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Birželio tragedijos
Kodėl taip atsitiko? Kodėl birželis pasi

darė tragiškuoju mėnesiu dvidešimtojo 
amžiaus Lietuvos istorijoje? Veltui ieško
tume j šj klausimą atsakymo.

Laisvoje tėvynėje tai buvo vasaros 
džiaugsmo ir šviesos metas. Kai saulė pa
kildavo j pačias dangaus aukštybes, kai 
Joninių naktį suliepsnodavo laužai, kai 
laukuose pakvipdavo nuplauto šieno pra
dalgės, kai jaunimas pasikeldavo ieškoti 
paslaptingojo paparčio žiedo — tada mes 
buvome laimingi...

Bet laimė, kaip pasaka — netvėrė ilgai. 
Dar prieš Jonines žydinčiais Lietuvos lau
kais ėmė plūsti neprašyti svečiai, užgro
bę mūsų šalį ir privertę sakyti, kad melas 
yra tiesa, o nelaimė yra laimė. Laisvės 
dienas sutemo — niekas nebekrovė Joni
nių laužo, lietuvis miške ne paparčio žie
do, o saugaus prieglobsčio ieškojo.

Nulingavo praeitin dar vieneri skausmo 
ir kančias metai. Ir vėl buvo birželis. Tais 
1941-mais metais jis atplaukė kaip pasa
kos žaltys ašarų ir kraujo bangomis. Pra
sidėjo baisusis trėmimų teroras, palietęs 
ne tik mus, bet visus Baltijos 'kraštų gy
ventojus. Kas savo akimis matė šituos žo
džiais neapsakomus barbariškus trėmi
mus, tas jų niekada neužmirš. Jau dau
giau kaip trisdešimt metų praėjo nuo anų 
siaubo dienų, bet, artėjant birželiui, jų 
vaizdas, tarsi kruvinas košmaras, vėl at
sikuria vaizduotėje, primindamas skaus
mą ir paniekinimą, kurį pergyveno nelai
mingieji mūsų broliai. Todėl ir susirenka
me trėmimo dienų prisiminti, nulenkti 
galvas prieš nekaltas aukas, skausmingu 
dvasios aidu atsišaukiančias iš Sibiro tai
gų. Toji tremtinių dvasia mus priverčia 
budėti, pažadina naujam ryžtui ir įkvepia 
naujam laisvės siekimui. Pranašingasis 
latvių dainius J. Rainis kadaise pasakė 
kūno ir dvasios budeliams:

Jūs galit sunaikint šį silpną kūną, 
Sulenkt šį liemenį ir kaulus laužt...

Bet viena jūs negalit pasiekti:
Dvasia — laisva, atgims vėl Saulėn

lėkti.
Dar birželis nebuvo pasibaigęs, pačiame 

trėmimų įkarštyje, staiga švystelėjo Lie
tuvai laisvės miražas. Prasidėjo dviejų 
milžinų imtynės, ir lietuviai šokosi savo
sios laisvės ginti. Jie nelaukė, kol tą lais
vę jiems kiti iškovos, bet patys ėmėsi ją 
susigrąžinti. įvyko istorinis birželio 22 
dienos sukilimas, nelygi kova Dovydo su 
Galijotu. Jaunasis Dovydas laimėjo. Tai 
buvo laisvės triumfas, nors ir aplaistytas 
sukilėlių krauju.

Atrodė, kad pagaliau paparčio žiedas at
rastas. Tėvynė vėl bus laisva. Jos padan
gėje vėl švies saulė. Deja... Birželio 
džiaugsmas buvo trumpas. Jis tik švistelė- 
jo vidurvasario šviesiom varsom ir užge
so...

Minėdami tragiškuosius birželio įvy
kius, teisingai darome neapsiribodami tik 
vienu iš jų. Jie visi yra beveik vienodai 
lietuviams skaudūs ir tragiški. Pirmiausia 
netekome laisvės, dėl kurios kovojo sava
noriai — kūrėjai; paskui atėjo tautos nai
kinimo — trėmimų dienos ir pagaliau kru
vinas sukilimas, pareikalavęs naujų aukų, 
bet kartu parodęs pasauliui, kad lietuvis 
myli laisvę ir nebijo dėl jos mirti.

Nors ir neskaitlingais būriais susirinkę 
birželio dienomis, mes sugrįžtame minti
mis į tėvynę, prisimename ištremtuosius 
ir nulenkiame galvas prieš tuos, kurie žu
vo kovodami už brangiausią žmonijos idea
lą — laisvę.

DAUGIAU KRITIKOS

„Pravda“ išspausdino straipsnį, kuria
me sakoma, kad provincijos partinės orga
nizacijos per susirinkimus neleidžia pasi
sakyti kritikams, pasitenkindamos vien 
tik vadų save giriančiais pranešimais.
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mirus, jo žmonai, sūnums, dukterims ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir liūdime, netekę tauraus lietuvio ir 
mielo bičiulio.

Petras ir Melita Varkaiai

t
DBLS ir L. Namų B-vės steigimo dalyviui ir garbės nariui

PETRUI BULAIČIUI
staiga mirus, jo šeimai giliausią užuojautą reiškia

DBLS — L. Namų B-vės Centro Valdyba

EUROPOS GYNYBA

Briuselyje buvo susirinkę Nato gynybos 
ministerial aptarti vis silpnėjančios Euro
pos apsigynimo reikalų. JAV gynybos mi- 
nisteris Schlesinger dar prieš atvykda
mas buvo įspėjęs, kad ateity JAV padės 
tik tiems, kurie bando padėti patys sau. 
Čia, gal būt, jis turėjo galvoj ir D. Brita
nijos vyriausybę, kuri, neatsižvelgdama į 
Varšuvos pakto valstybių nuolat augan
čias karines pajėgas, nutarė savo gynybos 
biudžetą sumažinti.

Konferencijos metu iškilo Ispanijos 
klausimas, pasidaręs labai aktualus po to, 
kai Portugalijoje ėmė įsigalėti komunis
tai. Tik Vokietijos gynybos ministeris pri
tarė Schlesingeriui, kad Ispaniją reikia 
aktyviau įtraukti į Europos gynybos pla
nus. Kiti kraštai vis dar atsisako su Ispa
nija draugauti, kol laikosi gen. Franko re
žimas.

„The Daily Telegraph“, susumuodamas 
ne visiškai sėkmingą gynybos ministerių 
konferenciją, pareiškė, kad „Europos gy
nybos ministerial, išskyrus Vokietiją, 
esančią arčiausia Rytų sienos, laiko suki
šę savo galvas į šiltą smėlį". Jie vis tebe
galvoja, kad Europos gynyba yra vien tik 
Amerikos reikalas. Esant tokiai padėčiai, 
nebūtų nuostabu, kad Varšuvos pakto pa
jėgos susigundyti; Vakarų stiprybę išban
dyti...

KARD. MINDSZENTY LAIDOTUVĖS
„Frankfurter AUgemeine“ (16. 5. 75) 

plačiau aprašo kard. Mindszenty laidotu
ves Mariazelli vietovėje, Austrijoje.

Pažymėtina, kad buvusio savo arkivys
kupo ir primato laidotuvėse Vengrijai ne
atstovavo joks vyskupas ar kunigas. Net 
gėlių puokštė ant jo kapo neatkeliavo iš 
gimtojo krašto.

Nenorėdamas užpykinti Vengrijos vy
riausybės, popiežiaus nuncijus Austrijoje 
laidotuvėse taip pat nedalyvavo, pasiųs
damas į jas tiktai savo padėjėją. Nebuvo 
ir Austrijos vyriausybės atstovo, išski
riant vietinės valdžios žmones. Katalikiš
koji Austrija pabūgo atiduoti paskutinę 
prideramą pagarbą mirusiam kardinolui.

Popiežius ta proga atsiuntė Vienos kar
dinolui Koenig telegramą, kurioje velionį 
pavadino kankiniu ir išpažintoju.

Tačiau savojo kardinolo ir kovotojo ne
pamiršo Vengrijos išeiviai. Iš viso pasaulio 
į laidotuves suplaukė 4.000 vengrų. Jų tar
pe buvo 250 -kunigų ir apie 100 vienuolių. 
Taip pat dalyvavo ir buvusios Austro — 
Vengrijos karališkosios giminės atstovai.

KVAILIOJANTIS JAUNIMAS
Per Sekmines BBC Radio One Mallory 

Panke (Leicestershir) organizavo muzikos 
festivalį ir motociklų lenktynes, pavadinę 
bendru „Funday" vardu. Nors oras nebu
vo -puikiausias, bet į šias iškilmes suplau
kė apie 45.000 jaunimo.

Be specialiai suorganizuotos radijo mu
zikos, turėjo pasirodyti Bay City Rollers 
„pop“ grupė, šiai grupei atvykus, jauni
mas, ypačiai mergaitės, visiškai sukvailė
jo. Išlaužusi visas užtvaras, jaunųjų mi
nia ėmė veržtis prie muzikantų, norėdami 
nors prisiliesti. Apie 300 žmonių buvo su
žeista, keturi nugabenti į ligoninę.

Negalėdama apsaugoti grupės nuo jos 
garbintojų, policija perkėlė ją į laivą, no
rėdama nuplukdyti i ežere esančią salą. 
Verkadmos ir spiegdamos merginos šoko 

su visais drabužiais į vandenį, norėdamos 
pasivyti laivą. Net policijos ištrauktos jos 
vėl puolė atgal į vandenį. Keletas polici
ninkų ir tvarkdarių buvo histeriškos mi
nios apdraskyti ir suspardyti. Festivalio 
rengėjai patenkinti, kad nebuvo rimtesnių 
aukų.

JEI IDĖJOS NEPADEDA t
Sovietų Sąjungoje vėl galioja mirties 

bausmė valstybės turto grobstytojams, iš
eikvotojams, vagims ir apgavikams. Nuo 
1970 m. esą jau buvo tokiomis bausmėmis 
nubausta 18 žmonių. „Jei idėjos nepade
da, reikia griebtis šautuvo“, prasitaręs 
vienas sovietinis rašytojas.

Svetimo turto grobstymas ir kyšiai Sov. 
Sąjungoje esanti -liga, nuo kurios niekas 
nesiima gydytis. Ypačiai ji smarkiai reiš
kiasi pietinėse respublikose — Gruzijoje, 
Azerbaidžane, Armėnijoje. „Nedelia“ va
dina šią ligą, „psichologine privatinės nuo
savybės manifestacija“, bet iš tikrųjų tai 
yra paprastas gobšumas arba noras pra
turtėti.

Pasak minėtą laikraštį, esą prieita iki 
to, kad automobilių savininkai nieko ne
gali jame palikti, kas yra lengvai pagro
biama. Vagiami ne -tik palikti daiktai, bet 
ir mašinos dalys. Garažuose esą visiškai 
natūralu duoti bonką ar dvi vodkas, jei 
nori, kad mašina būtų padoriai sutvarky
ta. Bendroji nuomonė esanti tokia: socia
listinė nuosavybė niekam nepriklauso, to
dėl ją gali imti ir naudotis, kas tik nori.

DAR VIENAS SUGRĮŽO
Per Varšuvos televiziją prašneko naujas 

Vakarų politikos „žinovas", kurio tikslas 
„parodyti tikrąjį Vokietijoje veikiančios, 
bet JAV išlaikomos radijo stoties (Radis 
Free Europe) veidą“. Tai lenkas Andrius 
Smolinski, kartu su savo žmona dirbęs to
je stotyje, o dabar sugrįžęs atgal į Varšu
vą. Tai trečias „politinis emigrantas“, spe
cialiai įsodintas į Radio Free Europe, kad 
galėtų vėliau kompromituoti stoties veik
lą ir paskirų skyrių vedėjus.

1971 m. kitas Rytų bloko agentas, len
kas Andrius čechovič, taip pat dirbęs 
RFE stotyje, sugrįžo į Lenkiją ir pradėjo 
propagandą per Varšuvos radiją.

Praėjusiais metais panašus agentas su
grįžo iš Muencheno į Prahos radijo stotį. 
Tačiau Radio Free Europe viešai pareiškė, 
kad toks žmogus niekada ten nedirbęs.

Smolinskiui pradėjus savają propagan
dą, po trijų dienų Varšuvoje atsirado dar 
vienas „nusivylęs pabėgėlis“ Miečislovas 
Lach. Jis taip pat buvo pakviestas su pra
nešimais į televizijos stotį.

Bendras ir pagrindinis infiltruotų agen
tų tikslas yra įrodyti, kad RFE stotis dir
banti JAV saugumui, o jos tarnautojai esą 
įvairūs prisiplakėliai, buvusieji fašistai. 
Lenkai daugiausia puola savojo (lenkų) 
skyriaus vedėją Jan Novak'ą, kuris jau 23 
metai dirba RFE stotyje. Nors Novak'as 
yra žinomas rezistentas ir apdovanotas ne 
tik lenkų egzilų, bet ir kitų valstybių or
dinais, bet iki šiol jis per Varšuvos radiją 
jau buvo apšauktas Gestapo. Britų Saugu
mo, ČIA, Bonos ir Tel Avivo agentu.

Pasirodo, kad Lenkijos vidaus reikalų 
ministerijoje veikia specialus skyrius, ga
minąs netikrus dokumentus, su kuriais jų 
agentai patenka į įvairias įstaigas ar įmo
nes Vakaruose. Tačiau pagrindinis jų tiks
las yra įsiskverbti į lenkų emigrantų or
ganizacijas,' diškredituoti jų vadus ir 
griauti iš vidaus.

BREŽNEVAS ATSIRAS PO KELIŲ 
SAVAIČIŲ

Vakariečių ambasados Maskvoje pain
formuotos, kad L. Brežnevas grįš prie sa
vo darbo tik po kelių savaičių. Jo pareigas 
šiuo metu yra perėmęs politbiuro narys ir 
karo meto draugas A. Kirilenko, tokio pat 
amžiaus, kaip ir Brežnevas (68 m.).

Brežnevas esąs gydomas ir ilsisi savo 
viloje, 60 mylių nuo Maskvos. Eina gan
dai, kad jis gydomas nuo žando vėžio.
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Dėl ilgamečio choro dalyvio

PETRO BULAIČIO
mirties reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo žentui — choro 

vedėjui Justui Černiui su šeima 
ir visiems Bulaičių šeimos 

nariams.
Londono Lietuvių Choras

Ko nori anonimas?
Tokiu vardu įsidėjo straipsnį „Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronika“ Nr. 12. Ja
me, tarp kitko, rašoma, kad praėjusiųjų 
metų rugsėjo pradžioje vysk. Labukas ir 
kiti Lietuvos Katalikų Bažnyčios ordina
rai gavo anonimą, pasirašytą „Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų grupės" vardu. Laiške 
smerkiami „reakcingi“ Vilkaviškio vysku
pijos kunigai ir reikalaujama, kad vysk. 
Labukas, būdamas Vatikane, iš ten pa
smerktų tuos, kurie „bando istorijos ratą 
pasukti atgal“.

Lietuvos kunigai mano, kad vysk. Labu
kas gali būti saugumo organų verčiamas 
šį anonimą nusivežti į Vatikaną, kaip įro
dymą, ką apie dabartinę Lietuvos Katali
kų Bažnyčios padėtį mąsto „uolūs“ kuni
gai.

Toliau anonime rašoma, kad darbštūs ir 
laiko dvasią suprantą 'kunigai prikėlė iš 
griuvėsių senas bažnyčias, o kai kur pa
statė laikinus maldos namus. Tuo tarpu 
tie, kuriuos Vatikano radijas pavadinęs 
„tauriaisiais lietuviais“, siekią sugriauti 
katalikų tikėjimą ir Bažnyčią Lietuvoje. 
Jų tikslas esąs tik tuščiai pagarsėti užsie
nio radijo ir spaudos skiltyse, tapti nevai
nikuotais kankiniais, patenkinti savo ne
žabotą savimeilę ir garbėtrošką. Esą būtų 
ne taip pikta, jei tas skaldymas vyktų iš 
ateistų pusės, bet kuo pateisinti mūsų tar
pusavio skaldymąsi? Tai esąs vandens py
limas ant svetimo malūno. Be kita ko, 
laiške užsimenama ir apie slaptai veikian
čią kunigų seminariją Lietuvoje. Pabaigo
je vyskupas lyg ir netiesioginiai pagrasi
namas: „Jums tylint, už Jus kalba „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika“, kuri 
neatstovauja nei Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai, nei mūsų vyskupijai“.

I šį anoniminį laišką net dviem atsaky
mais atsiliepė Vilkaviškio vyskupijos ku
nigai, kurie, dėl savaime suprantamų prie
žasčių, savųjų laiškų negalėjo pasirašyti.

Tie kunigai, atsakydami į visus anonimo 
priekaištus, klausia, kodėl tie, kurie ta
riasi giną Bažnyčios reikalus, nedrįso pa
sirašyti? Juk už tokį laišką jie susilauktų 
vien tik ateistinės valdžios pagyrimo! 
„Vilkaviškio vyskupijos kunigai ne kartą 
rašė vysk. Labukui raštus gyvybiniais 
Bažnyčios reikalais, turėjo drąsos juos pa
sirašyti, nors už tai tikėjosi ateistinės val
džios represijų.“ Apie slaptą kunigų semi
nariją viename atsakyme taip rašoma: 
„Iki šiol apie ją kalbėjo tik saugumo pa

Septi/nioS DIENOS
— Libijos vadas pik. Gaddafi pasirašė 

su Sov. Sąjunga sutartį, kuri leidžia so
vietams steigti Libijoje kariuomenės, oro 
ir laivyno bazes. Sovietai šią žinią panei
gia.

— Norėdamas sutaupyti kapinėse vie
tos, vienas Ipswich'o miesto tarybos narys 
pasiūlė numirėlius laidoti stovinčiojo pa
dėtyje.

— Maskvoje pasirodė pogrindžio leidi
nys, pavadintas „Žydai Sovietų Sąjungo
je“.

— ČIA veiklai tirti komisija paskelbė, 
kad buv. prezidento Kennedy administra
cija buvusi įvelta į sąmokslą likviduoti Fi
del Castro.

— Kai kurie škotai futbolo entuziastai, 
jų komandai pralaimėjus prieš anglus 5-1 
Wembley, iš piktumo nusimetė net savo 
kilts — sijonus.

— Sovietų satelitas Sojuz-18 sėkmingai 
susijungė su ore skrendančia laboratorija 
Saliut-4, kuri paleista į erdvę gruodžio 26 
d.

— Šių metų „Spring holiday" Anglijoje 
buvo šalčiausias nuo 1946 m.

— Britų prekybos ministeris Peter Sho
re pranešė, kad prekyba su Sov. Sąjunga 
per pirmąjį šių metų ketvirtį padidėjo 
60%.

— Dibble's Bridge autobuso avarija, ku
rioje žuvo 32 žmonės, skaitoma blogiausia 
britų kelių susisiekimo istorijoje.

— Aviacijos parodoje šiais metais daly
vauja 20 kraštų, kurie demonstruos 190 
lėktuvų. Jų tarpe Sovietų viršgarsinis 
TU 144.

— Kinų „Peoples Daily“ išvedžioja, kad 
E. Bendruomenė ekonomiškai yra stipres
nė už Sov. Sąjungą ir labai mažai atsilie
ka nuo JAV.

— Čekoslovakijos prezidentu vietoje ne
galuojančio Svobodos išrinktas KP sekre
torius dr. Husak.

— Spaudos karalius lordas Thomson po 
vizito Kinijoje pareiškė, kad kinai sukurs 
stipriausią pasaulyje valstybę.

— Prezidentas Fordas, atvykęs į Nato 
konferenciją Briuselyje, užtikrino karinę 
paramą Europoje, bet pačius europiečius 
rado suskilusius ir nepasitikinčius savimi.

— Anglijoje išleista rusų rašytojo I. 
Bunino knyga „Gentleman from San Fran
cisco and other Stories“. Buninas yra pir
mas rusų rašytojas, gavęs Nobelio litera

reigūnai tardymų metu. Mes esame įsiti
kinę, kad alkanas turi teisę į duoną. Jei 
oficialioji Seminarija įsprausta į griežtus 
ateistinės valdžios rėmus, nepatenkina ti
kinčiųjų poreikių — šiemet jau mirė 16 
kunigų, o Seminariją baigė vos 8 klierikai 
— tai kunigai turi būti ruošiami pogrin
dyje. Reikia bijoti vieno, kad istorija ne
pakaltintų Lietuvos kunigijos už pavėlavi
mą“.

Tikėdami, kad anonimą rašiusieji dva
siškiai buvo išprievartauti, o gal net iš vi
so kas nors kitas jiems parašė, savo atsa
kyme vilkaviškiečiai kunigai nurodo to
kius anonimo tikslus: „Minėtu laišku Lie
tuvos ateistai siekė suduoti Bažnyčiai 
smūgį pačių dvasiškių rankomis, dezinfor
muoti pasaulio viešąją opiniją ir Apašta
lų Sostą, sukompromituoti kunigus tikin
čiųjų akyse ir psichologiškai nuginkluoti 
jaunus kunigus bei klierikus“.

Antrajame atsakyme, metodiškai atrė- 
mus visus daromus kunigams priekaištus, 
paliečiamos ir „L. K. B. Kronikos“. Ten 
sakoma: „Anonimas užsimena apie „L. K. 
B. Kroniką“, kuri esą neatstovaujanti nei 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, nei Vilkaviš
kio vyskupijai. Klausimą reiktų kitaip 
statyti: ar „Kronikoje“ minimi faktai yra 
teisingi ar ne? Niekas niekada nekėlė 
klausimo, kam atstovauja ta istorija, ku
ri užfiksavo lietuviškos spaudos draudi
mą, Kražių skerdynes ir panašius faktus. 
Svarbu, kad tai tikrai buvo. Jei nebūtų 
grubių išpuolių prieš tikinčiuosius, ypač 
prieš vaikus, nebūtų atsiradusi „Kroni
ka“. Ar motina gali tylėti, jei jos vaikas 
skriaudžiamas? Ar kunigas gali ramiai 
žiūrėti, kai ateistai, deklaruodami religi
jos laisvę, praktiškai nesilaiko savo žo
džių ir žiauriais smurto aktais, kurių tik 
maža dalis yra užrašyta „Kronikoje“, ty
čiojasi iš „lygiateisių“ tikinčiųjų?“

MELBOURNO RADIJAS LIETUVIŠKAI

Lenkų dienraštis „Dziennik Polski“ 
(1975. 5. 23) praneša, kad Melboumo ra
dijo stotis nuo gegužės 15 d. pradėjo trans
liacijas lenkų kalba (banga 1220 m). Pra
nešime sakoma, kad transliuojama ir ki
tomis kalbomis. Pvz. ketvirtadieniais 
transliuojama: vokiečių, vengrų, čekų, lie
tuvių, ukrainiečių, lenkų ir latvių kalbo
mis.

tūros premiją 1933 m.
— Šelepinas paskirtas profesinio apmo

kymo (amatų) ministerijos viceministe- 
riu.

— Portsmouth© vyskupas Derek Wor- 
lock paskelbė, kad D. Britanijoje apie 25 
katalikų kunigai pasitraukia iš savojo luo
mo.

— Kinija rimtai susirūpino dėl Sov. Są
jungos reikalavimo steigti laivyno bazes 
Pietų Vietname.

— Gegužės 25 d. Jugoslavijos preziden
tas Tito atšventė 83 gimtadienį.

— Pirmojo šių Šventųjų Metų šventojo 
paskelbimo proga popiežius pareiškė, kad 
ateity kanonizacijos procesas turės būti 
suprastintas.

— Rytinėje Turkijoje ir prie Ispanijos 
krantų praėjusią savaitę įvyko sunkus že
mės drebėjimas, bet žmonių aukų nebuvo.

— Dr. Kissingeris savo politiniuose pa
reiškimuose nemini Vakarų Berlyno, iš 
kurio Sov. Sąjunga pataria vakariečiams 
pasitraukti. Kai kas baiminasi dėl naujos 
Berlyno krizės.

— Vakarų Vokietijoje komunistų šnipų 
skaičius nuo 1973 m. padidėjo dvigubai.

— Londone per metus įvyksta apie 
50.000 įsilaužimų į namus, bet tiktai apie 
5.000 vagių pagaunama.
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Dr. K. Grinius
(25 m. mirties sukaktis)

Kazimieras Grinius gimė 1806 m. gruo
džio 17 d., Salernos Būdos km., Sasnavos 
vis. (tuomet I Gudeliu vis.), Marijampo
lės aps. Pirmąjį mokslą jam suteikė jo 
motina, kuri jį išmokė skaityti iš atsineš
tinės maldaknygės „Senasis Aukso Alto
rius“. 1887 m. baigęs Marijampolės gim
naziją, studijavo Maskvos universitete ir 
1893 m. gavo medicinos gydytojo diplomą. 
Pradžioj apie 9 mėnesius dirbo gydytoju 
Kaspijos jūra plaukiojančiame laive. Už
sidirbęs pinigų, grįžo į Lietuvą ir, apsigy
venęs Marijampolėje, atidarė gydytojo 
kabinetą.

Vėliau, kaip laisvai praktikuojąs gydy
tojas, dar gyveno Virbaly, Š. Naumiesty 
'(kur rado begyvenantį dr. V. Kudirką), 
Pilviškiuose ir kitur. Ten buvo uždraustos 
lietuviškos spaudos svarbiausi transporto 
punktai. Vedęs Joaną Pavalkytę, kartu su 
žmona dirbo visuomeninį politinį darbą ir 
platino lietuvišką spaudą. Pirmojo karo 
metais dirbo Savivaldybių Sąjungos gy
dytoju Kislovodske. Ten 1918 m. bolševi
kai sušaudė jo žmoną Joaną ir 17 m. duk
terį Gražiną.

Grįžęs į Lietuvą, gydytojo praktika ver
tėsi tik iki 1920 m. Rašoma, kad per gy
domosios praktikos 27 metus jis praleido 
apie 100.000 ligonių. Apsigyvenęs Kaune, 
daugiausia rūpinosi profilaktine medici
na, aiškindamas, kaip reikia apsisaugoti 
nuo ligų, kovoti su motinų ir vaikų mir
tingumu, džiova, trachoma, venerinėmis 
ligomis. Suorganizavo „Pieno Lašo“ drau
giją ir jai visą laiką vadovavo. Įsteigė 
„Draugiją kovai su tuberkulioze“ ir buvo 

tos draugijos pirmininku. Steigė džiovi
ninkams sanatorijas. Globojo ir rėmė ki
tas organizacijas, kurios rūpinosi motinų 
ir vaikų apsauga. Medicinos klausimais 
rašė straipsnius spaudoje, leido brošiūras, 
kalbėjo seimų posėdžiuose. 1922-35 m. bu
vo Kauno miesto savivaldybės Sveikatos 
skyriaus vedėju. Jis įvykdė sveikatos sri
ty daug reformų, kurių dėka sumažėjo 
miesto gyventojų mirtingumas. 1926 m. 
Kauno universitetas už medicinos srities 
darbus jam suteikė medicinos daktaro 
laipsnį (Honoris causa). Jo vardu buvo 
pavadinta A. Panemunės džiovininkų sa
natorija ir Rusnės (Nemuno šaka) gelžbe
toninis 13 arkų tiltas.

K. Grinius dar būdamas Marijampolės 
gimnazijoje, kartu su savo bendraklasiu J. 
Mačiu (Kėkštu) pradėjo leisti slaptą laik
raštį „Priešaušris“. Skaitė ir platino 
„Aušrą“. Jam didelės įtakos darė buvęs 
Marijampolės gimnazijos mokytojas P. 
Kriaučiūnas. Jis tautiškai įsąmonino di
delį būrį savo mokinių, iš kurių išaugo di
delis Varpininkų sąjūdis. Tad i Maskvos 
universitetą nuvyko jau sąmoningas lietu
vis. Pradėjo bendradarbiauti Rytprūsiuo
se leidžiamoje ir Amerikos lietuvių spau
doje. Rūpinosi išleisti „Varpą“, buvo jo 
nuolatinis bendradarbis, redaktorius ir 
varpininkų valdybos narys. Maskvoje už 
lietuvišką veiklą pirmą kartą buvo užda
rytas į kalėjimą. Ruošė Lietuvai pažinti 
ekskursijas ir ta proga darydavo slaptus 
varpininkų susirinkimus. Įsteigė Lietuvos 
demokratų organizaciją, iš kurios išsivys
tė Valstiečių liaudininkų sąjunga. Tos są
jungos garbės pirmininku buvo ligi savo 
mirties. Gyvendamas Marijampolėje, kar

tu su kitais įsteigė „Sietyno“, „šviesos“ ir 
kitas draugijas. Suorganizavo lietuvišką 
žemės ūkio parodą, politinę eiseną prie 
rašytojo P. Armino kapo, suruošė spek
taklį „Amerika pirtyje“ ir kt. Reikalavo, 
kad svetimos kalbos būtų pašalintos iš lie
tuviškų bažnyčių ir mokyklų. Rusai sekė 
jo lietuvišką veiklą ir nutarė jį ištremti į 
Rusiją. Bet jam pavyko už 100 rublių pa
pirkti žandarų viršininką ir apsigyventi 
Vilniuje. Su žymia spaudos veikėja F. 
Bortkevičiene sudarė spaudos bendrovę, 
pradėjo leisti ir redaguoti lietuvišką spau
dą. Kaip matome, K. Grinius jau iš pat 
jaunystės pasirinko pilną pavojų lietuviš
ką darbą. Buvo 3 kartus kratomas, 2 kar
tus suimtas ir 2 kartu ištremtas.

1919 m. iš Rusijos atvyko į Paryžių ir 
darbavosi Lietuvos delegacijoje. Lietuvo
je buvo 4 seimų narys, ministeris pirmi
ninkas ir Lietuvos respublikos preziden
tas. Redagavo laikraščius, parašė daug 
įvairių straipsnių ir išleido knygų. Okupa
cijų metais antibolševikinės ir antinacinės 
rezistencijos dalyvis, Vilko bendradarbis. 
Už įteikimą vokiečių okupacinei valdžiai 
kartu su kitais pasirašyto memorandumo 
dėl nekaltų žmonių masinio žudymo, lietu
vių gabenimo į Vokietiją ir Lietuvos ūki
ninkų skriaudimą buvo ištremtas iš Kau
no. Gyvenime teko nukentėti ne tik nuo 
svetimųjų, bet ir nuo savųjų pasikarščia
vusių tautiečių. Turėjo nuostabiai gerą at
mintį, iki pat savo mirties nepaleido 
plunksnos iš rankų ir parašė gausius pra
eities atsiminimus.

Dr. K. Grinius mirė 1950 m. birželio 4 d. 
Chicagoje, eidamas 84-sius savo amžiaus 
metus. Prie karsto visą laiką budėjo skau
tų garbės sargyba. Liūdnai skambėjo gies
mės ir laidotuvėms pritaikyti muzikos kū
riniai. Vykstant laidotuvių ceremonijoms, 
garbės sargyboje stovėjo Dariaus ir Girė
no posto daliniai. Judėjimą tvarkė specia
liai atvykusi amerikiečių policija. Dalyva
vo didžiulė minia žmonių ir šimtai vaini
kų buvo pakrauti į du sunkvežimius. Pa
lydėjo apie 200 automobilių. Krematoriu
me įvyko paskutinis atsisveikinimas ir, 
giedant Tautos himną, garbingo Lietuvos 
Vyro palaikai nusileido į liepsnas. Laido
tuvių apeigos buvo baigtos A. Dambraus
kaitės giesmių ir vargonų muzikos melodi
jomis. Chicagos Tautinėse kapinėse velio
niui yra pastatytas gražus paminklas. Ve- 
lionies antroji žmona Kristina (žymi fila
teliste) ir sūnus Liūtas (skautų veikėjas) 
gyvena Amerikoje.

V. Vytenietis

K. ADENAUERIO PREMIJOS

1975 metų Konrado Adenauerio mdkslo, 
literatūros ir publicistikos premijos pa
skirtos sovietų rašytojui-disidentui Vladi- 
mirovui Maksimovui, prof. Karl Steinbu- 
chui ir žurnalistui — televizijos komenta
toriui Gerhardui Loewenthaliui. Kiekvie
nam jų įteikta po 10.000 DM.

Premijas įteikiant buvo pabrėžta, kad 
Maksimovui suteikta premija už literatū
rą, kurioje reiškiama kova totalitarizmui. 
Ta proga jis pasakė kalbą, primindamas, 
kad turės ateiti antrojo Nuerenbergo die
nos. kai j kaltinamųjų suolą atsisės šių 
dienų „pažangieji" žmonių persekiotojai.
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M. K. Čiurlionis
Lietuvoje

Ryšium su M. K. Čiurlionio metais, Lie
tuvos periodikoje pasirodė daug vertingų 
straipsnių apie mūsų didįjį dailininką ir 
muziką. Tikėkime, kad iki jo gimtadienio 
(rugsėjo 10 d. pagal senąjį kalendorių) 
jų pasirodys ir daugiau. Per paskutinį de
šimtmetį Lietuvoje taip pat išleista ir dar 
leidžiama ir atskirų leidinių —■ knygų.

Štai po ranka V. Landsbergio knyga 
Pavasario sonata, išleista 1965 m. Tai yra 
niekur nespausdintų penkių straipsnių 
apie M. K. Čiurlionį rinkinys. Staripsniai 
parašyti 1958-1964 m. laikotarpyje.

1970 m. „Vaga“ Vilniuje išleido Valeri
jos Čiurlionytės — Karužienės, Simono E. 
Juodžio ir Vlado Žuko sudarytą bibliogra
fiją Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 
Toje 680 puslapių knygoje surinkta visa, 
kas iki to laiko apie Čiurlionį lietuviškai 
ar kitomis kalbomis rašyta. Panaudoti ir 
išeivijoje leistosios „Knygų lentynos“ su
rinktieji duomenys iš išeivių spaudos. Jau 
vien tik puslapių skaičius rodo, kokios 
plačios apimties tai yra veikalas ir kaip 
kruopščiai jis paruoštas. Pratarmėje sa
koma, kad darbas skiriamas Čiurlionio 
kūrybos tyrinėtojams, pedagogams, bib
liografams ir apskritai mokslo darbuoto-

J. Kuzmionis

Mano žemei
Brangi tu man kaip gelsvas gintarėlis, 
liūliuojamas bangų tylios lopšinės.
Buvau visa širdim tik tau pasižadėjęs, — 
dabar likai aptemus, 
nusiminus.

Ieškosiu burgiančių upelių srauto, 
krauju į gilią srovę įsiliesiu, 
iškopsiu Žilvinu į smėlio krantą, 
tave kaip gintarėlį 
glamonėsiu.

Pašaukęs vėją, miglą išblaškysiu, 
papuošiu nuometu žvaigždėtu.
Lakštingalą čiulbėti paprašysiu, 
bijūnus, kad žiedais 
kvepėtų.

Tavęs aš niekad niekur nepamiršiu: 
tu amžinai jautrioj širdy gyvensi, 
tave gintaro spindesy atminsiu, 
tu mano ilgesio upes 
sugersi.

Ir paslaptim piliakalnio alsuosi, 
lelijom, rūtom, astromis žydėsi; 
apsunkusiais javų laukais paguosi, 
sultingais žemės vaisiais 
papenėsi.

Miela tu man kaip gelsvas gintarėlis, 
pakrantėj Baltijos rasa sušvitęs.
Tave man mena svetimos padangės mėlis, 
tamsi naktis, žara sutviskęs 
rytas.

1975. II. 19. 

janas. Kiekvienas, kuris nori pažinti daili
ninką ir muziką M. K. Čiurlionį, čia atras 
nurdoytus šaltinius, iš kurių tą pažinimą 
galės semtis.

Pažymėtina, kad šitoje bibliografijos 
knygoje yra suminėti net 4,066 įvairūs 
Čiurlionį ir jo kūrybą liečią darbai (kny
gos, piešiniai, muzika, straipsinai, katalo
gai, brošiūros ir kt.), parašyti anglų, ar
mėnų, bulgarų, čekų-slovakų, danų, espe
ranto, estų, gruzinų, indoneziečių, italų, 
ispanų, latvių, lenkų, lotynų, moldavų, 
olandų, portugalų, prancūzų, rusų, serbų, 
suomių, švedų, 
vengrų, vokiečių 
bomis.

turkmėnų, ukrainiečių, 
ir, žinoma, lietuvių kal

1973 m. išleista Vytauto Landsbergio su
daryta ir A. Žirgulio redaguota knyga M. 
K. Čiurlionio laiškai Sofijai. Tai yra trejų 
su puse metų laikotarpio intymūs meilės 
laiškai sužadėtinei ir žmonai Sofijai Ky
mantaitei — Čiurlionienei, o taip pat jos 
laiškai sužieduotiniui ir vėliau vyrui M. 
K. Čiurlioniui. Tuose laiškuose atsispindi 
ne tiktai dviejų žmonių nepaprastai graži 
meilė, bet taip pat ir M. K. Čiurlionio pas
kutiniųjų metų biografija.

Be to, knygoje yra šiek tiek S. Kyman
taitės— Čiurlionienės atsiminimų ir Čiur
lioniu susirašinėjimų su giminėmis ir 
draugais. Įdėtos būdingos ištraukos iš O. 
Pleirytės — Puidienės dienoraščio ir J. 
Tallat — Kelpšos, M. Dobužinskio, D. 
Čiurlionytės — Zubovienės, A. Žmuidzina
vičiaus, P. Rimšos. N. Benua ir Pr. Penkai- 
čio atsiminimų. Knyga iliustruota retomis 
šeimos nuotraukomis, o laiškai ir atsimi
nimai tokie nuoširdūs, kupini kilnios mei
lės ir susižavėjimo ne tik vienu kitais, bet 
ir menu, kad knyga skaitosi kaip nepa
prastai įdomus ir patrauklus romanas.

Tais pačiais metais pasirodė Jadvygos 
Čiurlionytės Atsiminimai apie M. K. 
Čiurlionį. Tai yra šiltas sesers pasakoji
mas apie vyriausiąjį savo brolį. Knyga 
iliustruota. Joje pateikiama ne tik Čiurlio
nio biografija, bet taip pat supažindinama 
su jo broliais ir seserimis, kurių, neskai
tant mirusių kūdikystėje, jis turėjo bent 
aštuonetą. Taip pat gražiai aprašyta M. 
K. Čiurlionio žmona Sofija, mirusi 1958 m. 
ir vienturtė dukra Danutė Čiurlionytė — 
Zubovienė, taip pat rašytoja, tebegyve
nanti Kaune.

Neaplenkiami ir artimiausieji draugai. 
Labai vaizdžiai nupiešiama ano meto vi
suomeninė, tautinė ir socialinė aplinkuma. 
Autorės žodžiais betariant, tai yra biogra
fija, įvilkta į beletristinę formą.

Baigiant pažymėtina, kad apie rugsėjo 
mėnesį žada pasirodyti Rytų Vokietijoje 
spausdinama G. Vaitkūno ir fotografo Be- 
jerio paruošta prabanginė knyga apie M. 
K. Čiurlionį.

J. Baltmlškls

KELMU MENININKAS

Kanadoje gyvena pagarsėjęs meninin
kas Pranas Baltuonis. kuris savo kūrybai 
medžiagą renkasi iš kelmų. „Darbininke“ 
parodos proga aprašyta Ealtuonio darbo 
technika.

S. Miglinas 

Kelionė aplinlu^
Lietuva

v*
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VEPRIAI

Septynioliktojo amžiaus pradžioje dabartiniai 
Vepriai buvo apsupti vos įžengiamų didelių miškų. 
Veprių miestelio vietoje buvo dvaras ir dvaro kapi
nėse stovėjo medinė koplytėlė, statyta dvaro savi
ninko Šemetos. Ypatingos buvo ir Veprių dvaro ka
pinės. Jose buvo laidojami ir dvaro didikai ir bau
džiauninkai. Kapinėse esančioje koplytėlėje pamal
dos vykdavo ne reguliariai. Kartais dvaro savinin
kai laikydavo kokį seną kunigą emeritą, kartais čia 
iš Milašiūnų vienuolyno atvykdavo domininkonai 
pamaldų atlaikyti. Kadangi tais laikais Veprių dva
ras buvo apsuptas girių, tik vienoje kitoje vietoje 
tarp jų buvo kaimeliai, tai į koplyčioje laikomas pa
maldas teatvykdavo kas nors iš dvariškių ir vergų.

Tuo metu 8 km už Veprių dvaro ant švento
sios kranto klestėjo nemažas Upnikų miestelis. Up- 
nikai buvo vietos bajorų centras. Čia vykdavo bajo
rų teismai, čia buvo turgūs, spirito varykla ir nesti
go karčemų. Tais laikais, sako, Upnikai savo didu
mu lenktyniavo su Ukmerge. Upnikų apylinkės bu
vo žymiai mažiau miškingos ir čia į pamaldas gau
siai suplaukdavo žmonių.

Vėlesniais laikas du kartus Upnikus ištiko gais
rai. Per pirmąjį sudegė miestelio dalis, o per antrąjį 
viskas supleškėjo: bažnyčia, karčemos, spirito va
rykla ir t. t. Upnikų vietoje po antrojo gaisro teliko

į niavietėje sukti naujus lizdus. Tik vietos klebonas 
nutarė ir po visą miestelį sunaikinusio gaisro iš Up
nikų nesikelti ir atstatyti bažnyčią. Čia jam greit 
atėjo į pagalbą tasai dvarininkas, kurio teliko nesu
degęs akmeninis grūdams pilti sandėlys. Dvarinin
kas, nemanydamas Upnikuose iš naujo kurtis, tą 
sandėlį padovanojo bažnyčiai.

— Kam jį perstatyti, — braidžiodami po Up
nikų pelenus vietos klebonui kalbėjo parapijonys:
— ant stogo užkelsime kryžių, sudėsime lubas ir 
grindis ir po savaitės dvasiškas tėvelis jau galės pa
maldas laikyti.

Klebonas su šia parapijiečių mintimi sutiko. 
Po savaitės laiko jau įvyko pamaldos. Bet tas sku
bus darbas Upnikų parapijai atnešė naują nelaimę. 
Vieną gražią dieną, praslinkus apie 20 metų, blogai 
sudėtos lubos įgriuvo. Laimė, kad tuo laiku bažny
čioje nevyko pamaldos. Tačiau dėl šio lubų įgriuvi- 
mo rusų valdininkai bažnyčią uždarė ir uždraudė 
joje laikyti pamaldas. Tai įvyko 1844 metais. Apie 
tai sužinojęs Vilniaus vyskupijos administratorius 
įsakė iš uždarytosios Upnikų bažnyčios perkelti in
ventorių į Veprius ir čia atidaryti parapiją, kurią 
tvarkyti pavedė jaunam ir energingam kunigui Vit
kevičiui.

Netrukus į Veprius atvyko kun. Vitkevičius, 
pasiėmė apie 50 vyrų ir nukeliavo į Upnikus parsi
vežti bažnyčios varpų, monstrancijos ir kito inven
toriaus. Upnikų parapijiečiai, apie tai sužinoję, su
sirinko prie bažnyčios ir nedavė vepriškiams paimti 
inventoriaus. Sako, kad dėl to kilusios riaušės, ku
rios trukusios pusantros dienos. Vis dėlto laimėję 
vepriškiai, nes jų pusę palaikę ir rusų žandarai. Kai 
veprškiai su Upnikų bažnyčios inventoriumi kėlėsi 
per Šventąją, upnikiečiai iš jų tyčiojosi:

— Kas į jūsų girinę bažnyčią eis...
Iš tiesų šis bauginimas vepriškiams sukėlė bai

mės.
— Kas bus, kai niekas į mūsų bažnyčią neis?

— būkštavo vepriškiai.
vieno dvarinnko nesudegęs akmeninis grūdų sandė- Išeitis greit buvo rasta. Tuo metu Veprių dva- 
lys. Po šio gaisro jau niekas nesiryžo savo namų ug- ro savininkas buvo airis Senkleras de Boveris, kuris

parapijai atrėžė sklypą žemės, davė miško ir kiek 
galėdamas rėmė Veprių parapijos kūrimąsi. Vietos 
bajorai, būkštaudami, kad bažnyčia nebūtų tuščia 
ir kad į ją būtų patraukti upnikiškiai, sugalvojo 
realią priemonę.

— Reikia Vepriuose įsteigti kalvarijas! — stai
ga vienas pasakė. — Tada galas upnikiškiams.

šiai minčiai pritarė ir klebonas. Greit buvo pa
siųsti keli asmenys į Vilnių, kurie padarė Vilniaus 
kalvarijų planą ir pagal jį buvo Veprių miškelyje 
statomos koplytėlės. Be to, į Jeruzalę buvo išsiųsta 
viena moteris, kuri parvežė dvylika maišelių švento
sios žemės. Kai jau viskas buvo paruošta, atėjo at
sakymas ir iš Vilniaus vyskupijos, kad Vepriuose 
leidžiamos steigti kalvarijos. 1846 metais per Sek
mines pirmą kartą miškų apsuptame bažnytkaimy
je buvo apeitos kalvarijos. Kas metai maldininkų 
skaičius vis didėjo. Upnikams jau nebuvo vilties at
gauti pirmykštės būklės. Dvidešimtojo amžiaus pra
džioje juose vėl buvo atidaryta ta pati bažnytėlė, 
bet miestelis jau neįstengė susikurti, šiandien Upni
kai tėra mažytis bažnytkaimis, nes apie bažnyčią 
tėra tik klebonijos pastatai. O Vepriai metai po me
tų kilo, šiandien yra, kad ir nedidelis, bet gana įdo
mus miestelis, apsuptas nuostabiai gražios gamtos. 
Pro Veprius banguoja šventoji, čia telkšo nedidelis, 
bet gana žuvingas ežeras. Buvusiuose Veprių dvaro 
rūmuose nuo 1924 m. veikia Žemės ūkio Ministe
rijos žemės ūkio mokykla.

Netoli Veprių ežero parko pakraštyje išsikero
jęs auga didžiulis kaštanas, kurs esąs vienas di
džiausių Europoje, šio kaštano kamienas yra ketu
rių metrų storumo. Tiesa, jis nėra ilgas. Tik šakos 
nuostabiai plačiai išsikerojusios ir iš tolo žiūrint at
rodo, kad ten ne vienas kaštanas auga, o visas go
jus.

Už ežero ligi Šventosios ozonu pakvipę sausi 
ežerai, šventosios krante trys mineraliniai šaltiniai, 
kurių vanduo esąs tolygus Birštono šaltinių vande
niui.

(bus daugiau)

„Pirmiausia jis ieško kelmų. Juos reikia 
išrauti ir atitinkamai išdžiovinti. Ne visur 
galima rauti. Pirmiausia reikia gauti sa
vininko leidimą. Beraunant pasitaiko ir 
sužeidimu. Praeitais metais beraudamas 
buvo susilaužęs -koją. Lūžo abu blauzdi
kaulio kaulai.

Praeitais metais rudeniop nuvyko kel
mu ieškoti prie St. Lauryno upės, netoli 
Kensingtono. Toje vietoje vasaroja lauki
nės žąsys. Ieškojo vandens išplautų kelmų 
ir įsmuko dumblan iki diržo. Koja nese
niai buvo išimta iš gipso. Taip įklimpęs iš
buvo apie trejetą valandų. Paskui atvyko 
žąsų prižiūrėtojas, kuris atvežė žąsim 
maisto, ir įklimpusiam numetė virvę. Jis 
šiaip taip išsikapstė.

Išdžiūvusius kelmus jis paskui drožia 
elektriniu grandikliu. Darbas nelengvas, 
sukelia daug dulkių. Dirba ilgas valan
das. Padaręs skulptūrą, paskui lakuoja ir 
dailina. Pr. Baltuonis rašo, kad apima 
džiaugsmas, kai darbas pabaigtas, kai 
naują skulptūrą padedi ant stalo.

Kelmų, kaip jis sako. kerų, šaknys turi 
įvairias fermas. Jis studijuoja tas formas 
ir mėgina iš jų ištraukti kokią mintį. Kar
tais jam primena paukštį, tai ir atbaigia 
drožinį kaip paukšt’. Dažniausiai jo vaiz
duotė sukuria naujus fantastinius daiktus 
ir naujas formas.

Jo skulptūra yra originali ir patraukli, 
padaryta iš medžio tvirtai, greitai jos ne 
sulaužysi ir nesudaužysi.“

DIPLOMAS LIETUVIŠKAI KNYGAI

Geriausiai meniškai apipavidalintų it 
poligrafiškai atliktų knygų konkurso pir 
mojo laipsnio diplomas paskirtas K. Ku
bilinsko knygai „Stovi pasakų namelis"- 
Šį leidinį išleido „Vagos“ leidykla, spaus
dino K. Požėlos spaustuvė, iliustravo dai- 

i lininkė B. Žilytė.
Konkurse, kuriam būro pateiktos kuj- 

1 gos, išėjusios iš spaudos 1974 metais, pa
žymėtas taip pat dailininkas A. Žvilius- 
apipavidalinęs E. Mieželaičio -knygą „Ale- 
liumai“. ,6
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Ir susirinko seni draugai... UVO ir Lietuva Amsterdamas
(Sąskrydis Sodyboje)

Jau seniai mokslininkai pranašauja, 
■kad oras žemyne eina šaltyn. Jie sako (per 
daug nenusigąskime), .kad po 6000 metų 
mūsiškį žemės pusrutulį gali vėl užgulti 
ledynai ir įšaldyti mūsų sutrūnijusius 
kaulus... Atominės energijos entuziastai 
patarė nenusiminti: esant reikalui, numes 
keletą bombų ašigaliuose, ir ištirpusių le
dų karšti garai sušildys orą. Deja, jų pra
našavimai neišsipildo — atominių bombų 
sukeltasis pragaras gali greičiau nušluoti 
žmones nuo žemės paviršiaus, o ne juos 
sušildyti...

Taigi Sekminių sąskrydžio oras Sodybo
je buvo šaltas. Bene jau keleri metai jis 
toks. Kai kas juokauja, kad buvęs senasis 
Sodybos vedėjas, išeidamas ir šiltą orą iš
sinešęs... Seniau, būdavo vantaisi palapi
nėse šviežiame šiene, ant kurio dar čiuži
nių primėtyta. O dabar per šalta.

Bet ir tų palapinių nebereikia. Sumažė
jo minios — beveik visi, kurie ieškojo 
nakvynės, susitalpino po stogu. O daugu
ma tik sekmadienio rytą suvažiavo. Ir su
klaupė tiesiai prie kryžiaus, kur nors ir 
šiurpiam vėjui dvelkiant, kun. J. Sakevi- 
čius, MIC, atlaikė mišias, o Sodybos ir 
Headley bažnytkaimio klebonas kun. A. 
Geryba pasakė puikų pamokslą.

Didesnė susirinkusiųjų dalis ir po pa
maldų likosi kieme paminėti Sodybos įsi
gijimo 20-ties metų sukaktį. DBLS pirmi
ninkas J. Alkis trumpu žodžiu atidarė mi
nėjimą ir perskaitė jau seniau „E. Lietu
vyje" skelbtą pirmojo suvažiavimo aktą. 
Sodybos tėvams (anuo metu ją pirkusiems 
direktoriams) į sąskrydį neatvykus, po 
trumpą žodį tarti buvo pakviesti L. Namų 
bendrovės valdybos pirmininkas S. Nenor
tas, buvęs ilgametis DBLS pirmininkas ir 
direktorius J. Vilčinskas, Sodybos vedėjas 
J. Snabaitis ir buvęs jos senasis vedėjas J. 
Lūža. Visi pakviestieji trumpai prisiminė 
Sodvbos praeitį, pažymėdami, kad D. Bri
tanijos lietuviai, nors kasmet vis skalsiau 
besusirinkdami, myli savąją Sodybą, yra 
prie jos prisirišę ir nenorėtų skirtis.

Tradicinės ..žaliosios girelės" šiais me
tais nebebuvo. Visi svečiai ir kaimynai su
tilpo dviejuose puikiais lietuviškais kili
mais išklotuose baruose. Gal ir to gėrimo 
mažiau bebūta: vieni paseno, į kitų kiše
nes krizės vėjai įsisuko, tretieji bijojo vai
ravimo leidimus prarasti. Na. bet barai 
per daug negalėjo skųstis ir jų aptarnau
tojai be darbo nestovėjo. Lietuviai nuo se
no mėgsta pasivaišinti. Neveltui ir šiais, 
didžiojo blaivininko vyskupo M. Valan
čiaus metais, du nauji barai — vienas 
Londone, kitas Sodyboje — atsidarė. Var
tyk tą klausimą kaip nori, o atsakymą 
gausi vis tą patį: tik su barų pagalba iš
laikysime lietuviškąją spaudą ir pagyvin
sime kultūrini gyvenimą.

Ir kur tik ausį prikišai prie didesnio 
žmonių telkinio, vis buvo diskutuojamas 
naujai atremontuotos, pagražintos, na, ir 
šiek tiek praskolintos Sodybos likimas. 
Vis iš pradžių girdėjosi klausimas — ar ji 
išsilaikys, ar pagelbės lietuviškiems kul
tūriniams reikalams, ar pasiliks lietuviš

Bičių nuodai — vaistas
Daugeliui yra žinoma, kad bitininkai 

neserga reumatizmu. Lygiai taip pat jie 
nebereaguoja į naujus įgėlimus, nes jų or
ganizmas yra „persotintas" bičių nuodais.

Pasirodo, kad bičių nuodais galima gy
dyti ir daugiau ligų, tik reikia žinoti, kaip 
jas maitinti ir kaip panaudoti gydymui. 
„Observer" žurnalas (16. 2. 75) aprašo 
Bromley (Kent) gyvenančią austrų kilmės 
Juliją Owen (67 m.), kuri gydo žmones bi
čių nuodais.

Gal pats nuostabiausias dalykas yra tai, 
kad ji sugrąžino regėjimą daugeliui žmo
nių, apakusių nuo paveldimos akių ligos 
retinitis pigmentosa, šiuo atsitikimu ji 
priverčia bites pakartotinai sugelti pacien
tų galvos tam tikras vietas. Straipsnyje 
nurodyta daugelis pavardžių, įskaitant 
vieną Londono advokatą, kuriems J. Owen 
grąžino regėjimą.

Be jau minėto apakimo, ji gydo artritj, 
egzemas, reumatizmą, šienligę, sinusitį ir 
kai kurias kitas ligas. Pvz. žinomas akto
rius Jack Warner (Dixon of Dock Green) 
turėjo kojose tokį skausmingą artritj, kad 
vos galėjo vaikščioti. Julija Owen jį pagy
dė ir liga nebesikartoja.

1947 m. ji buvo atidariusi net kliniką, 
kurioje priimdavo pacientus. Vėliau emi
gravo į Australiją. Bet jos antram vyrui 
ten mirus, vėl grįžo į Bromley ir gydo pri
puolamus pacientus, dažnai be jokio atly
ginimo pati juos lankydama.

Savo darbe J. Owen sutinka du sunku
mus: gydytojų ignoraciją ir gana sunkų 
bičių veisimą, paruošimą ir išlaikymą.

Nors ji sakosi savo pacientų tarpe turė
jusi gydytojų ar jų šeimos narių, bet. sa
vaime suprantama, kad medicinos moks
las į jos gydymą žiūri kaip j savotišką 
šundaktaravimą. Tuo labiau, kad ji savo 
gydymo paslapčių iki šiol niekam nėra at
skleidusi, o jos bičių nuodai nėra moksliš
kai ištirti ir pripažinti. 1962 m. J. Owen 
buvo parašiusi H. Macmillanui (jis tada 
buvo jos distrikto parlamento atstovas) 
laišką, kuriame siūlė daktarų priežiūroje 
išgydyti 100 artričiu sergančių pacientų. 
Jeigu gydytojai būsią jos rezultatais pa
tenkinti, tai ji atskleisianti jiems savo pa

ka. Paskutinįjį klausimą didžiosiomis rai
dėmis neseniai šiame laikraštyje užtikrino 
kun. A. Geryba pareikšdamas, kad ji yra 
ir bus lietuviška. Nors praėjusiame nume
ryje aprašytame gražiame ir gausiame So
dybos atidaryme, sako, tik šeši lietuviai 
tedalyvavę, antrajame invalidų subuvime, 
berods, tik vienas. O per šį sąskrydį vir
tuvėje tik su indų plovėjais galėjai lietu
viškai žodžiu persimesti. Kitas pareigas 
perėmė portugalai ir ispanai. Na, bet tai 
ir ne taip svarbu. Svarbu, kad tik pinigas 
eiti! į lietuvišką kasą, o kieno jis uždirb
tas —- jau antraeilis dalykas. (Iš tikrųjų 
lietuviams skirtasis atnaujintos Sodybos 
atidarymas kaip tik ir buvo paliktas šiam 
sąskrydžiui).

Nors oficialiai nebuvo sąskrydyje mini
mi nei Čiurlionio, nei vysk. Valančiaus, 
nei tarptautiniai moters metai, bet salės 
sienos buvo papuoštos gražiai įrėmintomis 
M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijo
mis. Nepailstančioj i „Dainoros“ knygų 
platintoja B. Daunorienė čia pat turėjo sa
vo stendą, kuris patenkino knygos mylėto
jų literatūrinį alkį.

Tiesa, šaltas ir labai lietingas šio pava
sario oras Sodybai išėjo ir į naudą — pri
pildė per daugelį metų išsekusį ežerą iki 
pat viršaus. Administracija džiaugiasi, 
kad šiais metais gal nebereikės vandens į 
ežerą pumpuoti ir leisti pinigus benzinui, 
kurio kaina, imant proporcingai pagal su
vartojimo kiekį, ar tik neprilygsta whisky 
kainai. Pilnas vandens maudymosi basei
nas pasiliko šiais metais švarus kaip kriš
tolas. Jo vanduo toks šaltas, kad ne tik 
dvikojai, bet ir keturkojai sutvėrimai ne
surizikuoja paplaukyti.

Tur būt dėl to paties šalto oro ir Sody
bos daržai dar mažai gyvybės terodo. Dai
rosi kelios eilutės vos iš žemės prasikalu
sių svogūnų, vienur kitur stypso iš pernai 
palikusi ir jau spėjusi išdygti bulvė. Dar
žų augmenija laukia šiltesnio oro.

Negalima tylomis praeiti ir pro vadina
mąją kultūrinę programą ar linksmąją 
dalį. Gražiai pasirodė J. Čemio vadovau
jamas Londono lietuvių choras, giedojęs 
per pamaldas, o vėliau koncertavęs salė
je. Pro tamsų debesį prasiveržęs saulės 
spindulys, tautinių šokių šokėjus išviliojo 
j kiemą. Pirmiausia pasirodė M. Gelvi- 
nauskienės tvarkomi Gloucesterio ir 
Stroudo „pipirai“, o po jų aikštėje sumir
gėjo savo tautiškais drabužiais V. Jurie
nės ir Senkuvienės dailiai „išmuštrinti“ 
šiek tiek vyresni londoniškiai. Bravo jau
nimas! Gero žodžio verti tėvai, kurie juos 
pasiunčia šokių mokytis, ir dar geresnio 
— kurios juos moko.

Ir taip be didelių audrų ir be ypatingų 
nuotykių praėjo šis, tur būt, jau dvidešimt 
pirmasis tradicinis D. Britanijos lietuvių 
sąskrydis. Sodyba įžengė į trečią dešimt
metį. Įžengė dailiai apsitvarkiusi, išsigra- 
žinusi, aiškiai žinodama savo darbą ir 
tikslą. Žymiai atnaujinta L. Namų bend
rovės valdyba ir jauni, energingi Sodybos 
vedėjai teikia vilčių, kad Sodybos ateitis 
bus užtikrinta,

J. Vikis

slaptį. Pasiūlymas buvo atmestas.
J. Owen gydymas nėra visiškai primity

vus ir šundaktariškas. Ji yra įsitikinusi, 
kad jos gydomosios ligos atsiranda dėl 
tam tikrų enzymų sistemos sunegalavimų. 
Lygsvarai grąžinti reikalinga speciali me
džiaga, priverčianti enzymus veikti. Tą 
medžiagą duoda savo gyliais bitės, kaip 
daktarai duoda švirkštais. Kadangi enzy
mus gamina atitinkamos liaukos, tai ir bi
čių nuodai turi į jas patekti. Kuo ilgiau 
tos liaukos yra buvusios gydytos kitais 
vaistais, pvz. cortisonu, tuo ilgiau trunka 
jų išvalymas ir ligos pagydymas. Pvz., art- 
ričio pagydymas galįs užsitęsti 1.5-2 me
tus. Vienas Londono Homeopatinės ligoni
nės konsultantas pripažįsta, kad J. Owen 
turi savo darbui tinkamas kvalifikacijas.

Svarbiausias dalykas yra jos bitės, ku
rias J. Owen augina specialiame kambary
je, atskiromis šeimomis, skirtomis atski
roms ligoms. Labai apsiriktų tas, kuris 
manytų, kad pvz. apakimą galima išgydy
ti paprastoms sodo bitėms galvą sugėlus. 
Priešingai — neišmaningas bičių naudoji
mas gali būti net mirtinai pavojingas. J. 
Owens bitės yra specialiai veisiamos, mai
tinamos ir prižiūrimos. Kiekvienai ligai ji 
vartoja kitokią slaptą maisto formulę. Ta
čiau maisto pagrindas yra džiovintų kiau
šinių pelėsiai, whiskyje raugintas pienas, 
vynas, įvairių žolių sultys ir medus.

Prieš vartodama gydymui, ji bites pridu- 
sina ir, imdama pincetu po vieną, priver
čia įgelti į reikalaujamą vietą. Bitei atli
kus savo darbą, ji pašalinama, bet geluo
nis paliekamas nuo 5 minučių iki dviejų 
valandų ar net ir daugiau. Vienam kartui 
ji panaudoja iki 10 bičių.

Keletas farmaceutinių firmų prašė leis
ti ištirti jos bičių nuodus, bet J. Owen at
sisakė, motyvuodama, kad jos vėliau iš
naudos žmones. Savo patyrimą ji atsivežė 
iš Austrijos, kur jos tėvas ir senelis buvo 
gydytojai. Julija Owen labai didžiuojasi 
savo bitėmis, nes tuo tarpu ji yra vienin
telė. žinanti jų magiškąją galią. Ji galvo
ja vieną dieną surasti jos amato vertą gy
dytoją, kuriam perduos savo paslaptis. 
Tik kažin, ar jos tada beveiks?

1918-1919 m. ukrainiečiai, siekdami sa
vo valstybinės nepriklausomybės, kariavo 
su lenkais ir rusais-bolševikais. Pralaimė
ję nelygią kovą, ukrainiečių kovotojai 
perėjo į pogrindį ir sukūrė UVO — Ukrai
niečių Karinę organizaciją. Tos organiza
cijos vyriausias komendantas pik. E. Ko- 
novalec gyvendavo kartais Berlyne, kar
tais Vienoje, kartais Ženevoje.

Sostinėse, kurių vyriausybės buvo pa
lankios ukrainiečių siekiams arba buvo 
nusiteikusios prieš lenkus, UVO turėjo sa
vo atstovus. Pvz. Prahoje buvo pik. E. Se- 
nik, Kaune — sotnik (kapitonas) Reviuk. 
Vyriausias vadovas Ukrainoje buvo S. 
Bandera.

Ukrainoj UVO vykdė teroro aktus prieš 
okupantų pareigūnus ir savus išdavikus.

1934 m. Varšuvoje UVO įvykdė atentatą 
prieš Lenkijos vidaus reikalų ministrą 
Pierackį. UVO narys G. Maciejka, nušo
vęs Pierackį, pasislėpė.

Dalyvavęs teroristų tardyme ir juos 
teisme kaltinęs, prokuroras Želinski 1973 
m. išleido savo atsiminimus, pavadintus 
„Ministro Pierackio nužudymas“, kuriuo
se įrodo, kad ir Lietuvos vyriausybė tei
kusi paramą Ukrainiečių Karinei Organi
zacijai. Knygos autorius papasakoja, ko
kiu būdu tie įrodymai buvę surasti.

Čekoslovakijos štabo II-sis skyrius (ka
riškoji žvalgyba) įtarę UVO atstovą Seni- 
ką bendradarbiaujant su vokiečių žvalgy
ba. Jo bute buvusi padaryta krata ir ras
tas UVO archyvas. To archyvo kopijos bu
vusios perduotos Lenkijos kariuomenės II- 
jam skyriui.

Apie Seniko archyvą knygos autorius 
taip rašo:

„Seniko archyvas smulkiai atskleidė 
UVO santykius su lietuvių ir čekų vyriau
sybėmis. Didžiausias atradimas buvo Lie
tuvos vyriausybės ukrainiečiams teikia
moji parama.

Lenkams buvo žinoma, kad Kaune bu
vo s-pausdinamas UVO žurnalas „SURMA“ 
ir visokios priešlenkiškos brošiūros. Spaus
dintai iš Kauno buvo siunčiami į Dancigą 
ir Prahą arba kontrabandos keliu perme
tami į Vilnių, o iš .ten į Lvovą.

Archyvas parodė, kad Kaune veikė 
skaitlinga UVO organizacija, vadovauja

LIETUVOJE
TELEVIZIJOS BOKŠTAS

„Valstiečių laikraštyje" rašoma apie 
naujai statomą televizijos bokštą Vilniu
je, kuris būsiąs pirmas tokios konstrukci
jos Sov. Sąjungoje.

„Vilniaus televizijos bokštas bus 326,45 
metro aukščio. Iki 190 metrų bus gelžbeto
ninis, toliau — metalo konstrukcijų. Jo 
statybos sąmatinė vertė — 8 milijonai 
395,07 tūkstančio rublių. Bendras visų 
siųstuvų (radijo ir televizijos) galingu
mas — 109 kilovatai. Jame bus sumontuo
ti 'trys televizijos siųstuvai bei UTB siųs
tuvai keturioms programoms. Bokštas pa
sipuoš erdvia konferencijų sale, ekskursi
jų biuru, kavine, apžvalgos aikštele. Vil
nius bus matomas iš 215 metrų aukščio. 
Ekskursantus ir darbuotojus kels greita
eigiai liftai.“

STUDENTAI IR MOKSLEIVIAI DIRBA

Vasaros metu Lietuvos besimokantis 
jaunimas privalo vykti į darbus. „Tiesa" 
apie tuos jaunimo darbus taip rašo:

„Dabar kasmet į respublikos) statybos 
aikšteles ateina 3500, žemės ūkio darbus 
dirba 3000 studentų. Po tūkstantį jaunuo
lių dirba broliškose respublikose. Iki 18 
tūkstančių išaugo bendrojo lavinimo mo
kyklų vyresniųjų klasių moksleivių — 
darbo ir poilsio stovyklų dalyvių — skai
čius. Pei’ ketverius šio penkmečio metus 
akademinis jaunimas respublikoje atliko 
darbų už 17 milijonų rublių, o už jos ribų 
— už 14 milijonų rublių.“

DAR VIENAS EŽERAS

Netoli Ariogalos, „Dainavos“ kolūkio te
ritorijoje statoma nauja užtvanka. Tven
kiamas upelis Ginėvė. Užtvanką baigus, 
atsiras naujas apie pusketvirto km ilgio ir 
300 metrų pločio ežeras.

MELŽĖJŲ SĄSKRYDIS

Prieš tris mėnesius įvykusiame pirmau
jančių melžėjų sąskrydyje buvo konsta
tuota, kad ne visose fermose gerai panau
dojamos galimybės našiau dirbti. Pasiro
do, kad dar nedaug melžėjų pasiekė tūks- 
tantininkės Estijos melžėjos Leidos Peips 
rezulatų, už kuriuos ši melžėja susilaukė 
net Brežnevo padėkos laiško. Žinios apie 
šį melžėjų sąskrydį spausdinamos Lietu
vos laikraščių pirmuose puslapiuose. Ta 
proga siūloma paruošti pavyzdinius mel
žėjų socialistinio lenktyniavimo nuosta
tus.

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA

Praėjusiais metais Lietuvoje penktą 
kartą išleista pirmoji lietuviška knyga — 
M. Mažvydo Katekizmas. Pirmą kartą to
ji knyga pasirodė Karaliaučiuje 1547 m. 
Naujasis leidinys yra pateikiamas fotogra
fuotas, gotišku raidynu, bet šalia yra duo
damas ir šiuolaikinis (lotynų raidėmis) 
tekstas. Knygą paruošė M. Ročka. 

ma bu v. sotniko (kapitono) Osipo Reviu- 
ko, prisidengusio lietuviška Bartovičiaus 
pavarde.

Kauno vyriausybė per O. Reviuką mo
kėjo UVO organizacijai nuolatinę pašalpą 
iki 6,000 — 8,000 JAV dolerių per metus. 
Be to, Lietuvos vyriausybė išduodavo uk
rainiečiams (Lenkijos piliečiams) sveti
momis pavardėmis lietuviškus pasus, ku
rių pagalba UVO vadovybės nariai kelia
vo po Europą ir Ameriką. Reikalui esant, 
Lietuvos konsulatai išrūpindavo įvažiavi
mo ir tranzito vizas arba išduodavo fikty
vius pažymėjimus. Visa tai buvo patvar
kyta paties užs. reikalų ministro dr. Zau
niaus.

Archyve rastas kompromituojantis Ko- 
novaleco laiškas Reviukui apie pasikalbė
jimą su dr. Zauniumi, 1932 m. spalio 6 d. 
atvykusiu į Tautų Sąjungos sesiją Žene
voje. Konovalec prašė Lietuvos ministerį 
ir toliau teikti UVO organizacijai pašalpą. 
Taip pat prašė, papildant jau turimą Lie
tuvos pasą, duoti jam lietuvių spaudos ko
respondento pažymėjimą, kad galėtų ir to
liau pasilikti Šveicarijoje. Visiems šitiems 
prašymams dr. Zaunius buvo palankus, 
pareikšdamas, kad jau įtraukęs į biudžetą 
pašalpą ir davęs parėdymą išduoti pasą 
vykstančiam į JAV UVO delegatui."

Toliau autorius rašo:
„Reikia pažymėti, kad nuo 1934 m. va

sario mėnesio J. Tūbelio vyriausybėj Zau
niaus vietą užėmus Lozoraičiui, Lietuvos 
kraštutinis antilenkiškas kursas sušvelnė
jo".

Paminėtas ir UVO vyriausiųjų vadovų 
likimas. Pulk. Eugenijus Konovalec 1938 
m. gegužės 23 d. žuvo sprogus bombai, ku
rią jam siuntinyje įteikė N. Valuch, ukrai
nietis, sovietų agentas, įsigijęs Konovale- 
co pasitikėjimą.

S. Banderą 1959 m. lapkričio 15 d. 
Muenchene šelepino pavedimu nužudė so
vietų agentas B. Stašynski.

Pierackio žudikas su lietuvišku pasu iš
emigravęs j Argentiną ir ten 1966 m. mi
ręs.

V. Želinski, ZABOJSTWO MINISTRĄ 
PIERACKIEGO, Paryžius, 1973.

T. V.

TRŪKSTA TEPALŲ

„Valstiečių laikraštyje“ A. Skyra rašo:
„Klaipėdos rajone automobilių „Žiguli“ 

vairuotojai praeina kryžiaus kelius, kol 
gauna reikalingo tepalo. Apvažiuoji kelias 
kolonėlės uostamiestyje, o jose dažnai nė
ra nei transmisinio, nei variklių tepalo. 
Autoservise šių dalykų irgi dažnai nebū
na.

Dar blogiau su atsarginėmis dalimis. 
Mano mašinai reikia naujo stiklo valytu
vo koto. Kiek kartų servise duris vars
čiau, 'kiek po parduotuves ieškojau, jokios 
vilties.“

LENKAI APIE VILNIAUS ORKESTRĄ
„Tribūna liudu“ išspausdino recenziją 

apie Lietuvos filharmonijos simfoninio or
kestro gastroles Lenkijoje. Recenzente 
Vanda Obelinska ypačiai palankiai atsilie
pia apie dirigentą Juozą Domarką ir jau
ną smuikininką, Helsinkio ir Montrealio 
konkursų laureatą, Raimondą Katilių.

Latviai sumaniai kuriasi
Nors D. Britanijos latvių organizacijos 

jau turi du centrus provincijoje, tačiau tie 
centrai nebepatenkina visų jų reikalavi
mų. Ypačiai aktualus pasidarė pensininkų 
apgyvendinimo klausimas. Jie nebesutel
pa anuose dviejuose centruose (Valijoje ir 
pietinėje Anglijoje), ir jau susidarė dau
giau kaip 50 pensininkų-kandidatų, norin
čių gyventi vienoje latvių bendruomenėje.

Tuo reikalu susirūpino didžiausia lat
vių organizacija, Dauguvos Vanagų Fon
das. Jie susirado Anglijos centre visai arti 
prie Rugby miesto dviejų greitkelių san
kryžoje gražią ir didelę sodybą ir nutarė 
ją nusipirkti. Tos sodybos kaina — 120.000 
svarų. Turint galvoje, kad latvių skaičius 
šitame krašte ne tiek jau žymiai didesnis 
už lietuvių, sumokėtoji suma atrodo gana 
didelė. Tačiau, turėdami prieš akis aiškų

Catthorpe Manor

(700 m. sukaktis)

Vienas gražiausių Olandijos miestų ir 
garsiausių Europos biznio centrų — Ams
terdamas šiais metais mini savo 700 metų 
įsikūrimo sukaktį. Birželio 24-29 d. ruo
šiama speciali Amsterdamo savaitė. Visi 
turistai tuo metu bus apdovanojami spe
cialiais suvenyrais.

Amsterdamas yra kanalų miestas. Ka
nalai daugeliui atstoja gatves. Jų pakran
tėse stovi įdomūs, nuo žemės įdubimų pa
krypę seni namai, kuriuose ištaigingai gy
vena 770.000 miesto gyventojų. Mieste yra 
apie 7.000 įvairių pramonės įmonių, pra
dedant milžiniškomis laivų statyklomis, 
baigiant visame pasaulyje išgarsėjusiomis 
deimantų šlifavimo dirbtuvėmis. Amster
damas yra deimanto ir alaus miestas. 
Garsieji Heineken ir Amstelio bravorai 
turi savo centrus šiame mieste.

Palankios mokesčių sąlygos kasmet vis 
daugiau pritraukia tarptautinių biznio fir
mų. čia įsikūrė Japonijos Datsun automo
bilių centrinės įstaigos, garsusis Stark 
margarinas. Fokker, Shell, AKZO, Philips 
ir daugybė kitų.

Prie Amsterdamo aerodromo yra di
džiausi gėlynai, iš kurių ryte suskintos gė
lės tą pačią dieną pasiekia Europos ir už
jūrio miestus. Įdomios yra tų gėlių parda
vimo varžytinės, kuriose kainos keliamos 
ne aukštyn, bet žemyn.

Be daugybės labai gerų viešbučių ir res
toranų, Amsterdamas turi labai turtingą 
Rembrandto muziejų.

Didžiausia vertybė šiame mieste yra že
mė. Kiekviena jos pėda yra atkovota iš 
jūros ir už ją reikia labai brangiai mokė
ti. Miestas stovi žemiau jūros paviršiaus, 
todėl statant namus, pirma į žemę suva
romi didžiuliai stulpai, kad paviršiui 
slūgstant, namai nesugriūtų.

ŠOLOCHOVO SUKAKTIS

Vilniuje paminėta kontraversinio rašy
tojo Michailo Šolochovo 70 metų sukaktis. 
Kalbėjo E. Kondiurina, E. Gud, J. Kolpa
kova ir V. Kubilius.

LIETUVIŠKA SAVITARNA

„Tiesa aprašo, kaip Panevėžyje veikia 
nauja savitarnos (self service) krautuvė.

„Norėdamas nusipirkti sviesto pakelį, 
turi stovėti eilėje, kur dauguma pirkėjų 
laukia sveriamų prekių — tortų, pyrago 
gaminių, sūrio. Be eilės negausi, nes pada
ryti tai ne taip paprasta — pardavėja tu- 

I ri ne tik paduoti šį pakelį, bet ir įrašyti jo 
, kainą į savo sąsiuvinį, o paskui — savo 
, skyriaus pavadinimą ir kalną į pirkėjo pa
duotą lapelį (jį gauni, įeidamas i preky
bos salę).

Tokių pat prekystalių prekybas salėje 
penki. Už kiekvieno — pardavėja, o šia
pus nuvingiavusi eilė. Nori pirkti pakelį 
maltos mėsos ar koldūnų — stok eilėn ir 
lauk, kol dešimčiai prieš tave stovinčių at
svers šoninės ar lašinių. Tas pats žuvies 
skyriuje.

Pastovėjęs penkiose eilutėse, dar sto
ji į šeštą — prie kasos, kurių yra trys, tik 
retai pasitaiko, kad visos dirbtų.

Kuo šis prekybos būdas padeda sutau
pyti laiką? Kol pardavėja įrašo į sąsiuvi
ni ir į lapelį, galima būtų apmokėti — 

. bent prie kasos eilėje stovėti nereikėtų.“

tikslą, jie pasiryžo nuosavybę įsigyti.
Naujasis centras, kurio vardas yra Cat- 

thorpe Manor, yra palyginti nesenas (sta
tytas apie 1925 m.), gana moderniškai 
įrengtas ir gerai užlaikytas. Name yra 40 
miegamų kambarių, kuriuose tuoj galima 
apsigyventi. Viduje septynios vonios, o 
lauke apšildomas baseinas. Dvidešimt še
šių akrų parke yra dar vienas gyv. namas 
(bungalow) su 6 mieg. kambariais, gara
žas 8 mašinoms pastatyti, teniso aikštė ir 
modemiškos arklidės, kurias lengva pa
versti į gyvenamas patalpas. Tuo atveju 
sodyboje susidarytų apie 100 miegamųjų 
kambarių.

Kaip iš čia spausdinamos nuotraukos 
matyti, namas tikrai atrodo gana didelis ir 
modemiškas.
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Europos _
Lietuvių Kronika

„E. LIETUVIO“ LOTERIJA

Jau ir vėl kalbama apie pašto mokesčių 
padidinimą. Jeigu taip atsitiks, tai „Euro
pos Lietuvis“ iš savo surenkamos prenu
meratos galės apmokėti tik laikraščio per
siuntimo išlaidas... Leidėjai pagrįstai 
būkštauja, kad nebepajėgs laikraščio leis
ti. Nenorėdami metų vidury kelti prenu
meratos kainos, jie nutarė kitais būdais 
ieškoti laikraščiui paramos.

Vienas iš tų būdų yra dabar suorgani
zuota „E. Lietuvio“ piniginė loterija. Bi
lietai jau išsiuntinėti skyriams. DBLS 
Centro valdyba tikisi, kad jie visi bus iš
platinti ir šaknelės laiku grąžintos. Pato
gumo dėlei patartina pirkti visą knygutę 
(10 bilietų), kuri kaštuoja tik 50 p. 
Ir būtinai nepamiršti šaknelėse užrašyti 
pirkėjo vardo ir adreso.

Pinigus ir šakneles siųsti DBLS-gai 2 
Ladbroke Gdns., London, Wil 2PT.

Kiekvieno lietuvio pareiga pirkti ir pla
tinti šios loterijos bilietus. (Laimei nusi
šypsojus, jūsų pinginėje gali atsirasti pir
moji premija — £50.00).

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 
J. Adomaitis — 2.50 sv., A. Širvaitis — 
1.50 sv., dr. V. A. Raisys — 0.75 sv., L. Do
vydėnas — 5.00 dol., B. Sebastijonas — 
4.00 dol., M. Gllaubertas — 2.00 sv.

Tautos Fondui aukojo:
N. Butkus — 10.00 sv., kun. J. Sakevi- 

čius, MIC — 5.00 sv., J. Vilčinskas — 5.00 
sv.

PENKTADIENIO VAKARAI

Neužmirškite, kad kiekvienas penkta
dienis yra jūsų vakaras Lietuvių Namuo
se. Kviečiame ateiti ir atsivesti savo drau
gus.

FRIDAY EVENINGS

Don't forget that every Friday evening 
is your evening at Lithuanian House. 
Please come along and bring your friends.

BIRŽELIO 8 D.

Visi, kuriems įdomūs lietuviški reikalai, 
kviečiami i viešas diskusijas Lietu viii 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.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

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

DERBYJE — birželio 8 d., 14 vai., Bridge 
Gate. Pirmąją Komuniją priima Mil
da Zinkutė, Petras Sadula ir Alek
sandras Sadula.

NOTTINGHAME — birželio 15 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Minimi tragiški ir 
didvyriški birželiniai liet. įvykiai.

LEAMINGTONE SPA — birželio 15 d„ 14 
vai., St. Peters, Dormer Place.

COVENTRYJE — birželio 15 d., 15.30 vai., 
St. Elizabeth's. Po pamaldų a. a, Ni

kodemo Mockaus paminklo šventinimas. 
ECCLES — birželio 8 d„ 12.15 vai.
LEIGH — birželio 15 d., St. Joseph's bažn. 
MANCHESTER — birželio 29 d., 11 vai.

šviežios
TREJOS DEVYNERIOS 

1975 metų
1 pokelk) kaina su prisiuntimu £1.50

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Road, 

London, E.2
England

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Lietuvių Filatelistų Draugija „Vilnius“ 
padėjo tvirtus pamatus. Gegužės 10 d. jie 
susirinko Mančesterio Lietuvių Klube, 
priėmė draugijos įstatus ir išsirinko val
dybą — pirmininku p. L. Pūrą, iždininku 
p. S. Lauruvėną ir sekretorium p. H. A. 
Vaines.

Draugijos tikslas yra suburti pasaulio 
lietuvius ii’ kitus asmenis, kurie domisi 
Lietuvos ir kitų kraštų pašto ženklais ir 
skleisti filatelinę mintį lietuvių ir kitatau
čių tarpe, sekti pasaulio filatelinę spaudą 
ir, pastebėjus netikslumus, reaguoti, pra
šant netikslumus atitaisyti, kad Lietuvos 
filatelijos istorija būtų nepažeista.

Kviečiame Anglijos ir viso pasaulio lie
tuvius filatelistus jungtis į Lietuvių Fila
telistų Draugiją „Vilnius“. Įstojimo mo
kestis — 50 p, metinis nario mokestis — 
50 p. Rašykite (lietuviškai ar angliškai) 
sekretoriui — Mr. H. A. Vaines, 1 San
down Road, Harwood, Bolton BL2 3QB.

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

WOLVERHAMPTONAS
TRĖMIMŲ IR ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Birželio 14 d. 7 vai. Wolverhamptono 
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 vah

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

Skyriaus Valdyba

DERBY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Pranešame vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad birželio 7 d. DBLS Derby sky
rius rengia kuklų tragiškųjų birželio įvy
kių

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks „The Pelican" viešbu

čio patalpose, Abbey Str., Derby, 6.00 vai. 
vakaro.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
lankyti ir bendrai prisiminti bei pagerbti 
mūsų tautos tragišką sukaktį.

Skyriaus Valdyba

ITALIJA
MIRĖ KAN. Z. IGNATAVIČIUS

Gegužės 21 d. Romoje labai staiga mirė 
kan. Zenonas Ignatavičius, gimęs 1909 m. 
Vilkijoje. Kunigu buvo įšventintas 1934 
m. Buvo Kauno kunigų seminarijoje pre
fektu. 1947 m. Romoje Angelicum univer
sitete gavo doktoratą. Į kanauninkus pa
keltas 1948 m. Nuo 1951 m. buvo persikė
lęs į Braziliją ir dirbo kunigų seminarijo
je Rio de Janeiro. 1962 m. vėl grįžo Ro
mon, kur buvo paskirtas šv. Kazimiero 
kolegijos vicerektorium.

Vokiečių okupacijos metais buvo lietu
vių karių kapelionu Rytuose. Už tai buvo 
užsitraukęs didelę komunistų partijos ne
malonę ir dažnai puolamas spaudoje.

1967 m. išleido atsiminimus itališkai, o 
po metų ispaniškai.

Palaidotas Romos kapinėse lietuvių 
Skyriuje, kur jau ilsisi ir daugiau jo kon- 
fratrų. Laidotuvių apeigom vadovavo Va
karų Europos vyskupas Antanas Deksnys.

ŠVEICARIJA
HANS RYCHENERTO KNYGA

Šiomis dienomis Berne, Šveicarijoje, iš
leista šveicaro Hans Rychener parašyta 
'knyga, pavadinta „...und Estland, Lett- 
land, Litauen?“

Autorius, gimnazijos mokytojas Berne, 
nepriklausomybės laikais keliais atvejais 
lankė Baltijos valstybes ir jas gerai paži
no.

LONDONAS
MIRĖ PETRAS BULAITIS

Gegužės 31 d. Londone labai staiga mi
rė neseniai 80-ties metų sukaktį iškilmin
gai atšventęs vyresniosios kartos nepails
tantis veikėjas, daugelio organizacijų na
rys, didelis patriotas, ištikimas Katalikų 
Bažnyčios sūnus — Petras Bulaitis.

A. a. P. Bulaitis gegužės 25 d. su eks
kursija dalyvavo lietuvių sąskrydyje So
dyboje, buvo žvalus ir sveikas. Staiga su
šlubavo taip giliai savąją šeimą, lietuvių 
bendruomenę ir tėvynę mylėjusi širdis ir 
atsiskyrė šis taurusis lietuvis su šiuo pa
sauliu.

Ne tik Londono, bet visi Anglijos ir 
Škotijos lietuviai liūdi, netekę nuoširdaus 
tautiečio, visų lietuviškų darbų rėmėjo ir 
skatintojo.

Laidotuvės bus gegužės 5 d. (ketvirta
dieni) 10.00 vai. iš lietuvių bažnyčios. 
Antradienį (gegužės 3 d.) kūnas bus pa
šarvotas prie lietuvių bažnyčios esančioje 
naujojoje salėje. Trečiadienio (gegužės 4 
d.) vakare 8.00 vai. ten pas bus viešas su 
velioniu atsisveikinimas.

TRADICINIS VAKARAS

Birželio 28 d., šeštadienį, 8 v. v. Sporto 
ir Socialiniame klube DBLS Pirmas sky
rius ruošia tradicinį Joninių, Petrinių ir 
Povilinių vakarą.

Pelnas skiriamas Tautos Fondui ir Lon
dono šeštadienio mokyklai.

ALGIRDAS LANDSBERGIS LONDONE

Iš susitikimų literatūros vakaruose Lon
dono lietuviams jau gerai pažįstamas ra
šytojas Algirdas Landsbergis šią vasarą 
ir vėl iš savo JAV atskris aplankyti mūsų.

Londone jis numato būti liepos mėn. 
antrojoje pusėje.

DBLS Londono centrinio skyriaus val
dyba, pasinaudodama ta proga, liepos 19 
d„ šeštadienį, ruošia susitikimą su juo — 
literatūros vakarą Lietuvių Namuose.

Šįkart jis paskaitys londoniškiams savo 
prozos kūrinių, tarp jų vieną tokį apsaky
mą, kurio veiksmas vyksta mūsiškėje ka
rališkoje saloje — Britanijoje.

DISCO — ŠOKIAI

Birželio 7 d., 8.00 v. v., Sporto ir Socia
linio klubo salėje (345A Victoria Park Rd. 
E9) ruošiami

DISCO — ŠOKIAI.
Bilietai — 60 p., gaunami prie įėjimo.
Muzika pritaikyta visiems. Veiks baras 

ir bufetas.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Sporto ir Soc. Klubo Valdyba

EKSKURSIJA Į MARGATE

Birželio 22 d. ’(sekmadienį) Šv. Onos 
Draugjia ruošia ekskursiją į Margate.

Išvykstame nuo Lietuvių bažnyčios 9 
vai. ryto.

Narėms kelionė nemokama. Ne narėms 
— 1.50 sv.

šv. Onos Draugijos Valdyba

PAKEITĖ ADRESĄ

LAS Anglijoje vadovas, buvęs L. Namų 
b-vės direktorius ir Tautos Fondo atstovy
bės pirmininkas P. Mašalaitis persikėlė į 
naują butą. Dabartinis jo adresas yra — 
38 Goles Gardens, Pott Street, London E2 
OET.

NORTHAMPTONAS
NEUŽMIRŠTINA!

Prisimintina, kad Northampton© ir apy
linkės lietuviams Maldos Žygis už Lietuvą 
skiria tam tikslui birželio 9 dieną.

ALK Bendrija

NOTTINQHAMAS
IR ŠIĄ VASARĄ

Prie Lietuvių Židinio berniukų stovykla 
šiemet bus nuo rugpiūčio 10 iki 17 dienos. 
Užsirašoma pas Židinio vadovybę.

MANCHESTERIS
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas, visų Manchesteryje veikiančių 
organizacijų talkininkaujamas, birželio 14 
d., šeštadienį, 4 vai. p. p rengia

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks Mostono R. K. kapinėse. Daly
vaujant organizacijoms su vėliavomis, bus 
prie paminklinio lietuvių kryžiaus padė
tas vainikas už išvežtuosius ir žuvusius už 
laisvę.

Visi kviečiami minėjime dalyvauti.
M. L. Koord. Komitetas

Savo naujausiame veikale H. Rychener 
aprašo savo atsiminimus, juos suaktualin
damas duomenimis apie sovietų agresiją, 
apie vykdomą kolonizaciją ir rusinimą, 
apie baltų tautų pasipriešinimą okupantui 
ir pastangas atgauti prarastąją laisvę. 
Knyga gausiai iliustruota.

Autorius savo veikale pabrėžtinai dėko
ja dr. A. Geručiui, Berne, už suteiktą gau
sią medžiagą ir nurodymus.

Knygą išleido Herbert Lang leidykla 
Berne. Jos kaina — 32,50 šveicarų fran
kų.

PASKAITA APIE J. BILIŪNĄ

Zuericho universiteto indogermanų ins
titute paskaitą apie rašytoją Joną Biliūną 
skaitė Leonas Stepanauskas, nuolat gyve
nąs rytų Berlyne, kur dirba vokiečių tele
vizijoje redaktoriumi. Prelegentas, kaip 
matyti iš sovietinės enciklopedijos, dirba 
korespondentu sovietų spaudoje, tarp ki
tų laikraščių ir vilniškėje „Tiesoje“. Jis 
yra rytų Voiketijos baltistų komiteto na
rys ir, pagal sakytąją enciklopediją, to 
krašto spaudoje, per radiją ir televiziją 
„populiarina lietuvių kultūros ir ekonomi
kos laimėjimus“.

L. Stepanauską pakvietė Šveicarijoj gy
venusio ir čia mirusio didžiojo vokiečių 
rašytojo, literatūros Nobelio premijos lau
reato Thomas Mann šeima, šveicarų orga
nizacija „Pro Helvetia" sudarė jam progų 
susitikti su daugeliu žinomų šveicarų kal
bininkų — universitetų profesorių. Tarp 
kitų, jį pakvietė praleisti kartu savaitgalį 
gardusi's šveicarių rašįytjojas Friedrich 
Dueirenmatt.

Joną Biliūną prelegentas paskaitai Zue- 
riche, matomai, pasirinko todėl, kad rašy
tojas 1904-5 metais studijavo Zuericho 
universitete ir, Šveicarijoje gyvendamas, 
parašė kelis apsakymus vietinėmis temo
mis.

Švedija
HI BALTŲ STUDIJŲ KONFERENCIJA

Birželio 13-16 d. Baltų Institutas Stock- 
holme rengia III baltų studijų konferenci
ją.

Kaip iš programos matyti, konferenciją 
Švedų Karališkoje Akademijoje birželio 
13 d. atidarys Švedijos ministras pirmi
ninkas Olof Palme. Pasibaigus konferenci
jos atidarymo iškilmėmsi, Stockhollmo 
miestas pakvietė dalyvius garsiojon rotu
šės salėn priėmimo. Vėliau Švedų Institu
tas supažindins dalyvius su sostinės įžy
mybėmis.

Konferencijos darbai vyks Hasselby pi
lyje, šiaurės valstybių intelektualinio ben
dradarbiavimo centre. Be plenarinių po
sėdžių, darbai bus dirbami keturiose sek
cijose: kalbotyros, literatūros bei meno, 
istorijos ir socialinių mokslų. Iš viso nu
matyta apie 90 referatų, o prelegentai at
važiuos iš Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados, Vakarų Vokietijos, Anglijos, 
Prancūzijos, Austrijos, Šveicarijos, Švedi
jos, Norvegijos, Danijos, Suomijos, Lenki
jos, Vengrijos, Japonijos ir Australijos.

Iš programos seka, kad konferencijoje 
paskaitas skaitys šie lietuviai: prof. Ana
tolius C. Matulis, Wisconsin univ. („Bal
tų kultūra vokiečių ir sovietų literatūro
je“); prof. Romualdas J. Misiūnas, Wil
liams College, Williamstown; dr. Albertas 
Gerutis, Bern („Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba 1940-1975 m."; prof. V. S. Vardys, 
Oklahoma univ. („Socialiniai pasikeiti
mai ir nacionalizmas Baltijos respubliko
se“); prof. Liuda Allsen, Bowling Greene 
univ. („Schoendach poema „Der Litau- 
er“) ir kt.

Grynai lietuviškomis temomis skaitys 
paskaitas keli svetimtaučiai — japonas dr. 
Ychrito Kato apie M. K. Čiurlionį, Haifos 
univ. prof. S. Strashas (pavardė neaiškiai 
pažymėta) apie Lietuvos Tarybą 1917-18 
m.; Berno univ. doc. dr. J. P. Locher apie 
S. Daukantą. Be to, kelios paskaitos skir
tos lietuvių kalbos įvairiems aspektams.

Vienam plenumo posėdžiui vadovaus 
Stockholmo universiteto lektorius Juozas

DAINUOKIME TIK LIETUVIŠKAS 
DAINAS

Prieš pirmąjį pasaulinį karą buvau jau
nas, mėgau dainas, dainavau linksmuose 
subuvimuose, dainavau chore.

Tuo metu mano gimtinės apylinkėje bu
vo labai mėgiama „Birutės“ daina, kuri 
prasidėdavo žodžiais: „Ant marių krašto 
Palangos miestely“... Mėgau tą dainą dėl 
jos gražių žodžių ir melodijos.

Kartą į mūsų pobūvį, kai dainavome 
„Birutės“ dainą, užėjo mano kaimynas, 
Varšuvos universiteto studentas. Juokda
masis jis tarė: „Nuo kada jūs pasidarėte 
lenkų patriotais? Šios dainos tik žodžiai 
lietuviški, o gaida lenkų tautos himno 
„Bože cos Polske“... Lenkai ją gieda savo 
bažnyčiose, o jūs, to nežinodami, dainuo
jate kaip savo tautinę dainą.

Visi buvome baisiai sugėdinti. Aš tai 
pergyvenau ir krimtausi: būdamas lietu
vis, patriotas, dėl lietuvių kalbos dalyva
vęs muštynėse su šlėktomis, dabar giedu 
lenkų himną! Kai šį įvykį prisimenu, ir 
dabar darosi man nesmagu.

Pasidaro man nesmagu, kai ir mūsų su- 

Lingis; socialinių ir politinių mokslų po
sėdžiams pakaitomis pirmininkaus prof. 
V. S. Vardys ir dr. A. Gerutis, o kalboty
ros sekcijoje — J. Lingis.

VOKIETIJA
MIRĖ JONAS ČEKAUSKAS

Gegužės 14 d. Pinneberge mirė buvęs 
Lietuvos generalinio štabo karininkas, 
PLB narys ir ilgametis apylinkės ir baž
nytinio komiteto pirmininkas Jonas Če- 
kauskas. Buvo gimęs 1898 m. Paršelių km., 
Vilkaviškio apskrity. Palaidotas gegužės 
21 d. Pinnebergo miesto kapinėse.

Liko našlė — Valerija čekauskienė — 
Grinkevičiūtė.

IŠLEIDO J LAIDOTUVES

Pirmą kartą sovietai leido vienai šei
mai, visiškai pamiršusiai lietuvių kalbą, 
iš Hannoverio nuvykti į Kazlų Rūdą (Lie
tuvoje) ir tenai dalyvauti sūnaus laidotu
vėse. Vietos lietuviai suruošė labai iškil
mingas laidotuves ir laukė motinos su pa
tėviu net ištisas 5 dienas. Mat kelionė į 
Lietuvą trūko tiek dienų! Kelionė dviems 
asmenims kainavo 3.000 DM. Ši šeima tu
rėjo leidimą būti 14 dienų, bet po laidotu
vių turėjo po 4 dienų grįžti.

PASIGENDA VIENYBĖS

„E. Lietuvio“ redakcija yra gavusi iš V. 
Vokietijos laišką, kurį rašo lietuvis, vos 
prieš porą metų atvykęs iš Lietuvos. Jis 
nusiskundžia, kad lietuvių tarpe esąs jau
čiamas suskilimas, trūkstą vienybės, per 
mažai rūpinamasi lietuviškais reikalais. 
Jo nuomone, Lietuvos išeivija serganti ta 
pačia materializmo liga, kaip ir tautiečiai 
tėvynėje. Esą, dalis labiau rūpinasi geres
niu duonas kąsniu, o ne savojo krašto lais
ve ir ateitimi. Išeivių žymi dalis nebeno
rinti žinoti, kas dedasi Lietuvoje, kokia 
ten tautinė ir religinė padėtis. Tokius žmo
nes jis vadina šiaudiniais patriotais.

Laiško autorius didžiuojasi Vasario 16 
gimnazija, kurioje mokosi ir jo duktė. Jis 
priklausąs ir Lietuvių Bendruomenei, bet 
nesijaučiąs ten esąs reikalingas. Tik vie
ną kartą per du metus tekę su lietuviais 
pabendrauti.

Sakosi gerai pažįstąs tą moterį, kuri pa
siuntė neigiamą informaciją Lietuvos 
spaudai apie V. Vokietijoje gyvenančius 
išeivius. Jis matąs, kad ji yra atskilusi 
nuo savo tautos kamieno ir nebenorinti 
dirbti jokio naudingo darbo. Todėl matan
ti tik tamsiąją gyvenimo pusę. Vis dėlto 
jis ir jai siūlo nespiauti į šulinį, iš kurio 
pati geria.

Baigdamas laiško autorius prisipažįsta 
pasiilgstąs gimtojo krašto, nors jame sun
kiai dirbęs ir daug nukentėjęs. Tačiau čia 
Vakrauose džiaugiasi laisve ir gyvenimu, 
kuris nėra propagandos iškreipiamas.

Pabiros
VADO GALYBĖ

Šiaurės korėjiečiai, kurie grasina pasek
ti Vietnamo pavyzdžiu, labai garbina savo 
vadą Kim II Sung. Neseniai vienas komu
nistų partijos laikraštis apie jį taip rašė: 
„Jo žinojimas yra visame pasaulyje nepri
lygstamas, o jo taktika ir strategija stebi
na patį Dievą... Mūsų didysis generolas 
žino viską, ir nieko nėra, ko jis negalėtų 
padaryti“.

LĖKTUVAS NELAUKIA

Mokytoja austrė Johanna Steindl Mask
voje įsimylėjo rusą A. Sokolovą. Vestuvės 
buvo numatytos birželio 4 d. Prieš tai 
Steindl dar nutarė aplankyti savo motiną 
Vienoje. Tačiau Maskvos aerodrbme so
vietų valdininkai paėmė ir sudraskė jos 
grįžimo vizą. Jai pradėjus skųstis, jie pa
sakė: „Pabandyk gauti naują, tik pasku
bėk, lėktuvas nelaukia“...

buvimuose jaunimas šalia melodingų ir 
gražių lietuviški; dainų pradeda įmaišyti 
kitataučių dainas. Jaunimas dainuoja jas, 
nežinodamas, kad jos svetimos, mūsų di
džiųjų priešų dainos.

Kartą Lietuvių Sodybos bare, skambant 
linksmai sutartinei, vienas kitatautis pa
klausė: „Ar čia rusai dainuoja?“ Užginči
jau. Pasakiau, kad dainuoja lietuviai. „0 
kam jie traukia „Volga, Volga“..., atkirto 
svečias. Man buvo gėda, nežinojau, kaip 
jam dainininkus pateisinti.

Svetimas dainas dažnai dainuojame ne
žinodami, kad jos svetimos, lygiai kaip aš 
dainavau „Birutės“ dainą, nežinodamas, 
kad tai yra lenkų tautos himno gaida.

Iš mūši; dainų repertuaro reikia išmes
ti šias dainas: Leiskit į tėvynę (lenkų gai
da), Šalia kelio karčema (lenkų), Ten, kur 
graži Krekenava (lenkų). Žygiuoja karei
vis per smėlį (rusų), Visi šunys loja (vo
kiečių), Miškų gėlė (rusų), Ant smėlėto 
mano kapo (rusų), Iš visos Lietuvos neiš- 
si renku panos (rusjų), Krambamboli tai 
palikimas (rusų), Plaukia sau laiveli* 
(lenkų).
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