
Svetimas paprotys
Kalėdos nebe už kalnų. Krautuves jau 

pradedamą užversti kalėdinėmis dovano
mis. Daugumoje tai yra metrikos vertės 
niekniekiai, duodą gero pelno gaminto
jams. Gal iŠ visų kalėdinių biznių pats 
pelningiausias yra atviručių biznis. Jų pa
gaminama ir parduodama milijonai. Viso
kiausios vertės ir kokybės blizgančios at
virutės brukamos pirkėjams, negalintiems 
sukontroliuoti net jų tikrosios kainos.

-Kalėdinės atvirutės Vakaruose, o ypa
čiai Anglijoj, yra savotiška psichozė: kiek
vienas stengiasi kiek galėdamas jų dau
giau nusipirkti ir pasiųsti, kad paskui ga
lėtų didžiuotis ir lenktyniauti gautųjų at
viručių skaičiumi. Dažnai jos namuose ne 
tik viešai išstatomos, bet net suveriamos 
ant siūlo ir pakabinamos palubėje, kad vi
si atvykusieji galėtų pamatyĮti blizgučių 
gausybe. Prieinama net prie tokios kvai
lystės, kad vyras ir žmona arba’ tėvai ir 
vaikai, gyvendami visi kartu, apsikeičia 
atvirutėmis... Tarsi tas spalvotas popier
galis būtų reikšmingesnis už gražius šven
tiškus linkėjimus žodžiu.

Prisimename, kad nepriklausomoje Lie
tuvoj atviručių siuntimo papročio jau bu
vo atsisakyta. Kai kurie dar pasiųsdavo 
toliau gyvenantiems draugams ar gimi
nėms vizitines korteles, bet dauguma pa
sitenkindavo žodiniais linkėjimais, daž
niausia prie šventoriaus vartų ar prie vai
šių stalo. Atvirutės buvo skaitomos vai
kišku reikalu, ir suaugusieji su jomis ne
žaidė...

Šis atviručių žaidimas nėra toks papras
tas ir pigus. Kiek laiko sugaištama suda
rant sveikinamųjų sąrašus, pasirenkant 
atvirutes, jas rašant ir pasiunčiant! Kiek 
nepatogumo, kai kuris mielas draugas ar 
giminė per neapsižiūrėjimą lieka užmirš
tas ir nepasveikintas. O ką jau kalbėti 
apie išlaidas. Ypač jos didelės šiais me
tais, kai ne tik atviručių, bet ir pašto kai
nos yra labai smarkiai pakilusias. Tik pa
skaičiuokime. Vidutinės vertės atvirutė ir 
jos persiuntimas (8,5 p.) atsieis mažiau
sia 20 p. Jeigu kiekviena šeima pasiųstų 
tik 25 atvirutes (daug kas pasiunčia žy
miai daugiau), tai išlaidų susidarytų pen
ki svarai, neskaitant sugaišto laiko. Iš tik
rųjų tai yra išmesti pinigai blizgučiams, 
kuriuos mažai kas vertina ar renka.

Turint galvoje ekonomiškai sunkius lai
kus ir svetimus papročius, mes, lietuviai, 
galėtume pirmieji nuo kalėdinių atviručių 
atsisakyti. Kodėl negalime draugus, gimi
nes ir pažįstamus pasveikinti per šito laik
raščio skiltis? Būtų dviguba nauda: su
taupytume pinigų bei laiko ir paremtume 
savąją spaudą.

Šitą dalyką galima padaryti dvejopai: 
išspausdinti atskirą sveikinimą arba pa
aukoti nors ir menką sumą, nurodant, kad 
jį siunčiama vietoje kalėdinių sveikinimų. 
Visą techniškąjį darbą atliks redakcija ir 
Spaustuvė, jeigu tik sveikinimai bus laiku 
gauti.
' Aukščiau minėtoji penkių svarų suma 

yra tik pavyzdys, ji niekam neprivaloma. 
Galima apsieiti ir su puse tos sumos ar 
dar mažiau, jei nereikalaujama labai daug 
vietos laikraštyje. Sveikinimai gali būti ir 
sudėtiniai — kelių asmenų ar šeimų kartu 
pasirašyti. Vėliau kronikos skyriuje bus 
smulkiau paaiškintos tokio sveikinimo są
lygos. Tad neskubinkime šiais metais pri
sipirkti kalėdinių atviručių, o pasiųskime 
sveikinimus per savąjį laikraštį.

Pažymėtina, kad šiuo keliu bando sukti 
ir anglų visuomenė, ypačiai laidotuvių at
veju. Vis dažniau užtinkami spaudoje pa
geidavimai, kad greitai vystančioms gė
lėms ir vainikams išleidžiamieji pinigai 
būtų Skiriami kuriam nors kilnesniam 
tikslui. Tas pats yna ir su kalėdinėmis at
virutėmis.

Dėl staigios ir netikėtos aktyvaus 
DBLS nario

E. VALANTINO 
mirties, Jo žmoną, brolius ir 
Derby DBLS skyrių nuoširdžiai 

užjaučia
DBLS ir L. Namų Centro Valdyba

A. A. STASIUI TADARAVIČIUI 
tragiškai žuvus, gilią užuojautą 

reiškia jo draugams ir 
pažįstamiems

Petras Gabrėnas

SĄŽINĖS KALINIŲ SAVAITĖ
Žmogaus teisių globos organizacija Am

nesty International spalio 12 d. paskelbė 
Sąžinės Kalinių savaitę.

Anglijoje yra 140 AI skyrių su 3.000 na
rių. Numatoma narių skaičių ateity pa
dvigubinti.

Savaitės proga paskelbtas specialus at
sišaukimas, pavadintas „Daug žmonių pa
geidautų AI galo“. Pažymėtina, kad AI or
ganizacijai priklauso visų politinių grupių 
žmonės, pvz. A. Askey, Michael Foot, Jack 
Jones ir kt. Jie esą nusistatę, kad AI tik 
tada liikviduosis, kai pasaulyje nebebus 
daugiau politinių kalinių ir kankinimų. 
Britų sekcijos AI direktorius D. Simpson 
pareiškė, kad visų partijų ir įsitikinimų 
žmonės, kuriems žmogaus teisių apsauga 
rūpi, jungiasi į šią organizaciją.

Praėjusiais metais AI organizacija krei
pėsi net į 107 kraštus, kuriuose buvo pa
žeidinėjamos žmogaus teisės. Politinių ka
linių pašalpai išleista 100.000 svarų.

Sąžinės Kalinių Savaitei AI atrinko pa
vyzdžius iš dvylikos kraštų, kuriuose ka
linami žmonės dėl religinių įsitikinimų. 
Tie kraštai yra Paragvajus, Turkija, Sin
gapūras, Sov. Sąjunga, Indonezija, Rode- 
zija, Jemenas, Ispanija. Rwanda, Taiwa- 
nas, Kuba ir Tunisija.

KETURI EKSPERTAI
Keturi Sov. Sąjungos ekspertai keliau

ja po Angliją nustatydami, kaip geriau iš
naudoti apleistus ir iki šiol nenaudojamus 
žemės plotus. Iki šiol jau apsilankė britų 
plieno fabrikų rajonuose Sheffielde ir 
Corby, o taip pat Yonko ir Newcastle ra
jonuose. Šie ekspertai esą pakviesti žemės 
ūkio ministerijos. Vienas juokdarys spau
doje pataria jiems užsukti pasižvalgyti į 
Downing Street.

UŽPULTAS KATYNO LIUDININKAS
Buvęs Vilniaus universiteto profesorius 

Stanislaw Swianiewicz neseniai buvo sun
kiai sužalotas Londono gatvėje, ne labai 
toli nuo Lietuvių Namų. Iš restorano išei
nantį profesorių užpuolė nežinomas as
muo ir sudaužė galvą. Be sąmonės jis bu
vo nugabentas Į ligoninę, iŠ"kurios jau yra 
sugrįžęs.

Prof. Swianiewicz (75 metų) po karo 
dėstė St. Mary's universitete Halifaxe 
(Kanadoj), ir tik neseniai grįžo į Londo
ną pastoviai apsigyventi. Užpuolimo me
tu jis turėjo piniginėje £84.00, kurie liko 
nepaliesti. Vietos lenkai, kaip sako įvykį 
aprašęs „Sunday Time“ korespondentas 
N. Carroll, esą įsitikinę, kad profesorius 
buvo užpultas politiniais motyvais.

S. Swianiewicz antrojo pasaul. karo me
tu buvo kartu su 4.300 lenkų karininkų iš 
Kozielško stovyklos traukiniu atgabentas į 
Katyno mišką. Netikėtai jis pateko į kito 
traukinio vagoną, iš kurio galėjo stebėti, 
kaip jo draugai buvo gabenami į mišką. 
Ten jie buvo sušaudyti ir užkasti. Taigi, 
jis yra paskutinis ir vienintelis gyvas Ka
tyno tragedijos liudininkas. Apie šią tra
gediją nei Sov. Sąjungoje, nei Lenkijoje 
viešai nekalbama, nes sovietai už lankų 
karininkų likvidavimą, kaip žinoma, kal
tina vokiečius.

Spalio 17 d. prof. Swianiewicz turėjo 
būti pagrindinis liudininkas Sacharovo 
vardo tribunole Kopenhagoje. Be abejo, 
apie šį jo ketinimą gerai žinojo Sov. Są
jungos atitinkamos įstaigos. Rašant šias
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eilutes, dar nebuvo aišku, ar profesorius 
bus pajėgus vykti į Daniją. Jo paties pa
reiškimu, jis norėjęs priversti Sovietų vy
riausybę prisipažinti kaltę ir tuo būdu 
baigti bylą, kuri per 30 metų gadina lenkų 
—• sovietų santykius.

Primintina, kad S. Swianiewich taip pat 
nebuvo iš karto paleistas į laisvę. Jis bu
vo nugabentas į Maskvą, ištardytas ir pa
siųstas 8 metams į darbo stovyklą Sibire.

SAMOCHINO RAPORTAS
Iš Sovietų Sąjungos Vakarus pasiekė 

slaptas (?) dokumentas, kuriame aiškina
ma, kad Rumunija ir Jugoslavija smar
kiai ruošiasi atremti galimą Sov. Sąjun
gos bandymą tuos kraštus okupuoti. Esą 
vedamos net slaptos apsiginklavimo dery
bos su Vakarų valstybėmis. Sovietų Są
junga nesijaučianti saugi ii- nepasitikinti 
arabais, kurių kraštuose turi karines ba
zes, kol Balkanų kraštai nepasidarys so
vietinėmis respublikomis. Jos planas esąs 
okupuoti Bulgariją, Rumuniją ir Jugosla
viją. Savo sparnams sustiprinti, dar esą 
numatyta pridėti Austriją ir Suomiją.

Ką apie tai pasakytų JAV? Minėto do
kumento autorius, pasirašęs Samochino 
vardu, galvoja, kad ji atsiųstų keletą ma
lūnsparnių JAV ambasados tarnautojams 
ir, gal būt, aukštiesiems valdžios pareigū
nams evakuoti.

DAR VIENA PREMIJA
Nobelio ekonomijos premija šiais me

tais paskirta rusų mokslininkui prof. L. 
Kantarovičiui ir olandų kilmės amerikie
čiui prof. T. C. Koopmanui. Kantarovičius 
dirba Akademgorodske, Sibire, o Koopma- 
nas Yales universitete. Iki šiol Sov. Są
junga yra gavusi 9 Nobelio premijas. Ta
čiau Maškva iki šiol yra pripažinusi tik 
septynias. Rašytojų Pasternako ir Solže
nicyno premijos oficialiai komunistų par
tijos nepripažįstamos.

KOMITETAS SACHAROVUI 
PASMERKTI

šešių asmenų komitetas, į kurį įeina 
Maskvos rabinas, ortodoksų bažnyčios at
stovas ir buvę Sacharovo bendradarbiai 
Kopenhagoje sukvietė simpoziumą tema 
„Ar Sacharovo kritika yra teisinga?“ Jie 
nori įrodyti, kad tuo pačiu metu Kopenha
gos parlamente prasidėjęs Sacharovo var
do tarptautinis apklausinėjimas esąs ža
lingas ir nesiderinąs su Helsinkio dvasia. 
Kaip žinoma, šitame apiklausinėjime daly
vauja liudininkai, nukentėję nuo sovieti
nio režimo dėl skirtingų pažiūrų į žmo
gaus laisvę.

MIRTIES BAUSMĖS
Sovietų Sąjunga yra, tur būt, vienintelis 

kraštas, kur mirties bausme gali būti bau
džiama už ekonomiškus ar piniginius pra
sikaltimus. Pvz. Armėnijoje buvo sušau
dytas žmogus už pardavinėjimą juodoje 
rinkoje tekstilės gaminių ir tuo būdu už
dirbęs pusę milijono rublių. Kitoje vietoje 
(Cimkent) pilietis buvo nuteistas mirties 
bausme už spekuliavimą Astrachanės kai
liais. Vien tik šiais metais, Sovietų spau
dos žiniomis, už spekuliaciją ir kitokius 
ekonominio pobūdžio prasikaltimus mir
ties bausme buvo nubausta 11 žmonių.

Iš tikrųjų Sovietų Sąjungoje pagal 1950 
ir 1954 m. pakeistus įstatymus, mirties 
bausme turėtų būti baudžiami tik šnipai, 
valstybės išdavikai ir žmogžudžiai. Į šią 
kategoriją dabar, atrodo, priskirti ir eko
nomiškieji prasikaltėliai. Ir niekas pasau
lyje dėl Sovietų teismo jurisdikcijos ne
protestuoja, nes tai būtų kišimasis į kraš
to vidaus reikalus.

PADĖTIS GERĖJA...
Olga Franklin rašo („Times“, 23. 9. 75), 

kad žydų padėtis Rusijoje gerėja, lyginant 
su carų laikais. Esą dabar, kai jauni žy
dai pareiškia norą emigruoti, juos tuoj pa
siunčia keliems metams į kariuomenę. Ca
ras Nikalojus I versdavo žydus kariuome
nėje tarnauti 31 metus ir dar per prievar
tą juos apkrikštydavęs. Kas-ne-kas, o jau 
krikšto pavojus šiuo metu Sovietų Sąjun
goje tikrai niekam nebegresia.

MOKSLUS BAIGUSIŲ DĖMESIUI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy

ba yra pasiryžusi surinkti adresus visų 
laisvojo pasaulio lietuvių, baigusių aukš
tąjį mokslą (universitetą, kolegiją ar insti
tutą) ir prašo pavienius asmenis ir orga
nizacijas siųsti tuos adresus J. Kavaliū
nui, P. O. Box 438, Beverly Shores, Ind., 
46301, USA.

Darbo partijos problemos
Britų Darbo Partijai, turinčiai pakanka

mą daugumą parlamente, konservatoriai 
nekels rūpesčio dar bent 4 metus. Bet no
rint įgyvendinti socialistinę programą, 
reikia daugiau laiko. Todėl šių metų par
tijos konferencija turėjo nustatyti, kas 
reikia nuveikti pirmoje eilėje, atsižvel
giant į krašto ekonominę padėtį ir Vakarų 
pasaulyje siaučiančią infliaciją bei jos pa
darinius — didėjantį nedarbą. Todėl dis
kusijos dėl pirmenybių sukėlė konferenci
joje nemažą audrą. Nuomonių skirtumas 
pasireiškė tarp nuosaikiųjų socialistų ir 
kairiojo sparno, ypatingai svarstant eko
nominius klausimus. Vėliau ginčas persi
kėlė į patį kairįjį sparną, nes dalis kairių
jų palaikė valdžios ėkonominį planą, kiti 
pasisakė prieš.

Susitarusi su profesinių sąjungų cent
ru, dar liepos mėnesį darbiečių vyriausy
bė paskelbė planą kovai su infliacija. Pa
gal tą planą savaitiniai atlyginimai nega
lės būti keliami daugiau kaip 6 sv. Po il
gų diskusijų konferencija, aprobavo šį pla
ną. Tuo pat buvo sutikta su vyriausybės 
politine linija, kuri suvaržo „laisvus susi
tarimus“ tarp profsąjungų ir darbdavių. 
Ligšiol tokių susitarimų pagrindu ir pasi
naudodamos streikų teise, profsąjungos 
galėjo išsikovoti neribotus uždarbių pakė
limus. Todėl „laisvų susitarimų“ teisę vi
suomet gynė profsąjungos ir pati Darbo 
Partija, kol buvo opozicijoje.

Darbiečių vyriausybės ekonominės poli
tikos pirmąja auka konferencijoje tapo fi
nansų ministeris Denis Healey, rinkimuo
se į partijos vykd. komitetą nesurinkęs 
reikiamo skaičiaus balsų. Su šypsena tą 
pat dieną jis pasakė kalbą, kuri buvo pa
lydėta ovacijomis, ir jo siūlomos priemo
nės kovai su infliacija konferencijos buvo 
aprobuotos.

Konferencija priėmė visą eilę rezoliuci
jų, kurias sunku išvardinti trumpame 
straipsnyje. Švietimo klausimus svarstant, 
priimta rezoliucija, reikalaujanti iki 1980 
metų sustabdyti pašalpas privačioms mo
kykloms, siekiant, kad visos mokyklos bū
tų valstybinės ir su vienodomis programo
mis. Jeigu tai bus įgyvendinta, nukentės 
katalikų organizacijų išlaikomos mokyk
los ir mokyklos aukštesniųjų luomų vai
kams, kurios gaudavo valdžios pašalpas.

Konferencija pasiūlė, kad pensijos būtų 
mokamos vyrams, kaip ir moterims, nuo 
60 metų, ir kad pensijos būtų padidintos.

Septimos DIENOS
— Pirmoji Šiaurės jūros nafta yra to

kia brangi, kad BP firma nebenori jos 
pirkti.

— Britų min. pirmininkas H. Wilsonas 
pasakė parlamente, kad jis buvo jau aš
tuonis kartus apiplėštas. Kai kurie įsilau
žimai buvę politinio pobūdžio — ieškant 
slaptų dokumentų.

— JAV laivyno saugumo organai Nea
polyje areštavo belgą, kuris pavogė doku
mentus, bet paliko per neapsižiūrėjimą sa
vo pasą.

— Lenkijos vyskupai išleido tikintie
siems laišką, kuriame sakoma, kad bažny
čiai neleidžiama naudotis radijo ir televi
zijos priemonėmis, tuo tarpu priešreligi- 
nei propagandai visos priemonės laisvai 
prieinamos.

— Pirmą savo vizito dieną Maskvoje 
Prancūzijos pręzidentas vietoj konferenci
jos su L. Brežnevu aplankė Tolstojaus 
gimtinę Jasnaja Polaną ir Borodino karo 
lauką, kur 1812 m. buvo sumušta Napo
leono armija.

— Pakilus pašto persiuntimo mokes
čiams, kai kur bandoma organizuoti priva- 
tišką kalėdinių atviručių pristatymą.

-— Paskelbta statistika, kad automobilių 
diržai praėjusiais metais Anglijoje išgel
bėjo 400 gyvybių.

— Egipto prezidentas Sadatas patvirtino 
mirties bausmę dviem žmonėm, bandžių- 
šiem nuversti jo valdžią.

— Sov. Sąjungos žemės ūkio ministeris 
Polijanki oficialiai patvirtino, kad dėl blo
gų klimatinių sąlygų šių metų grūdų der
lius bus blogesnis negu buvo numatyta.

— Kinija jau turi atomines bombas, ku
riomis gali pasiekti Sov. Sąjungos mies
tus europinėje dalyje.

— Parlamento nariui ir buvusiam mi- 
nisteriui J. Stonehouse pateikti net 24, 
daugiausia finansiniai, kaltinimai.

— 7.189 Kinijos pabėgėliai yra pareiškę 
norą apsigyventi Anglijoje. Iki šiol tiktai 
1.137 yra gavę leidimus.

— D. Britanija suteikė 2.35 mil. švarų 
paskolą Sov. Sąjungai. Už tuos pinigus 
bus pastatytas padangų fabrikas prie Ka
ma upės.

— Pakilus benzino kainoms, britų par
lamente vienas atstovas pasiūlė grąžinti 
gatvių tramvajus. Tuo būdu, esą, ir oras 

Sveikatos reikalus svarstant, buvo reika
laujama, kad valstybinėse ligoninėse būtų 
panaikintas privačių pacientų gydymas.

Konferencija aprobavo Vykd. komiteto 
planą krašto pramonei modernizuoti ir 
produkcijai planuoti, ir atmetė kairiojo 
sparno pasiūlymą, kuris reikalavo suma
žinti išlaidas kariniams reikalams ir pasi
traukti iš Nato.

Partijos lyderis H. Wilsonas, kalbėda
mas konferencijoje apie vyriausybės at
liktus darbus nuo parlamento kadencijos 
pradžios, apžvelgė ir darbą partijoje. Jis 
patarė partijos apylinkėms pasirūpinti 
naujų narių verbavimu. Reikalas esąs 
svarbus, nes apylinkėse, kur maža narių, 
lengviau įsiskverbia kairieji ekstremistai, 
kurie blogai atstovauja rinkikams, balsa
vusiems už Darbo Partijos kandidatus. 
Pasitaiko, kad keliolika ekstremistų ban
do pašalinti parlamento atstovą, gavusį 
rinkimuose 20 tūkst. balsų. To negalėtų 
atsitikti, jeigu apylinkių organizacijose 
būtų daugiau narių. „Tie, kurie bando pri
mesti partijai savo doktriną, jeigu jiems 
tai pavyktų, suduotų mirtini smūgį ne tik 
darbo sąjūdžiui, bet ir pačiai demokrati
nei santvarkai D. Britanijoje“, pabrėžė H. 
Wilsonas.

Soc. Internacionalo vardu konferenciją 
sveikino Portugalijos soc. partijos lyderis 
Mario Soares, kurį darbiečiai sutiko ploji
mais, o užs. reik. min. Callaghan — šiltais 
žodžiais.

Konferencijos stebėtojai galėjo matyti, 
kad Darbo Partijos santykiai su profesi
nių sąjungų centru dabar yra geri. Vy
riausybė sutaria su partijos vykd. komite
tu ir prof, sąjungomis. Todėl yra vilčių, 
kad kova su infliacija bus lengvesnė. Nu
galėjus ekonomines problemas, darbie- 
čiams liks dar viena didelė problema at
eičiai: eliminuoti iš partijos pro-komunis- 
tinę infiltraciją. To jiems mes nuoširdžiai 
linkime.

_______________ d. b.
GERIA VISI

Britų National Council on Alcoholism 
konferencijoje vienas Londono gydytojas 
(dr. T. Spratley) pareiškė, kad girtuoklia
vimas neigiamai veikia kai kuriuos britų 
pramonės vadovus. Jis nurodė, kad kai 
kurių įmonių vadovai didesnę dienos dal| 
esą girti. Jų silpnybes dažnai pridengia 
kiti bendradarbiai. Pasiūlyta padėtį rim
tai ištirti.

liksiąs švaresnis.
— Pretendentas į Albanijos sostą kara

lius Leką I Toledo mieste vedė australie
tę Cullen-Ward. Priėmimas įvyko papras
tame restorane, nors karališkų svečių bu
vo atvykę iš viso pasaulio.

— Lenkija šiais metais jau pirkosi Ame
rikoje 2 milijonus tonų grūdų ir nori dar 
daugiau.

— Minske įvyko moterų konferencija, 
kurios pagrindinis motyvas buvo „Pasau
lio moterys kovoje prieš fašizmą“.

— „Church of England Newspaper“ 
(spalio 3 d.) rašo, Keston College gautas 
vertimas į rusų kalbą Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikos Nr. 16.

— Žiniomis iš Belgrado L. Brežnevas 
serga žandikaulio vėžiu, kurį gydo V. Vo
kietijos specialistai.

— I Vakarus ką tik pateko disidento, 
germanistikos specialisto L. Kopelevo at
siminimų rankraštis. Iki patekimo į vergų 
stovyklą, Kopelevas buvo majoras Sovie
tų Karo saugumo įstaigoje.

— Užsieniečiai gydytojai, kurie neišlai
kė medicinos tarybos egzaminų, negauna 
Anglijoje darbo ir naudojasi bedarbių pa
šalpa. Dauguma jų yra indai ir banglade- 
šai.
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PARAŠTĖJE
DAINININKAS I. NAURAGIS

(75 m. amžiaus sukaktis)

Ipolitas Nagrodskis — Nauragis gimė 
1900 m. gruodžio 2d..Krakių miestelyje, 
Kėdainių aps. Jo tėvas buvo muzikas r 
gerai mokėjo smuiku groti. Tad ir jis vai
kystėje muzikos mokėsi pas savo tėvą ir 
vietos vargonininką. Nuo jaunų dienų pa
mėgo muziką ir dainą; būdamas dar tik 9 
metų jau dalyvavo Krakių parapijos cho
re. Pirmojo karo metais Charkove lankė 
gimnaziją, muzikos mokyklą ir dainavo 
ukrainiečių artistų grupėje. 1918 m. grįžo 
j Lietuvą ir dirbo Krakių savivaldybės 
raktinėje. 1919 m. buvo mobilizuotas į Lie
tuvos 'kariuomenę, baigė Karo mokyklą ir 
dalyvavo kautynėse. Tarnaudamas kariuo
menėje, susipažino su Valstybės teatro ar
tistais ir jų paskatintas, pradėjo lankyti 
privačias dainavimo pamokas. Tai buvo 
visiems didelė staigmena ir mažai kas ti
kėjo, kad „iš to elegantiško karininko bus 
geras dainininkas“. („Žiburiai“, 1948 m. 
Nr. 15). Bet jis pasirinktą naująją sritį 
labai pamilo, gerai mokėsi ir įkopė į dai
nos meno viršūnes. Mokydamasis, karinę 
tarnybą derino su dainininko darbu. 1929 
m. baigė Kauno Muzikos mokyklą. Baigęs 
mokyklą pajuto, kad dainininko darbas 
jam yra malonesnis, negu karinė tarnyba. 
Todėl 1929 m. pasitraukė iš kariuomenės 
kapitono laipsnyje.

I. Nauragis pirmąjį žingsnį į operą žen
gė 1928 m. Debiutavo „Aidoje“, atlikda
mas Ramfiso vaidmenį. Tuo pasirodymu 
patraukė publikos dėmesį savo skambiu 
balsu ir tinkama išorine išvaizda. Po to 
buvo priimtas operon ir gavo dainuoti di
džiąsias bosų partijas. Ypatingai pasižy
mėjo „Boriso Godunovo“ operoje, sukur
damas aukšto meninio lygio Boriso cha-

A. Bučys

NEREIKIA KLAUSTI

Būtų beprasmiška dar klausti. 
Kokiame daržely liko, sese, tavo rūtos 
Ir kokiame lauke rūdyja tavo plūgas, 

broli, —

Žinau, /
Vidunakty pabudusi, brangioji, 
Basa leki palaistyti rūtelių
Ir iki rankų skausmo tu šveiti noragą, 
Mielas broli.

Ir suprantu,
Kai grįžtume,
Tebežaliuotų tavo rūtos, miela sese, 
Ir tavo plūgas, broli, vėl naujoj vagoj 
Žvilgėtų, 
Kaip žvilgėjęs. 

J. Karki uva

Pajūrio žmonės
Jūra šankia

Pavartykite kurių tik norite laikų istoriją ir pa
matysite, kad tik tos tautos išaugo didelės ir galin
gos, kurios gyveno prie jūros, kurių krantus skala
vo marių bangos, kurių vaikams lopšines dainavo 
nesiliaujantis vandenų ošimas. Tik lietuviai kažko
dėl traukėsi nuo jūros, jų žvilgsniai vis krypo nuo 
Baltijos į slavų žemes, kuriose ir sutirpo lietuviško
sios giminės, susiliejusios su svetimaisiais. Bet kam 
likimas lėmė gimti netoli jūros, tas amžinai liko jos 
pakerėtas.

Jei nors mintimis nusikeliu į Lietuvą, tai pir
miausia sustoju prie Baltijos. Jūra šaukia, jos ban
gos net sapne savo viliojančiu ūžesiu neduoda ra
mybės. Jei kada sugrįžčiau, tai tik prie jūros pary
mojęs, Nerijos žuvėdras pasveikinęs, Palangos auk
sinį smėlį pabučiavęs, norėčiau keliauti toliau — 
per kalnuotąją Žemaitiją, pro žavingus, bet tylius, 
aukštaičių ežerus į senąjį kunigaikščių miestą, į sos
tinę Vilnių. Tad sugrįžkime valandėlę prie Lietuvos 
jūros, pažiūrėkime, kokie žmonės ten gyveno anais 
mano jaunystės laikais.

Prūsai
Klaipėda ir jos kraštas buvo maginantis žodis 

žemaičiams, ypač tiems, kurie gyveno arčiau Prūsų. 
Visas tas žemės ruožas, kuris šiandien yra šaukia
mas Klaipėdos krašto vardu, žemaičiams buvo Prū
sai. O to krašto ūkininkus ne tik Donelaitis, bet vi
si žemaičiai iki pat Hitlerio dienų vadino būrais.

Viskas čia buvo kitaip, negu Žemaitijoje: gra
žūs, krūmais neapaugę laukai, raudonstogiai trobe
siai, tiesūs plentai, kuriais dardėdavo ketvirtu, pa
kinkyti milžiniškais ratais būrų vežimai. Prūsai ne
avėjo medinėmis klumpėmis, bet dėvėjo odines kur
pes. Jų moterys, vykdamos į turgų ar bažnyčią, vil
kėdavo ilgus, labai tankiai klostytus naminės me

džiagos sijonus, o ant vainiku susuktų ilgų kasų už-

rakterį. Studijas gilino Prancūzijoje ir Ita
lijoje. Dainavo Milano ir Vienos operų 
teatruose. Koncertavo Latvijoje, Argenti
noje ir kt. Daug kur koncertavo Lietuvoje 
ir buvo nuolatinis radiofono bendradarbis. 
Valstybės teatre sukūrė apie 70 vaidmenų.

Gyvendamas Vokietijoj, dalyvavo Trem
tinių operoje, dainuodamas G. Rossini 
„Sevilijos Kirpėjuje" Don Bazilio partiją. 
Tremtinių stovyklose ruošė koncertus ir 
savo dainomis stiprino lietuvio išeivio tau
tinę dvasią. Londono ir Hamburgo radio
fonuose įdainavo lietuviškų dainų ir ope
rų arijų. DBLS Centro Valdybos pakvies
tas, kartu su kitais solistais koncertavo 
Anglijos lietuvių stovyklose. Čia jo grupė 
paliko gražiausius prisiminimus, kurių iki 
šiai dienai nesame pamiršę.

V. Vytenietis

AR REMTINAS JAUNIMAS?
Vokietijos L. Ei Valdybos leidžia

mas informacijų biuletenis įsidėjo 
straipsnį „Padėkime jaunimui“. Čia 
pateikiame to straipsnio svarbesnes 
ištraukas.

Vokietijos ir kitų kraštų jaunimas ilgą 
laiką veikė Lietuvių Bedruomenės ribose 
atskira sekcija. H Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso nutarimu įkūrus atskirą Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungą, ir Vokie
tijos lietuvių jaunimas daugiau kaip prieš 
metus įsteigė savo organizaciją. Didelės 
veiklos ji dar nespėjo išvystyti. Per trum
pas laikas. Bet Sąjungos vadovybei gerų 
norų netrūksta. Ji dažnai tariasi ir posė
džiauja. Jau spėjo suruošti keletą suvažia
vimų ir seminarą.

Dabar didysis jos uždavinys — pasi
ruošti III-jam Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, įvyksiančiam š. m. pabaigoje ir 
ateinančių metų pradžioje Pietų Ameriko
je. Vokietijos lietuvių jaunimas paprašy
tas pasiųsti į jį 13 delegatų. Tiek ir iš
rinkta.

Skridimas į Pietų Ameriką, ten gyveni
mas apie mėnesį laiko bei kelionės iš vie
nos valstybės į kitą, kur vyks atskiri Kon
greso renginiai, kainuos apie 3.300 DM vie
nam asmeniui. Kiekvienas delegatas prie 
kelionės išlaidų prisidės po 1.000 DM. 3 
delegatai sutiko susimokėti visas kelionės 
išlaidas. Iš kur imti dar apie 23.000 DM? 
Yra vilties, kad keletą tūkstančių DM pa
skirs Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dyba. Bet ir po to dar liks didelis trūku
mas.

Kai kas kelia 'klausimą, ar iš viso verta 
remti savąjį jaunimą. Sako, jaunuoliai iš
leidžia daug pinigų automobiliams ir daž
noms nepigioms pramogoms, tabakui, al
koholiui ir pan. nenaudingiems dalykams. 
Atsisakę tų žalingų malonumų, sutaupytų 
pinigų, kurių užtektų kelionėms į Kongre
są susimokėti. Lietuvių visuomenei jie yra 

simesdavo plačias kutuotas juodas skaras. Tie sijo
nai buvo tokie standūs, taip stipriai suklostyti, kad 
būtum galėjęs pastatyti ant žemės, kaip silkių stati
nes. Sekmadieniais prūsai eidavo melstis į savo kir
kes, kuriose pamaldas laikydavo „kunigužis“. Se
nieji žemaičiai jų nelaikydavo tikrais kunigais, o jų 
kalbas vadindavo ne pamokslais, bet spridikiais 
(vok.). Gal todėl, kad katalikams buvo draudžiama 
į tas kirkes vaikščioti, jos atrodydavo (bent vai
kams) tokios pat paslaptingos, kaip žydų sinago
gos.

Prūsų gyventojai kalbėjo nors ir žemaitiškai, bet 
kiek kitokia tarme, o į savo kalbą primaišydavo' 
daug svetimų žodžių. Bulves jie vadino kartupeliais, 
praustuvę — vuošele, kėdę — štūle, mokyklą — 
škūle, bažnyčią — kirke ir t. t. Jų kalba buvo savo
tiškas žemaitiškai-vokiškų žodžių mišinys.

Pirmą kartą išgirdau klaipėdietį kalbant būda
mas dar vaikas, kai būras atvyko pas gretimai gy
venantį naujakurį samdytis piemenuko.

— Na, tik šišon, Joni, ar paganysi mano ave
les? — paklausė būras. Tas „šišon“ buvo lyg ir sa
votiškas būrų priežodis, jie vartodavo jį kur reikia 
ir kur nereikia.

K ontrabatui i nitikai

Iki Klaipėdos atvadavimo, žemaičiai negalėda
vo ten laisvai lankytis. Tačiau Prūsų siena visą lai
ką buvo „skylėta“. Tuoj po pirmojo pasaulinio ka
ro ten daugiausia vykdavo kontrabandininkai, ku
rie Klaipėdos krašte pigiai pirkdavo „medinį“ spi
ritą ir, pernešę per sieną, su pelnu parduodavo že
maičiams. Kartais nešdavo ir eterinį spiritą — 
„štinkspiritį“ arba anodiją. Tai buvo pavojingas 
gerti skystimas, nes gerklėje greitai virsdavo troški
nančiomis dujomis. Patys kontrabandininkai eida
vo lažybų, kuris pajėgs didesnį anodijos stikliuką 
išgerti.

Klaipėdą atgavus, kontrabandininkų luomas 
neišnyko. Jie savo žygius nukreipė į Olandijos spi
ritą, kurį žvejai savo laiveliais gabendavo iš neutra
lioje jūroje stovinčių Olandijos laivų. Net spirito in
dams jau buvo paruoštas kontrabandai. Jis buvo

nieko gera neduodanti ir nežadanti našta. 
Nežadanti dėl to, kad dauguma jaunuolių 
nemoka lietuvių kalbos ir yra su lietuviais 
nutraukę ryšius.

Tol, kotl mes tą jaunimą vadiname sa
vuoju ir nesame jo išsižadėję, turime pa
reigą juo ir rūpintis. Aukščiau suminėti 
priekaištai taikintini tik daliai jaunimo. 
Kokio didumo ta dalis, neturint tikslios 
statistikos, sunku pasakyti. Kai Jaunimo 
sąjungos veikla įsibėgės, gal ir ją turėsi
me.

Tie kaltinimai nieku būdu netaikintini į 
Kongresą vykti išrinktiems delegatams. 
Daugiau pagrindo tikėti, kad jie yra rau- 
galas. kuris, kartu su kitais aktyviais jau
nuoliais. gal pajėgs užraugti lietuviška 
rūgštimi nuo mūsosios visuomenės nuto
lusį atžalyną ar bent jo dalį. ~

Be to. apie Vokietijos lietuvių jaunimą 
negalima pasakyti, kad jis iki šiol nieko 
gera nėra davęs ir neduoda mūsų visuo
menei. Kai kuriose apylinkėse jis gana gy
vai reiškiasi. Užtenka tik suminėti Muen- 
cheno „Ratuką", kurio tautinių šokių gru
pė buvo pasiekusi net JAV-bes, Memmin
gen o šokėjus ir vaidintojus, jaunuosius 
Nordrheiin-Westfalijos menininkus, o taip 
pat iki praeiti; metų pabaigos visoje Vo
kietijoje ir už jos ribų garsėjusi „Balti
jos“ kvintetą ir kt. Vokietijos Lietuvių 
bendruomenės taryboje ir valdyboje, apy
linkių vadovybėse ir Vasario 16 gimnazi
jos kuratorijoje irgi užtinkame jaunimo 
atstovų. Vieną kitą jaunuoli jau matome 
ir tarp Lietuviškųjų studijų savaičių pre
legentų. Jie yra mūsų visuomeninio gyve
nimo tęstinumo laidas.

Vien pamokslavimais jaunimo nepri
trauksime ir neišlaikysime. Į III Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą vykstančiųjų 
delegatų į lietuviškas gretas traukti nebe
reikia — jie į jas jau įsiriikavę. Gal tik 
reiktų kiek prilaikyti, kad nepabėgtų. Au
kodami jų kelionėms į Pietų Ameriką, pa
rodysime, kad juos mylime ir jais pasitiki
me. Meilė ir pasitikėjimas yra didelis įpa
reigojimas ne tik privačiuose santykiuose, 
bet ir visur kitur.

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFIJA VOKIEČIŲ 
LEIDINY

Dr. Povilas Rėklaitis, dirbąs Herderio 
Instituto Marburge bibliotekoje, paruošė 
lietuvių bibliografijos 1970-1972 metų at
ranką ir pasirūpino, kad būtų išspausdin
ta to instituto leidiny „Zeitschrift fuer Ost- 
forschung. Laender und Voelker im oestli- 
chen Mitteleuropa“. 23 Jahrgang, Heft 2. 
1974, psl. 364-381.

Autorius apie savo darbą rašo: „Laikau 
dideliu laimėjimu, kad pavyko šį biblio
grafinį sąrašą mano jam duota forma is
torinių- mokslų žurnale paskelbti. Kadan
gi apimtis apribota 1 lanku, aišku, kad ne
buvo galima paskelbti visos turimos me
džiagos. Atrenkant reikėjo apsispręsti 
įvairiais motyvais. Grožinė literatūra, ne
skaitant kelių antologijų, negalėjo būti 
įtraukta. Parinkti tokie titulai iš lituanis
tikos sričių, kurie ryškiai byloja, koks pla
tus dėmesys, apžvelgiant 1970-72 m. pasi
rodžiusius veikalus, daugelyje užsienio 
kraštų buvo skiriamas ypatingai lietuvių 
kalbotyrai, senosios bei naujosios lietuvių 

literatūros tyrinėjimams. įvairioms Lietu
vos praeities temoms. Atskirais poskyriais 
iškeliamas Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpis, politinė pokario istorija. įtrau
kiant darbus apie katalikų priespaudą pa
vargtoje Lietuvoje, Kalantos susideginimą, 
demonstracijas Kaune, reikalaujant Lietu
vai laisvės. Sąrašas ne tik informuos 
suinteresuotus mokslininkus, bet primins 
ir Lietuvos laisvės bylą. Žurnalas siunčia
mas į Lietuvą. Visi lietuviški titulai iš
versti į vokiečių kalbą.

Veik. L. B. Inform.

ROMANAS APIE LIETUVĄ

87 metų amžiaus rašytoja Elisabeth Jo
seph!. Lietuvos vokietė, parašė naują 320 
psl. romaną, pavadintą „Gydytoju Rytuo
se“, kurio veiksmas vyksta Lietuvoje. Vei
kalą leidžia Fritz Molden leidykla Vieno
je. Žada pasirodyti dar šiais metais. Savo 
paskutiniuoju romanu „Mūsų pastorium“ 
E. Josephi pagarsėjo toli už Vokietijos sie
nų.

„MOTERS MEDIS“

Tadas Teseokas šitaip siūlo įamžinti 
tarptautinius moters metus.

„Šiuos — 1975-uosius — Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija paskelbė Tarptauti
niais moterų metais. tBeveik visame pa
saulyje, o ypač mūsų šalyje, kur moteris 
naudojasi lygiomis pilietinėmis teisėmis 
su vyrais,ta proga organizuojami įvairūs 
renginiai. Tarptautiniai moterų metai taip 
pat plačiai pažymimi mūsų respublikoje. 
Tačiau daugelis renginių yra proginio cha
rakterio, neturintys išliekamosios vertės, 
ir jie po metų kitų gali būti užmiršti.

Ar nevertėtų įamžinti Tarptautinių mo
terų metų? Kodėl, pavyzdžiui, nesukūrus 
apibendrinančio paminklo mūsų moteriai? 
Kaip ir kuriant „Čiurlionio kelią“, kai te
minį ir kompozicinį sumanymą aptarėme 
su liaudies meistrais, taip ir dabar šiomis 
mintimis pasidalijau su medžio meistrų 
meistru vilniečiu Ipolitu Užkurniu. Apta
rėme bendrą kūrinio idėją, atskiras deta
les. Liaudies meistras baigia ruošti api
bendrinto moters paminklo eskizą, kuris 
galėtų būti išskobtas iš liaudies apdainuo
tos pušies. Gal jį derėtų pastatyti Joniš
kio žemėje, M. K. Čiurlionio žmonos rašy
tojos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės. 
suteikusios didžiajam menininkui daug 
kūrybinio įkvėpimo, gimtinėje? Gal jis 
tiktų ir kitoje vietoje?

Bendraudamas su liaudies meistru I. Už
kurniu. įsitikinau, kad, jeigu jam būtų su
teikta reikalinga parama, šis „Moters me
dis“ iškiltų šiemet, dar neiškritus pirma
jam sniegui.“ (Lit. ir Menas)

A. BARONO ROMANAS LATVIŠKAI

Aloyzo Barono romaną „Mėnesiena“, iš
verstą latvių rašytojo Janio Zarinš, Čika
goje išleis latvių leidykla „Gramatų 
Draugs“. Ji jau yra išleidusi A. Barono 
„Abraomas ir sūnūs“, kurį taip pat vertė 
J. Zarinš. Ši leidykla taipgi netrukus skai
tytojams pateiks ir latvių kalbon išverstą 
A. Solženicyno'„Gulago salyną“.

supiltas po 10 litrų į pusiau lenktas skardos dėžes, 
kad būtų patogiau, įsikišus į maišą, prisitaikyti prie 
nugaros, ši kontrabanda vienu metu buvo Žemai
čiuose taip išplitus, kad beveik niekas nebepirkda- 
vo valstybinės degtinės. Su kontrabandininkais ko
vojo pasienio policija, bet ne visada sėkmingai. 
Kartą didžiausias Lietuvos „karo“ laivas „Antanas 
Smetona“ buvo Lietuvos vandenyse visą olandų 
kontrabandinį garlaivį pasigavęs. Bet bevelkant į 
Klaipėdos uostą, lynas nutrūko ir olandų laivas pa
bėgo...

Klaipėdą atgavus

Įdomūs buvo laikai, kai siena į Klaipėdos kraš
tą buvo atidaryta. Susirinkę į turgų Kretingoje ūki
ninkai būriais traukdavo į Bajorus, kurie buvo už 
3 kilometrų jau Klaipėdos krašto pusėje, ir vėliau 
pagarsėjo savo dideliu kalėjimu. Ypatingai žemai
čius viliojo smuklės, kuriose buvo pardavinėjama 
ne tik paprasta baltakė, bet įvairiausi iki tol negir
dėti gėrimai: brantvynis, likeris su auksinėm žiog- 
spirom (taip žemaičiai vadina piuvenas), šaltoji ir 
dar kitoki negirdėti gėrimai. Pasiekus smukles, ku
rių Bajoruose buvo gal dvi ar trys, jau iš tolo pasi
girsta besilinksminančių didlietuvių ūžesys. Bent 
du „šinkoriai“ dirba rankoves atsiraitę, baltom 
priejuostėm pasikaišę. Didžiausia naujovė visiem 
buvo tos priejuostės, nes Kretingos smuklininkai jų 
nevartojo. Nežinia kokios tautybės buvo tie „šin
koriai“, bet lengvai galėjai pastebėti, kad jie su sa
vo klientais greičiau pirštais susirodo, negu susikal
ba. O tie ūkininkai, tie kūmai, švegeriai ir susiedai 
— tik ragauja tas neregėtas prūsiškas skanybes, tik 
traukia dainas, kol kišenes išsituština. O paskui vėl 
baisiai duobėtu akmeniniu grindiniu, pro Kretingos 
malūną, kaip Donelaičio būrai, linksmi kraustosi į 
namus.

Bet šitos kelionės į Bajorus, kaip ir visos nau
jovės, po gero pusmečio pasibaigė. Gal todėl, kad 
ir Kretingos „traktieriuose“ atsirado tų prūsiškųjų 
gėrimų, o gal ūkininkai pamatė, kad „kontrabandi
nė“ ir valstybinė žymiai pigiau atsieina.

(Bus daugiau)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
RAŠO APIE DR. A. GERUTĮ

Baltų Draugijos žurnalas „Mitteilungen 
aus baltischem Leben“ (Nr. 3) išspausdi
no A. Gruenbaumo straipsnį apie dr. Al
bertą Gerutį jo 70 'metų sukakties proga. 
Straipsnyje iškelta ne tiktai plati ir šako
ta dr. A. Geručio visuomeninė bei politinė 
veikla, bet ir jo asmeniškosios savybės. Be 
kita ko. nurodoma, kad dr. A. Gerutis tik
rai yra iš visų baltų baltiškiausias: jis yra 
lietuvis, gimęs Rygoje ir turėjęs progos 
pagyventi Estijoje. Tokiu būdu jis žino vi
sų trijų Baltijos valstybių kalbas ir pa
žįsta jų žmones. Straipsnyje nurodoma, 
kad jis taip pat turi daugybę draugų vo
kiečių tarpe ir aktyviai reiškiasi baltų- 
vokiečių draugijoje. Straipsnis baigiamas 
šiltais žodžiais apie dr. A. Geručio žmoną, 
kuri yra visų jo darbų talkininkė ir namų 
šiluma.

UŽPULTAS M. LAUPINAITIS

Brazilijoje nežinomi teroristai buvo už
puolę žurnalistą dr. M. Laupinaitį. Spau
dos žiniomis, M. Laupinaitis skaitomas ko
munistų priešu, nes jis yra parašęs Brazi
lijos laikraščiuose šimtus straipsnių ir 
laiškų, kuriuose keliamas komunizmo pa
vojus. M. Laupinaitis yra išleidęs dvi kny
gas apie komunizmo pavojų. Iš Brazilijos 
pranešama, kad komunistai stengiasi dr. 
M. Laupinaitį sunaikinti, todėl rimtai su
sirūpinta apsaugoti jo paliktą prieškomu- 
nistinę medžiagą.

PATARIA REGISTRUOTI NETEISYBES

Amerikos Lietuvių Taryba (ALTas) yra 
paskelbusi JAV lietuvių spaudoje tokį ra
ginimą:

„Helsinkio susitarimu Sovietų Sąjunga 
įsipareigojo gerbti žmogaus teises ir lais
ves. To kaip tik labai laukia Lietuvos 
žmonės, šio punkto vykdymu labai intere
suojasi JAV vyriausybės nariai, senatoriai 
ir kongreso atstovai. Pasitaikančius susi
tarimo laužymus mes turim registruoti ir 
apie tai painformuoti Washingtoną. taip 
pat, kiek galima, ir spaudą.

Jei iš kurio nors asmens, vykstančio į 
Lietuvą aplankyti savo artimųjų, būtų 
atimti kokie spaudiniai, prašom tuojau 
pranešti Amerikos Lietuvių Tarybai, nu
rodant kada, kur ir kas tai padarė.

Skatinam registruotu paštu siųsti į Lie
tuvą įvairius leidinius. Jei jie būtų konfis
kuoti ar atimti iš adresatų, tuojau prašom 
pranešti Amerikos Lietuvių Tarybai.

Helsinkio susitarimuose numatyta ir 
žmonių judėjimo laisvė. Jei dabar nebūtų 
leidžiama iš Lietuvos kviečiamiems arti
miesiems atvykti pas savuosius į JAV, tuo
jau prašome pranešti Amerikos Lietuvių 
Tarybai: 2606 W. 63 St., Chicago, Ill. 
60629.

Apie šitokius Helsinkio susitarimų lau
žymus Altą painformuos JAV kongreso, 
senato ir vyriausybės žmones, o taip pat 
ir spaudos atstovus.“

MAKSIMOVAS APIE „KONTINENTĄ“
♦

Paryžiuje gyvenąs ištremtas rašytojas 
Vladimiras Maksimovas, egzilų rašytojų 
leidžiamo „Kontinento“ redaktorius, turė
jo platų pasikalbėjimą su „Bild am Sonn
tag“ (spalio 5 d.) laikraščio bendradar
biu. Jis pareiškė, kad kadaise rašytojo 
Bukovskio (dabar kalėjime) sugalvotas 
„Kontinentas", leidžiamas Paryžiuje ru
sų. vokiečių ir italų kalbomis, Sovietų Są
jungoje yra taip pat graibstomas, kaip 
Solženicyno „Gulago salynas“.

Pagal seną rusų tradiciją šis žurnalas 
stengiasi komunizjno kritiką (autorius ko
munizmą laiko blogiausia fašizmo forma) 
išreikšti novelėse, apysakose ar poezijoje. 
Sovietų valdžia „Kontinento“ nemėgsta. 
Čia autorius vėl panaudoja rusų priežodį: 
„Jei priešas tave dergia, tai tu esi teisus".

V. Maksimovas daugiausia stebisi, kad 
Vakarai nesupranta komunizmo pavojaus 
ir net jį proteguoja. Girdi, yra komunistų 
partijos Prancūzijoje, Italijoje, Anglijoje 
— ir niekas čia neatsitinka. Neatsitinka 
todėl, kad tos partijos neturi valdžios. Va
karų žmonės nepažįstą fų žmonių, kurie iš 
Maskvos duoda nurodymus jų kraštų ko
munistams.

Pamatęs Berlyno sieną. Maksimovas sa
kosi buvęs labai nustebintas ir pritrenk
tas. Jis negalėjęs suprasti, kaip Vakarų 
Berlyno gj-ventojai, turėdami pasaulį i 
dvi dalis skiriantį gyvą liudininką, vis 
dėlto turi savo mieste raudoniausį uni
versitetą visoje Vakarų Vokietijoje. Tada 
jam pasirodę, kad visos kalbos, visi raš
tai ir visos knygos (įskaitant „Gulago sa
lyną") yra beverčiai...

„Kontinento“ priešus V. Maksimovas 
skirsto į tris grupes. Pirmieji: sovietinės 
žinių agentūros Tass ir Novosti, o taip pat 
sovietinių ambasadų vakariečių kalbomis 
leidžiamoji spauda. Antrieji: Vakarų kraš
tutiniai kairieji, (čia jis sumini porą vo
kiečių pavardžių). Tretieji: kraštutiniai 
rusų dešinieji — monarchistai, gyveną Va
karuose.

Maksimovas (43 m.) su savo žmona Tat
jana ir šešių mėnesių dukrele Natalija, 
kaip minėta, gyvena Paryžiuje. Jis nesle
pia nostalgijos ir gimtojo krašto ilgesio. 
Norėtų, kad jo dukra nepamirštų gimto
sios tusų kalbos ir persiimtų kultūrinėmis 
rusų tradicijomis.
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Sacharovo taika IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 16
Sach.irovas pralenkė net Solženicyną: 

(jis yra pirmasis Sov. Sąjungos pilietis, lai
mėjęs Nobelio taikos premiją, o Solženi
cynas nebebuvo pirmasis Sovietų rašyto
jas, laimėjęs literatūros premiją. Keistu 
sutapimu Sacharovas apdovanotas tuo pa
čiu metu, kai jo knygą „Mano tėvynė ir 
aš“ pasirodė Vakaruose.

Sakoma, kad nuo savojo likimo negali
ma pabųgti. Tas ypačiai tinka Sacharo
vui — jis yra gimęs po apdovanojimų 
žvaigže. Jeigu šis sovietinės atominės 
bombos „tėvas“, Stalino premijos laurea

tas ir Sovietų Mokslo Akademijos narys 
būtų panorėjęs žengti jo paties pramintu 
atominės fizikos keliu, tai jo krūtinę puoš
tų daugiau sovietinių ordinų ir medalių, 
negu daugelio politbiuro narių. Tačiau 
1961 m. savo laiške Chruščiovui parašė: 
„Aš nenoriu gaminti atomines bombas 
žmonėms žudyti. Atominė energija turi 
būti panaudota žmonijai nuo skurdo gel
bėti, o ne ją sunaikinti.“

Atsisakęs prisidėti prie atominių bom
bų bandymo, Sacharovas pasuko nauju, 
bet labai pavojingu keliu. Aitas kelias ne
bebuvo medaliais ir ordinais grįstas. Jis 
atsistojo prieš galingiausios pasaulyje 
diktatūros autoritetą, tarsi Dovydas prieš 
Galijotą, ir pareikalavo grąžinti Sov. Są
jungoje ir visame pasaulyje kiekvienam 
žmogui priklausančias teises. Pareikalavo 
atidaryti kalėjimų ir vergų stovyklų var
tus ir išleisti visus politinius kalinius. Ir 
visa tai padaryti jis siūlė taikios sovieti
nės sistemos reformos keliu. Jis pasirodė 
taikesnis net už religingąjį Solženicyną, 
kuris mano, kad vakariečiai privalo pa
dėti išsilaisvinti pavergtosioms tautoms, 
šia prasme Sacharovas yra didesnis Sov. 
Sąjungos draugas, negu daugelis tų, kurie 
jį smerkia ir niekina. Ir už šį drąsų tai
kos žygį, už bekompromisinį siūlymą grą
žinti visiems žmonėms jiems priklausan
čias teises, apdovanojimai jam atėjo ne 
iš Kremliaus, o iš demokratinio Vakarų 
pasaulio.

Spauda Sacharovo apdovanojimą pri
ėmė nevienodai. Daugumas vakariečių 
laikraščių pasisako, kad vargu, ar būtų 
buvę įmanoma surasti geresnį kandidatą 
Nobelio taikos premijai. Daugelis apdova
nojimą laiko „Helsinkio dvasios“ išbandy
mu. Tuo tarpu sovietinė Tasso agentūra 
paskelbė, kad premijos paskyrimas yra są
moningas priešsovietinis aktas, kad pre
miją paskyrusiai komisijai nerūpėjusi pa
saulio taika, bet visiškai priešingi dalykai. 
Pats Sacharovas atvirai išėjęs ginti ne sa
vojo krašto, o svetimų interesų. Gal tai

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

KAI TU PASENAI

Iš visų nelygybių, kuriomis gamta ir 
įstatymai aprūpino žmogų, pati didžiausia 
yra senatvė. Jei visais atžvilgiais tinka
mas juodukas negauna darbo tik dėl savo 
veido spalvos, tai darbdavys gali turėti 
nemalonumų. Juodukų apsaugoja Race Re
lation Act. Tas pats atsitiks, jei darbas 
bus atsakytas visais atžvilgiais kvalifikuo
tai moteriai, šiuo atveju prisieis susidurti 
su Equal Opportunities Commission (Ly
gių teisių komisija). Tai yra visame civi
lizuotame pasaulyje priimti nuostatai, dėl 
kurių mažai kas besiginčija.

Tačiau jeigu esi gerai paruoštas ir kva
lifikuotas specialistas, bet nelaimingu bū
du peržengęs 40, o dar blogiau — 50 metų, 
tai negalėsi niekam pasisikųsti. jei prašant 
darbo, prieš tavo nosį bus užtrenktos du
rys. Atrodo, kad nėra įstatymo, kuris ap
saugotų vyresniųjų žmonių teisę į darbą. 
Tai yra visų apgailestaujamas, bet skru
pulingai toleruojamas faktas. Ir jau eina
ma prie to, kad jaunieji pradeda stumti iš 
darbo vyresniuosius, net dar nesulauku
sius įstatymais numatyto pensininko am
žiaus.

Jeigu jaunoji karta pajėgtų įstatymų 
keliu negrąžinamai išstumti iš darbo, sa
kysim, visus tuos, kurie peržengia 60 me
tų amžiaus ribą, tai pasaulio civilizacija, 
kultūra ir technika iš karto pažengtų at
gal. Sakoma, kad senesnio amžiaus sulau
kę rašytojai, menininkai ir kitų sričių in
telektualai nebepajėgia sušvisti naujomis 
idėjomis ar darbais. Gyvenimo faktai pa
teikia tiek daug išimčių, kad šitos prielai-K■įį;-.

ir nenuostabu, nes ką tik išleistoje savo 
knygoje Sacharovas rašo: „Atominis nusi
ginklavimas nėra įmanomas, kol nebus 
pakeitsta sovietinės sistemos prigimtis. 
Dvi viena kitai priešingos politinės ir so
cialinės sistemos negali sukurti pasaulyje 
taikos.“ Siūlydamas demokratizuoti so
vietinę sistemą ir gerbti žmogaus teises, 
jis pareiškia: „Man yra nepriimtinas idė
jų padalijimas į vakarietiškas ir rusiškas; 
jos turėtų būti skirstomos tiktai į geras ir 
blogas".

Žymiai mažiau entuziazmo dėl premijos 
paskyrimo rodo skandinavų spauda. Pvz. 
Švedijos didieji laikraščiai, nors ir ver
tindami Sacharovo asmenišką drąsą kovo
je dėl žmogaus teisių, bando įrodinėti, 
kad Alfedas Nobelis norėjęs taikos premi
jas skirti tik tokiems žmonėms, kurie sie
kia taikos tarp atskirų tautų ir valstybių. 
(Sovietų viešoji nuomonė tokiu žmogumi 
laiko Suomijos prezidentą Kekkonen, nes 
jo krašte prasidėjo ir baigėsi Europos sau
gumo konferencija). Tuo tarpu Sacharo
vas kovojąs tik Sovietų Sąjungoje.

Premiją Skyrusieji norvegai per savo 
ambasadorių Maskvoje įteikė Sacharovui 
raudoną rožę ir pažadėjo visokeriopą pa
galbą. Bet Norvegijos spauda taip pat 
abejoja, ar Sacharovas gaus bent leidimų 
atvykiti premijos atsiimti. Pats Sacharovas 
pareiškė leidimo policijoje neprašysiąs, 
bet palauksiąs, kol jam ir žmonai bus pa
siūlyta laisvai išvykti ir atgal sugrįžti.

Vienas britų dienraštis, darydamas viso 
to premijos paskyrimo įvykio išvadas, 
maždaug šitaip išsireiškia. Jeigu taika jau 
vadinsime politinį atoslūgį, tai Norvegijos 
komitetas pasirinko blogą kandidatą tai
kos premijai. Sacharovas, kaip ir Solženi
cynas, yra daug kartų įspėjęs demokrati
nius kraštus, kad jie per brangiai moka 
palaimindami tironiją už nežymius diplo
matinius laimėjimus. Bet jeigu premijos 
teisėjai ieškojo ž.mogaus, kuris savo pa
vyzdžiu parodė pasauliui standartą, pagal 
kurį reikia spręsti politinies problemas, 
tai jie nebegalėjo rasti geresnio kandida
to. Jei Sov. Sąjunga leis Sacharovui ne tik 
atsiimti premiją, bet ir laisvai sugrįžti, 
tada bus galima sakyti, kad ji vertina 
Helsinkio nutarimus ir galima tikėtis, kad 
atoslūgis vieną dieną virs tikra taika.

Lucanus
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Skaitytąją taikiai
BE KITA KO, DėL JUOZO MIKUCKIO

Perskaičiau „Europos Lietuvio“ Nr. 39 
išspausdintą vedamąjį „Nidos Klubas“ ir 
užkliuvau už Juozo Mikuckio poezijos 
rinktinės kurią išleido tas klubas. Rodos, 
nebe pirmą kartą ta rinktinė mūsų laikraš
tyje linksniuojama, kaip nesusipratimas, o 
kadangi man tuo metu, kai ji buvo leidžia
ma, teko sprendimus daryti, tai norėčiau 
pasinaudoti proga ir savo nuomonę pasa
kyti ir, būtent, tokią: nesigailiu ir nagų 
sau negraužiu, kad ji buvo išleista.

Jeigu norvegai būtų žinoję, kad jų Kno
tas Hamsunas bendradarbiaus su kraštą 
okupavusiais vokiečiais, aš nežinau, ką jie 
būtų padarę savo tam garsiajam rašytojui. 
Jeigu lietuviai būtų iš anksto žinoję, kad 
Salomėja Nėris rašys poemas apie Staliną, 
tur būt, nebūtų gyrę jos poezijos, nebūtų 
jai valstybinės premijos paskyrę. Jeigu 

dos negalima paversti taisykle.
O ką jau bekalbėti apie techniškuosius 

mokslus, mediciną, ūkį ir politiką. Beveik 
visi didieji technikos atradimai yra pada
ryti žmonių, peržengusių 60 metų slenks
tį. Churchilis buvo 66 metų, kai pradėjo 
vadovauti karo meto ministrų kabinetui, 
o gen. de Gaule, būdamas jau 68 metų, su
grįžo gelbėti Prancūzijos iš chaoso. Tokių 
pavyzdžių pilna ir Lietuvos istorijoje.

Žmogaus senatvės negalima apriboti 
metais, nes yra senų jaunuolių ir jaunų 
senelių. Teisingas yra anglų priežodis, sa
kąs, kad tu esi tiek senas, kiek pats jau
tiesi. Dažnas žmogus senatvę pats sau įsi
kalba. Per dažnai vartojamas posakis „Kai 
aš buvau jaunas". Tokiam įsikalbėjimui 
pagrindą sudaro visuomeninė sistema, stu
mianti pusamžius žmones iš darbo. Ketu
riasdešimt penkių metų sveikas vyras, ne
gavęs darbo dėl savo amžiaus, iš karto ga
li pasijusti esąs niekam nereikalingas se
nis.

Džiugu girdėti, kad spaudoje vis dau
giau pasigirsta balsų apie amžiaus diskri
minaciją. Jeigu sveikas senukas gali lai
kyti savo rankose valdžios vairą ir koman
duoti atominiais gurktais aprūpintas armi
jas, tai dar labiau jis gali dirbti kasdieni
nį darbą, kuriam patyrimo įsigijo jaunys
tės metais. .

Mūsų tautiečiai, kurių kasmet vis dides
ni būriai įsirikiuoja į pensininkų eiles, 
taip pat neturėtų iš karto pasijusti nerei
kalingais seniais. Kai kada pasitaiko, kad 
gyvenimas prasideda ir pensijos amžiaus 
sulaukus...

B. Šarūnas

Prienai

1974 metų rudenį Prienų rajono Vykdo
mojo komiteto administracinė komisija 
nubaudė Prienų parapijos vargonininką 
Gaučį 50 rub. bauda už tai, kad bažnyti
niame chore giedojo mokiniai.

1975 m. kovo 26 d. Prienų rajono Vyk
domojo komiteto pavaduotojas pakvietė 
Paklunio (Prienų raj.) kleboną Praną Lin
gį ir priekaištavo, kodėl jis Gavėnios re
kolekcijoms pasikvietęs kun. S. Tamkevi- 
čių. Ateityje klebonas turįs žinoti, kad 
kun. Tamlkevičius, norėdamas Prienų ra
jone sakyti pamokslą, turįs gauti Alytaus 
raj. Vykdomojo komiteto sutikimą, o pas
kui — Prienų valdžios leidimą.

Pavaduotojas Morkovėnas taip pat įsa
kė, kad kun. P. Lingys pašalantų nuo vi
dinių bažnyčios sienų tautines dekoracijas 
— Gedimino stulpus.

Per 1975 metų Velykas bažnyčioje daly
vavo didžiulės minios žmonių. Valdžios 
pareigūnai užrašinėjo privačių automobi
lių numerius.

Simnas

Per 1975 metų Velykas Simno bažnyčia 
buvo sausakimšai pripildyta besimeldžian
čių žmonių. Tokį vaizdą galima pamatyti 
beveik visose Lietuvos bažnyčiose. Tačiau 
ne visi atvyko melstis. Bažnyčioje netrūko 
ir valdžios pareigūnų — seklių, atvykusių 
pasiklausyti Velykinio pamokslo ir stebė
ti, kiek susirenka žmonių, moksleivių ir

K. BORUTA APIE ČIURLIONĮ
Po rašytojo K. Borutos mirties Lietuvo

je buvo rastas jo straipsnis — apmąstymų 
(essay) rinkinys apie M. K. Čiurlionį, pa
vadintas „Svečiuose pas Čiurlionius Drus
kininkuose“. Šitas rinkinys išspausdintas 
Jo po mirties išleistų raštų šeštajame to
me. Turint galvoje K. Borutos sugebėjimą 
lyriškai vaizduoti gyvenimo faktus (Bal- 
taragio malūnas), gedima tikėti, kad jo 
rinkinys apie Čiurlionį yra tikrai įdomus. 
Skaitoma, kad jis pirmasis Lietuvoje šiuo 
rinkiniu pradėjo kurti dokumentinę pro
zą.

mes būtume nusimanę, kad Juozas Mikuc
kis yra tikras ar tariamasis sovietinei 
žvalgybai tarnaująs špionas, tai. greičiau
sia, nebūtume išleidę jo rinktinės, tokios 
didelės, apimančios maždaug visą jo kūry
bą. Kol kas, nors poetas jau ir miręs ir 
špionu režimui pasitarnavęs, Lietuvoje jo 
poezija yra nekošerinė: išleista tik 48 pus
lapių „rinktinė“. Taigi, jeigu būtume žino- 
ję

O J. Mikuckis, kaip poetas, buvo verti
namas. Jo poezija buvo spausdinama ir 
pirmaujančiuose literatūros žurnaluose. 
Jeigu (va, ir vėl tas jeigu!) K. Binkis tėl- 
kėsi į vyresniosios kartos lietuvių poetų 
rinktinę antologiją „Vainikus“ įjungti ir 
J. Mikuckį, matyt, jis buvo vertas šitokios 
reprezentacijos (per „Vainikus“ Julius Ja
nonis buvo išpopuliarintas). Apie K. Bin
kį juk niekas nepasakytų,kad jis neturėjo 
skonio, nemokėjo skirti pelų nuo grūdų.

„Vainikuose“ ir buvo sudėtas J. Mikuc
kio pačių gražiausių eilėraščių pluoštas, ir 
tie taip išpopuliarėjo, kad pasidarė plačiai 
žinomi ir deklamuojami (pvz., eilėraščiai 
Iš gyvenimo audros, žvaigždė, kuri jau
nystėj mano, ir kt.). Stasys Santvaras Lie
tuvių Enciklopedijoje liudija, kad kai ku
rie J. Mikuckio eilėraščiai buvo mūsų 
kompozitorių komponuoti ir virto daino
mis, o ciklą „Baletas“ jis laiko tikra poe
zijos vertybe.

Ne mano reikalas skaityti kam nors mo
ralus, nes nesu pamokslininkas nei iš pa
linkimo, nei iŠ profesijos. Tik galėčiau 
priminti, kaip savo metu J. Tysliava yra 
pasisakęs dėl S. Nėries: jos gerosios poe
zijos, sakė, nebeišmesi iš mūsiškio litera
tu ros lobyno. Neišmesi, žinoma, ir Vytau
to Didžiojo iš istorijos dėl to, kad jis užra
šinėdavo kryžiuočiams žemaičius (dėl to 
gal jį tiktų išdaviku laikyti, o karštesnių 
akimirksniu net pastatyti prie sienos ir su
šaudyti!) arba kad jis penketą ar šešetą 
kartų krikštijosi, čia virsdamas kataliku, 
čia stačiatikiu. O jeigu taip, tai vargu tik
tų su dideliu akmeniu vaikščioti ir apie 
Juozo Mikuckio poetinį palikimą, ypač 
kad apie savo špionavimą anuomet rinkti
nės leidėjams jis nebuvo pasisakęs.

K. Barėnas

„E. LIETUVIO“ PRENUMERATA

Siūlau palikti senąją „E. Lietuvio“ kai
ną. Tačiau skaitytojai turėtų primokėti 
mažiausia pusę persiuntimo išlaidų. Tokiu 
būdu laikraščio prenumerata būtų £7.15 
metams.

J. Liobė

Nors aš nesu pensininkas, bet mielai pri
tariu S. Surgautui ir noriu toliau pabrėž
ti, kad jeigu pensininkai išsigalėtų £11.18 
„Europos Lietuvio“ prenumeratai, tai dir
bantieji dar lengviau išsigalėtų £20.

Tūo atveju, nereikėtų redaktoriui nei 

t. t. Tarp neatpažintų seklių minioje buvo 
Simno vidurinės mokyklos direktorė Gu- 
ževičienė ir Alytaus raj. liaudies skyriaus 
vedėjas V. Valeika.

Balandžio 1 d. į Simno vidurinę atvykęs 
švietimo skyriaus vedėjas V. Valeika pra
dėjo tardymą. I direktorės Guževičienės 
kabinetą buvo pakviesti du Mišių patar
nautojai R. Juknelis ir V. Vasiliauskas. R. 
Juknelis buvo klausinėjamas, kas jį ruošė 
Pirmajai Komunijai, kas pakvietęs patar
nauti Mišioms, kodėl nestojus j pionierius 
ir kt. Vasiliauskas buvo klausinėjamas, 
kas iš moksleivių dalyvavę velykinėje pro
cesijoje. Atrodo, kad švietimo skyriaus ve
dėjui rūpėjo išgauti iš vaikų, kad jie yra 
organizuojami patarnauti Mišioms kun. 
Tamkevičiaus.

Balandžio 2 d. į Alytaus raj. Vykdomąjį

Lietuvos kaimas
Lietuvos kaime vis aiškiau pastebimas 

noras keltis į miestus, kur lengvesnis dar
bas, geresni uždarbiai ir patogesnis gyve
nimas. Apie tą kaimą — naująją žemdir
bių kartą — papasakoja kolūkio „Pirmyn" 
pirmininkas S. Jonikas pasikalbėjime su 
Aldona Žemaityte (Švyturys, Nr. 17).

„Kai vieną ankstyvo pavasario dieną 
įėjau į kabinetą, prie stalo sėdėjęs pusam
žis žmogus pakėlė galvą ir pasižiūrėjo ti
riančiom, netgi nepasitikinčiom akim. Bu
vo pavakarė, šviesa žaidė ryškioj stambių 
tulpių puokštėj.

— Dar nesėjat? — paklausiau.
— O ką jūs išmanot apie sėją? — šypte

lėjo Stasys Jonikas, Šiaulių rajono kolūkio 
„Pirmyn“ pirmininkas.

Lygiai taip pat jis galėjo atsakyti į klau
simą, ką galvoja apie ateities kaimą. Neat
sakė.

Kolūkis „Pirmyn“ garsėi“ Kaip vienas 
pirmųjų einantis pažangos keliu, greit 
perimantis naujoves, kurias siūlo šių die
nų mokslas ir technika, ir nebijantis eks
perimentuoti. Tai priemiestinis ūkis (čia 
pat Šiauliai), stiprus ekonomiškai, gražiai 
susitvarkęs buitiškai. Tad kodėl niaukiasi 
pirmininko veidas, paminėjus, jog jiems, 
tur būt, ne bėda su žmonėmis.

— Tie, kurie sykį patenka į miestą, ne
nori grįžti atgal. Mokiniai, baigę vidurinę 
mokyklą Šiauliuose (kolūkyje yra tik aš
tuonmetė), jau nekalba apie tėvų žemę, 
kurią jiems derėtų dirbti.

— Bet argi migracija į miestus nėra na
tūrali?

— Procesas gal ir natūralus, bet per 
greitas, — sako pirmininkas. — Apsižiūrė- 
sim, kai neliks kam duoną auginti. Kaimas 
tuštėja greičiau, negu miestas jam spėja 
pateikti darbo jėgos, t. y. technikos. O ir 
prasta technika mus žudo. Pasėdėtumėt 
per dieną traktoriaus kabinoje: vibracija, 
dulkės, darbymečiu keliolikos valandų 
įtampa, sunkus fizinis darbas. Po tokios 
dienos žmogus nieko daugiau nenori, tik 
kristi į patalą. O fermoj gal lengviau? Kol 
darbas dar labai sunkus, kol nėra norma
lių darbo sąlygų, žmogaus negali privilioti 
net nemaži atlyginimai. Et, verčiau pažiū
rėkit, kokios tulpės...

O tulpės, margos, didžiulės, sviro žemyn 
pro vazos kraštus. S. Joniko veidas švie
sėja.

— Auginam jau penktus metus. Ir ne 
tik tulpes. Frezijas, berberas, narcizus, ro
žes... Pernai gryno pelno už gėles gavom 
tiek, kiek kitas ūkis už visas gamybines 
šakas kartu sudėjus. Gėlėm aprūpinant ne 
tik Šiaulius. Vežam į Vilnių, Klaipėdą, pas 
mus atvažiuoja pirkti įstaigos, organizaci
jos. Vien Moters dienai tulpių pardavėm 
daugiau kaip už 100 tūkstančių rublių.

— O jeigu negautumėt tokio pelno?
— Neaugiptume. Žmogus, ypač kaimie

tis, neturi baidytis žodžio „pelnas“. Pel
nas — visko pamatas, pelnas — mūsų atei
tis. Be pelno nebus kelių, pastatų, parkų, 
gyvenviečių... Grožį taip pat galima ver
tinti pelnu. Žiūrėdamas į žydinčią obelį, 
kaimietis juk galvoja apie vaisius.

— Naudos, pelno vaikymasis ar nenu
skurdina žmogaus dvasios

— Inteligentų, išėjusių iš kaimo, fanta
zijos. Kai kas iš jų dejuoja, kad šiandienos 
kaimas prarado seną išminčių, filosofą La
piną. Apsidairykit, kiek dabartinių išmin
čių tarp žemės ūkio specialistų, tarp jau
nesnių už Lapiną, žmonių dvasinės verty
bės neišnyko. Žmonės dvasiškai turtėja, 
pasidarė žmogiškėesni, jiems jau rūpi ne 
tik jų pačių, bet ir jų krašto, net pasauli
nės problemos. O tam rūpesčiui paskatina 
spauda, televizija, pati aplinka, pagaliau 
tai, kad dalis jų jau baigę aštuonmetę, o 
kai kurie ir vidurinę mokyklą. Be to, kiek
vienam laikui būdinga sava dvasia, šian
dienos kaimietis ne kurmis, besirausiantis 
po žemę, jam reikia kur kas daugiau..,.

— Jam reikia daugiau, ir jis tempia į 
savo namus viską, ką tik pajėgia: šaldytu
vus, baldus, kilimus, televizorius, servizus

„pirštų, nei sausos duonos graužti“. Be to, 
ir pats „Europos Lietuvis" gal šiek tiek 
pariebėtų.

Šia proga pridedu £20 ateinančių metų 
prenumeratai ir £10 Tautos Fondui.

Robertas R. Sakalas

komitetą pas rajono pirmininko pavaduo
toją Jančiauską buvo iškviestas Simno pa
rapijos klebonas kun. J. Matulevičius. Pa-
vaduotojas priekaištavo, kodėl Simno kle
bonas pasikvietęs be rajono leidimo vesti 
rekolekcijas kun. J. Zdebskį. Paskui pa
vaduotojas kleboną nusiuntęs į Alytaus 
saugumo komitetą, kur jo laukė atvykęs 
iš Vilniaus saugumo komiteto tardytojas 
kapitonas Marcinkevičius. Tardymas tru
ko apie tris valandas. Kapitonas Marcin
kevičius klausinėjo apie Prisikėlimo me
tu pasakytą kun. S. Tamkevičiaus pamoks
lą. Saugumui ypač užkliuvo pamoksle pa
minėtas faktas, kad valdžia siunčianti į 
užsienį kunigus Skelbti netiesą, būk tai 
Lietuvoje esanti tikėjimo laisvė. Kun. Ma
tulevičius sakė, kad per Velykas buvęs už
imtas ir pamokslo negirdėjęs, o bendrai jo 
vikaras kalbąs ne pasaulietinėmis, o re
liginėmis temomis. (Tardytojas labai no
rėjo, kad kun. Matulevičius paliudytų, jog 
kun. Tamkevičius kalbąs „pasaulietinė
mis“ temomis).

ir t. t. ir pan. Ar ne per daug jis susižavė
jo daiktais...

— Nė kiek ne daugiau, negu miestietis, 
— atkerta pirmininkas. — Kodėl pagaliau 
jis negali įsigyti daikto, jeigu turi už ką. 
Bėda, kad tų daiktų per mažai parduoda
ma. Kaimo žmogus turi ir savo skonį, jam 
bet ko neįsiūlysi. Bet svarbiausias uždavi
nys — išlaisvinti kaimietį nuo darbo 
dviem etatais.

—- Kaip tai? ,
— Gi ūkyje dirba per dieną, o parėjęs 

namo, turi atidirbti už kitą: apžiūrėti savo 
ūkelį, gyvulius, apravėti daržą. Padarėm 
eksperimentą: ūkyje yra 180 šeimų, ket;> > 
riasdešimčiaį iš jų (daugiausia žemė* ūkio 
specialistų šeimos) mokėjom priedą prie 
atlyginimo, nes jos neėm'5, drų’ nelaikė gy
vulių. Ir ką mane*' nė viena tų šeimų 
nepanoro žemės, nei gyvulio. O pažiū- 
ieKit į jauniausiąją kartą: kas iš jų nori 
ravėti daržus, apskritai dirbti „kaimiškus 
darbus.“

Pasikalbėjimo pabaigoje S. Jonikas siū
lo stambinti kolūkius (pagal Maskvos nu
rodymą), prilyginant juos rajonų cent
rams. Lyg ir peršasi išvada, kad pavertus 
kolūkius miestais, nebebus kur iš jų be
bėgti.

BALTISTU KONFERENCIJA

Vilniuje įvyko trijų dienų baltų kalbo
tyros konferencija. Iš viso buvo perskai
tyta 160 pranešimų baltų kalbotyros klau
simais. Jų terpe lietuvių ir latvių kalbi
ninkai Skaitė 31 pranešimą. Be pačių bal
tų konferencijoje dalyvavo Sov. Sąjungos, 
Lenkijos, Vokietijos, Rumunijos, Norvegi
jos ir Šveicarijos kalbininkai. JAV atsto
vavo lietuviams gerai žinomas baltų kal
bų profesorius W. Schmalstieg'as. Visi 
pranešimai bus išleisti atskiru leidiniu. 
Pagrindinė konferencijos kalba buvo- lie
tuvių.

M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Akademiniame operos ir baleto teatre 
buvo surengtas iškilmingas M. K. čiurūio- 
nio 100 metų gimimo sukakties minėjimas. 
Dalyvavo partijos, vyriausybės ir kiltų 
respublikų atstovai. Kalbas pasakė Kul
tūros ministras L. Šepetys, Dailininkų są
jungos valdybos pirmininkas J. Kuzmins- 
kis, Kompartijos sąjungos valdybos pirm. 
V. Laurušas'ir Varėnos rajono KP komi
teto sekretorius J. Bazys.

Koncerte dalyvavo berniukų „Ąžuoliu
ko“ choras, V. Noreika, Valstybinės filhar
monijos simfoninis orkestras. Meno mo
kyklos moksleivės atliko specialiai pagal 
Čiurlionio preliudus sukurtą šokį.

Druskininkuose miesto aikštėje atideng
tas M. K. Čiurlionio paminklas.

Respublikinėje bibliotekoje surengta 
Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą vaizduo
janti paroda.

INDAI KLAIPĖDOJE
Indų jūreivis M. Shabudinas, plaukiojus 

anglų laivu, kartu su dviem draugais atvy
kęs į Klaipėdą apsirgo ir pasiliko vietos 
ligoninėje. Juos globojo medicinos mokyk
los internacionalinio klubo narės. Viena 
moksleivė, mokanti anglų kalbą, pasako
janti jūreiviams apie Čiurlionį, rodanti jo 
paveikslus ir verčianti apie jį parašytus 
straipsnius. :

„PELENU DIENA“
Lietuvoje kuriamas naujas filmas, pa

vadintas „Pelenų diena“. Filmo veiksmo 
vieta — „Kažkur Lietuvoje“, veiksmo lai
kas •— apytikriai baudžiavos panaikinimo 
išvakarės. Filmas vaizduos į katorgą iš
siųstus studentus, kurie prisiekia nubaus
ti savo išdaviką.

Scenarijų „Pelenų dienai“ parašė P. 
Morkus, režisuoja S. Motiejūnas ir A. Pui
pa, operatorius R. Juodvalkis, dailininkas 
A. Ničius. Filmuojama Vytėnų pily, pajū
ryje, Švėkšnoje. Dirbama be dekoracijų. 
Filme pasirodysią mūsų proseneilai, nei
giantys sustabarėjusį'mitą apie lietuvių 
santūrumą ir ramų būdą.
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AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 

dr. J. Mockus — 5.00 sv., A. Miliūnas —
1.00 sv., V. Aleknavičius — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
R. Sakalas — 10.00 sv.

_ Ot.MIRUSIEJI

Spalio 11 d. Pontefract'e (Yorkshire) 
staiga mirė Povilas Karpavičius. Smulkes
nių žinių apie velionį kol kas negauta.

Spalio 14 d. Rytų Londone eismo nelai
mėje (motociklo pertrenktas) žuvo siuvė
jas Stasys Tadaravičius, kilęs nuo Suval
kų Kalvarijos. Laidojamas spalio 23 d. 
(ketvirtadienį) 9 vai. iš Lietuvių Bažny
čios.

Spalio 13 d. Bradforde palaidotas Sta
sys Patlaba, kilęs nuo Telšių.

Spalio 16 d. staiga mirė veiklus lietuvis 
ir Derby DBLS skyriaus narys E. Valan- 
tlnas.

LONDONAS
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 3.30 vai. šv. 
Patriko kapuose, Leytonstone, įvyks miru
siųjų pagerbimas. Eisena prasidės nuo 
kopay^ į lietuvių kapų skyrių. Arti
miausia pupinė stotis — Leyton, Cent
ral Line. ,Jtų, ,

RUDENS BALIUS «

šeštadienį, spalio 25 d. Lietuvių Sporto 
ir Socialinio klubo salėje (345A Victoria 
Park Road, E9) Lietuvių šv. Onos draugi
ja ruošia

RUDENS BALIŲ.
Svečiai turės progos pasivaišinti ska

niais cepelinais.
Pradžia 8.00 -12.00 vai Įėjimas — 60 p.

Šv. Onos Draugijos Valdyba

MANCHESTERIS
M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Manchesterio Liet. Kultūrinis Ratelis š. 
m. lapkričio 15-16 d. d., šeštadienį ir sek
madienį, rengia Manchesterio Liet. Soc. 
klube M. K. Čiurlionio minėjimą, šešta
dienį 6.30 vai. vakare bus paskaita apie 
M. K. Čiurlionio gyvenimą ir jo kūrybą.

Sukaktuvinis minėjimas
Rugsėjo 20 d. Šv. Onos Moterų Draugija 

minėjo savo gyvavimo 60 m. sukaktį. Iš
kilmės vyko gražiai moterų papuoštoje 
Sporto ir Socialinio klubo salėje. Draugiją 
pasveikinti atvyko Lietuvos atstovas V. 
Balidkas su žmona, įvairių organizacijų 
atstovai ir svečiai.

Minėjimą atidarė draugijos pirm. A. 
Kriaučiūnienė ir pakvietė kun. J. Sakevi- 
čių palaiminti vakarienę. Po skanios va
karienės vadovavimą perėmė V. Zdanavi
čius. Prasidėjo kalbos ir sveikinimai.

žodžiu sveikino Lietuvos atstovas V. 
Baltokas. Sveikindamas pasidžiaugė gra
žia draugijos praeities ir dabarties veikla 
ir pareiškė nuoširdžiausius linkėjimus. 
Klebonas kun. J. Sakevičius sveikino savo 
ir sergančio kunigo K. A. Matulaičio var
du. S. Kasparas — Londono lietuvių para
pijos, Ribokienė — „Dainavos“, P. Maša- 
laitis — LAS'o, Z. Juras — DBLS, Paula- 
vičienė — Coventrio moterų 'draugijos. T. 
Bakaitienė, viešnia iš Nottinghamo, kartu 
su sveikinimu įteikė ir piniginę auką.

Sveikino laiškais ir telegramomis Lon

Šv. Onos Draugijos vadovybė. Sėdi (iš 
k. Į d-): A. Lingienė, A. Kriaučiūnienė 
(pirm.), M. Knabikienė. Stovi (iš kį į d.): 

Po to bus jo paveikslų reprodukcijų paro
da ir grojama jo muzika. Bus rodomi 32 
jo kūrybos paveikslai.

Sekmadienį nuo 4 vai. p. p. bus atidary
ta- paroda ir grojama jo muzika. Negalė
jusieji atsilankyti į minėjimą šeštadienį, 
galės viską pamatyti ir išgirsti sekmadie
nį.

Bus galima gauti sumuštinių ir bare gė
rimo.

Visus iš arti ir toli kviečiame atsilanky
ti į minėjimą.

Kultūrinis Ratelis

PARENGIMAI

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS" Mancheste- 
rio skyrius š. m. lapkričio 22 d., šeštadie
nį, 6 vai. vakare rengia Manchesterio Liet. 
Soc. klube Lietuvos Kariuomenės Šventės 
minėjimą.

Programoje bus paskaita ir meninė da
lis.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilanky
ti į minėjimą.

Skyriaus valdyba

MOTERŲ RATELIO POBŪVIS
Spalio 4 d. Manchesterio Lietuvių Mote

rų Ratelis „RŪTA“ surengė MLS klube 
savo metinį pobūvį — šeimyninį balių, ku
riame dalyvavo daugiau kaip 30 žmonių.

Rūtietės šį pobūvį suruošė bendromis 
jėgomis, kiekviena atsinešdama savo pa
ruoštų gardžiausių valgių, kurių būtų už- 
įękę dvigubai tiek žmonių, o vyrai prisi
dėjo 'kttnr'ęsąiu gėrimu.

Pobūvį atidarfe"fc»4»Uo pir. B. Baraus
kienė, tardama atitinkamą žodį. "P* tįsio 
palaiminimo prasidėjo puota, kuri nusitę
sė iki vėlaus laiko.

Ta proga rūtietes sveikino ir gražios 
kloties ateičiai linkėjo klubo pirm. V. Ber
natavičius, DBLS Manchesterio skyr. 
pirm. A. Jaloveckas, kuris kartu pareiškė, 
kad bendradarbiavimui turime ištiesti vie
nas kitam ranką, iš Rochdalės svečias su 
ponia Vera Lord-Bert Marsh ir Tėvų k-to 
pirm. V. Kupstys. Jie visi pagyrė rūtietes 
už gražią veiklą ir linkėjo sėkmingai veik
ti toliau.

Ši organizacija gražiai užsirekomenda
vo bendruomenėje, todėl ji yra visų Man
chesterio liet, organizacijų ir visuomenės 
pripažinta, gerbiama ir palaikoma.

Pobūvis buvo paįvairintas sutartinėmis 

dono moterų sambūris Dainava, Londono 
jaunimo tautinių šokių grupė, Mancheste
rio moterų ratelis „Rūta“, kun. S. Matu
lis — Liet. Sielovados, „šaltinio“ ir Jauni
mo Židinio vardu ir kt. Pabaigoje.gražių 
minčių pareiškė J. Babilius. Visiems svei
kinusiems padėkojo draugijos pirmininkė 
A. Kriaučiūnienė.

Didžiulį sukaktuvinį tortą praplovė jau
niausios draugijos narės L. Greenwood ir 
Urbonaitė. Sudainuota Ilgiausių Metų Ir 
nuskambėjo griausmingas valio. Prie ska
naus torto ir kavutės šeimyniškai besikal
bant ir besilinksminant, greitai prabėgo 
laikas, priartėjo vidurnaktis ir baigėsi 
malonus pobūvis.

Šv. Onos Moterų Draugijai, peržengu
siai 60 m. slenkstį, linkime dar ilgiausius 
metus su jaunatviška energija darbuotis 
Dievo ir tėvynės tarnyboje.

P. S. Atitaisau savo klaidą, parašytą 
„E. L.“ 36 numeryje. O. Dulaitienė nebu
vo Šv. Onos Moterų Draugijos pirminin
ke. Draugijos pirmininke yra buvusi ten 
nepaminėta R. Čemienė-Bulaitytė.

V. Vytenietis

M. Damidavičienė. M. šemetienė, M. Paru- 
licnė, Morkus, K. Urbonienė, M. Lenkai- 
tienė, R. Černienė, M. Vikanienė. 

dainomis bei nuotaikingais pašnekesiais, 
kurių metu buvo pamiršti visi vargai ir 
rūpesčiai. Rūtietės pravedė turiningą lo
teriją.

Visi esame dėkingi rūtietėms už šio šei
myniško pobūvio surengimą, puikias vai
šes ir progą susieiti ir pasižmonėti.

Atsižvelgiant į šios organizacijos nu
veiktus darbus ir visai bendruomenei tei
kiamą naudą, visi nuoširdžiai linkime 
„RŪTAI“ ir toliau su dar didesniu pasise
kimu darbuotis lietuviškos kultūros dir
voje.

A. P-kis

STOKE-ON-TRENT
A. A. VIKTORIJA ČEKANAUSKIENĖ
Pageltę medžių lapai rudens metu 

skrenda be tikslo, be krypties, kol vėjo 
nublokšti nusileidžia kur nors parko užuo
vėjoje ir ten. vėjo sužerti į krūveles, ra
miai sau laukia sugrįžimo atgal į gyvybę 
visai gamtai teikiančią žemelę.

Toks pat ir žmogaus likimas. Jo siela, 
kaip tie lapai, gal būt, skraido be tikslo, 
be krypties, kai kūnas sustingsta, o širdis 
paliauja tuksenusi.

Viktorija Cekanauskienė

Stdke-on-Trent lietuvių šeimoje spalio 
5 d. širdis sustojo plakusi Viktorijos ČE- 
KA.NAUSKIENĖS palyginti jauname kū
ne.

Stepas Čekanauskas, būdamas 24 metų 
amžiaus, Acheno DP stovykloje susipaži
no su šmaikščia ir judria, kaip kazokas, 
ukrainiete Viktorija Červonaja. Ji buvo 
atvežta vokiečių darbams ir turėjo vos 20 
metų. 1945 m. jie sukeitė žiedus. Po metų 
jau džiaugėsi susilaukę mažutės Aldonos. 
Dabar Aldona kalba lietuviškai, turi jau 
nuosavą šeimą — du berniukus.

Viktorija buvo ne tik šmaikšti, bet ir 
gabi. Pamėgusi Stepą, išmoko lietuvių 
kalbą, ir čia Stoke mažai kas galėjo pa
sakyti, kad ji yra ne lietuvė. O tai, kaip 
pirm. P. Dudėnas pažymėjo savo atsisvei
kinimo kalboje su velione, yra svarbus 
pažymys ir rodo mums, kad lietuvių kal
ba negali ir neturi išnykti arba būti pa
miršta. Šiuo atžvilgiu a. a. Viktorija yra 
nusipelniusi didelės pagarbos, ir jos anks
tyva mirtis (širdžiai sunegalavus) yra 
mūsų visų giliai apgailestaujama.

Laidotuvėse, nors tai buvo darbo diena, 
susirinko apie 50 žmonių su 13 lengvų ma
šinų ir apie 20 vainikų. Diena pasitaikė 
graži, o vieta kapinėse. Lietuvą pamilu
siai Viktorijai, taip pat buvo parinkta la
bai puiki: jaukiame kalnelyje, kelių gra
žiai nuaugusių liepų pavėsyje.

Tebūnie taika ir ramybė jos palaikams, 
kurie trumpame gyvenime buvo ypatin
gai blaškomi.

V. A.

BELGIJA
PAS KAIMYNUS PRIE TEMZĖS

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos vardą 
esu girdėjusi jau per eilę metų: iš keliau
jančių per Belgiją tautiečių ar iš buvusių
jų Anglijoje.

Pastaraisiais metais pradėjau daugiau 
pažinti lietuvius per spaudą, įsidėmėti pa
vardes. sutiktas „E. Lietuvio“ puslapiuo
se. susivokti, kokiomis temomis rašo šitas 
ar anas, kokia veikla pasižymi kitas. Iš 
eilučių ir tarp eilučių pradėjau įskaityti 
lietuvių emigracinių bendruomenių prob
lemas, teigiamus ir neigiamus taškelius.

Noras pažinti veidus ir žmones vis augo 
manyje, kol suradau progą persimesti per 
La Manche kanalą j britų salą.

Koks didelis ir kartu mažas lietuvių pa
saulis! Nuvažiuoji į Londoną. — miestą su 
aštuoniais milijonais gyventojų, paspaudi 
skambuti prie vienų durų ir sakai: „La
bas!“ Staiga pasijunti pas savuosius, ne- 
bebaugina nei miesto didumas, nei minia. 
Ant sienų tie patys lietuviški paveikslai, 
vytis, gintaro išdirbiniai. Dar vakar nepa
žįstami žmonės (pvz. inž. Baublio šeima) 
sodina prie stalo, rūpinasi nakvyne, neži
nant už kokius nuopelnus. Ak, tas nema
rus lietuviškas kraujas! Tas legendarinis 
vaišingumas! Jį pajutau ir Lietuvių Na
muose, ir Sodyboje. Su kokia kantrybe 
mūsų palydovas A. Pranskūnas pakelėje 
į Sodybą klausėsi mūsų plepalų apie žmo-

NORIMAM ’75
S. v. si. V. Zlnkus

Viešnagė Švedijoje
Mes keliavome nuo Lillehammer pro Os

lo, Goteborg, Angelholm, Lund, Malmoe.
Karštis traukinyje buvo nepaprastas. 

Keliavome kaip tikri tarzanai, tik maudy
mosi kostiumais apsivilkę. Miegoti buvo 

nes ir kraštus, kuriuose mes ginamės nuo 
nutautėjimo.

Lietuvių Sodyba — angliška pilaitė su 
dideliu parku ir miškeliu, bylote byloja, 
kad susiorganizavę lietuvių emigrantai ga
li pasiekti net nuosavybių, ir kad tie tur
tai gali būti panaudojami lietuviškai veik
lai. Iš širdies linkiu geros sėkmės!

Pažintis su „Europos Lietuvio“ redakci
ja buvo trumpa, bet reikšminga: rankos 
paspaudime mes supratome vieni kitus. 
Juk mus jungia vienas tikslas, tos pačios 
viltys ir tie patys rūpesčiai. Gal tik išsi
reiškimai kartais nevienodi — kiekvienas 
mes turime savąjį stilių.

„Vienybės" klubo suorganizuoto vakaro 
metu man teko susipažinti su lietuvių kul
tūriniais darbuotojais bei intelektualais 
ir godžiai išklausyti dr. Štromo paskaitos 
apie šiandieninę buitį Lietuvoje. Neseniai 
pati buvusi Lietuvoje, norėjau iš kompete- 
tingų lūpų išgirstus pasakojimus palygin
ti su mano susidarytaisiais įspūdžiais. Iš 
tikrųjų šis vakaras buvo man nepaprastai 
įdomus ir naudingas, nes lietuvių proble
mos tiek išeivijoje, tiek krašte yra man 
buitinės problemos.

Esu dėkinga visiems sutiktiesiems Lon- 
dono lietuviams už gražų ir draugišką pri
ėmimą (ypač E. Gaputytei ir R. ir L. 
Baubliams) ir tikiuosi, kad šis susitikimas 
nebus paskutinis.

O jei kas iš Anglijos lietuvių atsidurtų 
Belgijoje. — mano adreso ir telefono nu
merį galima gauti „E. Liet." administraci
joje. Pasitikti ateisiu aš pati.

St. Baltus

VOKIETIJA
ROMUVOJE PAMINĖTAS ČIURLIONIS

Rugsėjo 22 d. sukako šimtmetis nuo dai
lininko ir muziko M. K. Čiurlionio gimi
mo. Tą dieną mokyt. A. Krivickas gimna
zijos koridoriuje suruošė parodėlę. Buvo 
iškabintos Čiurlionio galerijoš Kaune ir 
su Jo gyvenimu susijusių vietų nuotrau
kos ir apie sukaktuvininką rašiusios lie
tuvių spaudos iškarpos. Pamokų metu į 
šią sukaktį atkreiptas mokinių dėmesys.

Vakare susirinko būrelis VLB Romuvos 
apylinkės narių. Muz. V. Banaitis apžvel
gė Čiurlionio muzikinę kūrybą. Apgailes
tavo, kad didelė dalis jo kompozicijų yra 
dingę. Prieštaravo įsivyravusiai nuomonei, 
kad Č. stengėsi dailę reikšti muzikos gar
sais, o muziką — teptuku. Tai negalimas 
dalykas, nors kai kurių susilietimo taškų 
tarp tų dviejų meno šakų yra. Iš to kilę 
muzikiniai Č. paveikslų pavadinimai. Be 
to, daugumai paveikslų pavadinimus pa
rinkęs ne pats autorius, o po jo mirties ki
ti.

Išklausyta Č. kvarteto III dalis c-mol 
Menuetto ir choro įdainuotų jo senųjų tri- 
toninių liaudies dainų. Dail. Alf. Krivic
kas ekrane pavedžiojo susirinkusius po 
Čiurlionio galeriją ir jos aplinką Kaune 
savo paties pagamintomis spalvotomis 
nuotraukomis.

NOTTINQHAMAS
PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 26 d., po 11.15 vai. liet, pamaldų, 
kurios bus Liet. Židinyje, ten pat tuojau 
įvyks liet, parapijiečių susirinkimas.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Ne
užmirština, kad laikrodis tą dieną atsuka
mas vieną valandą atgal.

Lietuvių Sielovada

RAJONO VADUOS POSĖDIS

Š. m. lapkričio 1 d. 3 vai. p. p. Manches
terio lietuvių klube įvyks Anglijos Rajono 
Vadijos posėdis.

Visi vadijos nariai kviečiami dalyvauti. 
Tuo pačiu laiku įvyks ir Manchesterio 
skautų savaitgalio stovykla.

J. Alkis, Rajono Vadas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — spalio 26 d., U yal.
KEIGHLEY — spalio 26 d., 3 vai. p. p. šv. 

Onos bažnyčioje.
EiRADFORDE — lapkričio 2 d., 12.30 v. Po 

pamaldų kapinėse lankysime mirusių 
lietuvių kapus. Visų šventųjų šventė
je, šeštadienį, lapkričio 1 d., šv. Mi
šios 12.15 vai.

HALIFAXE —- lapkričio 9 d., 1 vai. p. p.
NOTTINGHAME — spalio 26 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje. Nuo šiandien 2 valan
dos laikrodis sukamas valandą atgal.

NOTTINGHAME — lapkričio 1 d., Visuo
se šventuose, 19 vai., Liet, židinyje.

NOTTINGHAME —- lapkričio 2 d.. Vėlinė
se, pirmos dvejos Mišios nuo 10.30 
vai., trečios 11.15 vai., Liet, židinyje. 
Po to lankome liet, kapines. 

neįmanomą ne vien dėl karščio, bet ir dėl 
nuolatinės muzikos. Buvome sustoję Oslo, 
o kai sekantį kartą pramerkiau akis, jau 
buvome Švedijoje. Paso kontrolės nebuvo, 
nes Šiaurės kraštai šito nepraktikuoja. 
Angelhelme persėdome. Tai buvo penkta
dienis. rugpjūčio 8-ji. Čia kai kurie skau
tai baigė savo kelionę. Po valandos pasie
kėme Malmoe. Ten mus pasitiko „Home 
Hospitality" organizatoriai. Belaukdami 
savo globėjų, galvojome, kur pateksime, 
kaip mums patiks, kaip susigyvensime.

Patekau į ūkį arti Trelleborg, maždaug 
30 km į pietus nuo Malmoe. Su manim 
viešėjo dar Skautas iš Staffordshire. Savo 
šeimininką matėme labai retai, nes tuo 
metu vyko rugiapiūtė. Abu sūnūs (11 ir 9 
m. amžiaus) apsirgo, ir taip ir su jais ma
žai pabendrovome. šeimininkė buvo jūrų 
skautų skautininke ir aktyviai dirbo su 
vietiniu vienetu. Josios motiniškoje globo
je praleidome didžiausią dalį savo viešna
gės. Čia dar reiktų pasakyti, kad šeiminin
kas buvo estų kilmės, patekęs į Švediją 
su tėvais. Žmona buvo latvė, atvykusi iš 
Kanados tik vedyboms. Koks sutapimas! 
Visų trijų Baltijos kraštų atžalynas atsi
dūrėme po vienu stogu Švedijos žemėje, 
skautiškos draugystės suvesti.

Ūkyje vasaros metu svečių netrūksta, 
užtai jie turi šalia savo gyvenamo namo 
dar svečiams atskirą pastatą, kuriame 
mus ir apgyvendino.

Pirmoji diena buvo skirta susipažinti su 
šeimininkais, artimiausia aplinka ir trupu
tį atsigaivinti Baltijos jūroje.

Apie Baltijos jūrą esu daug girdėjęs iš 
savo mamytės, kuri prie jos užaugo. To
dėl savo mintyse bandžiau vaizduotis, kaip 
šiandien atrodo Klaipėdos pajūris. Vaka
re, kai susėdome truputį pavakaroti, ma
no bendrakeleivis ir aš įteikėme savo do
vanas šeimininkams. Staffordshire skautų 
dovana buvo Wedgewood gamybos dube- 
niukas, prie kurio draugas pridėjo savo 
asmeniškas dovanas. Derbyshire skautų 
dovana buvo angliškas plieninis alaus bo
kalas. vadinamas pewter. Mano, kaip lie
tuvio skauto, dovanos buvo tautinis kak
laraištis, išaustas estų tautinėmis spalvo
mis, toks pat austinis diržas ir knygoms 
juostelės, šitas tautines juostas išaudė E 
Bliudžiūtė. šeimininkai labai apsidžiaugė, 
ypač kaklaraiščiu. Tos nakties miegas bu
vo pats maloniausias po ilgo laiko.

Pirmadienį šeimininkė mus supažindino 
su Trelleborg. Miestas kiek skyrėsi nuo 
Norvegijos miestų. Matėsi plytinių pasta
tų. Aplinka buvo daug lygesnė. Prie Bal
tijos ir pietų Švedijoje yra geros sąlygos 
ūkininkauti. Miestai Skane provincijoje 
priminė Anglijos miestelius, išskyrus tik
tai, kad nebuvo kinų, teatrų, karčemų ir 
naktinių klubų. Šituo ir pasireiškia švedų 
gyvenimo stilius. Jie savo svečius mieliau 
namuose vaišina. Pragyvenimo kainos tik 
patiems turtingiausiems leidžia išeiginėti. 
Bankai šeštadieniais uždaryti, todėl nega
lėjome po krautuves pasidairyti, nes mūsų 
turimas švediškų kronų išteklius buvo la
bai ribotas. Stebėtina, kad daiktai, kurie 
Norvegijoje buvo brangūs, Švedijoje buvo 
pigesni, arba atvirkščiai.

Po pietų pirmą kartą teko susipažinti 
su jūros žvejyba. Nors jūra atrodė labai 
rami, bet laivelis gerokai suposi. Nedaug 
žuvies pagavome, nors pradžia buvo labai 
gera, per pirmas minutes pagavome dide
lę menkę.

(bus daugiau)

Britanijos Lietuvis, 1950 m. spalio 20 d.
— Spalio 14-15 d. Londone įvyko IV 

DELS atstovų suvažiavimas. Dalyvavo 53 
atstovai iš 40 Skyrių. Neatvyko 23 skyrių 
atstovai. Iš viso buvo atstovauta 2.070 na
riams. o neatvykusieji skyriai turėjo 218 
narių. Tokiu būdu 1950 m. D. Britanijoje 
buvo 63 DBLS skyriai, kurie turėjo 2.288 
narius. O šiandien? Suvažiavime dalyva
vo ministeris B. K. Balutis, prel. Krupavi
čius, inž. Zunde, inž. Bulota. Škotijos lie
tuviams atstovavo prel. J. Gutauskas.

— DBLS atstovų suvažiavime min. B.
K. Balutis išrinktas pirmuoju DBLS gar
bės nariu.

— Ketvirtasis DBLS atstovų suvažiavi
mas nutarė steigti D. B. Lietuvių Bendruo
menę, į kurią įeitų visos D. Britanijos lie
tuvių organizacijos. Tam reikalui išrink
tas Laikinas Organizacinis Komitetas. Nu
tarime pažymėta, kad PLB nepakeičia vi
sų iki šiol veikiančių organizacijų.

— Buenos Aires lietuviai turi garsinį 
filmą, vaizduojantį Lietuvos gyvenimą. 
Filmas darytas neprikl. Lietuvoje.

— Manchesteryje suruoštas gražiai pa
sisekęs literatūros vakaras. Ta pačia pro
ga įvyko Lietuvių Rašytojų Draugijos su
sirinkimas ir „Pradalgės“ leidyklos suva
žiavimas.
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