiau suėsti varlę paupy, sugriebęs ją, su
grįžo į tą pačią vietą, kur buvo radęs. Patenkintas 
jis vėl ėmė galąsti savo snapą į akmenį. Pagalandęs, 
norėjo pradėti užkandžiauti, bet varlė tuo tarpu pa
šoko ir dingo vandeny.

DU VERTINGI LEIDINIAI
JAV LB švietimo Taryba išleido du lie

tuviškosioms mokykloms labai reikalingus 
leidinius — vadovėlius.

I. KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE — au
torius kun. dr. Jonas Gutauskas. Tai yra 
tikybos vadovėlis lituanistinių mokyklų 8- 
jam skyriui. Vadovėlis turi dar paantraš
tę — Iš mūsų religinės praeities ir dabar
ties.

„Šiame vadovėlyje tikybos pamokoms 
duodama tokios medžiagos, kuri gali pri
sidėti prie mokinių religinio ir tautinio 
auklėjimo“. (Iš pratarmės).

Knygos kaina $8.00.

II. LIETUVIU TAUTOS IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA

11 dalis. Tai yra taip pat vadovėlis litu
anistinių mokyklų X skyriui arba VI kla
sei. Redagavo Vincentas Liulevičius. Va
dovėliui medžiagą paruošė penki autoriai 
— savos srities žinovai. Jame yra šeši sky
riai: 1) Lietuvos valstybės raida, 2) Lietu
vos valdžia, 3) lietuvių tikyba, 4) lietusių 
kultūra, 5) lietuvių menas, 6) lietuvių 
prekyba.

Knyga labai gausiai iliustruota. Gale 
pridėta chronologija, žodynėlis ir spalvo
tas Lietuvos žemėlapis. Kaina $5.00.

Šią knygą reikėtų įsigyti ne tik lituanis
tikos mokyklos mokiniams, bet ir šiaip ne
norintiems savo krašto praeities pamiršti 
tautiečiams. Ypač tiems, kurie, reikalui iš
tikus, neturi galimybės ar laiko pastudi
juoti išsamesniųjų Lietuvos istorijos vei
kalų.

QUO VADIS?
Netoli Romos yra mažytė koplytėlė su 

užrašu ant vienos jos sienų: „Quo vadis, 
Domine?“ Tų žodžių istoriją gražiai apra
šė H. Sienkevičius to paties vardo knygo
je. Tradicija sako, kad šv. Petras, persi
gandęs siaubiančių persekiojimų, bėgo iš 
Romos — savo vyskupijos. Pakelyje suti
ko Kristų. „Quo Vadis, Domine?“ (Kur 
eini, Viešpatie?) — paklausė. „Į Romą, 
kad būčiau vėl nukryžiuotas", atsakė Iš
ganytojas. Petras susiprato ir grįžo atgal 
prie savo pareigų ir kankinio vainiko.

įsivaizduokime, kad to paties paklaus
tų mus Kristus: „Kur eini, žmogau?“ Sa
vo gyvenimą galime padalyti į tris dalis: 
dvasinę, protinę, visuomeninę.

Kur mes einame dvasiniai? — Gyveni
mas verda, rodos, nėra laiko nei maldai, 
nei bažnyčiai. Juk reikia po įtemptos dar
bo savaitės pasilsėti, atsigauti. Bet ar to
kie išvedžiojimai gali tikrai mus pateisin
ti? Mūsų gyvenimo tikslas yra amžinybė 
danguje, o ne kasdieninės duonos kąsnis 
ar vienas, antras prikaltu uždirbtas, sva
ras. Tie paskutinieji dalykai yra reikalin
gi tik kaip priemonės'. Gyvename ir vargs
tame žemėje, bet tik todėl, kad pasiektu
me dangų. Be maldos to aukšto tikslo ne
pasieksime. Plaukiant laiveliu prieš sro
vę, reikia irtis, stengtis. Plaukiant prieš 
gyvenimo srovę, taip pat reikia stengtis, 
kad nugalėtume kliūtis, pagundas ir pa
siektume amžinos laimės uostą. Galingiau
sias ginklas gyvenimo kovoje yra malda. 
Ji gali kilti į dangų paprastais vaikystėje 
išmoktais žodžiais, ji garbina Dievą ir pa
prastu. kasdieniniu darbu. Tik reikia tą 
kasdienybę paaukoti Jam. Tada gyveni
mas gauna naują prasmę ir tampa ištisa 
malda.

Kur mes einame protiniai? Tiek daug 
knygų, laikraščių, filmų! Ar mes pasiren
kame, nors retkarčiais, ką nors įkvepian
čio, pakeliančio? O gal lietuviška spauda 
jau nebeįdomi. Atsiminkime, kaip bran
gus buvo spausdintas lietuviškas žodis pir
maisiais pokariniais metais. Spaudos turi
me daug. Remkime ją. Jeigu nesigailime 
pinigų alaus bokalui arba nebijome pari- 
zikuoti uždėdami „ant arkliukų“, nesigai
lėkime kelių svarų savo lietuviškų knygų 
lentynai. Spaudos draudimo metais mūsų 
protėviai dėl lietuviškos knygos atsidur
davo Sibire arba pasisveikindavo su Mir
ties Angelu. Negi lietuviškas kraujas taip 
praskydo, kad ,,News of the World“ skan
dalai pasidarė malonesni, negu „Europos 
Lietuvis“, „Šaltinis“ arba lietuvio poeto 
žodžiai.

Kur mes einame visuomeniniame gyve
nime? Mūsų būrelis nedidelis ir nuolat 
mažėja. Esame išsklaidyti. Reikia magne
to, kuris trauktų mus vienus prie kitų, 
saitų, kurie mus rištų. Tas magnetas tu
rėtų būti krikščioniškai lietuviška tarpu
savio meilė ir pagarba. Dažnai pataikauja
me kitataučiams, su jais vaišinamės, ben
draujame, bet tarpusavyje dažnai bara
mės, vengiame lietuviškų minėjimų, susi
ėjimų, net ir Dievo namuose. Teisingai nu
kreiptas visuomeniškumas užima svarbią 
vietą Dievo plane. Bendravimas tarp žmo
nių, ypač tautiečių, plaukia iš Dievo va
lios, pasireiškiančios pačioje žmogaus pri
gimtyje. Jis ypatingai svarbus dabartiniais 
mūsų tautos kryžiaus kelio laikais. Kur 
mes einame kaip lietuviška visuomenė? Į 
šviesesne viltimi palaimintą ateitį, ar į lie
tuvių tautos šermenis?

Tai svarbūs klausimai. Nuo atsakymo į 
juos, priklauso, ką mes pasirenkame: 
prasmingą, krikščionišką, lietuvišką gy
venimą, ar chaotišką, beprasmę egzisten
ciją, kuri, kaip drugelio skrajojimas, — 
šiandieną įdomus ir džiaugsmingas, o ry
toj pradings be pėdsako.

Pagalvokime ir apsispręskime.
A. Geryba
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Kaip ii* kodėl žmogus pasigeria?
Norint priešą nugalėti, reikia jį pažinti. 

Tai liečia ir mūsų visuomenės priešą — 
girtavimą. Negana įtikinėti, kad gerti 
kenksminga, — reikia ir išaiškinti, kodėl.

šiuolaikiniai fiziologų, biochemikų ir 
gydytojų tyrimai atskleidė kai kurias 
svarbias alkoholio poveikio detales. Šių 
tyrimų dėka paaiškėjo patologinio potrau
kio alkoholiui priežastys.

Alkoholis patenka į kraują
Etilo spirito molekulės yra labai mažos. 

Šis junginys turi ir kitų fizinių savybių, 
dėl kurių jis puikižii maišosi su vandeniu 
ir gerai tirpsta riebaluose. Kaip tik todėl 
alkoholis taip lengvai praeina pro biologi
nes membranas: jis pradeda skverbtis pro 
gleivinę jau burnoje, dar nespėjus nuryti, 
vėliau skrandyje, žarnyne ir labai greitai 
patenka į kraują, kuris jį išnešioja po vi
są organizmą.

Vos tik alkoholis patenka į organizmą, 
veikiamas fermentų, jis pradeda skilti į 
vandenį ir anglies dioksidą. Pagrindinis 
patekusio į organizmą alkoholio kiekis 
perdirbamas kepenyse (100 mg per valan
dą vienam kūno svorio kilogramui) ir tik 
2-5% gryno alkoholio pašalina inkstai, 
prakaito liaukos ir , plaučiai (iškvepiant 
orą). Nuo šių dviejų procesų santykio — 
alkoholio patekimo ir skaidymo — pri
klauso alkoholio kiekis kraujyje, taigi ir 
jo svaiginantis poveikis smegenims.

Ypač greitai alkoholis įsisiurbia, supy
lus jį į tuščią skrandį, be užkandos. At
virkščiai, gerai pavalgius, labiausiai mė
sos, žymiai sulėtėja įsisiurbimo procesas, 
ir alkoholio į kraują patenka perpus ma
žiau. Tai galima paaiškinti taip: virškini
mo produktai, kurie taip pat skverbiasi į 
kraują pro tą pačią gleivinę, konkuruoja 
su alkoholiu ir trukdo jam patekti į krau
ją.

Girtėjimas labai priklauso ir nuo žmo
gaus emocinės būsenos. Neigiamos emoci
jos (sielvartas, širdgėla, depresija) lyg ir 
pagreitina įsiusirbimą. Įsisiurbimas taip 
pat gali sulėtėti, veikiant stiprioms emo
cijoms — įtūžiui, labai stipriam džiaugs
mui ir t. t. Apie šių psichikos būsenų che
minę pusę mokslas žino dar labai mažai. 
Galima tiktai manyti, kad prislėgta būse
na kažkodėl palengvina alkoholiui praeiti 
pro biologines membranas ir, galimas da
lykas, trukdo organizmui jį perdirbti.

Lietuvos nepamiršim.
1945 m. pavasarį pasibaigė antrasis pa

saulinis karas. Vokietija buvo sunaikinta. 
Ypatingai sunkias dienas turėjo buv. Ryt
prūsių gyventojai. Tūkstančiai badaujan
čių žmonių keliavo į Lietuvą, ieškodami 
duonos ir pastogės.

Trisdešimties metų sukakčiai nuo karo 
pabaigos paminėti Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė išleido rinkinėli prisimini
mų tų žmonių, kuriuos lietuviai išgelbėjo 
nuo mirties ir bado. Jis skirtas lietuviška
jam jaunimui, kuris neišgyveno praėjusio 
karo baisenybių ir dažnai pasimeta tauty
bės ir žmoniškumo klausimų sankryžoje.

Čia pateikiame keletą ištraukų iš to do
kumentų rinkinėlio, kuriose vokiečių žo
džiais apibūdinamas lietuvių įgimtas žmo
niškumas ir artimo meilė.

MŪSŲ ANTROJI TĖVYNĖ
Ričardas buvo kilęs iš Karaliaučiaus. 

Jo duktė mirė badu 1945 m. Su žmona, sū
numi ir antrąja dukterimi jis pateko į kol
chozą, kuriame taip pat siautė badas. Vie
nintelė išeitis — Lietuva.

,,Perėjome Nemuną ir vieną mėnesį ap
sigyvenome pas moteriškę, kur aš taisiau 
batus. Patraukę į šiaurę, M. vietovėje įsi
kūrėme name, kurio savininkai buvo iš
vežti į Sibirą, čia išgyvenome iki grįžimo 
atgal į Vokietiją.“

„Tremdavo visą šeimyną kartu. Vakare 
šeima yra namie, o kitą rytą jau tuščios 
sienos ir užkalti langai. Tada visi žinoda
vo, kad šeima ištremta į Sibirą.“

„Rinkimai Lietuvoj visada būdavo sau
sio mėnesį. Iš vakaro atveždavo alaus, da
rydavo mitingus, o rytmetį varydavo bal
suoti. Rinkimų būstinėse stovėdavo rusų 
kareiviai, su durtuvais išsirikiavę nuo du
rų iki balsavimo urnų. Kiekvienas balsuo
jantis gaudavo užklijuotą voką, kurį tik 
reikėjo įmesti į dėžutę.“

„Kiek vokiečių pabėgėlių rado prie
globstį Lietuvoje — sunku pasakyti. Gal 
30.000, o gal dar daugiau. Čia neįskaityti 
tie žmonės, kurie, pasirinkę maisto, vėl 
grįždavo į Rytprūsius. Daug vokiečių pa
siliko Lietuvoje gyventi. Jaunieji čia ap- 
sivesdavo ir nebenorėdavo šeimų ardyti.“

„Mūsų mintys visada yra Lietuvoje ir 
mes reiškiame savo padėką, kur tik gali
me. Lietuviai išgelbėjo mus nuo bado ir 
mirties. Pvz. senukas su savo 70 metų 
žmona pats elgetaudamas, visada padėda
vo ir mums gauti maisto. Lietuvos mes 
niekada nepamiršim. Ji yra mūsų antroji 
tėvynė, ir mielai norėtume aplankyti dar 
kartą jos geruosius žmones.“

AMŽINAI MANO ŠIRDYJE
Jo tėvai 1945 m. iš Karaliaučiaus buvo 

atvaryti į Tilžę, kur po dviejų metų mirė. 
Likusi našlaitį badas išvijo į Lietuvą. Čia 
jį priglaudė ūkininko B. šeima. Vieną nak
tį stribai ir kareiviai apsupo namus ir jo 
šeimininkus išsivežė.

Dr. I. S.

Stiprios emocijos sukelia skrandžio ir 
žarnyno staigi! kraujagyslių susiaurėjimą, 
jomis prateka mažiau kraujo, tad supran
tama, kad alkoholis lėčiau įsiurbiamas.

Alkoholio įsiurbimo greitis priklauso ir 
nuo jo koncentracijos gėrimuose. Toks pat 
alkoholio kiekis, patekęs į organizmą, ge
riant alų (3-6%) arba vynuogių vyną (9- 
20%) veikia organizmą silpniau, negu 
40% degtinė. Atskiestas alkoholis patenka 
į kraują lėčiau ir žymi jo dalis suyra, ne
pasiekusi smegenų. Tačiau jeigu tuo pačiu 
metu į skrandį patenka ir anglies dioksido 
(viskio su soda, spirito su mineraliniu 
vandeniu arba alaus su degtine), šios du
jos suerzina skrandžio ir žarnyno gleivi
nę. į ją pradeda plūsti daugiau kraujo, ir 
alkoholio įsiurbimas pagreitėja.

Nauda vienai minutei
Kai kas alkoholį vadina stimuliatorium: 

truputį išgėrę žmonės pasidaro gyvesni, 
energingesni, sugeba geriau bendrauti. Iš 
tiesų nedidelė alkoholio dozė stimuliuoja 
organizmo aktyvumą: šiek tiek sustiprėja 
pulsas, išsiplečia odos ir galūnių krauja
gyslės, sumažėja kraujospūdis, išnyksta 
įtampa ir prislėgtumas. Prieš pietus išger
ta taurelė sudirgina skrandžio gleivinę, 
padidina skrandžio sulčių išsiskyrimą, su
žadina apetitą.

Suparntama, viena degtinės taurelė or
ganizmui negresia tiesioginiu pavojumi. 
Tačiau ši minutinė alkoholio „nauda“ ga
li tapti baisia organizmo nelaime, jeigu 
taurelė virsta įpročiu. Žmogus išgeria vis 
dažniau, pradeda lengviau pakelti vis di
desnes alkoholio dozes, nuo kurių anks
čiau apsinuodydavo. Galų gale jis suserga 
sunkia liga — alkoholizmu.

Girtumo laipsniai
Alkoholis — specifiškas nervų nuodas. 

Gerai tirpdamas riebaluose, kurių nemaža 
yra galvos smegenų audiniuose, jis kau
piasi smegenyse žymiai didesniais kie
kiais, negu kituose organuose.

Alkoholio poveikis smegenims tiesiog 
priklauso nuo jo koncentracijos kraujyje. 
Didėjant alkoholio kiekiui, iš pradžių pa- 
raližuojami aukštesnieji smegenų centrai, 
po to — slopinami vidutinieji ir pagaliau 
žemesnieji, kurie valdo pagrindines orga
nizmo funkcijas.

Mažai išgėrus, kai alkoholio koncentra

„Pasilikęs vienas, nuėjau į kitą kaimą, 
kuriame pragyvenau iki grįžimo į Vokie
tiją. Tai buvo vienas laimingiausių kai
mų, nes mano gyvenimo metais niekas iš 
ten nebuvo ištremtas į Sibirą. Gal net vie
nintelis toks kaimas ne tik apylinkėje, 
bet visoje Sovietų Rusijoje. Žmonės buvo 
neturtingi, bet labai nuoširdūs ir daugu
moje dievobaimingi. Ne toks laimingas 
buvo kaimas P., iš kurio apie pusę gy

ventojų buvo ištremta.“
„Visada prisimenu Lietuvą ir norėčiau 

vėl sugrįžti, kai ji bus laisva. Ten pralei
dau gražiausius savo jaunystės metus, 
ten palikau pamiltus žmones. Nors dabar 
jau pradėjau pamiršti lietuvių kalbą, bet 
žodžiai dainos, kurią mes dainuodavome 
tyliais vasaros vakarais, amžinai pasiliks 
mano širdyje:

„Praeis jaunystė, nužydės alyvos, 
Ir lapas lapą gelstantį lydės...
Pro sutemas man Tavo, Lietuva, 

vardas gyvas
Nevystamu pavasariu žydės.“

NAŠLAIČIAI
„Mes esame kilę iš Insterburgo. Iš mū

sų šeimos tik dvi seserys, sugrįžome į Vo
kietiją. Motiną užmušė rusų sargybinis, o 
tėvas tada buvo karo nelaisvėje Vakaruo
se. Mūsų du broliai pasiliko Lietuvoje. 
Jaunesnysis brolis net nežino savo pavar
dės ir kad jis yra vokietis.“

,,Į Lietuvą patekome 1946 m. Mus pri
ėmė ūkininkas prie Vilkaviškio. Mažasis 
broliukas kažkur pradingo. Iš karto gyve
nome kartu, bet greitai turėjome skirtis, 
nes buvo pavojinga vokiečiams laikytis 
vienoje vietoje. Ūkininkas mus slėpė, o 
paskui mažyli atidavė giminaičiui į P. 
apskritį.“

„Po devynių mėnesių turėjo vyresnioji 
septyniolikmetė sesuo kraustytis, nes ūki
ninkas buvo įskųstas rusams, kad slepiąs 
vokietes. Keliaudama iš kaimo į kaimą, ji 
1948/49 m. žiemą pakliuvo į rusų milici
jos nagus, buvo suimta, atgabenta į Inster- 
burgą, o iš čia į Rytų Vokietiją.“

,,Jaunesnioji sesuo nebeprisimena vie
tovės vardo, kurioje ji buvo priglausta. 
Vėliau ji buvo sutikusi ir tris metus ne
matytą jaunąjį broliuką, gyvenantį greti
mame kaime. Jaunesnioji sesuo tada bu
vo vienuolikos metų. Ji gyveno be baimės 
su lietuviais, pamiršo vokiečių kalbą ir, 
nors nelankė mokyklos, bet gerai išmoko 
lietuviškai. Ji gavo Birutės vardą.“

„Gražu buvo Lietuvoje ir mums buvo 
ten gera. Žmonės ten dirba, eina į bažny
čią, o vakarais dainuoja. Ypačiai būna 
linksma per bulviakasį ir linų mynes. Ta
da būna talkos, o vakarais šoka, dainuoja 
ir geria. Visi gamina naminę rugių degti
nę ir moka gerai ją paslėpti. Didžiausia 
šventė Lietuvoje yra Velykos. Bet gra
žiausias dalykas būdavo skerstuvės."

,,Jeigu nebūtų buvę Lietuvos, mes šian

cija kraujyje ne didesnė kaip 0,05%, pra
sideda smegenų centrų, valdančių elgseną, 
ypač dėmesio ir savikontrolės centrų, slo
pinimas. Tada prasideda stimuliuojanti al
koholio veikla: žmogui dirbtinai pakyla 
nuotaika, jis tampa plepus, pernelyg gy
vas, girtėdamas vis labiau praranda veiks
mų kontrolę, sutrinka tikrovės orientaci
ja.

Geriant toliau, kai alkoholio koncentra
cija kraujyje pakyla iki 0,1%, prasideda 
vidutinio girtumo stadija. Galvos smege
nų žievėje esantys neuronai chaotiškai su
jaudinami, nebereguliuoja žemiau esančių 
požievio Skyrių, pasikeičia emocinis im
lumas (kartais tokiais atvejais sakoma, 
jog atsipalaiduoja žemieji instinktai). To
kioje būklėje žmogaus elgesys labai pri
klauso nuo jo temperamento ir charakte
rio: vieni tampa neramūs, kiti pasiduoda 
beprasmiškai linksmybei ir išdykavimui, 
kuris staiga gali virsti perdėtu jausmin
gumu, įsižeidimais bei ašaromis, treti pa
sidaro įtarūs ir agresyvūs.

Kai žmogus visiškai nusigeria, ir alko
holio koncentracija kraujyje pasiekia 
0,15%, prasideda judėjimo centrų slopini
mas — žmogus nekontroliuoja savo rau
menų veiklos. Dar gerdamas, kai alkoho
lio kraujyje atsiranda 0,25-30%, žmogus 
patenka į sunkaus girtumo stadiją: visiš
kai praranda orientaciją, užmiega, pra
randa sąmonę. Ir paskutinė stadija — kai 
geriantysis, būdamas sunkaus girtumo sta
dijoje, dar išgeria. Vos tik jo kraujyje al
koholio pakyla iki 0,5%, paveikiami gyvy
biškai svarbūs centrai, esantys pailgosiose 
smegenyse. Alkoholis užblokuoja centrus 
ir, praradęs sąmonę, žmogus miršta.

Dėl ko pagiriojama?
Alkoholio poveikį organizmas jaučia ne 

tik molekuliniame lygyje. Tiesa, jis paten
ka j organizmą molekulėmis, bet ką jis ten 
padaro? Alkoholio veikimas jaučiamas ne 
tik biocheminių, bet ir elektrocheminių 
procesų, nervinių ląstelių ir sinapsių su
trikimuose. Neurofiziologų tyrimai rodo, 
kad, veikiant alkoholiui, atsiranda ir kitų 
organizmo gyvybinės veiklos sutrikimų, 
pirmiausia smegenų klaidos.

Galvos smegenys, labiau negu bet kuris 
kitas audinys, reikalauja nuolat ir daug 
deguonies. Apsinuodijus alkoholiu, smege- 

dien nebegyventume. Žmonės buvo tokie 
geri! Mielai norėtume sugrįžti į Lietuvą, 
kai ji bus laisva.“

TIK LAZDA /ĄŽUOLINĖ
Jis buvo Karaliaučiaus pirklys, 1946 m. 

atgabentas į Lietuvą miško darbams, bet, 
gelbėdamasis nuo bado, prisiglaudęs pas 
ūkininkus.

„Aš neturiu pakankamai žodžių, savo iš
gyvenimams Lietuvoje apsakyti. Mielai 
sugrįžčiau ten, jeigu tiktai galėčiau.“

„Lietuviai yra ypatingai geri žmonės. 
Jų žmoniškumas ir inteligencija nepaly
ginami. Žmonės, yra dori, visada pasiruo
šę padėti. Kai kas gal pasakys, kad ten 
perdaug paprasta, nešvaru. Man kaip tik 
labiausiai patiko tas primityvus, roman
tiškas paprastumas, moterys, sėdinčios 
staklėse ir dainuojančios. Mane visada ten 
kažkas traukia.“

„Lietuva yra didžiausias mano išgyve
nimas. Visokį sunkumai nublanksta prieš 
gamtos grožį ir žmonių prigimtas savybes. 
Aš taip buvau paveiktas to gyvenimo, kad 
norėčiau sukurti poemą apie Lietuvą. Iš 
Lietuvos betgi aš nieko neturiu atsinešęs, 
tik ąžuolinę lazdą, kurią pats išsidrožiau."

DUONOS BEIEŠKANT

Visi esame skaitę Renatos Lippert prisi
minimus iš Lietuvos. Štai dar viena kita 
ištrauka tiems prisiminimams atnaujinti.

„Ilgomis žiemos naktimis aš sapnuoda
vau duoną. Matydavau didelę riekę, kuri 
tuoj pranykdavo, kai norėdavau ją paimti. 
Pabudusi verkdavau, kodėl tai buvo tik 
sapnas...“

Sužinojusi, kad Lietuvoje galima gauti 
duonos, ji atsidūrė Pilviškiuose ir pasi
beldė viename ūkyje į duris.

„Prašyk Hitlerio, jis duos tau duonos“, 
pasakė galvą iškišusi moteris. Paasirodo, 
tai būta rusės kolonistės, apsigyvenusios 
ištremtos , lietuvio šeimos namuose. Kita
me kieme ji vėl pasibeldė:

„Aš noriu duonos“.
,,Ar tu vokietė?“ paklausė moteris.
„Taip. Ką tik atvykau. Jau ilgai esu ne

valgiusi.“
„Taip, aš žinau... Dabar daug ateina. 

Ar tu viena kur tavo motina?“
„Numirė“.
„Sėskis", pasakė moteris ir pradingo už 

krosnies.
Grįžusi padavė gabalą balto sūrio ir 

storą riekę duonos, paprašydama niekam 
nerodyti. Vėliau dar atnešė pieno puodu
ką.

Gyvendama Lietuvoje, Renata buvo su
sidraugavusi net su partizanais, išmoko 
kalbą ir pamilo žmones.

„Patekusi į laisvąjį pasaulį, susiradau 
savo tėvą ir sutikau lietuvius, kurie jau 
šešis metus be savo tėvynės čia buvo išgy
venę. Gyvendama laisvoje savo tėvynės 
dalyje, nebegaliu nuo lietuvių atsiskirti, 
nes ieškodama Lietuvoje duonos, suradau 
žmoniškumą, kuris artimo meilės neskel
bia, bet. ją vykdo.“

nyse sumažėja kraujo apytakos ir kvėpa
vimo intensyvumas. Tikriausiai, veikiant 
alkoholiui, suyra smegenų kapiliarai. Eks
perimentiškai įrodyta, kad girto žmogaus 
smegenyse atsiranda daugybė smulkių 
kraujo išsiliejimų, o dar daugiau krauja
gyslių užsikemša. Dėl to nervų ląstelės 
pradeda trūkti ir maisto, ir deguonies. Dėl 
nervų ląstelių deguonies bado atsiranda 
bendras suglebimas, silpnumas, žmogus 
nebegali susikaupti, jam skauda galvą.

Rytmečio pagirias galima paaiškinti to
kia nervų ląstelių būkle, tačiau tikriausiai 
prie to prisideda dar ir žuvusių ląstelių 
(tų, kurios vakar neišlaikė alkoholio po
veikio) irimo produktai, kurie nuodija gy
vas ląsteles, štai kodėl pagiringas žmogus 
ryte neturi jėgų, jam skauda galvą, pyki
na ir t. t. Tiesa, čia mes nekalbame apie 
vadinamąjį „pagirių sindromą“ — patalo- 
giškai nenumaldomą potraukį išgerti. Toks 
sindromas būdingas chroniškiems alkoho
likams. Tokiu atveju veikia visai kitokie 
mechanizmai. Šiame straipsnyje mes kal
bėjome tik apie normalius žmones, kurie 
kartais nesusilaiko nuo taurelės.

Nėra jokių abejonių, kad nervų ląstelės, 
kurių daliai tenka tokie sunkūs išbandy
mai, prieš laiką susidėvi, o dėl to atsiran
da aukštesniosios nervų sistemos sutriki
mų. Tiesa, žmogaus smegenyse yra mili
jardai nervinių ląstelių, ir jeigu retkar
čiais žūva net po kelis tūkstančius ląste
lių, tai nesukelia pastebimų pakitimų. Bet 
prisiminkime, kad žuvusios nervų ląstelės, 
skirtingai negu visos kitos, nesugeba rege
neruoti. Jeigu žmogus pradeda sistemin
gai gerti, šie nedideli pakitimai kaupiasi, 
ir visa tai virsta baisia nelaime.

Iš ,,L. L.“

„Rusų pasiutimas“
Žvejų žurnalas „Fishing News“ (sausio 

3 d.) aprašo. įdomų įvykį, kuris prieš 70 
metų beveik sukėlė karą tarp D. Britani
jos ir Rusijos. Tai atsitiko 1904 m. spalio 
21 d. Šiaurės jūroje, prie Dogger Bank. 
Įvykis tada gavo „Rusų pasiutimo“ vardą 
ir taip jis yra žinomas iki šios dienos.

Tą naktį Hullio žvejų flotilija buvo iš
vykusi į šiaurės jūrą žvejoti. Rusija tuo 
metu buvo pradėjusi karą su Japonija. Ca
ras davė parėdymą Baltijos laivynui api
plaukti pusę pasaulio ir sunaikinti japo
nus. Laivynui vadovavo legendarinis ad
mirolas Roždestvenskis. Tas pats Rož- 
denstvenskis, kurio laivyną 1905 m. pava
sarį japonai sunaikino prie Tsu-Šima.

Minėtąją spalio 21 d. naktį, po pusiau
nakčio, rusų laivynas artėjo prie Dogger 
Bank, kur, nieko blogo nejausdami, žvejo
jo apie 40 garinių žvejų tralerių. Jie buvo 
apsišvietę įprastomis (raudona, balta, ža
lia) šviesomis ir kiekvienas lengvai galė
jo atpažinti, kad tai žvejų laivai.

Rusų laivyne sklido gandas, kad jų pa
sitikti yra išplaukę japonų torpedų laivai. 
Reždestvenskis iš keturių laivų pradėjo 
šaudyti į žvejų laivus, manydamas, kad 
tarp jų slepiasi torpedininkai. Tik rusų, 
netaiklumo dėka, per 20 minučių „mūšį“ 
išvengta masinių žudynių. Vienas traleris 
nuskendo ir du buvo sugadinti. Užmušta 
du žvejai ir daug sužeista. Rusai, „atmu- 
šę ataką, nuplaukė toliau net nepasiteira
vę.

Kai du sugadinti laivai (Moulmein ir 
Mino) su užmuštais žvejais grįžo į Hullį, 
mieste kilo pykčio audra, įnirtusi minia 
demonstravo gatvėse. Trys jūrininkai iš
vyko į užsienio reikalų ministeriją paliu
dyti apie įvykį. Visa tai įvyko šeštadienį.

Pirmadienio rytinė spauda pasirodė su 
karingais šūkiais. Trafalgaro aikštėje su
sirinkusi minia reikalavo keršto. Vyriau
sybė pasiuntė carui protestą, reikalauda
ma pasiaiškinti. Bet Roždestvenskis nepa
sirūpino net pranešti carui apie įvykį jū
roje.

Caro šaltas apgailestavimas britų buvo 
atmestas. Po keletas dienų admiralitetas 
įsakė Viduržemio jūros, Kanalo ir Kran
tų apsaugos laivynams pasiruošti. Rož
destvenskis, tuo metu sustojęs Vigo uoste 
Ispanijoje, sužinojo, kad yra supamas. 
Nusigandęs telegrafavo carui, kuris per 
kelias valandas atsiuntė formalią atsipra
šymo notą ir pasižadėjo atlyginti visus 
nuostolius. Karo pavojus praėjo.

Po septynių mėnesių dar numirė Mino 
laivo kapitonas, kuris buvo labai sukrės
tas apšaudymo metu. Žuvusiems žvejams 
mieste buvo pastatytas paminklas, kuris 
tebestovi ir šiandien.

KOVA UŽ ŽMOGAUS TEISES
„Gimtasis Kraštas“ (Nr. 7) rašo, kad 

Tarybų Sąjunga pateikė žmogaus teisių 
komisijai Ženevoje svarstyti tų teisių pa
žeidimus Čilėje, arabų kraštuose ir Afri
koje. Visiškai nepeiktinas žygis. Tik kyla 
klausimas, kodėl niekas nepateikė tai ko
misijai svarstyti žmogaus teisių pažeidi
mo Sovietų Sąjungoje. O gal ten tokių, da
lykų nepasitaiko?

PARODOS ATEIZMO MUZIEJUJE
Tur būt, norint pritraukti daugiau lan

kytojų, ateizmo muziejuje pradėta ruošti 
dailės parodos. Praėjusiais metais ten bu
vo dail. V. Jurkūno iliustracijų paroda, o 
šiais metais suruošta K. Šimonio tapybos 
ir grafikos darbų ekspozicija, pavadinta 
,,Legendų ir pasakų pasaulyje“. Dauguma 
kūrinių atgebenta iš privatiškų kolekcijų 
ir visuomenei rodoma pirmą kartą. Laiko 
atžvilgiu darbų skalė labai plati — nuo 
1923 iki 1975 metų.

Pensijos D. Britanijoje
Nuo 1974 m. liepos 22 d. dirbančiųjų 

pensijos buvo padidintos iki 10.00 svarų 
pavieniams asmenims ir iki 16.00 svarų 
vedusiųjų porai. Tai yra, pagrindinė (flat 
xate) pensija. Prie jos dar pridedama 
„graduated" pensija ir pensijos priedai 
tiems, kurie dirbo toliau, sulaukę pensijos 
amžiaus, būtent — vyrai po 65 metų am
žiaus, ir moterys po 60 m.

Gaunantieji pensijas gali ir toliau už
darbiauti, bet pensininko savaitinis uždar
bis turi neperžengti įstatymo nustatytos 
normos, kad pensija nebūtų sumažinta. 
Visiškai pensijos nemažinant, galima už
dirbti iki 13,00 svarų per savaitę. Iš tikrų
jų galima uždirbti šiek tiek daugiau, nes 
nustatant 13,00 svarų ribą, iš savaitinio 
uždarbio leidžiama dar išskaityti sociali
nio draudimo įnašus, kelionės į darbovie
tę išlaidas, profesinių sąjungų mokestį, 
specialiųjų drabužių vertę (jei tokie var
tojami), užkandžiams, darbo metu po 15 p 
per dieną ir kt. Už visa tai dar neskaito
mas pajamų mokestis (income Tax).

Jei savaitinis uždarbis pasidaro dides
nis nei 13.00 svarų, tai už kiekvieną 10 p 
uždarbio virš 13.00 svarų atskaitoma 5 p. 
Sakysim, uždirbančiam 16.00 svarų per sa
vaitę, iš pensijos atskaitoma 1.50 sv. O 
kai uždirbama daugiau kaip 17.00 svarų 
per savaitę (pridėjus anksčiau minėtus 
leidžiamus priedus), iš pirmųjų 4.00 sva
rų uždarbio (tarp 13.00 ir 17.00 sv.) iš 
pensijos atskaitoma 2.00 svarai. O iš už
darbio, viršijančio 17.00 svarų, už kiekvie
nus uždirbtus 5 p, iš pensijos atskaitoma 
taip pat po 5 p. Tokiu būdu, uždirbant 
25.00 svarus ir gaunant 10.00 svarų pensi
jos, visa toji pensija dingsta.

Jei vyrai, sulaukę 65 metų (moterys 60 
m.) neima pensijos ir dirba toliau, mokė
dami normalius socialinio draudimo įna
šus, tai sulaukę 70 metų (moterys 65 m.) 
skaitomi pensininkais ir gauna padidintą 
pensiją, kaip aukčiau buvo minėta, o taip 
pat ir padidintą „graduated“ pensiją. 
Jei jie dirba ir toliau, moka tik da
lį socialinio draudimo įnašų (draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų) ir gauna pil
ną pensiją.

Nuo balandžio 10' d., pagal nustatytą 
tvarką, pensijos bus padidintos: pavie
niams asmenims po 1,60 sv. per savaitę, o 
vedusiųjų porai — 2,50 sv. per savaitę 
(1.60 sv. vyrui ir 0.90 sv. žmonai, gaunan
čiai pensiją pagal vyro socialinį draudi
mą). v *

J. Justus

LIETUVOJE
„VAGOS“ SUKAKTIS

1945 m. pradžioje Lietuvoje buvo įsteig
ta grožinės literatūros leidykla „Vaga“, 
šiemet švenčianti 30 darbo metų sukaktį. 
Per tą laikotarpį ,,Vaga" išleido 8.000 kny
gų, didesniu kaip 123 milijonai egzemplio
rių tiražu. Leidžiamųjų knygų pasirinki
mas buvo įvairus: pradedant politinio po
būdžio literatūra, baigiant lietuvių klasi
kais ir net muzikos veikalais.

Apie šeštąją dalį „Vagos“ leidinių suda
ro vaikų literatūra. Gana žymi leidinių da
lis yra vertimai iš kitų, daugiausia rusų, 
kalbų. Per visą 30 metų laikotarpį į lietu
vių kalbą versta net iš 35 atskirų kalbų. 
Prozą yra vertę apie 300, o poeziją apie 50 
žmonių.

„Vagos“ leidžiamas knygas yra iliustra
vę apie 120 dailininkų. Kai kurios iliust
racijos yra laimėjusios tarptautinėse kny
gų parodose aukso ir sidabro medalius, 

šalia literatūros leidžiami meno ir mu
zikos darbai. Tiems leidiniamas apsvars
tyti prie leidyklos yra sudarytos redakci
nės meno ir muzikos tarybos.

Neturint po ranka išsamios statistikos, 
negalima pasakyti, kokį procentą sudarė 
politiniai propagandos ar šiaip menkaver
čiai idėjiniai kūriniai. Tačiau apskritai 
kalbant, „Vaga“ per 30 metų yra išvariu
si tikrai plačią darbo vagą lietuvių litera
tūros dirvonuose.

GRĮŽTA a. SINKEVIČIUS
Sovietų laikraščio „Moscow News“ ko

respondentas Apolinaras Sinkevičius su 
žmona vasario pradžioje iš JAV grįžta į 
Vilnių. Oficialiai lietuviai žurnalistai gali 
išvykti į JAV tik kaip Sovietų Sąjungos 
atstovai. Anksčiau tokiais atstovais yra 
buvę A. Laurinčiukas ir R. Žiugžda.

ORGANIZUOTAS LIAUDIES MENAS
Vilniuje įvyko Lietuvos Liaudies meno 

draugijos mokslinės tarybos posėdis. Skai
tyta keletas paskaitų apie liaudies meną 
ir jo organizavimą.

Šiuo metu Liaudies meno draugijai pri
klauso 1.700 meistrų, kurių dauguma yra 
įsijungę į meninių dirbinių įmones.

K. JURAŠUNUI 75 M.
Kazys Jurašūnas teatrinę karjerą pra

dėjo 1919 m. Vėliau jis dirbo Kauno, Šiau
lių ir Vilniaus teatruose. Sėkmingiausias 
jo pastatymas — inscenizuota „Eglė žalčių 
karalienė“, kuri vien tiktai Kaune buvo 
suvaidinta per 300 kartų.

IŠLEISTAS MAŽVYDAS
Praėjusiais metais Lietuvoje išleista 

Pirmoji lietuviška knyga — fotografuotas 
Martyno Mažvydo katekizmas. Kaip žino
ma, ši knyga buvo išleista 1547 m. Prie lei
dinio pridėta K. Korsako ir M. Ročkos 
straipsniai apie M. Mažvydą.
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Rašytojas E. Cinzas, atsiliepdamas į lie
tuviško rašto vajų, surado Belgijoje net 
septynis naujus „E. Lietuvio“ prenumera
torius. Be to, jis išplatino 15 Nidos Klubo 
sieninių kalendorių ir žada dar daugiau jų 
išplatinti.

Atsižvelgiant i palyginti nedideli ir iš
sklaidytą Belgijos lietuvių skaičių, E. Cin
zo pastangos nusipelno ypatingo dėmesio. 
Jeigu proporcingai pašoktų naujų skaity
tojų skaičius Anglijoje ir Vokietijoje, tai 
nors dalis skaitytojų numiršta arba iške
liauja, vis tiek bendras prenumeratorių 
skaičius ne tik nesumažėtų, bet dar gero
kai pašoktų. Leidėjai ir redakcija dėkoja 
naujiesiems skaitytojams, o už vis labiau 
E. Cinzui už tokią gražią kultūrinę talką.

Paskutiniuoju metu tris naujus skaity
tojus Anglijoje surado Centro Valdybos 
narys B. Butrimas ir vieną — S. Markevi
čius. Be to, Stoke-on-Trent DBLS skyriaus 
pirmininkas P. Dudėnas, be seniau prisiųs
tųjų, dar surado keturis naujus skaityto
jus ir žada surasti daugiau. Nuoširdžiai 
dėkojame spaudos talkininkams ir laukia
me daugiau naujų skaitytojų.

DALYVAVO DEMONSTRACIJOSE
Vasario 23 d. įvyko E. L. G. ir Britų 

žmogaus Teisių Komiteto organizuotos de
monstracijos Jugoslavijos rašytojui ir pro
fesoriui Mihailo Mikailovui išlaisvinti. De
monstracijose dalyvavo pavergtųjų tautų 
atstovai, jų tarpe ir ne mažas lietuvių bū
relis.

KAS LAIKU MOKA...
Senas priežodis sako; Kas laiku moka

— dvigubai moka. Todėl prašome tuos 
„Europos Lietuvio“ skaitytojus, kurie dar 
skolingi už praėjusius metus arba turi se
nesnių skolų ilgai nebedelsti ir atsilygin
ti. Kas nepajėgia pasiųsti visos skolos iš 
karto, prašomi mokėti dalimis. Ta pačia 
proga kviečiame laikraštį užsisakyti tuos 
tautiečius, kurie jo iki šiol dar neskaitė.

Redakcija ir Administracija

AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
P. Virbickas — 3.55 sv„ S. Markevičius 

ir J. Plepys — po 3.50 sv., E. Varoneckas
— 2.00 sv., A. Kadžionis, V. Čadakauskas, 
B. Banys, J. Markūnas — po 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
A. Kadžionis — 3-00 sv.

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 8 „Skaitytojų laiškuo

se“ P. Severs'o rašinyje apie Phaestos dis
ką įsivėlė dvi klaidos.

1. Pirmosios skilties paskutinėje eilutė
je sakinys „Tacitas mini savo raštuose (I 
a. po Kr.), kad lietuvių kalba ir t. t....“ Tu
ri būti: „Tacitas mini juos (lietuvius) sa
vo raštuose I a. po Kr. Lietuvių kalba kar
tu su latvių ir t. t.

2. Skirsnyje, kuris prasideda sakiniu 
„Egiptiečių kalba keitėsi kaip ir visos ki
tos. Paskutinė jos fazė, koptų kalba, yra 
tiek pat panaši į senovės Egipto kalbą, 
kiek ir į prancūzų, ispanų ar lotynų.“

Turi būti: .... tiek panaši į senovės Egip
to kalbų, kiek prancūzų ar ispanų į loty
nų.“

LONDONAS
SUSIRINKSIME

,,E. Lietuvio“ Nr. 5 paskelbtasis M. T. 
Cornish straipsnis „Gyvybinis klausimas“ 
susilaukė platesnio atgarsio. Veiklesnieji 
lietuviai, ypačiai jaunesnioji karta, jų 
draugams anglams talkininkaujant, pradė
jo aktyviai svarstyti, kaip pagyvinti Ang
lijos lietuvių veiklą.

Šitiems dalykams aptarti iniciatorių 
grupė kovo 9 d. 3 vai. p. p. Lietuvių Na
muose kviečia norinčių į lietuviškąją veik
lą įsijungti ir ją pagyvinti žmonių pasita
rimą. Kviečiami visi — neatsižvelgiant į 
amžių ir profesiją. Kadangi šiame susiti
kime dalyvaus ne vien tik lietuviai, bet 
ir jų draugai, tai ypatingai kviečiami tie 
jaunesnės kartos žmonės, kurie jaučiasi 
lietuviais ar jų draugais, nors ir nebekal
ba lietuviškai.

Iniciatoriai

SUVAŽIAVIMAI
Pakartotinai skelbiama, kad DBLS 

XXVII metinis atstovų suvažiavimas bus 
Lietuvių Namuose, Londone kovo 15 d. 
Pradžia 13.00 vai.

Tą pačią dieną 17.00 vai. įvyks ir L. Na
mų Bendrovės akcininkų metinis susirin
kimas. Akcininkai kviečiami susirinkime 
gausiai dalyvauti.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Šiais metais šv. Kazimiero šventė Lie

tuvių bažnyčioje bus minima sekmadienį, 
kovo 9 d.

solistė Birutė Valterienė; kuri, akompa
nuojant V. O'Brien, padainavo 3 lietuviš
kas liaudies dainas „Ūgdė motušė“, „Ant 
kalno rugiai“ ir „Tykiai, tykiai“. Tikrai 
malonu buvo klausytis šio skambančio ir 
žavingo balso. Jaunoji Z. Popikaitė, nors ir 
sirgdama, vargonais atliko keletą lietuviš
kų ir tarptautinių dalykėlių.

Toliau vėl B. Valterienės dainos „Tylu
ma“ ir „Na, tai kas?“.

Meninė programa užbaigiama visų susi
rinkusių bendrai sudainuota „Lietuva, 
brangi“. Sk. pirm, visiems programos da
lyviams nuoširdžiai padėkojo, o mieloms 
menininkėms B. Valterienei ir Z. Popikai- 
tei buvo įteiktos gėlių puokštės.

Po meninės dalies vyko šokiai, grojant 
plačiai žinomai kapelai. Buvo pravesta 
graži ir turtinga loterija. Pasilinksmini
mas vyko iki vėlybos nakties.

Mūši) visų nuoširdi padėka DBLS C. V- 
bos pirm. J. Alkiui už išsamią paskaitą, 
mielai solistei B. Valterienei už malonias 
dainas, taip pat Z. Popikaitei bei F. Ramo- 
niui už darbą ir pasišventimą, reiškiantis 
su lietuviškomis melodijomis. Padėka vi
siems programos dalyviams, visiems, kas 
tik darbu ar aukomis prie šio vakaro pri
sidėjo; taip pat visų ekskursijų vadovams 
ir svečiams, atsilankiusiems į šį mūsų di
dįjį minėjimą. Ačiū.

J. Levinskas

COVENTRY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 15 d. DBLS Coventrio skyriaus 
valdyba surengė Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės minėjimą lenkų atsargos ka
rių klubo salėje, į kurį atsilankė apie 200 
žmonių.

Ta proga išsamią ir turtingą kalbą pa
sakė lietuviškai ir angliškai DBLS Centro 
Valdybos vicepirmininkas Z. Juras. Susi
kaupimo ir tylos minute buvo pagerbti vi
si žuvusieji už Lietuvos Nepriklausomybę.

Meninę dalį atliko Gloucesterio ir 
Stroudo grupė — jaunos mergaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, paruoštos 
ir vadovaujamos M. Gelvinauskienės. Jos 
pašoko tautinius šokius — Kalvelį, Noriu 
miego, Kepurinę ir Suktinį. Lelija ir An
tanas Valentukevičiai padainavo šešias 
liaudies dainas —- Prisimenu, kaip augau I 
kūdikėlis, Augau aš pas tėvelį, Ant marių 1 
krašto, Daug daug dainelių, Stoviu aš pa
rimus ir Tėvynė Lietuva. Tautiniams šo
kiams ir dainoms akordeonu pritarė Jonas 
Kukšta. Pranešinėjo ir angliškai paaiški
no Gloucesterio skyriaus pirmininkė A. 
Kučinskienė. Programa buvo užbaigta Lie
tuvos Himnu.

Vėliau, orkestrui grojant, vyko šokiai ir 
tarpusavio pasikalbėjimai prie alučio.

Skyriaus valdyba labai dėkinga Z. Ju
rui už įdomią kalbą, visiems programos 
dalyviams už gražų pasirodymą, Birming- 
hamo, Wolverhamptono ir Gloucesterio 
skyrių valdyboms už damų bendradarbia
vimą, L. Poviliūnienei už svečių pavaišini
mą, M. Dragūnienei, O. Stirbienei ir duk
relei Ramutei už sėkmingą loterijos bilie
tų išplatinimą ir visiems tautiečiams už 
gausų atsilankymą.

MANCHESTERIS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 15 d. DBLS Manchesterio sky
rius surengė MLS klube Vasario 16-tos 
minėjimą, į kurį atsilankė daugiau kaip 
60 žmonių.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė DBLS 
skyriaus p-kas A. Jaloveckas. Po įžanginio 
žodžio tylos minute pagerbė visuos tuos, 
kurie žuvo už Lietuvos laisvę.

Paskaitą skaitė VI. Dargis. Savo kruopš
čiai paruoštoje paskaitoje, kartu perskai
tant Liet. Tarybos Aktą, vaizdžiai nusakė 
Lietuvos gyvenimo laikotarpį nuo to lai
ko, kai Lietuva kėlėsi nepriklausomam gy
venimui, bei tuos žygius, kuriuos atliko 
pirmieji Lietuvos atstatymo pionieriai ir 
savanoriai. Taip pat iškėlė ir dabartines 
jos problemas bei visų dedamas pastan
gas atgauti Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Visi tikime, kad Lietuvos prisikėlimo 
per daug ilgai nereikės laukti.

Meninėje dalyje B. Podvoiskytė, J. Ber- 
natavičiūtė ir 3 sesutės N., O. (vienos var
do neteko sužinoti) Kutkutės, gitara P. 
Podvoiskiui pritariant, padainavo Pražydo 
jazminai, Norėčiau aš keliauti, Atskrend 
sakalėlis ir Daug daug dainelių. DBLS 
Boltono skyr. sekretorius J. Banys pa
deklamavo eilėraštį „Lietuvai“.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
(Skautai savo reikalams pravedė loteri
ją)- '

Ši svarbi šventė, neturint tinkamos sa
lės ir, svarbiausia, geros meninės progra
mos, buvo paminėta gana • kukliai. Tokiu 
atveju tiktų kelioms artimoms kolonijoms 
minėjimus rengti kartu, sutariant, kad 
viena kolonija minėjimą rengs šiais me
tais, o kita kitais. Kelios kolonijos leng
viau pajėgtų suorganizuoti meninę progra
mą. Iš to nauda būtų rengėjams ir daly
viams, be to, ir šventės įspūdis būtų di
desnis.

GRIŽO IŠ LIGONINĖS
Aleksas Kuzmickas iš po sunkios ligos 

grįžo iš ligoninės ir dabar sveiksta savo 
namuose, gydytojo priežiūroje.

Linkime greit visai pasveikti.
' A. P-kfa

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 
LONDONE

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
šventės išvakarėse DBLB Krašto Valdyba 
londoniečiams surengė tos šventės minėji
mą Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Minėjimą atidarė pirm. S. Kasparas, pa
sveikindamas susirinkusius į šį 57-tą su
kakties minėjimą. Savo kalboje jis pabrė
žė, kad 1975 metai ir D. Britanijoje skel
biami M. Valančiaus ir M. K. Čiurlionio 
metais.

Lietuvių bažnyčios rektorius kun. dr. J. 
Sakevičius sukalbėjo maldą — invokaciją.

Lietuvos charge d'affaire Londone V. 
Balickas sveikino ir pasakė tradicinę kal
bą. Be kita ko, jis pareiškė: „...Tikėdami 
mūsų tautos gajumu ir išmintimi, o taip 
pat žmonijos pergale kovoje prieš smurtą 
bei neteisybę, minime Vasario 16-sios 
Šventę, kaipo mūsų laisvės simbolį, kuris 
stiprina mūsų viltis ir mūsų tikėjimą. Iš 
tikrųjų Vasario 16-toji yra lietuviškos vie
nybės diena, nes ji mus visus apjungia, 
šią dieną mes visi kaip vienas prisimena
me savo tėvynę ir visus jos vargus. Prisi
mename, kad reikia atlikti tai, ko dar iki 
šiol nesame padarę, nes tėvynė laukia iš 
mūsų kiekvieno, kad atliktume savo parei
gą.“

Pagrindinę kalbą pasakė M. Bajorinas 
(jos santrauka išspausdinta atskirai).

Poetas Vladas Šlaitas labai jausmingai 
skaitė savo poetinę kūrybą, sukeldamas 
didžiulį klausytojų dėmesį ir pasitenkini
mą.

Jonas ir Petras Paruliai smuiku ir akor
deonu davė lietuviškų liaudies dainų py
nę.

Nijolė Žygienė supažindino su karo me
tu tragiškai žuvusiu jaunu poetu Vytautu 
Mačerniu ir padeklamavo jo Penktąją vi
ziją. Publika buvo nustebinta jaunos de- 
klamuotojos gražia ir jausminga lietuvių 
kalba.

Londono lietuvių choras, vedamas J. 
Černio, sudainavo Naujalio „Lietuva bran
gi“, B. Jonušo „Eisim girion paklausyti“. 
Č. Sasnausko „Karvelėlį“ ir liaudies dai
ną „Mergužėle, lelijėle“.

Programą gražiai pravedė prof. K. K. 
Baublys. Salę išpuošė šv. Onos Draugijos 
narės.

Vasario 16 d. Lietuvių bažnyčioje buvo 
pamaldos už Lietuvą, kurias užprašė V: 
Balickas, o atlaikė kun. J. Sakevičius. Al
toriui papuošti gėles taip pat parūpino 
Lietuvos atstovybė. Pamaldose dalyvavo 
daug Londono ir apylinkės lietuvių.,

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 22-oji Derbyje buvo tikrai labai 
iškilminga diena. Tą dieną suvažiavo dau
gybė tautiečių bei svečiij iš įvairiausių 
Anglijos vietų pagerbti ir atšvęsti mums 
brangią tautinę šventę — Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 57-rių metų su
kaktį.

Vietos DELS skyriaus iniciatyva jau 
vasario 15 d. virš Miesto Savivaldybės Na
mų gražiai ir iškilmingai, tarytum Gedi
mino kalne, plevėsavo nauja ir graži Lie
tuvos Trispalvė.

Vasario 22 d. čia buvo iškilmingas mi
nėjimas ir pagerbimas, kurį taip pat orga
nizavo vietos DBLS skyrius. Į pobūvį at
silankė DBLS C. V-bos pirm. J. Alkis ir 
narys B. Butrimas. Be to, atvyko ir visa 
S-gos Taryba: pirm. A. Bučys, A. Kučins- 
kienė, V. Dargis, R. Šova ir J. Maslauskas. 
Taip pat į minėjimą atsilankė mūsų gerb. 
kunigai A. Matulaitis ir S. Matulis, Liet. 
Kat. B-jos pirm. J. Zokas ir kt. Ekskursi
jomis bei pavieniai svečių atvyko iš Lon
dono .Bradford®, Manchesterio, Notting- 
hamo, Wolverhamptono, Leicesterio, Glou- 
cesterio, Mansfieldo, Burtono ir kitų vie
tovių. Iš viso susidarė keletas šimtų asme
nų.

Minėjimo salę puoįiė didžiulė lietuviška 
vėliava, o taip pat mažesnės lietuviška ir 
angliška vėliavėlės.

Atidarydamas minėjimą, sk. pirm, 
trumpai supažindino angliškąją visuome
nę su šios dienos reikšme. Į garbės prezi
diumą pakvietė įvairius aukštuosius sve
čius bei organizacijų atstovus. Pagrindinę 
kalbą pasakė DBLS C. V-bos pirm. J. Al
kis lietuviškai ir angliškai. Tai buvo la
bai įdomi ir vertinga paskaita.

Toliau kalbėjo kun. A. Matulaitis, ukrai
niečių atstovas M. Matczak (lietuviškai), 
J. Zokas ir K. Bivainis. Oficialioji dalis 
užbaigta Tautos Himnu.

Sekė meninė dalis, kurią atliko svečiai 
bei vietinės pajėgos. Pravedė skyriaus me
ninių pajėgų vadovas P. Popika, o angliš
kai pranešinėjo R. Popikienė.

Pirmiausia savo kūrinį „Tėvynė ir mes“ 
jausmingai 'ir dailiai padeklamavo K. 
Strakšienė. Jai deklamuojant, Z. Popikai- 
tė vargonais grojo „Leiskit į Tėvynę“ me
lodiją.

Eilėraštį „Tau, Brangi Tėvyne“ padekla- 
lamavo J. širvydaitė.

Tada scenoje pasirodė maloni viešnia.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Š. m. kovo 15 d., šeštadieni, 6 vai. vaka

ro Manchesterio Skautų ir Sekm. Mokyk
los Tėvų Komitetas rengia Manchesterio 
Soc. klube

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis. 

Įvyks skautų iškilminga sueiga. Skautai 
turės bendrą laužą.

Visus kviečiame atsilankyti.
Tėvų Komitetas

ROCHDALE
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 11d. ukrainiečių klubo patalpose 
įvyko DBLS Rochdalės skyriaus metinis 
susirinkimas. Išrinkta nauja skyriaus val
dyba:

D. Banaitis — pirmininkas, V. Motuzą 
— sekretorius, V. Kutkutė — kasininkė. Į 
revizijos komisiją išrinkti B. Liegus ir S. 
Sasnauskas.

Malonu pažymėti, kad Nijolė Kutkutė 
įstojo nare į DBL Sąjungą ir nebėga nuo 
lietuviško darbo, kaip daugumas mūsų 
jaunųjų.

Vincui Kavaliauskui, ilgamečiui Roch
dalės skyriaus valdybos nariui, už jo įdė
tą darbą Rochdalės skyriuje naujoji val
dyba pareiškė nuoširdžią padėką.

MŪSŲ SERGANTIEJI
— Sausio 7 d. Jonui Navickui darbe at

sitiko nelaimė — sulaužė ranką.
— Sunkiai serga Kęstutis Gustas, sušlu

bavo širdis, gulėjo ligoninėje; dabar gydo
si namuose.

v. m.

VOKIETIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAI

Kaiserslautcrnc Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 57-sios sukaktuvės buvo 
paminėtos šeštadienį, vasario 15 d. 16 vai. 
vyko pamaldos, šv. Mišias laikė kun. Bro
nius Liubinas, o pamokslą sakė evangeli
kų kapelionas kun. diakonas Fricas Skė
rys. Betarpiškai po to buvo susirinkta i 
8593 LS kuopos iškilmių salę tolimesnei 
programai. Atidaromąjį žodį tarė 8593 LS 
kuopos vadas maj. Juozas Venckus. Jis 
pakvietė visus susirinkusiuosius atsistoji
mu pagerbti žuvusiuosius už tėvynės lais
vę ir pristatė iškilmių paskaitininką Vo
kietijos LB krašto valdybos pirmininką 
dipl. teis. Justiną Lukošių. J. Lukošius sa
vo įdomioje paskaitoje aiškino Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo tekstą ir 
galiausiai papasakojo, kad komunistų pro
paguojamoji Sovietinė Lietuva 1919 me
tais nebuvo paskelbta nepriklausoma sa
varankiška valstybe, o tik kartu su Gudi
ja, kaip jos dalis. Po paskaitos buvo su
giedotas tautos himnas, o susirinkusieji 
dar ilgai bendravo prie muzikos savo tar
pe. Viso minėjime dalyvavo apie 100 lietu
vių.

Schwetzingene Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo sukaktis buvo paminėta 
sekmadienį, vasario 16 dieną. Ir čia pri
dėta kun. Broniaus Liubino laikomomis šv. 
Mišiomis su evangelikų kun. diakono Fri- 
co Skėrio pamokslu. Tolimesnę iškilmę 
atidarė 8591 LS kuopos vadas maj. Jonas 
Valiūnas, pakviesdamas atsistojimu pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. Pa
skaitą skaitė Justinas Lukošius. Pabaigo
je visi dalyviai sugiedojo Lietuvos himną. 
Dalyvavo apie 50 asmenų. B, L. ‘

S&attytejii taukai
J. VILČINSKAS SIŪLO — IŠNYKTI...
„Europos Lietuvio“ š. m. vasario 25 die

nos numeryje „Skaitytojų Laiškuose“ J. 
Vilčinskas — KAIP PAGYVINTI VEIK
LĄ? — priėjo išvados: „Man atrodo, kad 
viena iš mūsų organizacijų negalavimų 
priežasčių yra susiskaldymas į mažus vie
netus". Todėl, jo manymu, „Vadinamoji 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
turėtų išnykti“. Atseit, kai toji valdyba iš
nyks — mūsų veikla pagyvės!.. Ilgus ilgus 
metus tos valdybos nebuvo, bet ai- toji mū
sų veikla jau buvo tokia žymi?

Kaip ten bebūtų, bet iki šiol niekas šia
me krašte mūsų lietuviškajame gyvenime 
jokiai organizacijai ar jos valdyboms ne
siūlė išnykti. Teatleidžia man J. Vilčins
kas už mano labai kuklų jam „Išnykimo“ 
pasiūlymą: — kodėl, pavyzdžiui negalėtų 
„išnykti“ Lietuvių Socialistų partijos Ang
lijoje valdyba, kurios narių, tikriausiai, 
nebus daugiau, kaip Lietuvių Bendruome
nėje? Realūs pavyzdžiai yra visada našes
ni už gražius patarimus.

A. Žukauskas

AR NE PERDAUG PASIGIRTA?
Alina Grinienė iš Muencheno rašo „I 

Laisvę" redaktoriui (1974 m. rugsėjo mėn. 
numeryje):

„Europos L. F. Bičiuliai — mažas rezis
tencinis būrelis nepalūžo, nepavargo, bet 
tęsia kovą už lietuvybės išlaikymą ir Lie
tuvos laisvę.

Mažas: apjungia 45 asmenis, iš jų 27 yra 
įvairių lietuviškų bei tarptautinių sambū
rių nariai ir vadovai, vien Lietuvių Ben
druomenėje dirba. 19 aktyvių, vadovaujan
čių bičiulių, 16 bendrauja spaudoje, 18 
paskaitininkų, 7 dirba pastoviai su jauni
mu ir t. t. Išimkim juos iš lietuviško gy
venimo, ir kas beliks...“

57-JI NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
MUENCHENE

Ji įvyko vasario 15 dieną pabėgėlių 
„Susitikimo namuose“. Atidarydamas mi
nėjimą, Apylinkės vicepirmininkas A. 
Brakausklis pasveikino gausiai susirinku
sius apylinkės lietuvius, svečius iš toli, ir 
estų, latvių bei vokiečių atstovus. Sveiki
nimo kalbas pasakė „Haus der Begeg- 
nung“ Kuratorijos pirmininkas dr. J. 
Maurer ir estų bei latvių komitetų atsto
vai.

Dr. K. J. Čeginskas skaitė paskaitą apie 
Nepriklausomybės šventės prasmę: netekę 
nepriklausomybės, ją dar labiau brangi- 
nam ir mylim; istoriniame jos paskelbimo 
fakte ieškome stiprybės ir įkvėpimo da
barties sunkumuose; joje matome istori
jos eigos kryptį, kuri neleidžia mums pa
simesti įvykiuose; kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę sudėtos aukos mus įparei
goja tęsti ji) nebaigtą žygį.

Estradinė dainininkė Vida Vaitkutė-Ol- ’ 
chan iš Berlyno, prieš 4 metus emigravu
si iš Lietuvos, dainavo 12 dainų, reprezen
tuodama šiuolaikinę estradinę muziką Lie
tuvoje.

Programą užbaigė jaunimo šokių grupė 
..Ratukas“ keturiais tautiniais šokiais. Se
kė pobūvis.

JAV KONSULAS LIETUVOJE
Lietuvos spauda įsidėjo pranešimą apie 

JAV generalinio konsulo vizitą Vilniuje. 
Žemiau išspausdintas tas pranešimas išti
sai.

„Dvi dienas Vilniuje su oficialiu vizitu 
viešėjo Jungtinių Amerikos Valstijų gene
ralinis konsulas Leningrade Dž. Niuber- 
tas ir JAV konsulas G. Metjuzas.

Svečiai lankėsi Lietuvos TSR Užsienio 
reikalų ministerijoje, juos priėmė parti
jos Vilniaus miesto komiteto antrasis sek
retorius V. Kojala, miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas A. Vileikis. Lietuvos 
TSR Užsienio reikalų ministerijoje gene
ralinio konsulo garbei buvo surengti pie
tūs.

Amerikos diplomatai taip pat susitiko 
su Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Vals
tybinio televizijos ir radijo komiteto pir
mininku J. Januičiu, respublikos kultūros 
ministro pavaduotoju D. Trinkūnu, pabu
vojo Miestų statybos projektavimo insti
tute, Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko 
universitete, kuro aparatūros gamykloje, 
susipažino su Tarybų Lietuvos sostinės 
įžymybėmis.

Išvažiuodamas Dž. Niubertas surengė 
vakarienę, į kurią buvo pakviesti oficia
lūs Vilniaus partinių ir valstybinių įstai
gų atstovai.“

Jokie komentarai čia nebereikalingi.

APSAUGOS SIENA
JAV viceprezidento Nelsono E. Rocke- 

fellerio namas yra Sovietų Sąjungos pa
siuntinybės kaimynystėje. „Bild —Zei- 
tung“ rašo, kad prie namo bus statoma 
speciali apsaugos siena, nes sovietai turį 
labai jautrius šviesos spindulius, kurių 
virpėjimo dėka galima iš didesnio atstu
mo pagauti ir išskaityti žmogaus balsą.

NAUJOS SPECIALYBĖS
„Cambridgeshire Farmer's Journal“ įsi

dėjo tokį pranešimą: „Kenkėjų naikinimo 
ekspertas, kurį seniau vadindavome kra- 
likų gaudytoju, siūlo savo patarnavimus 
maisto gamybos specialistams, kurie se
niau vadindavosi ūkininkais.“

Gražu ir pasigėrėtina, ’kad Europos L. F. 
Bičiuliai yra veiklūs kovoje už lietuvybės 
išlaikymą ir Lietuvos laisvę. Bet ar juos 
išėmus iš lietuviško gyvenimo, tikrai jau 
nieko nebeliktų? Juk, rodos, ir nepriklau
sančių L. F. Bičiuliams Europoje yra visa 
eilė veikėjų, kurie lygiai „tęsia kovą už 
lietuvybės išlaikymą ir Lietuvos laisvę". 
Jų skaičius tikrai nemaženis už L. F. Bi
čiulių skaičių.

Kartais naudinga pasigirti, bet nereikė
tų nė kitų nuvertinti, tarsi jie nieko ne
veiktų, o pasitraukus iš tos veiklos Bičiu
liams, jau nieko nebeliktų.

J. Vaišnora

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GLOUCESTERYJE — kovo 8 d„ 14 vai., 
St. Peter's, I-on don Rd.

STROUDE — kovo 8 d„ 17.30 vai., Bee
ches Green.

NOTTINGHAME —- kovo 16 d„ 11.15 val., 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — kovo 16 d„ 14 vai., Bridge 
Gate.

LEAMINGTONE Spa — kovo 9 d„ 14.30 
vai., St. Peter, Dormer Place.

COVENTRYJE — kovo 9 d„ 18 val., St. 
Elizabeth's.

BRADFORDE — kovo 16 d„ 12.30 v.
HALIFAXE — kovo 23 d„ 1 val. p. p.
BRADFORDE — kovo 30 d„ 12.30 v., Pri

sikėlimo Mišios.
ECCLES — kovo 9 d., 12.15 vai.
PRESTON — kovo 16 d., 12.15 vai., St. Ig

natius bažn.
ROCHDALE — kovo 23 d., 11.30 vai.
MANCHESTER — Velykų I dieną, 11 vai.
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