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llaltgudžiai ir Lietuva
Kas domisi Lietuvoje išeinančia spauda, 

pastebėjo, kad paskutiniais metais ten la
bai propaguojamas santykiavimas su „bro
liška“ Baltgudijos respublika. Beveik 
kiekviename „Tiesos“ numeryje galima 
užtikti apie baltgudžių-lietuvių savitarpio 
bendravimą. Organizuojamos net „tarp
valstybinės“ abiejų kraštų kolektyvinių 
ūkių ir pramonės įmonių varžybos. Lietu
vos kolūkiečiai dažnai vežami į Baltgudi- 
ją, o baltgudžiai Įvairiausiomis progomis 
lankosi Lietuvoje.

Ir ne tik kolūkiečiai. Artimai turi ben
dradarbiauti menininkai, mokslininkai, 
pramonės įmonių darbininkai, tautosaki
ninkai. Pvz., neseniai Vilniaus profsąjungų 
rūmuose buvo surengta vakaronė (labai 
vykęs pakaitalas mūsuose be saiko plintan
tiems simpozijumams) su senosiomis lietu
vių ir gudų dainomis. Lietuvių kalbos ir li
teratūros mokslinė bendradarbė Vanda Mi
sevičienė kalbėjo „apie abiejų tautų darbo 
dainų panašumą, liudijantį senus kultūri
nius ryšius“. Didžiausio dėmesio susilauku
sios iš Pelesos apylinkių kilusių daininin
kų autentiškos dainos.

Kodėl taip staiga prireikė broliautis ne 
su tikraisiais broliais latviais ar senais 
kaimynais estais, bet su baltgudžiais? At
sakymą iš dalies pateikia Petrapily gimusio 
istorijos mokslų daktaro V. Pašuto knyga 
„Lietuvos valstybės susidarymas“. Iš jos 
aiškėja, kad rusai jau bus suvirškinę balt- 
gudžius savo tautiškame katile ir dabar no
ri jiems perleisti Lietuvos rusinimą. Jie čia 
bando vartoti alkanų lydekų taktiką: ma
žąsias suryja didesniosios, o šias savo ruož
tu suvirškina pačios didžiosios. Paprasta ir 
patogu pažarstytd žarijas svetimomis ran
komis.

Kaip žinoma, baltgudžal net ir išeivijoje 
gyvendami savinasi beveik pusę dabarti
es Lietuvos, iškaitant Vilnių. Rašydamas 
apie minėtą Pašuto knygą B. Ringaudas 
(„Tėv. Žiburiai“ Nr. 18) sako:

„Ne be rusų paskatos šiandien gudai pre
tenduoja į tokias nuo Lietuvos neatplėštas 
lietuviškas žemes, kaip Maišiogala, Druski
ninkai, pietinė Suvalkija... Kai kurie gudų 
istorikai net visą Lietuvos valstybę laiko 
tiktai gudų valstybe, o lietuvių kunigaikš
čius — gudais.“

Taigi esame viena tauta — broliai. Tai 
ko čia dar spyriotis. Mes jūsų kunigaikš
čiams davėme raštą ir padėjome sukurti 
valstybę. O dabar — junkimės j dar dides
nį, galingesnį tautinį vienetą...

Teisingai galvoja B. Ringaudas rašyda
mas, kad „Pašutos įkyrus baltgudžių pir
šimas yra tas pats rusiškoje imperializmo 
tikslas, tik švelnesne ir laibiau užmaskuota 
forma — mokslo vardu“. Tatai patvirtina 
ir pradžioje minėtoj propaganda suartinti 
šias dvi „broliškas respublikas“.

Keistu sutapimu prof. St. Dirmantas 
(„Karys“ Nr. 2, 1973) lyg ir bando įrodyti 
tą baltgudžių-lietuvių brolystę iš antro ga
lo. Jis mini neseniai mirusį teisininką Ka
zimierą Juknį, kuris, bestudijuodamas kal
botyrą, priėjo išvados, kad gudai esą ne 
slavai, bet gryni lietuviai. Gyvendami ru
sų kaimynystėje, jie pamažu perėmė jų kal
bą, bet mąstysena, sintaksė ir tautosaka 
pasilikusi lietuviška. Pats prof. Dirmantas 
esąs linkęs tai nuomonei pritarti, nes esą 
moksliškai įrodyta, kad tautos kartais lie
ka vietoje, bet prisiima svetimą žodyną — 
kalbą“.

Nesileidžiant į šios rūšies problemas, at
rodo, būtų atspėta daugumos lietuvių nuo
monė, jei pasakytume — atstokite su savo 
brolystėmis, leiskite lietuviams būti lietu
viais ir gyventi savo šalyje.

Lucanus

Jeigu vėl pažvelgsime į šį politiniais bei 
ekonominiais klaustukais išmargintą pa
saulį kaip į didelę šachmatų lentą (kaip tai 
esu jau ne kartą daręs savo „laiškuose“), 
tai pamatysime, kad šioje lentoje įvyko ir 
dar tebevyksta kažkas nepaprasta — visi 
pėstininkai staiga sustojo; pradėjo judėti 
tik karaliai, retkarčiais raitelių lydimi.

Mums, žiūrovams, belieka tik sekti šį 
nuostabų žaidimą, retkarčiais stebėtis ir 
spėlioti, kaip jis baigsis.

***
Atsimenu dar iš mokyklos laikų, kad is

torijos įvykiai buvo atžymimi karalių var
dais. Eiliniai žmonės, jų siekimai, neturėjo 
reikšmės. Laikui bėgant, tų karalių liko 
nieko nedaro ir tyli. Karalių vietoj atsirado 
mažai. Jie geri ir pagarboj laikomi tol, kol 
'kiti — nevainikuoti, kurių ir reikalavimai 
yra žymiai didesni už anųjų.

Šiuo metu tokių nevainikuotų, bet gerai 
įsitvirtinusių ir apsisprendusių turime du 
— Mao Tse Tungą ir Leonidą Brežnevą. 
Na, ir gal kiek mažiau ambicingą Ričardą 
Nixoną. Tik pereitais metais pabuvojęs 
Maskvoj ir Pekine, pakariavęs ir dar ne
baigęs kariauti Indokinijoj, jis jau skelbia, 
kad, girdi, 1973-ti metai bus „Europos Me
tai“ ir kad jis jau pasiruošęs šį rudenį ap
lankyti visas žymesnes Vakarų Europos 
sostines.

Sensacingos Nixono praėjusių metų ke
lionės į Pekiną ir Maskvą buvo skirtos dau
giau artimesniam susipažinimui ir apsi
žvalgymui. Tačiau busimąją rudens kelio
nę labiau tiktų pavadinti ramiai revoliuci
ne — jos tikslas bus ne tik iš pagrindų pa
keisti santykius tarp JAV ir Vakarų Euro
pos, bet ir naujai apipavidalinti pasaulį. 
Ar galima pavadinti tokį planą labai kuk
liu?!
Tokiam planui gal yra keturios svarbiau
sios priežastys, kurios iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų grynai ekonominės. 1. Per labai 
trumpą laiką JAV turėjo nuvertinti tris 
kartus dolerį. 2. JAV karas Vietname su
darė galimybes kai kurioms valstybėms 
(Japonijai ir Vokietijai) pernelyg įsigalėti 
pasaulinėje rinkoje. 3. Didėjąs energijos 
(žibalo, dujų ir atomo) trūkumas ir jos ne
lygus pasiskirstymas pasaulyje. 4. Vakarų 
Europos apsijungimas su D. Britanija prie
šaky, padaręs Europą nauju reikšmingu po- 
litiniu-ekonominiu veiksniu pasaulyje.

Visos šios priežastys, vienos mažiau, ki
tos daugiau, verčia JAV persvarstyti sa
vo senus santykius su Vakarų Europa. 
Amerikos piliečiai ir prezidentas Nixonas 
pamatė, kad naujai apsijungusi Europa 
pasidarė ne karų išvarginta, nuolat Ame
rikos paramos prašanti klientė, bet viena 
iš didžiųjų, pasaulį įtakojančių jėgų. To
dėl pasidarė svarbu ir net būtina, kad san
tykiai su Vakarų Europa būtų iš pagrin
dų pertvarkyti.

Bendrieji Amerikos pageidaujamo per
tvarkymo bruožai yra maždaug žinomi. 
JAV nebandys priešintis Vakarų Europai, 
nes tai būtų žalinga ir pačiai Amerikai; 
priešingai — ji sieks ir ieškos naujų ben
dravimo formų ir galimybių, galinčių su
teikti pasauliui taiką ir gerbūvį.

šio tikslo siekiant, reikės senąją 1941 
m. Roosevelto ir Churchiliio pasirašytą 
Atlanto Chartą pakeisti nauja. Toj nau
joj Chartoj be JAV ir Vakarų Europos

PARODA PARYŽIUJE

Paryžiuje atidaryta lietuviško meno ir 
gintaro paroda. Ji vyks visą mėnesį. Pa
langos gintaro muziejaus eksponatai paro
dys prancūzams gintaro susidarymo isto
riją ir jo apdirbimo bei panaudojimo tra
dicijas.

Be to, parodoje išstatyta 12 lietuviškų 
gobelenų ir apie 50 rinktinių grafikos dar
bų.

GEGUŽĖS 26-28 D. D. VAŽIUOJAME Į
LIETUVIŲ SODYBĄ

Manchesterio lietuvių kapelionui

kun. VALENTINUI KAMAICIUI,

jo mylimai MOTULEI Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

MANCHESTRIO BAŽNYTINIS
KOMITETAS IR PARAPIJIEČIAI

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO PASAULYJE
turės dalyvauti ir Japonija. Chartą pasi
rašiusiųjų apsaugai, JAV ir toliau laikys 
savo kariuomenę ir bazes Vakarų Euro
poje, 'bet jos išlaidos, siekiančios du tūks
tančiu milijonų dolerių per metus, turės 
būti lygiai paskirstytos.

««•
Neabejotina, kad šiuose, nors ir labai 

bendruose Nixono planuose brėkšta nau
ja gadynė, ir neabejotina, kad kelias į ją 
bus ilgas, vingiuotas ir slidus. Ar jis nu
ves Europą į naujai tekančią aušrą, ar į 
naujas prieblandas — dar nežinia.

Pasitarimams į Vašingtoną jau buvo 
pakviesti D. Britanijos, Italijos ir Vak. 
Vokietijos ministerial pirmininkai. Po šitų 
važiuos Prancūzijos prezidentas ir Japoni
jos karalius, o po jų visų — Sovietų Sąjun
gos imperatorius Leonidas Brežnevas. Kas 
per puiki, spinduliuojanti kavalkada!

Tuo tarpu Vak. Europos valstybių atsi
liepimai apie pagrindinį Nixono plano pro
jektą yra teigiami. Vokietijos kancleris vie
šai pareiškė, kad be JAV Vakarų Europa 
negali ne tik klestėti, bet ir išgyventi.

Japonijos mln. pirmininkas Tanaka pa
sisekė panašiai: „Mūsų santykiai su Kinija, 
savaime suprantama, yra svarbūs, bet su 
JAV dar svarbesni“. O kai dėl sovietų, tai 
Brežnevas pasakė: „Tik apie 10% mūsų pi
liečių įdomaujasi Rusija...“

• ««
Leonidas Brežnevas ir toliau lieka tylus, 

santūrus ir paniuręs. Matomai, jis turi sa
vo planus, apie kuriuos sužinosime tik ta
da, kada ir jeigu jie pasiseks. Jo pirmas 
ėjimas buvo padaryti „tvarką“ pačiame 
Kremliuje. Iš politbiuro jis pašalino opozi
ciją ir pakeitė ją neabejotinai ištikimais 
žmonėmis. Į politbiurą atėjo — užs. reik, 
min. Gromyko, vyriausias maršalas Greč- 
ko ir vyriausias sovietų policijos viršinin
kas Jurij Andropovas.

Šis Brežnevo pasirinkimas rodo, kad bet 
'kuriem naujiem vėjam Kremliaus langai 
dar ilgai bus uždaryti. Komunistinė doktri
na krašto viduje irgi liks ir bus dar aršiau 
saugojama negu anksčiau, nes dar niekuo
met KGB viršininkas nebuvo skiriamas į 
Politbiurą.

Būdinga, kad Brežnevas, prieš vykdamas 
į Vašingtoną, dar lankysis ne kur nors ki
tur, bet Vak. Vokietijoje. Šios kelionės pa
ruoša jau buvo atlikta gegužės pirmąją 
dieną rytų Berlyne. Ten buvo suruoštas 
didelis, įspūdingas Rytų Vokietijos kariuo
menės paradas. Kuriam tikslui? Ar tik pra
mogai? Dėl to JAV, Didž. Britanijos ir 
Prancūzijos atstovai įteikė savo vyriausy
bių protestus. Ir vis dėlto gegužės vidury 
Brežnevas vyks į Vakarų Vokietiją su savo 
dar niekam nežinomais planais.

Savaime aišku, kad Vak. Europos apsi
jungimas ir Nixono naujas planas, įjungiąs 
Japoniją, Kremliui turi labai ir labai ne
patikti. Jei jis pasisektų, Nixonas galėtų 
užšachuoti Sovietų Sąjungos taip kruopš
čiai suplanuotą Europos Saugumo Konfe
renciją, ‘kuri turėtų prasidėti jau šią vasa
rą.

Šia proga prisimintinas praėjusiais me
tais Islandijoje Sovietų Sąjungos šachma
tų meistro B. Spaškio pralošimas amerikie
čiui B. Fišeriui. Ar pasikartos pralaimėji
mas šiame politiniame šachmatų turnyre?

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

BALTU KOMITETO DARBAI
Baltų Komitetas, kurio centras yra Stock- 

holme, paskutiniuoju laiku išvystė didelę 
veikią sąryšy su įvykstančia Helsinkio tai
kos konferencija. Komitetas veikia dviem 
kryptimis: ruošia informaciją apie Baltų 
tautas ir mezga santykius su demokratinio 
pasaulio vyriausybėmis, parlamentų na
riais, politinėmis partijomis ir spauda. Sa
vo veiklą jis pradėjo praėjusiųjų metų ru
denį.

Pirmoje eilėje Komitetas išleido anglų 
kalba informacinį leidinį „The Baltic Sta
tes 1940-1972“. Tai 120 puslapių gražiai iš
leista knyga, papuošta visų trijų Baltijos 
valstybių herbais.

Pirmoje knygos dalyje duodamas doku
mentais paremtas aprašymas, kaip Sovietų 
Sąjunga ruošė smurtą prieš Baltijos vals
tybes ir jas pagaliau okupavo. Čia taip pat 
pridėtas sąrašas tarptautinių sutarčių, ku
rias Sovietai sulaužė sąryšy su Baltų oku- 
rias sovietai sulaužė sąryšy su Baltų oku
pacija.

Antroje knygos dalyje duotas Baltijos 
valstybių gyvenimo ir įvykių vaizdas per 
paskutiniuosius 32 metus. Gale pridėta 
bibliografija.

Baltų Komitetas išspausdino baltų orga
nizacijų paruošto memorandumo daugiau 
kaip 15.000 egzempliorių anglų, vokiečių, 
prancūzų, italų, švedų, norvegų ir suomių 
kalbomis.

Baltų delegacija stebėtojų teisėmis daly

vavo taikos konferencijos paruošiamosios 
sesijos atidaryme Helsinkyje ir užmezgė 
santykius su paskirų valstybių delegatais 
ir spaudos atstovais. Delegacijos atstovas 
Koern buvo priimtas JAV delegacijos pir
mininko Vai. Petersono.

Stockholme ir Helsinkyje buvo suorgani
zuotos spaudos konferencijos.

Komiteto atstovai dalyvavo tarpparla- 
mentarinėje konferencijoje Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo reikalams ir buvo 
priimti JAV vyr. delegato E. J. Derwinskio.

Antroje savo veikimo fazėje Baltų Komi
tetas numato informacijos veiklą išplėsti 
ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. 
Numatoma dar papildomai išspausdinti 
3.000 egz. aukščiau minėto leidimo ir jį iš
platinti visuose pasaulio kontinentuose.

Baltų Komitetą sudaro visų Baltijos 
valstybių atstovai. Jų didelis ir šakotas 
darbas pareikalavo labai daug lėšų. Todėl 
jis kreipiasi į visas pabaltiečių organizaci
jas, prašydamas paremti Komiteto darbą 
pinigais, o taip pat nuperkant jų leidinius. 
Knygos „The Baltic States“ kaina yra 4 
am. doleriai, o memorandumai bet kuria 
kalba siunčiami už 20 am. centų. Tiek kny
gą, tiek ir tam tikrą memorandumų įkai
čių verta įsigyti ir padovanoti įtakinges
niems asmenims.

Rašyti galima tiesiai: The Baltic Com
mittee in Scandinavia, Box 16 042, S — 
103 21 Stockholm 16, Sweden.

NUGRIAUTAS PAMINKLAS

„Tiesa“ praneša, kad Niurenberge, Vo
kietijoje nugriautas paminklas, įžeidžiąs 
Rytų Vokietijos respubliką. Dėl šito kilęs 
didelis triukšmas, nes „revanšistai“ buvo 
pradėję rinkti pinigus paminklui atstatyti.

Laikraštis patenkintas, kad V. Vokietijos 
respublika „išmeta į istorijos šiukšlyną šal
tojo karo palikimą“.

ŽYDAI PRIEŠ ŽYDUS

„The Times“ (11. 5. 73) įdėjo pilno pus
lapio skelbimą, pavadintą „Izrael“. Šito 
skelbimo autoriai yra antisionistai žydai, 
savo parašais tvirtiną skelbimo turinį. O 
tas turinys yra pasisakymas už Palestinos 
arabų teisę gyventi savo gimtajame kraš
te. „Mes smerkiame sionistų vykdomą per
sekiojimą tų Palestinos arabų, kurie liko 
gyventi savo krašte. Mes atmetame taip va
dinamą „Grįžimo įstatymą“, leidžiantį vi
so pasaulio žydams kurtis Palestinoje, bet 
draudžiantį sugrįžti palestiniečiams, kurių 
protėviai nuo amžių gyveno tame krašte“. 
Skelbime cituojama daugelio žydų ir krikš
čionių pasisakymų, kad atėjęs laikas su
tvarkyti beveik vieno milijono Palestinos 
arabų, nuo 1948 m. gyvenančių tremtyje, 
klausimą.

Šis skelbimas dedamas sąryšy su Izrae
lio 25 metų nepriklausomybės sukaktimi. 
Ir jame sakoma, kad daugiau kaip vienas 
milijonas Palestinos arabų nesidžiaugia šia 
sukaktimi ir iškilmėmis.

PRAŠO UŽMOKĖTI

Greitesnis už garsą „Concorde“ lėktuvas 
savo bandomuose skridimuose iš Škotijos 
iki Cornwallio kartais padaro gyventojams 
nuostolio. Iki šiol jau atlyginta už padary
tus nuostolius 418 gyventojų. Išmokėta — 
38.000 svarų. Ne visi nuostoliai pripažįsta
mi. Taip pav., skotas, kuriam Concorde nu
baidė nuo meškerės upėtakį, nieko negavo. 
Tuo tarpu kitas škotas, pirkęs tūbelę klijų 
nuo lėktuvo garso atsiradusiems lubų ply
šiams užklijuoti, gavo 27į p.

Daugiausia nuostoliai išmokami ūkinin
kams, kurių vištos dėl oro „sprogimų“ nu
stoja dėjusios kiaušinius arba persileidžia 
galvijai.

Se/tfymos DIENOS
— Londone įvyko Europos Kongresas, 

kuriame dalyvavo žinomi Europos politikai. 
Ta proga lordas G. Brown pareiškė, kad 
suvienyta Europa privalo turėti užsienio 
politiką ir savo svoriu prilygti JAV ir Sov. 
Sąjungai.

— Sekmadienį, gegužės 13 d. Valijoje per 
vieną dieną iškrito 2 Į colių lietaus. Buvo 
užplūdę daug kelių.

— Pagal „Sunday Telegraph“ apklausi
nėjimus, tik 2% žmonių Anglijoje tiki, kad 
yra pragaras. Dievą pripažįsta 74%, dan
gų — 51%, o velnią tik 18%.

— Grįžęs iš R. Vokietijos ir Varšuvos 
Brežnevas pareiškė: „Mes norime laikytis 
padarytų sutarimų raidės ir dvasios. To pa
ties tikimės iš antrosios pusės. Jei nesilai- 
kysim, bendradarbiavimas bus neįmano
mas“.

— Dėl sauso oro Kinijos javų derlius 
šiais metais bus mažas, o Vak. Afrikoj jau 
dabar badas grasina 6 mil. gyventojų.

— 150 afrikiečių ir portugalų nuskendo 
ar sušalo, bandydami slaptai pereiti Ispa- 
nijos-Prancūzijos sieną. Kelionės tikslas — 
susirasti darbo.

— Britų Leyland Motor Corporation pa
skelbė, kad į automobilių pramonę numa
toma investuoti 400 mil. svarų. Tai di
džiausia investacija britų automobilių pra
monėje.

— Liberalų vadas Thorpe pareiškė par
lamente, kad jis turįs laiškų, įrodančių, kad 
rusų caras Nikalojus II pabėgo iš Rusijos 
ir nebuvo bolševikų nužudytas.

— D. Britanijoje suvartojama 200.000 to
nų arbatos per metus. Kiekvienam gyven
tojui tenka 2.400 puodukų per metus. 
Joks kitas kraštas tiek arbatos nesuvar- 
toja.

— V. Vokietijos opozicijos vadas dr. R. 
Barzel atsistatydino, nesutikdamas su 
krikšč. demokratų partijos atstovų pasisa
kymu už Vokietijos prašymą priimti į J. 
Tautas.

— Popiežius oficialiai paskelbė 1975 me
tus būsiant šventaisiais metais.

— Kiaulienos (bacon‘o) kainos vėl pa
kils 4 penais, bet sviestas bus 1 p. pigesnis.

— JAV Kongresas atsisakė skirti lėšas 
Cambodijos bombardavimui.

NERVŲ SVEIKATOS DIENA

Gegužės 6-13 dienomis Anglijoje buvo 
pardavinėjami „Mental Health Day“ ženk
liukai.

Pasirodo, kad sergančiųjų nervų ligonių 
skaičius nepaprastai didėja. Daktarai sako, 
kad jau dabar kas dešimtas žmogus krei
piasi j gydytojus su nerviniais negalavi
mais. Pagrindinės gydymo priemonės šiais 
laikais yra tabletės ir kapsulės. Gydytojai 
nebeturi laiko gilintis į ligos istoriją ir 
priežastis, bet tik stengiasi padėti sergan
tiems. Dėl tokio gydymo būdo suskilo pa
čių gydytojų nuomonės. Tablečių priešinin
kai sako, kad jos dažnai be reikalo varto
jamos pacientui nuraminti, visiškai neatsi
žvelgiant į tablečių poveikį žmogaus orga- 
nizmdi.

PASIPELNYMAI IŠ SVIESTO

Kadangi Europos Ekon. Bendruomenės 
kraštai už parduotą į užsienį sviestą gauna 
specialias premijas, tai kai kurie pirkliai 
nutarė iš to pasipelnyti. Pvz., italų firmos 
parduoda sviestą Vatikanui, kuris skaito
mas užsienio valstybe. Paskui nuperka at
gal, parsiveža namo ir vėl eksportuoja. Ir 
kiekvienu kartu už tą patį sviestą gauna 
premijas. Kartais ant sviesto siuntos užra
šoma „Ledai“, o siunčiant atgal jie pavirs
ta į Sviestą. Manoma, kad tokiu būdu E. 
Bendruomenės kraštai turėjo išmokėti suk
čiams iki 50 mil. svarų. Dabar bandoma 
sviesto pardavimo sistemą pakeisti.

PIGUS SVIESTAS NEPASITURINTIEMS

Brįtų vyriausybė nutarė pasinaudoti E. 
Bendruomenės teikiamais primokėjimais 
už kąi kuriuos produktus. Tuo tarpu numa
tyta sumažinti sviesto kainą 8 penais tiems 
gyventojams, kurie dėl ligos, senatvės ar 
nedarbo naudojasi valdžios pašalpa. Jiems 
bus išduodami specialūs kuponai vienam 
svarui pigaus sviesto per mėnesį. Pensinin
kai, kurie nesinaudoja papildomomis pa
šalpomis, kuponų negaus. Abejojama, ar ši
toji lengvata apsimokės. Kuponų išdavimo 
ir kontrolės kaštai gali prašokti primokėji- 
mų vertę.

— Trys Australijos provincijos — New 
South Wales, Quensland ir Victoria protes
tuoja prieš Australijos vyriausybės planą 
nutraukti konstitucinius ryšius su D. Bri
tanija.

— JAV 20 milijonų žmonių turi aukštą 
kraujo spaudimą. Kai kurios įmonės pri
verstinai tikrina savo tarnautojų kraujo 
spaudimą.

— Stalino duktė Svetlana išsiskyrė su 
savo vyru arch. W. Peters. Teismas išsi
skyrimą patvirtino.

— Iš Leningrado beprotnamio į Vakarus 
patekęs rezistento Fainbergo laiškas pra
neša, kad nežiūrint rusų kankinimų proti
nėse ligoninėse žmonių pasipriešinimas nė
ra palaužtas.

— Popiežius pareiškė, kad moterys ne
bus leidžiamos šventinti į kunigus.

— V. Vokietijos parlamentas patvirtino 
vyriausybės nutarimą pripažinti R Vokieti
ją. Taip pat priimtas vyriausybės nutari
mas stoti į J. Tautas.

— Vietcongo revoliucinės vyriausybės 
vadas Nguyen Van Hieu turėjo pasitari
mus su popiežium Pauliu VI.

— Brežnevo vizitas į Vašingtoną galuti
nai sutartas birželio 18-26 d. d.

— Susekta, kad Londone buvo organi
zuojama privatiška kariuomenė nuversti 
Libijos prezidentą Gaddafi.
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POETINIAI HIMNAI Jonas Gailius

PRARASTI NAMAI
SU LIETUVIAIS PASAULYJE

PLB KEIČIA KONSTITUCIJĄ LITUANISTINIS VEIKALAS \

Kun. Joniui Kuzmickiui suėjo šešiasde
šimt metų amžiaus. Kaip kunigą šios su
kakties proga jį, aišku, sveikina ir sveikins 
jo parapijiečiai, ypač tie, kuriems jis čia, 
svetur, iš savo Bradfordo jau daug metų 
buvo ganytoju, paskyręs tam darbui apie 
pusę savo gyvenimo, tarp jų ir su kai ku
riais jų pražilęs kartu.

Bet 'kun. J. Kuzmickis yra ir plunksnos 
žmogus, rašytojas, iš to paties Bradfordo 
paleidęs į žmones Jono Gailiaus vardu pa
sirašytų keletą knygų. Taigi garbingosios 
sukakties proga jis bus pagerbtas ir pami
nėtas ir kaip rašytojas.

Tačiau jis kaip rašytojas savo sukaktį 
mini ypatingu, retu būdu. Kai minimos su
kaktys, dažnai norintieji pagerbti ir dova
nomis išreiškia savo jausmus. Kun. J. Kuz- 
mickis-Gaiiilius šįkart savo sukakties proga 
pats atėjo su dovana — parapijiečiams ir 
visiems lietuviams atnešė stambią knygą! 
Sukaktis jo rimta, ir ta ypatinga dovana 
rimta, kaip matome, ilgai ruošta, po pusla
pį dėliota, išmąstyta, apgalvota, poetiniu 
žodžiu papuošta ir atiduodama skaitytojui 
ta proga, kai jis prisimins autoriaus ne
trumpo amžiaus darbus ir nuopelnus.

Ta jo dovana tai Ištiestos rankos, didelio 
formato' 'knyga ir jau dėl to, sakytume, dau
giau dovaninė, prabanginė, išleista, kaip 
metrikacijoje nurodyta, Bradforde, sukak- 
tininko gyvenamajame mieste, 1973 m. Iš
leido ir iliustravo bičiuliai, spaudė „Šalti
nio“ spaustuvė. Tų didelio formato pusla
pių yra 235.

Knyga ypatinga ir tuo, kad rašytojas pa
leidžia ją į pasaulį kaip tik savo amžiaus 
sukakties proga, ir kaip tik savo forma. To
kių knygų mūsų literatūriniame pasaulyje 
pastaraisiais metais nėra buvę. Tai rašyto
jo svarstymai, parašyti poetiniu stilium. 
Svarstoma daug dalykų. Rašytojas pats su
siranda temų, kurios jį jaudina ir yra 
svarstytinos, ir kasdieninis gyvenimas, sa
kytume, padiktuoja kai kurias temas. Sa
vo poetinėje knygoje rašytojas veda pokal
bį su Dievu, su tėvais, nuolat reiškia gim
tojo krašto ilgesį. Klajojimas ir vienatvė, 
pasiilgimas ir viltis, mus supanti gamta 
nuo gėlelės ir paukščio, nuo medelio, žolės 
ir upės iki tolimų žvaigždynų — štai apie 
ką rašo J. Gailius savo knygoje. Nei gėle
lės, nei žvaigždynai, nei vaikystės sodai, 
nei jokie kiti dalykai nėra jam vien tik sta
tiški daiktai, kuriuos pamatai ir kurie taip 
ir lieka tokie statiški. Visa kas jam tarnau
ja išreikšti ilgesiui ir pasiilgimui, kančiai 
ir džiaugsmui, nusižeminimui, meilei, vie
natvei, vilčiai, aimanai, Skundui.

Poetinis prozos žodis yra žinomas tiek 
pasaulinei, tiek ir mūsų lietuviškai litera
tūrai. Oskaras Waildas rašė poetiškas pa
sakas. Mūsų Vincas Krėvė poetišku stilium 
parašė savo Dainavos šalies senų žmonių 
padavimus ir kai kuriuos kitus kūrinius. 
Tiek Waildo, tiek Krėvės tie poetiški kūri
niai dažniausiai turi siužetą, istoriją, pa
pasakotą ypačiai puošniu stilium. Tačiau 
tas pats Krėvė jaunystės metais yra para
šęs pluoštą kūrinėlių, kuriuose nėra aiškes
nės istorijos, — esmę sudaro daugiau pats 

PASIAUKOJIMAS
— Štai kas: šioje šalyje, nelaimingoje šalyje, 

. kurios žmonės rasiniu atžvilgiu yra broliški mums, 
privalo plevėsuoti ir, užtikrinu, amžinai plevėsuos 
didinga Japonijos imperijos vėliava. O šią geltonų
jų tautą ilgainiui išauklėsime, išugdysime tokiais, 
kaip japonai. Kokia Ibus didybė ir galybė!!! Tik 
pagalvokime...

—Aš geriu už visišką kinų valkatų sambūrio 
sutriuškinimą ir už japonų dvasios iškilmingą vieš
patavimą visame pasaulyje. Užtikrinu: kiniečiai tu
rės tarnauti Japonijos galybės ugdymui.

— Tad už Japonijos viešpatavimą visame pa
saulyje... — Aukštai pakeldamas taurę geltonuo
jančio konjako, antrą kartą sušuko Išija.

Atsistojus generolui, visi šiame kambaryje bu
vusieji karininkai vikriai sustojo, šauniai stuktelė
jo kulnimis ir triskart sušuko:

— Banzai! Banzai! Banzai!
Pasibaigus iš Tokijo atvažiavusio pulkininko 

politinei kalbai, vieni susėdę ramai užkandžiavo, 
kiti gėrė arbatą.

Tačiau keistas, tylus, šnypštimą primenąs juo
kas perkirto jo kalbą. Pusiau pravirose duryse sto
vėjo jau žinomas kinietukas Tan - či, rankose lai
kydamas į skudurus įvyniotą vos panešamą didelį 
ir sunkų daiktą, lyg kokį puodą.

Generolas, divizijos vadas ir visi karininkai 
staiga.pasisuko ir atidžiai, kažkaip nustebę, net iš
sižioję žiūrėjo į jį.

— Ko tau reikia? — reikšdamas nepasitenki
nimą, paklausė įėjusį kiną majoras Osupta. Jis gal
vojo, kad kinas turi kokį nors reikalą į jį. — Patar
čiau užeiti šiek tiek vėliau. Dabar tu mums truk
dai, — dar pridėjo Osuma.

Tačiau nuo Tan-Či veido nenuslinko tas kaž
koks beprotiškas šypsnys: jis nesiliovė šypsojęsis.

stilius. Rabindranatas Tagorė ir pasaulyje 
išgarsėjo gal ne tiek savo romanais, kiek 
proza parašytais poetiškais „Gitanžaliu“ ir 
„Daržininku“.

Tuo pastaruoju keliu eina ir Jonas Gai
lius savo naujojoje knygoje. „Ištiestose ran
kose“ yra daugiau kaip 50, sakyčiau,, him
nų, tam tikrų antraštėmis pažymėtų Sky
rių, kuriuose vyrauja tam tikra idėja, min
tis. Būdingesni tų skyrių-himnų pavadini
mai tai rodo (pvz., Ilgesio giesmė, Širdies 
daina, Giesmė apie sielą, Mano džiaugs
mas, Kančios taurė, Išgertas sopulys ir kt.). 
Vienam atskira antrašte pažymėtam him- 
nui-poemai paprastai skiriami keli pusla
piai, dėl to išeina ne trumputis poetiškas 
akordas, bet plati giesmė. Štai, pvz., „Kan
čios taurėje“ rašytojas išeities tašku pasi
ima mintį, kad mes nebežinome, kas gera 
ir kas bloga. Prilaikydamas įsibėgėjusį apie 
persipildžiusią žmonių kančios taurę kalbė
ti jaunąjį draugą, rašytojas siūlo susimąs
tyti. Tas mąstymas ir vyksta. Mąstoma apie 
dainuojančios vasaros švelnius vėjo gūsius, 
glostančius bręstančius javus, sirpstančias 
vyšnias, susigūžusias rūtas, apie gaudžian
čius bažnyčios varpus, ritmingas psalmes, 
aliejais pateptas rankas, siūbuojančią mi
nią, žiedais pakvipusius vainikus, laimina
mas galvas ir dar daugelį dalykų. Iš tų 
vaizdų gausybės skaitytojas sugebės atsek
ti, kad tame kūrinyje-himne poetiškai ap
giedamas kunigas, pasilikęs savo krašte, 
kur „Darganotą rudenį pakeitė speigi žie
ma“. Aišku, jis buvo ištremtas, bet „Grįžo 
jis, palikęs žvarbaus šalčio sukaustytoje 
žemėje išbadėjusius Skeletus, pamuštas nu
garas, išsukinėtas rankas, sulaužytas ko
jas, ilgesio numarintas širdis, o drauge ir 
savo sveikatą, išsekusias rankas. Tačiau jis 
parsinešė į savo žemę aliejais pateptas ran
kas, kančios užgrūdintą tikėjimą ir perse
kiojimų nepalaužtą viltį.“

Šitokiu, netiesioginiu, poetizuotu žodžiu 
yra parašyta visa knyga, kurią, daugiausia, 
tur būt, skaitys panašaus žodžio mėgėjai, 
linkę susimąstyti, atitolti nuo kasdieniško 
grubumo, pasigrožėti puošmenomis. Skaity
ti šią knygą galima tik iš lėto dėl vaizdų 
gausybės, dėl tų vaizdų barokiškumo. J. 
Gailius šioje knygoje kiekvieną sakinį 
stengiasi supoetinti, kai kur vaizdą sutirš
tinti (pvz., „patvinusių gatvių triukšme, 
lėktuvų ir traukinių dundėjime, nerimstan
čios širdies plakime girdžiu tolimos žemės 
neramų alsavimą, šildantį banguojančius 
javų laukus, kvepiančius dobilus, plevėsuo
jančias aguonas, kmynus, krapus ir lauki
nę obelaitę; klausausi vaisiais apsunkusios 
žemės šauksmo, alyvų krūmų kuždesio, ro
žės žiedo išsiskleidimo, varnėno sparnų 
vasnojimo, įširdusio Nemuno srovės tekėji
mo, mažos 'bitutės dūzgimo...“), o kai kur 
naudojaisi ypač stambiu palyginimu (pvz., 
„Vidus persipildęs, tartum Kalvarijos kal
ne išgerta taurė“, „Mano ilgesys yra toks 
didelis ir alkanas, kaip viršukalnių erelis“, 
„jos žvilgsnis tamsus, kaip Gilšės ežero gel
mės“).

Žinoma, įpratusiems į nuogesnę prozišką 
kalbą ši knyga galės pasirodyti per poetiš-

Priešingai, jis keistai palingavo galvą ir negarsiai ta
rė:

— Ne! Ne! sakau, kad vėliau negalima... Man 
atrodo, kad vėliau gali būti per vėlu. — Staiga Tan- 
Či tą atneštąjį „didelį puodą“ pakėlė virš galvos, 
mostelėjęs ranka, netikėtumo išgąsdintiems japonų 
karininkams sušuko jau gana garsiai japoniškai:

— Niekuomet daugiau jau nešimatysite nei 
Tokijuj, nei kur nors Kinijoj!!! — Visa tai įvyko 
sekundžių laikotarpiu, žaibišku greičiu.

VLADAS MINGĖLA

Kinas Tan - Či visa jėga metė tą įvyniotąjį 
daiktą, lyg puodą, tiesiai į Išiją, kuris tuo pietų sto
vėjo su iškelta vos tik išgerta taure, ir vos tik tris
kart sušukus „Banzai!... Banzai!... Banzai!“

Tame didžiajame kambaryje prasiveržė ugnies 
stulpas, šviesus kaip žaibas, jis iškėlė į viršų lubas, 
kaip degtukų dėžutes. Netoliese buvusiems japo
nams atrodė, kad trenkė šimtai griausmingiausių 
perkūnų. Ugnies stulpas iškėlė į padanges namelio 
stogą. Sprogimo jėga ištraukė į visas puses genero
lą ir kitus karininkus, kaip smėlio grūdelius. Jau 
lėkdamas oru, generolas dar pastebėjo, kaip už vei
do susiėmęs skrido Osuma. Po to generolas dingo 
tamsoje ir mums neprieiname*) dimensijos erdvės 
akiračiuose.

Bet namiūkštis, nors be stogo ir langų, dar vis 
lyg ir stovėjo. Tik taip trumpai, taip turmpai!

Sargybiniai ir japonų karininkai ir kareiviai 
bėgo iš visų pusių prie namo. Pro aplaužytas du
ris skverbėsi lauk tiršti sprogmenų dūmai. O prie
angy, prie židinėlio, sustingusi, bet dar gyva stovė
jo kinietukė, Tan - Či žmona. Į kambarį suvirto 
daugybė kareivių. Kiemas buvo pinas karių ir jų 
vis daugėjo. Už sienos trimitininkas pūtė aliarmą. 
Visur bėgiojo sanitarai: nešė sužeistuosius bei už
muštuosius.

Tuo metu jaunoji kinietukė Tan-Či žmona,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konsti
tucija yra jau 15 metų senumo. Jos pagrin
dinės idėjos yra gimusios dar anksčiau — 
stovyklų laikais Vokietijoje. Todėl PLB 
Valdyba yra nutarusi siūlyti IV PLB sei
mui konstituciją pakeisti. Tam reikalui bu
vo sudaryta speciali komisija, kuri paruošė 
naujos konstitucijos projektą. Šis projek
tas išsiuntinėtas atskirų kraštų bendruo
menėms ir spaudai susipažinti.

VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROJE

Tokiu vardu išėjo dr. Jono Griniaus kny
ga (I t.). Joje yra studijos ir literatūros 
kritikos straipsniai tokiomis temomis: K. 
Donelaičio sužalotas veidas; Maironio 
reikšmė lietuvių tautai; Adomo Jakšto ir 
B. Sruogos kova; V. Krėvės istorinės dra
mos; V. Mykolaitis-Putinas kaip kūrėjas; J. 
Eretas — iniciatyvos ir stiliaus mokytojas; 
B. Brazdžionis — Dievo ir žmogaus šauk
lys; Lietuvių literatūra tarp kūjo ir prieka
lo (1950-1960). Tėviškės miestelis tremti
nio žvilgsniu; Posūkis lietuvių dramoje.

Knygą išleido Liet. Katalikų Mokslų 
Akademija, padedant prof. dr. K. Alminui 
ir Lietuvių Fondui. Autorius turi paruošęs 
ir antrąjį tomą, tik reikia, kad jį kas išleis
tų.

APIE „E. LIETUVĮ“

Žinomas žurnalistas iš JAV (pavardės 
prašo neskelbti) rašo:

„Europos Lietuvį“ mėgstu skaityti. Jo 
kalba yra viena geriausių iš visų lietuviškų 
laikraščių. Jūsų laikraštis geras, bet, jei 
neklystu, neturtingas. Praneškite, kiek esu 
skolingas savo mėgstamam laikraščiui. 
Sveikinu visus laikraščio darbuotojus ir 
prašau perduoti geriausius linkėjimus p. 
Barėnui, jei jis dar užklysta.“

DAIL. P. GAILIAUS PARODA

Paryžiuje gyvenančio dailininko Prano 
Gailiaus darbų paroda ruošiama Čikagoje, 
Čiurlionio galerijoje. Parodą rengia „Mar
gučio“ leidykla.

Galėčiau visa kuo skųstis: ir sunkia bui
timi, ir ilgesiu, ir vienatve, ir visų gerųjų 
dvasių apleidimu.

Galėčiau kasdien rinkti smulkius rūpes
čių karoliukus, o jie be pertraukos klyktų, 
■kaip apiplėšia svetimi kraštai.

Mačiau tėviškės pamiškėje didelį skruz
dėlyną. Ilgai šalia sėdėjau ir mačiau, kaip 
iš visų kraštų rinkosi darbščiosios skruzdė- 
laitės. Kiekviena nešėsi po šapelį, po ma
žutį vabalėlį.

Mačiau savo tėviškės sode pilką avilį. Kai 
sustojęs žiūrėdavau į tuos nedidelius na
melius, matydavau, kaip iš visų pusių 
Skrisdavo bitelės, nešdamos kvapų medų...

Kaip norėtųsi vakare pareiti į savo na
mus ir parsinešti mažučius džiaugsmo ar 
skausmo šapelius. Kaip norėtųsi visu kuo 
pasidalinti su saviškiais.

O dabar----------
namai prarasti, ir nėra kur saulei besi

leidžiant nueiti.
Kur tu, mano motina, kur tu, žilagalvi 

tėve?
Kur jūs, mano nenuoramos broliai, kur 

jūs, dainuojančios sesės?
Ar ir jūs vakarais nesusirenkate vienuo

se namuose ir nepasidalinate savo dienų 
nuotrupomis?

Ir liko vieniša širdis. Apsivylusi, nuliū
dusi širdis. Tačiau ir jai žemėje vietos ne
liko, nes turi klajoti iš vienų namų į kitus, 
iš vieno krašto į kitą.

Galėtų ji visa kuo Skųstis: ir sunkia bui
timi, ir ilgesiu, ir vienatve, ir visų gerųjų 
dvasių apleidimu.

Galėtų ji rinkti dienų purvino srauto 
tamsiai nudažytus lašelius ir iš jų skausmo 
karolius supinti.

Tačiau geriau užsidaryti svetimų namų 
kambaryje ir nieko nematyti. Tegu praei
viai klausosi erdvėmis atplaukiančios mu
zikos ir galvoja, kad už mano durų džiaugs
mas saldina visas valandas.

Juk namai vistiek prarasti...

ILGESIO DAINOS
Tavo, mielas broli, įteigtas, klausausi bi

tučių zyzimo, gegužės kukavimo, juodo var
nėno švilpesio, laukinių ančių sparnų vas
nojimo.

Tikrai žinau, kad įsivaizduoju, kaip ir 
manęs pasiilgusi motulė, bet man atrodo, 
kad tai tėvų sode varnėnas švilpauja, kad 
Grybo šilelyje gegutė kukuoja, kad spar
nais plaka laukinės antys Nemuno oringė- 
je, kad dobilų žiedais pakvipusioje pane
munės lankoje bitelės dūzgia...

Pro paukščių tralialiavimus, pro ežero 
bangų laužtines ir vėjo gūsius girdžiu du
rų bildesį, traukinių dundėjimą, sunkius 
atodūsius, kauptukų takšėjimą, piūklų ir 

ka, per šventadieniška. Bet ji šventiškai 
progai šįkart ir skirta ir poetiškas sielas 
turintiems skaitytojams.

K. Abr.

staiga, tartum ji būtų miegojusi ir dabar pabudusi, 
stvėrė ant židinio krašto stovėjusį didžiulį puodą 
ir įgrūdo jį į liepsnojantį židinį.

Tą pačią akimirką pasigirdo antras perkūniš
kas sprogimas. Šis sprogimas buvo dar stipresnis, 
ir iš mažo namelio neliko nieko apčiuopiamo.

Namelio iš viso neliko. Dūmų kamuoliai, lyg 
rūkas, sklido į visas puses ir 'kilo į viršų. Sprogimo 
metu viskas čia nusidažė abstraktinio meno spalvų 
gausybe. Liepsnų liežuviai pribaiginėjo laižyti ir 
naikinti visa, kas dar buvo likę. Girdėjosi tiesiog 
masiškas vaitojimas. Buvo daugybė sužeistų. Sani
tariniai sunkvežimiai lakstė aplinkui kaip pašė
lę...

čian-Kai-šekio Kinijos žvalgyba pranešė ki
nų kariuomenės vadovybės štabui, kad 7-ji japonų 
divizija, panikos apimta, pasitraukė iš užimto Lu- 
chua 'kamo ir nakvojo tą naktį atvirame ore, apy
linkės kalnuose ir upės pakrantėse.

Iš Čian-Klai-Šeko vadovaujamos kariuomenės 
štabo dar buvo gauti tokie papildomi duomenys: 
šiame mažame išsprogdintame namely žuvo 24 
įvairaus laipsnio štabo karininkai, jų tarpe vienas 
generolas, buvęs divizijos vadas, užmušti 38 karei
viai, o sužeistųjų esama dar daugiau.

Taip sutviskėjo Tan - Či ir Či-Lin-Ju aukos 
dvasia. Jie, niekieno neverčiami, kaip ir Lietuvos 
partizanai, ėjo mirti už tėvynės laisvę. Svetimieji 
juk niekados neatneša laisvės, niekados nesuteikia 
jokiai šaliai jokios, net ir ekonominės gerovės.

Tan - Či ir Či-Lin-Ju savo pasiaukojimu atė
mė iš puolančiosios japonų 7-tosios divizijos visą 
štabo vadovybę. Tik šių dviejų jaunų kinų gyvybės 
auka ir ryžtas sustabdė visos japonų divizijos puo- 
imo operacijos.

Tan - Či ir či- Lin-Ju abu buvo katalikai, nes 
kai buvo iškasti iš griuvėsių jų sudraskyti lavonai, 
ant abiejų kaklų kabojo nūkryžiotojo kryželiai.
Šis pasakojimas „DVI AUKOS“ pavadinimu, buvo 
paskelbtas „TRIMITO“ 1939 m. rugpiūčio 24 d. 
Nr. 34

Čikagoje Lituanistikos Institutas išleido 
dr. Petro Joniko veikalą „Lietuvių Bendri
nės Rašomosios kalbos kūrimasis antroje 
XIX a. pusėje“. Tai yra grynai mokslinis 
darbas, turįs didelės reikšmės lietuvių kal
bos istorijai pažinti.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Vasaro 16 gimnazijoje dabar mokosi 52 
berniukai ir 41 mergaitė. Iš jų 67 yra kata
likai ir 26 evangelikai. Tarp naujųjų moki
nių 16 yra neseniai iš Lietuvos repatrijavu
sių tėvų vaikai. Gimnazijoje, kurią iš dalies 
remia Vokietijos valdžia, dabar dirba 12 
lietuvių ir 7 vokiečiai mokytojai. Vokietijo
je taip pat veikia 9 lietuviškos vargo mo
kyklos, turinčios apie 100 mokinių.

LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBAS 
DETROITE

Detroito Lietuvių kultūros klubas šiemet 
kukliai atšventė savo organizuotos veikios 
dvidešimtmetį. Jam vadovauja agronomas 
ir žurnalistas A. Musteikis. Klubas teturi 
tik apie 38 narius, bet jis didžiuojasi ne na
rių skaičiumi, o nuveiktais darbais.

Klubo veikla nukreipta į amerikiečių ir 
lietuvių visuomenę. Amerikiečiai susipažin
dami su lietuvių tautos kultūra, kartu at
kreipiamas dėmesys į dabartinę Lietuvos 
politinę padėtį ir tautos kančias.

Norėtume bent keletą atliktų darbelių pa
minėti.

1972 m. balandžio 3 d., Elzb. Paurazienei 
tarpininkaujant, keli valdybos nariai apsi-

N ūkei ta į 3 psl.

kirvių dvibalsę ir taip gerai pažįstamas tė
vynės ilgesio dainas.

Tu žinai, kas varsto ir daužo namų du
ris, 'kur spengia lyg nutrukusios smuiko 
stygos piūklo aižus riksmas, dėl ko grau
dulingai plaukia ilgesingos dainos----------

kaip kodylo kvapūs dūmai volinasi gyva 
liepsna, degindama skausmingus veidus, 
stipriai sugniaužtas rankas, krūtines, įsi- 
verždama ugnies liežuviais į pačią širdį: de
ga gyvos aukos ir ilgesio dainas dainuo
ja —

šitą pavėlavusį pavasarį, kad staiga žie
dų potvyniu užlietų laukus bei sodus ir gy
vu gėlių vainiku apgaubtų gyvų aukų au
kurus.

(iš knygos „Ištiestos rankos“)

SAVOJI TVIRTOVĖ

Nuo II-jo Vatikano visuotinio susirinki
mo visi tikintieji dabar yra vadinami Die
vo Tauta. „Kaip viename kūne turime daug 
sąnarių, visi gi sąnariai turi ne tą patį vei
kimą, taip mes daugelis esame vienas kū
nas Kristuje, ypač gi esame vienas kito są- 

***
nariai“ (Rom. 12, 4-5). Tuos visus sąnarius 
jungia ir palaiko vieningame veikime, kaip 
apaštalas Povilas sako: „Vienas Viešpats, 
vienas tikėjimas, vienas 'krikštas“. Ir vi
si nariai, tiek kiekvienas atskirai, tiek visi 
bendrai, siekia visiems bendro pašaukimo 
į tobulumą, vieną išganymą, vieną viltį ir 
nepadalinamą meilę.

Šitoks Dievo Tautos piliečių veikimo su
pratimas turėtų mums padėti lengviau vie
ni su kitais sugyventi, nors šiame žemiška
me gyvenime skirtumės savo pareigomis, 
padėtimi ar amžiumi. Visų tikslas tas pats.

Jei geras tautietis rūpinasi savo tauta ir 
ištikimai jai tarnauja, pašvęsdamas visas 
savo jėgas, o, reikalui esant, pasiruošęs už 
tautos gerovę ir jos laisvę net mirti, tai to
kį asmenį vadiname patriotu.

Tie patys dalykai saisto ir Dievo Tautos 
pilietį. Už gerą savo pareigų vykdymą jis 
gauna daug platesnį pavadinimą — geras 
krikščionis. Tie gi krikščionys, kurie kuo 
tobuliausiai savo pareigas atliko, pasiekia 
tokio išaukštinimo laipsnio, kad vadinami 
šventaisiais ir garbinami, kaip Dievo Tau
tos pilietybės pavyzdžiai.

Neįmanoma, kad eilinis žmogus savo vei
kimu apimtų visą žmoniją ir jos reikalus. 
Ne. Darbas turi prasidėti nuo savęs, nuo 
savųjų namų, savosios tvirtovės, kurioje 
gyvename. Pirmiausiai pasirūpinti tapti ge
ru Dievo Tautos nariu. Uoliai vykdyti visa, 
kas veda į tobulėjimą, sielos išganymą ir 
nepadalijamą meilę. Kitaip sakant, steng
tis būti sveika plyta savojoje tvirtovėje ir 
visame Dievo Tautos name. Būti sveiku fi
ziniai ir moraliniai. Ne vien tautos turi sa
vo priešų. Ir pats žmogus, būdamas lyg ma
žas pasaulis, taip pat turi priešų. Jo prie
šai gali būti vidaus, tai yra jo paties ne
valdomos silpnybės, kurios greitai gali virs
ti ydomis ir nedorybėmis. Jo priešai iš lau
ko — blogoji pasaulio įtaka, kilusi iš su
klydusių Dievo Tautos narių, kurių išdidu
mas ir visiškas pasidavimas savo žemiš
kiems norams, sukelia juose pavydą ir ne
apykantą visam, kas gera. Jie, apsimetę 
šviesos ir tiesos nešėjais, teturi vieną tiks
lą — sugirauti mūsų asmeninę Dievo Tau
tos nario šventovę.

Tokią kenksmingą įtaką reikia ne tik at
remti, bet ir sunaikinti, kad ir kitiems ne
kenktų. Tvirtas įsitikinimas ir griežtas nu
sistatymas, kad esu Dievo Tautos narys 
turi padėti nusilenkti Dievui ir jo įsteigtai 
Bažnyčiai ir tvirtai kovoti už savo dvasios 
laisvę ir nepriklausomybę.

*•*
— Pasilikite manyje, ir aš pasiliksiu ju

myse, — sako Viešpats; — kas pasilieka 
manyje, o aš jame, tas neša daug vaisių.

(Jono 15).
A. J. S.
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I SODYBA!
■•s ■»*% KITI RAŠO LIETUVOJE

KOLŪKIŲ VARDAI

Sekminių sąskrydžiai Lietuvių Sodyboje 
prasidėjo prieš 18 metų. Tada šioje saloje 
lietuvių buvo bent pora tūkstančių daugiau, 
negu šiandien. Ir tie lietuviai negalėjo gy
venti be savųjų draugystės, be pypkių su- 
nešimo, kaip negali gyventi be oro, be van
dens ar be duonos... Stebėjosi anglai ne
atsistebėdami, kad dideliuose, iš kelio pu
sės nepatraukliuose mūruose, per visą me
tą, viešpatavusi tyla, staiga pratrūksta ne
matytu negirdėtu triukšmu, klegesiu ir 
trankia daina. Aikštėje išdygsta didžiulės 
palapinės, namas ir pamiškės prisipildo 
žmonių, ant dviepų stiebų suplevėsuoja 
vėliavos. Lietuviai suvažiuoja į atlaidus, j 
kermošių, į Sekminių sąskrydį. (Seniau są
skrydis būdavo per Sekmines).

Sodyboje dar tebesaugomas mediniuose 
rėmuose po stiklu įdomus istorinis doku
mentas. Jo viršuje dailiai surašytas Sody
bos įsigijimo-pašventinimo aktas, o apa
čioje — pirmojo sąskrydžio iškilmių daly
vių parašai. Pilnas didžiulis lapas. Žiūri į 
tas pavardes, į tuos lygiai ir suktai lape iš

Alutj gėriau, gražiai dainavau...

barstytus parašus ir stebiesi, -kur jie dabar 
tie žmonės? Greičiausia, nė pusės nebesusi- 
rin'ks j šįmetinį sąskrydį. Nebėra pačių di
džiųjų organizatorių, gerųjų kalbėtojų, 
linksmųjų dainininkų, šauniųjų sportinin
kų. Dingo, iškeliavo — vieni už jūrių ma
rių, kiti į Anapus.

Bet sąskrydžiai vyksta ir toliau. Ant kal
nelio tebestovi pirmųjų piligrimų 1957 me
tais pastatytas kryžius. Nuolatos naujai pa
dažomas ir aplopomas, nors jau ir pajuo
dęs, ir apskeldėjęs, vis dar tebestovi. Tebe
gyvena kažkur ir jo statytojas Jankauskas, 
nors Sodyboje vis rečiau besilanko. Tvir
čiausiai tebesilaiko dail. Jokūbaičo koplyt
stulpy pasodintas Rūpintojėlis. Prie jo są
skrydžių dalyviai būreliais sustoję ne kar
tą bando atspėti, kuris L. Namų pareigū
nas buvęs pasirinktas Rūpintojėlio mode
liu Vieni deda galvas už pirmąjį bendro
vės pirmininką, o kiti už Sodybos vedėją.

Neberas sąskrydin atvykę tautiečiai ir 
pačios romantiškiausios Sodybos pažibos— 
malūno. Sudegė, supleškėjo per pačius Nau
jus Metus, pats save palaidojo su visais 
malūnams įprastais monais, šikšnosparnių 
lizdais ir sunkiais mediniais dantimis va
romaisiais ratais, kurių barškėjimą ne vie
nas yra girdėjęs ir po to, kai paskutinė to 
malūno -gyventoja persikėlė į Picket Hill 
farmą, o vėliau ir į Headley kapinaites. 
Gaisro apnuoginti griuvėsiai stypso lyg 
vaiduokliai, nebeprisišaukiami lankytojų.

Dažnesni lankytojai šiais metais pasiges 
ir paties pirmojo Sodybos įnamio Mato Mi
kalausko. Tiesa, pirmąją vasarą jis į So
dybos pastatą nesiveržė, pasitenkindamas 
iš senų paparčių padarytu guoliu miškely
je. Koks stiprus, plačių žemaitiškų pečių ir 
tvirtų rankų buvo vyras! Nukeliavo kartu 
su seniausiu ir originaliausiu gero skotcho 
mėgėju Leonu Nemaniu į bažnytkaimio ka
pinaites ir abu vienoj -duobėj atsigulė. Nors 
gyvenime dideliais draugais niekada nebu
vo.

Nebešvystels saulėj nudegusi galva ir So
dybos daržų gaspadoriaus, Antano Arma- 
lio. Jis taip mylėjo savo auginamas gėry
bes, kad pamatęs atvažiuojant pomidorų 
didelį mėgėją K. Makūną, greitai leisdavosi 
užsirakinti seną šiltnamį, kuriame tie gra
žūs vaisiai nokdavo. Tą patį šiltnamį, ku
riame pirmasis bendrovės pirmininkas, pa
vargęs nuo „socialinių funkcijų“ slaptai už
sidaręs saulutės atokaitoje nusnausdavo...

Ak, kokie tada buvo laikai ir kokie buvo 
vyrai. Per naktį smagiai iš vieno baro į ki
tą pavaikščioję, armonikas privirkdę ir iki 
sočiai prisidainavę, saulutei patekėjus, vėl 
visi gyvi ir žvalūs. Bet kai pagaliau pavar
gę suguldavo palapinėse, tai atrasdavai 
juos šiauduose besimuistančius dar ir ta
da, kai palapinės jau seniai nuimtos ir iš
gabentos... Tik moterims kažkodėl palapi
nės ne prie širdies. Jos vis taikstosi į kokį 
ramesnį kampą po stogu įsikurti. Gal 
todėl, kad linksmi vyrai paryčiu sugrįžę, ne 
visada pataiko prie saviškių prisiglausti... 
Tik amžinos atminties Viršila vadinamas 
Deveikis niekada palapinėm nesinaudodavo 
— snūsteli stačias į baro briauną atsirėmęs 
ir vėl svaido savo neišsibaigiančius sąmo
jus.

I pirmuosius sąskrydžius žmonės vien tik 
autobusais suvažiuodavo. Per Sodybos ati
darymo iškilmes tik vienas kreivais ratais 
fordukas lietuviškąją bajoriją teatstovavo. 
Jis priklausė karo metą Londone praleidu
siam ano meto L. Namų bosui M. Bajori- 
nui, nors iš vardo bajoru pasidariusiam. 
Atidarda, būdavo, nespėjusio net batų ap
siauti P. Gugo ekskursija iš Manchesterio, 
atveda dailiai bekeiksnojantis Bivainis not- 
tinghamiečius, įgriūva nuo dainų užkimęs 
Derbio vadovas J. Levinskas.

Autobusas seka autobusą. Paskutinis vi
sada įplaukia Kasparo vedamas londoniš- 
kis, atgabendamas kunigą ir giedotojus ir 
nemažą būrelį spėjusių gražiai prasigyven
ti kelnių siuvėjų ir lygintojų. Jiems atvy
kus, prasideda tikrieji atlaidai.

Šiandien padėtis pasikeitus. Tik vienas 
kitas autobusas po ąžuolais beprisiglaudžia. 
Sulekia suvažiuoja tautiečiai dailiomis ma
šinaitėmis viena už kitą gražesnėmis. At
seit, prasigyvenom ir po truputį išpenėjo
me.

„Draugas“ (Nr. 65) rašydamas apie veik
laus kunigo J. Prunskio sukaktis ir jo žur
nalistinį darbą, laikraščio redaktorių šitaip 
apibūdina:

„Redaktorius turi būti kūrybos žmogus, 
nes kūrybingai perteikti informaciją ir ži
nias reikia nuolat ieškoti naujų formų, ku
rios patrauktų skaitytojų dėmesį. Redakto
rius yra ir profesionalas, nes jam reikia ne 
tik rašyti, bet ir kitų rašinius spaudai pa
ruošti, jam reikia ne tik turėti nuolatinį 
bendradarbių būrį, bet ir pačiam nuolat 
mėgsti ryšius su visuomene ir informacijos 
židiniais. Dėlto redaktoriaus darbas suge
ria visą laiką, mintis ir energiją. Jis dirba 
ne tik tada, kai techniškai rengia spaudai 
rašinius, bet ir tada, kai renka medžiagą, 
mąsto, klasifikuoja žinias, svarsto dabartį 
ir ateitį. Čia reikia ne tik prote sukrautų 
žinių, dvasinės intuicijos, bet ir svarbiau
sia — meilės žmogui ir spausdintam žo
džiui, kurį turi žmogus perteikti.“

Teisingai parašyta. Bet ką daryti, kad to
kių redaktorių ir su žiburiu nebegalima 
rasti.

„Tėviškės Aidai“ (Nr. 11) persispausdino 
Broniaus Kviklio straipsnį, kaip Maskvos 
agentai likvidavo senųjų rusų emigrantų 

i veiklą. Be kita ko, ten rašoma:
„Vak. Vokietijos dienraštis „Die Welt“ 

paskelbė rašinį apie priemones, kurias bol
ševikai naudojo rusų emigracijai sunaikin
ti. Žinodami, kad visi emigrantai nepapras
tai neapkenčia bolševikų, jie iš pagrindų 
pakeitė kovos taktiką. Priemonės buvo ju-

Smagu į kermošių nuvažiuoti, bet men
ki juokai jį suorganizuoti. Oi daug darbe
lio reikia ruošėjams įdėti. Ypač sunkūs bu
vo laikai-, kai a. a. Igno Gylio valdoma 
elektros „jėgainė“ sustreikuodavo, ar kai 
nuotykių alkana -jaunuomenė sulaužydavo 
vamzdžius, varančius už alų brangesnį van
denį iš tolimojo malūno į kranus ir išvietes, 
prie kurių susidarydavo trepsenančių mer
ginų eilutės... Pavargdavo tada to van
dens ir visokio gero rūpintojas Kazys Jur- 
ka, kartais net su kibirėliais viršun bela- 
patuodamas. Tas priešsekmininis laksty
mas ir nuovargis vieną kartą jam nepigiai 
kainavo. Bet stipri lietuviško kalibro svei
kata visus smūgius atlaikė.

Dabar jau kiek geresni laikai: vanduo iš 
Sodybos žemėj esančių šulinių nesustoda
mas keliauja ne tik į namą, bet ir į mau
dymosi baseiną, o elektros šivesos pilni 
kampai. Žiburiai net prie įėjimo mirga ant 
aulkštų vartų sukabinti. Tie vartai ir tas at
naujintas baseinas į sąskrydį atvykstan
tiems rodyte rodo, kad Sodyboje gyveni
mas modemėja, kad „balanų“ ir kibirų ga
dynė praėjo. Tik keliaukite, mieli tautie
čiai, tik švytruokite savo naujomis mašino
mis į tradicinį sąskrydį, į kermošių, kuria
me jus pasitiks jaunatviškais veidais šei
mininkai, krūvos riestainių ir putoto alaus 
kaušelis. Nevargins jūsų jokios kalbos ir 
jokios programos. Palikite visus savo rū
pesčius namie, tik nepamirškite įsidėti... 
piniginę.

O kai grįšite, papasakokit apie savuosius 
nutikimus ir patirtas linksmybes ir tiems 
skaitytojams, kurie šiais metais į sąskrydį 
nebus galėję atvažiuoti.

J. Vikis

(Atkelta iš 2 psl.)

LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBAS 
DETROITE

lankė pas ‘Detroit News1 laikraščio nuola
tinį bendradarbį prelatą Nidort A. Maino ir 
išgavo straipsni apie Lietuvos okupaciją.

1972 m. spalio 7-9 dienomis Tarptautinia
me Institute kartu su 30 kitų tautų Lietu
vių Kultūros Klubas suruošė tautodailės ir 
kultūros lobių parodą. Tokias parodas ame
rikiečiai labai gausiai lanko. Šikart lietu
višką klėtelę pamatė, apytikriai, 16 tūks
tančių amerikiečių. Susilaukta didelio pa
sisekimo. Tokios tautodailės parodos vyks
ta kasmet.

Tų pat metų spalio 15 d. Lietuvių namų 
didžiojoje salėje pravestas Lietuvos Uni
versiteto 50 metų sukakties minėjimas. Da
lyvavo tikrai daug tą universitetą, o ypač 
Vytauto Didžiojo universitetą baigusiųjų 
studentų ir profesorių.

1972 m. gale Detroito centrinėje biblio
tekoje buvo surengta Lietuvos kultūrinių 
lobių paroda. Joje apsilankė daug lietuvių, 
bet ypatingai daug amerikiečių, o ypač stu
dentų.

1972 m. gruodžio 3 d. Kultūros Klubas 
suorganizavo šv. Morkaus bažnyčioje religi
nės muzikos koncertą. Vadovavo muz. Sta 
sys Sližys. Solo giedojo Pranas Zaranka. 
Buvo suvažiavę apie 600 lietuvių.

Tarptautiniame Institute didžiojoje salė
je yra apie 40 tautybių meno vitrinų. Eks-

došiškos. Jie pradėjo „bolševikų agentais“ 
apšaukti iškiliuosius emigrantų vadus, jų 
kultūrininkus, profesorius, gydytojus, net 
dvasininkus. Agentai fabrikavo juos šmei
žiančius „dokumentus“, rašė niekinančius 
laiškus, vadindami „Sovietų simpatikais, 
’koloborantais“. Dalis emigrantų visuome
nės nuo savo vadų nusisuko. Tada gausūs 
Maskvos apmokami agentai įsirašydavo na
riais į emigrantų organzacijas, pavieniui 
ar būriais ateidavo į susirinkimus ir čia 
triukšmaudami kaip „didžiausi priešbolše- 
vikiški patriotai“, paimdavo organizacijų 
vairą į savo rankas. Daugelis emigrantų va
dų iš nakties rasdavo ant savo namų ar bu
tų durų, sienų, langų, tvorų ar garažų rau
donais dažais nupieštus kūjo — piautuvo 
ženklus, raudonas žvaigždes, komunistinius 
šūkius.

Emigrantų spauda buvo sunaikinta tik 
tokiu būdu. Pirmiausia buvo suniekinti kai 
kurie redaktoriai, paleidus apie juos pra
manytus gandus. Tuojau į jų vietas veržėsi 
„patriotai“. Atsisėdę naujuose postuose, jie 
toliau beatodairiškai niekindavo tikruosius 
patriotus redaktorius. Pagaliau, viską su
ėmę į savo rankas, nusmukdydavo laikraštį 
ar žurnalą ir jis pats užsidarydavo. Pana
šiu būdu buvo likviduotos gausios visuo
meninės bei šalpos organizacijos, prieš tai 
jas suskaldžius į dvi ar daugiau dalių. Nuo 
besiriejančios emigracijos nusisuko jauni
mas, nepakęsdamas ilgalaikių senių ginčų. 
Beveik visi jie įsiliejo į kitų tautų tarpą. 
Nevieninga, suskaldyta emigracija buvo 
nepajėgi, bolševikams nebe pavojinga.“

Verta apsidairyti, ar ne panašūs dalykai 
vyksta lietuvių išeivių bendruomenės gy
venime.

Rusu valdymo priemonės
Maskvos universiteto knygų leidykla pa

skelbė Rusijos istorijos dokumentus iš 1580 
-1605 m. laikotarpio. Jie liečia Lenkijos- 
Lietuvos santykius su Rusija.

Tuo metu vietoje silpnapročio caraičio 
Teodoro Rusiją valdė regentas Borisas Go
dunovas. Kitas caro Jono IV mažametis sū
nus Dimitrijus buvo nužudytas (manoma, 
kad su Godunovo žinia ir pritarimui).

Godunovo potvarkiai, varantieji valstie
čius į baudžiavą, iššaukė nepasitenkinimą 
ir riaušes. Rusijoje prasidėjo suirutė.

1603 m. Lenkijos valdomose Rusijos že
mėse atsirado j aunuolis, kuris skelbėsi esąs 
stebuklingai nuo mirties išsigelbėjęs carai- 
tis Dimitrijus. Kaip skelbia minėti doku
mentai, netvirta Rusijos padėtimi sugalvo
jo pasinaudoti Lenkijos-Lietuvos valdovai. 
Jie kėsinosi pulti Rusiją, nuversti Goduno- 
vą ir į sostą pasodinti apsimetėlį Dimitri- 
jų-

Godunovas bandė paneigti tuos gandus, 
padaryti juos nereikšmingais. Todėl stengė
si izoliuoti kitų valstybių pasiuntinius, kad 
jie nieko apie padėtį Rusijoje nesužinotų. 
Tuo pačiu metu jis stengėsi iš pasiuntinių 
išgauti žinių apie visa, kas vyksta užsieny
je, o ypatingai Lenkijoje ir Lietuvoje.

Godunovas žinojo, kad jo vykdomas vals
tiečių suvarymas į baudžiavą iššaukė dide
lį nepasitenkinimą ir riaušes. Bet jis visa 
tai bandė nuslėpti, nepraleisti žinių į Lie
tuvą.

Į Rusiją vyko Lenkijos karaliaus ir Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio Žygimanto III- 
jo pasiuntinys Povilas Volk ir kurjeris 
Martynas šuskoj. Buvo daromi pasirengi
mai pasiuntinius tinkamai priimti. Išleista 
visa eilė įsakymų ir instrukcijų. Pasiunti
nius prie sienos sutikti, juos lydėti ir ap
gyvendinti Maskvoje pavesta Ivanui Gu- 
barevui ir Neliulbui Suikolienovui. Pasiun
tiniams saugoti Gubarevas gavo 20 raitų 
„bajorų vaikų“.

Prie sienos pasiuntiniai turėjo atvykti 
kovo 14 dieną. Įsakyta visuose miestuose, 
per kuriuos važiuos pasiuntiniai, parūpinti 
jiems tinkamas nakvynes, maistą žmonėms 
ir pašarą arkliams. Pasiuntiniai turėjo bū
ti sutikti pagarbiai, bet sutinkantiems bu
vo nurodyta slaptai išgauti žinias, kokiais 
reikalais pasiuntiniai atvyksta į Maskvą.

Įsakyta pasiuntinius vesti tiksliai nusta
tytu keliu, nieko prie jų neprileisti, sekti 
pasiuntinių ir jų tarnų kalbą ir apie visa 

penatus pakeičia Stefa Kaunelienė, Jurgis 
Baublys, V. Tamošiūnas ir kt.

Dalyvauta rašytojo Vyt. Alanto 70 metų 
sukakties minėjime su sveikinimu ir linkė
jimais. Pasveikintas Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Tremtyje suvažiavimas. Taip pat pa
sveikinta publicistė (rašo „Dirvoje“) Jū
ratė Statkutė-De Rosales ir pasigėrėta jos 
turiningais ir įdomiais straipsniais.

Paskutinysis LKK renginys — vėžio ligų 
mokslininko prof. dr. V. Vaitkevičiaus pa
skaita, kuri įvyko Detroito lietuvių namuo
se 1973 m. balandžio 8 d. tema — VĖŽIO 
LIGOS SIMPTOMAI. Salė buvo pilna, — 
dalyvavo virš 250 klausytojų.

Norima įruošti lietuviško meno ir kul
tūros kambarys Wayne universitete. Truk
do lėšų stoka. Gal atsirastų mecenatų?

■ šiais laikais tokio kambario įrengimas 
Detroite kaštuotų apytikriai 50.000 dolerių. 
Jau šiandien reikia įnešti 5.000 dol.

V. Mingėla

tai pranešinėti pačiam Godunovui. Paga
liau duota instrukcija pasiuntinius ir jų 
tarnus nugirdyti, galvojant, kad girtas iš
plepės tai, ką blaivus nutylėtų. Tam reika-

„Mūsų nuomone, daugelį kolūkių pavadi
nimų reikia pakeisti tos vietos gyvenamų
jų vietų vardais“. Taip rašo M. Treinys 
„Kultūros barų“ žurnale (Nr. 4).

Pasirodo, kad paskubomis kuriant kol
ūkius, norėta pasirinkti galimai prašmat
nesnius, kartais proletariškesnius ar net ir 
tautiškesinius vardus. Tik vėliau1, kai gyve
nimas nusistovėjo, kai pas viens kitą at
vykę „kelias įgyvenimiečiai pradėjo svei
kinti žingsniuspirminiečius“, apsižiūrėta, 
prie kokių nesąmonių prieita.

Iš 1.340 šiuo metu Lietuvoje esančių kol
ūkių tik 426 (31,8%) pavadinti kaimų ar 
miestelių, kur jie įsikūrę, pavadinimais.

96 kolūkiai (7%) pavadinti upių ar eže
rų vardais. Esama net 15 „Nemunų“ ir po 
4 „Neris“ ir „Nevėžius“.

207 kolūkiai (15,4%) pavadinti žymių ir 
ne taip žymių žmonių vardais: 36 turi Le
nino vardą, 21 — Melnikaitės, 14 — Mičiu- 
rino, po 13 — Janonio ir Ždanovo, po 12 — 
Požėlos ir Čerinachovskio, 10 — Žemaitės, 
9 — Cvirkos.

611 kolūkių (45%) turi išgalvotus, be
prasmius, griozdiškus vardus, pvz., „Į švie
sią ateitį“, „Gražus rytas“, „Kelias į švie
są“, „Pirmoji vaga“ ir kt. O tokių, kaip 
„Pergalė“ ir „Aušra“ esama net po 25, „Ge
gužės Pirmosios“ — 19, „Naujo gyvenimo“
— 18, „Švyturio“ — 16, „Vienybės“ — 15.

Reikia džiaugtis, kad pagaliau kas nors 
pasiūlė ištaisyti bjauriai sužalotą Lietuvos 
geografinį ir istorinį veidą. Jeigu šitokio 
žygio nebus imtąsi, jei prasmingi senieji 
vardai nebus sugrąžinti tai Liet ." os var
dinis įeitas pasiliks kaip dy’.jma, kur oje 
'ėtra :šJližė šimtamečius ąžuolas.

GAVO RAUDONĄJA VĖLIAVĄ

Sov. Sąjungos ministrų taryba, susuma
vusi visų respublikų socialistinio lenkty
niavimo rezultatus, paskyrė Lietuvai per
einamąją raudoną vėliavą už žemės ūkio 
produktų gamybą 1972 metais.

KIEK LIETUVOJE ŽVĖRIŲ?

Gamtos apsaugos komiteto paskelbti duo
menys nurodo, kad Lietuvoje buvo: brie
džių — 9.900; tauriųjų elnių — 3.000; dė
mėtųjų elnių — 50; danielių — 280; stirnų
— 51.000; šėmų — 15.000; pilkųjų kiškių — 
228.000; baltųjų kiškių — 7.000; miškinių 
kiaunių — 8.300; kanadinių audinių 440; 
vilkų — 100; lapių — 13.900; mangutų •— 
15.800; lūšių — 190; ūdrų — 2.500; voverių 

r— 34.000.

LIETUVIŲ LITERATŪROS KRITIKA

Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 
paruošė ir „Vagos“ leidykla išleido „Lietu
vių literatūros kritikos“ II tomą. Tai yra 
to paties veikalo pirmojo tomo, išleisto 
prieš dvejus metus tęsinys. Abu tomai 
apima beveik keturių šimtų metų lietuvių 
literatūrą. Antrasis tomas skirtas nepri
klausomos Lietuvos literatūros kritikai. Dar 
bus išleistas ir trečiasis tomas, apimąs po
karinį laikotarpį. Vertindamas šią knygą 
Vytautas Vanagas („Literatūra ir menas“ 
Nr. 18) apie neprikl. Lietuvos kritikus .be 
kita ko šitaip išsireiškia: „Faktiškai šiuo 
laikotarpiu ir atsirado profesionali lietu
vių kritika, geriausiais savo pavyzdžiais 
prilygstanti europiniam standartui.“

SPAUDOS DIENA

Gegužės 5 d. Lietuvoje atšvęsta kaip 
spaudos diena. Rūpestingiausiai ją šventė 
žurnalistai, spaustuvių darbininkai ir ko
respondentai. Ta proga pabrėžiama, kad 
sudėjus visą periodinę spaudą į krūvą, 
jos tiražas viršija 5 mil. egzempliorių.

SANATORIJA „NEMUNAS“
!

Druskininkų kurorte praplėstoji sanato
rija „Nemunas“ yra pati didžiausia sana
torija ir Pabaltijy. Sanatorijos personalas, 
įskaitant gydytojus, 500 žmonių. Vienu me
tu sanatorija pajėgi aptarnauti 1.040 as
menų. Manoma, kad šiais metais sanatori
jos paslaugomis pasinaudos 14 tūkstančių 
žmonių.

„Nemuno“ sanatorijoje daugiausia gydo
mos skilvio ir virškinamojo trakto ligos. 
Taip pat esąs skyrius sergantiems cukraus 
Ųga. ... ..

RADIJAS IR TV
Lietuvoje šiuo metu veikia septyni TV 

siųstuvai ir dešimt mažesnių retransliato
rių provincijos miestuose. TV aparatų skai- ’ 
Čius — 563.000. Radijo aparatų — 835.000.

Radijo stočių esama 20. Vilnius, Kaunas. 
Klaipėda, Šiauliai ir Viešintos turi ultra- 
trumpųjų bangų siųstuvus. „Tiesa“ rašo, 
kad Lietuvos radijo balsas per parą eteryje 
skamba net 28 valandas.

Pradėta kurti ir dokumentiniai TV fil
mai. Vienas iš naujausių — „Aš, Vytautas 
Alseika“.

Gegužės 7-toji atšvęsta kaip Lietuvos ra
dijo diena.

PREMIJOS ŽURNALISTAMS
V. Mickevičiaus-Kapsuko premijos lau

reatų diplomai ir medaliai už geriausius 
1972 metų žurnalistikos darbus buvo įteik
ti A. Beriozovui, B. Bratkauskui, P. Gab- 
rijolui, A. Keziui ir J. Teseckui.

lui Gubarevas gavo 7 kibirus midaus ir 2 
kibirus degtinės.

Jau kelionės metu Gubarevas pranešė 
Godunovui, kad pasiuntiniai veža Žygiman
to III laiškus carui Teodorui ir Lietuvos 
kanclerio Leono Sapiegos laišką Goduno
vui. Aišku, kad pasiuntiniai žino, kad Ru
siją valdo ne Teodoras, bet Borisas, norįs 
ateityje pasidaryti caru.

Maskvoje Lenkijos-Lietuvos pasiuntiniai 
buvo apgyvendinti „pasiuntinių kieme“. 
Gubarevui įsakyta visą laiką būti su jais. 
Su pasiuntiniais jis turįs elgtis mandagiai, 
reikšti jiems visokią pagarbą, bet iš paša
liečių nieko neprileisti.

„Pasiuntinių kiemas“ .buvo aptvertas 
aukšta tvora. Aplink ją išstatyta „bajorų 
vaikų“ sargyba, kuri neleido pasiuntinybės 
tarnautojams pro tvoros plyšius pasikalbė
ti su maskviečiais. Net pasiuntinybės ark
lių neleido vedžioti girdyti į Maskvos upę, 
jie turėjo būti girdomi iš kieme esančio šu
linio. Saugotojams Godunovas buvo pave
dęs iš pasiuntinių išgauti šias žinias: ko
kie karaliaus Žygimanto santykiai su cie
sorium, su turkų sultonu, Krymo chanu, 
Danijos karalium, Anglijos karaliene; ar 
buvo pas ygimantą atvykę tų valdovų pa
siuntiniai ir kodėl jie buvo atvykę; ar ne- 
sikivirčija Lenkijos kancleris Jonas Za- 
mojskis su Lenkijos pon ųtaryba; ar Lietu
va kartu su turkais ir Krymo totoriais ne
siruošia pulti Rusijos, žinant, kiek mi
daus ir degtinės buvo Skirta pasiuntiniams 
nugirdyti, galima prileisti, kad šiuo būdu 
Godunovas gavo daug jam reikalingų ži
nių.

Instrukcijose buvo nurodyta, kaip pa
siuntinius informuoti. Jiems esą reikia sa
kyti, kad Rusijos santykiai su Didžiąja Na- 
gajų Orda, Bucharos Chanu ir visais toto
rių murzomis labai geri, kad totoriai mo
ką duoklę Rusijai labai sąžiningai ir kad 
karo atveju totoriai atsiųsią Rusijai į pa
galbą 100.000 raitelių. Pasiuntiniai turį bū
ti įtaigojami, kad Godunovas esąs labai ga
bus karvedys. Jis sumušęs Krymo totorių 
chano Kazy-Girėjaus kariuomenę ir pri
vertęs ją bėgti, kad Godunovas esąs labai 
gabus administratorius, įvedęs teisingus 
teismus ir pats esąs labai teisingas. Jeigu 
pasiuntiniai klausinėtų apie buvusius Mas
kvoje gaisrus ir sukilimus prieš Godunovą, 
atsakyti, kad tai buvę menkos reikšmės 
įvykiai, kuriuos sukėlę vagys ir padaužos.

Apie caraičio Dimitrijaus mirtį buvę įsa
kyta taip kalbėti: mirtis — Dievo valia, ca- 
raitis sirgęs nepagydoma priepuolio liga, 
pagaliau kiekvienas žmogus yra mirtingas. 
Gi įvykius po caraičio mirties (gaisrai, 
sukilimai) pavaizduoti, kaip kasdienius, ne
turinčius reikšmės dalykus — pakvailiojo 
mužikai ir vagys, kurių visur esama pa
kankamai.

Skaitant senovės dokumentus, kyla no
ras palyginti ten aprašytas priemones su 
dabartinių laikų vartojamomis. Dabar val
dančiųjų tarpe viešpatauja toks pat nepa
sitikėjimas, tokios pat pastangos viską iš- 
šnipinėti ir toks pat noras nuslėpti teisy
bę. Keičiasi režimai, keičiasi valdovai, kei
čiasi aplinkuma, bet valdymo priemonės 
Rusijoje nesikeičia.

T. Vidugiris
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SĄSKRYDIS SODYBOJE

Jau ir be pranešimų visiems žinoma, kad 
gegužės 26-28 dienomis Sodyboje įvyksta 
tradicinis lietuvių sąskrydis. Sodyba, kaip 
ir kasmet, yra pasiruošusi svečius priimti 
ir aprūpinti.

Sąskrydis pradedamas gegužės 26 d. va
kare šokiais. Gros geras orkestras. Veiks 
barai su gėrimais ir užkandžiais.

Sekmadienį, gegužės 27 d., 11 vai. pamal
dos. Nakvynei bus parūpintos palapinės.

Šių metų sąskrydis vyks Vytauto Kalan
tos tragedijos ženkle.

Visi lietuviai, iš arti ir toli, kviečiami 
sąskridyje dalyvauti.
kiai.

DBLS IR L. N. B-VĖS CENTRO ŽINIOS

Gegužės 15 d. įvykusiame DBLS ir L. 
N. B-vės Valdybų posėdyje dalyvavo visi 
valdybos nariai.

Posėdyje buvo diskutuojami ir nagri
nėjami spaustuvės reikalai ir problemos. 
Z. Juras, pranešdamas apie lankymąsi 
Gloucester skyriuje, Motinos Dienos mi
nėjimo proga, pareiškė viltį apie esamą 
galimybę, kad per Sekmines Sodyboje, ge
gužės 27 d. tam tikrą programėlę gali iš
pildyti Gloucester ir Stroud skyriaus jau
nimas. i/j.

DBLS pirmininkas trumpai pranešė 
apie apsilankymą Nottingham skyriaus 
susirinkime.

Padiskutuota ir pasidalyta informacija 
apie įvykstantį ‘ PLB Seimą Amerikoje ir 
DBLS atstovo dalyvavimą Seime.

Plačiau kalbėta apie šią vasarą, Londo
ne, įvykstančią WACL (Pasaulio Antiko- 
munsitinė Lyga) konferenciją ir apie 
DBLS atstovo dalyvavimą šioje ir kitose 
konferencijose. Keletą dienų prieš WACL 
konferenciją, Londone įvyks jungtinė 
ABN ir EFC konferencija. Abiejose kon
ferencijose DBLS bus atatinkamai atsto
vaujama.

LIETUVIS TELEVIZIJOJE

BBC 2 Open University programoje ge
gužės 23 d. 5.50 vai. ir gegužės 27 d. 8.55 
vai. mokslinėse diskusijose dalyvauja lie
tuvis prof. Kastytis Baublys. Nepraleiski
te progos pasižiūrėti.

KAS PRIIMTŲ STUDENTĄ?

Koelno universiteto studentas lietuvis 
Viktoras Kamalowskis norėtų per atosto
gas atvykti AnglijorI pasitobulinti anglų 
kalboje. Jis prašo lietuvių patarimo ir pa
galbos. Rašyti: V. Kamalowskis, 507 Ber- 
gisch Gladbach, A. d. Kirchenfeld 16, West 
Germany.

LONDONAS
PARAPIJOS IŠVYKA Į LIETUVIŲ 

SODYBĄ
Per pavasario „Bank Holiday" atostogas 

parapijos komitetas rengia išvyką į Lietu
vių Sodybą.

Išvažiuojama sekmadienį, gegužės mėn. 
27 d. 8 vai. ryto nuo Lietuvių Bažnyčios, 21, 
The Oval, Hackney Rd., E.2. Prie Lietuvių 
Namų (1, Ladbroke Gardens, W.11) auto
busas bus 8.30 vai.

Kas norėtų dalyvauti, prašomi galimai 
greičiau užsirašyta pas S. Kasparą, klebo
nijoje, Lietuvių Namuose ar Z. Juro Baltic 
Stores krautuvėje. Kelionė kaštuos vienas 
svaras ir 25 penai. Sumokama užsirašant.

Sumokant pinigus prašoma pranešti, iš 
kurios vietos pageidaujama išvykti.

Lietuvių Parapijos Komitetas

IŠVYKA Į MARGATĘ

Šv. Onos draugija birželio 24 d. ruošia iš
vyką į Margate vasarvietę.

Draugijos narėms ir jų vyrams kelionė 
ir pietūs nemokamai. Kitiems — po 1,30 sv.

Kas norėtų išvykoje dalyvauti, prašomi 
pranešti sekretorei ar bet kuriai draugijos 
narei.

Sekretorės tel. 504-5215.
Pirmininkės tel. 500-5155.

Draugijos Valdyba

BIRMINQHAMAS
DIDELIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Vietos A. L. K. Bendrija, visiems ir cen
trinei valdybai talkininkaujant, liepos 14 
d., 6 vai. rengia plataus masto lietuvių ir 
jų bičiulių sąskrydį su akademine, menine 
ir linksma dalimi. Viskas vyks gražioje sa
lėje, miesto centre, šokiams gros rinktinė 
muzika. Gaivios programos išpildyti ir ste
bėti atvyks tautiečių iš visur ekskursijo
mis ir pavieniui.

Verta iš anksto įsidėmėti ir vienintelės 
metuose progos neužmiršti, 
rt-?'

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Pranešame vietos ir apylinkės tautie
čiams, kad gegužės 27 d., sekmadienį 

Gloucesterio ir Stroudo skyrius organi
zuoja ekskursiją į Sodybą.

Iš Gloucesterio išvažiuojame 7 vai. 30 
min. nuo ukrainiečių klubo, 37 Midland 
Road; iš Stroudo — 8 vai. iš miesto cen
tro.

Prašome nesivėlinti.
Sk. valdyba

MANCHESTERIS
KEPURAIČIŲ VARŽYBOS

Velykų pirmą dieną Manchesterio Liet, 
soc. klube, šalia kitų pramoginių dalykų, 
įvyko gražiausių prašmatniųjų kepurai
čių varžybos.

Varžybų komisiją sudarė V. Bernatavi
čius, J. Podvoiskis ir V. Motuzą.

Pirmą vietą laimėjo L. Navickaitė, 
Rcchdale; 2-trą — B. Remeikienė, Man
chester's; 3-čią — A. Bruzgys, Leigh; jo 
kepuraitė buvo juokingiausia, ir 4-tą — 
M. Blažienė, Ashton.

Šių varžybų sumanytojai buvo Leigh 
lietuviai. Premijas paskyrė liet, klubas. 
Jas laimėtojams įteikė Manchesterio Mo
terų Ratelio RŪTOS p-kė B. Barauskienė.

Gal kai kam atrodytų, kad kepuraičių 
varžybos nėra ypatingai didelis dalykas, 
tačiau pasirodė, kad jas paruošiant reikė
jo įdėti daug sumanumo ir kruopštaus 
darbo, kad jos būtų gražios, sudomintų 
publiką ir, žinoma, vertintojus. Tokie ir 
kiti panašūs dalykai paįvairina mūsų mo
notoniškas gyvenimo dienas, mus pra
džiugina, prajuokina. Tas parodo gražų 
pavyzdį kitiems, ypač jauniems, kad gy
venimas, jį puošiant ir įvairinant, darosi 
gražus ir įdomus.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d. Manchesterio Liet. Soc. 
klubo patalpose Maironio ir Živilės drau
govių skautai surengė Motinos dienos mi
nėjimą, kurin atsilankė daug publikos ir 
uniformuotų skaučių. Matėsi keletas at
vykusių iš Bradfordo ir pavienių iš kitur.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė Skautų 
ir Sekm. Mokyklos Tėvų K-to p-kas V. 
Bernatavičius.

Minėjimas pradėtas v. s. V. Barauskai
tės paskaita apie motiną angliškai, nes 
nemaža dalis atsilankiusių nemokėjo ge
rai lietuviškai. Po paskaitos L. S. Seser. 
/adeivė ps. Traškienė iš Bradfordo per
skaitė L. S. B. vadeivos v. s. J. Maslausko 
motinoms skirtą laišką.

Meninę dalį pravedė L. S. Seser. vadei- 
vė J. Traškienė.

Meninėje dalyje skautės padeklamavo 
lietuviškai ir angliškai motinos garbei ei
lėraščių. Padainavo lietuviškų, angliškų 
ir vieną itališką dainų, kuriose yra mi
nima motina. Dainas dainuoti buvo pa
kviesta visa publika, kuri noriai prisidė
jo. Itališkai „Mama" padainavo lietuvių 
žmonos italės. Akordeonu pagrojo skautė 
p. R. Bernatavičiūtė. Minėjimas baigtas 
giesme Marija, Marija.

Manchesteryje tokios rūšies minėjimas 
buvo pirmas, kuriame programa buvo at
likta tautiškai mišri, kaip iš dalies tautiš
kai mišrūs esame mes patys. Deja, prie to 
privedė pats gyvenimas. Kaip praktika 
parodė, tokios rūšies programa buvo ga
na vykusi. Ne vien tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai bei jaunieji skautai supra
to programos turinį ir mintį. Be to, į pro
gramos atlikimą buvo įjungta ir publika. 
Visa, kas buvo sakoma lietuviškai, buvo 
paaiškinta ir angliškai. Tokią visiems pri
taikintą programą paruošė L. S. Seser. 
vadeivė J. Traškienė. Už tai ją galima tik 
pagirti.

PAGERBTUVĖS

Grįžus V. Kavaliauskui iš ligoninės ir 
stiprėjant namuose, didelis bičiulių būrys 
jo garbei klube surengė „cepelinų“ balių, 
kurį ruošiant, šeimininkėms padėjo ir vy
rai.

STIPRĖJA NAMUOSE

A. Kuzmickas, buvęs ilgametis klubo 
pirmininkas ir klubo garbės narys, grįžęs 
iš ligoninės sveiksta ir stiprėja namuose. 
Jį aplanko draugai ir pažįstami.

Taip pat namuose sveiksta ir stiprėja 
A. šliauteris po plaučių operacijos. Jo su
stiprėjimui reikės ilgesnio laiko. Retkar
čiais jį aplanko artimi ir pažįstami.

Linkime jiems kuo greičiau visiškai pa
sveikti.

Klubo v-ba ir nariai 
A. P-kis

ITALIJA
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, gegužės 27 dieną Domosso- 
loje, Italijos-Šveicarijos pasienyje įvyks 
šiaurės Italijos lietuvių suvažiavimas, į ku
rį taip pat kviečiami Šveicarijos lietuviai. 
Laukiamas ir vysk. Deksnys.

Suvažiavimo programoje numatytos pa
maldos ir kultūrinė programa, lietuvių dai
nos ir tautiniai šokiai.

Domossola yra nedidelis miestas Alpių 
kalnuose, tarp Lago Maggiore (ežero) ir 
Šveicarijos sienos. Čia nuolat gyvena kun. 
Jeronimas.

VOKIETIJA
MOTINOS DIENA MUENCHENE

„Kaip Neries krantais šešėlis prabėgo 
mūsų dienos. Nemuno tėvynėje paliko pa
sakų pilys ir negrąžinamų dienų pasaulis 
po motinos meilės sparnais. Tasai pasau
lis buvo siauras, bet savas ir jo pakako die
nų dienoms. Vakarais ten degė mažas ži
burėlis, už langų lingavo baltos vyšnios ir 
sviro raudonos serbentų kekės. Rugių lau
kai kvepėjo šilta juoda duona. Ties kryž
kelėmis budėjo Dievas ir Sopulingoji Moti
na su perverta širdimi. Ką išeidami išsine- 
šėme iš protėvių gimtosios žemės, iš tėviš
kės pakluonių, liks kaip nenykstantis gra
nito testamentas sekančioms kartoms...

Jaunuoli, nepažįstu tavęs, bet žinau tavo 
būdą, nes ir pati jauna buvau. Tu dažnai 
liūdi, kad šioje žemėje nėra tiesos, kad per
daug purvo ir skriaudų. Tu manai, kad 
žmonės be širdies, kad sena motina tavęs 
nesupranta. Tu klysti, jaunuoli mielas. Tu 
neseniai pradėjai eiti gyvenimo keliu, tad 
nesakyk, ak, aš pavargau, nebegaliu. Da
ryk jaunystės šuolį į laisvę ir erdves, tada 
pajusi galią, pajusi burtą siekimo ir laimė
jimo! Pajusi, kad ir motina sena tave su
pranta, kai ji tarp delnų paėmusi šventą 
indą žengia per slenkstį verkdama. Tarp 
delnų.namų ugnelė spindi: — dek, ugnele, 
šviesk negesdama visą mano tolimą kelią ir 
paslėpki motinos kančias“...

Šiomis iš mūsų poetų parinktomis minti
mis Muencheno Moterų Klubo pirmininkė 
E. Rugienienė atidarė minėjimą (12. V.), iš 
karto nutiesadam tiltą tarp šios dienos vei
kėjų — motinų ir jaunimo, kuris susirinko 
pagerbti jas menine programa.

Po trumpo Apylinkės Valdybos pirm. K. 
Ausiejaus sveikinimo, labai jautriu, sūniš
ku žodeliu kalbėjo jaunimo atstovas Marius 
Dresleris. „Mama — tai tūkstančius kartų 
kartotas žodis, tūkstančius kartų matytas 
žmogus, o vistiek jos vertės mūsų gyveni
me pilnai negalima apskaičiuoti... Nebūtų 
ji mūsų mokytoja, nebūtų ji pavyzdys, tai 
visa mūsų žmogiškoji vertė būtų niekas.“ 
Mariui pati didžiausia metuose šventė, di
desnė už Kalėdas ir Velykas, tai Motinos 
diena, nes „tik motina mus moko mylėti 
viską — gamtą, artimą ir Dievą.“ Motinos 
žodis reiškia jam pačias gražiausias ir di
džiausias dorybes. Jis norėtų ne kartą į me
tus, bet kelis kartus švęsti Motinos dieną, 
kad būtų galima kuo dažniau pagerbti, at
sidėkoti motinoms, pasidžiaugti, kad mes 
jas turime. „Mieliausiai apkabinčiau šian
dien jus visas, mamos, mano gilios pagar
bos ženklan“, užbaigė jaunimo atstovas. Na, 
ir apkabino jis pirmininkę, o jaunieji da
lino motinoms gvazdikus, dainuodami „O 
kaip aš pasiilgau, močiut, tavęs, kur tas ke
lelis ilgas mane nuves“.

Deklamavo eilėraščius — jaunųjų vardu 
— Aušrelė Skeberdytė, o jaunimo — Viole
ta Hermanaitė ir Marius Dresleris. Poezi
jos ir dainų montažą atliko D. Barūnaitė, 
Ed. ir M. Dresleriai, A. Gelžinytė, V. Her
manaitė, A. ir R. Pauliukevičiai.

Užbaigai jaunimas priminė, kad 14 gegu
žės Romo Kalantos susideginimo metinės, 
kurias Muencheno jaunimas atskirai pami
nės, bet šia proga pakvietė visus, susitel
kimo minute, pagerbti Kalantą ir drauge 
jo motiną.

Nepaprastai šiltoj nuotaikoj, kurią gali 
sukelti tik motinos ir vaikų meilė, tęsėsi 
pobūvis, Moterų Klubo narėm vaišinant 
gausiai susirinkusius svečius.

Dukra

JAUNIMO SEMINARAS BAD
WOERISHOFENE 

Vokietijos Ateitininkų Sendraugių Val
dyba (dr. J. Norkaitis, prel. dr. P. Celiešius, 
kun. A. Bunga, dir. V. Natkevičius ię A. 
Grinienė) buvo sukvietusi (26-29 balan
džio) pietų Vokietijos jaunimą į lietuvišką 
seminarą. Dalyvavo taip pat keli Vasario 
16 gimnazijos mokiniai ir atstovų iš toli
mesnių vietų — Ludwigshafen, Zweibruec
ken, Hamburgo. Kun. A. Bungos svetinga 
klebonija jau ne kartą yra globojusi pana
šius suvažiavimus. Kaip savoj pastogėj jau
tėsi ir šį kartą jaunimas, prelegentai ir sve
čiai.

Seminarui vadovavo kasdien kitas pirmi
ninkas iš jaunimo tarpo — Rūta Grarudu- 
šytė, Alfredas Lutzas, Marius Dresleris, 
Arūnas Balkus.

Prel. dr. P. Celiešius darė pranešimą apie 
Australijos ir Afrikos kraštų ir ten gyve
nančių lietuvių padėtį, apie Eucharistinį 
kongresą Australijoje. Tai buvo įspūdžiai iš 
neseniai įvykusios kelionės.

Jau eilė metų, kaip Vokietijos lietuvių 
jaunimo suvažiavimai yra pinigais remia
mi Tarpt. Katalikų Jaunimo Biuro Rytų ir 
Vidurio Europos pab. jaunimui. Bet pirmą 
kartą lietuviško jaunimo suvažiavime skai
tė paskaitą apie Vokietijos užsienio politi
ką to biuro referentas W. Kloetzl. Jo pa- 
skaiton buvo pakviesti ir ilgose, karštose 
diskusijose aktyviai dalyvavo Bad Woeris- 
hofeno vokiškasis jaunimas.

Kun. A. Rubikas skaitė paskaitą: „Žmo
gaus dvilytiškumas Šv. Rašte“; išeidamas 
iš Šv. Rašto, aiškino problemą, kuri kyla 
iš lytinio momento žmogiškoje būtyje. Kar
tu prelegentas pastatė šv. Rašto užimamą 
poziciją į kultūros istorijos foną, ypač iš
plėtodamas du tos istorijos atvejus, būtent, 

graikų kultūrą (monolitinę) bei krikščio

niškosios kultūros šakas ir jų evoliuciją.
Art. Hermanas nagrinėjo labai aktualią 

Vokietijos jaunimui temą — Kaip įeiti su 
lietuviškomis problemomis ir kultūra į vo
kišką visuomenę.

Suprantama, kad didelio dėmesio susi
laukė pranešimai apie okupuotos Lietuvos 
jaunimą. Prel. Celiešius padarė įvadą, kurį 
sekė neseniai iš Lietuvos atvažiavusio jau
nuolio, ten baigusio mokslus, gyvas liudi
jimas.

Vieną popietę jaunimas ekskursavo į ne
toli esančias Alpes, apžiūrėjo Neuschwein- 
stein ir Hohenschwangau Liudviko pilis.

Sekmadienį prel. Celiešiaus laikomose 
pamaldose galingai skambėjo „Linksma 
diena mums nušvito" bei kitos giesmės. R. 
Graudušytė, S. Jasulaitis, P. Nevulis ir K. 
Pauliukevičiūtė skaitė lekcijas ir maldas.

Baigiant paskutinius pietus, pirm. dr. J. 
Norkaitis padarė seminarų darbų santrau
ką, padėkojo prelegentams, pirmininkavu
siems, diskusijų dalyviams ir pakvietė vi
sus susirinkti XX-je Lietuviškųjų Studijų 
savaitėje 19-26 rugp. Romuvoje.

Jaunimo vardu padėką išreiškė M. Dres
leris. Seminaras patikęs ir mielai laukia 
daugiau tokių.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Į STOVYKLĄ

Autobusas į skautų stovyklą Lietuvių So
dyboje iš Mančesterio (nuo Lietuvių klubo, 
121, Middleton Rd.) išvyksta liepos 28 d., 
šeštadienį, 9 v. ryto. Apie 11 vai. sustosime 
Derbyje, Abbey st., (prie J. Levinsko na
mų) paimti derbiškių skautų.

Autobuse bus laisvų vietų. Jei kas iš tė
vų ar globėjų norėtų vykti kartu, mielai 
priimsime. Kelionės kaina į Sodybą ir at
gal — 4 svarai. Pranešti J. Maslauskui ar 
A. Gerdžiūnui.

Stovyklos vadovybė

Į jubiliejinę Lietuvių Skautijos 55 metų 
sukaktuvinę skautų stovyklą, kuri įvyksta 
rugpiūčio 19-29 d. d. prie Clevelando JAV, 
iš Anglijos Rajono vyksta du atstovai: se
serijos atstovė v. s. si. Vida Barauskaitė 
iš Mančesterio ir Brolijos atstovas v. s. Juo
zas Maslauskas. Atstovai tūkstantinėje 
skautų stovykloje JAV atstovaus Rajonui 
ir D. Britanijos visuomenei.

Vadovas

V. Valatkos
Beveik visi yra girdėję apie iš Lietuvos į 

JAV atvykusį miškininką ir dainininką 
Vidimantą Valatką. Jau ne vienoje vietoje 
jis koncertavo ir darė pranešimus apie gy
venimą Lietuvoje ir KGB veiklą. Vieni 
tuos -pranešimus priima palankiai kaip tik
rą pinigą, kiti į juos pažiūri skeptiškai, pa
abejoja, o kartais ir pasišaipo.

Balandžio viduryje V. Valatka koncerta
vo ir darė pranešimus Toronte ir Hamilto
ne, Kanadoje. Čia pateikiama keletą ištrau
kų iš tų pranešimų, skelbtų „Tėviškės Ži
buriuose“ (Nr. 17), susilaikant nuo bet ku
rių komentarų.

Rašinio, kurį paruošė V. Kst., įžangoje 
yra paaiškinimas:

„Balandžio 14-15 d. d. koncertus Toronte 
ir Hamiltone turėjo lyrinis tenoras Vidi- 
mantas Valatka, ištisą dešimtmetį dirbęs 
KGB saugumui, atsiųstas į JAV su specia
liu uždaviniu, ten atskleidęs savo kortas ir 
atsisakęs ryšių su savo buvusiais darbda
viais. Svečias iš Kalifornijos po abiejų kon
certų padarė pranešimus apie dabartinę 
Lietuvos būklę, atsakinėjo į klausimus. To
ronte girdėjome jo du pranešimus — ba
landžio 14 d. koncerto salėje ir balandžio 
17 d. Šv. Jono Kr. parapijos salėje.“

„Reformuotasis KGB saugumas žmogui 
palaužti naudoja psichologinius metodus, o 
kai nepavyksta, griebiasi inscenizuotos sa
vižudybės. Pavyzdžiu V. Valatka nurodė 
kalbininko dr. Jono Kazlausko nužudymą. 
Oficialiai buvo paskelbta, kad jis nusižudė, 
bet iš tikrųjų buvo nužudytas KGB agen
tų. Kas ir kodėl padarė tokį sprendimą, nė
ra žinoma. Spėjama, jog įsakymas nužudy
ti dr. J. Kazlauską buvo duotas iš Mas
kvos.“

„Kai V. Valatka jau dirbo Kauno muzi
kiniame teatre, už atsišaukimų platinimą 
buvo suimtas ir nuteistas vienas choristas. 
Be to, jam nekartą teko nugirsti KGB įstai
gose prasitarimus apie veikiantį pogrindį. 
Pasak V. Valatkos, pogrindininkams susek
ti yra naudojami KGB saugumo užverbuoti 
išeivijos lietuviai. Kai jie atvažiuoja Lietu
von, stengiasi susitikti su kiek galint dau
giau žmonių ir laukia, kol prie jų prieis po
grindžio atstovas, galbūt norintis išsiųsti 
užsienin kokį nors pranešimą ar knygos 
rankraštį. Tačiau ir šis numatytas masalas 
buvo nesėkmingas.“

„Į išeivijos lietuvius, atvykusius studi
juoti Vilniun, vietiniai studentai žiūri su 
panieka. Jie žino, kad tas užsienietis stu
dentas yra atvykęs iš laisvo krašto, kur 
taip pat yra galimybė siekti mokslo, o jis 
vis dėlto pasirinko okupuotą kraštą ir jo 
paslaugų laukiantį okupantą.

Be komunistinės ideologijos tiesioginėse 
studijose, užsieniečius studentus stengia
masi paveikti specialiai paruoštais ir pa-

Prieš 25 metus
Britanijos Lietuvis, 1948 m. gegužės 21 d.

* J. M. Gojus duoda įdomias išvadas 
apie Anglijoje koncertavusius lietuvius 
dainininkus. Esą jie ištirpdę anglų širdis. 
Pasisekimas nelauktas. Sutikti lietuviai 
sveikinami ir draugais apšaukiami. Bet 
mūsiškiai laukę daugiau — ką pasakys 
spauda? O čia, pvz., Coventry, pasirodžiu
si maža žinutė kronikoje — ir šnypšt.

* Bronys Raila pasibara su dviem buv. 
Lietuvos miništeriąis pirmininkais L 
Galvanausku ir iš Anglijos į JAV atvy- 
kukiu gen. Černium. Pirmasis esą pareiš
kęs, kad šitoji lietuvių generacija neturi 
vilties nepriklausomybės susilaukti, o 
antrasis, kad naciai buvę pavojingesni, 
negu bolševikai. B. Raila šiuos pareiški
mus vadina defetistiškomis teorijomis.

* K. Kudla pareiškia netikįs K. Barėno 
paskelbta „Lietuvių Žodoyje“ žinia, kad į 
Angliją galėtų persikelti ir vyresnio am
žiaus žmonės, jei atvykusieji sudarytų su 
juos sutinkančiais įdarbinti ūkininkais 
sutartis.

* Paskelbtas sąrašas lietuvių, gavusių 
leidimus išvykti į Argentiną. Jų tarpe yra 
Vytautas Andruškevičius, Algimantas Bi
kinis, Antanas Paulavičius. Berods, jie vi
si pasiliko Anglijoje.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
LIGONIŲ IR SENELIŲ LANKYMAS

Laimingi yra tie, kurie turi šeimas, tada 
atsidūrę nelaimėje nesijaučia vieniši ir ap
leisti. Bet šalia laimingųjų yra daug lietu
vių, kurie pateko į šį kraštą vieni. Dėl li
gos ar senatvės tokie pavieniai žmonės at
siduria ligoninėse ar senelių namuose. 
Jiems yra labai liūdna, kai nei vienas lie
tuvis jų neaplanko. Pabaigoje šio laiško 
duodu vieno lietuvio adresą, kuris per il
gą metų eilę senelių namuose nebuvo ap
lankytas nei karto. Būtų labai gražu, kad 
lietuvis kunigas ir šiaip tautiečiai tokius 
žmones aplankytų. Lietuvio kunigo aplan
kymas suteiktų tokiems žmonėms dvasinės 
paramos. Taigi aplankykime šį lietuvį. Jo 
adresas: S. Barysa, Stoney Rayd Hospital, 
Ward 2, Wakefield.

Vienišas lietuvis
Red. pastaba

Rašantieji į Skaitytojų Laiškų skyrių ir 
pasirašą slapyvardžiais, prašomi atskirai 
parašyti savo tikrąją pavardę ir adresą. 
Kitokiu atveju laiškai gali būti nespaus
dinami.

pranešimai
rūpintais draugais. Neriamasi iš kailio, kad 
tik tokie studentai, užsienin grįžę, pasisa
kytų už sovietinės Lietuvos pripažinimą ir 
taptų bendradarbiautojais.

V. Valatka mūsiškiams studentams pata
rė stoti į išeivijos lietuvių antikomunistines 
organizacijas, tapti savo tėvų pakaitais, 
tęsti jų veiklą ir ateityje papildyti vadų ei
les. Tai esanti geriausia pagalba dabartinei 
sovietų okupuotai Lietuvai.“

„Visus išeivijos su kraštu bendradarbia
vimo reikalus tvarko ir prižiūri ne ryšinin
kų komitetas, bet specialus KGB skyrius 
Vilniuje, vadovaujamas ruso pik. Dubrovi- 
no, kuris yra gerai išsilavinęs, moka kelias 
kalbas.

Kai sužinoma, kad iš užsienio atvyksta 
kuris nors žymus tautietis, planus jam su
tikti paruošia ar bent aprobuoja pik. Dub
rovinas ir jo bendradarbiai. Surandama to
kio asmens giminių, bičiulių, kurie įparei
gojami detalizuotai užrašyti turėtus pokal
bius. Tokiam svečiui plačiai atveriamos du
rys, taikomos išimtys, nes norima laimėti 
jo pritarimą dabartinei santvarkai. Jeigu 
jis, pvz., kuriame muziejuje pasigenda ko
kių nors rodinių, muziejus dažniausiai bū
na jais papildomas, kad kitiem panašiem 
užsienio svečiam sudarytų dar geresnį 
įspūdį.

V. Valatkos teigimu, pagrindinis užsie
niečiams skirto KGB skyriaus ir pik. Dub- 
rovino tikslas — sovietinės Lietuvos pripa
žinimas. Maskva nori, kad išeivijos lietu
viai atsisakytų kovos už Lietuvos nepri
klausomybę, pasisakytų už jos įjungimą 
Sovietų Sąjungon bei dabartinę santvarką. 
Ypatingas dėmesys tenka išeivijos jauni
mui, nes vyresniosios kartos nesitikima lai
mėti.“

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gegužės 27 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

MANCHESTER — gegužės 27 d., 11 vai.
COVENTRYJE — birželio 3 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's. Po pamaldų šventina
mi paminklai ant (kapų a, a. Broniaus 
Paulutaičio. Vytauto Matažinsko, Ka
zimiero Klasausko ir Jono Keručio.

NOTTINGHAME — birželio 3 d., 11.15 
vai. Liet, židinyje.

NOTTINGHAME — birželio 10 d., Sekmi
nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — birželio 17 d., 
11 vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME —birželio 17 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
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