
Sukaktuvinis sąskrydis PA SA U L YJE Grimztanti sala
Pirmasis sąskrydis Lietuvių Sodyboje 

įvyko lygiai prieš 20 metų, 1955 m. gegu
žės 29 d. Tai buvo kartu ir Sodybos atida
rymas. Kaip žemiau įdėtoji nuotrauka ro
do, didelė lietuvių minia, suplaukusi į So
dybą, savo parašais patvirtino šitokį iškil
mingą aktą:

„Gimtosios žemės ilgesio vedami, mes, 
Didžiosios Britanijos lietuviai, 1955 me
tais, gegužės 29 dieną susirinkę į Headley 
Park vietovę, skelbiame, kad mums pa
lankiame ir mus priglaudusi ame krašte šis 
mūsų bendromis aukomis įgytas žemės 
sklypelis primins tiek mums, tiek mūsų 
vaikams, kad mes esame palikę gimtąjį 
kraštą, dėl kurio laisvės mes ir mūsų vai
kai kovosime tol, kol ten, Lietuvoje, iškel
sime trispalvę, kaip ją šiandien laisvai iš
keliame čia, šioje Lietuvių Sodyboje“.

Daugelio šį aktą pasirašiusiųjų jau ne
begalime sukviesti į tradicinį sąskrydį. 
Vargu ar bent vienas sulauksime tos lai
mingos dienos, kai „iškelsime trispalvę 
laisvoje Lietuvoje“. Tačiau mūsų gražioji 
tradicija tebesaugoma. Mes išlaikėme per 
dvidešimt metų šį malonų kampelį, šią 
mažąją Lietuvą, ją prižiūrėjome, puošėme 
ir gražinome, nes neturėjome ir, tur būt, 
neturėsime kitos tokios vietos, kuri mums 
taip labai primintų gimtuosius namus.

Pirmojo sąskrydžio aktas su dalyvių parašais

Skaudžiausia viela
Pasaulinė Profesinių Sąjungų Federaci

ja (WFTU), kurią vienas britų profsąjun
gų vadas kadaise yra pavadinęs platforma 
ir įrankiu Sovietų politikai vykdyti, laikas 
nuo laiko šaukia suvažiavimus tarptauti
niams pramonės reikalams svarstyti. Tuo
se suvažiavimuose dažnai dalyvauja Vo
kietijos, Prancūzijos ir D. Britanijos prof, 
sąjungų atstovai.

Lordas Chalfonte (Times, gegužės 12 d.) 
nurodo, kad ' komunistų vadovaujamuose 
WFTU suvažiavimuose esą aptariami pla
nai, kaip sunaikinti didžiąsias tarptauti
nes pramonės bendroves. Paskutiniuoju 
metu ypatingas dėmesys atkreiptas į auto
mobilių pramonę, kuri yra viena iš pa
grindinių modemiško ūkio priemonių.

Paskutinį tokį suvažiavimą jis nurodo 
Duesseldorfe, įvykusį vasario 28 d. Jame 
dalyvavo D. Britanijos, Prancūzijos, Vo
kietijos ir Italijos komunistų partijų at
stovai. Buvo nutarta suduoti mirtini smū
gį susisiekimo priemonių pramonei. Britų 
atstovas reikalavo automobilių pramonę 
suvalstybinti, įvesti trumpesnes darbo va
landas, ilgesnes atostogas, mokėti dides
nius atlyginimus ir uždrausti atleisti dar
bininkus. O konferencijos baigmės komu
nikate pasakyta, kad prdaėjus nuo trans

Prieš dvidešimt metų mes įsipareigojo
me ne tik savo, bet ir savo vaikų vardu 
skirti visas jėgas kovai ir darbui, kuris 
priartintų tėvynės išlaisvinimą. Pareiškė
me, kad jei toje kovoje pavargsime, jei 
mus pradės apimti neviltis — „šis žemės 
sklypelis primins tiek mums, tiek mūsų 
vaikams, kad mes esame palikę gimtąjį 
kraštą.“

Ir taip jau atsitiko, kad kiekvienais me
tais per pavasario šventę susirenkame sa
vo įsipareigojimų atnaujinti, grynu oru 
pakvėpuoti, gegutės kukavimo pasiklausy
ti, naujų jėgų ateičiai pasisemti.

Šis sukaktuvinis sąskrydis mus įparei
goja pareikšti dėkingumą pirmiesiems So
dybos įsigijimo pionieriams, aukotojams, 
ir visiems tiems, kurie darbu ar geru žo
džiu prie jos gerbūvio prisidėjo. Kartu nu
lenkiame galvas ir giliai atsidustame pri
siminę tuos, kurie jau iškeliavo amžiny
bėn, tik savo parašais liudydami, kad ir 
jie kadaise padėjo kurti mažąją Lietuvą 
ir dalyvavo šituose tradiciniuose sąskry
džiuose.

Tegul ilgus metus gyvuoja, auga ir stip
rėja Lietuvių Sodyba, primindama šio 
krašto gyventojams, kad yra prie Baltijos 
kraštas, kuris Lietuva vadinasi.

porto pramonės, bus sukelta bendra kapi
talizmo krizė.

Maskvos radijas ir lenkų spauda tuo 
metu pranešė, kad tos konferencijos rezul
tatai greitai pasirodys D. Britanijoje. Ši
tą pranašavimą patvirtino ir britų komu
nistų organas „Morning Star“, paskelbda
mas „pasiruošimo“ savaitę. Tai buvo ba
landžio mėnesio viduryje. Tuoj po to pra
sidėjo krizė Chryslerio fabrikuose, kurie 
gamina motorus daugumai šio krašto au
tomobilių fabrikų. Nors bendrovės vado
vybė pasiūlė įvairiausių lengvatų, įskai
tant darbininkų atstovų dalyvavimą admi
nistracijoje, bet susitarimo iki šiol nepa
siekta. O tai yra ženklas, kad krizė persi
mes į kitus fabrikus, grasindama sužlug
dyti auto pramonę.

INFILTRACIJA
Juri Kuper, buvęs Sovietų dailininkas, 

rašytojas ir prabangaus gyvenimo mėgė
jas, nepakęsdamas gyvenimo Sovietų Są
jungoje, emigravo į Izraelį. Iš čia atsidūrė 
Londone, kur parašė knygą, kurioje der
gia Solženicyną. Esą jis netikįs tais, kurie 
sako, kad Solženicynas yra garbingas ir 
moralus žmogus. „Jei Solženicynas perim
tų Brežnevo pareigas, aš dar greičiau bėg
čiau iš Sovietų Sąjungos“, rašo Kuper. At
rodo, kad tai yra specialiai infiltruotas 
„rašytojas“ disidento Solženicyno vardui 
juodinti.

LAIŠKAI GALI PADĖTI

Prieš kiek laiko buvo rašyta apie žurna
listą Bill Anderson, kuris iškėlė JAV vy- 
vyiausybės „tylų sąmokslą" pripažinti 
Baltijos valstybes sovietams. JAV lietu
viai, latviai ir estai sukruto veikti. Iki.ba
landžio pradžios Baltieji Rūmai jau buvo 
gavę apie 6.000 protesto laiškų. Atstovas 
E. Derwinskis, pasiūlęs rezoliuciją, sie
kiančią uždrausti Amerikos vyriausybei 
pripažinti aneksiją Baltijos šalyse, pareiš
kė, kad viešoji reakcija pralenkusi šiuo 
klausimu viską, ką jis yra patyręs per sa
vo keliolika metų Atstovų Rūmuose.

Pats straipsnio autorius rašo gaunąs 
kasdien po 20-30 laiškų, į kuriuos jis ne
bepajėgiąs asmeniškai atsakyti. Savo nau
jame straipsnyje „Chicago Tribūne“ B. 
Anderson rašo, kad šitoji laiškų kampani
ja jau duodanti gerų rezultatų. Valstybės 
departamentas buvo pasiuntęs savo ryši
ninką su Kongresu ambasadorių McClos
key tartis su Derwinskiu, kuris pataręs 
mesti dviveidišką politiką Baltijos valsty
bių atžvilgiu.

Šiaip ar taip Baltijos klausimas nebe
bus Saugumo Konferencijoje taip tyliai 
apeitas, kaip anksčiau buvo planuota. Bal
tijos klausimas vėl pasidarė „svarbiu“, 
nes dėl jo sukilo du milijonai baltų kil
mės piliečių Amerikoje.

KINIJOS „GULAGAI“

Neseniai iš spaudos išėjo Bao Ruovang 
ir R. Čelminskio knyga, pavadinta „Mao 
kalinys“ (Prisoner of Mao). Tai pirmoji 
knyga, kuri aprašo Kinijos koncentracijos 
stovyklas, (kuriose esą apie 16 milijonų 
žmonių. Joje nurodomi ir pagrindiniai 
skirtumai tarp sovietų ir kinų stovyklų. 
Svarbiausias iš jų esąs tai, kad kinai vie
toj nuolatinio teroro ir kankinimų varto
ję žymiai sėkmingiau „smegenų perplovi- 
mą“. Tuo būdu iš kalinių esą galima tikė
tis žymiai geresnių darbo rezultatų.

ŠVENTOJI ŽEMĖ

„Tiesa“ rašo, kad balandžio 25 d. Krem
liuje, prie Nežinomojo Kareivio kapo, bu
vo iškilmingai įdėtos į naujas memoriali
nes plokštes kapsulės su šventa Minsko, 
Kerčės ir Novorosijsko miestų didvyrių 
žeme. Šiems trims miestams šiais metais 
suteikta „miestų didvyrių“ vardai ir že
mė pasidarė šventa. Šventumo sąvoka ir 
Sovietų Sąjungoje tebėra gyva, nors gal 
ji ir turi kitokią prasmę.

V. KOMAROVO TRAGEDIJA

JAV spaudoje pirmą kartą pasirodė ži
nios, kaip 1967 m. erdvėje sudegė Sovietų 
Sąjungos kosmonautas pulk. Vladimiras 
Komarovas. Jis buvo vienas iš pirmųjų 
„Sojuzo“ serijos kosmonautų.

Kapsulės įrengimai sugedo ir Komaro
vas pradėjo kristi. JAV saugumo agentas 
Turkijoje girdėjo kosmonauto pasikalbė
jimus su technikais, kurie buvo bejėgiai 
jam padėti. Tada buvo iškviesta Komaro 
vo žmona Valentina, su kuria jis labai 
jausmingai atsisveikino. Po to į jį kreipė
si min. pirmininkas Kosyginas, pareikšda
mas, kad jo žygis yra nepaprastai reikš
mingas ir jis niekada nebus užmirštas.

Tuo tarpu Komarovas vis šaukėsi pagal
bos, prašydamas išlyginti jo kapsulės kri
timo greitį. Pagaliau jo balsas nutilo.,. 
Kai kapsulė pasiekė žemę, joje buvo tik 
kosmonauto pelenai. Komarovas buvo iš
kilmingai valstybės lėšomis palaidotas. 
Oficialiai buvo pranešta, kad kapsulė bu
vo tvarkoje, tik prieš pasiekiant žemę, su
sipainiojo ir neatsidarė parašiutai.

PRIEŠINGI INTERESAI

Žurnalistas E. Stevens (Times, gegužės 
13) iš Maskvos rašo: „Jei Sovietų vadai 
nebūtų ateistai, tai jie organizuotų pamal
das, kad britai nutartų išstoti iš E. Ben
druomenės“. Sovietų spauda giria tuos D. 
Britanijos vyriausybės narius, kurie pasi
sako už išstojimą.

Tuo tarpu Kinija, kaip pareiškė ką tik 
iš ten grįžęs sir Christopher Soames, nori, 
kad Europa būtų stipri ir vieninga. Jie 
siūlo net užmegzti prekybos ryšius su E. 
Bendruomene. Šitokie priešingi norai yra 
visiems suprantami.

TRŪKSTA PINIGŲ
Mueniche veikiančios JAV pinigais iš

laikomos stotys — Radio Free Europe ir 
Radio Liberty vėl pateko į finansinius 
sunkumus. Kaip žinoma, pirmoji stotis 
transliuoja į satelitinius kraštus, o antro
ji į Sovietų Sąjungą.

Norint suvesti galus su galais, šiais me
tais reikia sumažinti biudžetą 3.8 mil. do
lerių. Abi stotys pradėjo mažinti tarnau
tojus, kurių bendras skaičius buvo 1.350 
žmonių. Taupumo sumetimais, abi stotys 
numatoma sujungti į vieną. Jeigu ateinan
čiais metais JAV Kongresas nepaskirs 
daugiau lėšų stotims išlaikyti, tai jų atei
tis, pasak spaudos, galinti pasidaryti ne
aiški. šias stotis likvidavus, būtų uždary
tas kanalas, kuriuo plaukia žinios iš Va
karų į Rytus.

JAV spauda jau seniai skelbia, kad 
Anglija nebesirūpinanti savo likimu. Įta
kingas Wall Street Journal rašo, ji neiš- 
gelbstimai grimztanti į kraštutinio socia
lizmo ar komunizmo liūną. Esą jau dabar 
kraštas pergyvena nepagydomą infliaciją, 
perkrautas mokesčiais, paskendęs nuola
tinių streikų bangose. Suvalstybintoji pra
monė turinti būti gelbstima naujais mo
kesčiais ir nauja infliacija. Valdančioji 
partija .esanti suskilusi, ir nežinia, kuri 
pusė nusvers.

Dar liūdnesni D. Britanijos vaizdą nu
piešė gegužės 7 d. žinomas JAV televizijos 
komentatorius Eric Sevareid, kalbėdamas 
per CBC televiziją Evening News progra
moje. Jis pareiškė: „Britanija iki šiol bu
vo mūsų stipriausias ir patikimiausias są
jungininkas, bet kažin, ar dar galima ją 
laikyti tokiu dabar. Ir ne vien dėl to, kad 
jos kariškoji galybė sunyko, bet todėl, kad 
kraštas darosi nebesuvaldomas. Dabar yra 
didelis klausimas, kieno rankose valdžia 
— parlamento ar profesinių sąjungų? 
Kraštas, tarsi sapnuodamas, žengia į so
cialinę revoliuciją, kurios nenori, bet ne
žino, kaip nuo jos apsisaugoti.“

Toliau E. Sevareid, neabejotinai perdė
damas, lygina Britaniją su buvusia Allen
des valdoma Čile. Vargu kas patikės, kad 
šis kraštas jau yra atsidūręs tokioje pa
dėtyje. Tačiau reikia sutikti, kai jis sako: 
„Finansiškai Londonas yra sužlugdytas, 
pragyvenimas krašte pakilo 21%, o algos 
32%; darbo produktyvumas mažėja, taip 
pat mažėja investacijos ir jų vertė; nuo
savybės mokesčiai per du metus pakilo 
75%; tūkstančiai vidur, klasės gyventojų 
kraustosi iš miestų; nedarbo šmėkla per
sekioja gyventojus, biznio įmonės bank
rutuoja“. Kiti autoriai lygina Britaniją su 
Weimaro respublika, o dar kiti su Rusija 
1918 metais...

E. Sevareid kaltę bando suversti socia
listams, apgailestaudamas, kad Marksas 
gyvenęs prieš Freudą. Jis sako; „Socialis
tai įrodinėja, kad suvalstybintame fabrike 
darbininkai dirbs geriau, tikėdami, kad tai 
jų fabrikas. Tačiau atsitinka priešingai, 
nes įmonė pasidaro visų, o kartu ir nė kie
no nuosavybė.“

Komunistų galinga įtaka smarkiai esan
ti jaučiama britų profesinėse sąjungose. 
Ko jie siekia? Tuo tarpu jie nenorį komu
nistinės Britanijos, nes nepajėgtų jos tvar
kyti. „Jie nori kraštą chroniškai nusilp
ninti, kad jis nebepasitikėtų savimi, nebe
turėtų įtakos į pasaulio reikalus. Tokia

Segios DIENOS
— Prancūzijos (komunistų vadas Mar

eliais pareiškė, kad E. Bendruomenės 
kraštai, JAV ir Kinija bando sudaryti 
bendrą karinį frontą prieš Sov. Sąjungą.

— Briusely nušautas jugoslavas P. Va
lid, prieš Tito režimą nusistačiusio laik
raščio redaktorius.

— JAV išbandė iki šiol galingiausią ato
minę bombą. Bandymai buvo po žeme, Ne- 
vados dykumoj.

— Prancūzai ir airiai vėl planuoja par
duoti sovietams 150.000 tonų jautienos 
„perteklių“ su E. Bendruomenės subsidi
ja.

— Brežnevas per karo pabaigos 30-tas 
metines buvo pakeltas j armijos genero
lus. Per karą jis buvo 18-tosios armijos 
politinis komisaras.

— Gromyko griežtai pasisakė prieš dr. 
Kissingerį, kuris pritaria padidinti JAV 
gynybos išlaidas.

— Visi britų laikraščiai pritarė JAV 
prezidento Fordo akcijai išvaduoti pagrob
tą Mayaguez laivą. Tik komunistų „Mor
ning Star“ pavadino kariškąją JAV akci
ją barbarizmu.

— Danija grąžino 208 Pietų Vietnamo 
vaikus, kurie laike karo buvo atgabenti iš 
Saigono prieglaudos.

— Kijevo Dinamo futbolo komanda lai
mėjo Europos taurę, įveikdama Vengriją 
3-0.

— Berlyne Spree upėje nuskendo vai
kas, nes komunistų sargybos neleido va
kariečiams jo gelbėti. Tai jau ketvirtoji 
auka.

— Sov. Sąjungos min. pirmininkas Ko
syginas lankėsi Libijoje ir tarėsi dėl egip
tiečių darbininkų ir patarėjų pakeitimo 
rusais. Iki šiol Libijos vadas Gaddafi buvo 
didžiausias antikomunistas.

— Sovietų mokslininkas Sacharovas ir 
jo žmona badavo tris dienas dėl draudimo 
išvykti į Italiją pasigydyti žmonos akių.

— Kylant medaus kainoms, JAV viena
me ūkyje pavogta 120 avilių bičių. Vagis 
nubaustas 7.500 dol. ir 5 metus kalėjimo 
sąlyginai.

— Bell firma (JAV) pagamino specialų 
telefoną, kuriuo gali susikalbėti kurčiai.

— Grupė D. Britanijos komunistų par
tijos narių paskelbė atsišaukimą, kuriame 
raginama pasilikti E. Bendruomenėje ir 

Anglija kaip tik numatoma tolimesniuose 
Sovietų Sąjungos planuose.“

Baigdamas komentatorius kalba apie 
karalienės vizitą į JAV dviejų šimtų metų 
nepriklausomybės minėjimo proga. Esą 
cinikai jau dabar pranašauja, kad ji pra
šysianti priimti D. Britaniją į JAV šeimy
ną. Tik esąs klausimas, ar toks socialisti
nis pabėgėlis būtų pageidautinas?

D. Britanijos min. pirmininkas H. Wil- 
sonas, tuo metu kaip tik buvęs Vašingto
ne, spaudos atstovams pareiškė, kad jis 
nesutinka su tokiais beviltiškais išvedžio
jimais. Jo nuomone, tie komentatoriai, at
vykę į Londoną, nepasistengia pasidairyti 
toliau kokteilio baro...

Tačiau „The Times“ pripažįsta, kad 
Eric Sevareid yra labai rimtas komentato
rius ir Britanijos draugas. Jo nuomonė su
tampanti ir su kitų Vakarų pasaulio eko
nominio ir politinio gyvenimo stebėtojais. 
Laikraštis, atmesdamas nevykusį palygi
nimą su Čile, sumini net trylika punktų, 
kurie paremia E. Sevareid teigimus. Bet 
čia pat prideda, kad tragiškos padėties ne
gali išgelbėti ne tik suskilusi darbiečių 
vyriausybė, bet ir konservatoriai, jeigu 
jie paimtų valdžią į savo rankas.

Laikraštis klausia, kas galėtų kraštą iš
gelbėti? Ir atsako: „Visiškas žmonių pasi
keitimas — žiūrėjimas pirmoje eilėje ne 
savo, o valstybės reikalų; toks pat pasikei
timas profesinėse sąjungose ir politinėse 
partijose, kurios dabar pirmoje eilėje rū
pinasi tiktai laimėti rinkimus. „Jeigu no
rime išgelbėti kraštą ir apsaugoti istorines 
tradicijas, mums reikia dvasinės revoliu
cijos, visuotinio tautos nuotaikos pasikei
timo“. Čia pat nurodomas Prancūzijos pa
vyzdys, kai po katastrofos Alžyre, valdžią 
perėmė de Gaule.

Laikraštis pranašauja, kad marksistinė 
vyriausybė D. Britanijoje neįmanoma, nes 
šio istorinėmis vertybėmis persunkto 
krašto negalima ir lyginti su caristine Ru
sija. Tačiau ir užkietėjusių kapitalistų 
idėjas jau reikia laikyti atgyvenusiomis. 
Kraštui gelbėti reikia stiprios, socialistiš- 
kai galvojančios centro partijos ar grupės, 
kuriai šiuo metu galėtų atstovauti D. Hea
ley, R. Jenkins, Shirley Williams, J. Calla
ghan, H. Liver, A. Crossland ir kt. Šiuo 
metu jie yra politinė mažuma. Todėl kraš
tas pirma negu ėmęsis rimtų gelbėjimosi 
priemonių, turės nugrimsti į tragišką be
dugnę.

Tikėkime, kad paskutinę valandą britų 
šaltas protas ir pražūties baimė suras 
priemonių skęstančiam laivui išgelbėti.

kovoti su tais „buržujais“, kurie ardo vie
nybę ir skaldo dirbančiųjų klasę.

— šeši Pietų Vietnamo laivai su pabė
gėliais sugrįžo atgal iš Singapūro į Saigo- 
ną.

— Sovietų Sąjungos vyriausybė paskel
bė aštuonių punktų planą, taikai pasauly
je išlaikyti.

— Du JAV karo laivai buvo atplaukę į 
Leningradą. Tai pirmas JAV laivyno vizi
tas Leningrade po 113 metų.

— Anglijos Bankas suspendavo 110 dar
bininkų, įsivėlusių į spausdinimo streiką. 
Laikinai rinkoje nebepasirodys nauji po
pieriniai pinigai.

— D. Britanija pripažino naująją Viet
namo vyriausybę.

— D. Britanijos komunistų partija krei
pėsi į Čekoslovakijos vyriausybę, prašyda
ma nepersekioti Dubčeko ir paleisti iš ka
lėjimo 1972 m. suimtus polit. kalinius.

— Sovietų viršgarsinis keleivinis lėktu
vas vėl dalyvaus Paryžiaus aviacijos pa
rodoje, kur prieš du metus sudužo pirma
sis šios rūšies sovietų lėktuvas.

— Dr. Kissingeris pareiškė, kad nepri
pažins jokios Pietų Vietnamo egzilinės vy
riausybės, bet suteiks prieglobstį buv. pre
zidentui Thieu.
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Valančiaus kūrybos grožis M. Dobužinskio sukaktis SU LIETUVIAIS PASAULYJE
J. Kuzmickis

Kiekvieno kalba, pasakojimo būdas 
skirtingas. Vieni pasakoja daiktiškai, pa
prastai, lakoniškai; kiti — vaizdingai, 
naudodami palyginimus, ištiktukus, sušu
kimus, atkurdami gyvus vaizdus, šitokį 
skirtnigą minčių išreiškimą, naudojant rū
pestingai parenkamus žodžius ir sujun
giant juos į pasakotojui būdingus saki
nius, vadiname stiliumi.

Juo labiau kiekvienas rašytojas turi sa
vitą stilių, kuris pasižymi skirtingu meni
niu išsakymo būdu, ypatingu išvidiniu 
braižu, menine mąstysena.

M. Valančius, gerai pažinęs lietuvių 
liaudį ir jos šnekamąją kalbą bei vaizdin
gumo priemones, sukūrė gyvą, dinamišką 
stilių, kuris sutvyska ypatingu grožiu, jei 
paskiri jo kūriniai balsu skaitomi. Galima 
įsivaizduoti anų laikų lietuvišką šeimą, 
susispietusią apie tėvą, motiną ar kurį vai
ką, garsiai skaitantį „Palangos Juzę“ ar 
„Vaikų knygelę“. Gyva kalba, vaizdingi, 
sodrūs vaizdai, komiškumo bei humoro 
prieskoniai, aiškumas, racionalus objekty- 
viškumas veikte veikė ne tik protą, bet ir 
jautrią sąžinę. Taisyklingi lietuviški žo
džiai, nuvalyti nuo svetimybių ir meniškai 
įrikiuoti į vaizdingus sakinius, sugestyviai 
skleidė giliai apmąstytas didaktines bei 
moralines idėjas — pamaldumą, blaivybę, 
teisingumą, darbštumą, mokslo siekimą, 
praktiškumą, net tautinį susipratimą.

a) Stilius — tai žmogus, teisingai paste
bėjo prancūzas E. Heilo. Koks gi žmogus 
buvo vysk. Motiejus Valančius, kad geriau 
suprastume jo savitą stilių?

Gimęs laisvų valstiečių pasiturinčioje 
šeimoje, mokęsis Žem. Kalvarijos domi
ninkonų mokykloje, Varnių kunigų semi
narijoje ir Vilniaus aukštojoje seminari
joje; kapelionavęs Moziriaius ir Kražių 
mokyklose, profesoriavęs pirma Vilniaus, 
paskum Peterburgo dvasinėje akademijo
je (1840-1844), rektoriavęs Varnių kun. 
seminarijoje (1845-1850) ir nuo 1850 m. 
iki mirties (1875) vyskupavęs Žemaičių 
vyskupijoje, išsiugdė 'tvirtą valią ir griež
tą charakterį. Nepaisydamas nestiprios 
sveikatos, buvo nepaprastai darbštus, ge
rai apsiskaitęs ir mokėjo net keturias sve
timas — lotynų, lenkų, vokiečių ir pran
cūzų — kalbas. Uoliai lankydamas para
pijas, puikiai pažino ne tik Žemaitiją, bet 
ir visą kraštą, o taipgi žmones, jų šneka
mąją kalbą, tautosaką, papročius ir visą 
buitį. Netrumpą savo gyvenimą, anot A.1 
Baranausko, buvo apsikrovęs darbais. V. 
Biržiškai jis buvo nesuprantamas, mįslin
gas, tačiau istorikui J. Stakauskui — lie
tuviško nusistatymo nepakeičiamas veikė
jas.

Anot V. Vanago, nestokodamas meninės 
nuovokos, labiau mėgęs ne estetines sub
tilybes, o vaizdinius šiurkštumus, savo es
tetinėmis pažiūromis buvęs arčiausia ba
roko literatūros ir pasakojamosios liau
dies kūrybos.

M. Valančius nepiešė kaip pragiedrulių 

P. Severs

Kelionė i Vakarus>

Sekmadienis, 22. 4. 1945

Dar esame Greisvalde, bet, tur būt, neilgam, 
nes karas eina į galą. Rusai puola Berlyną iš rytų, 
pietų ir vakarų, šiaurėje Oderio linija dar laikosi. 
Vakaruose amerikiečiai jau praėjo Leipzigą, Nue- 
rembergą, Hallę, Chemnitzą; jų kariuomenė eina į 
pietus nuo Hamburgo per Lueneburgą ir, tur būt, 
žygiuos jūros pakraščiu į Stettiną.

Dirbame prie įtvirtinimų. Esame alkani, ypač 
šeštadieniais ir sekmadieniais, kai nėra net vakarie
nės. Atrodau kaip mumija. Mano draugas Jonas 
toks pat. Bet džiaugiuosi, kad nebeužtruks ilgai. Jei 
anglai mus paims į nelaisvę, gal gausime daugiau 
maisto.

(Buvo dar blogiau — 2 kg duonos 50-čiai vyrų 
ir 1 silkė aštuoniems).

Oras šaltas ir lietingas. Apgyvendino mus 4- 
tame aukšte — nėra nei lovų, tik šiaudai. Apa
čioje gyvena vokiečiai. Daug norėčiau rašyti. Daug 
buvau ir parašęs, bet viskas pražuvo.

Pirmadienis, 30. 4. 45

Greisvalde pasilikome iki sekmadienio nakties. 
Jau šeštadienį žinojome, kad rusai netoli. Bet manė
me, kad kelias į Vakarus, pas anglo-saksus dar at
viras. šeštadienį po pietų karo vadovybė (maj. Barš- 
čewski) atidarė karinius sandėlius visiems. Imk, kas 
patinka. Kareiviai ir civiliai maišais nešėsi grobį. 
Drabužiai, batai, odiniai drabužiai, marškiniai, 
maistas, — ko ten nebuvo. Atsarga visai divizijai. 
Aš paėmiau tik porą vilnonių marškinių ir odines 
kelnes. Bet vėliau ir tai palikau — per sunku nešti. 
Nešiausi tik tai, kas būtina, ir porą atsarginių batų.

Batus ir šiltus marškinius palikau vėliau užka
sęs į smėlį mažame miškelyje kažkur apie Neuklos
ter, kartu su V. Hugo knyga „93 metai“.

Greiswalde lietuvių buvo apie šimtas. Susita
riau su Jonu K., kad laikysimės kartu. Bet paskuti
niu momentu, kai jau stovėjome rikiuotėje, mus iš
skyrė. Padalijo į 5 grupes. Maniau, kad susitiksime

ieškojęs Vaižgantas gamtos vaizdų ir gi
liau nenagrinėjo kalip vėliau V. Mykolaitis 
Putinas veikėjų vidaus. Jis, tartum lietu
viškas šauklys ar senovės žynys, pasakojo, 
kurstė tautinę sąmonę, naudodamas sekti
nų pavyzdžių paskatą, nedorų žmonių at
grasą. Jo veikėjų charakteristika glausta, 
konkreti, lakoniška, vaižgantiškai neištęs- 
ta, tačiau išsami, spalvinga, ryškumui net 
suhiperbolinta ekspresyviomis šnekamo
sios kalbos priemonėmis:

„Išeidamas Juzukas turėjo vos aštuonio
lika metų amžiaus savo. Akys jo buvo ru
dos, plaukai garbanoti, veidas baltas, au
gumas vidutinis, pats tiesus ir liemenin
gas it nendrė, žodžiu sakant, gražus buvo 
jaunikaitis“ (Palangos Juzė).

Maža Jonkelė „niekuomet nesėdo prie 
valgio nei nuo to kėlės nepersižegnojusi ir 
bent Tėve mūsų nesukalbėjusi. Gul
dama ir keldama sveikino tėvus savo... 
Plaukeliai jos baltai geltoni it lineliai, 
akelės žydrios, rankelės smulkios, nuplau
tos. Gražiai užvis šventą rytą apdaryta, 
tikrai buvo it aniolėlis“ (Pal. Juzė).

Gal būt, Valančiaus veikėjų charakteris
tikai stinga plastiškumo, tačiau joje apstu 
spalvų, natūralumo, fotografinio tikslumo, 
analizės su baigminiu apibendrinančiu tei
giniu.

b) Stiliaus dvasią sudaro rašytojo kal
ba, kuri kūrinani įkvepia gyvybę ir įtaigą. 
M. Valančius, gyvendamas glaudžiame są
lytyje su realiu gyvenimu ir liaudies žmo
nėmis, sėkmingai naudojosi gyvosios kal
bos ištakomis. Jei, kaip J. Račkauskas tei
gia, net prancūziškai kalbėjęs su žemai
čių akcentu, savaime aišku, prisirinko ir 
įsiminė šūsnis spalvingų provincializmų 
— žemaitiškų žodžių, jais itin praturtin
damas mūsų bendrinę kalbą.

Valančiaus veikėjams nepatogu papras
tai eit i: jie turi bildėti, dūrinti, kaukšė
ti, kioblinti ir koblinėti, nėšintis, kumbrin
ti, styrinti, skrajoti, spūdinti, šarpuoti, 
plušėti, nutekti, paskysti (išsivaikščioti), 
permaujoti (išlandžioti), panokti (pavyti), 
tvylinti ir p.

Paminėtini ir tokie jo vartojami žodžiai, 
kaip: priekaktis („kozirka“), pasaitas 
(raištis), lovos įtiestuvė, vakartis (v. už
kandas), skaninis (skanumynas), skurlio- 
tas (kojoms apvieloti), gluodas, gludus 
(lygus), plempti (gerti), pūškuoti (giliai 
alsuoti), nuplukti (sušilti), kniaustis (vei
du į pagalvę), šlikuoti (lynoti), švykšti 
(dūsuoti) ir k.

M. Valančiaus stilių ypačiai pagyvina 
iš tikt uk ai (onomatopėjiniai žodžiai, 
sudaryti garsų pamėgdžiojimo būdu); juos 
J. Jašinskaitė aptaria nekaitomais žo
džiais, kuriais reiškiami įvairių veiksmų 
sukelti garsai ar pojūčiai. Gausiai varto
jami ištiktukai M. Valančiaus stilių itin 
sugyvina:

„Buvo pašalusi, aš bežiopsodamas su sa
vo klumpėmis šliūkšt paslydau, žlakt iš
virtau, tabalai-tabalai, bir-lbir nuo skar-

geležinkelio stotyje. Bet 5-tos grupės daugiau ir ne
matėme — nežinau, kas atsitiko su jais.

Prieš išeinant iš kareivinių rajono, vokiečiai 
padėjo minas po kareivinėmis ir sandėliais. Tuo 
metu kažkieno lėktuvas numetė porą bombų į rajo
ną. Kilo panika, nes daugelis manė, kad rusai jau 
čia pat.

Vėliau, jau nelaisvėje, pas anglus (Beiliu, Kie- 
lio srtyje) sutikau tik vieną vyrą iš tų, kurie buvo 
Greisvalde, Antaną B. nuo Babtų. Kas atsitiko su 
kitais — nežinau. Paskutinį kartą mačiau wach- 
mistrą A. ir du kitus kareivius, sėdinčius prie kelio 
nuo Greisvaldo į Vakarus. Vyrai buvo išvargę ir ne
galėjo toliau žygiuoti. O vakaruose jau buvo gir
dimas patrankų griausmas.

Antradienis, 1. 5. 45
Stotyje traukinio nebuvo, tik keli vagonai, pil

ni sužeistųjų. Daktarai ir santarai nutarė laukti ru
sų. Išvežti sužeistuosius jau nebuvo galimybės. Tai
gi ėjome toliau pėsti. Mūsų vadas, vok. pusk. Halle, 
gavo dar iš sandėlių daugiau maisto, cigarečių ir 
degtinės. Turėjome maisto 5-kioms dienoms. Kai 
sutemo, buvo aiškiai matyti toli degančios Greisval
do kareivinės ir sandėliai. Ėjome visą naktį iki 
miestelio Grimme, į pietus nuo Stralsundo. Mieste
lis apsuptas viduramžių sienomis, su bokštais, o di
džiuliai vartai apkaustyti geležim. Grimme sutiko
me kitas dvi grupes, kurios apleido Greisvaldą 
anksčiau, negu mes. Tenai stovėjo kitas R. K. trau
kinys, pilnas sužeistųjų. Atviri vagonai apdengti 
brezentais. Padėjome pakrauti dar daugiau sužeis
tųjų. Baisu!

Grimme stotyje karo vadovybė atidavė trauki
nį, pakrautą masto. Žmonės mušėsi, kad tik galėtų 
prieiti. Man pavyko surinkti apie 3 kg šokolado, ir 
tai man vėliau daug padėjo.

Iš Grimme žygiavome štralsundo link. Visur 
kabo baltos vėliavos. Gavome žinią, kad štralsunde 
jau rusai. Tuomet pasukome į šalį. Ėjome iki nak
ties ir nakvojome kažkokiame kaime. Buvau nera
mus. Paskutinės dienos ir valandos. Rodos, kur nei
si, visur jau rusai. Kas bus rytoj? Pakeliui mūsų vy
rai pametė visas gėrybes, pasiimtas Greisvalde. Ki
tą rytą išėjome į kelią Stralsund — Rostock, čionai 
mūsų grupė galutinai subyrėjo. Jau iš vakaro kai 
kurie nutarė pasilikti miestelyje laukti rusų. Tai bu

Šiemet sueina 100 metų nuo žinomo dai
lininko Mstislavo V. Dobužinskio gimimo. 
Jo tėvas rusų armijos generolas, kilęs iš 
senos Lietuvos bajorų šeimos, o motina 
buvo rusė, novgorodietė. (Gal dėl to kai 
kieno M. DobužinSkis laikomas rusų dai
lininku).

Neminint plačios Dobužinskio veiklos 
Rusijoje ir Vakarų Europoje, norisi bent 
keliais žodžiais pažymėti jo darbą ir nuo
pelnus Lietuvoje.

I Lietuvą jis atvyko 1923 m. ir čia grei
tai išvystė plačią meninę veiklą.

„Kurį laiką mokęs Kauno Meno mokyk
loje, jis atidaro savo meno studiją. Akty
viai dalyvauja žygiuose, kurių tikslas bu
vo apsaugoti meninius ir kultūrinius pa
minklus. 1933 m. važinėjo po visą Lietu
vą, piešdamas istorinės ir meninės vertės 
paminklus, šiuo laikotarpiu jis sukūrė de
koracijas apie 40 spektaklių Kauno teatre, 
surengė keletą parodų. 1935 m. jis nuvyko 
į Londoną su Lietuvos Valstybės baletu, 
kur dekoravo keturis spektaklius. 1938 m. 
žymus aktorius Mykolas Čechovas įsteigė 
Londone teatro studiją ir pasikvietė Do
bužinskį jam padėti.“ (Dirva).

Kaip matome, M. V. Dobužinskis paliko 
savo (pėdsakus ir Londone. O taip pat Pary
žiuje ir New Yorke, kur 1957 m. ir pasimi
rė.

Paminėtina, kad būdamas komisijos na
riu valstybės ženklui nustatyti, jis parašė 
studiją apie Vytį. Taip pat skelbė straips
nius apie mūsų vėliavą.

Mėgo jis ir vidaus architektūrą: supro
jektavo prezidento rūmų, Vyt. D. gimna
zijos Klaipėdoje ir Karo muziejuje deko
racijas. Tačiau didžiausias Dobužinskio 
nuopelnas, kuriuo jis pagarsėjo visame 
pasaulyje, buvo teatro dekoracijos.

Prof. St. Kolupaila apie Kauno Valsty
biniame teatre atnaujintą „Faustą“ taip 
esąs išsireiškęs:

„Tačiau ‘Faustas“ atsigavo. Žymus me
nininkas M. Dobužinskis pagamino naujas 
dekoracijas, nepaprastai puikias, bene pa
čias geriausias mūsų operos istorijoje. 
Neužmirštama buvo gotiškų skliautų per
spektyva bažnyčios prieangyje. Opera bu
vo naujai pastatyta ir turėjo didelį, .pelny
tą pasisekimą. Per 25 metus teko matyti tą 

džio rietėjau, medeliai, girdi, rietant įtrakš- 
trakš lūžo“.

Lapė „palindusiam čakš įkando. Tas ai- 
ai sušuko ir sakė: „Ei, štiš tu laukan!“ Ki
tam lendant, sprakt įspyrė į galvą; tas 
capt sugrobė lapei už uodegas, bet ta iš
traukusi blykš pasirodė po stalu. Apnikta 
purst-purst braižė it katė, sugauta klapst- 
klapst su dantimis brazdino, smeigės kąsti 
ir tarsi apmirė. Visi ki-ki juokės. Btet lapė, 
staiga atgijusi, strup stojos ir pataukš pro 
duris išspruko“.

(bus daugiau) 

operą kitose scenose ir filmuose, bet nė 
vienas pastatymas negalėjo prilygti kau
niškiu!.“ (Dirva).

Pagaliau prisimintina, kad M. V. Dobu
žinskis „išvedė į svietą“ mūsų garsųjį dai
lininką M. K. Čiurlionį, kurio gimimo šim
to metų sukaktį šiemet taip pat minime. 
(Plačiau apie tai žiūr. V. Bičiūno straips
nį).

M. Dobužinskio šimto metų sukakties 
proga Čikagoje Čiurlionio galerijoje su
rengta dailės paroda — Lietuva.

Kalbama, kad Vilniuje, kur daugiausia 
jo Lietuvoje darytų darbų išsaugota, nori
ma įsteigti M. Dobužinskio vardo galeriją.

GYDYTOJAS IR ŪKININKAS

Argentinoje Mendozos provincijoje dak
taras Jonas Kunca ne tik gydo žmones, 
bet taipogi ūkininkauja. Kartu su broliu 
ir kitais dalininkais jie įsigijo ūkį, (kuria
me vien pomidorais buvo užsodinta 50 ha. 
Dr. Kunca išrinktas vietos ūkininkų dele
gatu derėtis su vyriausybe dėl produktų 
kainos.

JAV LIETUVIŲ ISTORIJA ANGLIŠKAI

Prof. dr. A. Kučas paruošė spaudai sa
vo Amerikos lietuvių istorijos lietuviškos 
laidos anglišką versiją „Lithuanians in 
America“, talkinamas J. Boley, šį veikalą 
numato išleisti Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla.

Žentą Tenisonaitė

ŠĮRYT

Šįryt, vos tik pradėjus aušti, 
pragydo negirdėtas paukštis. 
Švelniai, lyg nežinodamas 
kokiu tembru dainuot 
ir sveikinti rainuotą rytą.

Atsiliepė kiti. Ir visas choras, 
tarytum šventos giesmės palydovai. 
Bematant subangavo oro bangomis 
aidai svajingos sutartinės.
Ar tu šįryt girdėjai?..

Ar tu matei
berželio naują drabužėlį?
Šilkinį, žalią ir romantišką, 
papuoštą sidabrinėmis sagutėmis. 
Ar tu matei?...
Ar tu matei?..

Pavasaris vėl kviečia mus 
išgerti dieviškąjį džiaugsmą. 
Svaigina tulpės žiedo turinys... 
Nektaru kvepia Dievo žalumynas... 
Išgerk šįryt gyvybės žaizdro eleksyrą. 
Tegu rytojus laukia...

vo vyresnio amžiaus vyrai, išvežti iš Lietuvos dar
bams į Vokietiją. Pasiliko pusk. Juozas K. „Vistiek 
nešbėgsime nuo Ivano“, sakė jis. Bet aš nenustojau 
vilties.

Didžiuoju keliu ėjome ne tik mes, lietuviai, bet 
ir daug vokiečių, kiekvienas sau. Pakelėse pilna ka
rinės aprangos ir ginklų. Mūsų grupė galutinai su
byrėjo. Keli mūsų vyrai surado kažkur mažą veži
mėlį, pakrovė į jį aprangą ir sparčiai žygiavo į va
karus Rostocko link. Bet aš neskubėjau. Man atro
dė, kad geriau palikti kelią ir pasukti į miškelius 
pietuose. Taip ir padariau. Su manim ėjo senyvas 
vyras Petras D. Atėjome iki Damgarteno. Tiltas per 
upę susprogdintas, bet pereiti galima. Vos tik 
perėjome upę ir Damgarteno miestelį, priekyje pa
sigirdo smarki artilerijos ugnis. Rusų tankai perkir
to kelią.

Suradome netoli Ribnitzo prie miškelio didelį 
kupstą šiaudų. Po kupstų vokiečių ūkininkai palie
ka lyg ir tunelius, kad šiaudai geriau džiūtų. Mudu 
ir dar du vokiečiai pasislėpėm tame tunelyje. Kitą 
rytą pamatėme, kad keliu nuo Rostocko jau trau
kia rusų arklinė gurguolė, — gal 150 metrų nuo mū
sų kupsto. Mano draugas D. nusiminė. „Vis tiek ne
išbėgsime, geriau pasiduoti, kitaip nušaus mus“. Ir 
jis nuėjo į miestelį. Pasilikau vienas. Perėjau miške
lį, už jo mažas slėnys, o toliau vėl miškas. Tanku
myne praleidau visą dieną pasislėpęs.

Sutemus ėjau toliau per suartą lauką, pro ap
leistą vėjinį malūną, į tamsumą...

Tos dienos rytą, kai mano draugas D. nuėjo 
pasiduoti rusams, aš užėjau pas netoliese buvusį 
ūkininką ir paklausiau, gal jis turi šiaurės-vakarų 
Vokietijos žemėlapį. Jis išplėšė puslapį iš mokykli
nio atlaso ir atidavė man ir dar pridėjo maisto. Su 
žemėlapio ir kompaso pagalba galėjau orientuotis, 
kur esąs. Nutariau eiti į pietų-vakarus šverino link, 
tikėdamas surasti ten anglus. Be to, vakaruose buvo 
upė Varnow, ištekanti iš Šverino ežero. Juo toliau į 
pietus, juo mažesnė upė, tuo lengviau bus ją pereiti. 
Ėjau tik naktimis, pasitikėdamas žemėlapiu ir kom
pasu. Žinojau, kad rusai yra aplinkui, bet rusai ne
žinojo, kad aš čia esu. Kelio ilgis buvo gal 150 km. 
Per miškus, laukus ir balas su visokiais nuotykiais 
vis dėlto pabėgau nuo priešų.

(Bus daugiui)

AUSTRALIJOS LIETUVAITĖ — 
SLIDINĖJIMO MOKYTOJA

Prieš kelerius metus Australijoje susi
pažinusi su sniego sportu ir jį pamėgusi, 
Ugnė Kazokaitė ryžosi pašnekti nepasie
kiamo: pasidaryti slidinėjimo instruktore 
Austrijoj. Dar Australijoje išbandžiusi sa
vo sugebėjimus ir ištvermę šiame sparte, 
ji prieš beveik pusantrų metų išvyko į Eu
ropą išbandyti savo laimės. Tai, ką ji bu
vo pasiekusi Australijoj, buvo daug, ta
čiau instruktore Australijoje negalėjo bū
ti, nes ji vietinė, ne iš Austrijos. Austrijo
je ji perėjo sunkų bandymų stažą,sėkmin
gai išlaikė reikalaujamus egzaminus ir 
jau samdoma kaip kvalifikuota slidinėji
mo mokytoja pačioje Austrijoje, žinoma
me žiemos sporto kurorte Fuegene. čia ji 
sėkmingai išdirbo visą sezoną ir kviečia
ma pasirašyti sutartį dar kitiems dviems 
sezonams. Tačiau žinodama savo pajėgu
mą ir kvalifikacijas, ji nesiskubina susi
rišti ir dairosi patrauklesnių pasiūlymų 
ar sąlygų.

S. KUDIRKA LIUDIJO ATSTOVŲ 
RŪMUOSE

Kovo 13 d. Simas Kudirka liudijo JAV 
Atstovų rūmų Prekybas laivyno ir žuvi
ninkystės komiteto apklausinėjimuose.

Iš Simo Kudirkos pareiškimo, kurį per
skaitė jo vertėja Rima Mironienė, ir atsa
kymų į kongresmanų paklausimus laibiau 
paaiškėjo, kaip jis buvo sovietams atiduo
tas, sumuštas ir parvežtas Lietuvon, (kur 
buvo nuteistas kalėti 10 metų griežto reži
mo stovykloje, ir dėka bendrų nenuilsta
mų Amerikos žmonių pastangų 1974 m. 
jam pavyko išsivaduoti iš kalėjimo ir su 
šeimą atvyko į Ameriką.

BUVO UŽPULTAS J. KAJECKAS

Per Velykas, dienos metu prie pasiunti
nybės namų gatvėje buvo užpultas ir sun
kiai sužeistas Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas. Policija nuvežė į ligoninę, kur 
buvo suteikta pirmoji pagalba, susiūtos 
žaizdos prie pat smilkinio. Tai jau trečias 
kantas, kai min. J. Kajeckas buvo užpul
tas ir sužeistas prie pat pasiuntinybės rū
mų.

DVASIOS NUODAI

Vienas klasikas parašė legendą apie pa
slaptingą ežerą Averną (Avemus — be- 
paukštis). Iš jo gelmių kyla nuodingi ga
rai, kurie užmuša kiekvieną gyvį, įkvėpu
sį jų tvaiką. Skrenda per jį erelis. Galingi 
sparnai pradeda silpti, žvalios akys ap
temsta, ir pagaliau erdvių galiūnas krinta 
kaip akmuo į nuodingas gelmes. Tiruliuo- 
ja vėveršelis. Saldžiai skamba jo giesmė. 
Dausų giesmininkas randa savo kapą juo
duose vandenyse.

Nors tai tik legenda, bet ji puikiai pa
vaizduoja žmogaus gyvenimą. Jame ran
dame uždraustų malonumų ežerą, kuris iš 
tolo atrodo nekaltas, bet prisiartinusiai 
aukai neša mirtį. Ne vienas žmogus, pil
nas pasitikėjimo, nevengia jo, tikisi, kad 
perskridęs pakrantę, šiek tiek pasklandęs 
virš tamsių vandenų, jis vėl grįš į saugias, 
nepavojingas padanges. Iš tikrųjų, tai yra 
Dievo gerumo bandymas. Išdidumą seka 
žiaurus puolimas. Dvasios sparnai nusilps
ta, vidinis džiaugsmas miršta, užnuodyta 
siela praranda Dievo vaikų laisvę. Ji tam
pa nuodėmės ir apgaulingų vilionių verge.

Gražūs yra Viešpaties maldos žodžiai. 
Jais kreipiamės į mūsų Dangiškąjį Tėvą, 
kad Jis neleistų mūsų gundyti. Ar tai ne 
Tvėrėjo pajuokimas, jei mes, kalbėdami 
•tuos maldos žodžius* nebėgame nuo pa
gundų, bet kartais jų ieškome.

Šiomis dienomis daug kalbama apie mū
sų aplinkos užteršimą. Dujos, radioakty
vios dulkės, dirbtinės trąšos, įvairūs ne
švarumai nuodija orą, gyvybę nešančią 
žemę, upes, vandenynus. Bet dar pavojin
gesni nuodai teršia dvasinę atmosferą, 
kuria kvėpuoja siela. Kiekvieno Dievo vai
ko pareiga yra valyti moralinę aplinką, 
kovoti prieš nuodų šaltinius. Vartokime 
dvasines ir medžiagines priemones. Turint 
modernias komunikacijos priemones, lais
vą spaudą ir žodį, galima pasiekti dauge
lio žmonių sąžines. Bset pirmiausia mes tu
rime patys save atsinaujinti Kristuje. 
Kaip duonos raugas paplinta per visą duo
ną, taip ir dorovės žibintas savo šviesa ap
šviečia daug tamsių širdžių.

Žmonija stovi kryžkelėje. Ji turi pasi
rinkti tarp atominio karo ar taikos, tarp 
teisybės ar smurto, tarp taip vadinamos 
laisvos moralės ar krikščioniškos etikos, 
kuri pripažįsta asmens svarbą, prigimtus 
gamtos įstatymus ir amžino Dievo valią, 
pasireiškiančią tvariniuose ir jo paties be
galinėje būtybėje. Taip, žmonija stovi 
kryžkelėje, kuri nulems jos ateitį. Tas le
miantis pasirinkimas liečia ne vien tik 
tautas, 'politikus, bet kiekvieną žmogų. 
Reikėjo tik keletos padorių, teisingų žmo
nių, kad Dievas pasigailėtų nelemto Sodo
mos miesto. Vienas teisingasis gali veikti 
kaip žaibolaidis, kuris nukreipia Dievo 
rūstybę.

A. Gcryba
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Liliją Šukytę aplankius
Jau senokai mūsų spaudoje nematyti jo

kios žinutės apie solistės talijos Šukytės 
dainos kelią. Tat ir užsukau su ja pasikal
bėti. Be to, norėjosi aplankyti vienišą mū
sų dainininkę, prieš porą mėnesių palaido
jusią mylimą mamą.

Tat pirmas klausimas ir buvo — kaip 
verčiasi, kaip gyvena be mamos.

— Sunku. Su namų ruoša šiaip taip su
sitvarkau, nes už darbą gali užmokėti ir 
gauti žmogų. Blogiau dvasiniai. Mamos 
niekas neatstos. Ji buvo patarėja visame 
kame. Jos žodis buvo visada teisingas, 
bent kas mane liečia. Aš nieko nedaryda
vau be mamos nuomonės. Nors ir turint 
teatrinį instinktą, labai svarbu turėti ša
lia žmogų, kuriuo pasitiki. Šiuo metu aš 
nesu dvasiškai pasiruošus, man būtų ne
įmanoma mokytis ką nors lietuviškai dai
nuoti. Visi lietuviški koncertai man yra 
per daug surišti su mama, su kuria aptar
davau kiekvieną dainą, poezijos interpre
taciją, žodžio sujungimą su muzika.

Paskutiniu metu Lilija Šukytė dainuoja 
Muencheno, Vienos, Koelno, Berlyno, Zue- 
richo teatruose. Radau beruošiant naują 
partiją Muencheno operos festivaliui, Mo- 
zarto „Idomeneo“ operos premjeroj Ilijos 
rolę. Festivalyje, Cuvillėe teatre dainuos 
5 kartus: tris kartus „Idomeneo“ operoj 
ir 2 kartus Capriccio.

— Šiemet, — sako panelė Šukytė — tu
riu labai daug darbo, visas laikas išpla
nuotas, bevažinėjant iš vienos operos į ki
tą. Ele to, Italijoj, radiofonui dainavau Bu
soni operą „Bnautwahl“. Tai vėlyba ro
mantika, maždaug Strausso, Pfiznerio sti
liaus. Pernai išėjo plokštelė, Cavalli 
„Egisto“ opera. Išleido Eurodesk. Toje 
plokštelėje dainuoju pagrindinę soprano 
rolę, tik tų arijų ten nedaug. Tai baroko 
muzika. Cavalli rašė gražiausias vietas 
mezzosopranui, ne sopranui .

— Keliomis kalbomis tenka dainuoti?
— Itališkai, vokiškai, prancūziškai, ang

liškai ir net rusiškai teko dainuoti.
— Ar nesunku dainuoti vieną savaitę po 

kelias skirtingas operas ir skirtingomis 
kalbomis?

— Be abejo, nelengva. Ne tiek skirtinga 
kalba, kiek skirtingo stiliaus operų daina
vimas viena po kitos sudaro sunkumų.

— Kokiuose teatruose, kokiose aplinky
bėse Jums mieliausia dainuoti?

— Yra labai įvairių spektaklių, kad ir 
publika nevykus, ir dirigentas prastas, ir 
orkestras prastai groja... Išėjus iš teatro 
ne kartą galvoju: — „ką aš čia veikiu, 
kam aš čia dainuoju“... Bet būna spektak
lių, kur tikrai yra tas „gewisse etwas“. Be 
abejo, pasauliniai teatrai, kaip Muenche
nas, Viena, Berlynas yra visada atrakty- 
vesni, negu koks nors provincijos teatras. 
Akustika Muenchene, Vienoj yra dieviška!

— Ar Traviata vis dar yra Jūsų mėgia
miausia opera?

— Tikriausia. Ji man patinka dėl savo 
vaidybos dimensijų.

— Keliose operose esate iš viso daina
vusi?

— Tur būt, bus jau kokios dvidešimt 
penkios. Bet jų visų neskaičiuoju į savo 
repertuarą, nenoriu jų visų interpretato- 
re skaitytis. Pavyzdžiui esu dainavusi ke
letą, kad ir pasaulinių premjerų Kanado
je, bet jos man mažai įdomios.

— Ar nepavargot dar, bevažinėdama iš 
teatro į teatrą, vis į kitą miestą, į kitą 
valstybę?

— Seniai pavargau. Niekad nemėgau ke
lionių, nes niekad nevažiuoju kaip turistė. 
Matau tik aerodromą, hotelį, teatrą, ir tai 
užpakalines duris...

— Ar visi teatrai vienodai atlygina už 
tą pačią rolę?

— Ne. Kiekvieną sezoną darau sutartį 
su visais teatrais iš naujo, nes tada kyla 
honorarai. Pavyzdžiui, Muenchenas moka 
prasčiau, o iVena — pasakiškai gerai! Ber
lynas moka gerai, nes turi didelį etatą iš 
valdžios. Muencheno opera valdžia mažai 
rūpinasi, bet, neatsižvelgiant į tai, visi 
dainininkai į Muencheną veržiasi. Vokie
čiai dainininkai dainuotų nemokamai, kad 
tik gautų sėdėti tame mieste... Teatras 
naudojasi tuo ir kerta kiek honorarus. 
Muencheno opera turi nuostabią tradici
ją, grandiozinę operą, iš Vokietijos miestų 
Muenchenas atraktyviausias.

— Mūsų amžius yra pilnas pasikeitimų, 
tempo visose srityse. Sakykit, ar teatro 
mene ir darbe irgi panašiai daug naujo
vių, ar pas jus 'kiek ramiau?

— Yra režisierių, kurie mėgst a naujo
ves, bet yra ir konservatyvių. Modernus 
teatras kartais labai nemuzikaliai insceni
zuoja. Ir didieji dainininkai tada priešina
si. Modernūs kompozitoriai — avangardis
tai rašo žiauriai nebalsiniai: gali prarasti 
balsą, jų kompozicijas besimokydamas. 
Tad rimtas dainininkas retai tokią rolę 
priima. Kitas avangardistas vėl insceni
zuoja taip moderniai, kad sunkiausias fra
zes turi dainuoti ne tiesiai į publiką, o į 
šoną, tada persirėki ir nieko iš to sau dva
siškai negauni. Suprantama, ne visada ga
li protestuoti. Nenorėdamas dainuoti, kar
tais turi pats trauktis.

— Norėčiau dar pateikti keletą „užku
lisinių“ klausimų: Pavyzdžiui, kokie san
tykiai su dainininkais?

— Menininkai, dainininkai laikosi labai 
nuošaliai, atskirai. Yra didelė konkuren
cija ir jei su kuo nors konkuruoji dėl duo
nos, tai niekad nedraugauji asmeniškai. 
Dar lengviau bendrauti su dainininkais, 
kurie nėra tavo balso, kito tembro. Bet iš 

viso įprasta laikytis atokiau. O draugys
tės, kompanijos iš viso kenkia daininin
kui. Aš niekad nesu dainavusi gerai, kai 
buvau kur kompanijoj. Iš vienos pusės, 
vienatvė yra sunki, sunkiai pakeliama, bet 
iš kitos pusės — ji būtina dainininkui. 
Bent man.

Lilija Šukytė grafienės Almavivos rolėje 
(Opera — „Sevilijos kirpėjas“).

— Kaip Jūs išlaikote tokį šviežų veidą, 
nors ir vartojate dažnai grimą?

—- Naudoju tik gerą, brangų grimą. La
bai svarbu po spektaklio gerai išvalyti 
odą. Primadona grimuojasi kaip nori, nie
kas nevaržo, nenustatinėj a. Mažesniame 
teatre, žinoma, reikia mažiau grimo, di
desniame daugiau. Svarbu ir apšvietimas. 
Jei jis subtilus, gali eiti ir visai su mažai 
grimo. Seniau grimuodavosi daugiau teat
rališkai, nesubtiliai, smarkiai, ir; >grimas 
buvo ne toks geras, užtat ir veido odą su
gadindavo greit. Dabar su tais visais kos
metiniais išradimais ir grimas subtilesnis. 
Sunku dainuoti su grimu, nes užblokuotos 
poros, akis skauda. Kostiumai daugiausia 
labai stori, vilnoniai, — kad gražiai kris
tų, — t(;t karšta dainuoti.

■— Ir dar vienas nekuklus klausimas: ar 
nėra pasitaikę užmiršti rolės?

— Pasitaiko. Bet iki šiol vis pavyko ir 
susigaudyti, išsisukti. Jei porą žodžių pa
miršta ,vietoj vieno žodžio padainuoji kitą, 
arba ilgesnį laiką patęsi kokią “a“ ar “e“, 
ar dar kokią nesąmonę... Kiti kolegos kar
tais sustoja. Priklauso nuo užmiršimo rū
šies. Ir geriausią atmintį turint, gali pasi
taikyti pamiršti.

A. Grinienė

Kilt
„Darbininkas“ (Nr. 14) straipsnyje „La

bai svarbu ir skubu“ kelia klausimą, ku
rį kai kas Europoje laiko vieno JAV laik
raščio korespondento sukelta perdėta bai
me.

„Visur jau paskelbta apie didelį pavojų, 
kad Valstybės departamentas, vis labiau 
pataikaudamas sovietam, norėdamas išlai
kyta bendradarbiavimo politiką, gali pri
pažinti Baltijos kraštų okupaciją ir juos 
atiduoti Sovietų Sąjungai. Ir tai gali atsi
tikti labai greitai — dar šią vasarą.

Nuo II-jo pasaulinio karo tai yra pats 
didžiausias pavojus Lietuvai ir kitiem pa
vergtiem kraštam, štiai ateina laikai, kad 
didžiųjų laisvių šalis, pati gynusi kitų lais
vę, ima ir nusilenkia pavergėjui okupan
tui, net viešai pripažįsta jo žygius ir už
grobtus turtus atiduoda. Toks elgesys yra 
prieš pagrindinius moralės principus, nes 
teisę į laisvę turi lygiai tą pačią tiek dide
li, tiek maži. Drauge tai yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių laisvės principo išda
vimas.

Kad tai neįvyktų, turime tuč tuojau re
aguoti, nes reikalas yra labai skubus ir la
bai svarbus. Jei nereaguosime, tai mūsų 
laisvės bylą visai nustums į nežinomybę."

„Draugo“ (Nr. 64) b. kv. rašo apie Ka
raliaučiaus sritį, kaipo Sovietų kariuome
nės stovyklavietę. Be kita ko, apie patį 
Karaliaučių pateikiama tokių žinių.

„Karaliaučiaus mieste šiuo metu -gyve-1 
na 300,000 gyventojų, o visoj srity 800,000. 
1939 m. mieste buvo 400,000 gyventojų.

Tilžėje, kuri dabar vadinama Sovietsku, 
atidaromas didžiulis trikotažo fabrikas. 
Rūpinamasi ir kolonistų „dvasiniais“ rei
kalais. Karaliaučiuje atidaryta knygų lei
dykla, Karaliaučiaus srityje gyveną rusai 
rašytojai raginami čia spausdinti savo 
veikalus. Atsirado ir teatras, atidarytas 
miesto parkas, iš naujo auginami medžiai 
ir krūmai. Senieji Karaliaučiaus sutvirti
nimai paverčiami istoriniu muziejum, ku
riame įruošiamas gintaro dirbinių muzie
jus. Šis muziejus bus atidarytas š. m. ba
landžio mėnesį, rusams minint 30 metų 
miesto ir srities užėmimo sukaktį.

Karaliaučiuje buvo 98 tiltai. Karo metu 
beveik visi jie buvo sunaikinti. Tuojau po
kario metais buvo atstatyti 7 tiltai per 
Priegliaus upę, per kuriuos rusai trans-

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

KALBOS VADOVĖLIS

Praėjusiais metais per DBLS Tarybos 
suvažiavimą V. Andruškevičius iškėlė, o 
per atstovų suvažiavimą kažkas vėl pa
kartojo sumanymą išleisti lietuvių kalbos 
vadovėlį. Iš tikrųjų buvo siūloma išleisti 
angliškai-lietuvišką ar lietuviškai-angliš- 
kų pasikalbėjimų brošiūrėlė, tokią, kokias 
leidžia kelionių biurai turistams, nemo
kantiems lankomojo krašto kalbos. Suma
nymo autoriaus nuomone, tokia brošiūrėlė 
labai reikalinga ir ji būtų labai greitai iš
parduota. Tačiau dėl to pasiūlymo, berods, 
niekas rimtai nepasisakė. Tik viename 
JAV lietuvių laikraštyje teko matyti žinu
tę, kad vis dėlto ruošiamasi tokią brošiū
rą išleisti.

Rimtai pagalvojus, atrodo, kad lietuviš- 
kai-angliškų pasikalbėjimų leidimas -jau 
yra pavėluotas. Šių eilučių autoriui yra ži
nomas tik vienas atsitikimas, kai čekų kil
mės žmogus pasiteiravo apie tokią bro
šiūrą. Kas kita, jeigu ji būtų pasirodžiusi 
1947-1948 m., kai dauguma naujųjų atei
vių nemokėjo nei žodžio -angliškai. Todėl 
ji buvo ne tik reikalinga, bet beveik būti
na. Pvz. jaunas lietuvis nori iš šokių pa
lydėti anglaitę į namus. Žodyne jis susira
do, kad tinkamiausias žodis būtų accom
pany. Tad ir rezga nedrąsiai sakinį: „Can 
I accompany you home?“ Mergina šypsosi 
ir nevisiškai supranta, ko vaikinas nori. 
Arba, sakysime, nuėjęs į krautuvę, vyras 
paprašo pardavėjos stockings, nors iš tik
rųjų jis norėjo nusipirkti vyriškas kojines 
(socks)... Tai tik pora pavyzdžių. Tokių 
kurijoziškų pasikalbėjimų būdavo šimtai. 
Juos visus surinkus, tikrai įdomi brošiū
ra susidarytų .

Per 28 metus kiekvienas, net ir nenorė
damas, pramoko susikalbėti, kelio pasi
klausti, apsipirkti. O jeigu kuris neišmo
ko, tai ir brošiūra nieko nebepadės, nes 
angliškai skaityti yra sunkiau, negu kal
bėti. Dažnas prisimename, kaip po lietu
viškų kalbų mūsų šventėse ar minėjimuo
se anglai stebėdavosi, kad lietuvių kalba 
esanti labai panaši į anglų. O mes juk kal
bėdavome angliškai...

Mūsų jaunimui tokia brošiūra dar ma
žiau reikalinga, nes didelė jų dalis jau ir 
taip tik angliškai kalba. O gal buvo kalba
ma apie angliškai-lietuvišką brošiūrą? Gal 
manyta, kad tuo būdu lietuviai tėvai ga
lės lengviau su savo vaikais susikalbėti ar 
juos lietuviškai pramokyti? Abejotina. 
Jeigu jau nepavyko -pramokyti vaikų gy
vu žodžiu, tai ir brošiūra nebeišgelbės. Tą 
patį būtų galima pasakyti ir apie mišrias 
šeimas, kuriose viena ar antra pusė užsi- 

rasa
portavo -savo armiją. Ilgainiui atstatyta ir 
daugiau tiltų. Didžiausias yra kilometro 
ilgio ir 27 metrų pločio.

Yra žinių, kad Karaliaučiaus srities gy
venimas artimiausiu laiku bus gyvinamas, 
gyventojų skaičius didinamas. Taigi Ma
žoji Lietuva bus dar labiau kolonizuojama 
rusais ir tuo pačiu tols nuo savo motinos 
— Didžiosios Lietuvos. “

„Keleivis“ (Nr. 14) savo vedamajame 
nepagaili karčių žodžių JAV vyriausybei, 
leidusiai pasaulyje įsigalėti komunizmui. 
Ten rašoma:

„Tautos ir valstybės, -kurių idealai tėra 
tiktai persotintame pilve ir išpūstoje pini
ginėje, vargiai gali atlikti reikšmingą pa
saulinės taikos, demokratijos ar aplamai 
civilizacijos lapgynimo misiją. Tokiai tau
tai bet kuris skaudesnis aukojimasis tuoj 
pasirodo per brangus, per nuostolingas ir 
kenkiantis prabangiam -savų piliečių gyve
nimui, ir ji kovoje greitai pritrūksta ne 
tik ištvermės, bet ir sveiko proto. O tada 
laimi barbarai, kurie neturi ko prarasti.

Apgailestaujant tenka tarti, kad tokį 
tragišką sotaus ir naiviai gero pilvūzo pa
vyzdį jau kelintą kartą pasauliui pade
monstruoja Jungtinės Amerikos Valsty
bės, — ligonio prezidento rankomis atida
vusios antrojo pasaulinio karo laimėjimus 
sovietams, kvailystei paryškinti nepasili- 
kusios į Berlyną netgi koridoriaus, leidu- 
sios įsigalėti komunistams Kuboje ir da
bar palikusios komunistų piautuvui pri
baigti Pietų Vietnamą, Kambodiją ir, ži
noma, neilgai trukus — Tailandą.“

VATIKANAS IR LIETUVA
Lugano „Giornale del Popolo“ sausio 21 

d. atspausdino straipsnį apie Vatikano po
litiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Tarp ki
ta ko cituoja Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje tilpusią lietuvių katalikų nuo
monę dėl dialogo tarp Vatikano ir Krem
liaus. Lietuviai katalikai esą manytų, kad 
toks dialogas būtų naudingas, jei abi pu
sės turėtų geros valios ir nuoširdžiai no
rėtų susitarti. Deja, jie neturi jokių iliuzi
jų dėl sovietų daromų dosnių pažadų ver
tės ir būkštauja, kad tokie dialogai gali 
pakenkti Vatikano vardui Lietuvos kata
likų tarpe. (ELTA).

mano kalbos pramokti ar vaikus pamoky
ti.

Čia minimas vadovėlis būtų naudingas, 
jei pvz. į Angliją nuolatos atvyktų nauji, 
kalbos nemoką, ateiviai iš Lietuvos. Tokia 
padėtis susidaro, kai atvyksta darbininkai 
iš Italijos, Ispanijos ar Portugalijos. Jiems 
tokia brošiūra yra būtinybė. Bet mums — 
pavėluotas reikalas. O jei kas nori savo 
anglų kalbos mokėjimą patobulinti, tas su
siranda tikrų, modemiškų vadovėlių.

Bet gal brošiūros siūlytojai turėjo gal
voje dar kitokius motyvus, kurių šių eilu
čių autoriui nepasisekė pagauti?

B. Šarūnas

LIETUVOJE
ŠIUKŠLINAMAS KAUNAS

A. Kadžiulis „Tiesoje“ aprašo, kaip 
Kaune nepaisoma švaros ir net higienos 
reikalavimų. Štai dalis jo aprašymo:

Keliai ir klystkeliai
Kaip žinoma, vasario paskutinėmis die

nomis Vilniuje įvyko Lietuvos kultūros 
darbuotojų antrasis suvažiavimas. Jame 
dalyvavo rašytojai, darbininkai, kompozi
toriai, aktoriai, mokslininkai, kultūros na
mų bei bibliotekų darbuotojai.

Suvažiavime didelę kalbą pasakė Lietu
vos KP CK sekretorius A. Barkauskas. 
Pasiremdamas komunistų partijos dogmo
mis ir L. Brežnevo kalbomis, jis nužymė
jo Lietuvos kultūrininkų kelius ir nurodė 
kai kuriuos jų klystkelius. Iš šios įdomios 
kalbos matyti, kad Maskvoje skelbiamoji 
detentė Lietuvos nesiekia ir ideologinė ko
va ne tik neatslūgo, bet dar paaštrėjo. Ta
tai matyti iš čia pateikiamos vienos kitos 
kalbos ištraukos.

Pažymėjęs, kad susidomėjimas Tarybų 
Sąjunga labai padidėjo, load ekonominiai, 
moksliniai ir kultūriniai mainai, kuriuose 
dalyvauja ir Lietuva, išsiplėtė, jis pareiš
kė:

„Tačiau kartu paaštrėjo ideologinė ko
va, nežinanti jokių paliaubų ir kompromi
sų. Nekeisdami savo strateginių tikslų — 
kenkti socializmui, tarptautiniai reakcijos 
centrai ėmė manevruoti, naudotis subti
lesniais ideologinės diversijos metodais. 
Tokius „šaltojo karo“ laikų ginklus, kaip 
grubų melą ir klaidinimą, įvairius prasi
manymus, šiandien tevartoja tik sustaba
rėjusi© mąstymo antikomunistai. Šiandien 
buržuazinė propaganda tapo lankstesnė, 
stengiasi sudaryti tariamąjį „objektyvu
mo“ vaizdinį. Tikrieji buržuazinės ideolo
gijos siekiai neretai dangstomi apgaulin
gomis „menininko laisvės“, „estetinės me
no paskirties“, „kūrybinių ieškojimų“ fra
zėmis. Jomis prisidengus, bandoma mus 
suvilioti įvairiomis kapitalistinio gyveni
mo madomis. Ypač klastingas siekimas 
žaisti nacionaliniais jausmais, skatinti na
cionalizmą, religinį fanatizmą. Tokias 
idėjas mėgina prabrukti įvairūs reakcingi 
emigraciniai sluoksniai. Jeigu atviri anti- 
tarybininkai pasisako už kultūrų izoliaci
ją, tai kiti per kultūrinį bendradarbiavi
mą norėtų žadinti svetimą socializmui 
kultūros kūrybos kryptį (m. pabr.). To 
siekiama ir abstraktaus meno garbinimu, 
ir subtiliomis užuominomis apie „vienin
gą tautinę kultūrą“, ir veidmainišku mei
likavimu tiems menininkams, kurie buvo 
kritikuoti spaudoje ar kurie tiesiog pasi
duoda meilikavimo hipnozei.“

Kalbėdamas apie meną, A. Barkauskas

Pabiros
DIRBTINĖ PIRAMIDĖ

Egipto penkių tūkstančių metų istorijai 
pavaizduoto numatoma pasit^tyti „aukįsif 
nę piramidę“. Ji bus pastatyta iš stiklo ir 
kaštuos £291 milijoną. Piramidės plotas, 
kaip ir Cheopso piramidės — 25.000 kv. 
metrų, aukštis 499 pėdos. Specialus trau
kinys per septynis aukštus nuveš į pirami
dės viršūnę. Pakeliui žiūrovai matys Egip
to istorijos įvykius ir raidą. Prie pirami
dės bus nuolatinis technikos parodas cent
ras.

NAUJAS BRITŲ IŠRADIMAS
Britų EMI firma prie Londono išrado 

naują aparatą, kuris pavaduoja Rentgeną. 
Šis aparatas parodo ir tas vidaus kūno da
lis, kurių Rentgeno spinduliai be specia
lių dažų ar chemikalų negali nufotogra
fuoti. Ypatingai didelės reikšmės šis išra
dimas turės smegenų ligų tyrimams.

IŠAUGINO MILŽINIŠKUS APELSINUS
Brazilijos „Diario do Grande ABC“ va

sario 25 d. laidoje įdėjo žinutę apie mūsų 
tautietį Meldutį Laupinaitį, kuris Amazo- 
noje atrado naują apelsinų medžių rūšį, 
kurie neša 2-3 kg svorio vaisius. Laikraš
tis Laupinaitį vadina tarptautinio masto 
žurnalistu. (ELTA).

Jaunimas ir Lietuva

Spaudoje dar vis pasitaiko diskusijų dėl 
mūsų jaunimo lankymosi Lietuvoj. „Atei
tyje“ (Nr. 3) redaktorius kun. dr. K. Tri
makas paduoda santrauką anketos, kuri 
buvo pasiųsta penkiolikai studentų, nese
niai lankiusių Lietuvą (atsakė 8). Tos an
ketos išvados yra tokios:

Aplankius kraštą, visų nuomonės apie jį 
kaip nelaisvą šalį nepasikeitė, išskyrus 
vieno — to, kuris buvo pradėjęs galvoti: 
„O gal ten nėra taip bloga“. Jis pamatė 
okupaciją „visoje žiaurioje nuogybėje“. 
Visi kiti rado, kaip įsivaizdavo. Tik vienas 
pridėjo, kad „kai kuriais atžvilgiais te
nykštis gyvenimas (bendras gyvenimo 
standartas) atrodo geresnis, negu įsivaiz
davau“.

Apsilankymas daugumai sutvirtino tau
tinį sąmoningumą: įskiepijo pasiryžimą 
pasilikti stropiu lietuviu, nušvietė lietuvy-, 
bės išlaikymo reikšmę, įgalino atrasti Lie
tuvą kaip tautą, nebe vien žemę, padėjo 
atrasti Lietuvą kaip Didįjį Prasmenį arba 
tai idėjai davė naują perspektyvą. Vienas 
gi sakėsi negalįs laikyti „dabartinės“ Lie
tuvos „Didžiąja Prasme“.

Ypatingai charakteringas vieno studen
to toks išsireiškimas: „Man įspūdį padarė 
komjaunuoliai, ant atlapo nešioją Lenino 
ženklelį, o širdyje antikomunizmą. Reika
las jiems būti dvilypiais mane sukrėtė, 
nors jie tai priima kaip natūralų dalyką.“

„Baisiai atrodo ir pats Girstupis. Jis dar 
ne visai uždengtas, ir ten, kur upelis atvi
ras, sklinda kanalizacijos tvaikas. Žmonės 
ingi verčia atliekas į upelį. Visa tai paten
ka į Nemuną. Ties Vilijampolės tiltu ka
nalizacijos kolektorius, ten vanduo labai 
užterštas, stovi lentelės su užrašais „Mau
dytis draudžiama“. Deja, vasarą upėje 
maudosi vaikai, nepaisydami jokių įspėji
mų. O juk nešvarumai — infekcijos šalti
nis.

Antisanitarinė padėtis 18-osios namų 
valdybos kiemuose — jie užversti šiukšlė
mis, pūvančiomis maisto atliekomis. Są- 
nitarijos ir epidemiologijos stoties dar
buotojai surašė namų valdytojui Boleslo
vui Mulerovi’čiui protokolą, nubaudė jį 10 
rublių bauda. Valdytojas, užuot puolęs 
švarintis, nubėgo į teismą skųstis. Teis
mas baudą sumažino iki 5 rublių, šiukšlių 
nesumažėjo.

Laisvės alėjoje iš tolo šviečia puošnios 
„Orbitos“, „Metropolio“ iškabos. Tuo tar
pu jų kiemuose — šiukšlynas. Nepastato
ma pakankamai konteinerių atliekoms, ir 
palaidas šiukšles nešioja vėjas. Blogiau
sia, kad čia yra ne tik restoranai, bet ir 
viešbučiai. „Baltijos“ restorane šiuo metu 
vyksta statyba, visur pilna šlamšto: mėto
si metalinės ir medinės dėžės, stiklo šukės, 
maisto atliekos.“ 

sako, kad jo aukščiausias idealas ir tiks
las yra komunizmas. Meninė sąmonė ne
galinti būti bespalvė, nesocialistinė. Ir čia 
jis atkreipia Lietuvos menininkų dėmesį į 
jų klystkelius:

„Kodėl vėl prisimename šiuos, atrodo, 
visiems gerai žinomus dalykus? Ogi dėl to, 
kad vienas kitas jaunuolis, prisiklausęs 
užsienio „balsų“ ar visiškai nepažindamas 
mūsų gyvenimo tikrovės, pasuka į klyst
kelius. Jis pradeda rašyti tokias eiles, ku
riose nesurasi nei turinio, nei formos. Jis 
konstruoja tolimus nuo tikrojo meno pa
veikslus, kurių kitaip nepavadinsi, kaip 
chaosu, antimenu. Panašiai kuriama ir 
muzika, niekuo nesiskirianti nuo reakty
vinio lėktuvo riaumojimo. O kai tokiam, 
atsiprašant, rašytojui ar menininkui šla
kai, kad šitokie „kūriniai“ mums nereika
lingi, jie mums nepriimtini, jis nejuokais 
įsižeidžia. Girdi, žmogui reikia leisti veik
ti ir kurti taip, kaip jis nori. Jam ir į gal
vą neateina, kad šitaip beprasmiškai elg
damasis valstietis paliktų mus be duonos, 
o darbininkas — be kitų būtiniausių ga
minių.“

Ne be nuodėmių ir spauda.
„Vis dar atsiranda tokių, kurie bando 

įvairius trūkumus pateisinti samprotavi
mais apie žmogiškojo egoizmo įgimtumą, 
skleidžia pesimistines nuotaikas: atseit, 
nieko nepadarysi — kokie gimėm, tokie 
esam ir tokie liksim. Panašios mintys ne
seniai buvo pareikštos literatūrinėje spau
doje. Straipsnių autoriai, bandydami aiš
kinti opius visuomenės gyvenimo reiški
nius, nepakilo iki marksistinio jų suprati
mo lygio, todėl ir išvadas pateikė klaidin
gas. Neapgalvotų publikacijų pasitaikė ir 
jaunimo spaudoje.“

Suvažiavimui baigiantis, paskelbtas 
kreipimasis į visus Lietuvos kultūros dar
buotojus, kuriame sakoma:

„Mes nė akimirkai negalime pamiršti 
dabar vykstančios aštrios ideologinės ko
vos. Mūsų pareiga — apsiginklavus mark- 
sistine-leninine ideologija, klasiniu sąmo
ningumu, tvirtomis žiniomis, atremti bet 
kokį priešiškos ideologijos pasireiškimą, 
demaskuoti jos esmę.“

Čia, tur būt, ir reikia parašyti tašką vi
soms kalboms apie kultūrinį bendradar
biavimą, nes Lietuvos kultūrininkai aiš
kiai pasisako už griežtą, be kompromisinę 
kovą.
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TEISINGAS ADRESAS

Seniau Lietuvių Namų Londone Code 
Nr. buvo 2PU. Dabar jis yra 2PT. Tad tei
singas Lietuvių Namų adresas yra Lithua
nian House ( arba Lietuvių Namai) 2 Lad- 
broke Gardens, London, Wil 2PT.

BIRŽELIO 8 D.

Visi, kuriems įdomūs lietuviški reikalai, 
kviečiami į viešas diskusijas Lietuvių Na
muose, sekmadienį birželio 8 dieną 15.00 
vai. Bus liečiami seni ir nauji klausimai, 
pagal dalyvių pageidavimus. Diskusijas 
organizuoja „Penktadienio Klubo“ inicia
toriai. Ypač kviečiami jaunesnės kartos 
žmonės. Jūsų nuomonės yra svarbios 
mums visiems.

JUNE 8TH

All those interested in Lithuanian 
matters are invited to an open discussion 
at Lithuanian House on Sunday June 8th 
at 3.00 pm. Both old and new topics will 
be covered, in accordance with the 
interests of those present. The meeting is 
being organisd by the initiators of the 
„Friday Club". Members of the younger 
generation will be particularly welcome. 
Your views are important to us all.

BALTŲ MITINGAS

Birželio 14 d. (šeštadienį) 7.30 vai. uk
rainiečių salėje — 154 Holland Park Ave. 
W11 (požeminė stotis Holland Park) Bal
tų taryba D. Britanijoje rengia estų, lat
vių ir lietuvių masinių deportacijų į Sibi
rą minėjimą.

Mitingui pirmininkaus D. A. Martin, 
Britų Europos Laisvės Lygos pirmininkas.

Kalbės rašytojas ir radijo komentato
rius Janis Sapietis. Jo kalbos tema „Tau
tinis rezistencinis judėjimas Sovietų Są
jungoje“.

Meninėje programoje pasirodys esčių 
moterų choras, vadovaujamas Alberto Je- 
rums.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

LOTERIJA

Londono lietuviškoji parapija, kaip vi
suomet, taip ir šiais metais rengia Derby 
arklių lenktynių loteriją.

Lietuvių bažnyčias Londone rėmėjų pa
stangomis bilietai platinami visose lietu
viškose kolonijose.

Loterijos pelnas skiriamas išlaikymui 
vienintelės lietuviškos bažnyčios Vakarų 
Europoje.

Parapijos klebonas ir Taryba prašo vi
sus lietuvius šią loteriją paremti, įsigy
jant bilietus pas lietuvių bažnyčios rėmė
jus.

Be to, labai reikalingi bilietų platinto
jai. Kas norėtų ateiti į talką ir prisidėti 
prie loterijos pasisekimo, prašome rašyti 
Lithuanian R. C. Church, 21 The Ovai, 
Hackney Road, Landon E2 9DT.

Derby arklių lenktynės šiais metais 
įvyks birželio mėn. 4 d. 3.30 vai. p. p. Ep
som, Surrey.

TRADICINIS VAKARAS
Birželio 28 d., šeštadienį, 8 v. v. Sporto 

ir Socialiniame klube DBLS Pirmas sky
rius ruošia tradicinį Joninių. Petrinių ir 
Poviiinių vakarą.

Pelnas skiriamas Tautos Fondui ir Lon
dono šeštadienio mokyklai.

ŠV. ONOS D — JOS SUSIRINKIMAS

Metinis šv. Onos Draugijos susirinkimas 
įvyko gegužės 4 d. Į naują valdybą išrink
ta: pirm. — A. Kriaučiūnienė, vicepirm. 
— M. Davidavičienė, sekretorė — M. Kna- 
bikienė, kasininkė — M. Parulienė, revi
zorė — R. Černienė.

Komiteto narės: M. Lekavičienė, A. 
Morkuvienė, M. Langavičienė, A. Lingie- 
nė, M. Vikanienė, M. Damidavičienė.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEIGH — gegužės 25 d„ 5 vai.
NOTTINGHAME — geg. 25 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — geg. 29 d., Dievo Kū

no — Devintinės, 19.30 vai., Liet, ži
dinyje.

BRADFORDE — birželio 1d., 12.30 v.: šv. 
Mišios už a. a. Petro Laurušonio vėlę; 
tuoj po Mišių jam įrengto paminklo 
pašventinimas kapinėse.

LEEDSE — birželio 8 d., 3 vai. p. p.
BRADFORDE — birželio 22 d., 12.30 v. p. 

p. — iškilmingos pamaldos už mūsų 
tautos kankinius.

HALIFAXE — birželio 29 d., 1 v. p. p. — 
sukaktuvinės 39 m. kunigystės Mi
šios.

<Su Hohioiais
pasaulyje

MIRĖ O. RUDZEVIČIENĖ

Gegužės 5 d. mirė Ona Rudzevičienė (68 
m.). Ji buvo'kilusi iš senosios ateivių kar
tos ir gyveno Rytų Londone.

AUTOBUSE NEBĖRA VIETŲ
Nebėra daugiau vietų Londono autobu

se, kuris vyksta Lietuvių Sodybom
Visi išvykos dalyviai, kurie užsirašė, 

prašomi susirinkti punktualiai prie Lietu
vių bažnyčios 8.30 vai. ryto, o prie Lietu
vių Namų — 9 vai. ryto. Pasivėlavusiųjų 
nebus laukiama.

GLOUCESTERIS
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 25 d., sekmadienį, Gloucesterio 
ir Stroudo DBLS skyriaus valdyba rengia 
išvyką į Lietuvių Sodybą.

Iš Gloucesterio išvažiuojame nuo ukrai
niečių klubo 8 vai. ryta: iš Stroudo — 8.30 
vai. iš miesto centro.

Išvažiuojame punktualiai, prašome ne- 
sivėlinti.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
TRĖMIMŲ IR ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Birželio 14 d. 7 vai. Wblverhamptono 
skyrius kartu su Birminghamo, Coventrio 
ir Gloucesterio skyriais puošnioje lenkų 
katalikų klubo salėje, Stafford Rd. Oxley, 
Wolverhampton (netoli Goodyear padan
gų fabriko) rengia Trėmimų ir M. K. Čiur
lionio minėjimą.

Gros garsus lenkų orkestras, bus įdomi 
programa, veiks turtinga loterija, „kieti ir 
minkšti“ gėrimai ligi 11.30 vai. Kas svar
biausia — daug pigesni, negu kitur, šokiai 
ligi 12 vai.

Maloniai! kviečiame visus iš arti ir toli, 
pavieniai ar ekskursijomis minėjime daly
vauti.

Skyriaus Valdyba

STOKE-ON-TRENT
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 10 d. vakare, „Sneyd Arms“ 
viešbučio salėje, DBLS Stoke-on-Trent 
skyrius suruošė Motinos Dienos minėjimą.

Minėjimą atidarė ir susirinkusias moti
nas pasveikino skyriaus primininkas P. 
Dudėnas. V. Andruškevičius savo kalboje 
iškėlė motinos reikšmę šeimoje ir tautoje, 
teigdamas, kad lietuvei motinai už jos pa
stangas, rūpesčius ir meilę norėdami atsi
lyginti, turime ne tik šios šventės proga, 
bet kasdien joms reikšti ypatingą pagar
bą. K. Dabkus susirinkusius maloniai nu
stebino originaliu eilėraščiu „Motinai“.

G. Jurgelevičienė, vyro ir dukters pade
dama, parodė Naujųjų Metų sutikimo 
proga susuktą filmą, rūpinosi šokių muzi
ka, o taip pat filmavo ir šio minėjimo ryš
kesnius momentus.

Linksmąją minėjimo dalį paįvairino 
skyriaus moterys, surengusios ir pravedu- 
sios vertingų ir įvairių laimikių loteriją.

Stoke-on-Trent skyrius nėra didelis, nei 
gausus, bet nuoširdžiai bendradarbiauja 
tarpusavyje. Todėl nenuostabu, kad šio 
minėjimo proga susirinko gausus būrys 
lietuvių ir jų svečių.

Šia proga norisi priminti, kad Stoke-on- 
Trent skyrius, vienas iš pirmųjų įsijungęs 
į „Europos Lietuvio“ platinimo vajų, sky
riaus ribose padvigubino „Europos Lietu
vio“ skaitytojų skaičių. O P. Vincaitis, 
skyriaus kasininkas, pareiškė, kad laikan
tis skyriaus visuotino susirinkimo nutari
mo, nuo visų Skyriaus parengimų susida
riusio pelno 10% yra įmokama DBLS-gai. 
Tai yra veiksmingas ir sektinas pavyzdys.

VI. Dargis

NOTTINQHAMAS
A. A. JONAS STRUMSKIS

Balandžio 25 d. Nottinghame mirė nepri
klausomybės kovų dalyvis, savanoris- 
kūrėjas Jonas Strumskis. Buvo gimęs 1893 
m. Kaudrėnų km., Skapiškio vlsč.

Į Angliją su sūnum Broniu atvyko 1948 
m. ir apsigyveno Nottinghame. Iš pradžių 
dirbo, bet vėliau sušlubavo sveikata ir, bū
damas pensininko amžiuje, paskutinius 15 
metų visiškai nebedirbo.

A .a. Jonas mėgo spaudą,; ne tik skaitė, 
bet ir pats rašinėjo. Buvo pradėjęs rašyti 
net savo atsiminimus iš nepriklausomybės 
kovos laikų,, bet liko neužbaigti. Jis buvo 
užsispyręs, labai principingas lietuvis, di
delis patriotas, visokios lietuviškos veik
los rėmėjas ir organizacijų narys.

Mirtis atėjo netikėtai — užmigo ir dau
giau nepabudo. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Apeigas atliko net du kuni
gai. Gražų pamokslą pasakė tuo metu su 
rekolekcijomis važinėjęs prel. V. Balčiū
nas. Palaidotas Wilford Hill kapinėse. Te
būnie jam lengva Anglijos žemė.

MANCHESTERIS
VYSK. M. VALANČIAUS MINĖJIMAS
Manchesterio Liet. Soc. klubas, 121, 

Middleton Rd., Crumpsall, Manchester, 
M8 6JZ, š. m. gegužės 31 d. 6 vai. vakaro, 
šeštadienį, savo patalpose rengia

VYSK. M. VALANČIAUS MINĖJIMĄ.
Bus paskaita, kurioje bus priminta jo 

gyvenimas ir darbai.
Prašome visus atsilankyti į minėjimą ir 

kartu aplankyti klubą.
Klubo valdyba

APSILANKĖ PREL. V. BALČIŪNAS
Prelatas Vytautas Balčiūnas, atvykęs iš 

JAV į Angliją pravesti lietuviams reko
lekcijų, tuo pačiu tikslu balandžio 25 d. 
lankėsi ir Manchesteryje. Kitą dieną po 
pietų ST. CHAD'S, Cheetham, bažnyčioje, 
kur darbuojasi mūsų kapelionas kun. V. 
Kamaitis, buvo lietuviams pravestos reko
lekcijos, kurių metu buvo išklausytos iš
pažintys ir pasakytas gražus pamokslas.

Sekmadienį, Notre Dame seselių vienuo
lyne, prel. V. Balčiūnas atlaikė šv. Mišias, 
į kurias atsilankė apie 80 žmonių. Jų tar
pe matėsi ir iš toliau atvykusių. Pamaldų 
metu buvo pasakytas gražus pamokslas, 
kuris buvo vaizdus ir įtikinantis. Mišių 
metu giedojo choras; vargonais grojo Pet
ras Viržintas.

Vėliau lietuvių klube M. L. K-likų Ben
drijos V-ba svečio garbei surengė pietus 
— pobūvį, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 
40 žmoni:.

Pobūvį atidarė ir jį pravedė M. L. K-kų 
Bendrijos sekr. A. Jaloveckas, kartu pa
sveikindamas garbųjį svečią bei susirin
kusius. Įvairius gausiais valgiais ir gėri
mais apdėtus vaišių stalus, kuriuos paruo
šė B. Barauskienė, M. Pažėrienė, A. Ber- 
natavičienė, N. Kutlkutė, palaimino prel. 
V. Balčiūnas.

Pobūvio metu svečią sveikino klubo 
pirm. V. Bernatavičius, M. L. Sekm. Mo
kyklos K-to pirm. V. Kupstys, DBLS Bol- 
tono skyr. pirm. H. Vaines-Vaineikis ir 
kun. V. Kamaitis, kuris kartu padėkojo 
prelatui už atvykimą ir dvasinį sustipri
nimą. Prel. V. Balčiūnas atsakė į sveikini
mus ir kartu priminė pagrindinius daly
kus, kurių reikia mūsų doriniam gyveni
mui, pabrėždamas, kad mes, išgerdami, tu
rime visad išlikti blaivūs, dori ir sąžinin
gi-

Pobūvis buvo gražiai suorganizuotas ir 
sklandžiai praėjo. Jo metu vyko nuošir
dūs pasikalbėjimai, dainos. Pobūvis nusi
tęsė iki vėlaus vakaro.

Šios rekolekcijos mums buvo dvasinio 
atgimimo šventė.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 3 d. M. L. Sekm. Mokyklos ir 

Skautų Tėvų K- tas surengė MLS įklube 
Motinos dienos minėjimą, i kurį atsilankė 
daug žmonių.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė Tėvų k- 
to pirm. V. Kupstys, kartu pasveikinda
mas motinas ir visus atsilankiusius.

Salėje Motinos Lietuvos garbei buvo pa
rengta gėlėmis išpuošta simbolinė kėdė, 
kuri reprezentavo ir visas lietuves moti
nas, o pagerbiant minėjime dalyvavusias 
motinas, skautės kiekvienai įteikė po gy
vą gėlę.

Paskaitą skaitė evan. kun. A. Putcė. Sa
vo kruopščiai paruoštoje paskaitoje vaiz
džiai nusakė motinos reikšmę ir svarbą 
šeimos, tautos ir žmonijos gyvenime, šio
je paskaitoje buvo minimos Kristaus mo
tina švč. Marija ir lietuvės motinos, ku
rios karžygiškai atlaikė įvairias, ilgas ir 
sunkias okupacijas ir kartu perėjo skau
dų vargo ir kančios kelią. Nors motina yra 
vertinama ir gerbiama visame krikščioniš
kame pasauly (o kai kur net ir pagoniš
kuose kraštuose), tačiau motinos padėtis 
dar nėra pilnai suprasta ir sutvarkyta. 
Šioje paskaitoje buvo prisimintos ir pa
gerbtos visas motinos, nesigailint joms 
gražių ir kilnių žodžių, kurių paskaitinin
kais tikrai daug turėjo.

Meninę dalį atliko skautai-ės, kurią pra
vedė J. Traškienė. Ji pasveikino motinas 
ir atsilankiusius, o taip pat perskaitė Ang
lijos — Vokietijos Vadeivos v. s. J. Mas- 
lausko laišką, kuriame pasveikino ir pa
gerbė visas motinas.

Eilėraščius motinos garbei padeklama
vo E. Kupstytė ir Pažėraitė. Skautės pa
dainavo Lietuva motinėlė, Kam leidai, mo
tule ir angliškų dainų. Eilėraščiuose ir 
dainose buvo girdima graži lietuviška tar
sena. Minėjimas baigtas giesme Marija, 
Marija.

Po programos motinoms buvo surengta 
arbatėlė. Skautai savo reikalams pravedė 
loteriją.

Ta pačia proga Tėvų k-tas nuoširdžiai 
dėkoja kun. A. Putcei už gražią paskaitą, 
liet, klubui už patalpas ir piniginę para
mą, ps. J. Traškienei už programos paruo
šimą ir pravedamą, ps. R. Gerdžiūnienei už 
maisto paruošimą ir gėles ir A. Jakimavi
čiui už visokeriopą pagalbą.

SULAUKĖ 65 M.
Jonas Milaknis, nuolatinis klubo gyven

tojas, šiomis dienomis sulaukė 65 m. am
žiaus. Pensijos, dėl širdies negalavimų, su
laukė nedirbdamas. Ši sukaktis buvo gra
žiai atžymėta draugų būrely. Jonas, kol 
sveikata leido, buvo įsijungęs į visuomeni
nę veiklą. Yra visų pažįstamas ir gerbia
mas.

Visa Manchesterio ir apylinkės liet, vi
suomenė sveikiname Tave, Jonai, šios su
kakties proga ir linkime gražių ir saulėtų 
dienų, tolimesniame gyvenime.

Pastaba

Paskutinėje korespondencijoje „E. L.“ 
įsivėlė net penkios klaidos, ypač margučių 
ir kepuraičių varžybų aprašyme. Organi
zatoriai nesudarė sąrašo, nepadavė kores
pondentui ir neprisiminė, kas ką laimėjo. 
Pašaliniai žmonės, patys gerai nežinoda
mi, padavė klaidingus duomenis. Be to, ne
daug kas žinojo, kad varžybos vyksta, re
zultatų taip pat niekas nepaskelbė. Reikia 
žinoti, kad korespondentui ne visada įma
noma visur būti, viską matyti, viską žino
ti. Ateity, negalint gauti patikimų žinių, 
korespondencijos nebus rašomos, nes už 
tai yra baramas ne kas kitas, bet tas, ku
ris parašo.

A. P-kis

BRADFORDAS
LIETUVOS KANKINIŲ MINĖJIMAS 

BRADFORDE

Bradfordo lietuviai kiekvienais, metais 
minėjo birželinius trėmimus. Dabar galvo
ja, kad trėmimų prasmę reikia išplėsti ir 
jau šiais metais minės Lietuvos kankinius, 
nes ir tremtiniai, ir tie, kurie kentėjo Si
biro ar nacių koncentracijos stovyklose, 
ir tie, kurie buvo kankinami gestapo ar 
NKVD kalėjimuose, o ir tie, kurie buvo 
žudomi nacių ar Kremliaus budelių, yra 
lietuvių tautos kankiniai.

Jų prisiminimui birželio mėn. 15 d. (sek
madienį) rengia

LIETUVOS KANKINIŲ MINĖJIMĄ.
Minėjimo programa tokia: 12.30 vai. ŠV. 

ONOS bažnyčioje iškilmingos pamaldos, 
4.00 vai. Vyčio klubo salėje kun. J. Kuz- 
mickio paskaita, kankinių atsiminimai ir 
kita.

Visi vietos ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami šiame minėjime dalyvauti, nes 
tai pirmas toks minėjimas ne tik Bradfor- 
de, bet ir visoje D. Britanijoje.

DBLS Bradfordo sk. Valdyba

LIET. SODYBA
NEPAMIRŠKIME SĄSKRYDŽIO IR 

MINĖJIMO

Jau pakartotinai buvo skelbta, kad ge
gužės 24-25 d. L. Sodyboje vyksta sąskry
dis ir 20-ties metų minėjimas. Papildant 
anksčiau skelbtąją programą, pranešama, 
kad pamaldos bus 11.00 vai. Mišias laiko 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, pamokslą sa
ko kun. A. Geryba.

Be to, primenama, kad naujai išdeko- 
ruotos Sodybos namo patalpos bus pa
puoštos M. K. Čiurlionio paveikslų repro
dukcijomis.

S. Kasparas,
L. Namų Akc. B-vės ir DBLS Socialinių 

Reikalų vedėjas

VOKIETIJA
MOTINŲ PAGERBIMAS LUEBECKE

Gegužės 11 d. Luebecke gyveną lietu
viai skaitlingai susirinko į pamaldas Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčios kriptoje. Iškil
mingas šv. Mišias aukojo dekanas Vaclo
vas Šarka, atvykęs iš Hamburgo, ir pasa
kė Motinos Dienos progai pritaikytą pa
mokslą. Pamaldose nemaža dalyvavo len
kų ir vokiečių tikinčiųjų.

Po pamaldų lietuviai susirinko į užsie
niečiams katalikams skirtą salę prie 
„Haus Simeon“ senelių namų prieglaudos 
pagerbti motinas. Pačios mamytės paden
gė gražiai ir turtingai stalus, o dekanas V. 
Šarka, atsinešęs iš savo „bričkelės“ įvai
rių saldumynų, dešrų ir pyragų, dar dau
giau juos praturtino. Taipgi dekanas šį 
kartą Luebecko mamytes ir svečius pavai
šino Kubos nepaprastai skaniu likeriu. 
Čia pažymėtina, kad gegužės 3 d., grįžtant 
iš Salzgitter — Lebenstedt lietuviško pa
rengimo į namus, sprogus „bričkelės“ pa
dangai, tik per plauką dekanas V. Šarka 
ir su juo važiavusieji išvengė skaudžios 
auto avarijos. Dekanas pats sako, kad 
Dievas dar prailgino gyvenimą.

Vaišių metu dekanas V. Šarka kalbėjo 
apie motinos paskirtį šeimoje, tautoje ir 
visuomeniniame gyvenime. Neseniai iš 
Lietuvos atvykę lietuviai nuoširdžiai ir 
daug ką naujo papasakojo apie dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje. Taip pat nepaprastai 
jaukioje ir šiltoje nuotaikoje prabėgo po
ra valandėlių laiko.

Po to dekanas V. šarka išvyko atgal į 
Hamburgą, ten aukoti šv. Mišias Motinos 
Dienos proga ir pagerbti hamburgietes lie
tuves motinėles.

Luebecko lietuviai, ypač mamytės, yra 
nepaprastai dėkingi dekanui V. Šarkai už 
gražiai suorganizuotą ir finansuotą moti
nų pagerbimą Luebecke.

J. Pyragas

SKELBIMAS

Turinti prie Paryžiaus savo namus, 55 
metų lietuvė moteris nori susipažinti su 
maždaug tokio pat amžiaus negeriančiu 
vyru. Rašyti: Tony Burger. 36, Av., 
Jussieu Villepinte 93420. France.

LIETUVIO NAMAS BE SAVOS SPAUDOS 
ATRODO NEJAUKUS IR ŠALTAS.

AR SKAITOTE „E. LIETUVI“ IR NIDOS 
KLUBO KNYGAS?

Sklandytuvas BRO-17
Lietuvos sklandymo veteranas, konst

ruktorius Bronius Oškinis, sukūręs nema
ža žinomų medinės konstrukcijos Įvairaus 
tipo sklandytuvų, pastaruoju metu dau
giausia dirba mokomųjų sklandytuvų sri
tyje. 1947 m. rudenį Palangos paplūdimy 
B. Oškinis išbandė dar Vieną savo kūrinį 
—■ mini sklandytuvą BRO-17, kurį pastatė 
su Palangos moksleivių pagalba. Sklandy
tuvas pavadintas „Birutėlė“. Tai mažiau
sias ir lengviausias mokomasis sklandytu
vas. Jo svoris tik 43 kilogramai, o skridi
mo greitis nedidesnis už 40 km/vai. BRO- 
17 — mini sklandytuvas, kokio niekur pa
saulyje nerasi. B. Oškinis šio sklandytuvo 
konstrukcijoje panaudojo dviejų plyšių 
sparną. Tą naujovę — plyšinį sparną — 
pirmą kartą sklandytuvų statyboje konst
ruktorius panaudojo jau 1957 m., konst
ruodamas BRO-12.

BRO-17 turi 7 metrų ilgio sparnus, jų 
plotas — 9 kv. m. Sparnai iš šešių gabalų, 
nes per jų vidurį eina du aerodinaminiai 
plyšiai. Toks plyšinis sparnas žymiai padi
dina keliamos jėgos koeficientą, padeda 
sklandytuvui bematant atsiplėšti nuo že
mės ir saugiai skristi nedideliu greičiu. 
Sklandytuvas gali pakilti į orą papras
čiausiu būdu — tempiant virvę motociklu, 
automobiliu arba nuo kalno prieš vėją pa
stumiant rankomis. Taip pat stipresniam 
vėjui pučiant, 50 metrų ilgio virvę trukte
lėjus, kaip 'aitvaras sklandytuvas kyla i 
padangę.

Bronius Oškinis suprojektavo ir antrą 
BRO-17 variantą, kurį pavadino „Antelė“. 
Tai BRO-17 su pridėta maža gondola, pa
verstas hidro sklandytuvu ir į orą išvelka
mas motorine valtele. „Antelę“ bandė sėk
mingai pats konstruktorius Klaipėdoje, 
mariose.

— Sena mano svajonė — duoti, sparnus 
patiems jauniesiems, pamažu pildosi, — 
rašo B. Oškinis.

V. Pcseckas, „T. žodis“, Nr. 1

R.- MEDVEDEVO KNYGA
Sovietų disidentas istorikas Roy Medve

devas paruošė knygą apie disidentų tarpu
savio santykius ir Sovietų Sąjungos vy
riausybės vidaus politiką. Spaudoje jau 
pasirdoė tos knygos ištraukos ir komenta
rai, nors pati 'knyga dar tik baigiama 
spausdinti.

„Guardian“ (gegužės 14) pateikia trum
pą Medvedevo knygos santrauką, iš kurios 
paaiškėja autoriaus nuomonės, ne visada 
sutampančios su kitų disidentų (pvz. Sol
ženicyno) nuomonėmis.

R. Medvedevas rašo, kad Kremlius la
biau reaguoja į krašto gyventojų viešąją 
nuomonę, negu Vakaruose manoma. Jis 
nepataria Vakarams 'boikotuoti Sov. Są
jungos, nes tai stiprina reakcionierius. 
Kremlius esąs susirūpinęs dėl kairiųjų 
įtakos didėjimo Prancūzijoje ir Italijoje 
— tuo pačiu silpnėjanti Sov. Sąjungos po
zicija komunistiniame judėjime. Medvede
vas nesutinka su Solženicyno politinėmis 
idėjomis ir pataria jam nesikišti į politiką, 
o užsiimti vien tik rašymu. Pagaliau kny
goje spausdinamas vakariečių socialistų 
atsakymas Medvedevui į jo kvietimą kai
riosioms socialistų grupėms bendradar
biauti su Sovietų disidentais.

Atordo. kad .knyga gali dar labiau iš
ryškinti nesutarimus, atsiradusius pačių 
disidentų tarpe tiek Sov. Sąjungoje, tiek 
Vakaruose.

ŠŪKIAI PARAŠYTI KRAUJU
Pietų Korėjoje jauni žmonės demonst

racijoje persipiovė vidurius, kad galėtų 
savo krauju išrašyti šūkius prieš gresian
čią šiauriečių agresiją. Demonstrantai 
Seoule sudegino Šiaur. Korėjos prezidento 
Kim Il-sung iškamšą.

PRANAŠAUJA HITLERIO LIKIMĄ
Trisdešimties metų nuo karo pabaigos 

proga Kinijos „Peking People's Daily“ įsi
dėjo straipsnį, labai smarkiai puolantį 
Brežnevą ir Kosyginą. „Sovietų Sąjungą 
šiandien valdo Hitlerio tipo buržuaziniai 
diktatoriai“. Jie siekią to paties tikslo, 
kaip Hitleris — užvaldyti visą pasaulį. 
Pagyręs Staliną, laikraštis pranašauja, 
kad Brežnevas ir Kosyginas bus išmesti i 
tą patį istorijos šiukšlyną, kaip ir Hitle
ris.

Šis išpuolis daug ką nustebino, nes ne
seniai buvo pranerta, kad susitarta dėl 
derybų procedūros.

*■ mar s' mt s' Mar s~ aaar r aar s mbf r sar s Mar s sars4

GERIAUSIA DOVANA — LIETUVIŠKA
KNYGA

V. Liulevičius — Lietuvių tautos ir valsty
bės istorija. II dalis £2.65
P. Girdžius —■ Tos pačios motinos sūnūs

£2.40
K. Barauskas — Prisikėlimo žmonės

£2.40
K. Škirpa — Sukilimas, 583 psl., kiet. virš.

£6.45
P. Naujokaitis — Lietuvių Literatūros Is
torija £5.10
J. Gutauskas — Krikščionybė Lietuvoje

£2.65
S. Barzdukas — Lietuvis savo tautoje, 
valstybėje, bendruomenėje £2.65
V. Sruogienė — B. Sruoga mūsų atsimini
muose £6.10

Šias ir daug kitų 'knygų galima gauti 
pas „DAINORĄ“, 14, Priory Rd., KEW - 
Surrey.
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