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Vietnamo pamoka
Kai „Titanikas“ užplaukė ant ledų kal

no ir pradėjo skęsti, keleiviai netikėjo. Įsi
siūbavusi puota vyko toliau. Svečiai šoko 
ir vaišinosi, orkestras grojo linksmas me
lodijas. Mes negalime nuskęsti...

Tokia jau žmogaus prigimtis: jis užmer
kia akis prieš mirtini pavojų, tikėdamas, 
kad tuo būdu jo bus išvengta. „Iki pasku
tinės dienos prieš tvaną žmonės valgė ir 
gėrė, vyrai ir moterys kėlė vestuves iki 
pat to momento, kol Nojus įžengė j arką: 
jie nežinojo kas dedasi, kol tvanas visus 
paskandino“ (Mato XXIV, 38-39).

JAV prezidentas neseniai viešai pareiš
kė: ,Aš darausi ligonis nuo to, ką kasdien 
girdžiu, matau ir skaitau“. O tai, ką jis 
kasdien girdi ir skaito, yra pranešimai iš 
Indokinijosjkurioje per vidaus kovas nu
mesta tris kartus daugiau bombų, negu 
per antrąjj pasaulinį karą, ir kurioje žu
vo 55,000 jaunų Amerikos kareivių. Prezi
dentas negali ramiai miegoti dėl likimo 
milijono vietnamiečių, kurie, jo paties žo
džiais tariant, „per 20 metų stovėjo ir ko
vojo kartu su mumis“. Jie kovojo, nes bu
vo gavę pažadą, jog nebus palikti vieni. 
Pažadą rimtesnį, negu Baltijos atstovai 
gauna savo nepriklausomybės švenčių 
progomis... Šiandien amerikiečiai džiau
giasi išgabenę keletą šimtų vaikų, kuriems 
ir taip, išskyrus badą, joks pavojus negrė
sė.

Ne vien tik JAV jaučiasi nepatogiai. 
Penkiolika valstybių, įskaitant Australiją, 
davė tokius pat pažadus ir siuntė karinę 
pagalbą. O dabar, „realybės“ apakinti, už
sikemša ąusis, kad nebegirdėtų pagalbos 
maldaujančiųjų. Nepažadėk, jei negali ar 
nenori ištesėti!

Skaudžiausia visoje šitoje Indokinijos 
tragedijoje yra tai, kad rnūšiis pralaimė
tas ne karo lauke, o biurokratų ir biznie
rių kabinetuose. Nereikia būti dideliu 
strategu, kad suprastum, jog JAV kariuo
menė galėjo nužygiuoti iki Hanojaus ir 
padiktuoti taiką. Atsitiko antraip — „tai
ka" diktuojama Saigone. Vargas nugalė
tiems!

Kur paliko Jungtinės Tautos, kur Sau
gumo Taryba, taip uoliai besirūpinanti, 
kad kiekvienas karas būtų laiku sustabdy
tas? Kokiais pažadais dabar bus nuramin
tos Azijos tautos nuo Burmos iki Borneo? 
Kas garantuos, kad jų neištiks Vietnamo 
ir Kambodijos likimas? Tuo tarpu, kai In
dokinijoje liejosi kraujas, J. Tautų gen. 
sekretorius Waldheimas Prahos universi
tete iškilmingai priėmė garbės daktaro 
laipsnį...

Ak, bet Indokinija toli. Europos „Tita- 
nicas“ gali ramiai plaukti ir lėbauti. De- 
tantės muzika tokia maloni ir svaiginanti. 
Ne, Europai negresia joks tvanas, jai ne
reikės Nojaus arkos. O ypačiai, kad JAV 
prezidentas laikas nuo laiko nors ir nebe 
taip garsiai pakužda: „Mes Europos neap- 
leisime". Deja, tie, kurie nori ir pajėgia 
matyti, jau seniai pastebėjo ir įspėjo, kad 
barbaras jau prie Europos vartų. Tik rei
kia juos atidaryti. Kai kur užtvankos jau 
pralaužtos (Portugalija), kitur jos per 
silpnos atlaikyti didesnį spaudimą.

Teisingai pasakė Solženicynas: „Ne jū
sų laisvę aš kritikuoju, bet tai, kad jūs tos 
laisvės pamažu išsižadate. Vakarai prasi
kalto, atsisakydami savo istorinio vaid
mens, kad tik galėtų išsaugoti savo mate
rialinius ir moralinius patogumus.“

Ne mums, kurių tėvynė jau seniai rau
donojo tvano užlieta, rašomi šitie žodžiai. 
Mums nebereikalinga Vietnamo pamoka, 
nes mes nebeturime ko prarasti. Jie čia 
minimi tik todėl, kad norima paskatinti 
liudyti pavojų tiems, kurie jo nesupran
ta ar nemato.

Lucanus

TABAKAS — SVEIKATA — PINIGAI

Britų tautinė nerūkančiųjų organizaci
ja reikalauja imtis griežtesnių priemonių 
prieš rūkorius. Jie sako, kad rūkymas 
kaštuoja kraštui kasmet 50 mil. svaru. 
Rūkoriai užima 5.000 lovų ligoninėse. Apie 
50.000 žmonių kasmet miršta be laiko dėl 
rūkymo.

Greitai pasirodė dėl šitų argumentų dis
kusijos, į kurias įsijungė net pats sveika
tos ministeris.

Rūkoriai atsikerta, kad už 50 milijonų 
jie grąžina 1.000 milijonų svarų tabako 
mokesčių formoje. Tais pinigais apmoka
ma ne 5.000 lovų, bet trečdalis visų svei
katos ir socialiniams reikalams skirtų iš
laidų. Be to, niekas negali pasakyti, kad 
dalis tų žmonių tikrai nebūtų ligoninėje 
dėl kitokių negalavimų, jeigu jie ir nerū
kytų. O jeigu dalis žmonių numiršta be 
laiko, tai jie užleidžia savo vietą ligoninė
se ir gyvenime kitiems...

Kaip vienas rimtas britų laikraštis nu
rodo, rūkoriai nelaiko savęs herojais, bet 
ir nenori būti laikomi visuomenės prie
šais. Pradėjus persekioti rūkorius, greitai 
gali ateiti eilė saldainių, riebalų ir alaus 
vartotojams.

This is free country!
-f' ■

ŠELEPINO ČEKIS

Nato ekspertai yra labai susidomėję So
vietų Sąjungos veikla Lisabonoje. Portu
galija vis labiau pasidaro nepatikimas Na
to narys. Soivetų atstovybėje vis didėja 
tarnautojų, patarėjų ir „ekspertų“ skai
čius. šiuo metu jau esama 15 diplomatų ir 
100 tarnautojų. Portugalų komunistų par
tijos nariai esą apginkluojami sovietiškais 
ginklais. Stambios pinigų sumos ateinan
čios iš Maskvos ir Rytų Europos valsty
bių. Net Šelepinas neseniai atsiuntęs 
£12.000 čekį. Atvirai kalbama, kad kariš
koji diktatūra Portugalijoje nebemano už
leisti posto. Iš tikrųjų viena diktatūra pa
keista kita, tik daug nepalankesne Vaka
rams.

„KAPITALISTŲ“ BIUDŽETAS
Naujai paskelbtasis biudžetas rodo, kad 

gyvenimas Anglijoje dar labiau pasunkės. 
Pabrangsta ne tik prabanginės prekės, 
bet taip pat vynas, degtinė, rūkalai, alus, 
autoombilių leidimai, lošimai ir kt. Nau
jasis biudžetas rodo, kad Anglija ryžtasi 
nors ir sunkiu keliu, bet išsilaikyti galu
tinai neprasiskolinusi ir nenuskendusi. 
Vyriausybė nepabūgo pasakyti, kad jei 
darbininkai nesuverš diržų ir reikalaus 
didesnių algų negu kyla pragyvenimo kaš
tai, tai nedarbas yra neišvengiamas. Pra
našaujama, kad bedarbių skaičius pasieks, 
o gal ir pralenks milijoną.

Kairioji darbo partijos grupė nepaten
kinta ir šį biudžetą vadina kapitalistų 
biudžetu.

SAUGUMO KONFERENCIJA NUSITĘS
Kadangi Sovietų Sąjunga nedaro jokių 

nuolaidų, o tik reikalauja patvirtinti jos 
pokario laimėjimus ir okupacijas, tai Eu
ropos Saugumo konferencija neišvengia
mai turės nusitęsti.

Iš dabar vykstančių derybų aiškėja, kad 
Sovietai pageidauja lyg ir dviejų skirtin
gų sutarčių. Teritoriniai klausimai ir sie
nų pastovumas turi būti pripažinti ir tvir
tai sutartimi patvirtinti. Tuo tarpu tokie 
klausimai, kaip pranešimai apie kariškus 
manevrus, žmonių ir idėjų apsikeitimo 
laisvės garantijos turinčios būti paskelb
tos tik tam tikros deklaracijos forma, ku
rios galima ir nesilaikyti.

Vakarų Europos valstybės iki šiol lai
kosi nusistatymo, kad jeigu visais klausi
mais nebus pilnai susitarta, tai ir konfe
rencijos baigiamasis dokumentas bus ne 
sutartis, o tiktai deklaracija.

BRANGUS BENDRADARBIAVIMAS
Ukmergėje atidaryti nauji kultūros na

mai su 600 vietų sale. Įrengimai šiems na
mams buvo atgabenti iš Rusijos, Latvijos 
ir Gruzijos. Pirmąjį koncertą suruošė Mo
lodečno saviveiklininkai. Visų tų įrengi
mų transportas ir aktorių kelionė turėjo 
atsieiti daugiau, negu patys namai.

Laisvosios Europos radijas
Britų spaudoje pasklido žinių, kad de- 

tentės šalininkai nori priversti užsidaryti 
Radio Free Europe (Laisvosios Europos 
Radijo) stotį, kuri, kaip ir Liberty, veikia 
Vakarų Vokietijoje ir transliuoja į sateli
tinius kraštus. Balandžio 17 d. „The Ti
mes“ dienraštyje žurnalistas Bernard Le- 
vin nurodo, kad stotis jau seniai esanti 
rakštis sovietiniams imperialistams ir 
reiškia dėl jos labai didelį susirūpinimą. 
Kadangi stotis išlaikoma JAV valdžios pi
nigais ir Kongresas turi kasmet iš naujo 
persvarstyti skiriamas lėšas, tai draugys
tei su Sovietų Sąjunga didėjant, vis gar
siau esą kalbama apie stoties likividavi- 
mą.

Žurnalistas pasakoja įdomias istorijas, 
kaip prieš tris metus, senatoriui Fulbright 
vadovaujant, buvo bandoma Radio Free 
Europe likviduoti. Propagandos centras 
prieš tą stotį tada ir dabar buvo Lenkijos 
ambasada Londone. Tam reikalui buvę 
pavartoti net sufabrikuoti dokumentai ir 
įvairiausios intrygos.

Kadangi stotis transliuoja į satelitines 
valstybes, tai Lenkijos ir Čekoslovakijos 
agentams buvo pavykę įsibrauti net į pa
čią stotį Vokietijoje. Vėliau atitinkamai 
„apdirbtas“ žinias jie transliuodavo iš 
Prahos ir Varšuvos. Kai kuriems stoties 
tarnautojams buvo grasinama pasilikusių
jų giminitĮ persekiojimu. O pvz. lenkų

KRYMO TOTORIAI NORI GRĮŽTI

Vakarus pasiekė prašymo nuorašas 
Krymo totorių, kurie 1944 m. už bendra
darbiavimą su vokiečiais buvo ištremti i 
centr. Aziją. Jie prašo Brežnevą, kad leis
tų grįžti į Krymą ir nepersekiotų tų, ku
rie slaptai yra sugrįžę. Nors 1967 m. jie 
buvo rehabilituoti, tačiau jiems ir Volgos 
vokiečiams nebuvo leista sugrįžti į palik
tus namus.

Buvau Lietuvoj
Pakeliavau po Lietuvą, buvau D-se. 

Užėjau į bažnyčią. Graudino pamaldos. 
Stebino bažnyčios išvaizda: labai gero sko
nio išpuošimas, puikus aplaikymas, tūks
tančiai elektros žibintų, labai daug gėlių, 
suolai sėdėti šimtams maldininkų. Gero 
esama klebono. Pamaldos dabar visur 
daug iškilmingesnės (aplankiau jas Vil
niuje, Akmenėje, Šiauliuose): prie kunigo 
klūpo 4 poros vyrų su kamšomis; per pro
cesijas asistuoja keturios poros merginų 
baltais apdarais; altorėlius neša moterys 
tautiškai apsirengusios; vietoj lotynų kal
bos daug kur lietuvių k. Žmonių bažny
čioje dabar gal net kiek daugiau negu bū
davo prieš karą. Anksčiau inteligentai gė
dindavosi atsiklaupti bažnyčioje, o dabar 
jau visa bažnyčia klūpo išvien.

Pasitrankiau kiek ir po Lietuvą. Buvo 
įdomu palyginti du visuomet konkuruo
jančius miestus — Šiaulius su Panevėžiu. 
Abu juodu, kaip ir Kaunas, lietuviški mo
nolitai, bet auga gražiau negu Kaunas. 
Šiauliai dabar jau susiformavęs kultūrin
gas miestas, su gražiu centru ir gražiais 
priemiesčiais; man aišku, kad Šiauliai ap
lenkė Panevėžį. Tačiau Panevėžys garsus 
ir Rusijoje ir užsieniunos savo teatru, į 
kurį beveik negalima vietoje gauti bilietų 
— juos iš anksto užsako ekskursijos iš to
lo (publika klausosi per ausines sinchro
ninio vertimo iš lietuvių į rusiĮ k.). Šio 
teatro dėka išaugo Panevėžy ir didžiulis 
viešbutis, kokio nėra nei Šiauliuose, nei 
Kaune.

Kaunas, amerikoniškai beaugdamas, tuo 
tarpu dar tėra didžiulė gyvenvietė su vi
sais patogumais, be centro, be centrinės 
gatvės. Laisvės alėja, kiek sustingusi, 
laukia savo gražesnės naujovės, kad vėl 
taptų gražiu centru senesniajai miesto da
liai. Naujosios Kauno dalys — tai daugia
aukščiai namai, plačiomis gatvėmis, be 
specialios atidos į urbanistinį grožį, kuris 
turi sekti vėliau. Gražūs tačiau Kauno 
priemiesčiai (Garliava jau susijungusi su 
Kaunu), kur vyrauja labai įvairi privati 
statyba su sodais, gėlynais. Statyti leidžia
ma tik gražiais, architektų patvirtintais, 
projektais; savavališki netinkami stati
niai nugriaunami savininko lėšomis. Tuo 
Lietuvos miestai teigiamai skiriasi nuo 
Azijos miestų, kur priemiesčiuose daug 
„Brazilkų“. (g) 

skyriaus vedėjas buvo apkaltintas dirbęs 
iš vien su naciais, nors iš tikrųjų už rezis
tencinę veiklą karo metais jis buvo apdo
vanotas lenkų ir britų ordinais.

Kodėl norima Radio Free Europe nutil
dyti? Pagrindinės priežastys yra šios: sto
tis siunčia teisingas žinias bei informaci
jas ir palaiko pavergtųjų tautų viltį. Ji 
atlieka tokį pat darbą, kokį atlikdavo bri
tų BBC karo metu.

Stotis turi labai didelį pasitikėjimą, nes 
ji nekartoja žinių, kurias klausytojai ir be 
skelbimo mato savo akimis arba pasiskai
to komunistinėje spaudoje. Pvz. ji nepra- 
nešinėja apie kraite vykstančią priespau
dą ir neteisybę, bet surenka ir perduoda 
visa tai, kas anuose kraštuose nuo žmonių 
yra slepiama.

Minėtasis žurnalistas rašo, kad būtų 
tikrai didelis nuostolis, jei JAV Kongre
sas nebeskirtų šitai stočiai lėšų. Pavojaus 
esama didelio. Tačiau jis mano, kad pvz. 
senatorius Jacksonas ir kiti gerai supran
ta jos reikšmę ir padarys visa, kad stotis 
galėtų ir toliau veikti. Stoties uždarymas 
būtų tragiškas smūgis satelitinių kraštų 
gyventojams, nes iš jų būtų atimtas tei
singos informacijos ir nuolatinės vilties 
šaltinis. Straipsnio autorius sakosi turįs 
žinių, kaip gyventojai už geležinės uždan
gos vertina jiems siunčiamas žinias. Ir jis 
tikisi, kad JAV vyriausybė sudarys sąly
gas stočiai toliau egzistuoti.

AČIŪ, SAŠA

Vienas Londono žurnalistas sugalvojo 
tokią šelepino „išgrūdimo" versiją. Pa
siuntus jį į Londoną, Sovietų spauda nė 
žodžio apie tai nerašiusi. Sugrįžus, niekas 
nepasitikęs. Net profsąjungų laikraštis 
„Trud“ neįsidėjęs su juo pasikalbėjimo. 
Šelepinas buvęs dėl to daugiau įpykęs, ne
gu dėl Londono demonstrantų, kurie ar 
šiaip ar taip buvę papirkti...

Ątvykęs į Politbiuro posėdį, jis visiškai 
nepagalvojęs apie tai, kaip kartą atsitiko 
su George Brown. Greitai įteikė savo atsi
statydinimą, tikėdamas, kad visi choru 
rėks „Niet, Niet“. Tuo tarpu jam buvę 
mandagiai pasakyta: „Ačiū, Saša“.

ĮPĖDINYSTĖ KREMLIUJE
Išmetus A. Šelepiną, Politbiure bene 

jauniausias dabar liko L. Brežnevas — 68 
m. Tačiau gandai nesiliauja, kad sveika
tos sumetimais jis žada per 25-tąjį parti
jos Kongresą ateinančių metų vasario 
mėnesį atsistatydinti.

Studijuojantieji Kremliaus politiką pra
našauja, kad perorganizuojant Politbiurą, 
vienas dešimtmetis bus peršoktas. Šelepi
no (56 m.) amžiaus žmonės yra paskuti
nioji Stalino įtakoje išaugusi karta,, kuri 
daugiau rūpinosi ideologija, negu praktiš
kais krašto reikalais. Į Politbiurą turėsią 
ateiti naujos kartos žmonės (40-50 m.) 
pragmatistai, nepatyrę Stalino teroro ir 
daugiau kreipią dėmesio į krašto gerbūvį, 
negu j partijos doktrinas.

PASIIMKIT DUBČEKĄ
Čekoslovakijos prezidentas dr. Husak 

pasiūlė Švedijos min. pirmininkui Olaf 
Palme pasiimti Dubčeką, kaip „socialinės 
demokratijos ekspertą ir patarėją“. Jis 
nežinąs, ką Dubčekui pasakytų švedai, jei 
jis taip sunaikintų jų kraštą, kaip sunai
kino Čekoslovakiją. O Palmes atsakymas 
buvo paprastas: „Čekai kenčia nuo dikta- 
torinio režimo, kurį dauguma keikia ir 
neapkenčia“.

ATLEISTAS FEDOTOVAS
„Partijnaja Žizn“ paskelbė, kad atleis

tas iš pareigų profsąjungų leidyklos vado
vas Fedotovas. Jis apkaltintas už girtuok
liavimą ir nedrausmingumą, tvarkant lei
dyklos Provizdat reikalus.

SKUNDŽIASI BLOGAIS KUKURŪZAIS
Soivetų Sąjunga skundžiasi, kad Ameri

koje užpirktieji kukurūzai yra blogos ko
kybės. Daug grūdų esančių suskilusių ir 
su stiklo priemaišomis. Amerikiečiai teisi
nosi. kad 1974 m. vasara buvusi labai ne
palanki kukurūzų auginimui.

SėįittįnioS DIENOS
— Izraelio vyriausybė yra susirūpinusi 

dėl imigrantų skaičiaus sumažėjimo. Šiuo 
metu naujieji imigrantai vos užpildo iš
emigruojančių į kitus kraštus gyventojų 
skaičių. Ypačiai sumažėjusi imigracija iš 
Sovietų Sąjungos 2.400 per pirmus tris 
mėnesius.

— Vokiečių laikraštis „Welt am Sonn
tag“ (13.4. 75) Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferenciją pavadino „Jal
ta 1975“.

— Šiemet sukako 500 metų, kai buvo 
pastatyta karališkoji šv. Jurgio koplyčia 
Windsore. Ta proga per vasarą bus ruo
šiamos įvairios iškilmės ir parodos.

— Ugandos prezidentas Amin viešai iš
garbino Hitlerį ir pažadėjo vieną savo 
provincijų pavadinti jo vardu.

— Sovietų Sąjunga pasiūlė Izraeliui ne
priklausomybės garantiją, jei visos užim
tos arabų sritys bus grąžintos atgal.

— KGB areštavo Maskvoje Amnesty In
ternational sekretorių A. Tverdochlebovą. 
Kijeve suimtas rašytojas M. Rudenko.

— Kinijos ir Sov. Sąjungos vyriausy
bės pasveikino Kambodijos užkariautoją 
Khmer Rouge, kuris įveikęs JAV armijos 
milžiną.

— Rumunijos prezidentas Ceauscescu 
pareiškė, kad Rumunija nori pasidaryti 
socialistine nepriklausoma valstybe ir pa
laikyti ryšius su Rytais ir Vakarais.

— Moters metų proga popiežius Paulius 
VI pareiškė, kad Katalikų Bažnyčia nie
kada neleis moterims būti 'kunigais. Ji ne
gali keisti Kristaus įstatymo, nes iš 12-kos 
apaštalų nebuvo nei vienos moters.

— Australijos vyriausybė, išduodama 
ten gimusiems iš Baltijos valstybių kilu
sių tėvų vaikams pasus, įspėja, kad jie ga
li būti šaukiami į Sovietų kariuomenę, jei 
ten nuvyktų.

— Baltų kilmės Kanados piliečiai, pra
šydami Sovietų Sąjungos konsulatuose vi
zos, verčiami įrašyti, kad gimimo vieta 
yra USSR.

— JAV gyvena tik 6% viso pasaulio gy
ventojų, bet jie suvartoja 35% viso pasau
lyje pagaminamo maisto.

— Sovietų Sąjunga Portugalijos komu
nistams paremti nuo perversmo pradžios

S. Lozoraičio laiškas
Antrajai Europinei žmogaus teisių Ir 

apsisprendimo Konferencijai, ^įšauktai 
Liucerne, Šveicarijoje, Lietuvos Diploma
tijos šefas S. Lozoraitis pasiuntė šį raštą:

Konferencija susirenka tuo metu, kada 
žmogaus teisės ir apsisprendimo dėsniai 
yra sunkiai pažeidžiami pačioje Europoje. 
Sovietų Sąjunga, brutaliu smurtu paver
gusi eilę Europos tautų, reikalauja dabar 
saugumo ir bendradarbiavimo Konferen
cijoj, kad būtų pripažinta padėtis, kurią 
sovietai sudarė, laužydami be atodairos 
sutartis ir tarptautinės teisės nuostatus.

Tokiu būdu Sovietų Sąjunga siekia pa
versti saugumo ir bendradarbiavimo Kon
ferenciją antruoju pragaištingu Miunche
no susitarimu, kurio aukomis, pagal so
vietų sumanymą, taptų taip pat Baltijos 
Valstybės — Lietuva, Estija ir Latvija.

Šitokiomis aplinkybėmis Europinei žmo
gaus teisių ir apsisprendimo Konferenci
jai tenka ypač svarbi užduotis — pakelti 
savo balsą prieš sovietų užmačias. Manau 
taip pat esant reikalinga pareikšti viešai, 
jog demokratijai privaloma ne tik tam 
tikra valdymosi forma, bet taip pat demo
kratinė užsienio politika, tai yra politika, 
kuri neprileidžia tarptautinių nusikaltimų 
pasėkų pripažinimo.

Reikšdamas šias mintis sveikinu Kon
ferenciją ir linkiu, kad jos darbai būtų 
sėkmingi.

Aš tikiuosi, kad Konferencija konsta
tuos, jog Baltijos Valstybių vadinamosios 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą pripaži
nimas yra neleistinas. Toks nutarimas su
darytų įnašą į tarptautinės bendruomenės 
gynimą nuo naujo sovietų sukelto tei
sės bei moralės niekinimo antplūdžio, ku- ( 
ris gręsia sunaikinti civilizaciją.

Europinėj žmogaus teisių ir apsispren
dimo konferencijoje Lietuvai atstovauja 
Pasiuntinybės patarėjas dr. Albertas Ge
rutis. Konferencijos Globos Komitete, 
tarp kitų, dalyvauja: Europos Parlamento 
pirmininkas Perkhouwer, Europos Politi
nių Mokslų Akademijos nuolatinis sekre
torius Dammand, Vokietijos Bundestago 
vicepirmininkas Jaeger, buvęs Danijos 
užs. reik, ministeris, Europos Parlamento 
vicepirmininkas Kraft, Europos Tarybos 
Patariamosios Asamblėjos pirmininkas 
Italijos senatorius Vedovato, rašytojas 
Panin.

jau atsiuntė daugiau kaip 15 milijonų sva
rų.

,— Danijos karalienė Margarethe gegu
žės 26 d. vyksta į Maskvą. Po mėnesio ke
liauja Belgijos karalius Baudouin.

— Ispanijos darbininkų vadą, šiuo me
tu sėdintį kalėjime, Marcelino Camacho 
Italijos profesinės sąjungos pasiūlė kandi
datu Nobelio Taikos premijai.

— Portugalijos didesnėse įmonėse su
darytos revoliucinės tarybos, kurios, esant 
reikalui, numato apginkluoti darbininkus.

— Apie 200 britų komunistų atskilo nuo 
savo partijos ir sudarė „Communists for 
Europe“ grupę, kuri nori pasilitki E. Ben
druomenėje.

— Pietinėse Japonijos salose vyko di
džiausias žemės drebėjimas po antrojo pa- 
saul. karo.

— Nuo balandžio 21 d. Ispanijoje pasi
darė privalomi apsaugos diržai automobi
liuose.

— Pirmasis britų laivas, skirtas naftos 
gręžiniams apsaugoti šiaurės jūroje, pa
vadintas Jura.

— V. Vokietijos prezidentas reikalauja 
imtis aktyvių priemonių Europos federa
cijai sudaryti.
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M. K. Čiurlionis
A. SMETONA APIE ČIURLIONĮ

(Iš kalbos, pasakytos 1936 m., minint 
M. K. Čiurlionio 25 metų mirties sukakti)

Nesu meno žmogus ir betgi imuosi šian
dien kalbėti apie didį menininką. Tai ar 
nesibraunu savo žodžiu svetimon sritin, 
mano išmonei neprieinamo!!? Juk tik me
nininkai, rodos, tesugebėtų vertinti meno 
kūrybą. Savo drąsą galiu tačiau pateisinti 
tąja neginčijama tiesa, kad menas skiria
mas ne vien menui, bet ir tiems žmonėms, 
kurie geba juo grožėtis. Antra vertus, ir 
pats menininkas kalbina savo kūriniais 
kiekvieną, kuriam jis įdomus, ir laukia at
jaučiamas. Galiausiai menininkas yra as
menybė, šiokiu ar tokiu požiūriu įvertina
ma.

Taip pasiaiškinęs, pasakysiu eilę min
čių apie mūsų menininką M. K. Čiurlionį, 
muziką ir tapytoją, kuriam paminėti skir
ta šios dienos iškilmė. Nepaprastas ir keis
tas rodosi jis mums, nepanašus į kitus me
nininkus. Visų pirma nepaprastas dėl to, 
kad vaizdais pareiškia tai, kas, bendrai 
imant, reiškiama sąvokomis — kas yra 
metafiziška, filosofiškai tariant, kas yra 
atsijusio galvojimo srityje. Jei taip, tai ar 
gali menininkas peržengti tą ribą? Čiur
lionis teigiamai atsako į tą klausimą. Jei 
dievinamajam Platonui, jei antžmogio ieš
kotojui Nietšei valia buvo sukurti neregi
mą, o tik jaučiamą pasaulį, tik sąvokomis 
prieinamą, grožiniu žodžiu, poezijos ap
vilktu, tai kodėl Čiurlioniui nemėginus 
spalvomis ir linijomis išsvajotą vizijų pa
saulį? Kūrė jis mums ir sukūrė. Ir jo pa
saulis idealus, ne toks, kokį mes kasdien 
matome, nors sukurtas realiomis priemo
nėmis, dažais ir teptuku. Kad būtų jis gy
vas ir savingas, menininkas įsielino ir 
įdvasino visą gamtą ir visus jos daiktus. 
Ir štai jo kalnai juda, kaip milžinai, jo 
akytos uolos spokso ir mato, jo debesys 
slenka slibinais, jo oras klausosi ir virpa, 
jo žalčiuota jūra visa gyva ir jos bangų 
keteros ranguodamos siaučia. Vargas žmo
gui ir jo padarams laivams! Jų likimas, 
kaip menkos skiedrelės verpetų sraigte. 
Tragedija berybėje žmonijos jūroje. Taip 
buvo ir taip visuomet bus. Nors žvaigždy
nas jam,lėmė žūti nelygioje kovoje, jis ta
čiau ryžtasi kovoti. Pakilęs aukštumom 
šauna jis į padangę, norėdamas prilygti 
nemirtingiems aukštybių dievams. Jis ne
paiso ir nesibijo paslaptingų, nuostabių 
žvaigždyno būtybių, dalyvaujančių jo li
kimo sprendime. Astrologijos mokslas, tiek 
ilgai ištvėręs, taip ilgai pranašavęs žmo
nėms laimę ir nelaimę, žuvo, o jo padari
niai paliko. Tai matome stebuklingai gra
žiame Čiurlionio Zodiake. Iš kur- ir kaip 
visatos rūmas yra kilęs — mums religija 
ir mokslas, katras savo priemonėmis rodo. 
O mūsų menininkas visų paveikslų ciklu 
tik jo rūmų raidą atskleidžia. Ir jo pasau
lis paslaptingas, meniškai mistiškas, bet 
to neužtenka: jis turi būti didingas ir iš
mintingai valdomas. Taigi tas Kosmas 
vieno Valdovo žinioje, dėl to jis pastovus 
ir vieningas. Rex valdo visumą! Tai jo sin
tezė, kur vieningai suderinti, dargi nesu
derinami, priešingi daiktai, Visumos har
monija apie lirą, kur, kaip pitagorininkai 
tikėję, grojanti sferų muzika. Kieno klus
nios ausys, tas galįs girdėti. Čiurlionis ją 
girdėjo.

Nepaprastas Čiurlionis ir tuo, kad įpy- 
nęs žmogų Kosmo erdvės tinklan, paver
čia jį simboliu, kaip ir kitus, iš gamtos jo 
imamus daiktus. Aptrauktas mistikos rū
kais. kaip kokiu muslinu, jis skirtas tar
nauti vaizdingoms menininko idėjoms. To
kiu būdu gaunamas jo darnus paveikslo 
visumos kūrinys. Čiurlionis stilingas nuo 
pradžios iki galo, visur savingas, visur iš
tikimas savo nuotaikai. Jo kūryboje nie
kur neprasiveržto jokia realizmo srovė, 
dėl to visur mistiška ir pasakiška, visur 
įtikinama. Kaip sapne ar pasakoje, psi
chologiškai imant, tikra, taip visa tikra ir 
Čiurlionio vizijose. Paprastame realistiš
kame paveiksle būtų keista matyti tokią 
gėlę, kuri smėlyje neauga, ir štai kodėl ne
keista matyti jo Rojuje, įsivaizduotame 
jūros pakraštyje, pienę, nemėgstančių 
smėlio. Pasakoje tai galimas daiktas. Dėl 
tos pat priežasties neturi stebinti jo pa
veiksluose keista architektūra su nematy
tais bokštais ir tiltais. Visa tarytum pasa
koje ar sapne, negyvieji daiktai tartum 
gyvi, o gyvieji — simboliai — visi sudaro 
vieningą gyvą kūrinį, kalbantį į mus ne
paprasta kalba.

Čiurlionis nesirūpina, ar kiti jį atjaus 
ir supras, dėl to jis menininkas individua
listas — vienišas, klusnus tik savo lakiai 
fantazijai, savo sielos gelmėn pasinėręs. 
Ką jis jaučia ir išreiškia, tam ne visada 
randa žodį pavadinti. Ar ne dėl to tik jis 
nemėgo dėti. parašų po savo paveikslais. 
Patys kūriniai tepasako, ką jie reiškia, pa
tys teapgina savo vertę!

Tapyba ir muzika Čiurlioniui artimos 
giminaitės. Jo Garsas, jo Himnas, jo Jū
ros Sonatos lyg ir muzika tapyboje. Bet 
ar tai reiškia, kad jis manė spalvas asto- 
jant muziką? Vargiai. Jis tik norėjo paro
dyti muzikos įtaką tapybai, ir tapybos įta
ką muzikai, parodyti, kad viena meno ša
ka remia kitą, kad viena meno šaka žadi
na ir įkvepia kūrėją kitai jo šakai.

Kadangi didžiosios problemos yra įma
nomos tik aukštesnės kultūros žmonėms, 
tai Čiurlionio kūryba, jas gvildanti, yra 
prieinama tik šviesuomenei, o plačiajai vi-

suomenei neprieinama. Bet tai nė kiek ne
siaurina jo genijaus vertingumo. Priešin
gai. tai turėtų paskatinti mūsų inteligenti
ją daugiau susidomėti Čiurlionio kūryba 
ir jo asmenybe. Tam tikslui skirtas ir šis 
jo minėjimas. Čia tinka atsiminti Goethės 
sentencija: kas nori suprasti poetą, tas tu
ri pažinti jo tėvynę. Taigi, kas nori su
prasti Čiurlionį, tas turi pažinti jo kūry
bos, jo vaizduotės sritį ir tą aplinką, kur 
ji pasireiškė. Tik rimta jo kūrybos, išryš- 
kusios muzikoje ir tapyboje, apžvalga 
mums gali duoti jo asmenybės atvaizdą. 
Jo nematytai pajėgi dinamika, kaip mėgs
ta sakyti rašytojai, yra sukūrusi tokį me
ną, kurs stebina savuosius ir svetimuo
sius. Stebėti neužtenka, reikia dar įsisa
vinti. O tai nereiškia menininkams sekti, 
bet tik įsikvėpti ir kurti savingai.

Nors Čiurlionis visuotiniškai žmoniškas, 
tačiau ir tautiškas. Lietuviškos sielos 
įkvėpta jo kūryba. Ji liūdna ir pilna ilge
sio, kaip mūsų tautos daina, ji rami, kaip 
Lietuvos giria, entuziastiška, kaip viever
sio giesmė. Pakilęs aukštyn, jis gieda him
ną savo žemei, Čiurlionio vizijos Vytis ne
lekia pažemiu šuoliais, bet skriste skren
da, viršum miestų, pro iškilusius bokštus, 
nežiūrėdamas jokių kliuvinių. Tuo jo no
rėta pasakyti, kad mūsų tautos ar mūsų 
valstybės ženklas tol* bus garbingas, kol 
mes liksime pakilę aukščiau kasdieninių 
reikalų ir jį vieningai ir stipriai saugosi
me.

K. Škirpos knyga
Pagaliau pasirodė seniai skelbiamoji 

Kazio Škirpos, buv. Lietuvos Nepaprasto 
Pasiuntinio ir Įgalioto Ministerio Vokieti 
joje knyga SUKILIMAS LIETUVOS SU
VERENUMUI ATSTATYTI (Dokumenti- 
apžvalga).

Šitoji knyga yra faktų, dokumentų ir at
siminimų rinkinys. Ji paruošta žmogaus, 
kuris po 1940 m. birželio 15 d. okupacijos 
ėmėsi vadovauti Lietuvos išlaisvinimo žy
giams. Gyvendamas Berlyne, 1940 m. kar
tu su kitais lietuviais jis įsteigė Lietuvių 
Aktyvistų Frontą ir jam vadovavo. Nors 
daug jau vandens Lietuvos upėmis nute
kėjo ir daug rašalo išlieta berašant apie 
anų metų kovas, 1941 m. lietuvių sukili
mą ir to sukilimo aukas bei pasekmes, bet 
K. Škirpos pasakojimas, paeinąs iš pirmų
jų šaltinių, yra nepaprastai įdomus, intry- 
guojantis ir naudingas. Tarsi istorinėje 
filmoje praslenka pro akis ano meto įvy
kiai ir išryškėja faktai, kurie iki šiol dar 
nebuvo žinomi ar pakankamai išryškinti.

Nors nebeatsuksi istorijos rato atgal, 
nebeprisišauksi iš kapo tų. kurie žuvo 
gindami Lietuvos laisvę, tačiau, skaityda
mas knygą, nejučiom nusikeli į anuos tra
giškuosius laikus, pamatai džiaugsmo ku
pinus Lietuvos jaunuolių veidus, išgyve
ni jų nepakartojamą ryžtą ginti savo tė
vynę ir, esant reikalui, dėl jos numirti.

Knygoje aprašytas ne tik pats sukili
mas, bet ir daugelis vokiečių-sovietų karo 
užkulisinių momentų, kuriuos eilinis skai
tytojas praleidžia pro akis taip, kaip jie 
pateikiami. Gal būt knyga pasidarys kont
roversinė, gal būt atsiras buvusių K. Škir
pos bendradarbių, kurie pareikš kitokias 
nuomones arba tuos pačius įvykius pa
vaizduos iš kitokio matymo taško. Tai yra 
busimųjų knygos recenzentų reikalas.

Šitoje vietoje galima tik pasakyti, kad 
tiems, kurie domisi, kas dėjosi 1940-1941 
m. laikotarpyje, šitoji knyga yra nepamai
nomas žinių šaltinis.

Knyga išleista autoriaus ir rėmėjų lėšo
mis Amerikoje. Kaina — Europos valsty
bėse 13 dol. Anglijoje gyvenančius knyga 
mielai aprūpins „Dainora“. Kas pageidau
ja, gali rašyti tiesiai autoriui: 2043 36th 
Street, SE Washington, DC, 20020.

Kultūros paraštėje
„EGLUTĖS“ SUKAKTIS

Ne viena žinutė pasirodė spaudoje, kad 
vienintelis laisvajame pasaulyje vaikų 
laikraštėlis „Eglutė“ švenčia savo 25 metų 
sukaktį. Tą laikraštį redaguoja, leidžia ir 
platina lietuvaitės seselės Putname, JAV- 
se. Jos atlieka didelį švietimo darbą, nes 
kažin, ar kita kuri organizacija įstengtų 
per tiek metų tęsti šį darbą. Seselės taip 
pat rūpinasi, kad „Eglutės“ sukaktis būtų 
tinkamai paminėta. Jos kreipėsi, prašyda
mos talkos, į Čikagoje veikiančius rėmė
jus. Pastarieji sutiko padėti joms ir tuoj 
pat ėmėsi planingo darbo. Nutarta sukak
tį paminėti 1975 m. spalio 17-19 d. d. Čika
goje. Jau suorganizuoti net keli atskiri 
komitetai. Vienas jų — piešinių parodai 
rengti Čiurlionio Galerijoje ir vaidinimui. 
Scenos veikalą parašė „Eglutės" bendra
darbė ir nuoširdi seselių rėmėja rašytoja 
Danutė Augienė. Režisuoja aktorė ir pe
dagogė Zita Visockienė. Ji jau sutelkė bū
rį vaikų aktorių ir pradėjo repetuoti.

Vaikų piešinių parodai organizacinį ko
mitetą sudaro: pirm. G. Meiluvienė, E. 
Abelkienė ir O. Gradinskienė. Talkinti su
tiko dailininkai: D. Stončiūtė, A. Kaupas, 
E. Marčiulionienė ir R. Jautokaitė. Komi
tetas rūpinasi, kad piešinių paroda būtų 
įdomi, įvairi ir aukšto lygio. Jis kreipiasi 
į lietuviškų mokyklų mokytojus, ypač į tė
vus, kad jie ragintų vaikus piešti, tapyti 
ir siųsti jų darbus pirm. Grasilijai Meilu- 
vienei, 4525 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 
60632, USA. pažymint dalyvio pavardę ir 
vardą, amžių ir pilną adresą. Tokio, pobū
džio lietuvių vaikų paroda rengiama pir
mą kartą. Norima turėti piešinių iš viso 
laisvojo pasaulio kampų, 'kur tik yra lie
tuviukų. Kiekvienas parodos dalyvis bus 
apdovanotas specialiu pažymėjimu. Be to, 
bus skiriamos kelios premijos pagal daly
vių amžių.

Po parodos atidarymo bus vakaronė su 
rašytojais, „Eglutės“ bendradarbiais, šiai 
vakaronei vadovaus rašytoja Birutė Pū- 
kelevičiūtė.

„Eglutė“ per savo 25 gyvavimo metus 
augo, gražėjo, tobulėjo. Ji yra visų mūsų 
pažiba ir yra būtina lietuviškam mažųjų 
ugdymui. Tėveliai turėtų prenumeruoti tą 
gražų laikraštuką savo mažiesiems ir pra
tinti prie lietuviškos spaudos. Mokytojai 
tevartoja ją mokyklose kaip pagalbinę 
priemonę klasės skaitybai.

Čikagos rėmėjai ėmėsi didelio ir gra
žaus darbo. Jie tikisi, kad susilauks nuo
širdžios paramos ir kad „Eglutė“ dar ilgai 
žaliuos, atšventusi savo 25-rių metų su
kaktį.

M. R. (T. Ž.)

Vladas šlaitas

Argi, buvo verta?
O Safo, argi buvo verta dėl meilės skandintis jūroje? 
Daugeliui metų po tavo mirties praėjus, 
man atrodo, kad buvo neverta dėl meilės skandintis, 
nes jisai, 
tas eilinis jūreivis, 
nebuvo vertas 
tavo vieno mažyčio ir trumpo meilės eilėraščio.

Panašumas
Kiekvienas strazdas yra panašus į mano gyvenimą, 
nes kiekvienas strazdas vaikšto pusiau 

griuvinėdamas 
ir trupučiuką šlubuodamas.
Taipgi kiekvieno strazdo giesmė 
yra panaši į lakštingalos meilės poeziją, 
nes kiekvieno strazdo giesmė 
trupučiuką man primena saldų lakštingalos balsą.

Juodvi susiglaudė po kipariso medžiu, o uždu
susi ateivė nutvėrė Salomėjos rankas, prispaudė prie 
degančios kaktos ir atvėrė persipildžiusią širdį. —

Pirmą kartą jį pamačiau kaitrų vasaros rytą, 
kai išėjau pasivaikščioti su savo tarnaitėmis.

Gūrino vienas javų lauku, įsižiūrėjęs į tolumo
je tyvuliuojančius kalnus. Jo žingsniai buvo lengvi 
ir, atrodė, tarsi plaukė kaip lengvas debesėlis ar te
liūskuojanti ežero banga. Ligi šiol nebuvau mačiu
si nė tokių darnių viso kūno pudesių.

Paprasti žmonės tokiu būdu nevaikščioja: jie 
arba tingiai dzimbina, arba skubėdami šoliuoja. O 
aš nė dabar nežinau, ar jis pamažėle takavo, ar sku
bėjo.

Mano tarnaitės sustirusios sustojo, rodė jį pirš
tais ir nedrąsiai tarp savęs kuždėjosi.

Akimirksnį ir pati stabtelėjau. Įstigiškai pakė
liau ranką ir pasveikinau. Tačiau jis neatsigrįžo ir 
nė nepažvelgė į mane. Pasijutau nublokšta į suneri
musį savo vidų: mane nupurtė šalčio banga, tartum 
būčiau sniego pūgos ištikta.

Jaučiausi užgauta ir nekenčiau jo.
Tą naktį mačiau jį sapne nepaprastai patrauk

lų, bet tolimą ir atšiaurų. Rytą tarnaitės prasitarė, 
kad miegodama klyktelėjau ir blaškiausi guolyje.

Po kelių mėnesių vėl jį pamačiau pro langą. Sė
dėjo susimąstęs mano sode, kipariso pavėsyje. Man 
atrodė, tartum būtų iškaltas iš akmens kaip Antijo-

J. TUMA — VAIŽGANTĄ 
į PRISIMENANT

Prieš 42 metus, balandžio 29 d„ visą Lie
tuvą žaibo greitumu aplėkė žinia, kad mi
rė J. Tumas — Vaižgantas — viena iš 
šviesiausių atgimstančios Lietuvos asme
nybių. Nėra prasmės rašyti J. Tumo — 
Vaižganto nors ir trumpos biografijos, nes 
visi jį pažinojo, o man jis kaip gyvas sto
vi prieš akis. Aš buvau dar labai jaunas, 
kai susitikau J. Tumą — Vaižgantą. Tas 
nedidelio ūgio žilaplaukis senelis, su šyp
sena lūpose davė man gerų patarimų.

J. Tumo — Vaižganto gyvenimas buvo 
nuolatinis be poilsio darbas, o to darbo 
tikslas — mūsų krašto, mūsų tautos rei
kalai. Jei šv. Rašte sakoma, kad tikėjimas 
priverčia kalnus pakilti, tai to galingo ti
kėjimo jis buvo daugiau negu kupinas. Jis 
jo turėjo tiek daug, kad užkrėsdavo juo ir 
tuos, kuriems jo kaip tik trūkdavo. J. Tu
mui — Vaižgantui visi lietuviai buvo ly
giai artimi ir brangūs, vis tiek, kokių po
litinių ar moralinių įsitikinimų jie būtų. 
Jam viską nulemdavo vienų vienas faktas: 
būk lietuvis! Labai gražiai šį savo esminį 
nusistatymą J. Tumas — Vaižgantas iš
reiškė šiais žodžiais: „Kone nuo pat kūdi
kio lopšio iki pasenusio lazdos aš nieko 
taip nemylėjau, kaip slieko širdimi tą ve
lėną, po kurią štai jau septintą dešimtį 
metų landžioju... Vyžota, lopyta mano 
Lietuva, bet — mano! Lininiai, arielkiniai, 
mėšluočiau dažnai net podlecai tie lietu
viai, bet — mano broliai! Lietuvos istori
ja tedavė mums legendų, o kultūrą paliko 
mums patiems po pusės tūkstančio metų 
inicijuoti, bet ta istorija mano!“

Kurio nors kito asmens lūpose tie žo
džiai gal skambėtų pajuoka, pasityčioji
mu, dirbtinumu, bet J. Tumo — Vaižganto 
pasakymu jie yra pilni begalinės meilės. 
Jis nesišalino driskių ir murzių, jis 
laikė juos savo kraujo broliais. Todėl J. 
Tumo — Vaižganto asmenybė įėjo į mūsų 
tautos istoriją šviesi ir nesutepta, kaip 
tikras deimančiukas, kurių jis per visą sa
vo gyvenimą taip atsidėjęs ieškojo ir 
džiaugėsi tyru, kaip nekalto vaikelio 
džiaugsmu, pamatęs 'kiekvieną, mėginantį 
dirbti tautos ir tėvynės gerovei. Jokio pa
vydo, jokios ambicijos jo tauri širdis nepa
žinojo. Ir kai dabar mes jį mirusį prieš 42 
metus atmename, tai, rodos, kad jis vis 
dar yra čia >pat mūsų tarpe, kad štai ims 
ir suskambės jo malonus balsas, kad jis 
drąsiai ir atvirai pasakys savo nuomonę, 
nevyniodamas jos į jokias diplomatines 
skareles. Tokį J. Tumą — Vaižgantą pa
žinojau, toks jis ir paliks amžinai lietuvių 
tautos atmintyje.

Albertas Unger'is

ROMANO, DRAMOS, NOVELĖS 
KONKURSAS VALANČIAUS TEMA

Lietuvių Rašytojų Draugija skelbia 
vysk. Motiejaus Valančiaus tema romano, 
dramos, novelės konkursą ir tuo atžymi 
jo 100 metų mirties sukaktį.

Romanas — 1000 dol. premija. Reikia 
parašyti rašomąja mašinėle dviguba in- 
terlinija mažiausia 200 puslapių romaną, 
kuriame atsispindėtų vysk. M. Valančiaus 
veikla ir jo reikšmė lietuvių tautai.

Drama — 500 dol. premija. Ji gali vaiz
duoti vieną vysk. M. Valančiaus gyveni
mo iškarpą, kuri iškeltų jo asmenybę ir 
jo reikšmę lietuvių tautai. Drama turi bū
ti pritaikyta mūsų teatro sąlygoms — ne
sunkiai pastatoma ir maždaug per 2 vai. 
suvaidinama.

Novelė — 250 dol. premija. Ji gali vaiz
duoti vieną kurį vysk. M. Valančiaus gy
venimo momentą, kuris išryškintų jo idė
jas. Novelės ilgis — apie 20-25 puslapių 
(ne ilgesnė).

Adresuoti: Vysk. Valančiaus Konkur
sas, c/o Kultūros Židinys, 361 Highland 
Blvd., New York, N. Y. 11207.

Pasirašoma slapyvardžiu. Atskirame 
voke, ant kurio užrašytas slapyvardis, rei
kia įrašyti vardą, pavardę, adresą, telefo
ną. Bus atidarytas tik vienas, premiją lai
mėjusiojo vokas. Kiti vokai bus komisijos 
sudeginti.

Kūriniam įvertinti bus sudaryta komi
sija. Jos sąstatas bus paskelbtas spaudo
je.

Premijos mecenatas — dr. Jonas P. 
Lenktaitis. Patrijos leidyklos savininkas, 
buvęs Vilniaus filharmonijos direktorius, 
Vilniaus operos organizatorius ir direkto
rius, lietuviškos kultūros puoselėtojas ir 
rėmėjas.

Lietuvių Rašytojų draugijos valdyba 
jam nuoširdžiai dėkoja, kad jis suprato 
reikalą atžymėti didįjį tautos vyrą vysku
pą Motiejų Valančių naujais, kūrybą ska
tinančiais žygiais.

ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ 
LEIDIMO FONDAS

Malonus lietuviškos knygos bičiuli,
Plėsdami mūsų knygų leidimą, siekiame 

prisitraukti kuo daugiausiai narių iš lie
tuviškos visuomenės tarpo, kuriems rūpi 
lietuviška knyga, jos tolimesnis išlaiky
mas ir ateitis. Didėjant leidžiamų knygų 
skaičiui ir kylant spausdinimo išlaidoms, 
norime praplėsti pastovių skaitytojų tink
lą, kurie savo įnašais padengtų dalį knygų 
leidimo išlaidų.

Praėjusiais metais išleidome Alfonso 
Nykos — Nilūno eilėraščių rinkinį „Vyno 
stebuklas“ ir paruošėme spaudai Eduardo 
Cinzo antrąją knygą „Raudonojo arklio 
vasarą“, kuri šiomis dienomis pasirodys 
knygų rinkoje. Taip pat šiais metais dar 
žadame išleisti Mariaus Katiliškio nove
lių rinkini „Apsakymai“.

Su Nykos — Biliūno eilėraščiais fondo 
leidinių skaičius pakilo iki 26 knygų, iš 
kurių šešios yra premijuotos įvairiomis 
premijomis. Tolimesnėje ateityje fondas 
yra numatęs išleisti Juliaus Kaupo raštus, 
Petro Klimo dienoraštį iš 1915-1919 m. ir 
užbaigti Antano Škėmos raštų leidimą.

Kiekvienas asmuo, skiriąs $20.00 knygų 
leidimui, bus skaitomas fondo nariu, gaus 
už dyką populiarią, liuksusinę Antano 
Gustaičio knygą „Saulės šermenys“ ir jam 
automatiškai bus siunčiami naujai pasiro
dantys fondo leidiniai.

Jei metų bėgyje knygų bus išleista ma
žiau negu už 20 dolerių, tai kiekvienas 
fondo narys turi teisę pasirinkti anksty
vesnių fondo leidinių už likusią sumą.

Fondo adresas: 6349 S. Artesian Ave., 
Chicago, Ill. 60629. USA.

KETVIRTAS ISTORIJOS TOMAS

Moksli! akademijos istorijos institutas 
išleido ketvirtąjį „Lietuvos TSR istorijos“ 
tomą. Veikalas apimąs 1940-1958 m. laiko
tarpį. Veikalą paruošė H. šadžius, R. šar
maitis, B. Vaitkevičius ir J. Žiugžda.

Jonas Gailius

Saulėleidžio saulė purpuro varsomis nudažė 
vakarų padangę. Nuščiuvo vėjas ir glaustėsi prie 
palmių ir kiparisų šakų.

Į alyvų krūmus tyliai nusileido vakarė paukštė 
ir, suglaudusi sparnus, sučirškė.

Įkaitusiu tako smėliu tartum sparnuota laimė 
plasnojo kvepiančiu čitonu apsigaubusi moteris, o 
jos sidabriniai sandalai, rodos, nesiekė nusėdusių 
dulkių.

Dar teberado savo draugę medžių šešėlių ap
klostytame sode, svajingai bežiūrinčią į besilei
džiančią saulę.

— Salome! — šūktelėjo uždususi moteris. — 
Mano veidą įkaitino šiltas kaip saulės spinduliai 
žvilgsnis, o švelnus balsas jūrų bangavimu, vėjo al
savimu, medžių švokštimu palietė apmirusį vidų ir 
prikėlė besiblaškančią sielą!

— Miriam! — užsidegė Salomėjos tamsios 
akys. — Tu užsidegusi, nesava! Sakyk, kieno žvilgs
nis įkaitino išblyškusį veidą, kieno žodžiai prikėlė 
apniūkusią sielą?

chijos ar kitų miestų sustingusi statula.
Prie manęs liuoktelėjo mano vergės ir šnibžte

lėjo:
— Tas žmogus vėl čia! Jis sėdi po kipariso pa

vėsiu!
Žvilgterėjau į jį.
Mano siela spurdėjo, o plačiai pramerktos akys 

gėrėjosi nepaprastu grožiu. Išvaizdi povyza buvo 
vienalytė, o kiekviena kūno dalis nuostabiai derino
si visumos darnoje.

Skubiai persirengiau Damasko čitonu ir, 
šmukštelėjusi pro duris, slinkau prie jo.

Kas mane traukė artyn, — nė dabar nežinau. 
Gal mano pasimetusi vienatvė ar jo neapsakomas 
patrauklumas... Gal mano steblinčios akys vylėsi 
supratimo ar jo spinduliuojąs grožis traukė apsalu
sią širdį...

Tipenau prie jo, pasipuošusi kvapiais apdarais 
ir paauksuotais sandalais, kuriuos man padovanojo 
romėnų kapitonas. Kai atslimpinau prie jo, nedrą
siai pasveikinau:

— Laba diena!..
— Laba diena tau, Miriam! — meiliai man at

sakė.
Pažvelgė į mane, o jo tamsios akys pervėrė iki 

pačių sielos gelmių. Staiga pasijutau tarsi nuoga ir 
gėdingumo karštis nuplieskė mano skruostus.

Jis gi man tepasakė: „Laba diena tau, Mi
riam!“. ir žiūrėjo į mane.
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Londonas lietuvio akimis Protestas E. Britannica
Česlovas Norvaiša, ilgesnį laiką viešėjęs 

Londone, „Tiesoje“ (Nr. 88) parašė apie 
jį straipsnį, kurio įdomesnes ištraukas čia 
pakartojame. Ar Londonas tikrai toks, pa
liekama spręsti tiems, kurie jau daugelį 
metų jame gyvena ir kai kurių jo charak
teringų savybių, gal būt, nepastebi.

„Daugelio vaizduotėje Londonas visada 
paskendęs rūkuose ir lietuje, visada niū
rus ir paslaptingas, kaip ir jo gyventojai.

Patekęs 1 Londoną ne pirmą kartą, kai 
susimaišai su landoniečiais, įsijungi į jų 
gyvenimo srautą, kai kartu pastovi eilutė
je prie duonos ir gali, įsėdęs į dviaukštį 
autobusą, pavažiuoti kur nori, ir vėliau, 
grįžęs namo, sėdiesi prie plunksnos apra
šyta tai, ką matei, — tik tada supranti, ko
kia neteisinga buvo išankstinė nuomonė 
apie milžinišką miestą ir dar neteisinges- 
nė nuomonė apie jo gyventojus.

Ar gražus Londonas? Sunku pavadinti 
gražiais monotoniškus miesto kvartalus, 
kuriuose namai lyg vagonai sulipdyti išti
somis traukinių gatvėmis su kyšančiais į 
dangų šimtais kaminų. Būtų nesąžininga 
pavadinti negražiais puikius Londono til
tus, visada žalias aikštes, parkus ir didin
gus istorinius statinius. Londonas lyg su
dėliotas iš atskirų miestų, kurių kiekvie
nas turi savo charakterį, kiekvienas savo
tiškas ir savaip patrauklus.
...Panorę arčiau susipažinti su Londonu 
ir londoniečiais, sėskite į pirmą pasitai
kiusį autobusą, nulinguokite į patį centrą, 
kuris vadinasi Pikadilio aikšte. Jeigu jūs 
išauklėtas taip, kad atliekamus popierius 
grūsdte sau į kišenę ir laikysite surietęs 
kojas, kad neužkliūdytumėte priešais sė
dinčio keleivio, patikėkite — jūs nebūsite 
suprastas. Visi supras, kad esate svetim
tautis. Eilinis Londono džentelmenas čia 
pat po kojomis numes perskaitytą laikraš
tį ir užkels kojas ant priešinės sėdynės, 
visai nepaisydamas jūsų šviesios vasariš
kos eilutės.

Ir jeigu iš nuostabos ir pykčio pasikeis 
jūsų veido spalva, tada minėtas džentel
menas padovanos jums tokią malonią šyp
seną, po kurios jūs atleisite jam ir už iš

Sdaitiftaju (taukai
DIDYSIS RŪPESTIS — JAUNIMAS

Balandžio 8-tos dienos „E. L.“ „Kasdie
niškų smulkmenų“ skilyse B. Šarūnas siū
lo eilę bandymų patraukti jaunimą į lie
tuviškąją veiklą ir, tarp kitko, premijas... 
Pagaliau, kodėl ne? Jeigu senimas susi
laukia premijų ir karūnavimų, kodėl ne
atlyginti jaunosios kartos pastangas?

Bet kaip reaguoja į tai jaunimas? 
Mums visiems nėra paslaptis, kad jis iš
augo kitokiose gyvenimo sąlygose, negu 
mūsų karta, ir kad jis atpratęs skaitytis 
su centu. Pavyzdžiui pridėsiu, kad man 
darbuoj'antis su [jaunimu Belgijoje, tiek 
lietuviai, tiek puslietuviai ir belgai, kurie 
išlaikė lietuvių tautinių šokių grupę per 
šešis metus, dažnai iš savo kišenės pa
dengdavo išlaidas. Jiems šilti paplojimai, 
rankos paspaudimai buvo daug vertinges
ni, negu piniginiai pasiūlymai.

Teko stebėti ir kitų kraštų bendruome
nės jaunimą, kuris, mano nuomone, dau
giau interesuojasi moraliniais paskatini
mais, negu materialiniais.

Tikrai, mūsų amžiuje lenktyniavimas 
yra įsigalėjęs ne vien tik futbolo rungty
nėse, dviračių lenktynėse, bet ir prieššali- 
gatvinėje kasdienybėje. Nejaugi varžybi- 
nis jausmas padėtų išlaikyti lietuvybę? 
Nejaugi piniginių premijų šešėlis iššauk
tų reakciją jaunuoliuose? Atleiskite man, 
bet aš abejoju. Aš esu stebėjusi bendruo
menes, kur kaip tik piniginiai įnašai su
darko veiklą, supykdo žmones...

Lietuvybės išlaikymas yra kiekvieno 
lietuvio sąžinės balsas. Kiekvienas į jį re
aguoja savais samprotavimais. Kad mūsų 

teptą eilutę, ir už tai, kad jo numestas 
laikraštis nukrito jums tiesiai ant galvos. 
...Londone visi rengiasi tik pagal savo as
meninę madą. Čia Paryžiaus mados nešei
mininkauja. Galima pamatyti londonietį 
su verstais kailiniais ir kaubojiškais marš
kiniais, siu suvelta šukuosena ir tvarkin
gai apkirptais plaukais. Tavo kaimynas to 
nepastebi. Jis taip pat nepastebi, kas gy
vena šalia jo, viename name, su kuo kai
mynas vaikšto į kavinę, nepastebi, 
kad kaimyną policija išveža j kalėjimą ar 
į beprotnamį. Jis apie tai sužino tik iš 
laikraščių. Iš jų gali sužinoti, kurioje vals
tybėje įvyko politinis perversmas ir pas 
ką Londone vakar gimė trys kačiukai.
...Londone vienais ar kitais, legaliais ar 
nelegaliais keliais sukauptos pasaulinės 
meno ir istorijos vertybės, į kurias pasi
žiūrėti atvyksta turistai iš įvairių pasau
lio šalių. Britų, Alberto ir Viktorijos mu
ziejai — tai didžiuliai meno ir istorijos 
institutai, kur sukaupti žmonių genijų 
darbai, pradedant nuo priešistorinių lai
kų, baigiant Rafaelio drobėmis ir Leonar
do da Vinčio unikalių mašinų eskizais.

Sako, londoniečiai negali gyventi be tri
jų dalykų: lietaus, futbolo ir šokių. Čia 
niekas nepastebi, kad lyja, tačiau visad 
pastebi, kad nėra futbolo rungtynių. Jei
gu Londone išeiginę dieną nėra futbolo, 
tai ne šventė. Ir nebūtina, kad žaistų lon
doniečiai su kitomis šalimis ar kitais mies
tais. Užtenka ir to, kad žaidžia vieni mies
to rajonai su kitais. Tada sirgaliai randa 
ką veikti. Žinoma, ir policija.

O į šokių vakarus ateina įvairaus am
žiaus žmonės. Ten galima pamatyti ir se
nelį su anūku, ir tėtį su mama. Šokti Lon
done nėra vien jaunimo pramoga. Tai — 
sportas visiems.
...Londonas liko mums ne toks paslaptin
gas ir ne toks tolimas. Netolimas todėl, 
kad jame palikome daug draugų, nuošir
džių mūsų šalies bičiulių, kurie nori, kad 
santykiai tarp mūsų šalių būtų artimesni 
ir nuoširdesni ir kurie vėliau laiškuose 
džiaugėsi, jog dvi didžiosios valstybės ra
do bendrą kalbą taikos vardan.“ 

generacija išlaikė savo tautiškumą, nėra 
ko stebėtis. Mes nesusiliejome su tauto
mis, į kurių tarpą likimas nubloškė gy
venti. Neišmokome kaip reikiant vietinės 
kalbos. Neįsigyvenome į vietinę politiką, 
pasilikome šone, kaip neištirpinamas ele
mentas. Kūdikystės metais mes įsikvėpė
me tos lietuvybės, kuri yra mums iš es
mės natūralus dalykas. O mūsų vaikai, gi
mę svetur, ypač mišriose šeimose, nepajė
gia sekti mus. Jie nesupranta, koks mūsų 
tikslas kurti mažą tautinę celę kitoje (tau
toje. Jie negali dalytis mūsų pergyveni
mais, jų neturėję. Kaip vakarykščioj auk
lėjimo sistemoje, mes negalime pakelti 
jaunimo iki mūsų aukščio, bet, prisilai
kant proporcijų, nusilenkti ir per jų gal
voseną bandyti tartis su jais. Kitaip jie 
nusisuka nuo mūsų neįsipareigoję.

Ieškoti, ieškoti dar ir dar... Kodėl nepa
bandyti dažnesnių jaunimo sambūrių, bet 
ne tokių, kur pusamžiai ir senesnieji mo
nopolizuoja scenas ir programas, o jauni
mas bastosi po parkus nesibaigiančiųjų 
paskaitų metu. Premijų vietoje organizuo
ti išvykas, kurių tikslas būtų sumegzti pa
žintis su -kitų kraštų lietuviais, nekrei
piant dėmesio į vartojamą kalbą. O dėme
sys lietuvybei atsirastų savaime. Kviesti 
jaunimą reikštis spaudoj, paliekant jiems 
baltą lapą ir primerkiant akis dėl stiliaus 
ar rašybos.

Susirūpinusi lietuvybės išlaikymu, iš
reiškiau porą minčių čia ir aš, pasiremda
ma lietuviškuoju priežodžiu: kur du stos, 
visados daugiau padarys.

St. Baltus, Belgija

Naujoje Encyclopedia Britannica nėra 
Lietuvos, o yra tik „Lithuanian Soviet So
cialist Republic“ (Lietuvos Tarybų Socia
listinė Respublika). Protestuodamas prieš 
tai, Vilkas pasiuntė EB leidyklai tokį pro
testo laišką:

„Naujoje Encyclopedia Britannica lai
doje tilpo K. A. Meškausko parašytas 
straipsnis, antrašte „Lithuanian Soviet 
Socialist Republic“. Straipsnis yra pilnas 
klaidų (kurias mielai išvardinsime, jei to 
pageidautumėt) ir propagandistinio tono. 
Faktinai jis niekuo nesiskiria nuo tipiškos 
informacijos-su-klastojimais, kurią gali
ma rasti Didžiojoje Sovietų Enciklopedijo
je. Ar Encyclopedia Britannica tikslas yra 
duplikuoti sovietinę propagandą? Be to, 
jau pati straipsnio antraštė yra blogai pa
rinkta. „Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos“ iš viso nėra. Visų pirma, ta 
„respublika“ nėra „Lietuvos“, nes visi ją 
liečią svarbesnieji sprendimai daromi 
Maskvoje. Ji nėra „Sovietų“, t. y. darbo 
žmonių tarybų valdoma, o komunistų par
tijos administruojama. Ji nėra ir „socia
listinė", jei socializmas suprantamas, kaip 
aktyvus darbo žmonių dalyvavimas kraš
to tvarkyme ir produkcijos priemonių val
dyme. Pagaliau, ji nėra nė „Respublika“, 
arba „common wealth“, nes Ir vėl ne patys 
žmonės, o svetimos valstybės policijos or
ganai nustato, kaip kraštas turi būti ad- 
ministruoj amas.

Jūs tikrai žinot, kad tiek Suvienytos 
Valstybės, tiek Kanada, tiek Pietų Ameri
kos valstybės, tiek ir daugelis Europos 
valstybių nepripažįsta neteisėtos Lietuvos 
aneksijos ir jos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, Daugelyje šių kraštų tebefunkcionuoja

Apie darbo didvyrius
„Literatūra ir menas“ (Nr. 13) papasa

koja, kaip „Minties“ leidykla sumanė 
(greičiausia gavo paskatinimą...) išleisti 
apybraižų (knygelių apie Socialistinio Dar
bo Didvyrius. Pasakyti lengviau, negu pa
daryti. Tuo labiau, kad tie medaliais ap
dovanotieji didvyriai, perkelti ant popie
riaus, nebeatrodo tikrais didvyriais. O at
rodyti jie turi, nes „literatūroje turi būti 
atžymėta kiekvienos epochos tikrovės lai
mėjimai ir tų laimėjimų kūrėjai.“

Pirmąją apybraižą parašė žurnalistas 
Sigitas Blėda. Jo didvyris yra kolūkio bri
gadininkas Stanislovas Kalinauskas. Tai, 
anot straipsnio autoriaus Romo Sadausko, 
esąs „vienas gyviausių ir šviesiausių dar
bo žmogaus komunisto paveikslų visoje — 
kiek siekia atmintis — mūsų publicistiko
je“.

Antrasis „Didvyrių“ serijos autorius 
yra Stasys Kašauskas. Jo herojė, kaip ir 
galima laukti, yra Jonavos rajono Kulvos 
kolūkio melžėja Stasė Kuodienė — pa
prasta,darbšti, sąžininga kaimo moteris. 
Apybraižoje esą daug gražių kaimo vaiz
dų, atitrauktinių apmąstymų, tačiau. iš 
melžėjos padaryti heroję vien tiktai to ne
užtenka.

Trečiasis didvyris yra kolūkio pirminin
kas, Aldonos Žaltauskaitės aprašytas Al
girdas Malinauskas. Tai žmogus, ^kuriam 
gyvenime tekę pasigrumti ne tik su kitais, 
bet ir pačiam su savim“... Iš trijų apy
braižų šitoji laikoma pati silpniausia.

šitaip Lietuvoje pradedamas kurti did
vyrių kultas, siekiąs pakelti tas ūkiškojo 
gyvenimo sritis, kurios labiausia šiuo me
tu šlubuoja. Pirmiausia nuo žemės ūkio, 
nuo tų litanijomis išgarbintų melžėjų, nuo 
žvaigždėm ir garbės raštais apdovanotų 
brigadininkų ar kolūkių pirmininkų. Vė
liau gal bus pereita į pramonę, į prekybą, 
gal net ir į mokslą ar meną. Bet ar tai 
didvyriai? Ar švariai išmelžti karvę ir iš
varyti tiesią vagą jau didvyriškumas? ži
noma, autoriai į tų „didvyrių“ lūpas gali 
įdėti ir po keletą ideologinių frazių, bet 
didvyriais jų vistiek nepadarysi.

Nepriklausomos Lietuvos valstybės pa
siuntinybės ir konsulatai. Pagal tarptauti
nę teisę Sovietų Sąjunga neturi teisės 
tarptautinėse organizacijose atstovauti 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo valstybėms.

Lietuva turi savo Ilgą istoriją, kurioje 
jos dabartinė padėtis tėra pereinamas epi
zodas. Ar nebūtų todėl tikslinga Enciklo
pedijoje rašyti „Lietuva“, o šiuolaikinį jos 
sovietini pavadinimą tepaminėti, kaip lai
kiną? Katastrofiškas straipsnis apie Lie
tuvą yra kur kas žemesnio lygio negu 
įprasta matyti Encyclopedia Britannica. 
Jo pasirodymas yra juo mažiau supranta
mas, kai pagalvoji apie tai, kad Ameriko
je ir Europoje yra daug mokslininkų, ku
rie yra Lietuvos ir Pabaltijo valstybių 
reikalų specialistai. (Tarp kitų, galėtumėt 
susitarti su Lituanistikos Institutu, Ine., 
119 Woodside Lane, Arlington, Mass. 
02174, kurio pirmininkas yra dr. Jurgis 
Gimbutas). Kodėl vietoj to pasirinkot po
licinės valstybės pareigūną šiam moksli
niam darbui atlikti, yra visiškai nesupran
tama.

šis Encyclopedia Britannica straipsnis 
apie Lietuvą yra ne tik lietuvių Suvieny
tose Valstybėse ir jų tėvynėje išeidamas, 
bet ir blogas jūsų šaltiniais besinaudojan
tiems studentams ir mokslininkams patar
navimas. Malonėkite painformuoti mus, 
kaip jūs rengiatės atitaisyti tuos grubius 
netikslumus ir pakeisti juos moksliniais 
daviniais. Kol tai bus padaryta, mes dary
sime visas pastangas informuoti viešumą 
apie tikrovės iškreipimus EB tome, kuria
me tilpo straipsnis apie Lietuvą, o taip 
pat raginsime boikotuoti jį, kaip nesutin
kantį su moksliško objektyvumo standar
tu. (ELTA)

LIETUVOJE
LIETUVOJE TRŪKSTA DARŽOVIŲ

Didėjant miesto gyventojų skaičiui ir 
trūkstant privačios iniciatyvos, Lietuvoje 
išauginama per mažai daržovių. Pagal so
vietų mitybos instituto davinius, vienam 
gyventojui per metus turi tekti 146 kg 
daržovių. Tuo tarpu Lietuvoje šiuo metu 
vienam gyventojui tenka tik 90 kg.

Daugiausia daržovių išauginama sody
biniuose sklypuose, nors tų sklypų žymią 
dalį užima kolūkiečių trobesiai, ir tie 
sklypai užima mažiau negu 10% bendro 
dirbamos žemės ploto. 1973 m. Lietuvoje 
buvo išauginta daržovių:

sodybiniuose Sklypuose 194 600 tonų 
kolūkiuose ir valst. ūkiuose

110 300 tonų 
specializuotuose ūkiuose 69 300 tonų 

Iš viso 374 200 tonų. 
Taigi, sodybiniuose sklypuose išaugina

ma beveik du trečdaliai visų daržovių. Bet 
tas daržoves daugiausia suvalgo patys au
gintojai, ir tik kas lieka parduoda turgu
je. Todėl visiškai suprantama, kad daržo
vių trūksta miesto gyventojams. Ypatin
gai trūksta svogūnų, agurkų, pomidorų, 
salotų, krapų. Mažiau trūksta kopūstų, 
kuriuos daugiausia augina kolūkiai ir 
valstybiniai ūkiai savo laukuose.

Kolūkiečiai parduoda valstybei tik 3- 
4% daržovių, išaugintų savo privačiuose 
sodybiniuose sklypuose, nes valstybė šiuo 
atveju vaidina tarpininko („perkup- 
čiaus“) vaidmenį, t. y. sumoka auginto
jams mažiau, negu pati gauna iš vartoto
jų.

Matyti, nėra daug vilties, kad kolūkių 
žemėje bus ir ateityje išauginta pakanka
mai daržovių. Todėl agr. P. Nedveckas, ra
šydamas tuo klausimu „Liaudies Ūkyje“ 
(1975 m. Nr. 1), siūlo padėti privatiems 
augintojams, aprūpinant juos geresne sėk
la, trąšomis ir darbo įrankiais, kad page
rėtų jų darbo rezultatai.

D. B.

RADIJO IZDATAS

Be samizdato (pogrindžio spaudos) ir 
magnitizdato (slaptos cirkuliacijos mag
netinių juostelių su komunistams nepriim
tina muzika ir poezija), Sovietijoje prade
da plisti naujas pogrindžio pasireiškimas 
— radijo izdatas. Tai slapta transliacija 
namuose padarytais siųstuvais. Vien tik 
Ukrainos mieste Donecke (90.000) gyv.) 
buvo areštuota 1.000 radijo mėgėjų. Visi 
buvo nubausti po 50 rublių. Panašiai atsi
tiko ir kituose didesniuose miestuose. Tos 
„piratinės“ radijo programos yra daugiau 
praktiškos, negu ideologinės. Jos siekia 
pagyvinti Rusijos eterį lengva Vakarų 
muzika, juokais, anekdotais ir atsverti 
nuobodžią oficialią propagandą. Rimtes
nis dalykas atsitiko Vilniuje, kur vienas 
lietuvis buvo nubaustas 3 metus kalėjimo 
už „antisovietinę propagandą“. Jo vienin
telis „nusikaltimas“ buvo, kad jis trans
liavo juostelėje įrašytas naujienas ir ži
nias iš Vakarų pasaulio.

A. G.

KAIP PARDUOTI KIAULĘ?

Mažeikių rajone Salomėjos Nėries kol
ūkyje pensininkai užsiaugino pardavimui 
skirtas kiaules. Jų buvo keletas. Kai atėjo 
laikas parduoti užsiaugintas lašinines, 
prasidėjo lakstymas į Sedos apylinkės 
vykdomąjį komitetą leidimų gauti. Ne vi
siems iš karto jie buvo duoti. Gavusieji 
leidimus, skubėjo į veterinarinę apylinkę 
sveikatos pažymėjimo, kad riestasnukė 
sveika. Po to reikėjo susirasti mašiną 
kiaulėms nugabenti. Kol tai pavyko, pa
sibaigė veterinoriaus pažymėjimo galioji
mas, išduotas tik trims dienoms. Tada vėl 
lakstymas prasidėjo iš naujo. Neveltui šis 
aprašymas „Valstiečių laikraštyje" pava
dintas „Kiaulišku maratonu“.

NESUVALDO „ŽIGULIO“

„Tiesa" skelbia, kad sunkiausia apval
dyti esą naujuosius „Žigulius“, nes tai 
esančios „jautrios ir įnoringos“ mašinos. 
Tuo tarpu „Žigulių“ savininkai daugiau
sia yra jauni 26-40 metų amžiaus žmonėa 
Vien tik per 1974 m. Lietuvoje įvyko 259 
„Žiguli“ mašinų avarijos. Jų me<tu 250 
žmonių sužeista ir 41 užmušta.

TURIZMO VALDYBA

Seniau Vilniuje veikęs Inturisto Lietu
vos skyrius pavadintas Užsienio turizmo 
valdyba prie Lietuvos TSR ministrų tary
bos. Jos viršininku paskirtas A. Petraitis. 
Šiais metais būsią ruošiami turistams spe
cialūs seminarai apie Pabaltijo valstybes.

IR KELMAI PRAVERČIA

Prienuose veikia sakinimo meistrija, 
kuri rauna senus pušų kelmus ir iš jų ga
mina pušų dervą, raudonąjį terpentiną ir 
medžio anglis.

Pušų derva reikalinga siuvimo fabri
kams, statybinėms pakuloms impregnuoti. 
Raudonasis terpentinas naudojamas įvai
rių dažų, lakų gamyboje, taip pat perdir
bamas į medicininį terpentiną. Jis iš Prie
nų keliauja į Borisovo miestą Baltarusijo
je.

Iš dviejų kūb. metrų pušinių kelmų pa
gaminama apie 20 kg terpentino, 50 kg 
dervos ir 63 kg medžio anglies.

SUSIDĖVĖJO GAUBTAS

„Tiesa“ balandžio 17 d. išspausdino to
kį G. Spukienės iš Kauno laišką:

„Susidėvėjo, apdegė šviestuvo gaubtas, 
kuris gadina viso kambario vaizdą. Seną 
gaubtą reikia pakeisti nauju. Bet kaip tai 
padaryti, jeigu ir Kauno ir Vilniaus spe
cialiose parduotuvėse atskirai jų neparda
vinėja? Neaišku, kodėl elektrines prekes 
gaminančios gamyklos taip ribotai žiūri į 
šį reikalą, nepagalvoję, kad gamyboje tu
ri būti ir atsarginių gaubtų?“

Nepatikėtum žmogus, jei koks priešta- 
rybinis laikraštis tokį laišką išspausdin
tų.

’ KODĖL NESKELBIAMA?

Ir tada varžydamas! paprašiau:
— Užeik į mano namus!
— Miriam, argi jau nesu tavo namuose?! — 

ramiai atsakė, o jo geram veide dumstėsi graudinąs 
šešėlis.

Varge mano! Tada negalėjau suvokti, ką no
rėjo man pasakyti, bet dabar jau suprantu.

Gėdingai nuleidau ašarotas akis ir maldauda
ma paklausiau:

— Ar neparagausi su manim duonos ir vyno?
— Taip, Miriam, paragausiu. Tačiau ne dabar, 

— atsakė ir gerų akių žvilgsniu guodė mane.
„Tačiau ne dabar! Ne dabar!“ — pasakė ir ši

tuose žodžiuose teliūskavo jūros bangos, šiureno va
karis vėjas, šlamėjo susimąstę medžiai. Kai tarė 
tuos žodžius, viltingas gyvenimas kalbėjo sustiru
siai mirčiai.

Mano drauge, įsidėmėk: tada buvau mirusi. 
Buvau besielė moteris, atsiskyrusi nuo savo dva
sios. Gyvenau nutolusi nuo savęs, nekęsdama jautu
lių drumzlių. Juk ligi to laiko priklausiau visiems 
vyrams ir nė vienam iš jų. Jie šaukė mane gatvine, 
pravardžiavo moterimi, apsėsta septynių demonų. 
Jie plūdo, naudojo mane ir pavyduliavo vieni ki
tiems.

Tačiau, kai jo svydinčios akys žvelgė į mane, 
visos mano ilgos nakties sutemos sutirpo, ir palikau 
Miriam, tiktai Miriam. Pasijutau moterimi, išnyku

sią šiai žemei, kurią taip gerai pažinau, ir atradusia 
save vilties padangtėse.

Tada dar kartą meldžiau:
— Užeik į mano namus ir pasidalink su mani

mi duona ir vynu!
Šyptelėjo ir, nenuleidęs nuo manęs tiriančio 

žvilgio, paklausė:
— Kodėl kvieti mane į savo namus būti tavo 

svečiu?! šiandien man užtenka tavo susigraudinu
sios širdies ir gailesčio...

— Maldauju! — ištiesiau virpančias rankas. — 
Perženk mano namų slenkstį! Būk mano svečiu! — 
ir manyje tirpo graužaties purvas, švytuliavo šildą 
spinduliai, traukdam prie jo.

Jis tebežiūrėjo į mane, aptvindęs mylinčių akių 
meilumu, ir neskubėdamas tarė:

— Miriam, turi daug mylimųjų, kurie veržiasi 
į tave, tačiau aš vienas temyliu tave. Jie tavo artu
moje pataikauja savo savimylai, žalodami tave, — 
aš gi myliu tave, norėdamas ištraukti erškėčių dyg
lius iš tavo širdies. Jie mato tavyje grožį, kuris nu
vys pirma, nei jų įsiaudrinęs amžius. Aš tavyje ma
tau grožį, kuris niekuomet nesunyks. Savo gyveni
mo rudenį nebijosi pasigėrėti viduje glūdinčiu sie
los grožiu, apiplovusi jį tikros meilės rasa... Aš vie
nas myliu tavyje grožį, kurio kiti nemato...

Ant kipariso nuleipusių šakų pakibo nuosta
biai rami tyla, bet mano širdis dundėjo kaip lenkty

niaujančių žirgų kapojamas vieškelis. Pirmą kartą 
jis sujudėjo ir pritildytu balsu pridūrė:

— Dabar palik mane! Jeigu nenori, kad pasil
sėčiau tavo kipariso vėsiame pavėsyje, — aš eisiu 
savo keliu!

— Mokytojau, — pripuolusi suklupau prie jo 
apdulkėjusių kojų. — Užeik į mano namus! Pasi
tiksiu tave kvapių smilkalų dūmais ir sidabrinio in
do vandeniu, nuplausiu kojas! Esi man svetimas, ne
pažįstamas, bet toks artimas ir reikalingas! Mal
dauju: užeik į mano namus, kad savo ašaromis ta
vo sudulkėjusias kojas nuplaučiau...

Tada jis atsistojo, pažvelgė į mane gailestingų 
akių gaivinančiu žvilgsniu, kad pasijutau kaip pa
vasario žemė, šildoma vaiskių saulės spindulių, — 
ir nusišypsojo.

— Kiti myli tave, mėgaudamiesi savimi. Aš 
myliu tave, matydamas grožį, kurio niekas nepaste
bi, — ir nuėjo.

Nė vienas nėjo tokiu būdu kaip jis. Gal tai 
sklendeno iš mano daržo atplaukęs gėlių kvapsnis, 
plaukiąs į javų laukus. Gal tai skriejo vėtra, supur
čiusi visa iki pašaknų.

Ne, tada negalėjau susivokti.
Tačiau jo meilių akių žaros išvarė iš manęs 

kankinančią pabaisą ir aš pasijutau atgimusia mo
terimi, aš likau Miriam, Miriam iš Magdalos.

Beveik visi Londono centriniai ir labai 
didelis skaičius provincijos laikraščių įsi
dėjo be jokiiĮ komentarų žinias apie dvie
jų traukinių susidūrimą prie Žąslių Lie
tuvoje. Žinoma, jeigu tai būtų atsitikę 
Anglijoje ar kuriame kitame Vakarų kraš
te, tai būtų buvę aprašytos visos susidū
rimo smulkmenos, gelbėjimo eiga, žuvu
siųjų skaičius ir jų pavardės. Tuo tarpu 
„Tiesa“ paskelbė, kad įvyko traukinio Nr. 
513 avarija, kurios priežastys tiriamos. 
Tai ir viskas. Visiškai nieko apie žuvusių
jų žmonių skaičių, tarsi jų ten visiškai ne
būtų buvę. Tuo tarpu neoficialios žinios 
skelbia, kad užsidegusiame traukinyje žu
vo šimtas ar net keli šimtai žmonių. Kam 
tos paslaptys? Traukinių ir lėktuvų avari
jos visur ir visada atsitinka — ir niekas 
to neslepia. Kodėl Lietuvoje net ir tokie., 
nelaimingi atsitikimai apdengiami paslap
tingumo skraiste, tarsi ten būtų susidūrę 
ne du traukiniai, o kažkokios slaptai su
planuotos skraidančios lėkštės?

PRIVISO BEBRŲ

„Tiesa" rašo, kad 1947-1959 m. laikotar
pyje iš Baltarusijos į Lietuvą buvo atga
benta 78 bebrai. Jau 1970 m. jų skaičius 
pasiekė 2.000. Daugiausia jų pietinėje Lie
tuvoje. Dabar jau bandoma bebrus nai
kinti, nes jų daroma žala ūkiui labai dide
lė. Kol kas kova dar nėra sėkminga.
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DOVANOS JAUNIMUI

DBLS centrinio skyriaus knygynas turi 
atliekamų vaikams skirtų knygų, kurias 
sutinka nemokamai perleisti sekmadieni
nėms mokykloms ar vaikų turinčioms lie
tuvių šeimoms. Knygyne nemokamai gali
ma gauti šias knygas:

Vytės Nemunėlio Mažoji Abėcėlė (iliust
ruota) — 20 knygų, S. Zobarsko Per šaltį 
ir vėją — 10 knygų, S. Zobarsko Brolių 
ieškotoja — 10 knygų, S. Zobarsko Ganyk
lų vaikai — 6 knygos. T. Rūtos Gintaro 
pasaka — 12 knygų ir V. Nemunėlio Tėvų 
nameliai — 5 knygos.

Kreiptis į centrinio skyriaus knygyno 
vedėją, 2, Ladbroke Gdns., London, W11 
2PT.

FRIDAY 9th MAY, 1975 at 8.30 p. m. — 
MAKE A NOTE

The Friday Club is arranging an eve
ning of recorded and live Lithuanian folk 
music at Lithuanian House, Ladbroke 
Gardens, London. Everyone is welcome to 
attend, particularly the younger members 
of community.

Entrance will be FREE.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VAKARAS

Gegužės 9 d., 8.30 vai. „Penktadienio 
Klubas“ Lietuvių Namuose organizuoja 
lietuviškos muzikos plokštelių koncertą. 
Visi kviečiami dalyvauti, ypačiai jauni
mas.

įėjimas nemokamas.

SĄSKRYDŽIO PROGRAMA

Šiais metais lietuvių sąskrydyje bus pa
minėta 20 metų Sodybos įsigijimo sukak
tis ir kartu įvyks naujai pertvarkytų pa
talpų atidarymas.

Sąskrydis prasidės gegužės 24 d. (šešta
dienį) susipažinimo šokiais. Gros praėju
siais metais gražiai užsirekomendavusi 
„Scene III“ kapela. Kas norės, galės gauti 
užkandžių ir vakarienę. Veiks turtinga lo
terija.

Sekmadienį, gegužės 25 d., 11 vai. pa
maldos. Tuoj po pamaldų dvidešimtmečio 
paminėjimas.

Esant palankiam orui, po pietų organi
zuojama lietuviška gegužinė, grojant mo
derniškam „plieno orkestrui“ — steel 
band. Gegužinės metu padainuos J. Čer- 
nio vedamas Londono lietuvių choras, o 
jaunimas pašoks tautinius šokius.

Dėl nakvynių prašoma nedelsiant kreip
tis į Sodybos administraciją (Tel. Bordon 
2810). Ekskursijų vadovai prašomi pra
nešti, kada ir kiek žmonių atvyksta.

Lietuvių Namų bendrovės valdyba ir 
Sodybos administracija visus kviečia šia
me sukaktuviniame sąskrydyje gausiai 
dalyvauti.

S. Kasparas,
L. Namų b-vės socialinių reikalų vedėjas

LONDONAS
DVASINIS ATSINAUJINIMAS — 

REKOLEKCIJOS

Gegužės 9, 10 ir 11 d. Lietuvių bažny
čioje (21 The Oval, London, E2) prelatas 
dr. Vytautas Balčiūnas praves rekolekci
jas.

Gegužės 9 d. — penktadienį rekolekci
jų pamaldos su pamokslu bus 8 vai. vaka
ro, gegužės 10 d. — šeštadienį 7 vai. vak. 
ir geg. 11 d. —sekmadienį 11 vai. Kasdien 
bus klausoma išpažinčių.

Visas tris dienas bus susitikimas su re
kolekcijų vedėju bažnyčios svetainėje po 
pamaldų.

Gegužės 11 d. yra skirta Lietuvių baž
nyčiai ypatingai melstis už Lietuvą.

Kviečiami visi šiais šventaisiais Metais 
gausiai dalyvauti šiame dvasiniame atsi
naujinime — susitaikyme.

Kun. J. Sakevičius, MIC

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Tęsdami mūsų lietuviškas tradicijas, 
Motinos Dieną švenčiame pirmąjį gegužės 
mėnesio sekmadienį.

Londono lietuviai minės Motinos Dieną 
gegužės 4 d. (sekmadienį). Minėjimas pra
sidės Lietuvių Bažnyčioje 11 vai. ryto pa
maldomis.

4 vai. p, p. Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje, 345A Victoria Park Road, E9, Londo
no tautinių šokių grupė rengia Motinos 
pagerbimą, kuriame jie atliks programą. 
Kviečiame motinas ir svečius gausiai da
lyvauti.

SEKMINIŲ IŠVAKARIŲ ŠOKIAI

Sparto ir Socialinis klubas savo salėje, 
345A Victoria Park Road E9, gegužės 17 
d. 8 vai. vakaro rengia Sekminių šokius.

Šokiams gros šiuo metu labai išpopulia
rėjusi DISCO muzika, kuri gali groti vi
są laiką be sustojimo. Ji bus pritaikyta 
vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonėms.

Kviečiame visus dalyvauti. Bus baras 
ir bufetas.

Po kalbų Jonas Parulis su akordeonu, 
pasikvietęs garbingo amžiaus svečius tal
kon, padainavo liaudies dainų.

Pabaigoje P. Bulaitis pasakė ilgesnį sa
vo žodį, ragindamas nenusiminti, turėti 
vilties sulaukti geresnių laikų.

Pagerbimo vakarienę užbaigė S. Kaspa
ras, padėkodamas visiems, kurių (be gar
bės svečių) buvo 90. Taip pat padėkojo 
gausiam būriui šeimininkių, kurios sutar
tinai ir gražiai paruošė vakarienę.

Sekmadienį, balandžio 20 d. Lietuvių 
bažnyčioj klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC. atlaikė padėkos mišias už gyvus ir 
mirusius lietuvių kolonijos kūrėjus.

S. Kasparas

J. DIRVONSKIS LIGONINĖJE

Londoniečiams žinomas Justinas Dir- 
vonskis sunegalavo ir dabartiniu metu yra 
ST. BARTHOLOMEW'S ligoninėje, netoli 
St. Paulo.

Linkime greičiau pasveikti ir grįžti į 
mūsų tarpą.

STOKEON-TRENT
MOTINOS DIENA

Gegužės 10 d. 7 vai. p. p. Sneyd Arms 
viešbučio salėje, Tunstall, įvyks šio sky
riaus tradicinis vakaras Motinos Dienai 
paminėti. Programoje — tai dienai pritai
kytas žodis ir filmas Naujųjų Metų sutiki
mas, kurį paruošė ir demonstruos Gizelė 
Jurgelevičienė. Ji mėgsta šį darbą ir turi 
reikalingą aparatūrą. Žada nufilmuoti ir 
šį pobūvį, o taip pat parūpinti muziką, ku
ri per N. Metus turėjo visišką pasisekimą.

Tad prašome svečius atvykti ir pasižmo
nėti mūši) kukliame parengime.

DBLS skyriaus valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 17 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 
Coventrio moterų draugija „Gražina“ ruo
šia Motinos Dienos minėjimą, kuris įvyks 
lenkų klubo salėje, Whitefriars Lane, Co
ventry.

Programoje: paskaita ir meninė dalis, 
po programos šokiai. Gros E. Dragūno or
kestras iki 1 vai. Svečiai bus pavaišinti 
rengėjų pagamintais užkandžiais. Visus 
prašome atsilankyti.

Gražinietės

GLOUCESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Gloucesterio ir Stroudo skyriaus 
valdyba, susitarusi su Birminghamo, Wol- 
verhamptono ir Coventrio skyrių valdybo
mis, rengia bendrą

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks gegužės 3 d. 6 vai. ukrainiečių 
klube. 37 Midland Rd„ Gloucesteryje.

Programoje: paskaita ir meninė dalis. 
Po programos šokiai. Šokiams gros ukrai
niečių orkestras iki 12 vai. nakties. Visus 
vietos ir apylinkių tautiečius su draugais 
ir pažįstamais maloniai kviečiame atsilan
kyti ir praleisti linksmai laiką pažįstamų
jų tarpe.

Gloucesterio ir Stroudo DBLS 
skyriaus valdyba

PETRO BULAIČIO 80 M. SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Balnadžio mėn. 19 d. londoniečiai pami
nėjo Petro Bulaičio, K. S. S., 80 metų su
kaktį. Ta proga pagerbė visus Londone gy
venančius lietuvius, kurie atvyko į Angli
ją prieš I-jį Pasaulinį karą ir kurie dabar 
jau sulaukė 80 metų ar daugiau. Tokių 
esama net 39 asmenys. Tai Londono lietu
viškosios kolonijos kūrėjai, pastatę Lietu
vių bažnyčią, įkūrę Sporto ir Socialinį 
klubą. Minėjime dalyvavo tik 17 tų senų
jų ateivių, nes vieni jų nebepajėgia išeiti 
iš namų, kiti serga.

Pagerbimo vakarienę atidarė Lietuvių 
bažnyčios rektorius kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, pasveikindamas visus senosios išei
vijos veikėjus ir lietuviškos kolonijos kū
rėjus. Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, pa
laimino vakarienės stalus.

Pasotinus alkį prie gardžiai paruoštų 
stalų, pagerbimo vakarienės programos 
vedimą perėmė S. Kasparas, supažindin
damas vakarienės dalyvius su garbingo 
amžiaus sulaukusiais mūsų kolonijos lie
tuviais.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos sekretorius inž. 
R. Baublys sveikino P. Bulaitį, sulaukusį 
garbingo amžiaus ir energingai tebedaly
vaujantį Krašto Valdyboje, o P. Bulaičio 
anuometiniams bendradarbiams ir lietu
viškos kolonijos kūrėjams linkėjo dar 
daug ilgų metų.

Londono Moterų šventos Onos Draugi
jos pirmininkė Adelė Kriaučiūnienė svei
kino tuos, kurie užaugino dabartinius vei
kėjus, kurie šiandien tęsia tai. ką už gar
bės stalo esantieji darė prieš 50 metų.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas J. Alkis padėkojo už anais 
laikais atliktus darbus lietuviškai koloni
jai ir lietuvybei ir priminė, kad atvykę po 
II-jo Pasaulinio karo naujieji ateiviai ne
sijautė patekę į svetimą kraštą.

Lietuvių Namų Bendrovės direktorių 
vardu kalbėjo S. Nenortas, sveikindamas 
Jubiliatą P. Bulaitį, kuris yra ir L. Namų 
b-vės kūrėjas, pasirašęs po Lietuvių Na
mų Akcinės Bendrovės konstitucija.

Petras Varkala papasakojo apie bendra
darbiavimą su P. Bulaičiu karo metu. P. 
Bulaitis tuomet buvo D. Britanijos Lietu
vių Federacijos pirmininku. Savo nuošir
džioje kalboje pasveikinęs Jubiliatą ir vi
sus garbingo amžiaus svečius, pakvietė 
pakelti taurę už Jubiliatą ir jo bendradar
bius, pakviesdamas visus sugiedoti Ilgiau
sių Metų! Petras Bujauskas anglų kalba 
trumpai ir labai suglaustai papasakojo, 
kaip jis, dar jaunuolis, anuomet vertino 
tuos, kurie šiandien sėdi čia, sulaukę sa
vo garbingo amžiaus.

S. Kasparas perskaitė gautus sveikini
mus. Sveikino Londono Borough of IS
LINGTON burmistras Jack Walker. Iš to
limos Škotijos prel. Gutauskas rašo: „Gar
bingąjį jotvingį, tvirtą lietuvį, nenuilstan
tį Londono lietuvių veikėją, Šv. Tėvo di
džiūną nuoširdžiai sveikinu 80 metų su
laukusį ir linkiu prie, jų pridėti dar 20!"

Prel. Vytautas Balčiūnas, kuris šiuo me
tu veda rekolekcijas D. Britanijoje, svei
kino ir linkėjo daug Dievo palaimos.

Kun. Edvardas Boley-Bulevičius ir jo 
brolis Juozas Boley-Bulevičius atsiuntė 
sveikinimus iš JAV.

Rašytojas K. Barėnas su žmona atsiun
tė šį sveikinimą:

„Didžiai gerbiamas ir malonus Pone Bu
laiti, pagarbiai lenkdami galvas prieš 
Tamstą, sulaukusį tokio gražaus 80 metų 
amžiaus, linkime ilgai dar būti tarp mūsų 
ir šviesti mums lietuviško visuomenišku
mo, darbštumo ir aukojimosi tautiniams 
reikalams pavyzdžiu. Mus stiprina žinoji
mas, kiek daug lietuviškų darbų Tamstos 
atlikta per gyvenimą ligi šiol ir džiugina, 
kad Tamstą garbingąjį lietuvišką patriar
chą turime savo tarpe. Londone. Gyvuoki
te, garbingasis patirarche — mielasis Pet
rai Bulaiti.“

Londono Moterų Sambūris „Dainava" 
atsiuntė telegramą: „Sveikiname ir linki
me ilgiausių, sveikų ir lietuviškame dar
be derlingų metų!“

Sūnus prel. Jonas Vytautas Bulaitis te
legrama sveikino savo garbingą tėvą iš 
Nairobi Kenijoje.

Duktė seselė vienuolė iš Jamaikos linki 
savo tėveliui, kad Dievas laimintų jo gy
venimą.

Perskaitęs visus sveikinimus, S. Kaspa
ras sveikino Jubiliatą Anglijos Katalikų 
Bendrijos Valdybos vardu, linkėdamas 
Bendrijos garbės nariui dar ilgus metus 
būti su mumis.

P. Bulaitis visą savo gyvenimą dalyvau
ja chore, tad Londono choras, vedamas 
Justo Černio, Jubiliatą pasveikino daino
mis.

Po dainų Jubiliatas perpiovė 80 metų 
gimtadienio tortą. Tuo metu prabilo visus 
nustebindama M. Kuncaitienė 95 metų 
amžiaus. Ji perkėlė vakaro dalyvius j ka
ralienės Viktorijos laikus, lietuviškos ko
lonijos kūrimosi pradžią 19 a. pabaigoje. 
Senutė susilaukė griausmingų plojimų ir 
linkėjimų.

BRADFORDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Sekmadienį gegužės 4 d. 4 vai. p. p. Vy
čio klubo patalpose įvyks Motinos Dienos 
minėjimas.

Programoje: paskaita ir meninė dalis, 
kurią atliks Traškienės vadovaujamos 
jaunosios mergaitės ir Bradfoordo vyrų 
kvartetas.

Vyčio klubo valdyba

DR, A. SIITROMO PRANEŠIMAS

Gegužės 17 d. 6 vai. Vyčio klubo salėje 
Bradford© universiteto prof. dr. A. Shtro- 
mas lietuviams padarys pranešimą aktua
liais šių dienų klausimais.

Vietos ir apylinkės lietuvius kviečiame 
atvykti pasiklausyti šio reto pranešimo.

Vyčio klubo valdyba

BIRMINQHAMAS
PADĖKA

Širdingai dėkojame visiems, kurie mūsų 
mylimai motinai mirus, mus visokeriopai 
parėmė, užjautė ir dalyvavo laidotuvėse. 
Ypačiai dėkojame kunigams S. Matuliui ir 
A. Putcei už religines apeigas ir B. Valte- 
rienei už solo giesmes bažnyčioje.

Koidula ir Luule Poldmaa

NOTTINQHAMAS
MOTINŲ PAGARBAI

Lietuvių Moterų Draugija motinų prisi
minimą ir pagerbimą ruošia gegužės 4 d. 
Visus maloniai kviečia dalyvauti pamal
dose už gyvas ir mirusias motinas, kurias 
Draugija užphašė Lietuvių Židinyje 11.15 
vai. Po pamaldų židinyje bus šeimyniškas 
pobūvis.

GEGUŽĖJE

Per visą mėnesį gegužinės pamaldos 
Lietuvių Židinyje būna šeštadieniais 19.30 
vai., o sekmadieniais po 11.15 vai. šv. Mi
šių.

MANCHESTERISi
VELYKINIAI PARENGIMAI

— Velykų pirmą dieną MLS klubas sa
vo patalpose surengė gražių velykinių 
margučių ir gražiausių prašmatniųjų ke
puraičių varžybas.

Gražiausių margučių varžybose pirmą 
vietą laimėjo O. Virbickaitė, antrą — J. 
Jones ir trečią — R. Petkevičius. Komisi
ją sudarė P. Žemeliauskas ir J. Karnyla.

Gražiausių kepuraičių varžybose pirmą 
vietą laimėjo Mrs. M. Leach, antrą — Mrs. 
J. Jones ir trečią — J. Bruzgys. Varžybų 
komisiją sudarė V. Bernatavičius, V. Vir- 
bickienė ir L. Navickaitė.

(Atsiprašome už vėlyvą paskelbimą, nes 
nebuvo iš anksto sudaryto varžovų sąra
šo, todėl sunku buvo laiku gauti varžybas 
laimėjusiųjų pavardes).

Po varžybų visi linksmai pasišoko.
— Atvelykio savaitgaly vietos skautai- 

ės MLS -klubo ribose turėjo savaitgalio 
stovyklėlę, kurią pravedė ps. J. Traškienė, 
ps. A. Gerdžiūnas, v. s. v. si. R. Gerdždū- 
nienė ir ps. A. Jakimavičius. Stovyklėlė 
užbaigta pietumis, kuriuose dalyvavo ir 
pašalinių asmenų.

— Atvelykio šeštadienį pasišoko seni ir 
jauni.

VESTUVĖS
Balandžio 19 d. susituokė Birutė Pod- 

voiskytė su Norman Greenhalg. Sutuok
tuvės įvyko St. Peter & Paul katalikų baž
nyčioje. Vedybines apeigas atliko kun. 
O'Keefe. Pajauniais buvo Jim Mhamoun 
ir Sally Parker. Vestuvinės vaišės įvyko 
MLS klube, kuriose dalyvavo apie 70 sve
čių. Visi jaunavedžiams sunešė daug gra
žių dovanų. Tuoj po vestuvių jaunieji iš
vyko savaitei j Blackpoolio apylinkes po
vestuvinių atostogų.

Birutė anksčiau lankė lituanistinę sa
vaitgalio mokyklą liet, klube. Vėliau išlai
kė lietuvių kalbos pradinius egzaminus 
prie anglų švietimo ministerijos. Be to, šo
ko tautinius šokius, dainavo ir laikėsi arti 
lietuviško jaunimo. Baigė Pendletono 
mergaičių mokyklą, vėliau mokėsi Salfor- 
do Technikos Kolegijoje užsienio kalbų, 
korespondencijos. Per jos ir kitų liet, jau
nimo pažintis su anglų jaunimu, daugelis 
jų pažino lietuvius, Lietuvą ir jos laisvės 
siekius. Dalis jų dalyvavo ir vestuvėse.

Visa lietuviška visuomenė nuoširdžiai 
linkime jaunavedžiams gražaus ir laimin
go vedybinio gyvenimo.

A. P-kis

MOTINOS MINĖJIMAS
Gegužės 3 d. 6 vai. vakaro, šeštadienį, 

M. L. Sekm. Mokyklos ir Skautų Tėvų Ko
mitetas rengia Manchesterio Liet. Soc. 
klube

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys kun. A. Putcė. Progra

mą išpildys vietos skautai-ės.
Visus kviečiame minėjime dalyvauti.

Tėvų Komitetas

VOKIETIJA
JURAŠAI — MOTERŲ KLUBO SVEČIAI

Balandžio 12 d. Muenchene Lietuvių 
Moterų Klubo mėnesinio susirinkimo pro
ga buvo sukviestas gražus būrelis lietu
vių susipažinti su rež. Jurašo šeima.

J. Jurašas atsakinėjo į daugybę jam pa
teiktų klausimų ryšium su jo darbu Lie
tuvos teatre. Taip pat apie Kalantos susi
deginimą ir Kauno jaunimo sukilimą, ku
rį jis sekė iš arti. Pranešimas visiems pa
darė gilų įspūdį. 

Rež. Jonas Jurašas su žmona Aušra — 
Marija ir sūnumi Joriu

PLB NARIŲ SUSIRINKIMAS

Koelno mieste, po pamaldų šv. Kristo
foro bažnyčioje, parapijos salėje š. m. ba
landžio 12 d. buvo sukviestas PLB Bon- 
nos-Koelno apylinkės narių susirinkimas. 
Nors apylinkei priklausančių tautiečių su
sirinko nedaug, bet netrūko svečių ir toli
mesnių Š. Reino — Vestfalijos krašto vie
tų, kurie pasidžiaugė priaugančios kartos 
menine programa. Dabartinio LB atstovo 
prie šio krašto darbo ir socialinių reikalų 
ministerijos M. R. Kiužausko globojami ir 
būrelio talkininkų vadovaujami, jaunieji 
pašoko keletą tautinių šokių, o Albina 
Kabliauskaitė ir Voldemaras Kudžma pa-

dainavo duetą. Pasibaigus programai, rū
pestingų ir darbščių ponių trijulė (o gal 
ir ketvertukas) programos išpildytojus 
pakivetė vakarienės, o kas nejautė alkio, 
galėjo tuojau pat mestis į šokius.

Dalyvis

PAVASARIO ŠVENTĖ
Dortmundo ir apylinkės lietuvių draugi

ja, kuri jau 1971 metais atšventė auksinį 
jubiliejų, E. ir L. Lukošaičių dėka ne tik 
išsilaikė, bet š. m. balandžio 19 d. Frielin- 
go svetainėje suruošta pavasario švente 
parodė naujo suklestėjimo ženklą. Po 
trumpo pirmininkės Kuolaitienės! žodžio, 
kun. dr. K. Gulbinas kalbėjo apie vysku
po M. Valančiaus reikšmę lietuvių tautai. 
Tolimesnėje programoje pasirodė Rytų 
vokiečių tėvynės sąjungos jaunimo grupė 
(BOH) ir mišri anglų-vokiečių šokių gru
pė. Nors lietuviško jaunimo tautinių šo
kių grupė turėjo tik keturias poras, bet 
skoningi tautiniai drabužiai ir už garsia
kalbių dėžes žymiai mielesnė V. Lemkės 
akordeono muzika tikriausiai prisidėjo 
prie šaunaus lietuviukų pasirodymo. Kai 
meninė programa buvo baigta, prasidėjo 
šokių muzika, o laimingieji galėjo išban
dyti laimę turtingoje loterijoje.

Buvęs

ŠVEICARIJA
DR. A. GERUČIO PASKAITA

Dr. A. Gerutis, gyv. Berne. Šveicarijo
je. balandžio 17 d. laikė Bonnoje paskai
tą tema „Baltijos valstybės 30 metų nuo 
karo pabaigos“. Prelegentas savo paskaito
je apžvelgė Baltijos valstybių raidą po 
1944/45 m., kai ten vėl buvo įvestas sovie
tinis režimas. Be kitų aspektų, paskaiti
ninkas ypač sustojo ties rusų kolonizaci
ja. kuri per 30 metų pasiekė tokio laips
nio, kad pvz. Latvijoje ir Estijoje šiandien 
kas trečias gyventojas yra slavas, pirmo
je eilėje rusas. Rygoje latviai nebesudaro 
gyventojų daugumos, o ir visoje Latvijoje 
per paskutinį gyventojų surašymą tebuvo 
57% latvių tautybės žmonių.

Jeigu šiandien Lietuvoje padėtis tuo at
žvilgiu dar nėra tokia grėsminga, tai ne
tenka užmiršti, kad už mūsų tėvynės nu
garos sudaryta vad. Kaliningrado sritis, 
kur įkurdinta beveik milijonas rusų. To
kiu būdu šalia sparčiai kolonizuojamos 
Latvijos, Lietuvą gniuždo iš dviejų pusių 
rusiškos replės.

Paskaitą Bonnoje surengė Baltijos vo
kiečių „Landsmannschaft“, kuriai pirmi
ninkauja buv. ambasadorius R. van Wis- 
tinghausen. 6į metų išbuvęs vokiečių am
basadoje Maskvoje. Paskaita vyko „Par
lamentarinės Draugijos" patalpose. Pa
skaitos klausėsi keli Vakarų Vokietijos 
parlamento nariai, vokiečių pob’tikai ir ki
ta rinktinė publika.

LIET. SODYBA
DVASINIS SUSITELKIMAS LIETUVIŲ 

SODYBOJE

Prelatas V. Balčiūnas praves dvasinį su
sitelkimą Lietuvių Sodyboje gegužės 11 d. 
5.30 vai. vak.

Apylinkės lietuviai prašomi šia proga 
pasinaudoti.

REKOLEKCIJOS LIETUVIAMS

Leamingtone Spa — gegužės 2 d„ 5.45 vai. 
vak. išpažintys, 6 vai. Mišios, pamoks
las. St. Peter's, Dormer Pl.

COVENTRYJE — gegužės 2 d., 7.15 vai. 
vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pa
mokslas. St. Elizabeth's, Elizabeth Rd.

GLOUCESTERYJE — gegužės 3 d„ 3.30 
vai. išpažintys, 4 vai. Mišios, pamoks
las. St. Peter's, London Rd. Kviečia
me čia ir Stroudo bei apylinkės tau
tiečius. Po pamaldų Motinos Dienos 
minėjimas.

NOTTINGHAME — gegužės 4 d., Motinos 
Dieną, nuo 10 vai. išpažintys, 11.15 
vai. Mišios, pamokslas. Lietuvių Ži
dinys. Kviečiame ir Mansfieldo bei 
apylinkių lietuvius.

BIRMINGHAME — geg. 4 d„ 2.30 vai. iš
pažintys, 3 vai. Mišios, pamokslas. 19 
Park Rd.. Moseley.

WOLVERHAMPTONE — geg. 4 d„ 5.30 
vai. vak. išpažintys. 6 vai. Mišios, pa
mokslas. Convent of Mercy, St. John's 
Square, Snow Hill.

NORTHAMPTONE — geg. 6 d„ 7 val. vak. 
išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pamoks
las. St. John's. Bridge Street.

STOKE-ON-TRENTE — geg. 7 d., 7 val. 
išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pamoks
las. St. Wulstan's, Wolstanton.

NOTTINGHAME — geg. 8 d„ Šeštinėse, 
7 vai. vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, 
pamokslas. Lietuvių Židinys.

Visur išpažintys bus klausomos iki pa
mokslo ir po jo iki Komunijos. Rekolekci
jų vedėjas kalba ir angliškai, vokiškai, 
prancūziškai, itališkai. Mišrias šeimas 
prašome tuo pasinaudoti.

Visus iš visur labai kviečiame rekolek
cijose dalyvauti. Nesivaržykite ateiti, ne- 
spėjant pasikeisti, ir darbo drabužiais.

Kun. S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — gegužės 4 d„ 12.30 vai. 
Iškilmingos pamaldos už gyvas ir mi
rusias motinas.

BRADFORDE — gegužės 18 d., 12.30 vai.
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