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XXIX metai

Sutikimo mitingas
Spauda nedrąsiai skelbė, kad Selepinas 

atvyks i Londoną Melų Dieną (balandžio 
1 d.). Lyg nenorėdami tikėti, pavergtųjų 
kraštų žmonės ir jų draugai suruošė Hyde 
Parke masinį mitingą ir demonstracijas 
iš vakaro. Susirinko tarp trijų ir penkių 
tūkstančių įvairių tautybių atstovų, atsi
gabeno šimtus plakatų su šūkiais, nu
kreiptais prieš KGB terorą ir buvusį vir
šininką A. Šelepiną.

Prieš prasidedant eisenai prie Sovietų 
Sąjungos ambasados, atskirų kraštų atsto
vai pasakė trumpas kalbas, apibūdindami 
demonstracijų ir eisenos prasmę. Pabal- 
tiečių vardu kalbėjęs A. Pranskūnas, be 
kita ko, pareiškė:

„Atvykę į šį kraštą, mes nevengėme 
darbo, įsipilietinome, stojome į profesines 
sąjungas, tikėdamiesi, kad esame apsau
goti nuo KGB teroro. Nustebę ir nusivylę 
patyrėme, kad TUO pakvietė Sovietų pro
fesinių sąjungų delegaciją, kuri visiškai 
neatstovauja sovietų darbininkams. Su 
dar didesniu pasipiktinimu sutikome ži
nią, kad tai delegacijai vadovauja buvęs 
KGB viršininkas Aleksandras Šelepinas.' 
„...Mes klausiame, ko britų profesinės są
jungos nori pasimokyti iš KGB? Ar jos 
nori sužinoti, kaip sutramdoma profsąjun
gų veikla? Gal jos nori išmokti, kaip už
daryti į kalėjimą britų darbininkus arba 
pasiųsti juos j darbo stovyklas? Tikiu ir 
prašau Dievo, kad tai, kas dedasi Sovietų 
Sąjungoje, čia niekada neatsitiktų.“

„...Mr. Murray, neverskite mūsų šalintis 
profesinių sąjungų, neverskite mus pradėti 
neapkęsti jūsų taipt kaip me|s neapken- 
čiam KGBi ir jų atstovų. Mes neabejoja
me, kad jūs žinote, kaip tvarkyti britų 
profsąjungas, bet jūs nepaniekinkite ir 
mūsų patyrimo ir žinojimo apie KGB.“

„...Jei jūs išduosite profesinių sąjungų 
principus, už kuriuos kovojate, tai jūs 
pražūsite nuo KGB, kaip pražuvo milijo
nai mūsų brolių ir seserų KGB kalėjimuo
se arba buvo šaltakraujiškai sunaikinti. 
Mes prašome — liaukitės flirtuoti su KGB, 
kol dar ne vėlu.“

Šis mitingas rado platų atgarsį britų 
spaudoj ir buvo minimas per radiją ir te
leviziją. Eisenos metu BBC koresponden
tai apklausinėje demonstracijos dalyvius 
ir atsakymus perdavė per radiją. Pvz. vie
na latvė, paklausta, kodėl ji dalyvauja de
monstracijose, atsakė: „Todėl, kad Nelepi
no parėdymu buvo nužudyti mano brolis 
ir sesuo“ Paprašius pasisakyti vardą, ji 
pareiškė: „Negaliu, nes dar yra likę gimi
nių pavergtoje Latvijoje“.

Būdinga, kad šalia anglų poliijos, pri
žiūrėjusios mitingą ir eiseną, maišėsi prie
šingo nusistatymo agitatoriai, nevengę su
eiti su demonstrantais į aršesnes diskusi
jas. Jie aiškino, kad mes turėtume būti 
dėkingi Sovietų Sąjungai už išgelbėjimą 
nuo Hitlerio, lenkti galvą prieš Šelepiną, 
o ne demonstruoti... Anglų policija žiūrė
jo į juos ir šypsojosi. Tuo tarpu tą pačią 
dieną, kai Selepinas atskrido į Londoną, 
Kalugoje buvo nuteisti penkiems metams 
į darbo stovyklas du jauni žydai, viešai 
protestavę, kad neleidžia išvykti į Izraelį.

Šį mitingą ruošė the Council of the Eu
ropean Liaison Group. Daugiausia daly
vavo Londono lenkų, bet neatsiliko ir ki
tos tautybės, įskaitant ir žydų bendruome
nę. Tos dienos programa buvo baigta prie 
ministerio pirmininko rezidencijos, įtei
kiant jam atitinkamą rezoliuciją. Kitomis 
Šelepino „viešėjimo“ dienomis piketavimą 
ir demonstracijas perėmė ukrainiečiai, 
kurių du žymūs vadai, Šelepino įsakymu, 
buvo nužudyti Vokietijoje.

Šelepino atsilankymas daugeliui atnau
jino kruvinas žaizdas, todėl nenuostabu, 
kad tam tikrais momentais jo sutikimas 
prasiveržė ne visiškai priimtinais išpuo
liais, kuriuose lietuviai betgi nedalyvavo.

PASKENDUSIOS TORPEDOS

Jau buvo plačiai pranešta spaudoje, kad 
Amerikos ČIA iškėlė Pacifike paskendusį 
laivą, apie kurį sovietai nieko nebuvo pa
skelbę. Buvo rašoma, kad iškeliant, laivas 
perlūžęs į dvi dalis, kurių viena, su svar
biausiais atominės energijos ir torpedų 
įrengimais, nugrimzdusi atgal į dugną. Li
kusioje laivo dalyje buvę rasta 70 sovietų 
jūrininkų, kurie palaidoti pagal laivinin
kystės papročius, sugiedant JAV ir Sovie
tų Sąjungos himnus.

Dabar jau kalbama, kad amerikiečiai iš
keltame laive suradę specialias torpedas, 
priešo povandeniniams laivams naikinti. 
Kalbos apie dalies laivo nuskendimą esan
čios tik išgalvotos istorijos įvykiui užmas
kuoti (G).

Šiomis dienomis Sovietų laivynas atšau
kė nuolatinę sargybą nuo kito savo atomi
nio povandeninio laivo, nuskendusio prieš 
5 metus 550 mylių nuo Anglijos Land's 
End iškyšulio, šis laivas guli 18.000 pėdų 
gylyje. Bijoma, kad dėldidelio spaudimo j is 
gali būti sulaužytas ir atominis spindu
liavimas gaji pasidaryti pavojingas jūroje 
ir Kanale.

V”Spauda ir Selepinas
Laisvųjų kraštų spauda yra gyvenimo 

veidrodis. Dar daugiau — ji yra gyvento
jų valios reiškėją. Prisiminkime liūdnos 
atminties KGB vadą Serovą, kai jis norė
jo apsilankyti Anglijoj. Kilo baisus triukš
mas, spauda pakėlė balsą — ir laimėjo.

Šelepino klausimas britų spaudoje jau 
seniai diskutuojamas. Dauguma laikraš
čių patarė jam nesirodyti, bet tokio griež
to ultimatumo kaip Serovui nepateikė. Iš 
dalies kaltinamas Profesinių Sąjungų Kon
gresas (TUC) už šelepino pakivetimą. Ta
čiau vizito laikui artėjant, pasisakymai 
vis aštrėjo.

Dar prieš atvykstant, vienas skaitytojas 
„Times“ dienraštyje patarė Šelepinui pa
sirodžius, pusę valandos skambinti visų 
bažnyčių varpais. Tegu paklausia svečias: 
„Kam tie varpai skamba?“

Kitas skaitytojas patarė Šelepinui atvy
kus nevarginti policijos jo apsaugai. Gir
di, tegu shop stewards (fabrikų formanai) 
pasiima tą garbingą pareigą, nes jie pasi
kvietė svečią...

„The Daily Telegraph“ vienas skaityto
jas pasisakė turįs rimtų žinių, kad tuoj po 
karo daug britų belaisvių iš Rytų Vokieti
jos buvę išgabenta į Sibirą. Jis siūlo bu
vusiam KGB viršininkui patikrinti jų są
rašus, ir jei dar likę gyvų, atgabenti į 
Angliją.

Žurnalistas John Torodo panoro sužino
ti, kokie ryšiai riša Šelepiną su profesinėm 
mis sąjungomis? Kitaip sakant, jis pano
ro surasti laiptų pradžią, kuriais profsą
jungų vadas, pagal įprastą tvarką, iš eili
nio darbininko užkopė iki pačios vadovau
jančios viršūnės. Jis kreipėsi į Sov. Sąjun
gos spaudos attache, bet tas prisipažino 
nežinąs ir nurodė NBA (sovietinės spau
dos) agentūros tarnautoją Dobkiną. Šis 
pažadėjo išsiaiškinti Maskvoje, bet iš ten 
jokio atsakymo nesulaukė. O neatlaidžiam 
britų žurnalistui jis taip pareiškęs: „Jūs' 
gyvenate laisvame krašte, tad ir rašykite, 
kaip jums patinka“. Taip istorija ir liko 
neišaiškinta.

Šelepino apsilankymo proga britų prof, 
sąjungų kongreso (TUC) generalinis sek
retorius Len Murray kreipėsi į profsąjun
gos narius ir visus piliečius, prašydamas 
elgtis kasdieniškai ir parodyti broliui Še
lepinui tikrąjį D. Britanijos ir jos darbi
ninkų veidą. „Sunday Telegraph“ pritarė 
Len Murray pasiūlymui ir net nurodė, 
kaip tai padaryti.

Pirmiausia laikraštis savo vedamajame 
patarė parodyti svečiui visą eilę neoficia- 
lių streikų, kuriais šio krašto darbininkai 
yra ypačiai pagarsėję. Jei svečias panorė
tų keliauti traukiniu, tai signalininkai tu
rėtų dirbti „to rule“, kad susisiekimas pa
tektų į chaosą. O jeigu jis lankysis uoste, 
tai jį turės rasti tuščią, nes darbininkai 
streikuoja. Vaikščiojant gatvėmis, kairio
jo sparno demonstrantai turėtų šūkauti 
nepalankius šūkius ir įžeidinėti.

Mokyklose ar universitete jis pagal nu
sistovėjusią sistemą turėtų būti nušvilp
tas ir pasodintas. Jeigu atsitiktų, kad pri
reikė medicinos pagalbos, tai nugabenus i 
Westminsterio ligoninę, darbininkai turėtų 
pasirūpinti tuoj išjungti elektrą, kad ne
būtų šviesos ar šilimos.

Pats svarbiausias punktas turėtų būti 
masinis mitingas Hyde Parke, kuriame 
būtų protestuojama prieš areštavimą dar
bininkų, laužančių įstatymus. Kadangi 
britų profsąjungoms darbininkų suėmi
mas reiškia tą patį, kas atėmimas sekma
dienio pietų kepsnio ar nugriovimas Lon
dono bokšto, tai Selepinas ypatingai turė
tų šios progos nepraleisti. Tuo labiau, kad 
jo krašte suimama tūkstančiai darbininkų 
be jokio protesto.

Kad Selepinas pasijustų visiškai namie, 
jam reiktų parodyti britų profsąjungų 
balsavimus, kuriuose keistu būdu saujelė 
komunistų visada išrenkama vadais, kaip 
ir Rusijoje. Be abejo, jis galėtų čia nuro
dyti, kaip pagerinti balsavimo techniką, 
kad dauguma visada būtų 99%.

Rašinys baigiamas tokiu sakiniu: „Pa
darykite tai, Mr Murray. Parodykite jam 
Britaniją, kokia jūs ir jūsų draugai esate 
padarę — pagadintą, suvargusią ir liūdną. 
To jis yra tikrai vertas.“

Pagaliau Selepinas atvyko. „Daily Mali" 
jo „pasveikinimą“ net dviem kalbom atsi
spausdino. „You're not velcome. com
rade“, rašė angliškai, „My vas ne chotim. 
tovarišč" — pridėjo rusiškai. Smulkiai ap
rašęs įvykusi mitingą, laikraštis pranešė, 
kad Liberalų Profesinių Sąjungų Asocia
cija (50.000 narių) įteikusi Mr. Murray 
reikalavimą atsistatydinti iš TUC gen. 
sekretoriaus pareigų už šelepino pakvie
timą.

„Daily Telegraph“ aprašė, kaip vienas 
profsąjungų narys aerodrome išdavė šele
pino atvykimo laiko paslaptį, kuria pasi
naudojo spaudos ir radijo žmonės. Ten pat 
laikraštis cituoja vieno demonstranto pa
reiškimą: „Hitleris šoks pragare, kai Sele
pinas iškels koją britų saloje“.

Daugiausia pykčio parodė žinomasis 
žurnalistas Bernard Levin „The Times“ 
dienraštyje. Jis lygina šelepiną su Mafijos 
vadu, duodančiu įsakymus nužudyti nepa
geidaujamus asmenis. Taip Selepinas lik
vidavęs du ukrainiečių vadus, kuriuos 
spauda klaidingai vadinanti emigrantais. 
Tas. kuris pabėgdamas iš tėvnės džiaugia
si išgelbėjęs savo gyvybę, negalįs būti va
dinamas emigrantu.

Papasakojęs smulkią ukrainiečių vadų 
Rebeto ir Banderos nužudymo istoriją, B. 
Levin klausia, kaip Selepinas drįsęs va
žiuoti pas demokratinės valstybės prof, 
sąjungų vadus, nes jam būtų geriau tikę 
būti Ronaldo Kray (nuteisto už žmogžu
dystes )svečiu. Sunkūs žodžiai, pasakyti 
žmogaus, kuris turi žurnalistinį svorį ir 
patyrimą.

B. Levin kviečia į pasipriešinimo de
monstracijas ne tiktai pabėgėlius iš sovie
tų persekiojamų kraštų, bet ir britų prof
sąjungų narius. Baigdamas jis cituoja 
profsąjungų atstovo Frank Chapple žo
džius: „Vienintelis patyrimas, kurį Selepi
nas turi su darbininkais — jis žino, kaip 
juos įmesti į kalėjimą“.

„Daily Express“ aprašė mitingo metu 
įvykusi pasikalbėjimą su European Liai
son Group tarybos nariu Zigmu Juru, ku
ris norėjęs sužinoti, kodėl Selepinas iš vi
so į Angliją buvęs pakviestas. Lyg ir atsa
kydamas j šitą klausimą „Daily Tele
graph“ savo vedamajame nurodė, kad So
vietų Sąjunga norėjusi parodyti, kokia iš 
tikrųjų valdžia yra jų krašte.

»»»
Pagaliau prieš išvykdamas, Selepinas 

nutarė suruošti pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais, į kurį buvo pakviesti tik ketu
rių laikraščių žurnalistai (Morning Star, 
Guardian, Times ir Financial Times). Sa
vo ilgoje įžangoje jis pabrėžė, kad jis vi
siškai nesijaudinąs dėl vykstančių de
monstracijų ir nepalankių spaudos atsilie
pimų, nes tai esąs profesionalų darbas, ku
rie nori visais galimais būdais sunaikinti 
detentę ir atnaujinti šaltąjį karą. Kalbos 
apie tai, kad jis, Šelepinas, norįs paveržti 
valdžią iš Brežnevo esančios grynas prasi
manymas.

Pasikalbėjimo metu Šelepinas pripaži
no, kad esąs skirtumas tarp D. Britanijos 
ir Sovietų Sąjungos politinės ideologijos, 
bet tai nereiškią, kad dėl tų skirtumų rei
kia kariauti... Jis kvietė žurnalistus at
vykti į Sovietų Sąjungą ir įsitikinti, koks 
gražus esąs darbininkų gyvenimas.

Kairesnės krypties dienraštis „The Sun" 
klausia „64 rublių klausimą", ko Šelepi
nas iš viso atvykęs? Pasikalbėti apie ben
druosius abiejų kraštų darbininkų profe
sinius klausimus jis galėjęs pasinaudoti 
telefonu... Ta pačia proga laikraštis nuro
do, kad ne vien tik Šelepinas esąs kaltas 
už KGB terorą ir žudynes. Ir čia pat klau
sia, ką darytų britų vyriausybė, jei Brež
nevas anksčiau būtų buvęs KGB viršinin
ku, o dabar atvyktų į šį kraštą kaip vy
riausios valdžios atstovas? Boikotuoti Še
lepiną ir meilintis su Brežnevu esą tas 
pats, kaip kviestis Hitlerį, bet nesikalbėti 
su Himmleriu. Pagaliau „The Sun“ pabrė
žia, kad šelepinas protingai padaręs, nu
tardamas sutrumpinti savo vizitą ir ke
liauti namo.

Paskutiniai žodžiai, kuriuos britų spau
dai išvykdamas Šelepinas pareiškė, buvo 
tokie: „Demonstrantai ir spauda dirba už 
sionistų pinigus. Britų liaudis yra su mu
mis“.

JACK JONES — ISTORIKAS

TUC tarptautinio komiteto pirmininkas 
ir Transporto ir general, darbininkų prof
sąjungos vadas Jack Jones, po priėmimo 
Šelepino garbei pareiškė, kad Anglijos gy
ventojai turį prisiminti 1939 metus ir So
vietų pagalbą prieš Hitlerį. Už tai jie turį 
paploti Šelepinui.

Laikraščių redakcijas užplūdo protestai, 
reikalaują Jack Jones pasimokyti istori
jos. 1939 m. Rusija pasirašė nepuolimo 
paktą su Hitleriu, kuris leido vokiečiams 
užpulti Lenkiją ir Vakarų Europą. Sovie
tų Sąjunga rėmė Vokietiją, tiekdama jai 
įvairias žaliavas. Vienintelis karas, kurį 
sovietai 1939 m. kariavo, buvo prieš nykš
tuką Suomiją. Tiktai 1941 m. muzika pa
sikeitė, kai didysis draugas Hitleris pra
dėjo žygiuoti į Sov. Sąjungą.
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VINCUI KAVALIAUSKUI, 

ilgamečiu! skyriaus valdybos 
nariui, mirus, jo giminėms ir 

draugams reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi

DBLS Rochdale skyriaus 
Valdyba ir nariai

Telegramos plaukia
„Chicago Tribūne“ kovo 29 d. jau anks

čiau minėtas Bill Anderson aprašė, kaip 
JAV baltai reagavo į dr. Kissingerio kės
lus pripažinti Baltijos valstybių okupaci
ją-

„Tūkstančiai laiškų, telegramų ir telefo
ninių pasiteiravimų atvyko į StateDepant- 
mentą, Baltuosius Rūmus ir Kongresą“.

Šitoji akcija jau duoda gerus rezultatus. 
Didelis skaičius kongresmanų prisidėjo 
prie J. Derwinskio rezoliucijos, reikalau
jančios nepripažinti Baltijos valstybių 
okupacijos. Visuomenės remiamas Der- 
winskis kreipėsi į Valstybės Departamen
tą, reikalaudamas aiškiai pasisakyti Bal
tijos valstybių pripažinimo klausimu ir 
nekliudyti Amerikos Balsui skelbti žinias.

E. J. Derwinskis pareiškęs, kad visuo
menės pasipriešinimas, kuriam vadovauja 
dr. Kazys Bobelis, esąs netikėtai didelis. 
Dr. K. Bobelio nuomone, į Baltuosius Rū
mus jau esą pasiųsta 6.000 laiškų. (Vien 
tik per „Margutį“ pasiųsta į Vašingtoną 
2.732 telegramų. Red.).

Valstybės Departamentas esąs pasiun
tęs ambasadorių Robert McCloskely kal
bėtis su Derwinskiu, kad būtų surastas 
būdas išvengti dviveidės JAV politikos 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Iki šiol baimi
namasi, kad dr. Kissingeris Europos sau
gumo konferencijos proga yra pasiryžęs) 
atsisakyti ligšiolinės Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažinimo politikos. Rusi
ja to reikalaujanti detentės dvasiai palai
kyti.

Esą Valstybės Departamente skaitoma, 
kad Baltijos valstybių reikalas, lyginant 
su kitomis pasaulio problemomis, yra ga
na menkas. „Bet jis nėra menkas dviem 
milijonam Amerikoj gyvenančių baltų“, 
pabrėžia laikraštis.

Baltams palankūs Senato sluoksniai esą 
pareiškę, kad Baltų klausimas yra laisvės 
klausimas. Dabartiniu metu JAV baltai 
negalį net savo ten likusioms šeimynoms 
padėti. Siuntiniai esą apkrauti nežmoniš
kais muitais, o susisiekimas visais gali
mais būdais trukdomas.

„Chicago Tribūne“ pabrėžia, kad ryšium 
su šiuo klausimu gauta tiek daug laiškų, 
kad jie nebepajėgia į visus asmeniškai at
sakyti.

H AS A VL YJE
KOLCHOZININKŲ PASAI

1903 m. Leninas skelbė: „Joks kaimo po
licininkas ar zemstvo tegu nedrįsta už
drausti valstiečiams gyventi ir dirbti ten, 
kur jie nori“.

Seįitt/nlos DIENOS
— „Izvestia“ pranešė, kad nuo balan

džio 1 d. Sov. Sąjungoje visi automobiliai 
privalo turėti apsaugos diržus. Tačiau ten 
pat pabrėžiama, kad tų diržų negalima 
gauti.

— Škotijos aukštumose slidinėjimo vie
tovės turėjo geriausias Velykų atostogas 
nuo neatmenamų laikų. Netilpę viešbu
čiuose slidininkai miegojo net automobi
liuose.

— Į vienintelę Maskvoje žydų sinagogą 
per Velykas įsiveržė policija ir išvaikė 
apie 250 besimeldžiančių žydų.

— Pasklidus gandui, kad min. pirm. H. 
Wilson gali atsistatydinti, jei referendu
mas atmestų Europos Bendruomenę, kai
riosios darbiečių grupės organas „Tribū
ne“ pareiškė, kad jie ir be jo galėtų išsi
versti. šiai grupei priklauso mažiau nei 
šeštadalis Darbo partijos parlamentarų.

— A. Sacharovas užstoja sovietų gink
lais Irake naikinamus kordus, prašyda
mas leisti per R. Kryžių pasiųsti jiems pa
galbos.

— Tuo tarpu, kai vakariečiai boikotuoja 
Rodeziją, Sovietų Sąjunga perka jų chro
mą ir parduoda savo gaminius.

— Jaunųjų socialistų konferencijoje 
Blackpoolyje buvo reikalaujama perimti 
apie 250 didžiųjų bendrovių ir monopolių. 
Jaunųjų socialistų vykd. komitete vyrau
ja marksistų grupė.

— Kai kurie žurnalistai pranašauja, kad 
Saudi Arabijos karaliaus Faisal'o nužudy
mas gali turėti tokias pat pasekmes, kaip 
Austrijos arkikunigaikščio nužudymas Sa
rajeve 1914 m.

— Baptistų pogrindžio spauda ir pamal
dos Sovietų Sąjungoje esą sekama iš ma
lūnsparnių specialiais radio aktyviais de
tektoriais.

— Sovietų rašytojas Marchenko už ne
reguliarią registraciją policijoje ištremtas 
iš savo gyvenamosios vietos keturiems 
metams.

— A. Šelepinas išvyko nepasimatęs nei 
su vienu britų vyriausybės nariu.

— 1959 m. Šelepinas lankėsi Leeds kaip 
Sovietų studentų atstovas. Tada jis atsi
sakė miegoti studentų hostelyje, o vietoje

1932 m. Stalinas įsake neišduoti valstie
čiams jokių vidaus pasų, „kad būtų gali
ma lengviau kontroliuoti miestuose gy
ventojų ir darbininkų judėjimą, susekti 
antasocialistinį elementą, išvalyti gyven
vietes nuo pabėgėlių, kulokų, kriminalis
tų ir kotokio nepageidaujamo elemento“.

Kas buvo uždrausta caro laikais kaimo 
policininkui, tą įgyvendino pats Stalinas. 
Kraštui „demokratėjant“ 1976-1981 m. 
laikotarpyje gaus pasus visi kolūkiečiai ir 
galės laisvai keliauti iš vietos į vietą, ne
prašydami vietinių tarybų leidimo. Pasai 
bus duodami sulaukus 16 metų amžiaus. 
Juose nebus pažymėta savininko profesi
ja, bet tiktai tautybė. Manoma, kad įve
dus vidaus pasus, lengviau išsibalansuos 
darbo jėga kaime, nes kiekvienas galės 
laisvai pasirinkti, kur jis nori dirbti.

ŠELEPINAS SIŪLĖ PO £20.00

Savo 45 minutes trukusioje kalboje Ško
tijoje Šelepinas įsismaginęs kalbėjo apie 
„jos didenybę darbininkų klasę“ ir žydus, 
dėl kurių kaltės Sovietų Sąjunga per ka
rą netekusi 20 milijonų gyventojų. Jis taip 
pat pareiškė, kad kiekvienas demonstruo
tojas gavęs iš sionistų po £5.00. „Aš no
rėjau pasiūlyti jiems po 20 svarų, kad ei
tų namo, bet neturėjau laiko“. Kadangi 
per dvi dienas Londono gatvėse demonst
ravo apie 10.000 žmonių, šelepino pasiū
lymas KGB įstaigai būtų kaštavęs apie 
200.000 svarų...

NUNOKĘ OBUOLIAI

Gen. Walter Walker atvirame laiške 
„The Daily Telegraph" dienrašty rašo, 
kad iki dantų apsiginklavusi Sovietų Są
junga užkariaus pasauli vien tik baime. 
„Raudonoji armija stovi paruošta supur- 
tinti obelį, kurios vaisiai jau yra nuno
kę“. Pagal jį, į sovietų sterblę ką tik nu
kritęs vienas Nato narys —- Portugalija. 
Dabar 'ateisianti eilė D. Britanijai.

KRITIŠKA PADĖTIS

JAV gynybos ministeris J. R. Schlesin
ger kovo 31 d. „Baltimore Sun“ korespon
dentui pareiškė, kad JAV šiuo metu išgy
venanti sunkiausius užsienio politikos lai
kus nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Turint galvoje šituos sunkumus, kai kas 
„gali susigundyti mus išbandyti". Viduri
niųjų Rytų padėtis šiuo metu primenanti 
Balkanus prieš pat pirmojo pasaulinio ka
ro pradžią. Jis pabrėžė, kad Sovietų Są
junga galinti pabandyti įsitvirtinti Indi
jos vandenyne, kad tuo būdu galėtų kont
roliuoti Vakarų Europos gyvybines linijas.

teatro pasirinko „Stars & Strips“ progra
mą viename klube.

— JAV gastroliavęs Izraelio žydų an
samblis, kurio didesnė dalis jaunimo atke
liavę iš Lietuvos. Jie pasakoja, kad Izra
elyje esama apie 20.000 žydų iš Lietuvos. 
Apie 80% Kauno žydų jau esą emigravę.

— Kumrovec kaime, kuriame gimė pre
zidentas Tito, statoma komunizmo ideolo
gijos akademija.

— Sovietų dailininkas V. Moroz nuteis
tas 15 metų kalėti. Kaltinamas spekulia
vęs ikonomis.

— Skaičiuojama, kad Sovietų Sąjungos 
aukso atsarga siekia 2.000 tonų.

— TUC gen. sekretorius Len Murray pa
reiškė „Times“ korespondentui, kad, jo 
nuomone, joks demonstrantas nebuvo pa
pirktas. Iš kitos pusės, demonstrantai ne
atstovavę britų prof, sąjungoms ar net 
visuomenei.

— Per šelepino vizitą iš viso buvo areš
tuoti šeši demonstrantai, turį giminių Uk
rainoje. Du nubausti po 15 svarų ir vienas 
sąlyginai. Trys paleisti nenubausti.
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fM. K, Čiurlionis
MykolaS Koristantinds čiurįionls buvo 

genialus' tapytojas, muzikas-kompozito- 
rius, liaudies dainų rinkėjas ir harmoniza- 
torius. Minėdami to žymaus menininko 
100 metų gimimo sukaktį, susipažinkime

L .

su jo asmenybe.

Gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje. Jo 
tėvas.buvo vargonininkas, baigęs domi
ninkonų vienuolyno mokyklą ir labai my
lėjo gamtą. O motina buvo švelnios sielos 
ir išsilavinusi moteris. Turėjo gerą atmin
tį, žinojo daug senų padavimų ir domėjosi 
tautosaka. Matyti, kad šias tėvų savybes 
paveldėjo ir jų sūnus. Būdamas dar tik 5 
metų amžiaus, jau pradėjo skambinti pia
ninu iš klausos. Jis sugebėjo surinkti jau 
įdomias melodijas ir jas po keletą kartų 
pakartoti. O sulaukęs 7 metų, jau sklan
džiai skambino iš gaidų. 1888 m., būdamas 
dar tik 13 metų, įstojo į M. Oginskio mu
zikos mokyklą Plungėje. Ten jis mokėsi 
muzikos, dalyvavo chore, pradėjo piešti ir 
kurti kompozicijas. M. Oginskis už jo gar
bei sukurtus muzikos kūrinėlius labai pa
mėgo Čiurlionį. Jis patarė jam stoti į Var
šuvos konservatoriją ir pažadėjo materia
liškai paremti.

1893 m. įstojo į Varšuvos konservatori
ją. Lavinosi ne tik muzikoje, bet ir kitose 
mokslo srityse. Savarankiškai studijavo 
meno istoriją, domėjosi astronomija ir li
teratūras klasikų kūryba. Kūrė kantatas, 
sonatas, fūgas ir kt. Kai kurie jo kūriniai 
publikos buvo palankiai sutikti ir tuo me
tu gana plačiai atitekami. 1899 m. baigė 
konservatoriją, gavo diplomą, ir jam buvo 
pasiūlyta Liubline muzikos direktoriaus 
vieta. Bet jis to pasiūlymo nepriėmė ir pa
siliko Varšuvoje. Vertėsi privačiomis mu
zikos pamokomis ir tobulinosi muzikos kū
ryboje. 1900 m. Zamoiskio paskelbiame 
konkurse Čiurlionis už simfoninę poemą 
„Miške“ gavo pirmąją premiją. Vėliau to
bulinosi Leipcigo konservatorijoje ir, ją 
baigęs, gavo diplomą.

Po kiek laiko grįžęs į Varšuvą, jau tu
rėjo du diplomus. Bet ir vėl atsisakė nuo 
jam siūlomų Varšuvos konservatorijoje 
dėstytojo pareigų ir vertėsi privačiomis 
pamokomis.

1904 m. Čiurlionis visa jėga pasinėrė į 
tapybą. Tuomet daug kam atrodė, kad jis 

Eleonora Ravickienė

Jo laimingiausia vasara
Nuo Minijos tilto tiesus kelias, o jo dešinėje se

nasis vieškelis: siauras, vingiuotas, duobėtaš. apau
gęs žilvičiais, alksniais. Žydi plukės baltažiedės. 
Ramu. Santakių autobusų sustojimo vieta. Miškas. 
Įžengiu į siaurą takelį. Miškas baigiasi. Tvenkinys. 
Sena laukinė išsikerojusi obelis. Esu Karklėnuose.

Iš rankinuko išsiimu seną pageltusią nuotrau
ką, kurią man davė šios apylinkės gyventoja Geno
vaitė Leliugaitė-Staponkienė, ir mintyse imu cituoti: 
„Vienas ryškus momentas — jo susipažinimas su 
mano tėvais. Tas ūkis netoli nuo Minijos — apylin
kės be galo gražios. Matau erdvų kiemą, prieš stik
lines gonkas tėvelis, kuris buvo truputį žemesnis už 
Konstantiną...“ Tai Sofijos Kymantaitės-Čiurlionie- 
nės prisiminimai. Šis namas beliko tik nuotraukose, 
ir viena jų — mano rankose.

Kuo ši vieta, esanti maždaug už 10 km nuo 
Plungės, siejasi su M. K. Čiurlioniu? Kaip jis čia 
pateko?

Antrukart į šias vietas (prieš tai jis mokėsi 
Oginskio orkestro mokykloje Plungėje) atvedė mei
lė Sofijai. Susižiedavę jie atvyko pas Sofijos dėdę į 
Plungę, lankėsi Karklėnuose.

Sodyba, namas su stikliniu priebučiu priklau
sė Jonui Leliugai, kuris 1907 metais išvyko su šei
ma laimės ieškoti į Ameriką, o žemę, trobesius sep- 
tyneriems metams išnuomojo Elzbietai Kymantie- 
nei. Namie paliko Jono Leliugos motina Klara Le- 
liugienė, kuriai E. Kymantienė davė išimtinę.

Buvo vasara. Sunkiai man slinko dienos. Kas
dien galvojau apie išvykusius. Kaip gyvena, ką val
go. Ilgesys man graužė širdį, — pasakojo man K. 
Leliugienės anūkai, prisiminę senelės žodžius, kai

pamiršo muziką ir paskendo dažuose. No
rėdamas susipažinti su pagrindinėmis ta
pybos taisyklėmis, jis lankė meno mokyk
las. Bet jam ne tiek rūpėjo studijos, kiek 
laisva kūryba, kad galėtų patenkinti savo 
lakią fantaziją. Pastudijavęs šv. Raštą, 
pradėjo tapyti religinio turinio kūrinius.

1907 m. baigė kurti simfoninę poemą 
„Jūra", kurią parašė remdamasis padavi
mais apie Baltijos jūros karalaitę Jūratę. 
Šitas kūrinys yra turtingas muzikalinėmis 
idėjomis ir lietuvių simfoninės muzikos 
literatūroje stovi pirmoje vietoje.

Čiurlionis dalyvavo ir lietuviškoje veik
loje- Vadovaudamas Varšuvos lietuvių su- 
sišelpimo draugijos chorui, pamėgo lietu
vių liaudies dainas, jas rinko ir harmoni
zavo. Vėliau, gyvendamas Vilniuje, daly
vavo lietuviškose organizacijose, steigė 
chorus, muzikos sekcijas, ruošė dailės pa
rodas. „Rūtos" draugijai paruošė scenos 
uždangos projektus- Turėjo nemažą biblio
teką, pinigų ir mineralų rinkinius. Vilniu
je susipažino su mokytoja S. Kymantaite 
ir ją vedė. Po vedybų persikėlė gyventi į 
Petrapilį. Ten suartėjo su rusų menininkų 
grupe „Mir iskusstva“. Dalyvavo Petrapi
lio lietuvių veikloje ir studentų draugijo
je.

Čiurlionis per savo trumpą gyvenimą 
sukūrė apie 280 paveikslų ir apie 270 mu
zikos veikalų. Jis pasireiškė kaip stiprus 
muzikas- kompozitorius ir tapytojas-grafi- 
kas. Jo tapyba — pilna muzikos garsų. To
dėl ją yra labai sunku suprasti. Be to, to
kių menininkų, kurie būtų pilnai susipaži
nę su muzika ir tapyba, labai maža yra 
žinoma.

Profesorius J. Žilevičius Čiurlionio kū
rybą taip aiškina:

„...Tokius darbusį, kokius sugebėjo 
mums joaliikti Čiurlionis, ligi tolei nežino
jo žmonijos kultūros istorija: jis buvo kaip 
muzikoje, taip ir tapyboje iš vienos pusės 
išmokslintas, gilus mąstytojas, iš antros 
— genijus, šios dvi milžiniškos pajėgos, 
sujungtos vienumon, galingai skamba žiū
rovų sielose. Jo simfoninė poema „Miške“ 
ir „Jūra" kuria realiai (programinė mu
zika) įvardytus vaizdus, o jo sonatos ir 
preliudijos atkuria girdimuosius muzikos 
garsus. Tik reikia suvokti ir įsijausti į 
Čiurlionio kalbą: tada ji bus mums gyva, 
suprantama, sava, vedanti mus į aną lai
mingąjį meno pasaulį,“ („Aidai“, 1950 m. 
Nr. 10),

M. K. Čiurlionis mirė 1911 m. balandžio 
10 d- Pustelninkuose, netoli Varšuvos. Pa
laidotas Vilniaus Rasų kapinėse. Pagal P. 
Zikaro projektą ant jo kapo buvo pastaty
tas gražus paminklas.

V. Vytenletis

N. RASTENIS 84 M.

Poetui laureatui Nadui Rasteniui sausio 
4 d. suako 84 metai. I JAV N. Rastenis at
vyko 1891 m. Baigęs Bostono universitetą, 
vertėsi advokatūra.

Šalia teisininko darbo jis yra pamėgęs 
poeziją. Rašo lietuvių ir anglų kalbomis, 
į anglų kalbą jis yra išvertęs „Anykščių 
šilelį“, Donelaičio „Metus“ ir daug Mairo
nio. Kudirkos, Putino ir kitų rašytojų kū
rybos. Už. poemą „The Wars Curse“ 1966 
m. Filipinuose jis buvo apvainikuotas 
auksiniu laurų vainiku ir apdovanotas me
daliu.

mynė M. Martinavičienė, bendravusi su ja, guodusi 
ją jos vienišame gyvenime.

Sulojo šuo — sakiusi Klara Leliugienei, — ir į 
kiemą įvažiavo brička. Aš tada verpiau po liepo
mis, nes buvo trošku, troboje nedavė ramybės mu
sės. Iš bričkos išlipo gražioji Kymantienės duktė 
Sofija, apsikabino motiną, šalia jos buvo nepažįsta
mas vyras. Pasisveikinę su tėvais, jie suėjo į vidų, o 
aš verpiau ir galvojau, kaip gerai tėvams, kad jų 
vaikai nesiblaško po svetimus kraštus, kad jie na
mie. Iš kišenės išėmiau jų laišką, išpaišytą gražio
mis rožėmis, ir ašaros ėmė byrėti iš akių. Nežinau, 
kiek laiko praėjo. Žiūriu, beateinanti Sofija su sve
čiu. Net susigėdau savo ašarų, savo senos prijuostės. 
Jie nepraėjo, pasisveikino. Sofija žinojo mano siel
vartą. Abu ėmė raminti. O svečias, girdėjau, toks 
mokytas, guodė mane, paprastą moterėlę. Ašaros 
nudžiūvo.

— Sulauksi jų. Sugrįš, — sakė jis.
— Parvyks, — sakė Sofija. — Savo krašto il

gesys juos lydės, štai mano sužadėtinis Konstanti
nas tiek metų buvo svetimuose kraštuose, bet nepa
siliko. grįžo. Savame krašte ir saulė linksmiau švie
čia, ir paukščiai gražiau čiulba.

Senutė buvo paguosta, o jie laimingi, švytin
čiais veidais, su knygomis rankose per sodą nukelia
vo link Vieštovės. Matė juos ir Juozo Šleiniaus tė
vas, kuris tada buvo piemenukas, ganęs bandą Vieš
tovės pakrantėse.

Kitą rytą senutė matė, kad svečias kažką rašė, 
po senomis liepomis atsisėdęs. Gal tai buvo 1908 
m. rugpjūčio 19 d., kada M. K. Čiurlionis Karklė
nuose sukūrė Preliudų op 30, Nr. 2 (M. K. Čiurlio
nio laiškai Sofijai, 40 psL). To senutė, žinoma, neži
nojo. Žinojo, kad ji, nuėjusi keliskart į Plungės me
dinę bažnyčią, girdėjo, kaip nuostabiai vargonais 
grojo Sofijos sužadėtinis, jos jau pažįstamas — toks 
paprastas, geras žmogus, kuris iš pirmo žvilgsnio 
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Kalendorius apie kaimai 1
kurie valdo tik apie 7% dirbamosios že
mės ir beveik vien kastuvais ją apdirba, 
pagamina beveik pusę pieno, mėsos ir vil
nos produktų Lietuvoje.

Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komitetas ir „Gimtasis Kraštas“ jau šešti 
metai išleidžia plačius kalendorius — al
bumus ir juos nemokamai siuntinėja už
sienyje gyvenantiems lietuviams. Jau vien 
tiktai faktas, kad už leidinį nereikalauja
ma pinigų, rodo, kad jis yra propagandi
nis. šiųmetinis kalendorius (trejetą mė
nesių pavėlavęs) skiriamas išimtinai Lie
tuvos kaimui, kuriame dabar gyvena apie 
45% visų Lietuvos gyventojų. Jo sudary
tojas yra palyginti jaunas žurnalistas Jo
nas Lukoševičius, neseniai pasiųstas so
vietinės spaudos atstovu į New Yorką.

Kalendoriaus — albumo išorinė išvaiz
da gana patraukli. Viduje kas antras pus
lapis iliustruotas kaimo vaizdais, kurių 
dalis spalvoti ir gana meniški. Turinys — 
įvairių straipsnių rinkinys, kuriuose, be 
abejo, niekinamas „buržuazinis" kaimas 
ir keliami į padanges nežinomais vardais 
pavadinti kolchozai. Tų straipsnių gana 
daug ir jų visų neįmanoma suminėti. Ypa
tingesnio dėmesio verti yra du rasiniai: 
paties sudarytojo Jono Lukoševičiaus ir 
agr. VI. Tiškaus.

J. Lukoševičius savo rašinyje „Tas ža
liasis kaimas“ nežinia kodėl labai rūstina- 
si ant „reakcinės emigracinės spaudos“, 
kad ji nesuprantanti naujojo Lietuvos 
kaimo ir jo žmogaus. Nors jis pats „bur
žuazinio“ kaimo ir nebeprisimena (gimęs 
1937 m.), bet gerai žinąs, koks baisus bu
vo tas kaimas ir koks skurdas jame vieš
patavo. Savo išvedžiojimams įrodyti, jis 
remiasi ano meto laikraščių ištraukomis, 
ir iš dalies pasako daug tiesos. Buvo var
go ir skurdo naujai atsikūrusios nepri
klausomos Lietuvos kaime, to niekas ne
gali nuginčyti. Po ilgos carų vergijos, ka
ro ir okupacijos nuvargintas kaimas kėlė
si iš pelenų, todėl negalėjo būti jo kelias 
aukso smėliu pabarstytas. Tik gal to var
go, skriaudi) ir bado nebuvo tiek daug, 
kiek po antrojo karo atsikuriančioje tary
binėje Lietuvoje. Abiejų pokarių laikotar
piais sumanus Lietuvos ūkininkas yrėsi į 
priekį. Daug buvo padaryta anuomet, ne
mažai pasiekta ir šiandien. Sudarinėti sta
tistikas ir lyginti abiejų laikotarpių pa
žangą yra visiškai neprasminga. Tatai bū
tų galima daryti tuo atveju, jei šalia kol
chozinės Lietuvos būtų buvusi kita, nepri
klausoma Lietuva ir laisvas ūkininkas bū
tų galėjęs lenktyniauti su kolchozininku. 
Tačiau ir šiandien kolchozų sklypininkai,

K. Bradūnas

Laivas
Kaip tau sudie pamojuoti,
Kai vilnis sušlamės,
Matas, vienišas luote,
Gyvas viršum gelmės.

Jau nebaigtoji kelionė
Kyla debesimis...
O, pasiliki, Čiurlionį,
Būk su mumis —

Pasiliki išplaukdamas,
Nesugrįždamas grįžk, —
Tavęs netekdamas, tavęs belaukdamas. 
Krūpčioja žiburys.

Neverta leistis į ginčus ir diskusijas. Vi
si turime Lietuvoje gimines, draugus ar 
pažstamus, visi žinome, kokiuose „rūmuo
se“ dalis jų tebegyvena ir dar gyvens iki 
1990 metų, gerai žinome apie pokario bad
metį ir suprantame, ko jiems ten trūko ar 
dar ir dabar trūksta. Todėl galime sutikti 
su autoium. kai jis sako, jog „Lietuvos 
kaimas — patinka kam ar ne — yra nau
jas iŠ esmės“. Nors beveik niekam iš mū
sų neteista į ji pažvelgti, bet sutinkame, 
kad jis yra naujas ir kitoks. Tačiau jokiu 
būdu negalima sutikti su kitu, tur būt, pa
čiu pagrindiniu teigimu, kad „pirmą kar
tą per daugelį amžių Lietuvos valstietis 
tapo ne žemės vergu, bet jos šeimininku 
pačia plačiausia to žodžio prasme."

Čia tai jau netiesa. Vergu jis buvo bau
džiavos laikais. Nepriklausomoje Lietu
voje jis tikrai buvo gal kartais ir skurdus, 
bet šeimininkas tikriausia to žodžio pras
me. Autorius net nepasižiūrėjo į Tarybų 
Sąjungos konstituciją, kurioje pasakyta, 
kad žemė ir visi jos turtai priklauso vals
tybei. Dabar ūkininkas yra tik kolchozo, 
kaip ir fabriko, samdomas darbininkas. 
Nei tas kolchozas, nei tas naudotis teistas 
pushektaris nepriklauso jam, nei jo kraš
tui. Gana didelė tikrųjų šeimininkų dalis 
jau seniai palaidoti Sibiro miškuose. O jei 
kuris ir grįžo, tai jam buvo nevalia net 
obuolio savame sode nusiskinti. Tai kokie 
jie ten šeimininkai?

Gal ir netikslu būtų įtikinėti, kad anuo
metinis ūkis „su girgždančiomis svirtimis 
ir piemenėlių raliavimais“ buvo pažanges
nis, negu šiandieninis gera technika ap
rūpintas kolchozas. Bet jis buvo savas, iš 
protėvųi paveldėtas ir ateinančioms kar
toms skirtas. Todėl jis buvo toks mielas 
ir brangus. Vakariečių pavyzdžiai rodo, 
kad ūkį galima padaryti pažangų ir pel
ningą visiškai jo nesudraskant ar nenusa
vinant. šiandien Lietuvos kaimas yra dau
giatautės valstybės nuosavybė, su kuria 
bus pasielgta taip, kaip tos nuosavybės 
šeimininkai panorės. Jeigu šiandien Lietu
vos .kaimas dar lietuviškas, tai tik dėka tų 
„buržuazinių" liekanų, kurios per šimtme
čius išlaikė gyvą tautos dvasią ir kalbą.

Dar daugiau nusistebėjimo kelia agr. 
Vlado Tiškaus rašinys „Seniau ir dabar“. 

užkariavo jos širdį. Skambėjo jo muzika iškilmin
gai, dažniausiai jis grojo savo mylimą Bachą.

Prabėgo metai. Daug Vieštovė nunešė vandens 
į Miniją. Lapus numetė rudenį senosios liepos, sodo 
medžiai. Jie vėl sužaliavo, pražydo, šį užkampį toli 
nuo kelių vėl aplankė Ciurlioniai. Jie buvo vedę, 
vasarojo Plungėje, atvažiuodavo į Karklėnus, Ku
lius. žinojo K. Leliugienė, kad Sofijos vyras ne tik 
moka gerai groti, bet ir piešia. Jai papasakojo „zva- 
nininko žmona“, kad Sofijos dėdės svečių kambary
je svečiai nebepriiminėjami. šiame kambaryje, va
dinamajame salone, Čiurlionis nuo ryto ligi vakaro 
piešiąs. kad ten daug jai esą nesuprantamų paveiks
lų. kad išvargęs poilsį randąs Karklėnuose.

— Aš vėl juos pamačiau, — tai K. Leliugienės 
prisiminimai. Atvykę iš Plungės, įėjo į mano kama
rėlę laimingi, linksmi. Sofijos vyras žiūrėjo į mano 
ratelio išmargintą verpstę, į raštuotas staltieses, ku
rias audžiau. Sofija parašė man laišką. Tokie man 
malonūs, mieli buvo jie lyg vaikai. Paskiau iškelia
vo Vieštovės link.

Pavakare jie sugrįžo įdegusiais veidais, džiaugs
mas liete liejosi iš abiejų. Tos laimės dalį norėjo ati
duoti kitam — man, vienišai senutei. Sofija pamer
kė gėlių, parsineštų iš laukų, iškaišė palubę beržų 
šakelėmis. Papasakojo, kad Vieštovės pakrantėmis 
buvo nukeliavę ligi Minijos, pasiekė tiltą, toliau ėję 
vieškeliu, mišku ir vėl atsidūrę prie senųjų liepų. 
Keliskart jie buvo atvykę, bet kitą dieną tuoj grįž
davo į Plungę.

M. Martinavičienė matė juos keliaujant Mini
jos pakantėmis aukštyn. Jie užsukdavo ir prie pili- 
kės — medžiais apaugusios kalvos, prie Gondingos 
piliakalnio, prie kelis šimtus metų turinčio vadina
mojo Mingėlos ąžuolo, stūksančio prie kelio į Ku
lius. Jie abu išvaikščiojo vadinamuosius maro laikų 
senus kapelius aukštame Vieštovės skardyje.

(Bus daugiau)

Kam jo ten prireikė? Juk taLbuvM, ,lbur- 
Žuazinis“ agonomjs, kaiVbo Jaunųjų Ūki-, 
ninku organizacijos įkūrėjas Iri vadovas, b 
aukštas valdžtes parUigūnlts, «apitalisti- j 
nių įmonių direktorius, už savo „nuode-1; 
mes“ 1941 m. suimtas ir ištremtas į Sibi^l 
rą... Ir štai dabar jis pasakoja,*'kaip anais 
laikais žmonės sunkiai dirbo, kokios su
skirdusios buvo jų 'kojos, kaip sunkiai ver
pė, audė ir kraičius krovė lietuvės mote
rys (tarsi dabar jos visos be darbo sėdė
tų). Jis pasakoja, kaip vargo prasiskolinęs 
Lietuvos ūkininkas, o valdininkai per 
prievartą turėjo kimšti į pilvus žąsis...

Jeigu visa tai pasakotų koks nors buvęs 
samdinys, J. Baltušio aprašytas visų 
skiraustas piemenėlis, — būtų galima su
prasti ir atleisti. Bet „buožės" sūnus, tau
tininkų partijos šulas, jų valdžios parei
gūnas ir pagaliau Sibiro tremtinys — ne, 
tai jau nesuprantama. Logiškai galvojant, 
čia siūlosi tikai vienas priiminas paaiški
nimas: VI. Tiškui bausmė dar galutinai 
neatleista, už tai jis turi pasirašinėti jam 
pakišamus propagandinius straipsnius. (O 
gal Lietuvoje yra kitas to paties vardo ir 
pavardės agronomas?)

Straipsnio pabaigoje jis tarsi bando pa
siteisinti rašydams: „Nepagalvokite, kad 
pas mus Edenas. Turime nemažai rūpes
čių ir trūkumų. Negerovių kiek įmanyda
mi kratomės. Visi tikim dar gražesniu ry
tojum“.

Sis VI. Tiškaus rašinys išspausdintas be
veik pačioje knygos pradžioje. O gal tai 
yra sąmoningas įspėjimas, kad skaitytojai 
per daug nesusižavėtų toliau teikiamąja 
propaganda? Jeigu tokia buvo sudarytojo 
ir leidėjų intencija — ačiū jiems.

J. Kantautas

Kinija—Azijos 
milžinas

Tokiu vardu kun. P. Urbaitis parašė 
knygą, kuri šiomis dienomis atsiras pas 
platintojus.

Lankydamasis Anglijoje, (knygos auto
rius pateikė labai įdomius apie knygą pa
sisakymus, kuriuos čia ir spausdiname.

„Dar prieš pirmąjį Pasaulinį Karą pas
kutinis vokiečių kaizeris Wilhelmas II Ki
niją vadino mums gresiančiu „Geltonuoju 
pavojumi“. Nuo 'to laiko pasaulinė situaci
ja yra tiek pasikeitusi, kad mes, europie
čiai turime sakyti: jeigu nebūtų kiniečių, 
mes turėtumėme juos tuojau sukurti.

Mūsų laimei — nereikės mums jų su
kurti. Bėda tik, kad mes juos taip mažai 
pažįstame. Tinkamos literatūros apie juos, 
deja, maža tėra, ir tai tik svetimomis kal
bomis. Dėl to esame dėkingi kun. PfetrUi k-*!* 
Urbaičiui, SDB, nuo 1931 iki 1951 metų 
misijonieriškai veikusiam Kinijoje, kad 
jis pasiryžo užpildyti šią spragą. Ši jo 
knyga pasirodo visai laiku, nes Kinija, 
užėmusi tvirtą vietą pasaulio galiūnų tar
pe, toliau nesulaikomai paveiks naujo pa
saulio formaciją. Tad kas nepažįsta Kini
jos, tas ir nesupras dabar užgimstančio 
pasaulio.“ ‘

(Prof .Juozas Eretas, knygos įvade)

„Kraštas, žmonės, 4000 metų istorija. Iš
minčiai, papročiai, kalba, raštas. Misijos 
ir misijonieriai, „Lietuvos misija“. Atsi
minimai ir pergyvenimai, Kalinio ir lais
vės apmąstymai.

Priedas: Trijų tūkstančių kalbų broliai, 
Plimultizmas...

Autorius rašo įdomiai, intriguojančiai, 
kaip jis pats išsireiškia „su meile 20 metų 
pašvęstų Kinijai ir kitatiek mūsų išeivijos 
jaunimui“...

Bus tai pirmas lietuvių kalba tokios 
apimties veikalas apie Kiniją nuo seniau
sių laikų.“

(„Draugas“, V. Žemaitis)

„Kai dabar jau esu perskaitęs visą kny
gą, tai galiu pasakyti, kad joje iš tikro vi
sa ko yra. Turininga, turtinga knyga!

Istorinė knygos dalis man buvo ypač 
įdomi. Tokių žinių juk neturėjome mūsų 
knygose, ir proga joms pateikti puiki.“

(K. B., Londonas)

„Malonu, kad šioje taip gausiai iliust
ruotoje kn.ygoje, tarp tiek įdomybių, rado 
vietos ir kiniškas receptas „Kaip išlikti be 
raukšlių“...

Tas dvasinis preventyvinis jausmų ir 
jauslių tvardymas, žinomas ir Rytuose ir 
Vakaruose, remiasi preciziniais psicholo- 
gijos-psicholerapijos mokslo dėsniais ir 
patvirtina O. Swett Marden teigimą, kad:

Ne darbas, kurį mes atliekame, ne naš
tos, kurias mes pakeliame, ne sunkenybės 
ir sielvartai, kurie mus ištiko, gilias raukš
les įspaudė mūsų kaktose ir ne laiku mus 
susendino, o tik nereikalingi rūpesčiai ir 
susikrimtimai, su kuriais mes vaikščioja
me ištisas dienas, visa tai padarė.“

(A. S., Roma)
•••

„KINIJA — AZIJOS MILŽINAS“ 
lanka, ir turtingai kr prasmingai iliustruo
ta knyga, Lietuvių Saleziečių išleista Ro
moje. pakilusiomis šio laiko kainomis pra
šo tik 15 dol. ar panašios aukos „Išeivijos 
knygnešystei“ paremti.

Knyga gaunama Lietuvių Saleziečių 
Centre:

VYTĖNAI 
Lituani Don Bosco 

Via Colonna 2, 
00044 FRASCATI Roma 

Tel. 940. 507 — Italy 
ir pas platintojus — Europoje, abejose 
Amerikose ir Australijoje.
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

JAUNIMAS IK PREMIJOS

Kur tik susirenka didesnis lietuvių bū
relis, kur vyksta šventės ar minėjimai, vi
sur iškyla vienas ir tas pats klausimas — 
lietuvybės išlaikymas. O kadangi visi ži
no, kad vyresniajai kartai, kuri iki šiol iš
liko lietuviška, joks nutautimas nebegre
sia, tai visos kalbos tuoj persimeta i jau
nimo reikalus. Viešpatie, kiek čia jau su
gaišta laiko ir kiek prikalbėta! Kiek būta 
įvairių pasiūlymų ir bandymų, bet tas 
jaunimo nutautimas vis stumiasi pirmyn, 
o atlietuvėjimas vis žengia atgal. Mes jau 
kaip tie Bremo miesto muzikantai — vi
saip bandėme savąjį orkesrą persodinėti. 
bet padorios melodijos neišgauname ir ga
na. Ir, tur būt, nebeišgausime.

Stebint visus tuos pokalbius ir diskusi
jas, aiškėja, kad tokiame krašte kaip D. 
Britanija, kur lietuvių yra likę palyginti 
nedaug, kur jaunimo saujelė yra išsiblaš
kiusi po visą salą, jokios organizuotos to 
jaunimo veiklos (išskyrus skautus) nebe- 
sukuriame ir vargu ar besukursime. Ačiū 
visiems už talką, bet jų pastangos daugu
moje atvejų liko nevaisingos.

Galima svarstyti lietuvybės išlaikymo 
problemą iš kurios tik nori pusės, bet jos 
pagrindas buvo ir pasiliks gimtoji kalba. 
Jeigu gyveni svetimame krašte, turi šei
mą ir savo vaikų neišmokai lietuviškai 
kalbėti, tai liaukis aušinęs bumą apie lie
tuviškumo reikalą. Tas reikalas aiškiai 
buvo pademonstruotas per DBLS atstovų 
suvažiavimą, kai Manchesterio skyriaus 
pirmininkas papasakojo, kaip jų klubas 
kieme supleškino sekmadieninei mokyk
lai nupirktus suolus, nes nebuvo moki
nių...

Prof. Eretas vienoj savo paskaitoje yra 
pasakęs, kad jeigu tauta nori pasilikti išti
kima sau, tai j'i turi pasilikti ištikima savo 
kalbai. Čia galima parašyti tašką. Nebe
verta toliau kalbėti apie lietuvybės išlaiky
mą ir patriotiškumą, jei abd tėvai lietuviai 
savo vaikus išaugina anglais ar vokiečiais. 
Tai yra tautinis sielos išpardavimas, kurio 
niekada atgal nebeišsipirksi.

Keista, bet kai kurie svetimieji šitą rei
kalą geriau supranta, negu patys lietu
viai. Tai liudija paskutiniojo meto įvy
kiai, kai jaunų mišrių šeimų nelietuviš
koji pusė pradėjo rūpintis lietuviškosios 
veiklos suaktyvinimu. Kadaise turėjome 
prof. R. Sealey, kuris ne vieną ir suauges
ni pamokė, kaip reiika lietuviškai kalbėti. 
Štai jaunas intelektualas M. Cornish 
kviečia bent savo bendraamžius susiburti, 
išsijudinti, ir pats įsipareigoja savo šei
mos prieauglį išmokyti lietuviškai. Beveik 
galima derėtis, kad joks lietuvis iki 30 
metų amžiaus nemoka tiek lietuviškų dai
nų, kiek jų moka V. O'Brien. Visi esame 
girdėję arba skaitę apie tautinių šokių 
grupes Šveicarijoje ir Belgijoje, kuriose 
lietuviai nebesudaro daugumos. Sunku bū
tų ir suminėti visas mišrias šeimas, ku
riose antroji pusė ir vaikai yra išmokę 
gražiai lietuviškai. Tuo tarpu tikrieji lie
tuviai apkiautome ir tik teisinamės ir tei- 
sinamės...

Privačiuose pokalbiuose gana dažnai už
simename apie vieną dar rečiau naudoja
mą paskatos priemonę jaunimui — premi
jas. Tatai gerai suprato didysis žurnalis
tas ir visuomenininkas kun. J. Prunskis. 
Jis ne tik pradėjo skirti premijas, bet, ži
nodamas, kad tų premijų Amerikos žemy
ne ir daugiau pasitaiko, ėmė ir permetė 
savąją į Europą. Jeigu 'tokių premijų būtų 
daugiau ir dažniau, gal ir mes Europoje 
išsiaugintume vieną kitą būsimąjį veikė
ją, laikraštininką ar net redaktorių. Tad 
ar nebūtų laikas ir mums pagalvoti apie 
premijas bei fondus?

Bet kas jas turėtų skirti? L. Namų ben
drovė pati viena jau greitai nebepajėgs 
visų sušelpti. Ypačiai dabartiniais sun
kiais metais, kai pelnai sumažėjo, o sko
los padidėjo. Į pagalbą galėtų ateiti mūsų 
kitos organizacijos, klubai ir net pasitu
rintieji lietuviai.

Tiesa, esame girdėję apie P. B. Varka- 
los literatūros premiją. Bet ji pasiūlyta 
Rašytojų Draugijai Amerikoje, kur tų 
premijų ir fondų ir taip jau žymiai aps
čiau. Žinoma, ja galėtų ir europietis pasi
naudoti, jei sugebėtų visus ,, attached 
strings" atnarplioti. Kažin, ar kas nors iš 
viso juos atnarplios?

Kalbant apie premijas šitoje vietoje, ne
turima galvoje tūkstantinės sumos, skiria
mos už didelius veikalus ar nuopelnus, bet

KAI REIKIA 

SIUNTINIO
Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
l LADBROKE GARDENS, 

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų noras Ir pageida
vimus. 

mažesnės paskatinančios sumos už ma
žesnius, visų įveikiamus darbus. Pvz. pre
mija už geriausią lietuviškai paišytą 
straipsnį, premija naujai iškilusiam poe
tui, fotografui, žurnalistui, taut, šokių ra
teliui ar dainininkų bei vaidintojų būre
liui.

Gal ir šis pasiūlymas mūsų jau pradė
jusio skęsti lietuviškosios veiklos laivo 
nebeišgelbės, bet kai visos kitos priemonės 
jau išmėgintos, tai kodėl nepabandyti dar 
šį visais atvejais skatinantį būdą.

B. Šarūnas

Brangi klaida
Po to, kai sausio 31 d. subyrėjo vieno 

Londono maudymosi baseino stogas, pa
aiškėjo, kad tūkstančiai žmonių, pirkę 
brangius butus ar didesnius naujus na
mus, yra paleidę savo sutaupąs vėjais.

Dar praėjusiame amžiuje Prancūzijoje 
buvo išrasta speciali cemento rūšis HAC 
(High aluminia cement), kuris labai grei
tai kietėjo ir buvo atsparus sūriam jūros 
vandeniui. Iš to cemento darytos statybi
nės medžiagos paplito visoje Europoje. 
Jas pradėjo importuoti anglai ir vartoti 
valdiškose ir privačiose statybose. Net 
1.178 mokyklos pastatytos su tos medžia
gos balkiais. (Iš jų 42 jau uždarytos dėl 
sugriuvimo pavojaus, o apie 350 daro me
džiagos patvarumo tyrimus). HAC me
džiagos, daugiausia balkiai, buvo varto
jami daugybėje bažnyčių, salių, savival
dybių namų ir privatiškose statybose.

Šiuo metu tie namai, kurių statyboje 
vartota HAC, yra beverčiai. Pvz. Notting- 
hame vienas prekybos centras su aštuo- 
niomis krautuvėmis ir septyniais butais, 
kaštavęs du mil. svarų, dabar parduotas 
už 30.000 svarų.

Skolinimo bendrovės (Building socie
ties), prieš duodamos paskolą, reikalauja 
rimto įrodymo, kad perkamasis pastatas 
neturi HAC. Daugybė namų visiškai iš
braukti iš parduodamųjų sąrašo, nes ne
gali garantuoti, iš kokios medžiagos jie 
statyti.

HAC blogos savybės (chemiški pakitėji
mai veikiant drėgmei ir šilimai) buvo pa
stebėtos dar 1924 m., kai Breste subyrėjo 
vienas pastatas. O kai 1930 m. Prancūzijo
je pradėjo po penkių metų irti viena kran
tinė, tai 1947 m. HAC buvo uždrausta var
toti viešuose pastatuose. Panašiai atsitiko 
Bavarijoje, ir vokiečių valdžia uždraudė 
HAC 1962 m.

šiuo metu dar neaišku, kas iš tikrųjų 
kaltas už šių medžiagų gamybą ir kas tu
rėtų atlyginti tūkstančiams žmonių nuos
tolius. Privatflšlkos Statybos firmos nėra 
įpareigotos duoti raštiškų pareiškimų, iš 
kokių medžiagų namai statyti. Atrodo, 
kad didžiausią atsakomybę norima už
krauti Gamtos apsaugos ministerijai (En
vironment Department), kuris išduoda

Nusižeminimo kompleksas
V. GUSTAINIS

Šis 1938 m. rašytas žinomo lietuvių 
žurnalisto V. Gustainio straipsnis 
iš dalies yra aktualus ir šiais lai
kais. Todėl kiek aptrumpinę, jį čia 
pakartojame. (Red.).

Šiaurės Amerikoje jau seniau yra žino
ma sąvoka „inferiority complex". Ir kai 
kurios kitos tautos šią sąvoką yra išsivers- 
dinusios j savo kalbą. Lenkų spaudoje ga
lima užtikti „kompleks nizczosci". Lietu
vių kalboje tikslaus „inferiority complex" 
sąvokos vertimo, rodos, dar nėra. Nusiže
minimo kompleksas vargu tiksliai perduo
da tą sąvoką. Tačiau, tuo tarpu nesant 
tikslesnio vertimo, galima, bent laikinai, 
pasinaudoti antraštėje paduotu vertimu. 
Pažiūrėkime, ką ši sąvoka apibūdina. Pa
stebėsime, kad šio „komplekso“ reiškinių 
pasitaiko ir Lietuvoje.

Anais metais Varšuvoje vienoje lenkiš
koje draugijoje man teko girdėti nusi
skundimų nusižeminimo kompleksais Len
kijoje. Iš eilės pavyzdžių į galvą itin įstri
go vienas. Buvo pasakojama apie vieno 
lenkų armijos generolo ir tuo metu buvu
sio karo ministro viešą pasipasakojimą, 
kuriame tas generolas pasididžiuodamas 
gyrėsi kaip jį, tik ką iš karo mokyklos 
išėjusį jauną leitenantą, gražiai ir drau
gingai priėmęs rusų caro armijos genero
las. Tik pamanykite, sakęs lenkų genero
las ir karo ministras, ne bet kokios armi
jos generolas, bet rusų caro armijos gene
rolas! Tokį savo karo ministro ir generolo 
„pasididžiavimą“ caro generolo malone 
lenkai pasipiktinę vertino, kaip ryškų nu
sižeminimo kompleksą.

Psichologai ir sociologai, kurie tyrinėja 
nusižeminimo kompleksus, yra pastebėję 
vieną bdingą to komplekso reiškinį, kuris 
itin išryškėja hierarchiniuose santykiuose. 
Turįs „inferiority complex‘ą“ esti saldžiai 
mandagus su savo viršininkais arba darb
daviais ir šiurkščiai brutalus su savo val
diniais arba tarnautojais. Hierarchiniuose 
santykiuose tai yra ryškiausias šio komp
lekso požymis.

20 liudininku
Jau buvo rašyta „E Lietuvyje“ apie so

vietinių dvasiškių delegaciją Amerikoje, 
kurioje dalyvavo ir mon. Č. Krivaitis. Iki 
šiol gaunamosios žinios buvo gana šykš
čios, o kartais ir prieštaraujančios. Dabar 
užjūrio lietuvių spauda pradėjo dėtis pla
tesnius savo ir amerikoniškųjų laikraščių 
komentarus. „Tėviškės Žiburiai" kovo 20 
d. įsidėjo tuo reikalu net vedamąjį.

Iš tų komentarų matyti, kad delegacijos 
tikslas buvo ne religinis, o politinis. Tas 
žygis buvęs suplanuotas Maskvoje, norint 
atsverti Vakaruose daromus priekaištus 
apie religijos persekiojimą Sovietų Sąjun
goje, o ypačiai Lietuvoje. Deja, jiems ta
tai tik iš dalies pasisekė, o gal net ir vi
siškai nepasisekė. Vienas iš atsargiausių 
dlegatų skaitomas buvęs mons. Č. Krivai
tis, kuris paklaustas, už ką Lietuvoje per
sekiojami katalikai, kartojo vis tą patį at
sakymą — Už Kronikas.

Spaudos konfrencijoje nuosaikiausiai 
apie religijos laisvę Sovietų Sąjungoj kal
bėjęs Maskvos teologijos akademijos ir se
minarijos rektorius arkiv. Vladimir Sabo- 
dan. „The Boston Globė“ korespondentui 
jis taip atsakęs:

„Tai priklauso nuo to, ką vadinate prie
spauda ir laisve. Jeigu turite galvoje sąži
nės laisvę ir laisvę melstis, tai mes tokią 
turime. Jeigu jūs turite galvoje tokią lais
vę, kokia yra jūsų šalyje, būtent, religi
nio auklėjimo, socialinės veiklos, naudoji
mosi vieša informacijos priemonių tarny
ba. religinių organizacijų, profesinių ir 
politinių paiįtijų, tai mesi tokios! laistvės 
Sov. Sąjungoj neturime.“ Taip pat jis pa
žymėjo, kad religijos skleidimas uždraus
tas, kad religinis vaikų auklėjimas lei
džiamas tik tėvams.

Minėtasis „Tėviškės Žiburių“ vedamasis 
apie dvasiškių vizitą daro tokias galutines 
išvadas:

„Kodėl prireikė tokios paslaugos? Juk 
apie gyvenimą Sov. Sąjungoje kalba di
džiai galinga jos propaganda, rašo komu
nistinė ir prokomunistinė Amerikos spau
da. Mat, pastaruoju laiku gana plačiai 
ėmė sklisti žinios apie religijos persekio
jimą, teismus, suėmimus, ypač Lietuvoje 
ir Latvijoje. Propagandinės spaudos prie
šingos informacijos užsienyje pasidarė ne
patikimos. Atsirado vadinamoji „credibi
lity gap“. Reikėjo tad tokių žmonių, ku
riais amerikiečiai pasitikėtų. Geriausiai 
tam tiko patys dvasiškiai. Atvyko jie bū
ryje, kad sudarytų didesnį įspūdį. Deja, 
atvyko jie ne kaip tiesos, bet kaip valdžios 
liudytojai. Krikščioniškoje 'tradicijoje yra 
įprasta dvasiškio asmenyje matyti' pir
miausia tiesos liudytoją. Šiuo atveju be
veik visi kalbėjusieji pirmoje eilėje buvo 
valdžios liudytojai ir jos įrankiai. Tiesa li
ko tik pusiau atskleista arba nutylėta.

leidimus saugioms statybinėms medžia
goms. Iki šiol toji ministerija yra tik iš
siuntinėjus! savivaldybėms aplinkraštį, 
kad HAC yra pavojinga statybinė medžia
ga. Jame net nenurodoma, kaip pašalinti 
surastas statybos klaidas.

Eugenikos mokslo tyrinėtojai tvirtina, 
kad žmogaus moralinį išsigimimą, arba jo 
nukrypimą nuo moralės pagrindų galima 
pamatyti bei pažinti iš to, kaip jis elgiasi 
netyčia susidūręs su kitu žmogumi. Pvz., 
sakoma, kad nuo moralės pagrindų nukry
pęs žmogus, kam nors kad ir netyčia koją 
užmynęs, ne tik pats neatsiprašo ir dėl to 
jokio apgailestavimo nepareiškia, bet, 
priešingai, savo nekaltą auką išplūsta, pa
darydamas ją „atsakingą“, net jai dar gra
sindamas, kad pakišusi koją, kur nereikia, 
kad dėl to jis galėjęs parvirsti ir t. t. Tai 
yra moralinės psichologijos pavyzdžiai eu
genikoje. Rodos, jie taip pat yra susieti su 
tuo kompleksu, apie kurį kalbame. Kitaip 
sakant, vertinant žmogų šio komplekso 
plotmėje, galima atsižvelgti ir į jo mora
lės reakcijas eugenikos požiūriu.

Nesugadintos dvasios lietuviui nusiže
minimo kompleksas yra svetimas. Santy
kiuose su įvairių rangų žmonėmis toks lie
tuvis visada neužmiršta savo žmogiškos 
vertybės.

Yra, be abejo, ir atskirų asmenų, turin
čių tą nelemtą kompleksą. Pažymėkime, 
kad ne tik vergiškas mandagumas santy
kiuose su vyresniaisiais yra šio komplekso 
ženklas. Tą kompleksą turįs žmogus daž
nai net nesąmoningai stengiasi savyje nu
galėti bei nustelbti tuo, kad savo vergišką 
„mandagumą“ jis išverčia į chamišką stor
žieviškumą, kuris reiškiasi savotišku „ori
ginalumu“, tradicinių socialinių santykių 
formų negerbimu.

Nusižeminimo kompleksą reikia supras
ti ir vertinti ne tik individualinėje plot
mėje. Jo galima pastebėti ir tautinėje, ir 
socialinėje srityje.

Ko savo garbę pajutusi tauta tikrai ne
gali toleruoti, jei nenori ugdyti nepateisi
namo nusižeminimo komplekso, tai yra 
argumentacija įvairiems trūkumams pa
teisinti, kuri reiškiasi pvz. tokiomis frazė
mis: kaip mums, tai jau bus gerai...

Kuklumas tik tol yra dorybė, kol jis ne
veda į „inferiority complex“. Gana dažnas 
lietuvis turėtų tai atsiminti. Ypač taiatsi- 
mintina santykiuose su kitataučiais?

Ii' ii iiTai, matyt, dvasiškiai, kuriems rūpi pir
miausia įtikti valdžiai ir tuo būdu laimėti 
bent trupinius religinės laisvės. Smilky
dami cezariui, jie ne tik gauna laisvės 
trupinius, bet ir privilegijas, kurių kiti 
neturi. Už tuos trupinius jie moka labai 
didelę kainą. Tarnaudami pirmoje eilėje 
valdžiai, o ne tiesai, jie netenka krikščio
niškos aureolės, netenka tikinčiųjų masių 
pasitikėjimo, autoriteto ir atsiduria tarp 
dviejų ugnių.“

Didysis 

meškeriotojas

(A. a.*'. Kavaliauskui prisiminti)

Kai tik buvo nupirkta Lietuvių Sodyba, 
tai iš tolimos šiaurinės Anglijos (Rochda- 
les) bene patys pirmieji vasarotojai prisi
statė Vincas Kavaliauskas ir jo draugas 
Bronius Zagurskas. Ir taip metai iš me
tų, apsiginklavę meškerėmis, kabliukais ir 
visais kitais žuvavamo reikmenimis, jie po 
dvi savaites būdavo Sodybos įvykių cent
re, apie kurį spiesdavosi ir visi kiti vasa
rotojai.

Jeigu diena lietinga, tai, pasitelkę drau
gų, jie sėsdavo prie „pulkos“, kurios kiek
vienas pralaimėjimas aplaistomas „sody
bine". O jeigu tik švystelėjo saulutė, tai 
mūsų vyrai jau prie ežero. Žuvies jie per 
daug nebrokavo: kilbukas, karpis ar koks 
neužauga ešeriukas — visi jie pravers „žu
vų baliui“. O tie baliai būdavo paskutinį 
atostogų ketvirtadienį, kad dar liktų laiko 
iki šeštadienio pailsėti ir kelionei į namus 
pasiruošti. Ir kokių ten nuotykių nebūda
vo!

Kartą B. Zagurskas anksti rytą išsėlino 
prie upelio laimės pabandyti. Užįdmanė 
upėtakių pasigaudyti. Atsistojo ant patre
šusio alksnio kelmo ir metė meškerę Už
sikabino! Kad tik neištrūktų... Greitai ap
sigręžęs, griebiasi tinkliuko. Tuo' tarpu 
kelmas įtrekštelėjo, ir Bronius su visa meš
kere į upės vidurį... Girdi pusryčių gon
gą, bet nėra kaip eiti — visas šlapias ir 
purvinas. Laimei pasimaišė kažkoks ber
niukas, kurį jis pasiuntė, kad Vincas sau
sas kelnes atneštų...

Didžiausią dėmesį sukeldavo iškylos į 
Frensham Pond ežerą. Ten anuo metu bu
vo tiek ešerių, kad galėjai beveik su sam
čiu semti! Važiuodavo dažniausia trys: 
Vincas, Bronius ir T. Vidugiris, tas nieka
da nepasenstarutis ir nepavargstantis žve
jys. Kaziukas jau iš vakaro įdėdavo į ma
šinos galą statinę žuvims supilti. Išvykda
vo apie 4 vai. ryto ir grįždavo pusryčių su 
keliais šimtais ešerių statinėje. Tada tai 
jau būdavo tikras „žuvų balius“...

Bežuvaudami; jie išsigalvojo prisirišti 
po du kabliukus prie vienos meškerės ir 
traukdavo po du ešerius iš karto. Ypač 
laimingas būdavo Vincas. Kiti jį erzinda
vo sakydami, kad jo nykštys žuvį pritrau
kiąs .Mat, jo vienos rankos nykštys buvo 
kažkaip išsišakojęs ir turėjo du nagus.

Vincas niekada nepavargdavo. Kai jo 
draugai po pusryčių nueidavo pasnausti, 
jis suorganizuodavo žuvų valymo talką. 
Ešerį nuvalyti nelengva: žvynas nesilupa, 
taškosi ant veido, slysta iš rankų. Viso
kiausių priemonių jie prasimanydavo — 
nuo paprasto peilio iki bulvinės tarkos...

Vakarop jau čirškia keptuvėse ešeriai. 
(O jeigu jų nebūdavo, pasitenkindavo ir 
kilbukais...). Vincas, gražiai išsipustęs, 
svečius organizuoja, pinigus renka. Ilgai 
prašyti nereikia — greitai visi už stalų. 
Susirinkusiems dar primindavo — žuvis 
plaukti mėgsta. Na, ir paplaukdavo. . 
Už žvejus, už sodybą, už kepėjus ir virė
jus, už valytojus, už muzikantą, armoniką 
betampantį. Vėliau dainos, o pagaliau ir 
šokiai. Net Princas tarpdury atsistojęs im
davo pritarti...

Ir taip buvo kas vasarą per daugelį me
tų. Paskui pradėjo įvykti nelaimės. Pir
miausia kažkas išnuodijo ešerius. Tūks
tančiai jų plaukė pilvus išvertę, kol eže
ras ištuštėjo. Paskui sunegalavo B. Za
gurskas ir vieną vasarą Vincas atvyko jau 
be savojo draugo. O štai dabar liūdnu ai
du atskambėjo žinia, kad ir Vincas jau iš
keliavo...

Liko Tomas Vidugiris vienas. Bet jis 
jau į Frensham ežerą nebevažiuoja, o pa
sitenkina savuoju Sodyboje.

Žinoma, meškeriotojų ir žuvies nepri
trūks. Ten ir dabar vietiniai dažnai meš
keres mėto, o sugautas žuveles atgal pa- 
leidinėja. Bet ar dar atsiras tokia trejukė, 
kaip toji, kuriai vadovavo Vincas Kava
liauskas, ar dar parvažiuos į Sodybą eše
riai statinėmis, ar dar linksminsis šaunie
ji žvejai iki trečiųjų gaidžių — nežinia. 
Tikrai galima pasakyti, kad antrojo tokio 
žvejo ir „štukoriaus“, kuris taip mylėjo 
Sodybą ir kurį mylėjo visi gyventojai ir 
vasarotojai — greitai nebeatsiras.

Ji.

KOMISIJA PREMIJAI SKIRTI
Lietuvių Rašytojų Draugijos premiją už 

geriausią 1974 m. išleistą literatūrinę kny
gą paskirs Čikagoje sudaryta vertintojų 
komisija: A. T. Antanaitis, kun. V. Bagda- 
navlčius, MIC, P. Gaučys, R. Šilbajoris, N. 
Jankutė-Užubalienė. Tūkstančio dolerių 
premijos mecenatas — JAV Lietuvių Fon
das.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE^
‘ -I'V’hX

!')<, BALTŲ KONFERENCIJA ’
Baltiečių instituto Stockholme baltletiš-

kųjų studijų III konferencija — birželio 
6-9 d. d. Instituto direktorius yra latvis 
dr. Bruno Kalninš, pavaduotojas — dr. 
Kajetonas Čeginskas, sekretorius — estas
Imant Rebane. Konferencijoje bus varto
jamos anglų, vokiečių kalbos. Dalyviai pa
skaitų santraukas turės nusiųsti iki ba
landžio 10 d. ir registruotis šiuo adresu: 
Baltiška Institute!, Eox 16 042, 103 21 
Stockholm 16, Sweden.

NE EMIGRUOTI, BET GRĮŽTI
A. Solženicynas, kalbėdamas spaudos 

konferencijoje Stockholme apie pabaltie- 
čius, šitaip išsireiškė:

„Apie tautas iš Pabaltės aš palankiai ra
šau ir atsiliepiu. Pagalvokim, kokia pras
mė veikti, kad pabaltiečiai gautų teisę 
emigruoti? Tai netikras emigracijos tei
sės supratimas. Koks džiaugsmas emi
gruoti iš savo narni)? Kaip galima supras
ti, kad žmogus apleisdamas savo namus, 
tik tokiu būdu atranda laisvę. Tie lietu
viai, latviai ir estai, kurie gyvena svetur, 
turi sulaukti progos, kada jie galėtų atgal 
grįžti į namus. Jie visi nori turėti laisvę 
namie. Emigracijos problemos išsprendi
mas jiems nieko nepagelbės."

MIRĖ PROF. J. KONČIUS
Prof. Ignas Končius, sulaukęs 88 metų 

amžiaus, vasario 19 d. mirė Putname. Ve
lionis, baigęs fizikos-matematikos moks
lus, yra buvęs Žemės Okio Akademijos do
centu, Kauno universiteto docentu ir pro
fesorium, Vilniaus universiteto valdytoju 
1939-40 m. Sovietų suimtas 1941 m., vos 
išliko gyvas politinių kalinių masiniame 
sušaudyme prie Červenės. JAV įsikūrė 
Bostone ir dirbo Tufts universiteto labo- " 
ratorijoje iki pensijos. Paskutines senat
vės dienas praleido Matulaičio poilsio na
muose Putame, globojamas N. Pr. Marijos 
seselių. Jo palaikai buvo atvežti Bostonan 
ir sudeginti Forest Hill krematoriume. Iš 
čia bus pervežti į Tautines kapines Čika
goje. Atsisveikinimo žodį tarė LB apygar
dos pirm. A. Skudžinskas, inžinierių drau
gijos valdybos pirm. V. Izbickas, vyr. 
skautininkas P. Molis, kun. SL Yla ir dr. 
J. Gimbutas. Krematoriume su velioniu 
atsisveikino St. Santvaras.

Prof. I. Končius kilimo buvo žemaitis. 
Jis nepjaprastai domėjosi žemaičių kraš
to liaudies menu ir folkloru. Dalį savo su
rinktos medžiagos jis paskelbė dviejų da
lių veikale „Žemaičio šnekos“, kurias iš
leido Nidos Knygų Klubas.

::v<. I
ABEJONĖS DĖL STUDIJŲ SAVAITĖS 

ITALIJOJE
Pranešama, kad S. Lozoraičiui jun. ne

pavyko sutelkti minimalių lėšų XXII-sios 
Lietuvių Studijų savaitės rengimui Romo
je. Tokiu būdu jis atsisakęs ją ruošti'ir 
studijų savaitė greičiausia negalės įvykti 
Italijoje. r.rt

Z. IVINSKIO PAMINKLAS
Prof. Z. Iviskiui paminklas pagal dail. 

A. Krivicko projektą jau užsakytas. Pa
minklą numatoma pašventinti gegužės 24 
d. — velionio gimtadienio išvakarėse.

STIPENDIJA PROF. A. MACEINAI
Lietuvių Fondas paskyrė šių metų sti- 

pedininkui prof. A. Maceinai 2.000 dole
rių, prašydami parašyti filosofinį veikalą 
„Filosofijos kilmė ir prasmė“.

„LIETUVIŲ DIENOS"
„Lietuvių Dienos“, mėnesinis lietuvių 

kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas 
lietuvių ir anglų kalbomis. 1975 m. vasa
rio mėn. nr. Redaguoja Redakcinė kolegi
ja. Anglų k. red. A. Milukas; leidėjas A. 
Skiri us.

Atskiro nr. kaina $10. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. Su
sipažinimui siunčiama nemokamai.

Vasario mėn. Lietuvių Dienų žurnalo 
numeryje randame K. K. Miklo reportažą i t 
apie gen. konsulą New Yorke — A. Simu
tį, kurio foto portretas puošia ir žurnalo 
viršelį. Turinyje paminėtini dar du iliust
ruoti reportažai — tai apie Australijos 
Lietuvių Dienas ir Chicagos du dainos vie
netus: Vaivą ir Audrą. Literatūrinėje da
lyje spausdinama australiečio A. Skirkos 
beletristinis pasakojimas ir P. Visvydo 
poezijos bei A. Pagramančio satyra. Nu
meryje, kaip ir nuolat, yra Veidų ir vaiz
dų, knygų ir spaudos apžvalgos skyriai.

Anglų k. dalyje H. Yčaitė-Petkienė pla
čiai rašo apie lietuvius diplomatus ir jų 
veiklą.

FUTBOLO MOKYKLOS
Sovietų Sąjungoje specialiose futbolo 

mokyklose mokosi 110 mokinių. Sovietų 
komandai pralaimėjus prieš Airiją, futbo- į 
lo komentatorius Panedelnikas pareiškė, 
jog esą neįtikėtina, kad daugiau kaip 200 
milijonų gyventojų turįs kraštas negali 
sudaryti foutbolo komandos,-kuri įveiktų 
Airiją. Pasirodo, kad kai kurios koman
dos. būdamos desperatiškoj padėty, pra
dėjo pirkti žaidikus, kaip Anglijoj. Pvz. 
Lipecko ir Čerkassy komandose per rung
tynes buvę nerasta nei vieno vietinio žai
dėjo. ' *■

Pagrindines nesėkmės priežastis Pane
delnikas nurodo senus mokymo metodus 
ir vodką... žaidėjams esą leidžiama pasi
gerti ne tik po, bet ir prieš rungtynes.
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AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
K, Melnikas — 9.00 DM, N. Butkus — 

2.00 sv., S. Surgautas — 1.50 sv,, J. Jon- 
kaitis — 1.00 sv., A. Grinkevičius ir V. 
Kraučiūnas — po 0.50 sv.
Tautos Fondui aukojo:

J. Jomkaitis — 1.00 sv.

„LITHUANIAN DAY“
Every Friday is a „Lithuanian Day“. 

Social evenings at the Lithuanian House 
are well supported by the younger mem
bers of the community.

AU members and their friends, both 
young and old, are invited to attend as it 
is hoped these informal gatherings will 
provide an opportunity of advancing both 
cultural, community and social interests. 
You are also invited to come along and 
discuss any problems and ideas that you 
may have, as there will always be a 
willing listener amongst the members of 
the group originating this idea.

LIETUVIŠKIEJI PENKTADIENIAI
Neseniai pradėtieji Lietuvių Namuose 

„Lietuviškiejio penktadieniai“ tęsiami to
liau.

Visi, o ypačiai jaunesio amžiaus tautie
čiai, kviečiami, jei tik sąlygos leidžia, at
vykti, padiskutuoti lietuvišką veiklą, išsi
kalbėti.

Prašome atsivesti ir savo lietuviškai ne
mokančius draugus, nes šiuose subuvimuo
se vartojamos abi kalbos pasirinktinai.

VEIKIA PER PROF. SĄJUNGAS
Portsmouthe gyvenąs A. Kostkevičius 

priklauso Litografijos menininkų, planuo
tojų ir spaustuvininkų profesinėms są- 
jungomsi Šelepino apsilankymo proga, jis 
pareikalavo, kad jo skyrius priimtų atitin
kamą rezoliuciją, kas ir buvo padaryta.

LONDONAS
1 PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
Dainava balandžio 26 d. Lietuvių Namuo
se 2, Ladbroke Gdns. W. 11 ruošia tradici
ni

PAVASARIO BALIŲ.
Pradžia 7.00 vai.
Gros gera muzika. Veiks turtinga lote

rija. „Balandžiai ir balandėliai!“
Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Įėjimas, užkandėlis ir šypsena — tik

I. 00 svaras.
Dainava

PADĖKA
Nuoširdus ačiū ligos metu mane ligoni

nėje lankiusiems, už dovanas, gėles ir ypa
čiai linkėjimus, kurie lengvino mano 
skausmo valandas: Mielam klebonui kun.
J. Sakevičiui, Dainavietėms, J. Ir E. Lū- 
žoms, S. ir P. Nenortams, A. ir D. Brie- 
džiams, B. ir P. Batakiams, P. ir O. Žilins
kams, P. J. Vee, A. Žukauskui (L. N.), A. 
Rusiui, B. Gleveckui, J. Struoginui, S. Kra
sauskui, V. Leonui, H. Cooper, G. D. Kew,
K. Jurkai, Vytautui, Elizabetai ir Linzei 
Baltrūnams.

Ypatinga padėka mielai R. Girėnienei, 
mano mielia dukraitei R. Baltrūnaitei ir 
sūnėnui J. Baltrūnui. Pastarieji mane 
lankė kiekvieną vakarą ir teikė man viso
keriopą pagalbą.

Nuoširdžiausias ačiū.
P. Ramaitis

ROCHDALE
PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. Ka- 
maičiui Už atliktas apeigas ir pasakytą pa
mokslą, palydint a. a. Vincą Kavaliauską 
j amžino poilsio vietą, D. Dainauskui už 
pasakytą paskutinį atsisveikinimo žodį ir 
DBLS-gos atstovui A. Žukauskui už daly
vavimą laidotuvėse. Esame labai dėkingi 
visiems taip gausiai dalyvavusiems pa
maldose, prisidėjusiems šv. mišiomis ir 
gėlėmis, palydint į amžiną atilsį.

Taip pat esame dėkingi D. Jelinskui už 
iniciatyvą, paruošiant maistą, ir B. Remei
kienei ir J. Kublinskienei už pagaminimą 
užkandžių.

DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba

BIRMINQHAMAS
PASIRUOŠIMAS SĄSKRYDŽIUI

Birminghamo skyriaus valdyba Ir nariai 
energingai ruošiasi me taniam lietuviu są
skrydžiui š. m. rugsėjo mėn. 13 d. Bir- 
minghame. Ryšium su sąskrydžiu numa
tyta organizuoti jaunosios kartos meni
ninkų piešinių, o gal ir rankdarbių paroda 
— konkursas. Už geriausius darbus numa
tyta skirti premijas. Tuo reikalu vyksta 
pasitarimai su senosios kartos prityrusiais 
menininkais.

Šio skyriaus valdyba pageidautų, kad

kitų skyrių pirmininkai ir valdybų nariai 
paskatintų savųjų tarpe jaunimą minėtam 
konkurse dalyvauti ir neatidėliojant pra
dėtų ruoštis. Laiko dar yra, bet atidėlioti 
būtų neprasminga.

Atsiradus jaunosios kartos menininkų, 
norinčių konkurse dalyvauti kitų skyrių 
rajonuose, tikimės, skyrių valdybos pasi
stengs mus painformuoti galimai anks
čiau. Ta proga malonu pranešti, kad Bir- 
minghame jau turime tris, norinčius kon
kurse dalyvauti. Tuo reikalu suinteresuo
tiems skyriams ar pavieniams asmenims 
bus išsiuntinėtos instrukcijos kiek vėliau.

Birminghamo skyriaus valdybos adre
sas: Mr. M. Linkevičius, 62, Tenbury Rd„ 
Birmingham, B14 6AH. Telef. 021-444-3589.

SUSIRINKIMAS
Balandžio 13 d. nuo 12 iki 2 vai, Digbeth 

Rd. Big Bull's Head restorane šaukiamas 
skyriaus narių ir apylinkėje gyvenančių 
lietuvių susirinkimas.

Programa: pranešimas iš S-gos atstovų 
suvažiavimo. Ekskursijos organizavimas į 
Gloucester! ir einamieji reikalai.

BRADFORDAS
PARODA

Vyties klubas ir DBLS skyrius rengia 
lietuvių meno parodą Centrinės bibliote
kos salėje, miesto centre, nuo balandžio 
21 d. iki gegužės 10 d..

Parodoje bus rodoma audiniai, rankš
luosčiai, juostos, taut, drabužiai, medžio 
drožiniai, gintaro išdirbiniai, spauda, pa
veikslai* ir t.t.

Jei kas turėtų panašių rūdinių ir sutik
tų juos parodai paskolinti, prašome apie 
tai pranešti iki balandžio 5 d., o jei kas 
norėtų ir atsiųsti, prašome tai padaryti, 
kad gautume iki balandžio 12 d.

Paroda bus svarbus mūsų visų repre- 
zentancijos' reikalas, todėl laukiama pla
tesnės pagalbos. Visiems prie parodos* pri
sidėjusiems rengėjai bus labai dėkingi.

Be to, šita paroda iš Bradfordo galėtų 
būti perkelta ir į kitas vietoves, todėl 
DELS skyriai, organizacijos ir klubai pra
šomi į tai atkreipti dėmesį, ir, jei atsiras
tų galimybė, jei susirastų patalpos, pra
šome nedelsiant pranešti.

Parodos rengėjai,
5, Oak Vilias, 
Bradford, BD8 7BG.

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyrius šaukia visuotinį 
narių susirinkimą, kuris įvyks balandžio 
mėn. 12 d. 7 vai. p. p. Railway Hotel, East 
Bond Str., Leigh. A. Bruzgys padarys pra
nešimą iš metinio Sąjungos suvažiavimo 
Londone. Taip pat bus svarstomi ir kiti ei
namieji reikalai.

Narius ir akcininkus prašom gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
NE DAŽNAI TAIP BŪNA...

Kovo 22 d. Nottinghame St. Barnabo ka
tedroje susituokė su Angele Wolvin. Ma
rytės ir Petro Grokauskų sūnus Jaras. 
Jaunosios tėvai Trent Rise viešbutyje iš
kėlė vestuvių įpuotą, kurioj dalyvavo dau
giau kaip šimtas svečių. Bet tai dar ne vis
kas...

Tą patį vakarą lietuviai svečiai buvo pa
kviesti į M. ir P. Grokauskų sidabrinių 
vestuvių jubiliejines iškilmes jų namuo
se. Čia jau laukė gražiai papuoštas stalas 
ir tortas su 25 žvakutėm. Jubiliatai buvo 
pasitikti su druska ir duona. Greitai pra
dėjo pokšėti šampano kamščiai ...Skam
bėjo dainos ir Ilgiausių Metų jaunajai ir 
„senajai “ jaunavedžių porai. Iškilmės bai
gėsi tik gaidžiams pragydus...

Visose tose iškilmėse negalėjo dalyvau
ti duktė Nijolė, kuri prieš porą dienų li
goninėje pagimdė sūnų. Vadinasi, ta pa
čia proga beveik įvyko ir krikštynos...

Džiugu žiūrėti į palyginti jauną šeimą, 
kuri užbaigusi vaikų auginimo rūpesčius, 
gali pradėti gyventi iš naujo. Linkime 
daug laimės tėvams, jauniesiems ir ma
žajam anūkėliui.

kb.

„Anglikono“ žinios
NORI APSIJUNGTI

Kaip žinoma, Chicagoje veikia du „ang
likonų“ klubai: Chicagos Anglijos lietuvių 
klubas ir Chicagos Britanijos klubas. Jau 
seniai kalbama pie abiejų klubų apsijun- 
gimą, kuriam nseniai padaryti rimti žings
niai. „Anglikono“ biuletenio specialus nu
meris apie tai šitaip rašo.

Bendras abiejų klubų valdybos narių 
posėdis įvyko 1975 m. kovo mėn. 16 d. Jo- 
kubkos bute. Iš Chicagos Britanijos klubo

EUROPOS LIETUVIS

pusės dalyvavo: klubo pirm. Pranas Rum
šą, vicepirmininkė Zosė Matulienė, sekį- 
retorius Kazys Gožanskas, kasininkas Sta
sys Matulis ir, valdybos nariai: Stasė Kra
sauskienė,, Kazys Valentinas ir Steponas 
Rudokas.

Chicagos Anglijos lietuvių klubo valdy
bos nariai, dalyvavę posėdyje: klubo pirm. 
Justinas Šidlauskas, vicepirmininkas Vla
das Paliulionis, sekretorius Algirdas Dau
ginas, kasininkas Jonas Jokubka, parengi
mų vadovas Vladas Palubeckas ir valdy
bos nariai: Stefanija Šidlauskienė, Stefa
nija Kaulėnenė ir Liudas Aponavičius.

Bendrą posėdį pravedė abu klubų pir
mininkai ir jį atidaryti buvo paprašytas 
Jonas Jokubka. Jis savo žodyje nuošir
džiai linkėjo pasiekti tikslo, nes to ir mū
sų visuomenė laukia. Žmonės grupuojasi 
ir jungiasi, ir atėjo laikas, kad ir mums 
reikėtų susijungti, kas iškeltų mus visuo
menėje ir būtų lengviau įvykdyti numaty
tus uždavinius ir paremti institucijas.

Chicagos Anglijos lietuvių klubo pirm. 
Justinas Šidlauskas pareiškė, kad šis su
ėjimas bus sėkmingas, apsajungimo klau
simas ne šiandien įvyko, bet per eilę me
tų. Aš žiūriu optimistiškai — tiesiausiu 
keliu, duoti įnašą, dėti kortas ant stalo — 
respektuoti vienas kitą, bet nediktuoti. 
Turėsime progos visi pasisakyti, rasime 
išvadą — padarysime rezoliuciją.

Britanijos lietuvių klubo pirm. Pranas 
Rumšą pareiškė, kad jo tikslas klubus su
jungti. Mes negalime peštis kaip „žydai“ 
su „arabais“. Anksčiau buvo nepatogu su
sitikti su Venckumi ar Šidlausku, bet ko 
mums bijotis, esame lietuviai, atvažiavę 
iš Anglijos — visi siekiame tėvynei lais
vės. Nesiskaldykime, komunistai meta mi
lijonus pinigų, kad mus išardytų. Sudary
kime vieną klubą, nebus nei Šidlausko, nei 
Rumšos klubo.

Stasys Matulis, papildydamas Prano 
Rumšos kalbą, pridėjo, kad gera valia nu
gali viską. Pirmą kartą susėdome kartu, 
iki šiol vienas kito vengėme. Linkiu, kad 
kada nors susiprasime ir vienybės keliu 
nueisime.

Po šių kalbų buvo diskutuojamas susi
jungimo klausimas, visi dalyvavę nariai 
pareiškė savo nuomonę ir visų prieita iš
vados, kad reikia siekti klubų sujungimo. 
Nei vienas iš dalyvavusių posėdyje nepa
sisakė prieš.

Po šio išsamiai detalizuoto klubų apjun
gimui įvykdyti plano, kiekvienas, dalyva
vęs šiame posėdyje, turėjo progos šiuo rei
kalu pareikšti savo nuomonę. Apsvarsčius 
visas galimybes ir kylančias abejones, 
abiejų klubų valdybos narių bendrame po
sėdyje buvo padaryti Šie nutarimai:

1 — Naują klubą pavadinti Britanijos 
Anglijos Lietuvių Jungtinis Klubas.

2 — Bendrą klubų narių susirinkimą 
šaukti 1975 metais gegužės mėn. 11 dieną 
Vyčių salėje Chicagoje. (Prieš tai buvo 3 
balsai.).

3 — Pranui Rumšai pasiūlius, Britani
jos klubo nariams išsiuntinėti balsavimo 
korteles, prašant pasisakyti už ai- prieš 
klubų sujungimą. Kortelės su klubo na
rio parašu ir balsavimo rezultatais turi 
būti grąžintos Britanijos klubo valdybai 
iki gegužės mėn. 1 dienos.

4 — Abiejų klubų finansus nuo šios die
nos užšaldyti — išimtis ligonio pašalpa, 
kuri ir toliau bus mokama.

5 — Šį biuletenio specialų numerį iš
siuntinėti abiejų klubų nariams.

Reikia pabrėžti, kad posėdžio metu jau
tėsi pakili nuotaika ir nuoširdus bendra
darbiavimas.

VOKIETIJA
HAMBURGE IŠKILMINGAI PAMINĖTA 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Vietos lietuviai pasiryžo atžymėti 30-jį 
minėjimą svetur iškilmingiau. Išnuomojo 
gražią salę Hamburgo miesto centre. Jau
nimas papuošė ją pagal savo skonį — la
bai gražiai ir kartu patriotiškai.

Iškilmės prasidėjo pamaldomis bažny
čioje, dedikuotoje šv. Ansgaro garbei. Baž
nyčia didelė ir labai jauki kiekvienam ti
kinčiajam. Čia susirinko nemaža lietuvių 

' ir mūsų bičiulių pasimelsti už Lietuvą bei 
jos aktualius reikalus. Pamaldas laikė 3 
lietuviai 'kunigai: kun. Hermanas-Jonas 
Šulcas, tėvas Petras Urbaitis ir kun. V. 
Šarka. Pamaldų metu visi giedojo lietu
viškai, pritariant vargonams —■ M. Gund- 
lich. Pamokslą sakė kun. H. J. Šulcas. Po 
pamaldų buvo ilgesnė pertrauka, o pas
kiau prasidėjo antroji minėjimo dalis erd
vioje ir šauniai papuoštoje parapijos salė
je. Viską minėjimui paruošė pirm. Leonas 
Narkus, Dalia Sarachaltė ir kiti jų pagel- 
bininkal.

Kiekvieną svečią pasveikino T. Lipšienė 
ir D. Malinauskienė. Jos prisegė kiekvie
nam dalyviui tautinį kaspinėlį ir įteikė 
programos lapelį.

Iškilmingąją dalį atidarė kun. V. Šarka, 
pasveikindamas visus susirinkusius lietu
viškai ir vokiškai. Svečiams suteikė jis 
platesnę inormaciją apie Vasario 16-tos 
istoriją. Paskiau kalbėjo Krašto Valdybos 
Pirmininkas — adv. J. Lukošius. Po to se
kė deklamacijos: Tomas Narkus, pirmi
ninko sūnus, deklamavo „Svetima pasto
gė", o ji pakeitė sesutė — Regina Narkū- 
tė — eilėraščiu „Svetur“. Toliau sekė mū
sų svečiu sveikinimas: Lietuvos vokiečių 
vardu tarė žodį Klara Mrongowius, latvių 
— A. Baltpu-tnls, estų — Schneider, ukrai
niečių — S. Lewczuk, vengrų — Nanassy, 
paskiau kalbėjo pirmą sykį lietuvių tarpe

1975

naujas Hamburgo ir Schleswig-Holsteino 
vyskupas dr. Hubertus Brandenburg. Jis 
padėkojo lietuviams už pakvietimą ir pa- 
sidižaugė gražiais ir teisingais lietuvių ti
kinčiųjų siekimais bei palinkėjo Dievo pa
laimos ateičiai. Tolimesnę minėjimo pro
gramą praturtino kun. Alfredas Franckai- 
tis (Alfred Franzkeit), kuris padeklamavo 
savo paties gražiai išverstus lietuvių poe
tus į vokiečių kalbą.

Muzikine dalimi pasirūpino Izabelė šre- 
derienė, Valdemaras Kudžma ir pianistė 
Silvija Lemke.

Pabaigoje visi menininkai gavo gražių 
dovanų — gėlių. Jas įteikė Regina ir To
mas Narkai.

SUPRANTA SPAUDOS VARGUS
Vechtoje (Vokietija) gyvenąs žinomas 

lietuvis medžio drožinių menininkas Sta
sys Motuzas prisiuntė „Europos Lietuviui“ 
auką su tokiu prierašu: „Su šiuo laišku 
siunčiu kuklią auką DM 50.00 „Europos 
Lietuviui“, kad dėl finansinių sunkumų 
pavargęs neužmerktų akių; kad vieninte
lis savaitrštis Europoje dar ilgus metus 
lankytų skaitytojus. Kartu siunčiu dar 
50.00 DM Nidos knygų klubui už siunčia
mas knygas.“

Mielam S. Motuzai už gražią paramą ir 
nuoširdžius linkėjimus „E. L.“ redakcija 
ir administracija yra labai dėkingi.

Skautiškuoju keliu
Naujas „Budėkime“ redaktorius.
Per skautiškojo gyvenimo 25 metus, 

čia rajone ir skautiškoje veikloje dirban
tiems skautų vadovams visuomet rūpėjo, 
kaip toliau bus tęsiamas darbas ir skau
tiškoji veikla.

Vadovams emigravus į užjūrį, vienam 
kitam pavargus,' ar į pensiją išėjus, tre
tiems pasitraukus iš aktyvaus darbo, Ra
jonas turėjo dairytis daugiau talkos, ar
ba visai užsidaryti. Dauguma atsisako dėl 
nepalankių gyvenimo sąlygų ar darbo. Bet 
vienas kitas supranta mūsų veiklos tęs
tinumą ir mielai įsijungia į skautišką tal
ką.

Kaip mieliems „Budėkime“ skaityto
jams žinoma, paskutiniai 2-3 numeriai bu
vo išleisti be redaktoriaus ir atspausti pa
senusia mašinėle-rotatorium, P. Mašalai- 
tis neseniai atidavė savo rotatorių „Budė
kime“ administracijai. Tikimasi, kad se
kantis „Budėkime“ nr. bus skaitytojams 
patrauklesnis. Buvome likę ir be redakto
riaus. Ilgamečio redaktoriaus V. Ignaičio 
sveikatai sušlubavus, jis turėjo atsisakyti. 
Taip pat dėl darbo gausos atsisakė kun. A. 
Putcė.

Rajono skautų vadovybė nusprendė, 
kreiptis ir kviesti „Budėkime“ redakto
rium mums visiems žinomą ir jau į pensi
ją pasiruošusį išeiti, Manchester!© padan
gėje gyvenantį, veiklų lietuviškos kultū
ros puslėtoją mokytoją ps. D. DainauSką. 
Rajono skautų vadovybės pakviestas, 
jausdamas lietuvišką skautišką pašauki
mą, jis) mielai s|ultilko perimti tolimesnį 
„Budėkime“ redegavimą. Rajone ir skau
tiškoje veikloje tai didelis laimėjimas.

V. Ignaičiui ir kun. Putcei už gražią 
talką ir darbą reiškiama nuoširdi skau
tiška padėka. O naujam redaktoriui, mo
kytojui ps. D. Dainauskui linkime geros 
sveikatos ir kuo gražiausios sėkmės visuo
se darbuose.
Naujo „Budėkime“ redaktoriaus adresas:

D. Damauskas.
28, Victoria Rd.,
Whalley Range.
Manchester, 16 8DP
Kviečiame visus rašyti j „Budėk“.

A. V. s. J. M. 
Aukos stovyklai.
O. Ramonienė. Manchester — £2.00 
(„Budėkime“ leidimui paremti £3.00) 
V. Zdanavičius, Londonas — £1.00 
Nuoširdus skautiškas ačiū.

MUZIKAMS
Čiurlionio sukakties konkursas

Amerikos Lieuvių Vargonininkų Mu
zikų Sąjunga, atžymėdama Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio gimimo 100 metų 
sukaktį, skelbia konkursą:

1. Sukurti fortepijonui kūrinį. Tai ga
li būti sonata, suita. preliudai, fugos ar ki
ta.

2. Kūrinys turi būti ne trumpesnes 
kaip 15 minučių.

3. Skiriamos trys premijos: I-oji pre
mija — 750 dol., II-oji — 500 dol., III-oji 
— 300 dol.

4. Kūriniams įvertinti bus sudaryta 
komisija, kuri bus greitai paskelbta spau
doje.

5. Terminas — M.K. Čiurlionio gim
tadienis, š. m. rugsėjo 22. Iki tos datos kū
riniai turi pasiekti nurodytą adresą.

6. Adresuoti: M.K. Čiurlionio Konkur
sas, c/o Kultūros Židinys, 361 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N. Y. 11207.

7. Pasirašoma slapyvardžiu. Atskira
me voke, ant kurio užrašomas slapyvar
dis, reikia įrašyti vardą, pavardę, adresą, 
telefoną. Bus atidaryti tik premijuotųjų 
vokai. Kiti vokai bus komisijos sudeginti. 
Tad kiekvienas turi dar pažymėti, kokiu 
adresu grąžinti nepremijuotus kūrinius.

Premijos mecenatas — dr. Jonas P. 
Lenkaitis, Patrijos leidyklos savininkas, 
buvęs Vilniaus filharmonijos direktorius,

m. balandžio 8 d, Nr. 15 (1255)_______

Vilniaus operos organizatorius, lietuviškos 
kultūros puoselėtojas, specialiai rėmęs 
muziką ir skyręs dvi stipendijas instru
mentalistams studijuoji.

Amerikos Lietuvių Vargonininkų MU-, 
zikų Sąjungos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
mecenatui, kuris suprato reikalą ir kūri- 
binę premija atžymėjo genialų lietuvį kū- 
rėją-muziką ir dailininką M.K. Čiurlionį.

„Lietuva band“
Vienas paskutiniųjų garsios Rietavo or

kestro mokyklos auklėtinių — Vytautas 
Lukauskas (1877-1972) nugyveno ilgą ir 
turiningą gyvenimą. Kelerius metus išbu
vęs Rietavo orkestre, vėliau tarnavo caro 
armijoje, 1905 m. išvyko į Siaurės Ameri
ką. Dirbo Čikagos skerdyklose, Mičigano 
ežero geležinkelių kompanijoje. Kompozi
torių Miko Petrausko ir Stasio Šimkaus 
patarimu Čikagoje pradėjo organizuoti lie
tuvių emigrantų orkestrą, kuris buvo pa
vadintas „Lietuva Band Chicago“.

Tuo metu Čikagoje, be V. Lukausko, gy
veno dar du Rietavo orkestro dalyviai — 
Ivaškevičius ir Teodoras Macevičius. Šie 
žemaičiai muzikos entuziastai, V. Lukaus
ko paraginti, pradėjo susirašinėti su kuni
gaikščio Bohdano Oginskio Rietavo dvaro 
iširusio orkestro muzikantais, kviesdami 
juos atvykti į JAV. 1906-1907 metais vie
nas po kito į Čikagą pradėjo rinktis pučia
mųjų instrumentų grojikai iš Lietuvos. 
Pirmasis atkeliavo klarnetistas Vudsenas, 
po jo — broliai Henrikas ir Teodoras Ado- 
'navičiai, visoje Rusijoje pagarsėjęs trom
bonistas Adomaitis (grojo Peterburgo dva
ro ir Berlyno simfoniniame orkestruose, 
taip pat Rietave ir Plungėje), Edvardas 
Bakšys, Bočkus, Stasys Bortkevičius, 
Chromanskis, Mykolas Danauskas, Ežers- 
kis-Daudaravičius, broliai Alfonsas ir Jo
nas Jakaičiai. Jezerskis, Kazys Mikalaus
kas. Obuchovičius. Piuščenskis, Surgaila, 
Ulanauskas, Karolis Žukauskas ir kiti. Vi
si jie buvo rietaviškio orkestro atžalos. 
Tuo laiku į „Lietuva Band Chicago“ įsilie
jo ir keli muzikantai iš buvusio kunigaikš
čio Mykolo Oginskio Plungės dvaro orkest
ro: Borovičius, Pšibilskis, Tadelskįs.

Lietuvių emigrantų pučiamųjų orkest
ras, kuriame susibūrė dvidešimt devyni 
muzikantai (vadovas — trisdešimtas), 
daug grodavo Čikagos parkuose ir salėse, 
atlikdavo meninę programą per įvairius 
susirinkimus. „Lietuva Band“ grojami 
„Suktinis“, „Klumpakojis" ir kiti šokiai 
skambėdavo lietuviškose vestuvėse.

Orkestras gyvavo ilgokai ir iširo po to, 
kai V. Lukauskas iš JAV išvyko į Rusiją. 
Čia, Vitebske, jis sutiko Spalio revoliuciją, 
tarnavo Raudonojoje armijoje. Grįžęs į 
Lietuvą, entuziastingas muzikantas vėl ap
sigyveno Rietave ir iki paskutiniųjų gyve
nimo dienų nesiskyrė su dar vaikystėj pa
mėgtu muzikos instrumentu — kornetu.

Vytautas Jurėnas, „švyturys"

MAINAI
Neseniai buvęs britų konservatorių va

das E. Heath atostogavo Marbella kurorte . 
pietų Ispanijoje. Vienas ispanų žvejys at
nešė jam didelę lašišą. E. Heath paklausė, 
ką jis turįs už tai duoti žvejui, šis atsakė:

— Atiduokit mums Gibraltarą, — pa
prašė žvejys.

— Gaila, negaliu, nes jis ne mano, — s 
kukliai pasiteisino buvęs min. pirminin
kas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEEDSE — balandžio 13 d„ 3 vai. p. p. 
NOTTINGHAME — balandžio 13 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
DERBYJE — balandžio 20 d„ 14 vai., Brid

ge Gate. Mišios už a. a. Kazimierą 
Vaitkevičių 15-ktų mirimo metiniu 
proga.

NOTTINGHAME — bal. 20 d., 11.15 vai. 
Liet. Židinyje.

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

ECCLES — balandžio 13 d„ 12.15 vai.
MANCHESTER — Rekolekcijos. Tvarka 

sekanti: balandžio 26 d„ 4.30 vai., St 
Chad's bažnyčioj (Cheetham Hill Rd., 
Cheetham, M/c 8) pamokslas, išpažin
tis. Balandžio 27 d., 11 vai., Notre Da
me seselių koplyčioje (Heywood St, 
Cheetham, M/c 8). Išpažintis nuo 
10.15 vai. Rekolekcijas praves prel. V. 
Balčiūnas.

STOKE-ON-TRENTE —• balandžio 13 d., 
16 vai.. St. 'VVulstan, Wolstanton.

CORBYJE — balandžio 27 d., 15 vai., St: 
Patrick's, Gainsborough Rd.

' f
REKOLEKCIJOS

šiais metais rekolekcijas praves iš JAV 
atvykęs prel. Vyt. Balčiūnas, kuris mūsų 
apylinkėje galės pabūti vos vieną savaitfr: 
Rekolekcijų tvarka ši: 
HUDDERSFIELDE — balandžio 19 d., Šri- 

tadienį, St. Joseph's bažnyčioje, 4 vai 
P- P-

BRADFORDE — balandžio 19 d., šeštadie 
nį, 6.30 v. vakare, St. Ann's bažn. pa
maldos, išpažintis, pamokslas. Balan
džio 20 d., sekmadienį, 12.30 v., iŠpfrę 
žintis, šv. Mišios ir pamokslas.

HALIFAXE — balandžio 20 d., sekmadie
nį, St. Columba bažn., 4 vai. p. p., pa
maldos, išpažintis ir pamokslas. i 

Labai prašau vietos ir apylinkių lietu-' 
vius katalikus pasinaudoti šia proga it 
gausiai dalyvauti rekolekcijose.

Kun. J. Kuzmickis « ■
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