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NERAMUMAI LENKIJOJE Sojuzniko liudijimas
uepaMienKinimo banga eina per 

komunistų pavergtąją Rytų Europą. Ru
munai nenori aklai sekti Sov. Sąjungos 
užsienio politikos, čekai nuvertė Maskvos 
palaikomą]) diktatorių Novotnį. Lenkijos 
studentija reikalauja daugiau laisvės Vi
si tie bruzdėjimai rodo, kad Rytų Europos 
tautos nerimsta nešdamos Maskvos jun
gą. Jeigu Čekoslovakijoje nepasitenkini
mas esamąja padėtimi pasireiškė “ana 
švelnia forma, tai Lenkijoje priėjo iki 
žiaunų susidūrimų tarp studentų ir poli
cijos, po kurių buvo šimtai sužeistų ir su
imtų. Tas viskas prasidėjo nekaltu Lenki
jos rašytojų protestu dėl valdžios už
drausto vaidinti Varšuvos teatre Micke
vičiaus Vėlinių veikalo.

Reikia pasakyti, kad mums gerai žino
mojo poeto Adomo Mickevičiaus kūryba 
yra leidžiama Lenkijoje stambiais tira
žais. Jo Vėlinės ligsiol buvo statomos ke
liuose Lenkijos teatruose ir televizijoje. 
Tačiau audrą sukėlė naujas K. Deimeko 
pastatymas Varšuvos Narodowy teatro 
scenoje sovietų revoliucijos 50 metų su
kakties išvakarėse.

Sausio 30 dienos Vėlinių spektaklis pa
sibaigė politine demonstracija pačiame 
teatre ir vėliau miesto gatvėse. Studen
tai sukėlė entuziastiškas ovacijas Adomo 
Mickevičiaus žodžiams:

,.Aš būsiu laisvas — taip, aš nežinau, 
iš kur atėjo ši naujiena, bet žinau, ką 
reiškia gauti laisvę iš maskoliaus rankų. 
Niekšai, jie man nuima grandines nuo ko
jų ir rankų, bet uždės ant sielos“. Arba 
kitam posakiui, kurį veikale sako rusų 
karininkas dekabristui Bestuževui: „Nesi
stebėk, kad mus čia keikia, juk jau visas 
šimtmetis, kaip iš Maskvos į Lenkiją 
siunčiami tik niekšai“.

Uždraudus veikalą statyti, Lenkijos ra
šytojų sąjungos Varšuvos skyrius priėmė 
rezoliuciją, kurioje buvo pasakyta:

„Lenkijos rašytojai, susirinkę 1968 m. 
vasario 29 d. į visuotinį nepaprastą susi
rinkimą... sujaudinti, jog uždrausta to
liau vaidinti Mickevičiaus pjesę Vėlinės 
teatro Narodowy scenoje, konstatuoja, 
kad

— ilgą laiką reiškiasi tai, kad vis daž
niau ir vis daugiau kišasi valdžios orga
nai, kurie vadovauja kultūrinei veiklai ir 
meninei kūrybai.

— Kišimasis liečia ne tik literatūros 
kūrinių turinį, bet ir jų platinimą bei tai, 
kaip juos suvokia visuomenė.

— Tokia padėtis kelia grėsmę naciona
linei kultūrai, stabdo jos raidą, atima iš 
jos autentišką pobūdį ir pasmerkia pro

Septynios DIENOS
Pašalinti dailininkai

Sovietinių dailininkų laikraštis rašo, 
kad iš dailininkų sąjungos pašalinti keli 
nariai, kurie pasirašė protestą dėj sausio 
mėn. nuteistųjų intelektualų.
Prancūzijos užsienių prekyba

Per kovo mėn. Prancūzijos užsienių 
prekybos balansas rodo 31 mil. svarų nuo
stolių.

Vasario mėn. buvo 20 mil. svarų.
Riaušės aprimo

Nuo nužudytojo negrų vado dr. M. L. 
Kingo laidotuvių dienos JAV palaipsniui 
aprimo negrų keliamosios riaušės, kurios 
reiškėsi šaudymu, plėšimais ir gaisrais.

Riaušės pridarė nuostolių. Žuvo kelios 
dešimtys žmonių.

Vokietija nori taikos
Vakarų Vokietija įteikusi Sov. Sąjungai 

notą, kurioje siūloma pasirašyti su Mas
kva ir kitais Varšuvos pakto kraštais ne
puolimo sutartį.

Notos turinys buvęs aptartas su kitais 
Vakarų kraštais.
Nebeduos bazės

Pakistane JAV turi susisiekimo bazę 
Pesaware. apie 150 mylių nuo Sov. Są
jungos sienos.

Bazei galiojimo laikas baigiasi liepos 
1 d. Pakistanas jau paskelbė, kad bazė ne
bebus duodama.
Skylės ežero lede

Švedijos mokslininkai ir kariniai spe
cialistai aiškinasi, kas dideliame ežere 
krašto viduryje išlaužė didžiulius ledo 
plotus.

Ledas yra apie trijų pėdų storumo, ir 
vienoje vietoje jo išlaužtas apie 500 kvad
ratinių jardų plotas.

Narai kol kas nieko nerado, tik sumai
šytą dumblą.

gresuojančiam nevaisingumui. Vėlinių už
draudimas — ypač iškalbingas pavyz
dys“.

Rezoliucija, už kurią balsavo 221 ra
šytojas, reikalavo, kad Vėlinių spektak
liai būtų atnaujinti. Nepaprastame susi
rinkime kalbėjo daug rašytojų, kalbėjo 
Santūriai, bet daugelis, matyt, įvykių Če
koslovakijoje paveikti, pasisakė prieš 
priespaudą Lenkijoje.

Rašytojas Kiselewski tarp kitko pasa
kė:

„Suprantama, dabar būtų juokinga kal
bėti tik apie Vėlines, ryškiausia forma aš 
galėčiau tai pavaizduoti taip, kad, jeigu 
ką nors 22 metus muša per snukį ir stai
ga 23-aisiais jis įsižeidžia, tai, žinoma, 
gali atrodyti keista“... „Kokią istoriją 
dėsto mokykloje vaikams? Juk tai tiesiog 
nesąmonė"... „Nėra tokio istoriko, kaip 
Pobug-Malinowskis"... „Išnyko Vežinskis 
ir Lechonis“... „...Mes atsisakėme Česla- 
vo Milošo"... „Nieko nekalbama apie Sta
nislavą Kocą“... „Neturime ir Marijano 
Kukelio“... „Neegzistuoja toks rašytojas, 
kaip Novačinskis, nes jis endekas"... 
„Reikalus sprendžia nemokšos, kuriems 
suteikta absoliuti, monopolistinė valdžia".

„Man teko būti įgaliotiniu jauno žmo
gaus, Januso Špotanskio procese", — pa
reiškė Kiselewskis rašytojams, „šis jau
nuolis parašė satyrinį farsą, kurį skaitė 
draugijoje prie stikliuko degtinės... Jeigu 
jau Špotanskiui davė trejus metus, o čia 
mūsų 400 žmonių, tai susidaro 1200 metų 
kalėjimo“.

Savo ruožtu protestavo Varšuvos ir ke
lių kitų universitetų studentai. Varšuvos 
studentai įteikė vyriausybei peticiją su 
3145 parašais, kurioje buvo reikalaujama 
■leisti vaidinti lenkų klasiko veikalą. Kai 
to protesto pasekmėje buvo nubausti keli 
studentai, rašytojai P. Jasenica, J. Slo- 
nimski, M. Jastum, M. Wankowicz,, T. 
Konwicki, J. Andžejewski ir kt. kreipėsi 
laišku į universiteto rektorių. Laiške bu
vo tarp kitko pasakyta:

„Studijuojantis jaunimas pirmas pro
testavo prieš uždraudimą, tuo pačiu 
reikšdamas pilietinius jausmus. Mes esa
me įsitikinę, kad jo poelgis praturtins 
Varšuvos aukštųjų mokyklų istoriją pui
kiu puslapiu.

Dabar mes sužinojome, kad keliems iš 
šių studentų iškelta drausmės byla. Mes 
kreipiamės į Jus, kad Jūs, turėdamas 
valdžią kaip rektorius, nutrauktumėte šių 
jaunuolių drausmės bylą, nes jie, gal būt, 
pažeidę tvarkos taisykles, liko ištikimi na 
cionalinei ir bendražmogiškai kultūrai“.

Rasinių santykių įstatymas
Britanija priėmė įstatymą, kuris turės 

tvarkyti rasinius gyventojų santykius.
Neteisėta bus atsakyti kam nors butą, 

darbą, patarnavimą ar parduoti prekes 
dėl to, kad tas kas nors yra kitokios odos 
spalvos ar tautybės.

Prezidentas pasitraukė
Atsistatydino Lenkijos prezidentas 

Očabas.
Pareiškime nurodoma, kad jis atsistaty

dina sveikatos sumetimais. Bet aiškinto
jai nurodo, kad jo žmona yra žydė, o dvi 
dukterys studentės buvo įsivėlusios į 
riaušes.

Taika dar turi palaukti
Pasitarimai dėl taikos Vietname dar 

nepradedami, nors laikraščiuose yra už
uominų, kad susitikimai tuo reikalu vyks
ta slaptai.

Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas su
trumpino savo viešnagę Persijoje ir grįžo 
j Maskvą, norėdamas įsijungti į pasitari
mus dėl taikos.

Bažnyčios lankytojai
La Vie Catholique Illustrėe rašo, kad 

Prancūzijoje tik kas 5 suaugęs žmogus 
tvarkingai lanko pamaldas, nors 85 proc. 
gyventojų laiko save katalikais.

Vieniems trūksta laiko, kiti būna užim
ti, dar kitiems per toli bažnyčia.

Kas kaltas už Masaryko mirtį?
Kai pasikeitė partijos vadovybė ir vy

riausybė, Čekoslovakijoje pradedama aiš
kintis, kas prieš 20 metų atsitiko su užsie
nių reikalų ministeriu Masaryku.

Tada jo kūnas buvo rastas kieme, ir bu
vo spėliojama, ar jis pats iššoko pro lan
gą, ar buvo išstumtas, ar buvo nužudytas 
ir išmestas.

Kai tas laiškas nedavė reikiamų re
zultatų, kovo 8 d. Varšuvos universitete 
susirinko apie 1500 studentų naujam 
protestui. Šį kartą Gomulka pasiuntė į 
universitetą savo smogikus, kurie žiau
riai sumušė kelis šimtus studentų. Prie 
solidarumo demonstracijų prisidėjo kitų 
miestų studentai, įr policija suėmė 1208 
asmenis, jų tarpe 367 studentus.

Po šių neramumų visoje Lenkijoje 
vyksta represijos prieš intelektualinius 
sluoksnius, dalyvavusius demonstracijo
se. Iš pareigų atleisti keli universiteto 
profesoriai ir pradėta akcija prieš žydus, 
kurie yra kaltinami sionizmu.

Tačiau visų šių demonstracijų tikra 
priežastis yra gyventojų nepasitenkini
mas rusų imperialistine politika Rytų 
Europoje. Pavergtosios tautos nori nusi
mesti geležinius pančius.

J. V.

GINTARO PAKRANTĖS TAUTOS
Joseph Ehret, kuris lietuviams geriau 

pažįstamas, kaip profesorius Juozas Ere
tas, Bazelyje einančiame dienraštyje „Na- 
tional-Zeitung“ vasario 14 d. paskelbė ra
šinį, skirtą Baltijos valstybių penkiasde
šimtmečiui atžymėti.

Visą laikraščio puslapį užpildančiame 
straipsnyje autorius baltiečius apibūdina, 
kaip „gintaro pakrantės tautas“, lakiai, 
glaustai ir nenuobodžiai nušviečia jų kil
mę, istorijos eigą, nepavydėtiną padėtį 
tarp dviejų didelių ir grobuoniškų kaimy
nų, aprašo nepriklausomybės laikotarpį ir 
jos netekimą, pagaliau apibūdina dabarti
nę padėtį, kada tos trys Baltijos tautos 
vėl yra užimtos ir valdomos rusų. Auto
rius aprašo ir baltiečių emigraciją, kuri 
esanti kovinga, nepalūžusi ir kūrybinga ir 
kuriai visai netinkantis anas senas posa
kis, kad „emigrantai nieko nepamiršta ir 
nieko neišmoksta“.

Juozas Eretas buvo taip glaudžiai įau
gęs į lietuvių visuomenę, bent į katalikiš
kąją jos srovę, kad mes dažnai pamiršda
vome, jog jis iš tikrųjų yra šveicaras, sa
vo kultūra, išprusimu, galvosena — va
karų europietis. Tai mes bematant paste
bime šiame straipsnyje, kur į Baltijos 
tautų likimą žvelgiama ne iš siauro tauti
nio baltiečių požvilgio, bet plačioje euro
pietiškoje plotmėje, kas visą klausimą, 
be abejo, daug suprantamiau ir įtaigiau 
pristato šveicarui skaitytojui. O pačias 
Baltijos tautas jis prilygina švendrėms, 
kurios audroje linksta, bet nelūžta.

DIDŽIAUSIA A. SNIEČKAUS JĖGA
Neseniai Vilniuje atliktame komsomo- 

lo suvažiavime Sniečkus dar kartą atvirai 
patvirtino, ką jam ir panašiems reiškia 
rusų įsikerojimas Lietuvoj. Esą: „Užsieny
je esantieji nacionalistai šiandien visų la
biausiai puola m u s už draugystę su bro
liškomis tarybinėmis tautomis. Kodėl? Dėl 
to, kad tai yra didžiausia mūsų jėga“...

(E)

RETI DALYKAI Į BIBLIOTEKAS
Profesoriaus Prano Mažylio įpėdiniai 

pasiūlė viešajai bibliotekai Kaune perduo 
tl profesoriaus per 45 metus sukauptą bi
blioteką, — nemedicininę jos dalį. Profe
soriaus turėta įvairiomis kalbomis litera
tūros lituanistikos klausimais ir veikalų 
iš istorijos srities. Bibliotekai perduoti 
797 leidiniai. Jų tarpe esą senų laikraščių 
komplektų, 1811 metais išleistas „Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos Statutas“, 
1842 metais Vilniuje išleista I. Chodzkos 
knyga „Lietuviški vaizdai“, Amerikoj iš
leista V. Kudirkos versta knygelė „Pagie
ža, Jurgis Durnelis ir kt.“, visas „Athe- 
neum Wilenski“ komplektas, „Vilniaus 
gubernijos archeologinis žemėlapis“, „Vil
niaus universiteto atmintinė knyga“, mo
nografinė apybraiža „Vilnius ir Vilniaus 
žemė“ ir kt.

Neseniai šiai bibliotekai nemaža knygų 
perdavę iš savų asmeninių bibliotekų 
prof. P. Galaunė, arch. Vytautas Žemkal
nis ir prof. Jonas Krikščiūnas.

Pastebima, kad jau kuris laikas biblio
tekos Lietuvoj turi galimybę priimti į sa
vo lentynas visokią lituanistinę literatū
rą, be cenzūros politiniu - ideologiniu po
žiūriu. „Specialūs fondai“ tebėra, bet ir 
jie nebe taip griežtai uždari: studijų tiks
lais prieinami jau daug platesniam nau
dotojų ratui. Bolševikmečio pradžioje, iki 
destalinizacijos ir dar kurį laiką po to, as 
meninės bibliotekos buvo saugesnė vieta 
vertingiems leidiniams, ypač lituanisti
niams, išlikti. (E

Mūsų žymiojo visuomenės veikėjo lon- 
doniškio Petro Bulaičio sūnus Petras mo
kėsi Lietuvoje, kai kraštą okupavo sovie
tų kariuomenė 1940 m. Lietuvoje jis pra
leido ir vokiečių okupaciją, o su anglišku 
pasu ištrūko pas tėvus į Angliją tik iš 
naujo sovietams užėjus.

Dabar Chingfordo anglų katalikų klubo 
leidžiamasis biuletenis „Clubnews" (1968 
m. balandžio mėn., Nr. 8) išspausdino di
džiulį, net 8 puslapių jo pasakojimą apie 
Lietuvą ir jo paties išgyvenimus ir įspū
džius.

Daugumas jo pateikiamųjų . duomenų 
jau mums žinoma. Tačiau į straipsnio pa
baigą P. V. Bulaitis pateikia savo išgyve
nimus iš to meto, kai vėl užėjo sovietų 
kariuomenė. Jis ten rašo:

„Kraštas vėl buvo okupuotas sovietų. 
Viską tvarkė fronto daliniai, ir jiems bu
vo leista elgtis su gyventojais, kaip pa
tinka. Kareivių būriai bastėsi iš namų į 
namus ir ėmė, ką tik norėjo. Buvo prie
vartaujama pradedant jaunomis mokinė
mis ir baigiant senyvomis moterimis. 
Daugumas moterų grįžo į slėptuves su 
viltimi, kad ten jų neras, kol bus sudary
ta kokia nors civilinė valdžia. Aš dabar 
jau vėl galėjau „pasirodyti“, o kai paro
džiau dokumentus, tai turėjau daug kal
bos su kariais, kurie vadino mane „an- 
gličan sojuznik“ (anglas sąjungininkas). 
Kai fronto daliniai nužygiavo pirmyn,
tuojau pasirodė saugumo daliniai
(NKVD). Po keletą jų įsikūrė kiekviena
me ūkyje, ir gyventojams buvo griežtai 
įsakyta „nejudėti“. Visi tuose namuose
gyvenantieji žmonės buvo suregistruoti, 
ir kiekvienas buvo apklausinėtas, kaip jis 
laikėsi per tuos 3J metus nacių laikais. 
Tie daliniai išbuvo ilgiau kaip 3 savaites, 
ir jie čia laikėsi, pirmiausia, stebėdami, 
ar nėra likusių nepasidavusių vokiečių, 
kurie būtų tuoj pastebėti, kai eitų kur iš 
savo slėptuvių maisto ieškoti. Antra, jei 
šeimos kas nors slapstytus!, tai irgi sunku 
būtų išlikti nepastebėtam, kai reikia apsi
rūpinti maistu. Kai pasitraukė tie NKVD 
daliniai, buvo sudaryta civilinė valdžia. 
Ketveris metus nebuvau galėjęs susisiek
ti su savo tėvais Anglijoje, tai per Britų 
pasiuntinybę Maskvoje dabar išsiunčiau 
namo laišką. Po mėnesio gavau atsakymą, 
kad visi gyvi.

„Tuo tarpu rusų žygiavimas buvo su
stabdytas per penketą mylių nuo Vokieti
jos sienos. Sovietai nusprendė iškeldinti 
visus gyventojus 18 mylių ruožu nuo 
fronto, o tai reiškė, kad ir mums teko 
trauktis. Tame ištuštintame ruože sovie
tai vykdė pasiruošimus galutiniam smū
giui prieš Vokietiją. Po 2 mėnesių vieną 
naktį susimaišė dangus su žeme, ir mums 
buvo aišku, kad prasidėjo puolimas. Kai 
prasidėjo, tai galėjome grįžti namo. Ūky
je reikėjo pasivyti su darbais, bet negalė
jome, nes kas kelintą dieną buvo vis įsa
koma duoti žmonių miško kirsti, bombų 
padarytųjų duobių užlyginti, kelių taisy
ti ir t.t. Kartais vyrai turėdavo išbūti ten

GAMTOS SAUGOJIMAS
Gruodžio 29 d. Tiesa Vilniuje ryžosi dar 

kartą pagąsdinti Lietuvos žmones kapita
lizmo baubu. Šį kartą griebėsi įrodinėti, 
koks baisus esąs kapitalizmas gamtai. Ko
munizmas, esą, moko mylėti tėvynę, o tai, 
esą, reiškia — mylėt tėvynės gamtą. Kapi
talistinėj sistemoj gamta esanti tik pelnui 
iš jos čiulpti. Gamtos grožis ir nauda esan
ti savanaudiškai naikinama. Kapitalisti
niuose kraštuose, anot Tiesos, upės teka 
juodu kaip smala vandeniu... Tik „socia
lizmas“, esą, panaikinęs gamtos turtų pri
vačią nuosavybę, galįs tinkamai apsaugoti 
jos gėrybes ir grožį...

Bet netrukus ir Tiesa išsipasakojo, kad 
toj „socialistinėj santvarkoj“, — kaip tik 
toj, kuri dabar įvesta Lietuvoje,—su gam
tos apsauga nė kiek ne geriau, kaip ir 
„grobuoniškame kapitalizme“.

Pavenčių fabrikas teršia Ventos upę. 
„...šį fabriką statė dar buržuaziniais lai
kais, ir todėl nėra valomų įrengimų. Bet 
juk tiek metų fabriką valdo tarybinės 
įstaigos, o tie valomieji įrengimai dargi 
nesuprojėktuoti... O kiek dar laiko pra
eis, kai projektas jau bus padarytas. Kiek 
dar laiko reikės pačiai statybai!“...

„Juk vis dar teršiami gražuolio Nevėžio 
gilūs ir vėsūs vandenys, dainose apdainuo
ta Šešupė“, — toliau aimanuoja Tiesa, nei 
nebeprimindama, kad šios upės kaip tik 
dabartinių „tėvynės mylėtojų“ tapo užterš
tos nepalyginti pikčiau, kaip yra buvę ka
da nors „nesocialistiniais“ laikais.

Skubėdama vėl pasiteisinti, Tiesa užsi
mena apie chemijos pramonės tokį išsivys
tymą Lietuvoje, kokio niekad nebuvo. O 

po keletą dienų ir už savo triūsą nieko 
negaudavo. Vėl prasidėjo areštai ir trėmi
mai, bet dar nemasiški. Atrodo, kad NK
VD tyrinėjo anksčiau sudarytuosius gy
ventojų sąrašus ir atsirinkinėjo aukas.

„Dideliame ūkyje apie 4 kilometrų nuo 
mūsų sovietų armija įsteigė karinę ligo
ninę, greičiausia, dėl to, kad puolimas da
vė daug aukų. Dabar sovietų kareiviai ėjo 
per visus ūkius ir įsakinėjo visiems vy
rams eiti dirbti į tą ligoninę. Mūsų ūkyje 
prisilaikė mano svainis, jo žmona ir 3 
vaikai ir teta ir dėdė, abu jau daugiau 
kaip po 65 m. amžiaus. Kadangi aš buvau 
britų pilietis, tai kareiviai negalėjo versti 
manęs eiti, bet įsakė eiti mano dėdei ir 
svainiui. Kadangi dėdė buvo nekokios 
sveikatos ir senas, tai aš nuėjau už jį. 
Kai nuėjome, buvo įsakyta sudaryti po
ras, imti neštuvus ir nešti sužeistuosius iš 
sunkvežimių, kai tik jie atvažiuoja. Porą 
sudariau su svainiu (kuris visą laiką bijo 
jo, kad galį būti ištremtas, kaip buvęs 
Lietuvos kariuomenės karininkas prieš 
karą), ir penketą dienų abu kartu išdir
bome. Kai naktį iškrovėme sužeistus ka
reivius, svainis pasisakė einąs į išvietę, 
kuri buvo laukuose šalia ligoninės. Šitai 
ir buvo paskutinis jo laisvo pasivaikščio
jimas daugeliui metų. Kai jis negrįžo, tai 
nuėjau iki išvietės pažiūrėti, ar jis ten 
nesusirgo. Nieko ten neradau. Pagalvojau, 
kad gal jis grįžo į ūkį, tai ir pats grįžau. 
Papasakojau, kas atsitiko, ir visus mus 
apėmė baimė, kad galėjo atsitikti blogiau
sia, nes NKVD laikėsi taktikos sugriebti 
savo auką labiausiai nelauktoje vietoje, ir 
jau niekas daugiau nebepamatys ir nebe
išgirs apie jį. Kitą rytą išsiruošiau į ap
skrities miestą sužinoti apie svainį NKVD 
įstaigoje, kuri viena įsakinėjo areštuoti. 
Ten man buvo pasakyta, kad jie nieko ne
žino, ir aš buvau pasiųstas į kitą skyrių, 
o iš ten atsidūriau dar kitur, o po savai
tės vėl patekau į NKVD įstaigą, kur man 
buvo pasakyta, kad tą savaitę jis buvo 
teisiamas liaudies teismo už priešvalsty
binius nusikaltimus ir nuteistas 25 me
tams sunkiųjų darbų Sibire. Jie man ne
paaiškino, kas ten tokie tie nusikaltimai. 
Paprašiau, kad leistų man su juo pasima
tyti, bet gavau atsakymą, kad negalima, 
nes jis jau vakar ištremtas. Turėjau grįž
ti į ūkį pranešti tos baisios žinios jo žmo
nai ir vaikams.

„Tais mėnesiais parašiau prašymą, kad 
man duotų vizą grįžti namo ir ryšium su 
tuo prašymu buvau šaukiamas į įvairias 
NKVD įstaigas. Daug kartų buvau tardo
mas, ir susirasdavo man visokių kliūčių".

Tuomet tarp liepos ir rugsėjo mėn. bu
vo vykdomi dideli trėmimai, įr P. V. Bu 
laitis ypač spaudė įstaigas dėl vizos. Lap 
kričio mėn. jis gavo vizą.

Aprašęs savo kelionę namo, jis, be ki
ta ko, nurodo, kad svainis grįžo iš Sibiro 
po 12 metų, jau besveikatis — netekęs 
kasyklose rankos ir sulaužytu nugarkau
liu ir tik porą metų bepagyveno.

„chemijos pramonė tai reiškia, jog bus 
daugiau drabužių ir apavo, daugiau namų 
apyvokos reikmenų. Tai reiškia, kad bus 
daugiau mineralinių trąšų, daugiau insek
ticidų kovai prieš kenkėjus, daugiau herbi
cidų kovai prieš piktžoles“... Atseit, to
kiems reikalingiems dalykams įmonių sta
tymo skubėjimas gal bent kol kas ir patei
sina nepaisymą, kaip tas atsiliepia gamtos 
gėrybėms ir grožybėms... Bet kuo gi tada 
skiriasi tasai „socialistų“ nepaisymas nuo 
„kapitalistų“ nepaisymo? Argi ne tuo pa
čiu tikslu plečiama pramonė kaip vienur, 
taip ir kitur?

Bet šis cheminės pramonės paminėjimas 
Tiesoj iš tikrųjų yra tolygus su prasitari- 
mu apie virvę pakaruoklio namuose. Už 
to paminėjimo stovi didžiulis Jurbarke 
projektuojamas naftos įmonės šešėlis. Ji 
Lietuvos gamtai gresia katastrofa. Visi 
Lietuvoje tą žino, kiti buvo išdrįsę įsak
miai maldauti, kad ta pabaisa nuo Lietu
vos būtų atitolinta. Bet Lietuvoje tokius 
dalykus lemia monopolinio kapitalisto va
lia iš Maskvos. Tiesos šaukimasis į gamtos 
mylėtojus šiuo atveju — balsas girioje.

(ELTA)
STUDENTŲ RIAUŠĖS VOKIETIJOJE
V. Berlyne užpuolikas peršovė kairiųjų 

studentų vadą Dutschkę (Dučkę).
Tai davė pagrindo didelėms studentų 

riaušėms, kurios labiausiai nukreiptos 
prieš dešiniąją vokiečių spaudą, kaltinamą 
neteisingai vaizduojant padėtį. Iš Berlyno 
riaušės persimetė į kitus Vokietijos mies
tus.

Dutschkės užpuolikas suimtas.
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Renė Rasa — naujas vardas mūsų raš
tijoje, ir to vardo savininkė, štai, iš karto 
pasirodo su romanu.

Dėl tų naujų vardų atėjimo į literatūrą 
paprastai džiaugiamės net ir nepaskaitę 
tų darbų, kuriuos mums atneša tie naujų
jų vardų savininkai. Džiaugiamės kartais 
nepagrįstai, vien remdamiesi žinojimu, 
kad svetur mūsų rašto žmonių gretos 
nyksta. Vadinas. pasitenkinimą ir 
džiaugsmą naujo žmogaus atėjimu į raš
to pasaulį pradeda kartais jau skatinti ne
be vien vertybės, bet ir panika, kad visur 
aplink mus įsistiprina vis didesnė tuštu
ma. Nenorime pasiduoti, nenorime prisi
leisti minties, kad dar kiek metų, ir nau
ji romanai ar eilėraščių rinkiniai bus re
tenybė. Tur būt. ta panika kalta, kad aną
kart ir mūsų Europos Lietuvyje apžvalgi
ninko - recenzento buvo pasidaryta visiš
kai teigiama išvada ir iš K. Almeno pa
skutiniosios knygos, kuri vargu verta to
kio teigiamo pristatymo. Bet ką gi dary
si, K. Almenas juk, recenzento teigimu, 
yra paskutinysis mūsų prozos mohikanas 
svetur, tai. atseit, kad reikia jam atleisti 
viską.

Ar viskas taip pat atleistina ir Renei 
Rasai, kurios romaną Meilė trikampy iš
leido Chicagos Lietuviškos Knygos Klu
bas (219 psl., kaina 3 dol.)?

Kai romano autorės vardas naujas li
teratūroje. tai. žinoma, gali kilti klausi
mas ne būtinai atleidimo, bet gal net pa
gyrimo. Jeigu žmogus tik pradeda litera
tūrinį darbą, jeigu jis parodo talento žy
mių. reikia šį tą atleisti, ypač jaunam 
žmogui. Deja. Meilė trikampy romanas 
nerodo, kad jo autorė būtų jaunas talen
to žmogus. Visiškai neieškodami atsaky
mo. kas už tos Rasos slapyvardės slepia
si. galėtume spėti, kad tai yra visiškai 
jau subrendęs žmogus, dalį savo sąmonin
go amžiaus jau išgyvenęs Lietuvoje, mo
kąs pasakyti sakinį, bet, tur būt. niekad 
nepajėgsiąs parašyti tikrai kūrybiško ro
mano, nors ir su tam tikromis klaidomis 
ir netobulumais. Padedant į šalį visus 
mandagumus, būtų galima pasidaryti iš
vadą, kad šio romano autorė yra viena iš 
tų nemažo skaičiaus tokių svetur gyve
nančių lietuvių, kurie kažkodėl, kiti net 
ir gilios senatvės sulaukę ir neturėdami 
aiškesnių talento žymių, tiesiog per jėgą 
veržiasi į literatūrą.

Mechaniškai žiūrėdami į Renės Rasos 
reikalą, būtume priversti pasakyti, kad 
jos romano intriga pralenkia net graikų 
tragedijas savo sudėtingumu (o nuo anų 
tragedijų, pripažinkime tai, romanas ski

K. BARĖNAS

PROFESORIUS
(5)

Visus jis kvietė pasižmonėti, profesoriaus buvi
mo neminėdamas, todėl tiki, kad niekas nė nežino, 
jog čia toks žvitrių akių senukas krapinėja jo na
muose. Suvažiuos ir pamatys. Senavaitis žinojo, bet 
vis tiek atvažiuos.

— Mama, tai ką dabar mūsų profesorius sve
čiams parodys? — paklausė jis žmoną.

— O ką jis čia rodys? Sakei, kad jį patį rodysi.
— Tai, sakau, gal kokią eilutę pasakytų, ką? 

Kaip tu manai? Well...
— Tik vaikai sako eilutes.
— Sako ir nevaikai. Veronika, sako.
— Sako, teisybė.
— Išeis ir tegu barabanija: „Leiskit į tėvynę, 

leiskit pas savus!“ Cha-cha-cha. Profesorius, tai jau 
moka gerai, galės pasakyti su visais išraitymais.

— Senas žmogus, ką tu čia!
— Tai kas, kad senas! Dar gražiau. Cha-cha.
žižiūnas šį kartą nebuvo linkęs pigiai nusileisti 

žmonai. Žmona smarkiau ir nesispyrė, tik šiaip iš 
įpratimo priešinosi vyro sumanymui. Bet profeso
rius dar tebemiegojo, ir žižiūnas ėmė nerimauti.

— Moki eilutę? — paklausė žižiūnas, kai lik 
profesorius įkrypavo vidun.

— Eilutę? Eilutę? Ar moku eilutę? — graibėsi 
profesorius Kivėnas.

— Tokią, kaip vaikai sako, — pagelbėjo jam 
Žižiūnienė, padėjusi į šalį dubenį su plakamais 
kiaušiniais ir suklususi visa.

— Eilutę, kaip vaikai sako? — pakartojo Ki
vėnas. — Ne, tur būt, nebemokėsiu.

— Gal dar mokėsi, ką? — tarė žižiūnas. — 
Pasakytum svečiams sekmadienį, ką?

— Ką tu čia, Šamai, su tom eilutėm! — subarė 
žižiūnienė vyrą. — Prisikabinai, tai dabar: eilutė ir 
eilutė, duodi ir duodi ir vis tą patį. Matai, kad žmo
gus nemoka.

— Well, ar aš negaliu paklausti?
žižiūnas pažiūrėjo į žmoną ir atsisėdo.
— Gali, tai gali, bet kam taip įkyriai? Pa

žiūrėk, žmogus, va, apsirengti neturi, drabužiai vi

RASOS ROMANO TRAGEDIJA
riasi, tur būt, dar ir tuo, kad jame šiek 
tiek mažiau lavonų...). Andrius myli 
Audronę. Audronė myli Andrių. Zenonas 
myli Audronę ir veda ją. Andrius nemyli 
žydaitės Irmos, bet irgi veda ją. Abejos 
vestuvės duoda po kūdikį. Autorės valia 
du veikėjai turi mirti, kad kiti du galėtų 
sudaryti naują šeimą, apie kurią jie jau
nystėje svajojo. Dėl to Irma miršta ligoni
nėje. o Zenonas gatvėje palenda, tur būt, 
po sunkvežimiu. Rodos, savo gyvenime 
esu perskaitęs nemaža romanų, bet su to
kia dirbtine intriga, tur būt, ligi šiol nė 
vienas man nebuvo patekęs į rankas. Prie 
to dirbtinumo dar reikėtų pridėti ir kai 
kuriuos papildymus. Pavyzdžiui, beskai
tant paaiškėja, kad Audronės tėvas yra 
ne tėvas, bet dėdė! Taigi dar prisideda 
viena pora kaliošų, kad susidarytų dides
nė nesąmonių kolekcija.

Andrius dar nebuvo vedęs, kai susitiko 
Audronę. Audronė irgi buvo laisva, kaip 
jaunas paukštelis. Jie mylėjosi, jie susiti
kinėjo. Bet kai tik sąlygos kuriam laikui 
išskyrė juos, tai jie ir vienas ir kitas su
darė šeimas, nepajėgė pakentėti be lovos, 
nors ir jie patys ir autorė už juos dar vis 
deklamuoja tą buvusiąją meilę iki pat ro
mano galo.

Svarbiausia, kad autorė yra nepajėgi 
įtikinti skaitytoją nei tuo meilės didumu, 
nei kad čia išeitų kokia nors tragedija, 
kai karo meto patamsyje tie mylimieji su
sidaro kitas poras. O neįtikina, nes visai 
jos pasakojimas yra per daug banalus. 
Romanui juk per daug maža pasakyti, 
kad Audronė ištekėjo tik po to. kai suži
nojo, kad Andrius vedė. Tai yra deklara
cija, pranešimas įvykio, duoti veikėjų 
vardai, bet kažkur dingsta patys veikėjai, 
žmonės, šitaip yra daugelyje vietų — yra 
vardai, faktai, bet pro visa tai nematyti 
žmogaus. Romanas pasidaro panašus dau
giau į tam tikrų įvykių katalogą, bet ne 
į žmogaus vaizdavimą.

R. Rasa naudojasi romane ir dialogu. 
Deja, ir jis kartais atrodo net nereikalin
gas ar bent netikslingas. Pavyzdžiui, ro
mano 21-25 puslapio dialogas, kaip reikė
tų spėti, yra skirtas pavaizduoti dviejų 
atsitiktinai susitikusių jaunuolių flirtui. 
Gal jis tokio atspalvio šiek tiek ir turi, 
dėl to galima būtų ginčytis. Bet tuščio 
dialogo pavyzdžių romane pakanka. Tar
tum norėdama užsigardžiuotį tokio dialo
go nereikalingu tuštumu, autorė savo he
roję Audronę į romano pabaigą dar suve
da su tokiu švedu Andersonu. Argi tik 
tam. kad būtų progos paplepėti?

Stengdamasis būti trumpas, vis dėlto 

siškai jau apskurę, šitokį kai išleisi prie svečių, tai 
ir bus tau eilutė. Čia tai yra apie ką kalbėti.

— Tai ką aš padarysiu?
— Turi, duok savo labiau panešiotą, kur pats 

nebenori jau vilktis. Ar neturi?
Taip eilučių sakymas atitolo nuo profesoriaus 

galvos per žižiūnienės malonę. Dabar abu žižiūnai 
turėjo darbo ir kalbos ir juoko, bevalkstydami Kivė- 
ną. Virtuvėn sunešta visa krūva žižiūno išaugtinių 
švarkų ir kelnių ir marškinių, ir profesorius velkasi 
ir maunasi, bet vis lyg į maišą.

— Užsivilk tyčia dar šitą, — sako žižiūnas. — 
Gal bus mažesnis.

Profesorius valkstės! šituo ir kitu švarku, tais ir 
anais marškiniais, maustėsi suglamžytom ir išlygin- 
tom kelnėm, kurias tik žižiūnas pirštu parodydavo 
ar jis pats ištraukdavo iš krūvos, bet naudos vis tiek 
maža, nes seni jau tie laikai, kai žižiūnas dar buvo 
bent ne toks storas, nors jo didumas tai jau visada 
tas pats.

Kai jau valkstymasis visiems nusibodo, o Ži- 
žiūnienei nuo juoko įskaudo tą gražintą ir sumažin
tą kaktos odą ir ji pasitraukė, tada paskubom buvo 
surasta apygerė išeitis, nes žižiūnas jau su nerimu 
dairėsi į savo žmoną. Kelis kartus ji griebėsi už kak
tos, o tą paskutinįjį laisvąja ranka net į sieną atsirė
mė, taip didžiai jai sutempė tą odą, užvertė antakius 
ir akis. Gerai nebus: ateis prie stalo ir pradės bartis.

— Vilkis antrą liemenę, — tarė žižiūnas, aki
mis nulydėdamas žmoną ir tą antrąją liemenę jau 
laikydamas rankoj.

Šitaip prof. Kivėnas buvo aptudalotas keturiom 
liemenėm ir dviem švarkais ir apmautas trejom kel
nėm, ir žižiūnas, patapnojęs jam per petį, patenkin
tas nusikvatojo, atkišo rodomąjį pirštą ir tarė:

Sekmadienį užsivilk dar kokius trejus marš
kinius. Viskas ilga, tai ilga, tai ką gi padarysi. Vero
nika, Veronika, dabar pažiūrėk, — pasuko jis ap
rengtą senuką į žižiūnienę. — Ar gerai?

— Karšta bus, viduvasaris, žmogus šlapias vi
sas bus, — tampydama viršutinio švarko atlapus ir 
skvernus, bambėjo ji. — Nors kelnes reikia palenkti. 
Dar tą viršutinį gaila atiduoti, dar visiškai geras.

Jos žvilgsnis aštrėjo, ir žižiūnas skubėjo at
sakyti.

— Aš nešiosiu, — tarė jis.
— Dar visiškai geras, — pakartojo ji.
— Aš, sakau, nešiosiu. Tegu tik sekmadienį 

užsivelka prie žmonių.

— Dar visiškai nenunešiotas!
Žmonos barimo nebeišklausęs iki galo, žižiū

nas išžingsniavo pro duris. Grįžo jis, kai žižiūnienė 
žymėjosi, kiek reikia palenkti profesoriui sekmadie
nį mūvėti kelnes. Grįžo jis giedodamas.

— Dominus vobiscum! Dominus vobiscum!
Tas giedojimas buvo girdimas iš tolo. Sudo

minta giedojimo, žižiūnienė nubloškė šalin kelnes, 
įsižiūrėjo į duris ir laukė. Profesorius taip pat sužiu
ro į duris. Žižiūnas giedodamas įnešė keturias įvai
raus dydžio knygas, nuėjo tiesiai prie profesoriaus 
ir atkišo jam. Prof. Kivėnas atsikėlė ir paėmė 
knygas.

— Dabar tai jau niekas nebepasakysit, kad 
profesoriui netinka knygos, — tarė žižiūnas.

— Well, čia tai jau kitas reikalas, čia gerai su
galvojai, — tarė žižiūnienė ir griebėsi kaktos.

— Gerai sugalvojau, ką?
— Čia tai jau gerai, — pakartojo žižiūnienė.
Prof. Kivėnas su visom knygom du kartus buvo 

išsiųstas už durų. Įėjęs jis turėjo sveikinti įsivaiz
duojamus svečius, žižiūnienė abu kartus juokėsi ir 
ranka siekė savo kaktos, žižiūnas pirmąjį kartą ne
labai buvo patenkintas.

— Tai įeisi ir nieko taip ir nesakysi, tik link
čiosi, ką? — spyrė jis Kivėną.

— Aš galiu pasakyti. — smulkiais žingsneliais 
trepinėdamas, tarė Kivėnas.

Antrąjį kartą įėjęs jis graižiojosi į šalis, linkčio
jo, kilnojo aukštyn kairę ranką ir kalbėjo:

— Sveiki gyvi, malonūs ponų žižiūnų svete
liai! Sveiki gyvi, sveiki gyvi, taip gausiai susirinkę! 
Leiskit man prisistatyti: senas profesorius Kivėnas, 
per ponų Žižiūnų malonę ištrauktas iš prieglaudos ir 
dabar jų įnamis, kuris duonų valgo, o nieko nedirba. 
Taigi, profesorius Kivėnas, — kartojo jis linkčioda
mas kitiems nematomiems svečiams, painiodamasis 
ilgose kelnėse.

Kai jis baigė, žižiūnienė tylom juokėsi ir 
prunkštė ir tarpais vis griebėsi kaktos. Apstulbęs 
Žižiūnas išraudo ir tylėjo, žvilgterėjęs į linksmą 
žmoną, jis atsigavo, stuktelėjo kumščiu Kivėną ir 
pats pratrūko kvatotis.

— Labai gerai, — tarė jis. — Sveiki gyvi, pro
fesorius. Cha-cha-cha. Labai gerai, cha-cha-cha. Po
nai žižiūnai. ištrauktas iš prieglaudos, duoną valgo 
ir nieko nedirba, cha-cha-cha. Labai gerai, labai, 
cha-cha-cha.

(Bus daugiau)

dar norėčiau pajudinti vieną dalyką, bū
tent, kas gi tame romane svarstoma ir 
sprendžiama, ką jis galį duoti skaitytojui. 
Jei būtų kaip reikiant žmonės pavaizdui- 
ti — sakytume: pasigėrėkite žmonėmis. 
Būtų gyvenimas, laikotarpis, kuri nors 
idėja... Taip, jei būtų. Bet man rodos, kad 
ne vien Renės Rasos, bet ir kitų rašytojų 
darbus pradeda ištikti viena didelė trage
dija — tuštumas. Atrodo, lyg nebebūtų 
ką pasakyti. Ar tai yra tokio pat didumo 
tragedija, kaip Renės Rasos romane, ar 
didesnė, sunku būtų taip greitomis susi
daryti atsakymų.

K. Abr.

Anais metais...
PARYŽIAUS LIETUVIU

Lietuviai emigrantai, po 1863 m. sukili
mo atsidūrę Prancūzijoje, pradžioje pri
klausė lenkų tautinei sąjungai, bet nuo 
1886 m. Mikalojaus Akelaičio iniciatyva 
rūpinosi įsteigti savarankią Paryžiaus lie
tuvių draugystę „Želmenį". „Želmuo" kurį 
laiką buvo kaip ir lenkų tautinės sąjungos 
lietuviška draugija, bet nuo 1896 m. visai 
nuo lenkų atsiskyrė ir tapo nepriklauso
mas.

„Želmens“ draugijos tikslas buvo „su
vienyti bendram darbui išblaškytus Pran
cūzijos lietuvius, kad išsaugotų gimtąją 
kalbą ir visuomenę". Nariu galėjo būti 
kiekvienas lietuvis arba lenkas, arba ru
sas — lietuvių bičiulis, pripažįstąs draugi
jos programą. Svarbus draugijos uždavi
nys buvo teikti nariams pagalbą ir morali
nę bei materialinę paramą ligos ir nelai
mių atveju. Lėšas draugija rinko nario 
mokesčiu (50 centimų per mėnesį). Stu
dentai buvo atleisti nuo mokesčio. Nariais 
galėjo būti emigrantai ir jų palikuonys, 
gyvenę ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose 
Vakarų Europos valstybėse. Nariai, gyve
nę ne Paryžiuje, buvo atleisti nuo privalo
mos pareigos mėnesį kartą dalyvauti vi
suotiniame susirinkime. Draugijos valdy
ba (iždininkas ir sekretorius) buvo renka
ma metams.

Nuo 19-to a. pabaigos aktyviausi „Žel
mens" nariai buvo Geršinskių šeima. Hen
rikas Geršinskis (1848-1930) baigė Pran
cūzijoj mediciną ir gydytojavo, jo sūnus 
buvo meno istorikas (mirė 1911 m.). Jų 
namai buvo lietuvių susirinkimo vieta.

„Želmuo“ 19-tojo a. pabaigoje palaikė

UNIVERSITETO KŪRIMOSI
ISTORIJA

Valstybinė leidykla Mintis (anksčiau 
vadinta Politinės ir mokslinės literatūros 
leidykla) Vilniuje išleido prof. V. Lašo 
(jau mirusio) ir prof. Z. Žemaičio parašy
tą knygą Aukštosios mokyklos kūrimasis 
Kaune. Autoriai buvo vieni iš Universite
to (pradžioj Aukštųjų kursų) Kaune kū
rimosi pradininkų.

Šios knygos tik dabar kelia klausimą, 
ar kas nors parašys knygą, kurioje būtų 
papasakota, dėl kokių priežasčių knyga 
apie Kauno universiteto kūrimąsi buvo 
leidžiama taip ilgai: užtruko net dvejus 
metus po vieno iš autorių mirties.

(E)

DRAUGIJA „ŽELMUO“

ryšius su Lietuvos socialdemokratų parti
ja Vilniuje, gaudavo lietuvių ir lenkų kal
ba nelegaliai jos leistus laikraščius ir lite
ratūrą. Draugija palaikė ryšius ir su Min
taujos, Šiaulių gimnazijų jaunimu, išleido 
Lietuvių kalbos vadovėlį. 1896-1902 m. 
„Želmens“ sekretorium buvo dailininkas 
Pranas Žitkevičius (gim. 1870 m. Kviklė- 
nuose, Panevėžio apskr., miręs 1917 m. 
Krinčine, Biržų apskr.), jis buvo ir vienas 
pirmųjų lietuviško skyriaus 1900 m. pa
saulinėje parodoje organizatorių.

Draugija turėjo savo biblioteką, ir iš iš
likusio inventorizacijos sąrašo, daryto 19 
a. pabaigoje, matyti, kad joj buvo 215 kny
gų ir turtingi periodikos rinkiniai. 74 pa
vadinimai yra lietuvių kalba. Tam laikui 
tai didelis lietuviškų knygų ir periodikos 
skaičius, nes pačioje Lietuvoje retai kuri 
biblioteka galėjo pasigirti tokiu lietuviškų 
leidinių kiekiu.

Biblioteka gyvavo iki pirm, pasaulinio 
karo ir pradžioje nuomojo kambarį lenkų 
demokratų sąjungos skaitykloje. Vėliau, 
kai ..Želmens“ iždininke buvo išrinkta M. 
Grešinskienė. biblioteka buvo perkelta į 
Geršinskių namus. Kai kurie bibliotekos 
rinkiniai, ypač lietuviškos knygos ir perio
dinių leidinių komplektai, buvo panaudoti 
1900 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
lietuviškame skyriuje. Išmirus Geršins- 
kiams, bibliotekos likimas nebežinomas.

(Pr. L. Ž.)

PANIEKINTOJI MEILĖ
„O jūs visi, kurie praeinate keliu, 

stebėkite ir matykite, ar yra skaus
mas kaip mano skausmas"

(Jer. Rauda 1,12).

Prieš šimtmečius pranašų nusakytoji 
Kristaus kančia, jo mirtis ir prisikėlimas 
iš numirusiųjų iš naujo yra pergyvena
ma, svarstoma ir įsijaučiama Didžiosios 
Savaitės apeigose. Yra tai pats jautriau
sias Jėzų mylinčiai širdžiai laikotarpis, 
nes jo kančios siaubingoje paslaptyje 
dalyvavome mes visi su visomis savo 
nuodėmėmis. Kristaus kančios dėka atpir
kimo malonė palietė mūsų sielą. Jo nuo
pelnų dėka susitaikėme su Dievu ir ta
pome Dievo žmonėmis.

Kas yra nuodėmė?
J klausimą galima atsakyti įvairiai. Su

prantame. kad tai yra protingo žmogaus 
laisvos valios apsisprendimas pasipriešin
ti žinomai Dievo valiai. Kai tai įvyksta 
su pilnu reikalo supratimu. išoriniams 
veiksniams neprievartaujant mūsų valios, 
kai dalykas yra svarbus, — per nuodėmę 
žmogus visiškai atsiskiria nuo Dievo, nuo 
savo paskirties būti amžinoje Dievo pa
skirtoje laimėje: žmogus „miršta" savo 
laimei, ją praranda, jis mirtinai nusidėjo.

Yra tik vienas Visatos Kūrėjas, Vieš
pats Dievas. Kas jo nepripažįsta, sau ieš
ko naujų dievų, prievartaudamas savo 
protą, savo ar kitų klaidas skelbdamas 
tiesa.

Dievui priklauso mūsų derama pagarba 
ir meilė. Kas be pagarbos kalba apie vi
sagalį Dievą, save greta ar net aukščiau 
statydamas už visatos ir visų žmonių Lei
dėją, veiksmu parodo savo menkumą.

Dievas draudžia daryti bet kokią 
skriaudą, nes tai yra nusikaltimas artimo 
meilei ir jo teisėms. Vagystė pati savyje 
yra blogas dalykas, todėl ji yra Dievo 
draudžiama. Juk žmogus nėra neprotin
gas gyvulys. Mūsų prigimtis yra skirtin
ga nuo gyvulio, o ir mūsų paskirtis yra 
amžina. Mirtinai nusidėjęs žmogus yra 
panašus į palaidotą Mortos brolį Lozo
rių: ..Morta jam atsakė: Viešpatie, jau 
dvokia, nes jau keturias dienas guli" 
(Jono 11.39). Reikia, kad prie nusidėjė
lio priartėtų Jėzus ir jį prikeltų į naują 
gyvenimą.

Nedėkingumas
Nusidėjėlis pareiškia Dievui veiksmu 

savo nedėkingumą už visa gera. Daug ge
ro padarė V. Jėzus Jeruzalei, jos gyven
tojams. o susilaukė paniekos, nedėkingu
mo ir prievartos mirties: ..Jeruzale. Jeru
zale, kuri žudai pranašus ir užmuši ak
menimis tuos, kurie tau siųsti, kiek kartų 
aš norėjau surinkti tavo vaikus, kaip viš
ta surenka savo viščiukus po sparnais, ir 
tu nenorėjai. Štai, jūsų namai bus palikti 
jums tušti“ (Mato 23, 27-28).

Kas darytina?
Pakeliui į Damaską pasirodžiusis Jėzus 

Sauliui kalbėjo: „Aš tau pasirodžiau, kad 
tave skirčiau tarnu ir liudytoju tų daly
kų. kuriuos matai ir kuriuos tau apreiš- 
kiu. gelbėdamas tave iš tautos ir pagonių, 
į kurių tarpą dabar tave siunčiu. Tu turi 
atverti jų akis, kad gręžtųsi nuo tamsybių 
j šviesą ir nuo šėtono valdžios į Dievą, 
kad gautų nuodėmių atleidimą ir dalį 
tarp šventųjų per tikėjimą į mane“ (Apd. 
26. 16-18).

Ir šv. Povilas skelbė romiečiams: „Jūs 
laikykite save mirusiais nuodėmei, gyvais 
gi Dievui vienybėje su mūsų Viešpačiu 
Jėfcumi Kristumi. Taigi, tegul nuodėmė 
nebeviešpatauja jūsų mariame kūne“ 
(Rom. 6, 11).

K. A. M.

LIAUDIES MENAS IR PRAMONĖ

Prof. Paulius Galaunė vasario 10 d. Li
teratūroj ir Mene gina Lietuvos liaudies 
meną nuo įsibrovėlių. Sako, kad liaudies 
menu imta vadinti „Dailės“ kombinatų 
proteguojami namų pramonės gaminiai ir 
įvairių rūšių meno mėgėjų darbeliai. Vis
kas esą rodoma parodose, kaip liaudies 
menas, vienodai giriama ir premijuojama. 
..Tokio eskponatų konglamerato jokiu bū
du negalima sutapdinti. vadinti jį liau
dies menu“. Profesorius nurodo, kad liau
dies menas buvo padiktuotas savo laiko 
aplinkos ir sąlygų. Sąlygoms pasikeitus, 
anie kūriniai tampa muziejinėmis vertybė
mis. o jų pamėgdžiojimas ar mechaniniu 
būdu dauginimas nėra liaudies menas, o 
tik smulki namų pramonė. Apie mėgėjų 
darbelius profesorius sako, kad jie papras
tai atlikti mechaniškai arba su pretenzijo
mis, stokoja sąmoningos nuoširdžios meni
nės galvosenos, dažniausiai turi kosmopo
litini pobūdį. Jiems profesorius pataria 
dirbti sau, ką tik nori, bet neiti į viešumą, 
ypač nesikėsinti į liaudies menininkų var
dą. (E)
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Su Kipru Petrausku
Vasario 26 d. Dirvoje Stasys Santvaras 

rašo apie Kiprą Petrauską. Ten kartu iš
spausdinta ir K. Petrausko nuotrauka. Ta 
nuotrauka man gerai žinoma, ji daryta ža
vingame Žuvinto ežere, tik nežinau, ar 
mano, ar Čibo, kuris ir filmą yra susukęs 
iš tos medžioklės, kai Kipras Petrauskas 
plaukiojo valtimi po ežerą ir medžiojo 
laukines antis.

Man su Kipru teko daug medžioti pa
čiais gražiausiais Lietuvos nepriklauso
mybės laikais. Kipras mėgo medžioti, 
buvo aistringas medžiotojas. Mes valtyje 
mėgdavome ir stovėdami šaudyti, o sau
sumoje su skalikais, varovais kurapkas 
medžiodami išbūdavome ant kojų net po 
7 valandas. Tekdavo dar ir pabėgioti, nes 
kai skalikai užeina ant žvėrelių „karštų“ 
pėdų ir pradeda aistringai skalyti, tai me
džiotojai priversti nubėgti ten, kur bėga 
kiškis, stirna ar gudrioji laputė.

Vargo būdavo, kai skalikai vakarop už
eidavo stirną ar lapę. Šie žvėreliai, norė
dami atsikratyti įkyraus šunų skalinimo, 
spaudžia greitai į tolį, šunes bėga iš pas
kos ir tolsta nuo mūsų su Kipru. Tada 
tenka tuos šunes šaukti rageliu, trimituo
ti iki vakaro. Trimituodavo Kipras 
nes kas gi gali geriau ištrimituoti už Kip
rą?! Na, kai jau Kipras nuo ilgo trimita
vimo pavargdavo, tai tekdavo ir man šio 
„meno“ imtis. Tačiau Kipras nepakęsdavo 
mano trimitavimo ir tuoj sakydavo: 
„Duok ragelį, nemoki trimituoti“.

Kipras medžioklėje būdavo labai mie
las, švelnus ir jautrus, kaip ryto rasa. Kai 
grįždavome vėlai naktį iš medžioklės, kad 
neužsnūstų prie automobilio vairo, Kipras 
užniūniuodavo kokią nors dainelę, ir jo

ANGLIJOS LIET. KLUBO PAREIŠKIMAS
(Tęsinys iš pr. numerio)

3. šitoks senosios valdybes tvirtinimas 
neatlaiko jokios kritikos. Jeigu taip būtų, 
tai išeitų, kad ir senoji, pati susidariusio
ji, bet nerinktoji valdyba nebuvo jokio 
klubo nariai. Juk klubas kaip toks dar 
nebuvo įregistruotas reikiamose valdinė^ 
se įstaigose. Niekas nemokėjo nario mo
kesčių, nebuvo jokių įstatų. Kitaip ta
riant, klubas dar nebuvo legali organiza
cija, ji buvo tik formavimosi stadijoje. Ši
tokia padėtis senajai valdybai, matyt, bu
vo patogi įvairiais sumetimais, o. jai ne
rodant noro užbaigti organizavimo tvar
ką, 1967 m. rugpiūčio 5 d. nepatenkintie
ji Anglijos lietuviai įsteigė komitetą, ku
riam pavedė pasirūpinti sutvarkyti ne
normalumus, kas ir buvo padaryta. Šio 
komiteto sudarymą, kad ir netiesiogiai, 
bet bent iš dalies pagreitino DBLS Cent
ro Valdybos kreipimasis į buv. Anglijos 
lietuvius aukoti Londono Lietuvių Namų 
Bendrovės akcijas, siųsti medžiagą numa
tytam apie Anglijos lietuvius leidiniui ir 
panašiai. Tas kreipimasis, paremtas ge
riausiomis intencijomis, kaip tik buvo 
vykdomas per Anglijos Lietuvių Klubo 
valdybą, tur būt, vadovaujantis tuo pačiu 
įsitikinimu, kad ši atstovauja visiems 
Anglijos lietuviams, net ir nenujaučiant, 
kad ta valdyba neturi pilno Anglijos lie
tuvių pasitikėjimo.

4. A. Pužausko kaltinimai, kad senosios 
valdybos nariai nuolat buvo įžeidinėjami, 
yra visiškai neteisingi. Nė vienas senosios 
valdybos narys nei anksčiau veikusio ko
miteto, nei dabartinės klubo valdybos nie
kuomet nebuvo įžeisti, nes niekuomet pa
vardėmis niekur nebuvo išvardyti. Mūsų 
kritika, nepasitenkinimas buvo nukreipti 
ne prieš atskirus asmenis, bet prieš visą 
senosios valdybos vienetą, kuris savo aro
gantiška laikysena izoliavosi nuo buv. 
Anglijos lietuvių masės ir buvo priešinga 
baigti organizacinį vyksmą. Kaltinti būtų 
galima atvirkščiai, nes kai kurie senosios

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

MASKVA REIKALAUJA BALTIJOS 
VALSTYBIŲ

Hitleriui be karo 1938 m. kovo 12 d. 
likvidavus Austriją, 1939 m. kovo 15 
d. — Čekoslovakiją ir kovo 22 d. at
ėmus Klaipėdos kraštą iš Lietuvos ir 
iškilus tieslioginei vokiečių agresijos 
grėsmei prieš Lenkiją, Prancūzija ir 
Anglija ėmėsi sovietus prikalbinėti, 
kad jie garantuotų Lenkijos ir Rumu
nijos saugumą. Tuo reikalu Maskvoj 
1939 m. balandžio pradžioj prasidėjo 
derybos. Red.

Sovietai pateikė gausių reikalavimų. Vi
sų pirma, jie pareikalavo, kad Baltijos 
kraštai, nepaisant jų formalaus atsisaky
mo, būtų įtraukti į tą sutartį. (Tebuvo 
kalbama apie Suomiją, Estiją ir Latviją, 
tada tiesioginius Sovietų Sąjungos kaimy

balsas liedavosi pasakišku švelniu skam
besiu, lyg kokio muzikos instrumento, ir 
net skalikai automobilyje nustodavo bruz
dėję. O kai ir tai neišsklaidydavo mūsų 
snaudulio, tada Kipras užtraukdavo iš 
„Traviatos“ „Pakelsim, pakelsim mes tau
res linksmybių...“ ir po to liepdavo man 
pakartoti. Jam tas mano dainavimas su
darydavo juoko, ir tuo pačiu abu išblaš
kydavome savo snaudulį.

Kipras Petrauskas labai mylėdavo Lie
tuvos gamtą. Jis mėgdavo pabuvoti lau
kuose, prie upės, ežerėlio, na, ir pažuvau
ti bei pagrybauti miške, pasivaikščioti ja
me ir pasiklausyti paukščiukų čiulbesio, 
pasižiūrėti voveraitės šokinėjimo ar kito
kio žvėrelio.

Puošniosios užsienių vasarvietės nevi
liodavo Kipro. Jis mėgdavo gražiąją natū
ralią Lietuvos gamtą. Jo ūkis prie Dusme- 
nų, Petrauskų kaime, irgi buvo gražioje 
aplinkumoje. Vilukė ir kiti ūkio trobesiai 
stovėjo ant kalnelio prie ežerėlio ir miško. 
Prie pat miškelio dar stovėjo pirtis, kurio
je Kipras mėgdavo karštyje ant suolo pa
sėdėti ir beržine šluota pasivanoti. Savo 
gimtinės apylinkėse jis rengdavo iškilmin
gas medžiokles. Jų metu Kipras labai rū
pindavosi savo svečiais, o po medžioklės 
su bičiuliais savo ūkyje pasilinksminti. O 
kai po medžioklės alkį numarindavome ir 
tauriųjų gėrimėlių paimdavome. tai tek
davo ir padainuoti. Tai buvo vienintelė 
vieta, kur Kiprą man teko girdėti su sve
čiais dainuojant. Kipras privačiai beveik 
nedainuodavo. Atsimenu vieną tokių „ka
rališkų“ medžioklių pas Kiprą, kai vaka
rienėje dalyvavo ir Kučingis su Nauragiu. 
Kai kažkas iš medžiotojų užtraukė lietu- 

valdybos pareigūnai net viešame lietuvių 
piknike išplūdo nepatenkintuosius tokiais 
žodžiais, kurių nebūtų galima spausdinti 
jokiame laikraštyje.

5. Senoji valdyba 1967 m. rugsėjo 20 d. 
raštu buvo pakviesta atvykti į Hollywood 
salę ir ten su komiteto nariais gražiuoju 
aptarti bei išspręsti nesklandumus, kad 
būtų išvengta aiškinimosi spaudoje. Val
dyba ne tik neatvyko, bet ir neparodė 
mandagumo mosto atsakyti į pakvietimą. 
Atvyko tik A. Pužauskas, kuris klausia
mas pasisakė, kad jis ne valdybai atsto
vaująs, o atvykęs tik kaip komiteto keti
nimais besidomįs anglikonas. Tas jo pa
reiškimas ir dar kiti yra įrašyti magneto
fono juostelėje. To pasikalbėjimo metu 
A. P. komiteto nariams pareiškė pasirū
pinsiąs, kad jie niekur lietuvių spaudoje 
nepraeitų su savo pranešimais, ir dar pri
dėjo: „Aš jums nušnypšiu nosis... aš jus 
sumalsiu į miltus“. Aišku, kad, tokio tono 
prisilaikant ir tokiai nuotaikai esant, ne
buvo galima rasti bendros kalbos.

6. Praeitų metų spalio mėn. susirinkimo 
rezoliucija pati rodo jos tikslą. Ten sako
ma: „...rezoliucija yra nors ir nemaloni, 
bet nebeišvengiamai reikalinga operacija 
šiuo metu nesveikam Anglijos Lietuvių 
Klubo pagijimui ir sustiprėjimui". Ope
racija pavyko. Šiandien klubui priklauso 
nebe 12 ir ne 20, bet daugiau kaip 100 
narių ir dar vis naujų įsijungia. Senosios 
valdybos sudėtis pairo. Tačiau jie laikosi 
savotiško įsitikinimo, kad jų valdymo me
tu kasoje susidarę finansai yra tapę tos 
valdybos lyg asmeniška nuosavybė ir kaip 
tokia neperduotina naujai, rinktajai. Jie 
net kėlė mintį tuos pinigus išdalyti, išleis
ti. net prabaliavoti, bet niekam neperleis- 
ti. Tačiau šitie smarkuoliai nelaimėjo. 
Laimėjo protingesni, kurie išrinko trijų 
asmenų valdybą, ir jos pirmininkas Pr. 
Rumšą atrodo linkęs bendradarbiauti su 
naująja valdyba. Tai ilgainiui gali atves
ti į visišką susivienijimą.

(Pabaiga sek. nr.)

nus. Red.). To reikalavo Litvinovas. Tie, 
kurie jį laikydavo mažųjų tautų nepri
klausomybės čempionu, tepaskaito jo ul- 
timatyvines telegramas, pasiųstas trijų 
Baltijos valstybių sostinėms ir reikalau
jančias totališkai pasiduoti Maskvai.

Debatai dėl Baltijos valstybių ėjo toliau 
su Molotovu. (1939 m. gegužės 3 d. Litvi- 
novą staiga pakeičia Molotovas. Red.). 
Mums būdavo kartais sakoma, ko mes 
taip ilgai ginčijamės dėl Baltijos valsty
bių, o nesviedžiam jų per tvorą. Tebūnie 
mums atleista, bet anuo metu dar nebuvo 
išrasta ir priimta tokia patogi „geležinė 
uždanga“, ir mes tebekovojom, bandyda
mi apginti mažųjų tautų nepriklausomybę 
nuo bet kokios hegemonijos. (George 
Bonnet, „Les negotiations franco - russes 
de 1938 et de 1939“, „Revue de Paris“, no- 
vembre 1947, No. 11, p.p. 98 - 99). 

viską liaudies dainelę ir kai į ją įsijungė 
Kipras, Kučingis ir Nauragis, tai galėjai 
ožio balsu rėkti — šita trejukė išlygino 
viską, ir daina skambėjo žavėtinai!

Kiprą erzindavo perkūnas, nes jis ir 
ypač jo brolis kompozitorius Mikas buvo 
pritrenkti (Kipras turėjo dar vieną sesu
tę ir brolį Antaną, kuris buvo išvežtas Si
biran). Kartą su Kipru medžiojome Žu
vintu ežere, ir jis pradėjo šaukti mane, 
kad važiuotume iš ežero į medžioklės būs
tinę, nes kyla juodas debesis su griausti
niu. Apsidairęs pastebėjau, kad tikrai iš 
vakarų kyla debesis, o kai įsiklausiau, tai 
išgirdau ir tolimą griaustinį. Paprašiau 
irklininką plaukti iš ežero per Dovinės 
upę, kuri irgi, kaip ir ežeras, švendrais ir 
karkleliais apaugusi, o tėkmės viduryje 
nemaža vandens lelijų. Kipras išplaukė 
kiek vėliau. Kai aš jau buvau išlipęs prie 
būstinės, išgirdau netolimą perkūno 
trenksmą ir pastebėjau, kad dega darži
nė, pro kurią praplaukiau. Laukiu Kipro. 
Matau, kad atplaukia vien tik Kipro irk- 
lininkas. K. Petrauskas, sako, kai tik pra
dėjo smarkiai griausti, išlipo iš valties ir 
nuėjo upės krantu. Netrukus pastebėjau, 
kad ateina ir Kipras, tik manau, kas čia 
atsitiko, kad jis gi buvo apsirengęs baltais 
medžioklės drabužiais, o dabar juodas vi
sas? Kai jis priėjo, aš pradėjau juoktis: 
jis buvo visas purvinas. O jis ir sako: 
„Nesijuok. Kai perkūnas trenkė, tai bu
vau ties ta daržine, o kai ji pradėjo deg
ti, tai šokau tolyn ir įvirtau į dumblą. 
Perkūnas erzina mane“.

Prie Žuvintu ežero ir Dovinės dumblo 
liūnų netrūksta.

Kai Kipras pasikvietė į Lietuvą Feodorą 
šaliapiną ir mane pristatė jam, kaip me
džioklės bendrininką ir bičiulį, tai dažnai 
tekdavo kartu su jais ir su kitais pietauti 
Metropolio restorano Trijų kunigaikščių 
kambaryje. Kartą sutartą dieną F. Šalia- 
pinas pietauti neatėjo. Kitą dieną Kipras 
pranešė, kad vėl ten pietausime. Kai atė
jom su Kipru, mūsų nustebimui, F. Šalia
piną jau radome Metropolyje mūsų belau
kiant. Kipras paklausė F. Šaliapiną (jie 
kalbėjo ant „tu“), kaip čia atsitiko, kad 
tu pirmas šiandien atėjai pietauti? Šalia- 
pinas atsakė: „Kai judu čia tik du, tai aš 
pasakysiu, kad suradau Kaune puikų re
storaną, kuris vadinasi, rodos, lyg pran
cūziškai, „Arembo“, ir „tam kelnerši - die- 
vučki - krasota!“ (o ten mergaitės pada
vėjos — žavingos!). Kipras šypsodamasis 
jam atsakė, kad, deja, tokiu vardu resto
rano Kaune nėra! Bet aš įsiterpiau į jų pa
šnekesį ir sakau, kad, tur būt, tas restora
nas bus ne Arembo, bet Rambynas. F. Ša- 
liapinas sušuko: „Tikrai Rambynas! Tik 
tu, Kiprai, nieko nežinai ir sėdi čia šitame 
kiauliškame Metropolyje“.

F. šaliapino viešnagės metu Kaune bu
vo ir žinomasis baritonas Sibiriakovas, 
abiejų jų su Kipru geras pažįstamas iš 
Petrapilio laikų. Man teko juos visus tris 
girdėti valstybiniame teatre, rodos, kad 
Boris Gcdunovo operoje. Tai reta laimė 
tokius meno,didžiūnus matyti scenoje. Ta
čiau jie mokėdavo vienas kitą ir per dan
tį patraukti. Kartą šaliapinas šnekėjosi su 
Sibiriakovu ir pagaliau sako jam: „Iš ta
vęs joks artistas!“ O Sibiriakovas atsikir
to: „A golos?“ (o balsas!). Tada Šaliapi
nas ir Kipras palankiai jam nusišypsojo.

Paskutiniame mūsų pasimatyme Kaune 
Kipras Petrauskas sakė man: „Aš iš Lietu
vos niekur nebėgsiu. Jeigu žūsiu, tai savo 
gimtinės žemėje, nes aš Lietuvą myliu!"

J. Cekauskas

— Praeitais metais į Australiją emigra
vo daugiau kaip 135.000 (6000 mažiau 
kaip 1966 m.), ir tarp jų 66.578 iš Britani
jos, 14.930 iš Italijos, 8.440 iš Jugoslavi
jos, 8.181 iš Graikijos, 3.642 iš V. Vokie
tijos.

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD.,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Tel. SHO 8734 
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.,
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT

moka 7% (grynais) 
už investacijas 5 metams ir ilgiau 

ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ
IR SUTVARKOME 

VISUS PALIKIMO REIKALUS.
Dėl smulkių informacijų rašykite:

Z. JURAS,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

(( „

KASWENISKOS
SMULKMENOS\l lt

Mielas Redaktoriau, džios kankina viena mintis, kad būsiu
kai visokie garsūs filmų artistai ir dai- nusidėjęs ir ne veiksmu, bet mintim. Vi- 

nininkai bėgo į Indiją ir pas barzdotąjį suotinio mūsų nusiteikimo įtakoj, rodos, 
Maharešį Mahešį Jogį susėdę tobulino sa- kietai taiklaus įsitikinimo, kad anapus 
ve ir ieškojo tobulybių savyje, aš, žinoma, geležinės uždangos nieko gera nėra ir ne
negalėjau ten kartu būti, nes mano kišenė Sali būti. Vadinas, mano mintys sutapo 
tuščia. Vadinas, jei neturi pinigų, tai ir su mūsų oficialiąja politika, ir manęs dėl 
tobulybė tau neprieinama, ir visos aukšty- to niekas negalėtų pakaltinti bendradar
bės uždarytos. Kas leidžiama Jupiteriui, biavimu.
kaip sakydavo senieji romėnai, tai nepri- O kai sovietai šventė revoliucijos su
einama jaučiui. Ką gi darysi — jaučiu gi- kaktį, susimąsčiau ir mintim nusidėjau, 
mei, jaučiu ir dvėsi, į Jupiterius nepakilsi. Ėmiau ir pabendradarbiavau.
Kaip tau šonus botagu vanojo, taip ir va- Mano su bendradarbiavimu susijusi 
nos. tragedija yra ta, kad mėgstu blynus., Iš

Be kita ko, turiu prisipažinti, kad aš laikraščių žinau, kad didžiųjų valstybinių 
netikiu tokiais už pinigus nešėjais į dan- švenčių metu Sov. Sąjungos valdomuose 
gų. Jeigu jau tektų su visais neturtėliais kraštuose duodama kvietinių miltų. O ką 
eiti į pragarą, tai nesijaudindamas žy- gi daro lietuvis tom retom progom, kai 
giuosiu su jais kartu, bet už pinigus ne- kasdien turi pasitenkinti juoda duonele ar 
pirksiu bilieto. bulvele įr staiga gauna baltų kvietinių

* * * miltų? Pyragus kepa, jei gauna daugiau
Tačiau, matyt, šito šauksmo kilti į tokių miltų. O vienas kitas kilogramas 

aukštybes įtakoje, aš ir buvau paskelbęs tinka tik blynams.
vienas pats sau susimąstymo ar atgailos Dėl to aš ir įsivaizdavau savo pažįsta- 
mėnesius. Isteriniai šauksmai paprastai mus, kaip jie, šventiškai nusiteikę, sėda- 
užkrečia silpnesnės valios žmones. O kad si prie stalo, kur dubenyje prikrauta pil- 
esu silpnavalis, tai, tur būt, nėra ko įro- votų blynų.
dinėti. Jeigu turėčiau stiprią valią, tai se- Tik paskui pradėjau kaltinti save 
niai jau būčiau pasiekęs bent pinigo ir su bendradarbiavimu, tegu vien mintimi. O 
turtingaisiais kartu sėdėjęs ant Gango nusidėti juk galima ir mintimi.
upės kranto, barzdoto Maharešio Mahešio Kitas dalykas, kuris dar daugiau kanki- 
Jogio viloje ir iš ten ieškojęs kelio į dan- na ir persekioja mane, tai atsiminimai, 
gų. O dabar vis tebesu jaučiu, apie kokį Dėl to kaltas, tur būt, mūsų amžius, kai 
kalba romėnai. visi rašo atsiminimus. Visi tuo nori pasi-

Bet jau baigiau tuos susimąstymo mė- tarnauti istorijai, būti istorijos herojai, 
nesiūs ir grįžtu atgal į gyvenimą. Rašo generolai ir eiliniai, rašo ne vienas

Žinoma, man būtų nepatogu išpažinti ir tų, kurie apskritai yra vos raštingi. Sa- 
čia viešai viską, ką aš per tą laiką mąs- kau, aš irgi paliksiu save istorijai.
čiau ir kokios tobulybės siekiau. Kita ver- Besikankindamas dėl tos atsiminimų 
tus, gal kitiems nepatogu būtų skaityti, jei minties, per tuos mėnesius vis dėlto įsiti- 
aš čia imčiau ir atverčiau visas savo silp- kinau, kad aš nieko neatsimenu. Dar šiaip 
nybes ir ydas. Matai, sakytų skaitytojai, taip galėčiau atsekti metus, kada kur dir- 
koks tas Jonas menkas. Ar ne geriau bū- bau. Bet jau žymiai sunkesnis dalykas 
tų, jei mes gautume daugiau paskaityti būtų bent apytikriai sužymėti datas, ka- 
ne jo plepalų, bet apie Chicagos Lietuvių da kur gyvenau. Tiek klajota, tiek basty- 
Klubą? Ten žmonės bent kovoja, net taip tąsi, kad jau ir visi pėdsakai susimaišė, 
kovoja, kad per visą pasaulį garsas eina, Geri buvo laikai, kai reikėdavo policijoje 
kaip nuo maironiškojo Malburgo. Rodos registruotis: visi pėdsakai pasilikdavo! 
imtumėm jau ir visi savo kumeles balno- Bet blogiausias dalykas, kad aš neturė
ti ir stoti į žygį vienoje ar kitoje kovo- jau savo gyvenime jokių herojiškų daly- 
jančiųjų pusėje, jei ne taip toli būtų tie kų. Tai ir sukiau galvą, kaip tą savo gy- 
kovojantieji. Gal vis šiek tiek, nors per venimą suherojinti, kad, atsiminimus 
kokį mlilimetrą, priartintumėm Lietuvos skaitydami, visi stebėtųsi: štai koks vy 
laisvę. Juk prisiekinėjame, kad mūsų vi- ras tarp mūsų gyveno! Tikras Jupiteris, 
sos jėgos ir visos žinios Lietuvai tėvynei! o ne jautis.

* * * Deja, bėda ir čia: pažįstami paskui su-
Mažiau asmeniškų dalykų porą iš tų puls tvirtinti, kad meluoju, kad gražinu

apmąstymo mėnesių gal vis dėlto ir gale- savo gyvenimą.
čiau pasisakyti.

Pavyzdžiui, mane jau nuo žiemos pra- Tavo Jonas

JAUNIMUI
EUROPOS DAINŲ VARŽYBOS

Šiais metais Europos dainų varžybos 
įvyko Albert Hall Londone. Varžybas 
pravedė Katie Boyle. Neapsiriksiu saky
dama, kad 200 milijonų žmonių šias var
žybas stebėjo. Afrika, Rusija, Rytų Vo
kietija pirmą kartą tokias varžybas įsira
šė ir galės vėliau savo gyventojams tai 
rodyti.

Manau, kad daugumas dalyvių persi
stengė savo dainas atlikti savaimingai, o 
bendras įspūdis iš tikrųjų buvo be gyvu
mo ir originalumo. Tarp tokių, pavyz
džiui, buvo portugalai ir olandai. Laimėti 
tokioms varžyboms daina turi būti links
ma, o jos melodija — lengvai atsimena
ma. Belgų įr suomių dainos buvo perdaug 
sentimentalios, ir užtat jie neturėjo pro
gos laimėt.

Iš viso buvo 17 dalyvių, bet tik vienas 
kitas vertas paminėti. Liuksemburgiečiai 
buvo pirmieji, pasirodę su duetu. Jų bal
sai buvo geri, bet pati daina ne laimėti 
skirta. Tas pats su Vokietijos „Three 
Cheers for Love", kuri irgi buvo gražiai 
sudainuota.

Kai Cliff Richard dainavo „Congratu
lations". kurią parašė Coulter ir Bill Mar
tin, visa salė pralinksmėjo, ir buvo aiškiai 
matyti, kad jisai labai populiarus.

Maniau, kad jis iš tikrųjų gali laimėti 
D. Britanijai. Jo atlikimas buvo puikus, o 
melodija buvo gyva ir linksma, kaip „Pu
ppet on a String", kuri laimėjo praeitais 
metais. Dainą sukūrė tie patys autoriai. 
Laimėti antrą sykį iš eilės būtų buvę ge
ra, bet manau, kad mes perdaug norėjom 
ir užtat nepasisekė.

Balsavimo metu, be abejo, matėsi, kad 
kaimyninės tautos gelbsti viena kitai. Pa
vyzdžiui, norvegai atidavė daugumą taš
kų skandinavams, suomiams ir švedams. 
Monakas, Liuksemburgas ir Belgija daug 
taškų atidavė Prancūzijai.

Vienu metu manėm, kad D. Britanija 
laimės. Buvo jaučiama ta įtempta atmos
fera, kurios ir Katie Boyle negalėjo pa
slėpti. Britai užėmė pirmą vietą iki 16. 
Vokietija davė 6 taškus ispanams, nukel

dami juos į pirmąją vietą tik su vieno taš
ko skirtumu. Ir taip subyrėjo britų viltis 
laimėti.

Iš tiesų man patiko ta ispanų daina 
„La, la, la", kurią sudainavo Massiel. Dai
na prasideda labai gražiai, yra linksma, ir 
melodija lengvai pagaunama. Bet perdaug 
kartojasi. Ir dėl to maniau, kad kitų kraš
tų dainos buvo geresnės ir turėjo susi
laukta progos laimėti.

Visi dalyviai atrodė linksmi, bet mes ži
nom, kad iš tikrųjų, atidžiai į juos žiū
rint, jie yra nervingi. Gaila, kad visi ne
galėjo laimėti, bet, kaip ir visose kitose 
varžybose, tik vienas tegali laimėti. Ateis 
kiti metai, kada ir kitos valstybės galės 
daugiau laimėti, šiais metais Ispanija, o 
kitais metais?

V. černytė

n n n uliariosios
r U r s A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Wonderful World,
Louis Armstrong

2. Congratulations,
Cliff Richard

3. Delilah,
Tom Jones

4. If I only had Time,
John Rowles

5. Lady Madona,
Beatles

6. The Dock of the Bay,
Otis Redding

7. Step inside Love,
Cilla Black

8. Simon says,
1910 Fruit gum Company

9. If I were a Carpenter,
The Four Tops

10. Can’t take my eyes off you,
A nay Williams* *

— Lemon Pipers grupė išleido naują 
plokštelę „Rice is Nice". Jie išgarsėjo su 
„Green Tambourine". Be to, jie išlei
do ir L. P. plokštelę „Long Tambourine".
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Europos lietuviu kronikų
A.A. MINISTERIO B. K. BALUČIO

PAMINKLO FONDAS
Netekus mūsų visų mylimo ir gerbiamo 

Ministerio B. K. Balučio, kuris daugiau 
kaip 30 metų šiame krašte dirbo lietuviškų 
darbų ir stovėjo Lietuvos reikalų sargybo
je, turime rūpintis, kad to tauraus lietuvio 
paveikslas ir toliau pasiliktų mūsų ir mū
sų vaikų atmintyje. Turime pastatyti pa
minklų, kuris ilgiems laikams primintų jo 
šviesių asmenybę. Koks tas paminklas bus, 
sunku tuo tarpu nuspręsti: priklausys nuo 
pinigų sumos, kokių mes šiam reikalui su
gebėsime sudėti. Prie šio paminklo prisi
dės gal ir Amerikos lietuviai, kurių tarpe 
Min. B. K. Balutis praleido dalį savo jau
nystės, o vėliau ir kaip Lietuvos Ministeris 
JAV-se.

DBLS valdyba pakvietė E. Gaputytę, P. 
B. Varkalų ir Z. Jurų organizuoti ir tvar
kyti paminklo statymo fondų, šis komitetas 
nutarė tų fondų pavadinti BALUTIS 
MEMORIAL FUND ir atidaryti tuo vardu 
Barcleys Bank Ltd., 103 Queensway, Lon
don, W.2, suskaitą, kur surinkti pinigai 
bus laikomi.

Pirmoji 50 svarų auka gauta iš P. B. 
Varkalos. Visi šio krašto lietuviai pavie
niui ar per savo organizacijas kviečiami 
siųsti šiam kilniam reikalui aukas. Pagei
dautina, kad aukos būtų siunčiamos če
kiais arba pašto perlaidomis „Balutis Me
morial Fund“ vardu. Siųsti šiuo adresu:

BALUTIS MEMORIAL FUND,
Lithuanian House, 2 Ladbroke Gardens.

London, W.ll.
Gautos sumos ir aukotojų pavardės bus 

paskelbtos „Europos Lietuvyje“. Įvairių or
ganizacijų ir DBLS skyrių valdybos pra
šomos priimti smulkesnes aukas ir su au
kojusiųjų sųrašu persiųsti nurodytu adre
su.

Labai svarbu, kad aukų rinkimas ilgai 
neužsitęstų ir kad paminklas būtų pasta
tytas iki Ministerio Balučio mirties meti
nių. Gerai žinome, kaip laikas greit bėga, 
todėl šis aukų vajus turėtų baigtis birželio 
gale.

Ministerio Balučio Paminklo Komitetas

PAIEŠKOJIMAI
Simonavičius Jeronimas, Jurgio ir Ve- 

ros sūnus, gimęs 1921 m. kovo 7 d. Medi
ninkuose, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti Europos Lietuvio administra
cijai.
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| MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
3 =

| Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
| siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
1 Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
f pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
| Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
| ypač naudingi jūsų giminėms: š

g VASARINIS 1968. 1: g
S =
g Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang- 
s liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3į jardo vilnonės medžiagos = = 
e; moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš
oj kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
= kojinių.
g Kaina £25.0.0. |
= —
g VASARINIS 1968. 2: 1
i is. Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo
g angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
g nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
=■ itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai
. marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. Š
g Kaina £27.10.0. g
1 Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
| siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
e kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
s Labai gera vilnonė skarelė .£1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš

kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai-
g toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

I BALTIC STORES LTD. I 
š =
7 (Z. JURAS) |
g 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Tel. SHO 8734. g
Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos

g siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako.
I kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių g
?■ supirktuosius siuntinius. g

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 7 
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais į

-i Income Tax klausimais. i
= Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. g
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Europos Lietuvį ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 14.50 
doll, nuolatinis stambus mūsų rėmėjas A. 
Barančiukas, 13 šil. A. Dilijonas, 10 šil. J. 
Strumskis, 5 šil. J. Jakimavičius, po 3 
šil. J. Markevičius, J. Tamulevičius, K. 
Makaras, B. Gailiūnas, M. Valikonis ir J. 
Giipas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

P. Juška -— 2 sv. ir D. Gintas — 1 sva
rą. Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

BALTŲ VAKARAS LEICESTERYJE
šeštadienį, kovo 30 d., nuvažiavau

kartu su Coventrio ir kitų vietų lietuviais 
į ten ruoštąjį subuvimą. Paruošime buvo 
daug žmonių, ir puikų koncertą turėjome 
— dainavo didelis latvių vyrų choras, 
didelis estų mišrus choras, o paskutinėje 
vietoje, bet toli gražu ne tarp paskutinių
jų Nottinghamo lietuvių jaunųjų daini
ninkų ir šokėjų grupė. Ta proga man rūpi 
iškelti viešumai, kad Nottinghamo grupė 
atliko savo programą tiesiog puikiai. 
Savo šaunumu ir entuziazmu jie iš tiesų 
programoje pralenkė visus, ir tas 
jų darbas yra indėlis mūsų organizacijai.

Dideli nuopelnai, žinoma, priklauso Vai
norienei už tą darbą, kurį ji atlieka mo
kydama mergaites ir ruošdama visą grupę 
pasirodymams. Didžiuodamasis tuo kaip 
to subuvmo dalyvis, tikiuos, kad per laik
raštį padėkosite jiems visiems, ir tuo gal 
kiti lietuviai bus paskatinti išeiti į varžy
bas.

Joe Johnstone

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

Londono Moterų šv. Onos draugijos 
margučių balius bus balandžio 20 d., šeš
tadienį, Sporto ir socialinio klubo salėje. 
Pradžia 7.30 vai. vak.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Prisilaikant lietuviškų tradicijų, Moti

nos diena bus minima gegužės 5 d., sekma
dienį.

Programą sudarys Londono jaunimas.
Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu

bo salėje.

Northamptoną 
prisiminus

Kai atgijo DBLS 
Northamptono skyrius: 
Po pamaldų dalis 
northamptoniškių 
su svečiais.

Prieš keliolika metų Northamptono apy
linkėje buvo lietuvių stovykla — daug lie
tuviškų širdžių, didelis organizacinis vei
kimas DBLS rėmuos. Kai ateidavo savait
galis, po sunkaus darbo lietuviai pasklis
davo po apylinkę, sueidavo į patogesnę 
vietelę paimt lašelio dėl širdies skausmo. 
Išblokšti iš gimtojo krašto, būryje broliš
kai nuoširdžiai pasikalbėdavo ir, nepaisy
dami vietinių gyventojų, užtraukdavo „Tu 
Lietuva, tu mano, tu brangi tėvyne, tu 
Lietuva, tu mano, šalele gimtine“ ir kitas 
dainas.

Kaip gražu, kai vieno likimo broliai, 
nežiūrint nei išmokslinimo, nei kitų skir
tumų, kartu kaip vienas brangina savo 
gimtąjį kraštą!

Kai stovykla buvo likviduota, lietuviai, 
kurie ten buvo likę, apsigyveno privačiai. 
Tuomet jie labai išsiskirstė, ir organizaci 
nis veikimas tiek sunyko, kad jau buvo vi 
sos bylos supokuotos pasiųsti Centrui.

Buvo labai skaudu, kad tas gražus 
Northamptono skyriaus veikimas priėjo 
mirties tašką. Buvo imtasi iš naujo orga
nizuoti. Pagal žmonių skaičių ir turint ge 
rų norų , veikimas atrodė galimas, tačiau 
suorganizuoti buvo labai sunku, niekas 
nenorėjo būti valdyboje.

Vieną sekmadienio rytą, pasiėmęs kelis 
blankus užpildyti stojant į narius, išėjau 
naujų narių ieškoti. Ėjau pas kiekvieną 
lietuvį į namus, o pavakariais grįžęs jau 
turėjau daugiau kaip 10 narių. Pradžia 
buvo graži, bet apylinkėje turėjome apie 
40 lietuvių.

KETTERINQAS
PASKUTINIS, BET PLATAUS 

MASTO MINĖJIMAS
Visos veikliosios Anglijos lietuvių kolo

nijos jau atšventė Lietuvos nepriklauso
mybės penkiasdešimtmečio jubiliejų, tad 
DBLS Ketteringo skyriaus ruošiamasis 
minėjmas bus jau paskutinysis šios auksi
nės sukakties atžymėjimas, tačiau jis bus 
plataus masto ir sujungtas su Motinos die
nos paminėjimu.

Minėjimas įvyks gegužės 4 d., 6.30 vai. 
vak., USF klube, Gold Street, Kettering.

Be oficialiosios dalies su įdomia paskai
ta, minėjimo programoje dalyvaus Not
tinghamo lietuviškasis jaunimas su daino
mis, tautiniais šokiais, eilėraščiais, o lon- 
doniškis P. Parulis gros akordeonu. Be to, 
veiks tikrai turtinga loterija.

Po programos iki 11.30 vai. tęsis šokiai 
su užkandžiais ir alučiu.

Laukiama ekskursijų ir pavienių svečių 
iš Londono ir kitų lietuviškųjų telkinių. 
Visi lietuviai iš arti ir toli nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti paskutiniame Lietu
vos nepriklausomybės minėjime Ketterin- 
ge!

Skyriaus Valdyba
MAŽĖJA MUSŲ SKAIČIUS

Nedidelė Ketteringo lietuvių kolonija, o 
dar vis mažėja. Balandžio 5 d. į Ameriką 
išvyko Bataitis su šeima. Kiek vėliau į 
Ameriką rengiasi taip pat kita šeima. Kas 
iš Anglijos vyksta, tai, tur būt, su viltimi, 
kad ten atras geresnį gyvenimą.

Išvykstantiems geriausio pasisekimo, o 
mums, liekantiems, nenusiminti.

J. Liobė

LEICESTERIS
PASISEKĘS VAKARAS

Kovo 30 d., pabaltiečių koncerto metu, 
plevėsavo visų trijų tautų trispalvės, ir 
mūsų programa buvo labai puikiai išpil
dyta.

Nottinghamo jaunųjų mergaičių grupė, 
vadovaujama Vainorienės ir Vainoriūtės. 
turėjo labai gerą pasisekimą. Mums vi
siems labai patiko. Lietuviškas pasirody
mas buvo geriausias. Paminėjo ir vietinis 
anglų laikraštis.

Dėkojame Vainorienei ir Vainoriūtei, 
programos dalyviams ir visiems tautie
čiams, kurių buvo iš Coventrio, Ketterin
go, Northamptono ir kitur.

DBLS Leicesterlo Sk. Valdyba

Tam skyriaus prikėlimui buvo ir nepri
tariančių, kaip ir kitur atsiranda. Bet 
paskui narių skaičius pakilo iki 17.

Pirmuosius ir antruosius metus bent po 
3 kartus metuose būdavo pamaldos. Nort
hamptono parapija priklauso Londonui, 
tai atvykdavo klebonas kun. A. Kazlaus
kas, daugiausia kun. P. Dauknys, klebon. 
kun. S. Matulis, kun. K. Kuzminskas ir 
klebonas kun. J. Budzeika daugiausia ap
sistodavo pas Barančiukus. Kartą kun. P. 
Daukniui per šv. mišias patarnavo 6 ber
niukai. Tai suorganizavo A. R. Barančiu
kas. Beveik po kiekvienų pamaldų būdavo 
minėjimai ir bendra arbatėlė, o paskui 
dar ir namuose susiburdavo iš toliau at
vykusieji. Atvykdavo iš Rushdeno a. a. 
inž. Klegeris su šeima. P. Klegerienė skai 
tė paskaitą. Iš Wellingtono. iš Ketteringo 
daugiausia susilaukdavome. Dalyvavo Ba
kaičiai, Pužauskai, pirmininkas Kirkelio- 
nis su šeima, kuris ir gražų žodį yra pasa
kęs, Adomaitis, Mardosas. Nemeika su 
plokštelių muzika, dabartinis skyriaus pir
mininkas Navickas su šeima, a.a. S. Na- 
gys su šeima, kuris dabar jau metai, kaip 
iš gyvųjų tarpo pasitraukė. Mes Nagių 
šeimos ypač laukdavome, nes jie bažny
čioje labai gražiai giedodavo.

Iš Corbio atvykęs savanoris kūrėjas M. 
Vareika pasakydavo žodį. Paulauskų, Čer
niauskų šeima, skautai išpildydavo vaidi
nimų programą.

Iš Nottinghamo sk. pirm. K. Bivainis 
yra skaitęs paskaitą ir atvežęs keletą na
rių. Yra buvęs Zaveckas su sūnum, kurie

NOTTINQHAMAS
VISI KELIAI IK KELELIAI

Greit užkukuos gegutė, ir greit gegužės 
11 d., 7 vai., 30 Bentnick Rd., Nottingha- 
me, bus smagus vakaras mūsų jaunimui ir 
suaugusiems, kurį rengia Liet. Jaunimo 
Židinys, padedant plačiai liet, visuomenei. 
Sąskrydis vyks Lietuvos auksinės sukak
ties ženkle.

Programa bus įvairi, šokiams muzika 
gera. Jau ruošiasi ekskursijos iš Londono 
ir kitur.

Visi keliai ir keleliai iš visur ves gegu
žės 11 d. link Nottinghamo.

Laukiame!

MANSFIELD AS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 20 d., 6 vai. vak., ukrainiečių 
socialiniame klube (54 Nottingham Rd.) 
DBLS Mansfieldo skyrius rengia Motinos 
dienos minėjimą.

Programoje: kun. S. Matulio paskaita, o 
po to vietos jaunimas suvaidins tai dienai 
pritaikytą veikalą ir pašoks tautinių šo
kių.

Baras veiks iki 11.30 vai., šokiai bus iki 
11.45 vai. Be to, dar turėsime vertingą lo
teriją. bus užkandžių.

Visus tautiečius, jaunus ir senus, iš arti 
ir toli, maloniai kviečiame gausiai atsilan 
kyti. Gailėtis neteks.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d., 6 vai., Bradfordo lietuvių 
klube rengiamas

Motinos dienos minėjimas.
Programoje B. Snabaitienės paskaita, o 

Manchesterio lietuvių jaunimas išpildys 
meninę programos dalį.

Minėjimą rengia Bradfordo Atžalyno 
šokėjų grupė.

Kviečiame visus lietuvius minėjime da
lyvauti.

Rengėjai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — balandžio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — balandžio 28 d., 12 vai.
DERBY — bal. 21 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — bal. 21 d., 11 vai., Ži

dinyje.
MANCHESTER — bal. 28 d., 11 vai. 

palinksmino savo muzika, iš tolimo Bir- 
minghamo, J. Dyvas, iš Londono E. Bliū- 
džiūtė, Paruliu šeima. Parulis smuiku ir 
sūnus akordeonu davė koncertą — sugrie
žė septynetą liaudies dainelių.

Be to, buvo padarytas geras darbelis. 
Skyrius buvo įpareigotas už daugiau kaip 
50 mylių. Peterborough apylinkėje, pa
statyti kryžių ir antkapį ant a.a. S. Nim- 
čiausko kapo. Jis ten palaidotas jau 10 
metų.

Čia pažymėjau tik dalelę to veikimo. 
Man gražu prisimint, kada iš visų apylin
kių atsilankydavo lietuviai ir pritardavo 
tam darbui. Kada pradėjome dirbti, kaso
je turėjome 2 svarus su penais. Tai žinau, 
nes dvejis metus išbuvau kasininku, 7 
metus pirmininku. Pajamų nebuvo, bet 
būdavo bendros arbatėlės, vaikams Kalė
dų eglutės. Būdavo tokių, kurie aukoda
vo. Kiti keldavo klausimą, kad reikia pa
rinkti aukų išlaidoms padengti.

Tai taip per 9 metus darbo užteko 2 sv. 
Mano noras buvo ir yra ne griauti, bet su
organizuoti kuo daugiau žmonių. Tuomet 
ir darbas geriau eina. O apskritai leng
viau savo pridėti, negu prašyti.

Kai pasitraukiau iš Northamptono, 
DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas per mano 
šeimą prisiuntė man labai gražų pažymė
jimą, už kurį širdingai dėkoju. Tas man 
duoda energijos dirbti ir organizuoti ge
rus darbus.

A. Barančiukas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

V. IGNAIČIO SUKAKTIS
Mokytojas Viktoras Ignaitis, Budėkime 

Redaktorius, Lietuvių Skautų Sąjungos 
apdovanotas ordinu „Už nuopelnus" su rė
mėjo kaspinu, skautybei nusipelnęs gar
bės rėmėjas ir skautiškos idėjos skleidė
jas, gyvenantis Bradforde, balandžio 14 d. 
atšventė 65 metų jubiliejų.
Gerbiamas Jubiliate,

Jūsų garbingo šešiasdešimt penkerių 
metų jubiliejaus proga reiškiame pagarbą 
ir nuoširdžiai sveikiname.

Šiame mūsų sveikinime glūdi nuoširdus 
skautiškos padėkos jausmas ir pagarba.

Jūsų varomoji lietuviško darbo vaga 
plati ir gili. Tamstos įsijungimas į mūsų 
skautiškų gretų darbus rodo kelią, kuriuo 
turime eiti, nešdami trispalvę tremtyje. 
Vartydami Tamstos redaguojamo Budėki
me puslapius, visada džiaugiamės Tams
tos darbo įrodymais, čia pristatote skaity
tojams. kas nepraeina ir kas vertinga lie
tuvybei išsaugoti ir skautaujančiam jau
nimui ugdyti.

Linkime sveikatos ir ilgų ilgų ir sėk
mingi! tolimesnio gyvenimo metų.

s. J. Maslauskas.
LSS Anglijos Rajono Vadijos vardu

ŠVENTĖ NEĮVYKS
Balandžio 27 d. Nottinghame numatytoji 

skautų šventė neįvyks.

MANCHESTERIS
PAVASARIO ŠOKIAI

Balandžio 20 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose rengia Pavasario 
šokius su programa. Programai vadovaus 
Jonas Virbickas.

Prašome atvykti ir smagiai praleisti va
karą.

Klubo Valdyba
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