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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO BREŽNEVAS-KAS JIS?
Jeigu kas dar prisimena mano paskutinį 

„laišką“, aš jį užbaigiau pasauliniu šach
matų turnyru tarp ruso Spaskio ir ameri
kono Boby Fisher Islandijoje. Koks keistas 
supuolimas — naujai brėkštančiame pasau
lio politiniame turnyre pirmas ėjimas irgi 
įvyto prie Islandijos 'krantų.

Mes visi gerai žinome jau pusėtinai įsise
nėjusią nesantaiką tarp anglų ir islandų 
dėl silkės — kur kiek ir kaip ją gaudyti. 
Geriant taurelę „skaidriosios“, net sunku ir 
įsivaizduoti, kad toji silkelė, pamarinuota, 
pakepta, ar paraityta, galėtų suvaidinti pa
saulinės reikšmės politinį vaidmenį. O su
vaidino! Kai Anglijos karo laiveliai pasiro
dė prie Islandijos krantų savų žvejų ap
saugai, kur buvę kur nebuvę, tuojau atsi
rado ir Sovietų karo laivai. Tik jų daugiau 
ir didesni negu anglų.

Islandija yra nedidelis kraštas, beveik 
Atlanto poliarinėj zonoj, nesvetingas ir 
niūrus. Ji dvigubai didesnė už Lietuvą, bet 
gyventojų turi mažiau negu Vilnius. Atro
dytų, kad Islandija turėtų būti niekam ne
įdomi, nereikalinga sala. Priešingai — jau 
daug metų Sovietai laiko ten didžiulę am
basadą su šimtu ar daugiau „diplomatinės“ 
įgulos. Islandijos gabesniems studentams 
suteikiamos geriausios sąlygos mokytis 
Maskvoje, o prie valdžios stovintieji gau
siai vaišinami kaviaru ir vodka.

Kitoj tos pačios Islandijos vietoj yra įsi
tvirtinusios J. A. Valstybės. Jos čia turi 
vieną didžiausių NATO kariškų bazių At
lanto vandenyne.

Pamažu aiškėja, kad prie Islandijos 
krantų vyksta tyli, bet arši kova tarp 
Kremliaus ir Vašingtono dėl įsiviešpatavi
mo Atlanto vandenyne. (Taip pat, kaip ji 
dar tebevyksta Viduržemio jūroje). Jau 
yra rimtų spėliojimų, kad Islandijos vy
riausybė pasiruošusi atšaukti savo sutartį 
su Amerika ir įsakyti amerikiečiams išsi
kraustyti .Tokiu atveju Sovietai, silkių ap
saugos priedanga, įplauktų į Islandijos 
vandenis ir ten įsitvirtintų. Štai, Vakarų 
Europa ir taptų Sovietų karo laivyno ap
supta — iš šiaurės — Atlante, iš pietų — 
Viduržemio jūroje.

Sakyčiau, gal tai viena iš Kremliaus pa
siruošimo fazių sparčiai artėjančiai Euro
pos Saugumo konferencijai. Toji fazė dar 
nebaigta.

***
Kitos Kremliaus pasiruošimo fazės yra 

jau užbaigtos ir apipavidalintos.
Keturių mėnesių .bergždžių pasitarimų 

Vienoje laikotarpy, paaiškėjo štai kas: nuo 
to laiko, kai Kremlius nusprendė okupuoti 
Čekoslovakiją, Sovietų kariuomenė prie 
Vakarų Europos sienų padidėjo iki 4,5 mi
lijono kareivių su 35 divizijom rezervo. Or
laivių skaičius padidėjo 50 nuošimčių; 1500 
visai naujų tankų neseniai buvo prisiųsta 
į Rytų Vokietiją; tolimojo šaudymo raketų 
skaičius padvigubėjo. Sovietų povandeni
nių laivų skaičius pasiekė ir pralenkė visus 
NATO kraštus ir pusė jų varoma atomine 
jėga. Be to, jie turi jau ir tokių laivų, ku
rie gali apšaudyti bet kurią NATO šalį, 
neišplaukdami iš savų teritorinių vandenų 
(Amerika tokius laivus šiuo metu dar tik 
bando). Sovietai taip pat pradėjo statyti
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septynius didžiulius lėktuvnešius, kurių iki 
šiol visai neturėjo. Sutraukus visa tai į vie
ną milžinišką krūvą, negalima nepasakyti, 
kad 75% visos šitos ginkluotos pabaisos 
šiuo metu yra nukreipta prieš Vakarų Eu
ropą (ne prieš Kiniją, kaip gal dažnas ma
nytų).

Šį įspūdingą sąrašą noriu papildyti tik 
ką išgirsta per radiją žinia, kad Islandija 
atšaukia sutartį su JAV. Reiškia, Brežne
vas apsisprendė, kad jis gali rėžti į veidą 
amerikiečiams dar prieš atvykdamas į 
Ameriką. Įdomu. Tai yra, žinoma, prieš 
visas aukštosios politikos diplomatines tai
sykles, bet Brežnevas žino, ką daro, ir daro 
gerai apsvarstęs.

Taigi, iš Kremliaus bokštų žiūrint, Euro
pa yra pilnai apsaugota. Kokios tad Eu
ropos saugumo konferencijos dar Kremlius 
nori ir ko jis ten ieškos?

♦**
Žiūrint gi pro Vakarų Europos mažą, pu

sėtinai aprūkusį langelį, vaizdas kiek ki
toks — kiekvienas skuba kaip įmanydamas 
įsiteikti Brežnevui, štai italai suskubo pa
statyti milžinišką automobilių fabriką prie 
Volgos; amerikonai statys gigantišką trą
šų įmonę prie Charkovo, kaštuojančią du 
tūkstančius milijonų dolerių; anglai jau pa
sirašė 10 metų ekonominio bendradarbiavi
mo sutartį; vokiečiai statys dideles plieno 
liejyklas prie Kursko ir t. t. ir t. t. O sma
giausias juokas (kitaip pavadinti ir ne
įstengiu) iš to viso yra tas — Sovietai už 
visa tai nieko nemoka! Statantieji galės pa
siimti atlyginimą tų pastatytųjų įmonių pa
gamintomis prekėmis, bet Kremliaus nu
statyta kaina. Kas visoj šioj dramatinėj ko
medijoj juoksis paskutinis —• netenka abe
joti.

O kur tie šimtai ir net tūkstančiai vaiz
būnų, kurie, anot Vokietijos kanclerio 
Brandt, važiuos į Sovietus ir veš su savim 
ne tik pinigų, bet ir vakarietiškos laisvės 
žodžius? štai atsakymas — Didžiausias 
Vak. Vokietijos bankas norėjo atidaryti 
savo skyrių Maskvoje. Kremlius davė lei
dimą — turėti vieną kambarį, vieną rašo
mą mašinėlę, du stalus ir dvi kėdes. Tik 
vienam žmogui, banko atstovui, leista at
vykti iš Vokietijos. Mašininkė (jo padėjė
ja) turinti būti gimusi Rusijoj.

Skamba kaip mano mielo draugo Rui
gio Andriušio juokai.

»»*
Ir vis dėlto būtų labai klaidinga manyti, 

kad Sovietai neturi savų sunkiai išspren
džiamų problemų ir Brežnevo gyvenimas 
yra lengvas. Brežnevo nuoširdus draugas 
yra Lenkijos vyriausias komisaras Gerek. 
Vieną vidurnaktį Brežnevas jam paskambi
no.

B: Sakyk man, tovarišč. Juk buvai kartą 
Londone ir matei labai aukštą mūrinį stul
pą. Ant jo, sako, stovi žmogus su viena 
akim; sako, jis žymiausias Anglijos kariuo
menės vadas. Kas jis per vienas?

G: Ak... tai Nelsonas. Jis sunaikino 
Prancūzijos laivyną ir tuo sulaikė Napo
leono invaziją.

B: Ačiū, tovarišč.
Sekantį vidurnaktį Brežnevas vėl skam

bina.
B: Vakar, tovarišč Gerek, paminėjai Na

poleoną. Juk jis ir mūsų kraštą buvo už
kariavęs. Bet vėliau atsirado kažkos rusų 
generolas, irgi su viena akim, ir sumušė 
visą didžiulę Napoleono armiją. Aš tik ne
prisimenu jo pavardės. Gal tu žinai?

G: Tai buvo Kutuzovas.
B: Ačiū, tovarišč.
Trečią vidurnaktį Brežnevas ir vėl skam

bina.
B: Pasakyk, tovarišč, man dar tik vieną 

dalyką. Sako, kažkur toli, M. Azijos smėly
nuose gyvena kažkoks nuostabus žmogus 
taip pat su viena akim; jis su maža saujele 
kareivių per šešias dienas nugalėjo 20 mi
lijonų egiptiečių tautą. Ar tu pažįsti jį?

G: Tai Mošė Dajan. Bet pasakyk man 
dabar, tovaryšč Brežnev, kodėl jau trečią 
naktį neduodi man ramybės?

B: Matai, jau trečią naktį posėdžiauja 
Aukščiausioji Taryba, ji svarsto ir vis ne
gali apsispręsti, ar vyriausiam visų Sovie-

Populiariausias asmuo tarptautiniuose 
horizontuose šiuo metu yra Leonidas Brež
nevas. Apie jį ir jo žygius rašo viso pasau
lio spauda. Palikę nuošaliai politinius klau
simus, pažiūrėkime, ką toji spauda sako 
apie Brežnevą kaipo žmogų.

Beveik visi rašantieji pripažįsta, kad 
Brežnevas nėra, kaip anglai sako, persona
lity. Jis net neturi jokių naujų idėjų, kurių 
pilnas buvo Chruščiovas. Todėl nenuosta
bu, kad po Chruščiovo žlugimo, pradėjus 
būkštauti dėl asmenybės kulto sugrąžinimo, 
vienas propagandistas pasakęs, kad nega
li grįžti asmenybės kultas, nes nėra pačios 
asmenybės. Brežnevo pagrindinis tikslas 
yra išlaikyti esamą padėtį nors ir kažin ko
kia kaina.

Brežnevas yra Stalino politikos sekėjas. 
Jis siekia absoliutinės valdžios. Niekas la
bai nenustebtų, jei vieną dieną Kosyginas 
būtų atstatytas ir ministerio pirmininko kė
dę pasiimtų Brežnevas. Iš tikrųjų jis ir 
dabar ją beveik visą yra užsėdęs. Taip pa
darė Stalinas, o paskui ir Chruščiovas.

Kalbėtojas iš Brežnevo ne koks. Lygiai 
kaip Stalinas. Bet kompanijoje jis pralen
kia Staliną sugebėjimu svečius vaišinti sul
tingais anekdotais ir komplimentais mote
rims. Išgėrimu, tur būt, abu galėtų palenk
tyniauti. šiaip jau sakoma, kad jei Brež
nevo antakius nuleistum po nosim, tai ir 
gautum Staliną su ūsais.

Kalbama, kad Maskvoje yra žinomi 
Brežnevo bučkiai. Jis jų negaili nei vy
rams, nei moterims. Pastarosioms nepa- 
šykšti ir komplimentų. Sutikęs žavingą 
kanclerio Brandto žmoną Bonoje pareiš
kęs, kad jai atvykus į Sovietų Sąjungą, vi
sa Maskva būtų po jos kojomis.

Knygų, teatro ir meno Brežnevas ne
mėgsta. Į baleto spektaklius eina tik su 
oficialiais svečiais. Mėgiamiausias jo spor
tas — medžioklės. Medžiodamas jis esąs 
aplankęs visą Sovietų Sąjungą ir net Ka
zachstane šaudęs meškas.

Nepaprastai mėgstąs stebėti futbolo 
rungtynes. Pasitaiko, kad žaidėjai ir pub
lika turi gerokai palaukti, kol į rungtynes 
atvyks Brežnevas. Dažnai rungtynes stebi 
per televiziją, kurią turi šalia savo darbo 
kambario.

Vakariečių mados žavi Brežnevą. Pagal 
tas madas jis perkasi drabužius, kerpasi 
plaukus, net lygina veido raukšles. O ypa
tingai mėgsta gerus automobilius. Papras
tai iš visų kelionių jis parsiveža vis naują 
mašiną. Todėl jo garaže šalia sovietinio 
Zils dar stovi Rolls-Royce, Cadillac, Mer
cedes ir dar vienas prancūzų 'prabangos au
tomobilis. Sako, kad Vokietijoje, bebandy- 
damas naujai gautą 6.000 svarų vertės Mer
cedes, vos išvengęs nelaimės.

Jei geroje nuotaikoje, moka priimti ir 
vaišinti svečius. Kompanijoje jo manieros 
yra dailios, be priekaištų. Pvz., Brandtui 
atvykus į Sovietų Sąjungą, Brežnevas kuk
liai pakvietė jį čia pat aerodrome truputį 
užkąsti. Tas „užkandis“ išvirto į vodkos, 
ikros ir šampano puotą, užsitęsusią tris va
landas.

Netrūksta jam savimeilės ir išdidumo. 
Iškilti iki dausų, pasidaryti naujuoju caru 
ir garbingai pasitraukti — toks esąs jo no
ras. Jo kalbos, kaip ir Stalino, yra ilgos ir 
visiems laikraščiams privalomos. Norėda
mi įsiteikti, „aparačikai“ buvo nutarę iš
taisyti kalendorių, atkeldami Brežnevo gi
mimo datą iš gruodžio 19 d. (pagal seną 
kalendorių) į sausio 1 d. (pagal naują). 
Atseit, būtų įspūdingiau gimtadienį švęsti 
per Naujus Metus. Brežnevas su tuo suti
kęs. Tik vėliau paaiškėjo, kad jau jo gimi
mo data vieną kartą buvo ištaisyta...

Darbininkas jis yra stropus ir geras. 
Dirba po 16 valandų per dieną. Ir niekada 
nepavėluoja. Užsienio žurnalistai pasakoja, 
kad jie nustato savo laikrodžius pagal 
Brežnevo automobilio atvykimą į darbą. 
Darbo pomėgį jis išmokęs iš Stalino.

Šeimyniniame gyvenime Brežnevas yra 
kuklus. Gyvena trijų miegamų kambarių 
bute, kuriame išaugino sūnų ir dukterį. 
Kartu gyvena ir jo 86 metų motina. Jo 
žmona Viktorija (vedęs prieš 40 m.) yra 
kilusi iš pasiturinčios šeimos. Tos šeimos 
papročius ji perdavė ir savo vyrui. Be kita 
ko, jis mėgstąs šunis ir laiko Didįjį daną 
ir Sibiro aviganį. Žinoma, be šio kasdieniš- 

tų kariškų pajėgų vadui maršalui Grečko 
išlupti vieną akį, ar ne.

♦#*
Taigi, brangūs lietuviai, kai sužinosime, 

kad Kremlius jau lupa Grečko akį, tai bus 
mums ženklas vėl dėtis lagaminus.

Tuo tarpu gi š. m. liepos 8 dieną Helsin
kyje įvyks pirmieji Sovietų šaukiamos Eu
ropos saugumo konferencijos posėdžiai, ku
rie užtruks visą savaitę, o gal ir kiek il
giau. Po to posėdžiai bus perkelti į Žene
vą ir tęsis penkis ar aštuonis mėnesius.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas 

ko buto jis dar turi vasarnamį ir specialias 
patalpas Kremliuje.

Alga, palyginti, nedidelė — 1.000 rublių 
per mėnesį (vidut. tarnautojo alga 122 rub
liai). Tačiau jis ir kiti politbiuro nariai 
valstybės banke turi atviras sąskaitas, iš 
kurių gali imtis pinigų, kiek nori. Iš viso 
skaitoma, kad partijos aukštuomenė gyve
na labai prabangiai ir visai nežino, kaip 
verčiasi eiliniai piliečiai Sovietų Sąjungo
je.

Nežinia — žiauraus būdo ar savisaugos 
instinkto vedamas, Brežnevas susigrąžino 
Stalino dvasią į Chruščiovo paliktą tuščią 
vietą.

Jis pastatė Stalinui 10 pėdų aukščio pa
minklą, o Chruščiovą nugrūdo į paprastas 
kapines. Jis užčiaupė burnas sovietų rašy
tojams, menininkams ir eiliniams pilie
čiams, kurias Chruščiovas buvo leidęs 
šiek tiek atidaryti. Chruščiovas buvo 
atidaręs darbo stovyklų vartus ir kaliniai 
buvo pradėję grįžti namo. Dabar stovyk
los vėl prisipildo ir jų vartai vis kiečiau 
užsidaro. Sovietų Sąjunga vėl darosi užda
ra tvirtovė, nes Brežnevas atidžiai žiūri, 
kad jokia užsieninė įtaka neprasiskverbtų 
pro jos sienas.

Kai kas sako, kad Brežnevas jau dabar 
gyvena skolintu laiku. Jis jau sulaukęs be
veik 67 metų ir pergyvenęs du širdies prie
puolius. Kelionės ir įtemptas darbas nedi
dina jo sveikatos. Gal todėl jis taip ir sku
ba sutvarkyti sovietinės imperijos reikalus, 
kad kokie susimokėliai nenuverstų nuo 
sosto ir nenutrauktų nebaigto geležinės im
perijos kūrimo darbo.

SefilųnfoS
— Vokiečių demonstrantai įsiveržė į 

RAF Nato aerodromą Nordhorne. Keletas 
sunkvežimių padegta. Vokiečiai protestavo 
prieš lėktuvų keliamą triukšmą.

— Austrijoje įvyko nedidelis žemės dre
bėjimas. Jis buvo jaučiamas ir Vienoje. 
Nuostoliai maži.

— Sovietų rašytojas Amalrik pranešė sa
vo žmonai iš darbo stovyklos, kad jam ke
liama nauja byla.

— Nežiūrint Belgijos vyriausybės reika
lavimo, Sovietų ambasados patarėjas Fe- 
diašinas, prieš metus paprašytas išvykti 
ryšium su šnipinėjimu, vis dar tebegyvena 
Briuselyje.

— Nuo birželio 29 d. įvedamas autobusų 
susisiekimas tarp Anglijos, Vokietijos, 
Šveicarijos, Austrijos ir Liuksemburgo. 
Kelionė iš Londono į Frankfurtą truks 17 
vai. ir kaštuos 22 svarai į abu galus.

— Islandijos vyriausybė pareikalavo per
žiūrėti sutartį, pagal 'kurią JAV laiko savo 
oro bazes Islandijoj.

— Lenkijoje numatoma panaikinti spau
dos cenzūrą. Iki šiol tik du laikraščiai, 
„Tribūna Ludu“ ir „Polityka“, nebuvo cen
zūruojami.

— Prancūzai leido sovietams išsivežti 
Tu-144 lėktuvo dalis.

— Anglų BOAC lėktuvų 'bendrovė grei
tai pradės reguliarų oro susisiekimą su Pe- 
kingu.

— Lordas Lambtonas nubaustas 300 sva
rų už narkotikų laikymą.

— Persijoje sušaudyti trys narkotikų 
kontrabandininkai. Iš viso per paskutinius 
dvejus metus sušaudyta 167 žmonės.

— Į Londoną atvyko naujas Sovietų Są
jungos ambasadorius N. Lunkovas. Jo 
pirmtakas M. Smimovsky Londone išbuvo 
beveik 7 metus.

— Speciali komisija peržiūrėjo Anglijos 
katalikų kunigų atlyginimus, gyvenimo są
lygas ir savitarpio santykius. Rasta, kad 
daug kas keistina. Kunigo savaitinė „alga“ 
dabar yra 2-2,50 sv.

— Per pirmus šių metų penkis mėnesius 
Anglijoje parduota 5.726 Moskvič firmos 
automobilių.

— Darbiečių partija nutarė panaikinti 
sąrašą partijų (daugiausia komunistų), 
kurioms iki šiol nebuvo leidžiama bendra
darbiauti su darfoiečiais.

— Pakeliui į JAV, Brežnevas turėjo su
stoti Islandijoje. Aerodrome jo laukė Is
landijos prezidentas ir vyriausybės nariai, 
bet rusų lėktuvas nenusileido.

— Sovietų Sąjungoj išleistas potvarkis, 
pagal 'kurį piliečiai skaitomi padarę krimi
nalinį nusikaltimą, jei susitinka su užsie
niečiais ir skleidžia neteisingas žinias ir 
šmeižtus apie savo kraštą.

— Madrido policija veda aršią kovą su 
vis populiarėjančiu bingo ir kitais lošimais. 
Visi azartiški lošimai, išskiriant valstybinę 
loteriją, Ispanijoje yra draudžiami.

— R. katalikų dvasiškiai esą painfor
muoti, kad Vatikanas numato panaikinti

PASAULYJE
WATERGATE SKANDALO TIKSLAS

FCI agentūros žiniomis, gerai informuo
ti Vašingtono ir Baltųjų Rūmų sluoksniai 
esą įsitikinę, kad Watergate „operacijos“ 
tikslas buvęs ne tiek padėti Nixonui laimė
ti rinkimus (tas, žinoma, irgi turėta galvo
je), kiek sužinoti, kas pinigais remia de
mokratus, reikalaujančius JAV pasitraukti 
iš Vietnamo (ir Europos). Jie norėję žino
ti, ar pirštus turi prikišę Hanojus, Kinija 
ar Kuba?

Ta pati agentūra rašo, kad britų diplo
matų skandalas buvusi kopija anksčiau 
įvykusios Profumo komedijos, į kurią bu
vo įsimaišęs Sovietų laivyno atstovas. At- 
simintina, kad D. Britanija yra stipriau
sias Nato narys ir todėl verta jos vyriau
sybę pabandyti sukompromituoti.

LAIŠKAS POPIEŽIUI

Brutus Coste, tarptautinės teisės profe
sorius Farleigh Dickinson universitete, pa
rašė popiežiui laišką, priekaištaudamas, 
kodėl jis kalbėjosi su rumunų komunistų 
vadu N. Ceausescu. Išvardinęs daugelį šio 
žymaus komunisto padarytų kruvinų 
skriaudų rumunų tautai, prof. Coste prašo 
popiežių būti moraliniu vadu kovoje už 
žmogaus teises ir nepasiduoti suviliojamas 
pigios propagandos.

KALBĖS VIENAS ŽMOGUS

Europos E. Bendruomenės kraštai nuta
rė, kad Helsinkio saugumo konferencijoje 
juos visus atstovaus vienas žmogus. Grei
čiausia, kad visų devynių kraštų vardu kal
bės Už. Reikalų Komisijos pirmininkas, 
britų atstovas Sir Christopher Soames.

DIENOS
masonų ekskomunikaciją, kuri buvo įvesta 
1738 m. popiežiaus Klemenso XII.

— Šiaurinėje Škotijoje ir pietinėje Ang
lijoje surasti uranijaus klodai.

— Prezidentas Nixonas „užšaldė“ visų 
prekių kainas dviejų mėnesių laikotarpiui.

— Burmoje pagrobti du Sovietų Sąjun
gos gydytojai.

— Britų vyriausybė patarė namų pirki
mo-pardavimo bendrovėms sumažinti pro
centus už paskolas. Dabar jos ima 9į%.

— Maisto produktų kainos Airijoje per 
paskutinius 12 mėnesių pakilo 20%.

— Leicestershire ir Kente kai kuriose 
vietose labai trūksta vandens. Policija 
įspėja publiką sumažinti jo vartojimą.

— Libijos vyriausybė išleido parėdymą, 
kad tik tie užsieniečiai bus įsileidžiami į 
Libiją, kurių pasai turi arabiškus įrašus.

— Bitės sugėlė daug ’keleivių, kai sunk
vežimis su 50 pilnų avilių apsivertė netoli 
Careres, Ispanijoje.

— Goldą Meir, neseniai atšventusi 75 
metų sukaktį, pareiškė sutinkanti ir toliau 
vadovauti Izraelio vyriausybei.

■— Praėjusį savaitgalį temperatūra siekė 
28 C. Tai karščiausias savaitgalis per pas
kutinius tris metus.

— Brežnevo apsilankymo proga žydai su
ruošė dideles demonstracijas Vašingtone. 
Kalbėtojas senatorius Jackson pareiškė — 
„JAV ūkininkai gamina Sovietams duoną, 
o mes prašome tik laisvės jos piliečiams“.

— 1970-1973 m. laikotarpyje Anglijoje 
mėsos kainos pakilo 52%, pieno, sūrio ir 
kiaušinių — 40,2%, vaisių — 40,5%, žuvies 
— 62,2%.

— Grįždamas iš Vašingtono, Brežnevas 
sustos Paryžiuje ir pasimatys su preziden
tu Pompidou.

— Natalia Chmirova buvo atvykusi at
stovauti Sovietų Sąjungai Wimbledon teni
so žaidynėse. Tačiau dėl jauno amžiaus 
(15 m.) ji negalės turnyre dalyvauti.

— Indijoje kas met pagaminama apie 400 
naujų filmų. Kino teatras yra beveik vie
nintelė pramogų vieta, nes TV turi tik du 
miestai — Dehli ir Bombėjus.
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JURGIO JANKAUS
APSAKYMAI

Jurgis Jankus yra mūsų dabartinės pro
zos vienas didžiųjų kunigaikščių, tą titulą 
nusipelnęs romanais ir novelėmis jau nebe 
šiandien. Kritikai ir moralistai nemažai jį 
kedeno bet, tur būt, visi pripažino, kad 
jis yra prozos meistras, visiškai savitas, iš
radingas, prie formalinio išradingumo vi
sada pridedąs krūvas problemų. Kai išei
davo naujas jo romanas, tai būdavo tikra 
naujiena, sujudindavusi ir eilini knygos 
mėgėją ir kritišką vertintoją. Štai ir jo no
velė „Velnio bala“ tokia pasirodė išradin
gai parašyta, kad jau yra išversta net į ke
lias kalbas.

Prozininkas J. Jankus buvo nutilęs — 
jau seniai bebuvome sulaukę naujos jo 
knygos. Jau nemaža metų, kai pasiekdavo 
žinios, kad leidėjai rūpinasi išprašyti iš jo 
didžiulį romaną „Pušis“. Vistiek to romano 
neturime dar ir šiandien. Skaitėme laikraš
čiuose, kad jis vis rašo. O tik dabar tepasi
rodė, palyginti, kukli (219 puslapių) pasa
kojimų knyga Užkandis, išleista šiais me
tais vis labiau suaktyvėjančios „Ateities“ 
leidyklos (spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, viršelis R. Laniaus- 
ko, kaina 4,50 dol.; be kita ko, užsisakyti 
leidykloje galima šiuo adresu: „Ateities“ 
leidykla, c/o Mrs. M. Bajorunienė, 17689 
Goldwin Drive, Southfield, Mich. 48075. 
USA).

Knygoje yra 8 nevienodo dydžio kūri
niai. Rašytojas, tur būt, iš kuklumo yra 
juos pavadinęs pasakojimais, taigi ligi šiol 
literatūroje nevartojamu terminu (trumpi 
dalykai vadinami novelėmis, apsakymais, 
apysakomis). Gal tas terminas ir tikęs pa
sirodys: kas tik pasakojama, vadinsime pa
sakojimu, ir supaprastės reikalas rinkti pa
rašytiesiems prozos dalykams atitinkamus 
žanrų pavadinimus...

Ligi šiol trumpų pasakojimų rinkinį J. 
Jankus buvo išleisdinęs tik vieną, pavadin
tą „Pirmasis rūpestis“, ir tai buvo 1951 
metais, taigi daugiau kaip prieš du dešimt
mečius (ten buvo išspausdinta ir garso su
silaukusi „Bala“ ir populiarumo įsigijęs
„Dubenėlis“). Ten jis pasakojo apie taikos 
meto gyvenimą, okupacijas, bėgimą ir apie 
pokarį, apie suaugusius ir vaikus, jam rū
pėjo žmogaus žiaurumas ir žmoniškumas, 
didelės tragedijos, dramos ir kasdieniniai

BAŽNYČIA IR PASAULIS

Kristaus įsteigtosios Bažnyčios veikimo 
plotas yra visas pasaulis: visos tautos, vi
sos rasės, visi luomai. Tas veikimas liečia 
tiek amžinuosius, tiek laikinuosius žmogaus 
reikalus, tai yra sielą ir kūną. Tas veiki
mas yra toks gilus, kad pasiekia žmogaus 
sąžinės gelmes, ir toks jautrus, kad rūpi
nasi, kad žmogus turėtų ką valgyti ir kuo 
apsirengti. 

kliuvinėliai. Visos tos istorijos buvo įdo
mios, meistro ranka parašytos.

To įvairumo netrūksta ir naujajam rin
kiniui. Kai kuriuose pasakojimuose rašyto
jas grįžta į Lietuvą, kituose į karo metą, 
trečiuose nusikelia į Ameriką. Tie pasako
jimai labai nevienodo dydžio — penketas 
trumpų, o trejetas ištįsusių iki kelių de
šimčių puslapių. Tuose ilguosiuose rašyto
jas lėtai, dėdamas brūkšnį prie brūkšnio, 
aiškina psichologines žmonių dramas, dar 
palikdamas ir neatsakytų klausimu, kad 
turėtų darbo ir skaitytojas. Tie trys dides
nieji kūriniai yra „Sužadėtuvės“, „Ne dėl 
savęs“ ir „Mergaitė“. Iš tų trijų bene su
dėtingiausias ir įdomiausiai parašytas yra 
pirmasis. Ta Rožė, atrodo, bus sujudinusi 
širdį ir pasakotojui, kurio žmona perša ją 
Savėnui, ir kažkokia neatskleista galia pa
lenkia į savo pusę pačią piršlę, kai paaiš
kėja, kad ta mergina turi dukterį, o tai ne
suderinama su piršlės įsitikinimais. „Ne 
dėl savęs“ yra istorija tėvų, kurie bombar
davimų metu neteko visų trijų vaikų. Pra
ėjo daug metų, bet tėvai nebepajėgė išsi
šnekėti ir pabaigti išgyventi savo tragedi
ją: nors vyras rūpinosi žmona, save laiky
damas kaltu už vaikų mirtį, bet žmona tu
rėjo visiškai kitokią žuvimo versiją ir pa
bėgo iš namų, pakaltindama vyrą farizie
jiškumu. Nė rašytojas, žinoma, neatskleidė 
mums, kaip iš tikro buvo.

Trečiasis tų didesnių kūrinių, „Mergai
tė“, yra mokytojo keistokos meilės istorija.

Trumpieji dalykai įvairuoja nuo religi
nės legendos iki feljetono. „Kryžiuje“ pa
sakojama apie stebuklingą kryžių, kuris, 
žmonių nuodėmių spaudžiamas, grimsta į 
žemę. Senutės pasakojimu, pats Kristus tą 
kryžių ir pastatė.

Nepaprasto elemento esama ir kitose 
trumpose istorijose. „Konvertitės“ du jau
nuoliai nuogai išrengė komjaunuoles, bet, 
atrodo, vienam jų buvo išradingai atsiker
šyta jau už Lietuvos sienų. „Užkandyje“ 
žiauriam vokiečiui prižiūrėtojui apkasus 

Lietuvai
(Baisųjį birželį prisiminus)

Sukruvino jie Tavo skaistų veidą, 
Tave kaip gatvės valkatą jie stumdė, 
Į kūną lyg išalkę vanagai nagus suleido, 
O Tu kentei ir niekam nesiskundei.

Tylėjai kai ant rankų pančius geležies uždėjo, 
Buvai rami, nors niekas nesiuntė paguodos, 
Prigeso akys, o jos žvaigždėmis spindėjo, 
Ir dienos tapo Tau kaip naktys juodos.

Išniekinta, sukruvinta, Tėvyne mano, 
[ tamsų rūsį Laisvės igesį nešeisi, 
Mes tikime ir Tu tvirtai tikėki, 
Į Laisvę Lietuva išeisi.

Ant. Pačkauskas

kasęs Kazys supeni su lašinukais iškeptą 
žiurkę. „Po magnolijos žiedais*' graborius 
pasakoja nykią savo amato pradžios istori-
ją. Tik nuplikusio Genio tragikomedija 
„Mažame nesusipratime“ daugiau gal fel- 
jetoniška.

J. Jankui visais atvejais pirmiausia rūpi 
papasakoti istoriją, kad ji skaitytoją intri
guotų. Kur mažesnis intrigos meistras, ro
dos, jau baigti; pasakojimą, Jurgis Jankus, 
žiūrėk, ima, ypač didesniuose kūriniuose, 
ir vėl iš naujo įsibėgėja pasukti veiksmą 
kitu kampu ir dar kitu ir vis nelauktu, ne
tikėtu. Čia jis tarp svetur gyvenančių pro
zaikų gal ir nepralenkiamas intriguojantis 
šnekutis.

Bet viena, ko aš ypač pasigesčiau, tai 
aiškesnio žmogaus, žmogus paaukojamas 
istorijos pynimui. Žmogus J. Jankaus ge
riausiuose pasakojimuose lieka dažniau tik 
neatsakyta mįslė, painiai užminta ir palie
kama narplioti skaitytojui. Bet jeigu tie 
žmonės nebūtų painios mįslės, jeigu jie bū
tų aiškesni, tur būt, pačios istorijos nebe
tektų nemažos dalies įdomumo.

Trumpuosiuose pasakojimuose mažiau 
mįslių, bet užtat žmogus čia egzistuoja 
daugiau kaip įrankis istorijai supinti.

Aišku, tos įdomios mūsų prozos meistro 
istorijos bus skaitomos kaip reta literatūri
nė naujiena. Knygos pasisekimas gal pa
skatins rašytoją ir kitas savo knygas pa
leisti apyvarton.

K. Abr.

APIE Z. TENISONAITĖS DARBUS

„Draugas“ (Nr. 6) savo literatūros prie
de įsidėjo Pr. Visvydo rašinį, vertinanti 
Zentos Tenisonaitės kūrybą ir vertimus.

Jos į nedetrlandų kalbą verstus lietuvių 
eilėraščius autorius davęs paskaityti olan
dei J. Koster, kuri pripažinusi, kad verti
mai geri.

Plačiau sustota ties Z. Tenisonaitės „XX 
amžiaus nederlandų poezijos rinktine“, 
spausdinta Nidos spaustuvėje, šitoji knyga, 
neskaitant vienos kitos smulkesnės pasta
bos, taip pat vertinama teigiamai. Autorius 
ypačiai stebisi vertėjos energija ir pasiry
žimu.

PASAULYJE
SENELIŲ NAMAI

Argentinoje, Adrogue mieste atidaryti ir 
pašventinti antrieji lietuvių senelių namai. 
Juose yra keturi butai, kuriuose kiekvienas 
nuomininkas turės atskirą kambarį su vir
tuve, prausykla ir kitais patogumais. Pir
mojo namo butai jau seniai išnuomoti. 
Naujuosius namus pašventino kun. Juozas 
Petraitis.

PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS

Illinois lietuvių gydytojų draugija, susi
tarus su Lietuvių žurnalistų sąjungos cen
tro valdyba, skelbia konkursą parašyti ir 
amerikiečių dienraščiuose arba tarptauti
niuose žurnaluose, turinčiuose nemažiau 
kaip 100.000 skaitytojų tiražą, atspausdinti 
straipsnius, kuriuose būtų įrodyta, kad pa
saulio laisvosios valstybės turi būti užinte- 
resuotos Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymu.

Illinois lietuvių gydytojų draugija skiria 
šiam konkursui 1.000 dol. premijoms.

Už geriausius straipsnius skiriamos se
kančios premijos:

Pirmoji — 250 dol., antroji — 200 dol., 
trečioji — 150 dol. Likusieji 400 dol. Skiria
mi premijom — dovanom po 100 dol. kiek
vienai.

IŠKILIAUSIAS ŽMOGUS

Vašingtono respublikonų tarybos konven
cija iškiliausiu metų žmogumi atrinko dr. 
Joną Genį. Jam įteiktas Eisenhowerio gar
bės pažymėjimas.

Per ta proga įvykusį balių prezidento Ni- 
xono duktė Julie asmeniškai pasveikino dr. 
Genį ir padėkojo už jo pastangas išrinkti 
jos tėvą Amerikos prezidentu.

P. BULAITIS „DRAUGE“

„Draugas“ (Nr. 114) įsidėjo londoniškio 
Petro Bulaičio nuotrauką, pažymėdamas, 
kad jis neseniai pop. Pauliaus VI apdova
notas specialiu atžymėjimu. Taip pat pa-, 
minėta P. Bulaičio šeima, kurios vienas 
narys darbuojasi pop. nuncijatūroje Keni
joje.

MARIJONŲ JUBILIEJUS

Šiemet sueina 300 metų nuo Marijonų 
vienuolijos įkūrimo, o taip pat 60 metų nuo 
marijonų įsikūrimo Amerikoj.

Marijonų įkūrėjas buvo lenkas kun. S. 
Papčinskis. Lietuvoje jie atsirado 18 šimt
metyje. Dėl carinės Rusijos persekiojimų 
jie buvo gerai sunykę, bet 1909 m. arkiv. 
Jurgis Matulaitis vėl atgaivino ir sustipri
no. Marijonų centras Lietuvoje buvo Mari
jampolėje.

JAV marijonai turi šv. Kazimiero pro
vinciją, kuriai šiuo metu vadovauja kun. 
Juozas Dambrauskas, MIC. Amerikoje ma

rijonai daugiausiai reiškiasi švietimo srity, 
je ir spaudos darbe.

Ta proga prisimintina, kad vienintelė ■ 
Europoje lietuvių bažnyčia Londone taip 
pat yra marijonų tvarkoma. Jos klebonu 
šiuo metu yra kun. dr. J. Sakevičius, MIC. 
Jam talkininkauja kun. dr. K. A. Matulai
tis, MIC. Marijonų jauniausioji atžala yra 
Liet. Židinys Nottinghame. Jį administruo
ja kun. dr. S. Matulaitis, MIC, padedamas 
kun. A. Gerybes, čia leidžiamas ir spausdi
namas žurnalas „Šaltinis“.

APLANKĖ HANAU

Londoniškiams žinomas jėzuitas prof. J. 
Venckus, S. J„ važinėdamas po Vokietijos 
lietuvių kolonijas, buvo apsilankęs Hanau 
stovykloje, kurioje po karo gyveno labai 
daug lietuvių.

Stovyklos kareivines radęs užimtas ame
rikiečių kariuomenės. Tos kariuomenės čia 
esą nemažai, bet ji nesimaišanti su vietos 
gyventojais.

Vietos kapinėse jis aplankęs gražiai pri
žiūrimą dr. Antano Damijonaičio kapą. Ma
noma, kad Hanau kapinėse esą palaidota 
apie 200 lietuvių.

R. SPALIS ANGLŲ SPAUDOJE

„Halifax Evening Courier“ (birželio 1 d.) 
aprašė Halifaxe gyvenantį mūsų rašytoją 
R. Spalį ir įsidėjo jo nuotrauką. (Gaila, 
vietomis pavardė rašoma su su h (Spahlis).

Aprašymas įdėtas sąryšy su R. Spalio 
lankymusi pas JAV lietuvius. Rašoma, kad 
Čikagoje gyvena 200.000 lietuvių, kurie ir 
buvę pasikvietę jį su paskaitom ir su sava 
kūryba. Nuo 1947 m. R. Spalis Amerikoje 
išleidęs 8 knygas. Jau 15 metų, kaip dirbąs 
prie 7 dalių romano serijos, vaizduojančios 
lietuviškos šeimos gyvenimą nuo jaunystės į 
iki pabėgimo nuo okupacijų ir įsikūrimo į 
Vakaruose.

R. Spalis savo kūrybos neverčiąs į anglą 
kalbą, nes turįs pakankamai lietuvių skai- į 
tytojų, ypačiai jaunimo tarpe.

Jau 25 metai, kaip R. Spalis su savo žmo
na Angele gyvenąs Halifaxe ir esąs mate
matikos mokytojas vietos mokykloje.

„DIEVŲ MIŠKAS“ ANGLIŠKAI

Aušrinė Bylaitė-Eidelienė, rašytojo Ba
lio Sruogos vaikaitė, D. Sruogaitės-Bylai- 
tienės ir dr. G. Bylos dukra, atsidėjusi ver
čia į anglų kalbą savo senelio veikalą „Die
vų miške“, kur aprašyti išgyvenimai Stutt- 
hofo koncentracijos stovykloje. Vertimas 
yra sklandus, stiliškai paruoštas. Jaunoji 
vertėja turi vargo su specifiniais, paties B. 
Sruogos nukaltais, lietuviškais naujadarais. 
Lietuvių kalba „Dievų miške“ buvo išleis
tas okup. Lietuvoje, o taip pat ir Čikagoje. 
Tikimasi, kad angliškasis vertimas bus pla
čiai paskleistas ir amerikiečiuose.

„Nors Kristaus atpirkimo darbas“, kalba 
II-sis Vatikano s-mas, “tiesioginiu būdu sie
kia žmonių išganymo, tačiau jis drauge 
apima ir visos laikinosios tvarkos atnauji
nimą. Todėl Bažnyčios pasiuntinybė yra 
ne tik Kristaus skelbimas ir jo malonių ne
šimas žmonėms, bet ir visos laikinųjų da
lykų tvarkos įdvasinimas bei ištobulinimas 
Evangelijos dvasia. Pasauliečiai, vykdyda
mi Bažnyčios misiją, apaštalauja tiek Baž
nyčioje, tiek pasaulyje, dvasinėje ir žemiš
kojoje srityje. Nors šios sritys skiriasi, ta
čiau Dievo sprendimu jos taip sujungtos, 
kad Dievas siekia Kristuje visą pasaulį su
sigrąžinti kaip naują kūrinį, pradėdamas 
šį darbą žemėje ir atbaigdamas pasaulio 
pabaigoje. Pasaulietis, kuris kartu yra ti
kintysis ir pilietis, privalo visuomet vado
vautis ta pačia krikščioniškąja sąžine abie
jose srityse“.

Bažnyčios ir visų jos narių apaštalavi
mas labiausiai siekia žodžiais ir darbais 
parodyti pasauliui Kristų ir perteikti jo 
malonę. Tai pirmiausia atliekama žodžio 
ir sakramento tarnyste... Pasauliečių apaš
talavimas ir ganytojų misija vienas kitą 
papildo“.

„Pasauliečiai turi daugybę progų daly
vauti Evangelijos skelbime ir žmonių pa
šventinime. Pats krikščioniškasis gyveni
mas ir geri darbai, atliekami antgamtine 
dvasia, turi galią patraukti žmones prie ti
kėjimo ir Dievo, nes Viešpats sako: ‘Tegul 
jūsų šviesa šviečia žmonių akivaizdoje, kad 
jie matytų gerus jūsų darbus ir garbinti! 
jūsų Tėvą, kuris yra danguje* (Mt. 5, 16)."

,,šis šventasis Sinodas iš širdies ragina 
pasauliečius, kad, sekdami Bažnyčios min
tį, kiekvienas pagal savo talentus, gabumus 
ir mokslą įneštų savo dalį... šių dienų pro
blemoms spręsti“.

•••
Kristaus meilė valdo mus. Kas yra Kris

tuje. tas yra naujas kūrinys.
(Iš žodžio Liturgijos)

A, J. S.

Joninių nakties 
mistika

PASKUTINIS SKRIDIMAS 
ŠATRIJON ANT ŠLUOTOS...

Joninių vakaras yra garsus Lietuvoje, ypač 
žemaičiuose. Jau daugiau, kaip prieš pusę tūkstan
čio metų, kada žemaičiai dar nebuvo apsikrikštiję 
ir nežinojo Jono vardo, Joninės jau buvo švenčia
mos. Tuomet toji šventė vadinosi Saulės šventė. Tai 
buvo saulės grįžimo ir derliaus valymo pradžia. Se
novės žemaičiai, dėkodami saulei už javų brandą, 
su didelėmis iškilmėmis švęsdavo visą savaitę.

Saulei nusileidus, rinkdavosi mūsų senoliai prie 
šventųjų ąžuolų ir uždegdavo didelius laužus. Visi 
linksmindavosi kiek beįmanydami iki aušrai brėk
štant: aplink laužą šoko savo senoviškus šokius, dai
navo ir gėrė midų iš tauro ragų. Ne tik jaunimas, 
bet ir seneliai šioje šventėje linksminosi atsispirda- 
mi. Tik vaidilos prie laužo skambindavo kanklėmis 
ir pasakodavo pasakas.

Kada žemaičiai po ilgų svyravimų, ginčių, abe
jojimų ir galvų kraipymo Šatrijoje, Vytauto prikal
bėti ir gausiai apdovanoti, priėmė krikštą ir, berods, 
daugiausia Jonų vardus sau pasirinko, Saulės šven
tė buvo praminta Joninėmis. Tačiau gilios senoviš
kos tradicijos ilgus amžius pasiliko nemirtingos.

Išsižadėjus žemaičiams pagonystės, Vytauto 
kariai užgesino dievų aukurus didžiojoje Šatrijos 
šventovėje. Skaisčiosios vaidilutės, pasižladėjusios 
visą amžių tarnauti galingajam dievui Perkūnui, 
pirm negu buvo užgęsinta šventoji ugnis, pasiaukojo 
save ant laužo, kartu su žaliaisiais rūtų vainikėliais. 
Seni vaidilos verkdami išėjo į traškančias girias ir 
niekada nebegrįžo pas žmones.

Šatrijoje liko ramu ir nyku. Vėjai išnešiojo 
paskutinius aukuro pelenus, herkūnas, visų išsiža
dėtas, liūdnas šonan pakrypo... Tik tūkstantmečiai 
ąžuolai ošė dieną ir naktį pasakas apie praeitį.

Tada vieną kartą metuose, Š. Jono naktį, pa
mėgo Šatrijon susirinkti visi Šventosios Žemaičių 
žemės nenuoramos: įvairiavardės, nekalbios lau
mės, atkeliavusios iš visų šalių, gulte apguldavo Ša
triją, prie savo ilgų baltųjų rūbų, vietoje deimantų 
Šv. Jono vabalėliais apsikarkliojusios... Rugių 
žiedus braukdami, atslinkdavo įvairūs tipeliai, vi
sokiausios dvasios, žinoma, negeros, sulėkdavo že
maičių kaukai, net vienas kitas pakaruoklis, galvą 
atitrūkdavo... O kipšai, palikę tamsiąsias jaujas ir 
pirtis, su visom šeimom čia atbruzdėdavo. Nelabie
ji net nuo Alsėdžių, Rietavo, Kulių ir dar tolimes
nių „pavietų“, būtinai tą naktį Šatrijon iškeliauda
vo...

Susirinkę čia amžinieji nenuoramos mintimis 
dalindavosi, ieškodavo naujų būdų žmonių kiršini- 
mui prieš angelus, svarstydavo naujausius metodus 
ramiems žmoneliams sėkmingiau nuodėmėn stum
ti, bei aptardavo pačius šiurpiausius projektus, kaip 
ateity vaidintis ir kuo šiurpiausiai gąsdinti niekuo 
dėtus žemaičius...

Vidurnaktį, rugių žiedų košele pasitepusios pa
žastis, iš visų šalių pradėdavo ant šluotų Šatrijon 
skristi raganos, viena už kitą aukščiau ir greičiau. 

duoti blogų darbų apyskaitą vyresniesiems bei įvia- 
raus rango žavėjimo perdėti niams... Kiek kuri javų 
išgaišino, lietų išblaškė, ledus užtraukė, karvėms 
pieną ir veršiukus atėmė...

O kai Luokės miestelyje pragysdavo gaidys, 
visi nenuoramos, vaiduokliai ir laumės galvotrūk
čiais į liūnus prasmegdavo... O raganos, bematant 
sėdusios ant savo šluotų, išlėkdavo atgal į gimtuo
sius kaimus...

* * *

Tačiau ne visada daug galinčioms raganoms 
tie „naktiniai skraidymai“ Šatrijon laimingai pasi
baigdavo. Senuose Varnių archyvuose yra dar raš
tas vieno raganų teismo proceso, prasidedantis šiais 
žodžiais:

„Metuse 1696 Birželio m. 20 diena nuo Panos 
Pagimdymo. Mes, parašuose savo išreikšti, Dievo
baimingai ir Čystai Panai Šverinaitei, Kražių kloš- 
toriaus S. Benedikta perdėtinei meldant: nuvažia
vome į Dirvėnų dvarą, Žemaitių kunigaikštystėje 
esantį perkratyti reikalą kalinių, iš priežasties žavė
jimo apskųsiu, vardais: Lauryno Kuzmės, Magda
lenos Šaulienės ir Lucės Nomšatės iš sodos Kirkilų, 
Dirvėnų dvaro ponystei prigulinčių...“

„Sūdąs“, vyrams stigavojant, liepė įtartuosius 
„datirti per vandenį, arba plukdyti“. „Datirimą at
likus, Magdė su Luce tuojau savo raganiškus darbus 
išpažino, o Kuzmis gynėsi, nemokąs žavėti. Tada 
sūdės įsakė Kuzmį, pirm žudyti, o paskui gyvą su
deginti. O dėl moterų teismas toliau šitaip rašo:

„Magdalena su Luce, nors pačios nepriverstos 
viską išpažino, vienok idant dar antrą kartą išpažin
tų ir išduotų kitas raganas bei žinius, tiems patiems 
vyrams matant, liepėm pirm žudyti, o paskui, kaipo 
datirtas raganas, sudeginti...“ g
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KITI RAŠO
„Keleivis“ Nr. 21 pristato Algio Rukšėno 

anglų kalba išleistą knygą „Day of Shame“. '

„Liūdna prisipažinti, bet mūsų visuome
nės blėstančioje atmintyje jau buvo paleng
va beskęstąs ir mūsų užvakarykščios trage
dijos pagrindinis dalyvis — Simas Kudir
ka.

Bet štai kažkas ėmė ir įvyko. Vis dėlto 
kažkas mus pažadino ir sukrėtė. Ir nušvito 
atmintis. Ir kas buvo seniai užvakar, rodosi 
vėl čia pat šiandien.

Prieš mūsų akis guli stambi knyga. Juo
da, kaip Simo Kudirkos tragedijos fonas. 
Kaip ir tas simbolinis juodas karstas, kurį 
demonstrantai anuo metu sudegino Bosto
no centre.

Tai Algio Rukšėno nepaprastai kruopš
taus ir išmaningo darbo anglų kalba veika
las „DAY OF SHAME“, gražiai išleistas 
amerikiečių David Me Kay Company, Inc., 
New Yorke.

Tai jokių rūdžių nesugraužiamas pa
minklas Simo Kudirkos heroizmui ir jį iš
davusių admirolų, kapitonų ir visų kitu 
biurokratų gėdai įamžinti. Ir tai ne apgrai
bęs pasaka, ne lėkštas nuotykių romanas 
pasipelnymui, čia istoriko sistematingumu, 
nuoseklumu ir rašytojo-žurnalisto džiugi
nančiu talentu sutalpinta viskas. Visa 
Simo Kudirkos tragedijos tiesa. Ir įvykių 
raida, ir biurokratų raštai, ir telefoniniai 
pasikalbėjimai, telegramos, įvykio dalyvių 
dialogai, spaudos balsai, ir Simo Kudirkos 
žodžiai teisme pavergtos Lietuvos aplinko
je.

Visa tai jauno autoriaus taip išstudijuota 
ir parašyta, kaip niekam kitam iki šiol ne
pavyko...“

„Tėviškės žiburiai“ (Nr. 23) vedamajame 
iškelia valstybių atstovų reikšmę ir vadina 
tuos atstovus gyvaisiais simboliais. Kaip 
pavyzdį tokio gyvojo simbolio jie iškelia 
Anglijoje gyvenusį ir dirbusį Lietuvos at
stovą Kanadoje dr. J. Žmuidziną.

„Dr. J. Žmuidzinas, būdamas gyvu Lietu
vos simboliu, aiškiai mato savo uždavinį 
dabarties sąlygose ir jį vykdo, kiek jėgos 
ir aplinkybės leidžia. Dėl to jis ir neužsida
ro savo kabinete — dalyvauja lietuviško
sios visuomenės gyvenime, sėka jį, atiduo
da savo duoklę. Be jo dalyvavimo neapsi
eina nė viena didesnė tautinė iškilmė To
ronte, nė vienas reikšmingesnis suvažiavi
mas. Jo žodis pasiekia ir kitas lietuvių ko
lonijas ne tik Kanadoje, bet ir JAV-se. Vi
somis progomis jis randa taiklų žodį, Ska
tinantį, drąsinantį. Šiai tarnybai daug pa
deda jo rašytojinis talentas. Paprastas kal
bėtojas per daugelį metų sudiltų, taptų ša
blonišku ir neberastų gaivaus žodžio vis tai 
pačiai auditorijai. Dr. J. Žmuidzinas, būda
mas rašytoju, teisininku ir diplomatu, per 
ištisą dešimtmetį nesudilo. Kiekviena pro
ga jis randa vis naujų aspektų, naujų min
čių, kitonišką išraiškos formą ir tuo būdu 
išlieka nesudilusiu kalbėtoju. Nors jo gyve
nimo kelią puošia deimantinė amžiaus su
kaktis, tačiau rankose tvirtai laikosi 
plunksna, žodis nesusilpnėjo, žingsnis nė 
kiek nesulėtėjo, ateities viltis nesusvyravo. 
Visi į jį žiūrime kaip šviesią eminenciją, 
kurio svarbiausias rūpestis — Lietuvos 
laisvė. Tai jo pagrindinis tikėjimas, kuriuo

jis pats gyvena ir kurį skleidžia savo ap
linkoje. Tokia laikysena stiprina visus tau
tiečius. gyvenančius tokiais pat rūpesčiais. 
Linkėtina, kad tasai tikėjimas taptų tikro
ve.“

„Drauge“ (Nr. 117) dr. G. Balukas pla
čiame straipsnyje nagrinėja lietuviškų or
ganizacijų nesantaikas.

rezultatų pasiekė visuose darbų baruose. 
Didieji Amerikos laikraščiai net pristatinė
jo lietuvius pavyzdžiu kitoms tautybėms. 
Susidomėjo mūsų pozityvia veikla ir JAV 
vyriausybė. Prezidento Nixono žmona savo 
atvykimu į tautinių šokių šventę pagerbė 
Amerikos lietuvius. Esu tikras, kad visos 
šios džiugios žinios prasiskverbė įvairiais 
keliais pro geležinę uždangą į okupuotą 
mūsų tėvynę. Pavergtieji mūsų broliai ir 
sesės godžiai klausė Amerikos Balso, Vati
kano ir kitų laisvojo pasaulio radijo trans
liacijų ir didžiavosi mūsų laimėjimais.

nutrūko. Tas, aišku, atsiliepė ir į mūsų iš
eivijos spaudą. Skaitome laikraščius ir ne
sinori tikėti, kad iškilesni ir savo patrioti
niais darbais pasižymėję lietuviai tėvynės 
išdavikais yra vadinami, o žinomos organi
zacijos su raudonomis dulkėmis maišomos. 
Taip pat iš spaudos sužinome, kad lietuvių 
išeivių vaikai yra vežiojami į okupuotos 
Lietuvos komunistines stovyklas. Panašios 
žinios daugėja, o ne mažėja...“

„Iki paskutinių kelerių metų Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviai, pasakyčiau, 
labai puikiai ir sutartinai dirbo ir gražių

Deja, su nuliūdimu turime pažymėti, kad 
1972 ir ypač 1973 metais žymiausių mūsų 
organizacijų Amerikoje — ALTos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės — santykiai labai 
pablogėjo, komunikacija tarp jų visiškai

E. Gaputytės paroda

E. Gaputytė

Skulptorė ir dailininkė Elena Gaputytė 
liepos 6-28 d. d. Marjorie Parr Galerijoje 
(285 King's Road, Chelsea SW3) ruošia sa
vo kūrinių parodą.

E. Gaputytė (gimusi Lietuvoje 1927 m.) 
yra studijavusi meną Freiburge, Montrea- 
ly, Toronte ir Paryžiuje. Nuo 1956 m. gyve
na Anglijoje. Šiuo metu ji dėsto skulptūrą 
Digby Stuart College Londone.

1961-1973 m. laikotarpyje įvairiose vie
tose yra suruošusi septynias individualias 
parodas. Parodose kartu su kitais dailinin-

Paukščių legenda (bronza).

kais ji yra dalyvavusi daugiau nei dvide
šimt kartų.

E. Gaputytės kūrinių, privatiškuose rin
kiniuose ar meno galerijose, turi šie kraš
tai: Lietuva, Australija, Kanada, Korsika, 
Airija, Anglija, Prancūzija, Indija, Kuwai
tis, šiaurinė Airija, Škotija, Švedija, Vali- 
ja, Vak. Vokietija, JAV.

Lietuviai, ypač arčiau gyvenantieji, tu
rėtų nepraleisti progos šią parodą aplanky
ti.

VYČIO KRYŽIUS
Vyčio kryžius yra didelė ir brangi kari

nė dovana. Gaunama kovų metu už dide
lius karinius žygius, nepaprastą drąsą, pa
siaukojimą tėvynei ir už kitus panašius 
nuopelnus. Karys turi visiškai savęs atsi
žadėti, pasiaukoti ir pasiryžti mirti ar lai
mėti. Nepriklausomybės kovose daugelis 
mūsų karių ' tikrai atliko drąsių žygių. 
Jiems atžymėti, 1919 m. buvo įsteigtas pir
mas Lietuvos karinis ordinas — keturkam
pis kryžius „Už tėvynę“. Pirmieji kariai 
šiuo ordinu buvo apdovanoti 1919 m. rug
sėjo 30 d.

Bet vėliau įsitikinta, kad toks kryžius 
yra lietuvio sielai svetimas ir jis neturi nie
kė, kas primintų mūsų senovės tradicijas. 
Todėl Lietuvos Valstybinė Archeologijos 
Komisija, apsvarsčiusi kryžiaus „Už Tėvy
nę“ išvaizdos klausimą, nutarė, kad tinka
miausia jam forma būtų senoviško Vyties 
skydo kryžius su dviem skersiniais. Tai yra 
savotiškas Lietuvos heraldikos ir simboli
kos ženklas. Susipažinimui su tos komisi
jos pateiktais įrodymais, štai karinės spau
dos ištrauka:

.Dar gilioj senovėj (prieš krikščiony
bės įvedimą Lietuvoje), Lietuvos karaliaus 
Mindaugo laikais, Vytis pradėta vartoti, 
kaipo Lietuvos valstybės ženklas. Vyties 
skyde buvo žymimas ženklas — kryžius su 
dviem skersinėm, t. y. šešiais kampais. Šis 
kryžius taip pat nebuvo pripuolamas, kaip 
ir pats Vytis. Vytis padarytas valstybės 
ženklu tik todėl, kad senovės lietuvių rai
tieji kariai, gindami savo kraštą, buvo su
darę galingą Lietuvą. Tie raitieji kariai bu
vo vadinami vyčiais, nes dažniausiai vy
davo lauk ir nublokšdavo savo priešus. To
dėl Lietuvos valdovai, gerbdami savo vy
čius, įvedė jį valstybės ženklu, nes Vytis 
reiškė senovės lietuvių karių dvasią, pa
siryžimą ir pasiaukojimą tėvynei, be to, 
visą tautą, šeškampis kryžius yra dar se
nesnis lietuvių (dar pagonijos laikais) 
ženklas. Tai buvo plačiai vartojamas seno
viškoje lietuvių religinėje simbolikoje, kai
po saugojantis nuo nelaimių ženklas. To
dėl tokie kryžiai buvo žymimi ne tik seno
vės lietuvių karių skyduose, bet ir Vytauto 
Didžiojo monetose, kaipo atskiras heraldiš- 
kas ženklas.

Ministerių Kabinetas sutiko su archeolo
ginės komisijos nurodymais ir kryžius „Už 
Tėvynę“ buvo pakeistas Vyties skydo kry
žium ir pavadintas Vyčio kryžiumi. 1920 
m. vasario 3 d. Respublikos Prezidento A. 
Smetonos įsakymu tai buvo galutinai pa
skelbta ir įvykdyta“. („Karys“, 1930 m. Nr. 
47).

1930 m. Vyties kryžius buvo pavadintas 
Vyčio kryžiumi ir kartu pakeista jo lūšys 
ir laipsniai.

Vyčio kryžiaus kavalierių šventė yra 
švenčiama lapkričio 23 d.

V. Vytenietis

LIETUVOJE
ŠILALĖS „PUNTUKAS“

Pajūrio kolūkyje, Šilalės rajone mecha
nizatoriai laukuose užtiko penkių metrų 
ilgio akmenį, sveriantį 15 tonų. Akmuo ke
turiais traktoriais išvilktas į paviršių ir 
bus pastatytas Rauškų kelio sankryžoje.

J. PALECKIS APIE ŠVIETIMĄ

J. Paleckis „Tiesoje“ išspausdino straips
nį „Skaitė, rašė ir... duonos prašė“. Jame 
suminėtos švietimo ir mokslo įstaigos ir 
studentų bei moksleivių Skaičiai. Žinoma, 
viską lyginant su ,/buržuazine santvarka“. 
Tačiau pagrindinė rašinio idėja yra pakal
bėti apie anuo metu Lietuvoje prasidėjusį 
inteligentų perteklių ir „bedarbį inteligen
tą“. Buvusi net įsisteigusi inteligentų rėmi
mo draugija.

Gal netektų daug ginčytis su J. Paleckiu 
apie švietimo reikalus Lietuvoje. Tai bene 
vienintelė sritis, į kurią lietuivai drąsiai 
lindo, nebijodami būti nubausti. Bet apie 
inteligentų perteklių jau ir dabar vis daž
niau pasigirsta balsų Lietuvos spaudoje. 
Nekalbant jau apie tų inteligentu darbo ra
cionalų išnaudojimą.

LIETUVOJ DAUG NERAMUMŲ

New Yorko vienas gydytojas balandžio 
gale lankėsi Izraelyje ir ten sutiko žydą, 
kuris iš Kauno buvo atvykęs prieš 3 mėne
sius. Tas ir pasakojo, kad Lietuvoje esą 
daug neramumų. Vyksta dažni areštai, tar
dymai. Jis pats buvęs du kartu areštuotas 
ir sėdėjo kalėjime.

Tiek anas atvykęs iš Lietuvos, tiek ir šis 
gydytojas stebėjosi, kad laisvojo pasaulio 
spauda nieko nerašo apie tuos neramumus 
Lietuvoje.

„Darbininkas“

NAUJA PAVEIKSLŲ GALERIJA

Klaipėdoje atidaryta nauja paveikslų ga
lerija. Naujoje galerijoje išstatyti 18-19 
amžiaus senoji lietuvių dailė, o taip pat ir 
dabartinių dailininkų bei skulptorių kūri
niai. Esama ir užsienio dailininkų kūrinių. 
Galerijos sodely išstatyti skulptūros ir mo
zaikos darbai.

Raganas žiauriai bekankinant, jos išdavė ir 
daugybę „draugių“, tuo būdu byla užsitęsė nuo bir
želio 20 d. iki liepos 4 dienos. Lucė išdavė savo 
drauges Juzupienę ir Magdušę, kurios esančios se
nos raganos ir kartą sužavėjusios keliu jojantį kuni
gaikščio raitorių... Anos išdavė vėl kaž kokią Nom- 
šienę. Ta kankinama prisipažino mokanti žavėti, su
vesta su Kuzmiu akystaton, kalbėjo:

— Sens jau žavėtininks, pasižįstu su juo 18 me
tų. Mokėsi žavėti pas senąją Rukienę, katra lioub le
kioti su spindinčiomis kibirkštimis į Šatriją...

O sugriebta 30 d. birželio Petrienė „plukdoma“ 
įdavė sūdėms kaž kokią našlę Slepakienę su dukte
rimi Magdalena kalbėdama:

— Abidvi moka štyvai žavėti, šiemet Šv. Jono 
naktį ant šluotų Šatrijon lėkė aukščiau už kitas ir 
leido spindinčias kibirkštis...

O šios, įvykdžius budeliui kankinimus, išdavė 
visas raganas, kurias pažino kartu skrendant į Šat
rija... Taip kaž kokį Kuzmį „betardant“, kuris ves
tuvėse buvo sužavėjęs savo kaimyno žmoną, neti
kėtai paaiškėjo nesenai įvykęs „skridimas į Joni
nes“. C tos šv. Jono nakties „lakūnės“ beregint su
pleškėjo ant laužo...

Ilgasis teismo tardymas apie raganas taip bai
giamas:

— Todėl aš, Jenero’s, ką vien išpažinimo laike- 
girdėjau, visą lai teisingai surašęs, kaip pirm jau bu
vau pasakiųsis, iš Kražių Tonų valsčiaus ketures 
moteriškas už sudegintas paskaitėm. Taip ištarus 
šiandien rankas mūsų pridedant, tepadeda mums 
Dievas. Dirvonuose, metuose Viešpaties tūkstantis 
šeši šimtai devyniasdešimts šeštuose. Liepos 4 die
noj. Prie to dekreto, aukščiau aprašyto, ranką savo 
pridėjau: jenerols Teodors Povils Kownackis, ran
ka savo.

I’ridierėjau prie to veikalo ir savo ranką pride
du Aleksandra Vaciaus Dawgiallo.

Tan veikalą perkratinėjau, kaipo sūdė Jons 
Išlevskis, Mikols Petrus Gierzods, Prigulėjęs: Laurins 
Guževskis, Stepons Jurgis Dowgiallo“ ir lt.

* * *

1703 m. jau įvyko paskutinysis „oficialus“ 
skridimas ant šluotos Šatrijon. Tais metais žmonės 
apkalbėjo Luckėje gyvenusią vieno Varnių kanau
ninko seną motinėlę, jog ji Joninių naktį skridusi 
Šatrijon... Apie tai išgirdęs „žemaičių sūdąs“ tuoj, 
nieko nelaukdamas, griebė „raganą“.

Išsigandęs kanauninkas prašė teisėjus, bet tiems 
nieko nenorint girdėti, parašė pas patį karalių Au
gustą II, kad šis, gelbėdamas jo motinėlę, Luokės 
„šūdui“ atsiųstų „geležinę gromatą“.

Bet kol kanauninko maldavimas anais laikais 
pasiekė karalių, „sūdąs“ jau „išmintingai buvo įro
dęs kaltę“ ir raganą senai ant laužo sudeginęs...

Įpykęs kanauninkas nepaliovė skųstis karaliui, 
o šis tais pačiais metais išleido „geležinę gromatą“, 
jog toliau, visas raganas ir žavėtininkus turi teisti 
kunigai. Neklausantieji bajorai turės sumokėti už 
kiekvieną sudegintą raganą karaliui po 1000 ven
griškų raudonųjų, o taip beišdrįsusieji padaryti mu
žikai, bus patys pakarti... Tuojau pat ir žemaičių 
vyskupas Juozapas Karpis išleido gromatą, kuria 
įsakė visas raganas teisti tik kunigams. Neklausan
čius bajorus žadėjo amžinai iškeikti.

Taigi, Luokės senelė, kanauninko motina ir bu
vo paskutinioji ragana, prieš 235 metus sudeginta 
ant laužo Žemaičiuose „už skridimą“ Joninėms į 
Šatriją...

Praėjo daug laiko, niekas ant šluotų nebelaksto,

Šatrija liko mistika apgaubta, kaip ir pačios šiandie
ninės Joninių apeigos.

Mūsų seneliai šią šventę dar švęsdavo prie lau
žų giliu primityviškumu. Vėliau kunigai ėmė tai 
žmonėms drausti, aiškindami šias apeigas esant 
stabmeldystės laikų palikimu. Daugiau kaip prieš 
šimtą metų, Kartenos klebonas pagrąsė visus iškeik
ti, kas Joninių naktį rinksis ant piliakalnių, į pa
upius prie degančių laužų, ar eis ieškoti paparčio- 
žiedo...

Dar tikrosios Joninių tradicijos ir romantika 
yra užsilikę šiaurės Žemaitijoje, palei Kuršo sieną, 
kur jos švenčiamos senove dvelkiančiu iškilmingu
mu. Vos tik sutemos apgaubia žemę, ant visų pilia
kalnių, kalnų ir kalvelių, sužiba laužai, smaluotos 
bačkos, ar ratų stebulės. Per klonius ir pakalnes 
nuaidi Joninių dainos, kurių žemaičiuose dar apsčiai 
yra užsilikę.

Seneliai, ritindami laužų link alaus bačkas, pra
bėgusią jaunystę atsiminę, užtraukia:

— Aš rupiausiu Jono pievą,
Vai liūlia, lia
Favoliosiu šiene Ievą,
Vai liūlia, lia...
Visi Jonai vaikšto pasipuošę ąžuolų vainikais. 

Visi gausingieji paupių „Joneliai“ — rūpintojėliai 
šį vakarą yra gėlėm apkaišyti. Kiekvienas praeivis 
šį vakarą prie Joninių laužų ras žemaitiškąjį tradici
nį vaišingumą: gerk alų ir neklausk kieno jis?..

Vidurnaktį jaunimas eina į miškus dainuoda
mas paparčio žiedo ieškoti, kurį saugo piktos raga
nos, pavydinčios žmogeliui laimės... Netolimoj 
praeityje dar daug kur buvo rengiami liaudies vai
dinimai — misterijos kur dalyvaudavo raganos, 
laumės, kipšai ir kt.

1938 Alb. V-nas

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Latviai, kaip ir lietuviai, yra dainuojan
ti tauta. Nėra reikalo aiškinti, kad abiejų 
tautų liaudies dainos yra panašios. Todėl 
nenuostabu, kad abu kraštai praeity ir da
bar organizuoja dainų šventes — festiva
lius.

Pirmoji latvių dainų šventė buvo suor
ganizuota prieš šimtą metų, 1873 m. Tada 
Latvija buvo caro valdžioje, bet turėjo žy
miai didesnę kultūrinę laisvę, negu Lietu
va.

Nepriklausomybės metais Latvijoje bu
vo suruoštos devynios dainų šventės. Jos 
ruošiamos ir dabar. Okupuotoje Latvijoje 
jau yra įvykusios šešios tokios šventės.

Liepos 19-22 dienomis Koelne įvyksta tre
čioji Europos latvių dainų šventė. Ji ruo
šiama pirmosios dainų šventės šimto metų 
sukaktuvėms paminėti, šiemet taip pat su
kanka šimtas metų Latvijos tautos himnui. 
Šventė žada būti labai iškilminga. Joje da
lyvaus ne tik chorai, (bet taip pat solo dai
nininkai, orkestrai, taut, šokių šokėjai, de
klamatoriai ir dramos teatras. Kartu vyks 
liaudies išdirbinių paroda.

Pažymėtina, kad Anglijoje jau yra bu
vusios suruoštos devynios latvių dainų 
šventės. JAV ir Kanadoje po penkias. 
Australijoje tos šventės vadinamos Kultū
ros Dienomis. Tokių dienų iki šiol jau su
ruošta 21.

Geros sėkmės ir saulėto oro latvių daini
ninkams ir menininkams.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Įtariamo trąšų sėjėjų nugirdymu kol
ūkiečio G. B. sodelyje rastas pilnas degti
nės kvapo kibiras, o kopūstų statinėje ras
tą naminės raugą savininkas suvertė ant 
savo nusenusios motinos pečių“.

(Iš draugovininkų akto)

„Sužinojęs, kad gripo ligos išguldė pusę 
mechaninio cecho darbininkų, tekintojas L. 
M. išėjo atbuline data iš eilinių atostogų 
ir padėjo vėl pastatyti visos gamyklos gar
bę į buvusias vėžes“.

(Iš straipsnio sienlaikraštyje) 
»»»

„Remonte dirba tik du žmonės, tai yra J. 
A. ir P. S., išardytas ir Jankaičio traktorius, 
bet jis dabar ligoninėje...“

(Iš protokolo)
***

„Prašome visas tris netvarkingas pilie
tes paleisti į laikraštį“.

(Iš laiško redakcijai)
•**

„Per metus įmonėse atsijaunina apie 50 
proc. jaunimo“.

(Iš laikraščio)
»*•

„— Alpuk, nupirk man valo, kabliukų, 
trikabių, fotofilmų, glaudes, blizgių, kremo 
dėl nudegimo ir bloknotą laiškams. Išvyks
tu j atsakomingą 2 dienų komandiruotę“.

(Raštelis, rastas sporto reikmenų 
parduotuvėje)
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Europos Lietuvių Kroniliu
DALYVAVO „IŠTIESTŲ RANKŲ“ 

PRISTATYME

Sporto ir Socialinio klubo valdybos narė 
K. Urbonienė, vykdydama klubo kultūri
nio darbo barą, dalyvavo kun. J. Kuzmic- 
kio 60 metų pagerbime ir knygos „Ištiestų 
rankų“ pristatyme Bradforde. Ji parsivežė 
20 knygų ir per vieną savaitę išplatino. 
Londono lietuviai mėgsta lietuviškas kny
gas, savųjų rašytojų parašytas.

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Š. m. birželio mėn. 30 dieną LAS Notting
hamo Skyrius ruošia ekskursiją į

LONDONĄ.
Autobusai išeina iš Skills vietovės (už 

kooperatyvo) punktualiai 2 vai. p. p.
Vyrams su žmonomis, kaip ir pavie

niams, kaina 1 svaras.
Užsiregistruoti pas Valdybos narius Lie

tuvių klube.
Valdyba

BIRMINQHAMAS
Į LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ!

Labiausiai, žinoma, juda lietuvių sąskry
džio Birminghame rengėjai. Tačiau neatsi
lieka ir dalyviai. Jau matosi, kad dalyvaus 
visa eilė ekskursijų ir daug paskirai.

Laikas: liepos 14 d., punktualiai 6 vai. 
vakare. Vieta: Polish Catholic Centre, Bor- 
desley St., Birmingham 5.

Programoje: glausta akademinė ir plates
nė įvairi grožinė dalis, išstatomi liet, dailės 
kūriniai .Seks šokiai, veiks užkandinė ir 
užgertuvė. Sąskrydis tiks jaunesniems ir 
vyresniems.

Ekskursijoms užsirašoma: Nottinghame 
Liet. Židinyje, Derbyje pas J. Zoką ar P. 
Makūną, Wolverhamptone — Narbutienę 
ar G. Kaminskienę, Stoke on Trente — P. 
Dudėną ar P. Vencaitį, Stroude ir Glouces- 
teryje pas A. L. K. Bendrijos ar D. B. L. S. 
vadovybes.

Jaučiamas susidomėjimas ir kitose vie
tose. Visi maloniai ir laukiami. Visų 
džiaugsmui ir atgaivai!

HUDDERSFIELDAS

A. A. V. ZIENIAUS PAMINKLAS

Birželio 20 d. suėjo metai, kaip Hudders- 
fielde mirė a. a. Vincas Zienius, kurį visi 
tebeatmena kaip nuoširdų, draugišką ir pa
slaugų lietuvį. Norėdami atžymėti jo pas
kutinio poilsio vietą, vietos lietuviai susi
rinkę nutarė savo aukomis pastatydinti 
jam paminklą.

Birželio 16 d. a. a. V. Zieniaus paminklas 
buvo pašventintas Huddersfieldo kapinėse. 
Į šventinimo apeigas susirinko gausus bū
relis draugų bei pažįstamų. Saulei kepi
nant medžių užgožtą kapą, paminklą pa
šventino kun. J. Kuzmickis, prisiminęs ve
lionio asmenį ir jo draugų solidarumą.

Po šventinimo apeigų ukrainiečių klube 
buvo surengtos jaukios, lietuviškos vaišės. 
Reikia padėkoti skyriaus valdybai, o ypač 
A. Valentukevičiui, kuris gražiai išpildė 
savo pažadą velioniui, rūpindamasis ir lai
dotuvėmis, Ir paminklu.

Metines Mišias už a. a. Vincą kun. kape
lionas atnašavo Bradforde, St. Ann's baž
nyčioje, sekmadienį. Mišiose dalyvavo gau
sus būrelis Huddersfieldo ir vietos lietu
vių.

j. k.

MANCHESTERIS
DVIGUBAS MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
rius š. m. liepos mėn. 7 d., šeštadienį, 5.30 
vai. Cheetham Town Hall salėje, Chee- 
tham Hill Road rengia 50 metu Klaipėdos 
atvadavimo minėjimą. Taip pat bus prisi
minti Atlanto nugalėtojai Darius ir Girė
nas.

Paskaitą skaitys rašytojas kun. J. Kuz- 
mickis. Meninėje dalyje — Manchesterio 
Ramovėnų skyriaus oktetas, duetai ir V. 
Motuzo deklamacijos.

Po programos bus šokiai iki 11.30 vai. 
Baras veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau at
vykti j šį garbingą minėjimą ir tuo pačiu 
praleisti linksmai laiką savųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

SEKMINIŲ EISENOS
Š. m. birželio 10 d. Manchesteryje įvyko 

R. Katalikų Sekminių eisenos. Su šiomis 
Sekminėmis sutapo 200 m. ST. CHAD'S 
bažnyčios jubiliejinis minėjimas, kuris kar
tu yra ir katalikų Manchesteryje judėjimo 
pradžia. Čia jau 23 m. kunigauja mūsų ka
pelionas kun. V. Kamaitis. Gavę kvietimą, 
po daugel metų (1954 m.) eisenose dalyva
vo ir lietuviai.

PATIKSLINIMAS

Praėjusios savaitės „Europos Lietuvio“ 
kronikoje po rašiniu „PLB Seimas“ netiks
liai nurodytas D. Britanijos Lietuvių Ben
druomenės adresas. Paskutinis skirsnelis 
turi būti:

„Visais reikalais prašome kreiptis:
D. Br. L. Bendruomenė, 55 Ringmere 

Ave., London, SW6 5LP. Telefonas; 01-736- 
3093.“

AUKOS TAUTOS FONDUI

Klumbių šeima (Nottinghame) 2,50 sv.
Tautos Fondo Atstovybė

LONDONAS
MIRĖ V. LUKAUSKAS

Birželio 19 d. staiga mirė Lietuvių Na
mų gyventojas Vytautas Lukauskas (52 
m.), kilęs iš Radviliškio.

Velionis Vytautas 'buvo senas L. Namų 
gyventojas ir labai populiarus lietuvių ir 
kitataučių tarpe.

Paliko žmoną ir dukrelę, kurios gyveno 
Chichesteryje.

Laidotuvės trečiadienį, birželio 27 d. 9 
vai. iš Lietuvių bažnyčios.

BIRŽELIO MINĖJIMAS

Tragiškasis birželis bus paminėtas šio 
mėnesio 30 d. parapijos salėje, 345a Victo
ria Park Rd., London, E9.

Minėjimas vyks ne žodžiais, bet patrioti
ne daina ir lietuvišku menu. Programą iš
pildys iš Nottinghamo su ekskursija atvy
kusi meno grupė, vad. E. Vainorienės, ir 
Londono mišrus choras, vad. J. černio.

Pradžia 7.30 vai.
Sekmadienį, liepos 1 d., 11 vai. lietuviu 

bažnyčioje gedulingos pamaldos už žuvu
sius Sibire.

LAS ir Sporto ir Soc. Klubas

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS LATVIŲ 
NAMUOSE

Š. m. birželio mėn. 15 dienos vakare Bal
tų Tarylba suruošė trėmimų minėjimą.

Paskaitą skaitė L. Vladimirovas. Jis pa
sidalino įspūdžiais iš netolimos praeities 
Sovietų Sąjungoje. Buvo malonu girdėti, 
kad geriausia spaustuvė visoje Sovietų Są
jungoje esanti K. Požėlos vardo spaustuvė 
Kaune. Po paskaitos-pasikalbėjimo L. Vla
dimirovas atsakinėjo į paklausimus. Minė
jimas baigtas malda už visų trijų tautų 
tremtiniuns.

Minėjimo programa buvo paįvairinta 
vienos latvės solistės dainomis.

Apgailestautina, kad iš lietuvių minėji
me tedalyvavo tik Lietuvos Atstovas V. Ba- j 
liekas su Ponia ir D. B. Lietuvių B-nės; 
Krašto Valdybos pirmininkas S. Kasparas.

Atrodo, kad Londone lietuvių jau nebėra 
ar jiems jau neberūpi tos liūdnos dienos.

PALIKIMAS LIETUVIŲ BAŽNYČIAI 
LONDONE

Pulk. Jakučio žmona Emilija Jakutienė 
savo testamente prisiminė svarbiausią Bri
tanijos lietuviškumo centrą — Lietuvių 
Švento Kazimiero bažnyčią. Jos užlaiky
mui ji paliko 50 svarų. Ši suma jau yra 
gauta iš Edinburgho advokatų.

Labai malonu, 'kad vis daugiau atsiran
da žmonių, kurie savo testamentais palieka 
patiems svarbiausiems reikalams lietuviš
koje išeivių bendruomenėje.

A. A. KONSTANTINAS EŽERINSKAS

Š. m. birželio mėn. 10 dieną staiga mirė 
Konstantinas Ežerinskas, gyvenęs Turn- 
forde, netoli Enfield, Hertfordshire (62 me
tų). Kilimo iš Girininkų, Tauragės apskr.

Palaidotas iš Lietuvių bažnyčios, birže
lio 19 d. Šv. Patriko kapinėse, lietuvių sky
riuje.

Buvo nuoširdus lietuviškos bendruome
nės narys.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NORTHAMPTONE — 'liepos 1 d., 12 vai., 
katedroje.

NOTTINGHAME — liepos 1 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje. Po pamaldų šventinami 
a. a. Petro Lukšaičio, Kazimiero Sruo
gos ir Olgos Stankevičiūtės kryžiai liet, 
kapinėse.

ECCLES — liepos 8 d., 12.15 vai.
BRADFORDE — liepos 1 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — liepos 8 d„ 1 vai.

p. p., St. Joseph‘s bažn.
BRADFORDE — liepos 15 d., 12.30 v.
HALIFAXE — liepos 22 d., 1 vai. p. p., St.

Columba bažn.
NOTTINGHAME — liepos 1 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje. Po pamaldų šventinami 
a. a. Petro Lukšaičio ir Kazimiero 
Sruogos kryžiai liet, kapinėse.

CORBYJE —liepos 8 d., 12 vai., St. Pat
rick's.

NOTTINGHAME — liepos 8 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

būdami nepriklausomos Lietuvos ambasa
doriais per 25 m. gerai informavome sve
timtaučius apie mūsų tautinius reikalus? 
Norint anglus ir svetimtaučius geriau su
pažindinti su mūsų reikalais ir siekiais, 
reikėtų dalį paskaitos skaityti angliškai. 
Tokie minėjimai būtų patrauklesni ir mū
sų jaunimui. Tik, deja, taip gerai kalban
čių angliškai, kaip H. Vainys, nedaug turi
me.

Meninėje dalyje devynios jaunosios ŽI
VILĖS d-vės skautės padainavo dainų: 
Leiskit į tėvynę, Norėčiau aš keliauti ir At- 
skrend sakalėlis. Tuo ši kukli meninė dalis 
ir baigėsi, nes šiuo metu kitų meninių pa
jėgų neturima.

M. L. M. R-lio RŪTA narės paruošė ska
nių užkandžių ir vaišių stalą.

Vakaras praėjo gedulo ženkle.

TĖVO DIENA
Birželio 17 d. liet, klube, nors ir neoficia

liai. prie bendro stalo buvo prisiminta ir 
Tėvo Diena. Tėvo Dienos minėjimas Man
chesteryje nėra prigijęs. Tėvą pagerbėme 
Eccles gyvenančio 9-nių vaikų (skaitlin
giausia šeima) tėvo Kosto Pažėros asmeny
je.

Dėl Motinos ir Tėvo dienos minėjimų 
tenka pasakyti, kad tos abi dienos turėtų 
būti minimos ir švenčiamos kartu, nes tai 
yra neišskiriama visos šeimos šventė. To
kia diena turėtų vadintis TĖVŲ DIENA. 
Reikia manyti, kad, anksčiau ar vėliau, 
šie minėjimai bus sujungti.

PUSMETINIS SUSIRINKIMAS
M. L. S. K. Valdyba š. m. liepos mėn. 14 

d., šeštadienį, 5 v. p. p. savo patalpose šau
kia savo narių

Pusmetinį susirinkimą.
Daugumai sakytą valandą nesusirinkus, 

susirinkimas įvyks, nežiūrint į susirinkusių 
narių skaičių.

Visi nariai yra kviečiami kuo skaitlin- 
giau susirinkime dalyvauti.

IŠVYKSTA
Iš Manchesterio į Londoną studijuoti iš

vyksta skautė v. p. Vida Barauskaitė. Ji 
daug metų skautavo ir galiausiai vadovavo 
ŽIVILĖS draugovei. Gražiai įkalba lietuviš
kai. Vadovavimą iš jos perėmė Rozita Ber- 
natavičiūtė. Vida aktyviai reiškėsi liet, 
veikloje. Turi gabumo vadovauti. Lankė 
liet. sekm. mokyklą.

Jos išvykimas Manchesterio liet, visuo
menėje, o ypač skautuose, paliko spragą, 
kuri greit nebus užpildyta.

Visa Manchesterio liet, visuomenė nuo
širdžiai linki Vidai sėkmės moksle ir tiki, 
kad ji nepamirš skautybės ir lietuviškos 
veiklos.

Geros sėkmės linkime ir Rozitai, nauja
jai skaučių vadovei.

A. P-kis

Švedija
VYSKUPAS A. DEKSNYS PAS 

STOCKIIOLMO LIETUVIUS

Baltietiškųjų studijų konferencijos proga 
birželio 9 Stockholme lankėsi V. Europos 
lietuvių katalikų vyskupas dr. A. Deksnys. 
lydimas prel. P. Celiešiaus ir kun. R. Kra
sausko.

Švedijos LB valdybos p-ko inž. V. Vilkė- 
no iniciatyva buvo surengtas med. gyd. 
Gintauto ir Teresės Būgų namuose priėmi
mas, kuriame dalyvavo keliasdešimt sve
čių ir vietos lietuvių.

Drauge su vyskupu ir jo palydovais pri
ėmime dalyvavo mokslinės konferencijos 
dalyviai: dr. A. Gerutis, prof. J. F. Levin 
su ponia, prof. dr. A. Matulis, dr. R. Misiū
nas, prof. dr. D. F. Robinson, dr. W. R. 
Schmalstieg, min. W. Patek, dr. J. D. Whi
te. Ta pačia proga vietos lietuviai susipa
žino su neseniai atvykusiu Kanados diplo
matinės tarnybos Stockholme pareigūnu V. 
Meilum su ponia. Į susitikimą iš Gotlando 
salos atvyko buvęs ilgametis Švedijos LB 
v-bos p-kas arch. J. Pajaujis, iš Uppsalos 
— vet. gyd. A. Batvinis ir dr. K. J. Čegins
kas, stodkholmiečiai: inž. K. Gumauskas, 
A. Jovertas, inž. F. Takas, pik. O. Urbonas 
ir kt.

Vyskupą ir svečius susirinkusiųjų var
du nuoširdžiai pasveikino lektorius J. Lin-

Prieš pradedant eisenas, lietuviams St. 
Chad's katalikų mokykloje buvo atlaikytos 
lietuviškos pamaldos, kuriose dalyvavo 
daug lietuvių iš Manchesterio, Leigh, Ash
ton ir kitur. Dauguma moterų ir mergai
čių vilkėjo tautinius drabužius. Trumpas 
pamaldas atlaikė kun. J. Kuzmickis, asis
tuojant kun. A. Gerybai. Mišios pradėtos 
su giesme „Pulkim ant kelių“. Mūsų kape
lionas kun. V. Kamaitis dėl savo tiesioginių 
pareigų pamaldose dalyvauti negalėjo.

Po pamaldų buvo pertrauka, kurios me
tu pasiruošta eisenai. Prieky buvo nešamos 
dvi iš Londono lietuvių gautos šv. Kazi
miero ir 1934 m. Eucharistinio Kongreso 
Kaune vėliavos — plakatai. Moterys ir 
mergaitės tautiniuose drabužiuose ėjo po 
jų. Eiseną vedė minėti kunigai. Mes ėjome 
pirmi po St. Chad's parapijos. Po mūsų ėjo 
ukrainiečiai. Grojo škotų pypkių orkestras. 
Eisenoje lietuvių dalyvavo 110, kiti liko 
stebėtojais.

Albert skverą užpildė eisenoje ėjusios pa
rapijos ii’ užsieniečiai. Čia, dalyvaujant 
miesto burmistrui, valdžios atstovams, 
Westminsterio kardinolui J. E. J. Heenan, 
Apaštališko Sosto delegatui Anglijai arki
vyskupui J. E. D. Enrici ir kitiems aukš
tiems dvasiškiams, Salfordo vyskupas T. 
Holland pasakė trumpą kalbą ir pravedė 
apeigines ceremonijas. Po to prasidėjo tik
ros eisenos miesto gatvėmis. Galiausiai ėjo
me per Piccadilly. Ten buvo pasveikintas 
Salfordo vyskupas, kuris su A. S. delega
tu ark. J. E. D. Enrici praleido visas ėjusias 
parapijas.

Bendroje eisenoje dalyvavo apie 10.000 
žmonių, ir ją stebėjo, kukliai tariant, apie 
200.000 žiūrovų. Čia Sekminių eisenos la
bai populiarios, jos vyksta kiekvienais me
tais. Jas seka gausi minia, kurios skaičiaus 
niekas tikrai nežino.

Sugrįžę prie St. Chad's bažnyčios, išsi
skirstėme. Lietuviai nuvyko į ilet. klubą. 
Čia šeimininkės laukė su užkandžiais ir 
kava. Baras visus aprūpino gėrimu. Klu
bas buvo pilnas žmonių. Be to, klu'ban atsi
lankė kunigai J. Kuzmickis, A. Geryba. 
evan. kun. A. Pucė ir V. Kamaitis. Jie visi 
buvo šeimininkių vaišingai priimti.

Procesijos reikalais rūpinosi Mancheste
rio Liet. Bažn. K-tas. Vaišes paruošė 
M. L. M. Ratelio RŪTA narės: B. Baraus
kienė, A. Podvoiskienė, Ena, O. Ramonienė, 
K. Vigelskienė. Išlaidas padengė liet, klu
bas.

M. L. B. K-tas dėkoja visiems už šių ei
senų parėmimą ir pasisekimą.

Šios eisenos lietuviams buvo didelis isto
rinis įvykis. Anglams ji buvo religinė de
monstracija, o mums — ir religinė, ir tau
tinė. Be to, šis atvejis parodė, kad nors ir 
nedidelės lietuvių grupės, veikdamos ben
drai, gali demonstruoti, garsinti Lietuvos 
vardą ir daug nuveikti. Šios eisenos būtų 
buvusios dar įspūdingesnės, jei mus būtų 
parėmęs Bradfordas, Nottinghamas ir ki
tos kolonijos. Ypač pasigedome daugiau 
jaunimo. Lietuvos vardą turėtume garsinti 
visi.

ATŠVENTĖ GIMTADIENĮ
Birželio 15 d. visuomenininkas V. Kups- 

tys atšventė savo 61-sius. šeštadienį klube 
jam sugiedojo Ilgiausių metų. Visi Vladui 
linkime sėkmės ir ilgo laimingo gyvenimo.

VIEŠNIA Iš ČIKAGOS
Birželio 15 d. į Eccles, Manchesteri iš 

Chicagos atskrido Rita Kuraitė. Jos tėve
liai ilgus metus gyveno Eccles. Rita apsi
stojo pas V. Bagdonienę. Ji čia bus keletą 
savaičių, aplankys pažįstamus, atostogaus. 
Vietos liet, jaunimas mūsų 'klube birželio 
22 d. Ritai suruošė kuklias priimtuves. Čia 
Rita su sesute Jūrate lankė liet. sekm. mo
kyklą. Jos abi mokėsi baleto ir minėjimų 
bei Kalėdų metu pašokdavo.

Linkime Ritai laimingai ir linksmai pra
leisti atostogas.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Š. m. birželio 16 d. Manchesterio Liet. 

Koordinacinis K-tas suruošė išvežtųjų mi
nėjimą.

Minėjimas prasidėjo Mostono kapinėse 
eisena prie paminklinio lietuvių kryžiaus. 
Eisenoje dalyvavo daugiau kaip 100 žmo
nių. Visos liet, organizacijos nešė savo vė
liavas. Jaunosis skautės vilkėjo tautiniais 
drabužiais. Manchesterio ir apylinkės lie
tuvių vardu prie kryžiaus padėtas vaini
kas. Bendras kapas buvo papuoštas gėlė
mis čia ilsintiems pagerbti. Apeigas atliko 
kun. V. Kamaitis ir tarė šiai progai pritai
kintą žodį.

Ši liūdnoji sukaktis Manchesterio ir apy
linkės lietuvių yra minima jau 23 m., pa
stačius paminklinį 'kryžių. Čia kasmet su
sirenkame paminėti išvežimų bei tremties 
dienų ir pasimelsti, kad ištesėtume ir nepa
lūžtume, belaukdami normalaus gyvenimo.

Antroji minėjimo dalis vyko Mancheste
rio liet, 'klube, šiai progai paskaitą lietu
viškai ir angliškai Skaitė boltoniškis H. 
Vainis. Paskaitininkas priminė mums įvy
kusius ir dar vis vykstančius trėmimus. 
Būdamas geležinkeliečio sūnus, jis pats 
matė tremiamuosius ir jų vagonus. Įvykius 
gerai prisiminė ir vaizdžiai atpasakojo.

Angliškai skaitomoji paskaitos dalis pa
tiko tiems, kurie mažai arba visai nemoka 
ir nesupranta lietuviškai. Po minėjimo apie 
angliškos dalies paskaitą viena angliškai 
kalbanti moteris taip išsireiškė „Now we 
know what „Išvežtųjų minėjimas“ is all 
about". To ji nesuprato per 20 m. šitas da
lykas vertas dėmesio. Kyla klausimas, ar 

PADĖKA
Dėkoju visiems mane ligoninėje ir na

muose lankiusiems mano ligos metu, ypač 
ramovėnams ir kitiems už piniginę paramą, 
jų pirmininkui K. Murauskui už aukų rin
kimą ir visiems linkėjusiems greito pasvei
kimo ir šviesios nuotaikos. Dar kartą nuo
širdus ačiū.

A. šliauteris

gis, daugiausia metų Stockholme pragyve
nęs lietuvis. Atsakydamas į sveikinimą, 
vysk. Deksnys pasidžiaugė vietos lietuvių 
darniu sugyvenimu ir linkėjo jiems sėk
mingos darbuotės.

J. V.

PAVYKUSI MOKSLINĖ KONFERENCIJA
Birželio 8-11 d. d. Stockholme įvyko 2-ji 

Baltietiškųjų studijų konerencija Skandi
navijoje. Tai buvo tarptautinio masto 
mokslininkų susitikimas, kuriame dalyva
vo 12 kraštų, tame tarpe iš Amerikos, 
Australijos ir Vengrijos, įvairių humanita
rinių sričių atstovai. Trijose sekcijose — 
kalbos ir literatūros, istorijos ir visuome
ninių mokslų — buvo perskaityta apie 70 
mokslinių pranešimų. Iš jų 11 lietė lietu
viškus klausimus arba buvo paruošti lie
tuvių. Malonią staigmeną padarė laisvai 
lietuviškai kalbantis jaunas skotas, Glas
gow© universiteto dėstytojas, istorikas dr. 
James D. White, kuris skaitė įdomų pra
nešimą apie Škotijos lietuvių išeivių vaid
menį Rusijos revoliucijoje. Nelietuvių kil
mės amerikiečiai kalbininkai — proesoriai 
dr. Jules F. Levin, dr. David F. Robinson, 
dr.William R. Schmalstieg gražiai repre
zentavo lietuviškąją kalbotyrą. Pirmasis jų 
perskaitė negalėjusios atvykti Illinois univ. 
dėstytojos dr. J. K. Reklaitienės pranešimą. 
Bendruose pilnaties posėdžiuose paskaitas 
skaitė didelio susidomėjimo sulaukęs Wis- 
consino univ. prof. dr. A. C. Matulis apie 
baltiečius Solženicino raštuose ir dr. A. Ge
rutis iš Berno apie sovietinį federalizmą. 
Stockholm© univ. lektorius J. Lingis skai
tė tema „Naujieji pradmenys ir naujasis 
turinys lietuvių liaudies papročiuose“. 
Williams kolegijos dėstytojas istorikas dr. 
R. J. Misiūnas apžvelgė Švedijos ryšius su 
Lietuva Gustavo III laikais. Visuomeninių 
mokslų sekcijoje kun. R. Krasauskas nu
švietė Lietuvos Kat. Bažnyčios būklę nuo 
1940 metų, dr. K. J. Čeginskas — Lietuvos 
gyventojų skaičiaus ir teritorijos pasikeiti
mus 1939-1940. Visa eilė 'bendrinių temų 
taip pat lietė lietuviškuosius dalykus. Bu
dapešto univ. prof. dr. V. Vogt davė baltis
tikos tyrinėjimą Vengrijoje apžvalgą ir pri
statė Donelaičio „Metų“ vertimą vengriš
kai. Kielio univ. prof. dr. D. A. Loeber iš
ryškino Baltijos valstybių padėtį tarptauti
nės teisės šviesoje, ryšium su Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencija. 
Kalifornijos univ. prof. dr. A. Pronin pain
formavo apie baltiečius liečiančią medžia
gą rusų emigrantų archyvuose ir bibliote
kose.

Stockholm© miestas baltologinės konfe
rencijos dalyviams surengė iškilmingą pri
ėmimą rotušėje.

Aplamai konferencija praėjo labai sėk
mingai ir neabejotinai atsiekė savo užsi
brėžtą tikslą — sužadinti didesnį tarptau
tinį ir sistemingą dėmesį baltietiškomis 
studijomis mokslo pasaulyje, suartinti įvai
riuose kraštuose ir skirtingose specialybė
se besidarbuojančius baltologus, sustiprinti 
jų tarpusavio ryšius ir tokiu būdu pasitar
nauti Baltijos tautų mokslo pažangai ir kū
rybinės laisvės reikalui.

Konferenciją surengė Stockholme vei
kiantis Baltietiškasis mokslo institutas, re
miamas Švedijos vyriausybės ir glaudžiai 
bendradarbiaudamas su amerikine baltie- 
tiškosioms studijoms skatinti draugija 
AABS.

Organizacinį programos komitetą sudarė: 
B. I. valdybos pirm. dr. Bruno Kalninš, 
vicepirm. dr. K. J. Čeginskas, gen. sekr. 
Imant Rebane ir sekcijų vadovai: prof. dr. 
A. P. Aizsilnieks, prof. dr. V. Ruke-Dravi- 
na ir fil. lie. U. Germanis.

Konferencijos darbai vėliau bus išleisti 
atskiru 'leidiniu.

J. Vidzgiris

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“, 1948 m. birželio 24 d.

* Anglijoje įvedamas naujas nemokamas 
medicinos ir socialinės globos įstatymas. 
Laikraštis išaiškina, kokia pagalba bus tei
kiama ir kaip bus sutvarkyti dokumentai.

* Londone įvyko įvairių organizacijų 
(anglų ir kitataučių) pasitarimas dėl vy
resnio amžiaus DP imigracijos.

Skaitytoju taukai
VIENIŠAS

Kaip ir visiems kitiems, taip ir man teko 
skaityti „E. L.“ Nr. 22 Pempės rašinį „Vie
nišas gyvenimas“, kuriame labai dailiai 
aprašytas mūsų emigracijos nedėkingas vi
suomeninis skundas vienatve.

Aš visiškai sutinku su jos išvedžiojimais. 
Jie verti ne tik pagyrimo, bet ir visokerio
pos paramos. Savaime suprantama, kad 
labdaros darbas yra nedėkingas ne tik tam 
asmeniui, kuris dirba, bet ir organizaci
joms. Atsiranda ir mūsų tarpe žmonių, ku
rie neigia visa, kas ne jų padaryta ar pa
rašyta. Bet tai yra, sakyčiau, neišmanėliai, 
nežinantieji, ką sako ar daro.

Pempė rašo, kad čia Anglijoje mūsų emi
grantų lietuvių tarpe yra vienišų žmonių. 
Teisingai ji rašo. Pavyzdžiui, aš pats gyve
nu nuosavame name visiškai vienišas. Ne-

laikau nuomininkų, manęs niekas nelanko, 
ir aš nieko nelankau. O taip yra todėl, kad 
mieste, kur aš gyvenu, beveik nėra lietu
vių.

Ak, kaip būtų malonu ir gera, kad mane 
imtų ir aplankytų, sakysim, kad ir ta pati 
Pempė, kuri parašė straipsnį „Vienišas gy
venimas“. Aš mielai sutikčiau jai apmokė
ti kelionės išlaidas ir išlaikyti, kol svečiuo
sis pas mane. Galiu iš anksto pasakyti, kad 
visada turiu paruošęs viešniai atskirą kam
barį ir paklojęs minkštą lovą, kad nereikė
tų jai pačiai klotis ir kietai gulėti...

Iš viso mums nevertėtų vieniems prieš 
kitus šiauštis, nes didesnė dalis mūsų jau 
esame nuplikę, o šiauštis gali tik plaukuo
ti... Nebedaug laiko mums liko čia gyven
ti, tad gyvenkime vieni su kitais kaip sve
čiai, .kaip broliai ir seserys.

P. šablinskas
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