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Joms priklauso pagarba
(Motinos dienos proga)

„Nėra gražesnės ir šventesnės progas iš
kelti (tautines vėliavas, kaip pagerbiant 
mūsų krašto motinas“, kadaise pasakė 
JAV prezidentas Woodrow Wilsonas. Ten, 
Amerikoje, pradėtoji minėti Motinos die
na, greitai paplito visame pasaulyje. Vie
nur ji virto dvasine motinų adoracija, ki
tur, prisitaikydama prie laiko dvasios, įga
vo daugiau grynai formalinį ar net mate
rialinį pobūdį. Pvz. Anglijoje dažnas ėmė 
pasitenkinti vien tik puošniomis, biznie
rių specialiai tai progai pagamintomis at
virutėmis, kurių kasmet parduodama 35 
milijonai...

Apie reikalų motinas-gimdytojas pagerb
ti kasmet daug prirašoma ir prikalbama. 
Nebeisidfomi lietuviškųjų haiilkmaščiiĮ skai
tytojai tai dienai .Skirtais vedamaisiais, 
nes žodinė meilė nesminga giliai į širdį.

Atrodo, kad ipo ilgų išeivijos metų yra 
atėjusi eilė žvilgterėti atgal ir bent keliais

žodžiais prisiminti tas išeives motinas, ku
rios garsiai nesiskardendamos, perduoda 
lietuvių kalbą ir tradicijas ateinančioms 
kartoms. Daug jau rašalo išlieta kalbant 
apie išeivių nuitautimą, apie nutautusias 
šeimas, bet lengvai praeina pro tuos 
šeimų židinius, kiuriuose 'sėkmingai ir pa
stoviai kurstoma 'lietuviškoji ugnelė. '

Būtų miela ir malonu vardais išskai
čiuoti visas tas šeimas, kuriose lietuvė mo
tina įprasmina savo paskirtį, išaugindama 
ir paleisdama į pasaulį lietuviškas 'atža
las. Žinome, kad tokių šeimų yra Londo
ne ir Manchesteryje, Bradford© ir Notting- 
hame, Belgijoje ir Vokietijoje, Prancūzi
joje ir Švedijoje ir daugelyje kitų, čia ne
suminėtų, vietų. Visų jų neįmanoma iš
skaičiuoti —■ neužtektų vietos ir laiko. O 
ir pasiklysti atsirastų didelis pavojus. Te
gu atleidžia šiuo kartu motinos ir skaity
tojai, kad apsiribojama beveik tiktai vie
nu pavyzdžiu.

Motinos dienos proga vietoje gražbylia
vimo norisi iškelti nuopelnus vienos lietu
vės motinos, šiomis dienomis atšventusios 
gražaus subrendusio žmogaus amžiaus su
kaktį, tačiau dėl lietuviško kuklumo ne- 
leidusios jos viešai paminėti. Tai yra ke
turių šaunių, lietuviškai gražiai kalban
čių ir (lietuviškas šeimas auginančių duk
terų motina, vienintelė Anglijoje per ket
virtį šimtmečio dar nepailsusi lietuviško
sios spaudos ir liaudies meno platintoja, 
aktyvi visuomenininke ir buvusi „Daina
vos“ sambūrio pirmininkė — Bronislava 
Daunorienė.

Kas nėra girdėjęs „Dainoros“ vardo, 
kas nėra skaitęs jos pranešimų, siūlančių 
įsigyti lietuviškų knygų, plokštelių ar 'su
venyrų? Kas nematė metai iš metų per 
Sekminių sąskrydį Sodyboje, neatsižvel- 
kiant koks oras, prie knygomis apkrauto 
stalo kantriai stovinčios, visiems besišyp
sančios ir niekada nepavargs!ančios B. 
Daunorienės? Ne pelnų ji ten ieško, o tik 
lietuvišką spausdintą žodį siūlo. Iš spau
dos turto nesukrausi. Jeigu tai būtų gali
ma, tai Chicagos Marquette Parke vietoje 
daugybės lietuviškų „saliūnų“, būtų vien 
tik knygynai... Tas pats būtų ir mūsų klu
buose.

Kai kas tvirtina, kad 'šeimose, kur dau
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giau vaikų, lietuviškai juos išmokyti ne
įmanoma. Esą, grįžę iš mokyklos, jie tarp 
savęs tik angliškai armazuoja. Bet taip 
neatsitiko Daunorų šeimoje. Jų tautiškais 
išdirbiniais papuoštuose namuose visada 
skambėjo tik lietuviška kalba. Lietuviškai 
kalba ir jų dukterų atžalos — vaikaičiai. 
Geriausias pavyzdys yra vyresniosios duk
ros sūnus Andriukas. Dar nė dešimties 
metų nepasiekusį, kartą jį vienas tautie
tis užkalbino angliškai. O šis, tiesiai į akis 
žiūrėdamas, paklausė: „Ar tai jau užmir
šai lietuviškai?“

Čia aprašomoji motina ir sukaktuvinin
kė nėra vienintelė, o tik viena iškiliausių. 
Antai, panašiu keliu eina Nottinghame 
Vainorienė, Londone Jurienė, Belgijoj St. 
Baltus. Kituose miestuose ir kraštuose, be 
abejo, jų taip pat esama. Bet vieną daly
ką, tur būt, neklystant galima tvirtinti ir 
kartu apgailestauti, kad šitos šviesiosios 
motinos nebesudaro išeivijos šeimose dau
gumos. Todėl kyla klausimas, kas pava
duos tas kukliąsias lietuvybės puoselėto
jas, kai jų pečiai nuo darbo ir senatvės 
palinks?

Minėdami Motinos dieną, pagerbiame 
visas motinas — savas ir svetimas, Lietu
voje ir išeivijoje. Bet žemiausiai galvas 
lenkiame prieš tas, kurios išaugino lietu
viškas šeimas, išmokė gerbti tėvų papro
čius, paškatino mylėti gimtąjį kraštą, ko
voti dėl jo laisvės ir nesigėdyti lietuvio 
vardo.

J. Vikis

Švedai nebijo krizės
Mažiausią procentą bedarbių Europoje 

turi Švedija (1.9). Iš kitos pusės, labai ma
žai tesigirdi ir apie darbininkų streikus 
Švedijoje. Tačiau klaidinga būtų galvoti, 
kad ekonominiai sunkumai nėra palietę 
Švedijos. Jos prekybos balansas laikinai 
yra negatyvus, o taip pat užsitraukta ir 
užsienio paskolų.

Pagrindinė kovos priemonė su krize yra 
darbas. Noris Švedija per dešimtmečius 
valdoma socialistų, bet kovai su nedarbu 
labai sėkmingai vartojamos ir privatinės 
kapitalistinės priemonės.

Krašto ūkiui ir darbo reikalams tvarky
ti jie turi specialią Darbo Parūpinamo Ta
rybą (AMS), kuri reguliuoja darbo pasiū
los ir paklausos reikalus. Vien tik šiais 
metais AMS numato išleisti darbo organi
zacijos programai £750 milijonų, arba 2% 
visų valstybės pajamų.

Jau nuo 1950 m. švedų privatiškos fir
mos buvo atleidžiamos nuo pajamų mo
kesčio, jei 40% metinio pelno buvo pade
dama į banką be jokių procentų — juodai 
dienai. Dabar toji juoda diena yna atėju
si. AMS pritariant, įmonės atsiima iš ban
kų savo kapitalus ir investuoja juos į fab
rikus ir mašinas, kurios aprūpins darbo 
laukiančiuosius nauju užsiėmimu. Skai
čiuojama, kad apie 20% naujų pramonės 
investicijų per paskutinį dešimtmetį buvo 
padaryta iš tokių fondų.

Praėjusį rudenį Švedijos parlamentas 
priėmė naują įstatymą. £250 mil. paskir
ta naujoms profesijoms įsigyti. Norėdami 
aitleisiti darbininkus, fabrikai turi, praneš
ti apie tai prieš kelis mėnesius ir nuro
dyti rimtus atleidimo motyvus. Atleistie
ji turi teisę skųstis 'specialiems darbo teis
mams. Jeigu įmonė priima, naujų darbi
ninkų, už tai gauna specialias subsidijas.

Pritrūkus viename rajone darbo, žmo
nės valdžios lėšomis išmokomi naujo ama
to ir perkeliami į naujas vietas. Vien pra
ėjusiais metais valdžios kaštais apie 
20.000 darbininkų pakeitė gyvenamąsias 
vietas. Svarbiausias dalykas — Švedijos 
prof, sąjungos tokiai valdžios politikai 
pritaria ir mielai 'bendradarbiauja.

Švedai vieni iš pirmųjų suprato, kad jo
kių gėrybių negaminąs ir pragyvenąs iš 
'kitų gyventojų mokamų mokesčių pilietis 
yra ne tik našta valstybei, bet jis taip pat 
alina krašto ūkį. Tik per darbą galima 
pasiekti tokio gerbūvio, kokiu šiandien 
naudojasi švedai, turėdami visame kraš
te tiktai apie 40.000 bedarbių.

IŠVIJO KUNIGĄ

Ukrainiečių katalikų dalis, kuri reika
lauja, kad 84 metų kardinolas, buvęs dar
bo stovyklų kalinys, Slipyj, būtų paskelb
tas ukrainiečių patriarchu, išvijo iš savo 
parapijos Wolverhamptono kunigą S. Sol- 
ty. Popiežius, nenorėdamas gadinti santy
kių su Sov. Sąjunga, atsisako kardinolą 
Slipyj pripažinti patriarchu. Tuo tarpu 
ukrainiečiai išeiviai galvoja, kad toks pri
pažinimas žymiai padėtų jiems kovojant 
dėl krašto ir religijos laisvės. Kaip žinoma, 
Sov. Sąjungoje valdžios parėdymu Ukrai
nos rytų apeigų katalikai — unitai yra 
prijungti prie rusų ortodoksų bažnyčios.

KAKTĄ GYVENO...

Vienas labiausia pagarsėjusių britų sa
tyrinio žanro žurnalistų yra Peter Simple, 
turįs savo skyrių „Daily Telegaph“ dien
raštyje.

Kartą jis pacitavo vienos skaitytojos 
laišką, kuriame ji kalba apie gražią, kul
tūringą, ekonomiškai pajėgią, su nuosa
va kalba, Valiją, kuri, atsiskyrusi nuo 
Anglijos, sudarytų nepriklausomą valsty
bę. (Valijos gyventojų skaičius 2.8 mil.).

P. Simple 'sakosi labai apgailestaująs, 
kad yra priverstas tos skaitytojos gražias 
svajones išblaškyti. Jis rašo:

„Vieną kartą šiaurinėje Europoje tikrai 
buvo (trys mažos valstybės, nedaug dides
nės už Valiją. Jos turėjo savo senoviškas 
kalbas ir tradicijas. Visos jos buvo lai
mingos, modemiškos, vieningos ir vaidino 
tam tikrą vaidmenį kitų tautų tarpe. To
kios jos būtų ir pasilikusios, jeigu būtų 
galėjusios gyventi idealiame, o ne šių die
nų žiauriame pasaulyje. Deja...

Tos tautos vadinosi Lietuva, Latvija ir 
Estija.

KAREIVIŲ ALGOS

Britų karo ministerija paskelbė duome
nis apie labai intensyvią Sov. S-gos karo 
reikmenų gamybą ir apie karių atlygini
mus .Iš paskutiniojo 'aiškėja, kad britų ei
linis uždirba 600 kartų daugiau, kaip so
vietų kareivis. Tačiau sovietų maršalas 
uždirba 235 kartus daugiau už eilinį, o 
britų — tiktai 11 kartų. Sovietų maršalo 
alga yra £7.046, o britų fieldmaršalo — 
£20.274. Bet britas moka £11.305 mokes
čių, o sovietų maršalas tiktai £1.757.

BOMBOS ANGLIJOJE

Metropolio policijos komisionierius sir 
Robert Mark pranešė, kad nuo 1973 m. ko
vo mėnesio, 'kai Londone sprogo pirmoji 
IRA bomba, iki š/m. kovo pabaigos Ang
lijoje buvo padėtos 297 bombos. Iš jų — 
180 Londone. Užmušta — 57 žmonės (17 
Londone). Kelių avarijose vien tik pra
ėjusiais metais buvę užmušta 6.330 žmo
nių. Tai savotiška paguoda nuikentėju- 
siems nuo bombų...

AMALRIKAS PADARYTAS ŽYDU

Sovietų rašytojas disidentas Amalrikas, 
atlikęs bausmę Sibire, norėjo emigruoti į 
Olandiją ar JAV, bet negavo leidimo. Nors 
nei jis pats, nei jo žmona nėra žydai, 
jiems buvo buvo patarta išvykti į Izraelį. 
Tokiu būdu jie bus skaitomi „žydų emi
grantais“ ir turės išvykti be paso. Kaip 
žinoma, Amalrikas yra knygos „Ar Sovie
tų Sąjunga išsilaikys iki 1984 m.?“ 'auto
rius.

SIŪLO NEBEGAMINTI RAKETŲ

Vienintelis ginklas, kuris keliia sovietų 
sluoksniams rūpesčio ir sulaiko išgauti 
kiek galima didesnes nuolaidas derybose 
dėl nusiginklavimo, yra amerikiečių rake
ta, vadinama „Cruise missile“. Tai pana
šus į vokiečių V-l ginklais, galįs skristi 
2.000 mylių trijų šimtų pėdų aukštyje, že
miau radaro apimamos erdvės. Raketa pa
leidžiama iš sausumos bazės, lėktuvų ar
ba povandeninių laivų.

Rusų Oro gynybos viršininkas neseniai 
pareiškė, kad sovietai jau turį priemones 
šiai raketai sunaikinti, bet vakariečiai tuo 
pareiškimu abejoja.

Trys įtakingi JAV senatoriai Kennedy, 
Humphrey ir Javitz pasiūlė atlydžio var
du sustatbdyti Cruise missile gamybą.

£40.000 VIENYBĖS CENTRUI

Devynių teisėjų komisija, į kurią įėjo 
Belgijos karalienė Fabiola, sir Muhammad 
Khan ir .anglikonų vyskupas dr. R. Woods, 
garsiąją 'amerikiečio Templetono premiją 
už religijos pažangą (£40.000) paskyrė 
Belgijos primatui, kardinolui L. J. Sue- 
nens. Iškilmingame susirinkime Bucking
ham© rūmuose, kuriam pirmininkavo M. 
Thatcher ir dalyvavo 800 žmonių, premi
ją kardinolui įteikė (Edinburgh© kuni
gaikštis Pilypas. Seniau tokias premijas 
yra gavusi garsioji Motina Teresė iš Kal
kutos ir brolis R. Shultz iš Taize.

Kardinolas Suenens pareiškė, kad jis 
gautuosius 'pinigus sunaudos Briuselyje 
įkurtam centrui religinei vienybei ir dva
siniam atsinaujinimui puoselėti.

LENKAI NERIMAUJA

Po to, kai prieš 15 metų įvyko konflik
tas tarp Kinijos ir Sov. Sąjungos komu
nistų partijų, Rytų Europoje iškilo naujas 
„demokratinis“ komunistų blokas, kurio 
centre atsidūrė Jugoslavija, Rumunija ir 
Lenkija. Šiuo metu, kai kalbama apie ga
limybes Italijos komunistų partijai patek
ti į koalicinę krašto vyriausybę, lenkai 
ypatingai j'audinasi ir nerimauja. Šie abu 
katalikiški kraštai turi didesnes demokra
tines tradicijas negu Rusija, 'kuri niekada 
nežinojo tikrosios demokratijos. Todėl 
lenkai pagrįstai baiminasi, kad padidėjus 
komunistų svoriui Italijoje, Maskva, bijo
dama naujo demokratinio komunistų cen
tro, gali padidinti spaudimą Lenkijoje. 
Italija ar Prancūzą ja, kaip 'katalikybės ir 
Vakarų kultūros centrai, visada traukė 
Lenkiją į save. Tad jeigu tuose kraštuose 
įsigalėtų „demokratinis komunizmas“ 
(taip skelbia jų vadai), lenkai nebeaitsi- 
spirtų liberalizmo pagundai, kurios nepa
geidauja sovietai.

Iš kitos pusės, dr. Kissingeris pakarto
tiniai yra pareiškęs netikįs į Vakarų Euro
pos komunistų demokratines tendencijas. 
Jis galvoja, kad atėję į valdžią, jie pasi
duotų Maskvos diktatūrinio valdymo įta
kai. Rytų Europos, o ypačiai Lenkijos gy
ventojai nerimaudami laukia permainų 
Italijoje ir Prancūzijoje, kurios gali atneš
ti naujus vėjus ir į Rytų Europą.

KAIP JIE GYDOMI?

Neseniai kartu su žmona į Vakarus at
vykęs, buvęs psichiatrinės ligoninės Sov. 
Sąjungoje pacientas, Leonidas Pliuše ap
rašė savo baisaus (išgyvenimus „Nursing 
Minor“ žurnale.

Pasak jį, ligoninės prižiūrėtojai yra kri
minalistai, kurie muša 'pacientus be pasi
gailėjimo. Jo suminėti vaizdai, pvz. išma
tų valgymas, (kelia pasibiaurėjimą. Vie-

SeplųnioS
— Velykų atostogų metu Londone lan

kėsi apie ketvirtis milijono vizitorių — 
daugiausia vokiečių, prancūzų ir italų. Jie 
atvažiuoja .apsipirkti, nes svaro vertei nu
kritus, jie daugelį prekių, ypačiai drabu
žius, avalynę ir baldus, perkasi perpus .pi
giau kaip namie.

— iPrancūzijtos kariuomenėje Mime V. 
Andrė, medicinos karininkė, pakelta į ge
nerolus. Tai pirmas įvykis Prancūzijos 
kariuomenės istorijoje.

— Princas Pilypas palygina britų ūkį 
su futbolo komanda, kurioje ant suolo sė
di vienuolika trenerių, o aikštėje kovoja 
tik vienas žaidėjas.

— Daugiau kaip 380 Sov. Sąjungos pi
liečių pasirašė prašymą, kad būtų paleis
tas iš darbo stovyklos M. Džemilovas, jau 
trečią kartą nuteistas 2į metų už reikala
vimą grąžinti Stalino ištremtus Krymo to
torius.

— Anglijoje 40% gyventojų, turį dau
giau kaip 18 metų, jau nebeturi nuosavų 
dantų.

— Visoje Sov. Sąjungoje veikia tarp 18 
ir 27 vienuolynų. Iš jų 6-10 rusų ortodok
sų, du budistų ir 10-15 moterų vienuoly
nų. Spėjama, kad esama ir slaptai vei
kiančių vienuolynų.

—S. Telegraph įsidėjo nuotrauką, rodan
čią, kaip vieno Maskvos viešbučio tarnau
tojai 'atiduoda neapmokamą velykinę 
duoklę, valydami miesto gatves.

— Apie 1980 m. Sov. Sąjungoj būsią ro
domi .trijų matavimų spalvotos televizijos 
paveikslai. Bus perduodamas ne tik vaiz
das, bet ir kvapas (pvz. rožių).

— Šveicarijoje ruošiamas įstatymo pro
jektas, draudžiąs laikyti vištas ankštose 
baterijose. Jo iniciatoriai siūlo valgyti tik 
„laimingų“ (laisvų) vištų kiaušinius.

— Šių metų Velykos buvo šilčiausios 
per 24 metus. Londone temperatūra siekė 
16-18C.

— D. Britanijos min. pirm. Callaghan, 
dėl kitų .svarbių darbų, nedalyvavo puo
toj, 'kurią karalienė suruošė Windsor© pi
lyje savo 50 m. sukakties išvakarėse (ba
landžio 20 d.).

— Semipalatinska rajone (Azijoje) so
vietai išsprogdino naują atominę bombą 

nintelis gydymas — stiprios dozės smege
nis ir nervus paveikiančių vaistų. Dauge
lis pacientų, esą, tuo būdu sužalojami ne
pataisomai.

L. Pliuše sakosi žinąs, kad jis galįs už 
tai ir čia nukentėti, bet jaučiąs pareigą 
painformuoti pasaulį, kas dedasi disiden
tams „gydyti“ skintose ligoninėse.

AMERIKIEČIAI VILNIUJE

Prieš kurį metą Okupuotų Baltijos vals
tybių sostinėse lankėsi keli Amerikos 
spaudos atstovai iš Maskvos. Tarp jų bu
vusi Elisabeth Pond, The Christian Moni
tor dienraščio korespondentė. Vilniuj žur
nalistai lankėsi ir Tiesos redakcijoj ir kal
bėjosi su laikraščio vyriausiuoju redakto
riumi Albertu Laurinčiuku. Laurinčiukas 
labai nustebęs, radęs, kad ponia Pond pa
rašė, jog estai gali matyti Helsinkio tele
vizijos laidas ir kad Taline yna labai gra
žių kavinių, o Rygoj labai skanių pyragai
čių. Apie Lietuvą parašė taip: „Lietuviai 
tebėra Romos katalikai, nepasant Tarybų 
valdžios varomos intensyvios ateistinės 
kampanijos“. Tiesos redaktorius klausia: 
„Iš kur ir kokiais faktais remdamasi ji 
dano tokias kategoriškas išvadas?“ Lau
rinčiukas laukė, kad bus aprašyta sovieti
nė gamyba, laikraščiai ir pan., žodžiu tai, 
apie ką jis besilankantiems Amerikos žur
nalistas bus pasakojęs. (ELTA)

VIDAUS REIKALAI

Dr. Kissingeris ir Vokietijos kancleris 
Schmidt viešai pasisakė, kad negalės ben
dradarbiauti su Italija, jei į jos koalicinę 
vyriausybę įeis komunistai. Kai kurie bri
tų laikraščiai (pvz. D. Telegraph) rašo, 
kad šie abu garsūs vyrai, užbėgdami įvy
kiams už akių, kišasi į svetimos, demokra
tiškai besitvarkančios valstybės vidaus 
reikalus. Tokie pareiškimai, esą, kaip tik 
galį .ambicingus italus pakreipti per atei
nančius rinkimus atiduoti savo balsus už 
komunistų kandidatus.

TIK NEBEGRĮŽKITE

N. Zelandijos min. pirmininkas Muldoon 
nusiskundė, kad kairiojo sparno imigran
tai iš D. Britanijos agituoja ir kursto N. 
Zelandijos darbininkus. „Sunday Tele
graph“ ta proga rašo: „Jeigu kai kurie jų 
būtų ištremti, tegu nebegrįžta į šį kraštą. 
Viena eksporto rūšis, galinti padėti išly
ginti britų prekybos balansą, kaip tik ir 
yra karingieji prof, sąjungų nariai.“

DIENOS
požemyje. Ji buvusi 100 kartų galingesnė 
už Hirošimos bombą.

— JAV spauda skelbia, kad fizikas D. 
Hollister išrado naują elektros lemputę, 
kuri gali tverti iki 10 metų, duoda tris 
kartus daugiau šviesas ir suvartoja žy
miai mažiau energijos.

— JAV dramaturgas A. Milleris kreipė
si į Lietuvos KP CK pirmąjį sekretorių 
Griškevičių, prašydamas, kad padėtų ra
šytojui Tomui Venclovai išvykti iš Lietu
vos.

— Hitlerio gimtasis namas Austrijoje 
(Brauna) paverstas atsilikusių vaikų mo
kykla. Prieš tai buvo baras, vėliau knygy
nas ir technikos mokykla.

— La Palmoje (Kanarų salose) įvykęs 
sprogimas, vietas mokslininkų nuomone, 
buvęs sukeltas praskrendančio Concorde 
lėktuvo.

— Atbėgę į Kongą Ugandos kaliniai pa
sakoja, kad K am paloje (Ugandos sostinė
je) Nagu.ru stovykloje suimtieji kaliniai 
kankinami ir žudomi be jokio pasigailėji
mo.

— Argentinoje valdžią perėmus genero
lui Videla, jau esą žuvę apie 150 žmonių, 
daugiausia kairiojo sparno sukilėlių.
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LSDP - tijai 80 m.
Tą dieną prieš 80 metų, kai dr. A. Do

maševičiaus bute, Vilniuje, įvyko slaptas 
susirinkimas, padėtis Lietuvoje daugeliu 
atžvilgiu buvo panaši į šiandieninę. Lie
tuva buvo Rusijos pavergta, lietuvių tau
ta engiama, laisvės žodis persekiojamas, 
patriotai kišami į kalėjimus ir tremiami 
į katorgas. Mūsų kaimyninės tautos nešė 
panašų jungą. Pati rusų tauta pergyveno 
caro valdžios sauvalę.

Nuo pat XIX amžiaus pradžios buv. 
Didž. Lietuvos Kunigaikštystės plotuose 
kartojosi sukilimai ir neramumai, kurie 
kiekvieną kartą buvo žiauriai malšinami. 
Nepavykusių sukilimų dalyviai traukda
vosi į Vakarus, organizuodavusi, leido 
spaudą, gabeno slaptai ją i savo kraštą, 
ir tuo būdu toliau vedė kovą dėl savo tau
tos laisvės, šalia šviesuolių, toje kovoje 
dalyvavo ir liaudis bei darbininkija, dau
gumoje jaunimas.

Kaip ir šiandieninėje Sovietų imperijo
je, taip ir prieš šimtą metų, kovos prieš 
despotizmą priešakyje stovėjo inteligenti
ja, rašytojai, tautos elitas. Tarp atskirų 
tautų laisvės kovotojų tėvynėje ir emigra
cijoje būta solidarumo ir gana glaudaus 
bendradarbiavimo. Daug emigrantų studi
javo Vak. Europos universitetuose, perėmė 
iš Vakarų laisvės, lygybės ir brolybės idė
jas ir svajojo perkelti jas į savo kraštus.

To laikotarpio moderni politinė idėja 
buvo socializmas. Nelegalios socialdemo
kratų organizacijos dygo kaip grybai po 
lietaus ne tik Vak. Europoje, bet plito ir 
rytų link. 1892 metais įsisteigė slapta len
kų socialistų partija (PPS), kuri užsibrė
žė savo veiklą išplėsti ir į buvusios Rzecz- 
pospolitos žemes, t. y. ir į Lietuvą. Į tai 
turėjo reaguoti „litvomanai“, t. y. lenkiš
kai kalbą Lietuvos patriotai, ir lietuvių 
inteligentijos naujoji karta.

Tokiu būdu, kaip matosi iš dr. K. Gri
niaus, S. Kairio ir K. Bielinio atsiminimų, 
kilusi mintis įsteigti Lietuvos socialdemo
kratų partiją, kurios programai priimti 
1896 m. gegužės 1 dieną buvo sukviestas 
šiandien minimas susirinkimas. Tą dieną 
dr. A. Domaševičiaus bute susirinko de
šimt socialdemokratų ir trys svečiai iš 
draugiškos varpininkų draugijos. Tai bu
vo labai mišri kompanija: jauni gydytojai, 
ekonomistai, darbininkai, kurpiai ir gim
nazistai. Socialdemokratams atstovavo A. 
Domaševičius, A. Moravskis, A. Birinči- 
kas, A. Gulbinas, F. Korčmarčikas, R. Ma- 
leckis, J. Olechnavičius, P. Suknelevičius, 
F. Deržinskis dr K. Kasperovičius; varpi
ninkams — J. Bagdonas, K. Grinius ir S. 
Matulaitis.

Kaip priimtoji partijos programa rodo, 
liet, socialdemokratai, panašiai kaip ir len
kų socialistai, nuo pat pradžių užsibrėžė 
atsiskirti nuo Rusijos. Tas tuoj pat sukėlė 
konfliktą su Rusijos socialdemokratais, 
kurie tuo laiku buvo dar nesusiorganiza
vę, bet jau tada labai skersai pažiūrėjo į 
lietuvių darbininkijos separatistinį sąjū
dį. Lygiai ir lenkų socialistams nepatiko 
lietuvių planai išstumti jų organizaciją iš 
Vilniaus ir visos Lietuvos. Bet ta liet, so
cialdemokratų kova dėl lietuvybės išlai
kymo darbininkų tarpe nesukliudė lietu
vių ir lenkų socialistams toliau bendra
darbiauti kai kuriose veiklos srityse, pvz. 
slaptai gabenti per sieną nelegalią litera
tūrą dr pan.

Liet, socialdemokratai spausdino užsie
nyje, dažnai bendradarbiaudami su varpi
ninkais, liet, politinę literatūrą ir ją ga
beno platinti į Lietuvą. Pirmieji jų laik
raščiai „Lietuvos Darbininkas“ ir „Darbi
ninkų Balsas“ buvo labai patriotiški, bet 
tuo pat laiku gana tolerantiški kitų tautų 
atžvilgiu. Tie laikraščiai (ir atsišaukimai 
siekė, kaip ir priimtoje programoje buvo 
užfiksuota, susitarti su Lenkijos, Latvijos 

Kaip sulaukti 100 metų
A. Baltrūnienė

Sulaukusi gražios keturiasdešimtmečio sukak
ties ir pajutusi gyvenimo skonį, Sabina Vėputienė 
nutarė išgyventi 100 metų. O kodėlgi ne? Mokslas 
žmonių paslaugoms, o jis įrodė, jog žmogus užpro
gramuotas labai ilgam amžiui. Kas kaltas, jei dau
guma nesugeba pasiimti to, kas jiems priklauso.

Be to, Sabina — moteris. O moterys ir taip gy
vena 8 metais ilgiau, negu vyrai.

Svarbu tvarkytis moksliniais pagrindais ir pra
dėti vykdyti nurodymus, kol dar esi pačiame žydė
jime.

Sabinai pasakė, jog didžiausias žmonijos prie
šas yra cholesterinas, kuris užpildo kraujagyslių 
sieneles. Ir ji narsiai atsisakė visų produktų, ku
riuose yra šio velnio maišalo. Nebevalgė ikrų, mė
sos, nė iš tolo nebežiūrėjo į kiaušinius ir išeidavo iš 
kambario, jeigu jame kas nors valgydavo ungurį.

Jos kalendorius, sakytum, pradėjo verstis at
gal: dienos viena už kitų darėsi šviesesnės ir sveika- 
tingesnės, nes švarų, be chlorestino kraują gyslomis 
varinėjo ne vien širdis, bet ir didelis pasitikėjimas 
moksliniu mitybos organizavimu.

Bet štai kartą svečiuose vaišių metu ji pamatė 
pažįstamą gydytoją, kuris, sušveitęs penkis kiauši
nius su majonezu, kibo į kiaulienos vyniotinį.

ir Gudijos darbo žmonėmis iš vien kovoti 
prieš juos visus slegiančią priespaudą. 
Lietuviai ragino savo kaimyninių tautų so
cialistų partijas įsirašyti į savo progra
mas panašius —- demokratinės respubli
kos, atsiskyrusios nuo Rusijos — reikala
vimus.

Nors lietuviai socialdemokratai solida
rizavo su Rusijos proletariatu, kovojusiu 
prieš carizmą ir už laisvę, bet lietuviams 
carizmo panaikinimas buvo tik priemonė 
nepriklausomybei atstatyti,, o ne galutinis 
tikslais. Lietuviai buvo nepatenkinti, kad 
Rusijos socialdeokratai nesugebėjo pa
smerkti Rusijos imperializmo.

„Lietuvos Darbininkas“ Nr. 3, 1899 m. 
vedamajame rašė: Lietuvoje, kur sumas- 
kolinimas eina dideliais žingsniais, tauti
nis klausimas turi didelę svarbą... Lietu
vių tauta gerai jaučia maskoliškos val
džios priespaudą... politinė priespauda, 
pilna sauvalė ir caro valdininkų šlykščiau
sias elgesys stumia darbo klasę ir apskri
tai visą šalį į didžiausią vargą... įvairių 
nepriklausimybės ir savivaldos pasireiš
kimų persekiojimas žadina (lietuviuose) 
maištingas mintis, prispaudėjų ir rusifi- 
ka torių neapykantą...

Kovai prieš tą priespaudą buvo gimusi 
Lietuvos socialdemokratų partija. Nuėju
si ilgą kelią per pogrindį, kovas dėl lais
vės, nepriklausomybės laikotarpį, sveti
mas Okupacijas, LSDP šiandien vėl stovi 
kovotojų dėl nepriklausomos ir demokra
tinės Lietuvos priešakinėse pozicijose. Jos 
eilėse, kaip ir anais laikais, inteligentija, 
jaunimas ir darbo žmogus.

J. V.

Programas
Lietuviškos

Social-tlemokratiškos Partijos.

Prieš 80 metų paskelbta pirmoji LSDP 
programa, kurios vienintelis egzempliorius 
buvo išsaugotas Britų Muziejaus bibliote
koje, Londone, ligi šios dienos.

NAUJOS V. ALANTO KNYGOS

Skaitytojus netrukus pasieks dvi Vy
tauto Alanto knygos — dokumentinė apy
braiža „Romas Kalanta“, kurios 'antrinė 
antraštė yra „Gyvieji degtai Nemuno slė
nyje“, oir novelių rinkinys „Atspindžtai 
ūkanose“. „Romą Kalantą“ numatoma iš
leisti jo susideginimo ketvirtųjų metinių 
išvakarėse šį pavasarį, o „Atspindžiai ūka
nose“ jau baigiami spausdinti. Šioje kny
goje yra sutelktos rinktinės V. Alanto no
velės, pradedant pirmosiomis ir baigiant 
paskutinėmis, laimėjusiomis „Dirvos“ 
konkursus.

— Daktare, ar jūs nebijote, atsiprašau, šito 
cholesterino, kad su tokia drąsa dorojate pavojin
giausius patiekalus?

— Bet juk tai baltymai, — atsakė gydytojas. 
— Be baltymų senos kūno ląstelės miršta, o naujų 
nėra iš ko sumontuoti. Taip ir pradeda žmogus mir
ti iš vidaus.

Susigriebė Vėputienė, jog ir jos organizmo gal 
koks ketvirtadalis ląstelių išmirs, negaudamas pa
stiprinimo, nes štai penkeri metai racione trūksta 
baltymų ir jau nebegali pakelti statinaitės su kopūs
tais, kurią anksčiau lengvai stumdydavo iš kampo į 
kampą.

Spjovė Sabina į cholesteriną ir užsėdo balty
mus. Kirto kiaušinius, mėsą, sūrį, priedo — giliai 
kvėpavo ir kasdien bėgo ristele nuo infarkto.

Praėjo vėl penkeri treniruoto gyvenimo metai. 
Ir štai ji perskaitė žurnale straipsnį apie badavimą.

Pasirodo, norint ilgai gyventi, reikia visai ne
valgyti, badavimu išsigydyti visas ligas, o kada-ne- 
kada tarp badavimų galima užvalgyti vegetariškų 
sauso pasninko valgių, bet irgi be silkės ir žuvies, 
nes baltymai tik pūva viduje ir žmogų pūdo, o iš jų 
pasigaminę sieros junginiai gali ir uždusinti.

— Tai kaip aš badaudama galėsiu bėgti nuo in
farkto? — paklausė ji telefonu straipsnio autorių.

— O nuo infarkto visai nebūtina bėgti. Galima 
eiti ir pėsčiomis.

—- Atleiskite, o kaip aš nebėgdama galiu giliai 
kvėpuoti?

Irgi nereikia. Protingi žmonės kvėpuoja tik

Trečiasis Solženicyno tomas
Prancūzų spauda panešė, kad jau at

spausdintas trečias ir paskutinis A. Solže
nicyno veikalo „Archipelago salynas“ to
mas. Pirmiausia jis pasirodė rusų kalba 
Paryžiaus „YMCA Press“ leidykloje, o š. 
m. kovo 3d. — prancūzų kalba .„Seuil“ 
leidykloje. Reikia manyti, kad jis netru
kus pasirodys anglų ir kitomis kalbomis. 
Šis tomas turi 581 puslapį ir užbaigia A. 
Solženicyno liudijimą apie 'sovietų kon
centracines stovyklas. Visi trys tomai su
daro apie 2.000 puslapių.

Autorius apgailestauja, kad šį veikalą 
turėjo parašyti vienas, remdamasis dau
gelio liudijimais, ir kartu prašo: kai ateis 
galimybė, tegu tie, kurie išliko gyvi bei 
gerai žino įvykius, susitelkia ir parašo sa
vo komentarus, tepataiso netikslumus ir 
tepapildo. Tuomet šis veikalas, esą, bus 
pilnas.

TĖVYNĖS SARGAS

„Tėvynės Sargas“ 1975 m. 1/34 numeris 
yra išspausdintas Tėvų Pranciškonų 
spaustuvėj Brooklyne. šis politikos ir so
cialinių mokslų žurnalas suredaguotas dr. 
Domo Jasaičio, Mount Vernon, N. Y.

šiame žurnalo numeryje svarbesni 
straipsniai: A. J. Kasiulaičio — Grėsmė ir 
ryžtas; prof. VI. Juodeikos — Marksizmas 
ir moralė; prof. Al. šešplaukio — Anei 
rašto, anei d ruko (spaudos atgavimo sep
tyniasdešimtąsias metines minint); prof. 
J. Jakšto — Mindaugo karūna istorijoje 
ir dramoje (apie Anai. Kairio istorinę tri- 
logiją-poemą Karūną); vysk. Pr. Bučio — 
Prieš senajam Tėvynės Sargui gimstant; 
G. Valančiaus, Ph. D. — Gabriel Marcei 
1889-1973.

Toliau žurnale: sąrašas lietuvių .politi
nių kalinių sovietiniuose kacetuose, Krikš
čioniškosios demokratijos gretose. Vilko 
ir Altos veiklos apžvalga ir plati įvykių 
kronika.

Šis žurnalo numeris yra 144 psl., kaina 
4 dol. Jis gaunamas administracijoj: Tėvy
nės Sargas c/o Antanas Balčytis, 6819 So. 
Washtenaw, Chicago, III. 60629 ir pas vie
tos knygų platintojus.

Algirdas Skinkys

Ganau, ganau aveles

šniokščia vėjas ir virkdo egles.
Kraupūs žodžiai motulės senos:
— Ganau, ganau aveles,
Iki vakaro — nė vienos.

Kur sūneliai? Kas trobą užsklęs?
Kas kiemo vartus užkilnos?
— Ganau, ganau aveles,
Iki vakaro — nė vienos.

Vienas dūli smėly. Po žaliais
Jovarais laukia teismo dienos...
— Ganau, ganau aveles. 
Iki vakaro — nė vienos.

Antras, perplaukęs jūras gilias 
Kasė anglį ir dingo kalnuos...
— Ganau, ganau aveles, 
Iki vakaro — nė vienos.

Trečias klaidžiojo karo keliais.
Nei lašelio iš jo, nei žinios...
— Ganau, ganau aveles,
Iki vakaro — nė vienos.

Jau ir vakaras... Krosnis išblės.
Tik lazda obelinė delnuos...
— Ganau, ganau aveles, 
Iki vakaro — nė vienos.

Autorius plačiai pasakoja apie kalinių 
kovą už savo gyvybę, jų pasipriešinimus, 
kurie baigėsi kraujo praliejimu. Tai įvy
ko Ekibaistuze 1951 m., kur buvo internuo
tas ir pats autorius, Vorkutoje ir Kengui- 
re 1954 m. Jis ypač plačiai pasakoja apie 
kalinių sukilimą Novočerkaske 1962 m. 
birželio 2 d.

Aplamai, pasak A. Solženicyną, su ar be 
stalinizacijos Gulago salynas buvo, yra ir 
bus, nes be jo sovietinė valdžia negali iš
silaikyti. Tai, esą, rodo ir bandymai (N. 
Chruščiovo laikais) jį švelninti 'bei ma
žinti KGB galią. „Kadangi sargybiniai šu
nys nepasikeitė (...), tai ir niekas nepasi
keitė“. Vienintelis palengvinimas — var
do pakeitimas į „kolonijas“ ir psichiatri
nės priespaudos įvedimas.

A. Solženicynas šiame tome sveikina 15- 
17 milijonų ūkininkų, Stalino sunaikintų 
kolektyvizacijos laikotarpyje, negalinčių 
papasakoti apie savo kančias. Taip pat jis 
rašo apie tikinčiųjų persekiojimą r val
džios melą, skelbiantį, kad stovyklose tė
ra laikomi komunistai, raudonarmiečiai, 
Vlasovo šalininkai dr t. t. Pasak A. Solže
nicyną, jose tokių yra tik 10 — 15%, li
kusią dalį sudaro ūkininkai, darbininkai, 
intelektualai ir nesuskaitomi „nusikaltė
liai“, pavogę siūlų ritę arba keletą kviečių 
varpų.

„T. Ž.“

PABALTIJO STUDIJŲ KONFERENCIJA

Gegužės 20-23 d. Kolumbijos universi
tete (JAV) įvyks penktoji Pabaltijo stu
dijų konferencija. Jos bendroji tema — 
Pabaltiečiai ir jų kaimynai. Konferencijos 
ruošimo komisijoje aktyviai dalyvauja ir 
lietuviai profesoriai R. Misiūnas, R. Šil
bajoris, E. Vaišnienė, dr. V. Vygantas ir 
kt.

Šioji konferencija, kaip ir ankstesnio
sios, surengtos kitose vietovėse, vėl suteiks 
progos įvairių sričių mokslininkas per
žvelgti ir patyrinėti iš įvairių požiūrių pra
eities, dabarties ir ateities gyvenimo rai
dą Lietuvėj, Latvijoj ir Estijoj. Skirtingo
se diskusinėse grupėse bus paskaityta apie 
šimtais mokslinių darbų iš ekonomikps, po
litinių mokslų, istorijos, literatūros, tau
tosakos ir bibliografijos sričių. Suintere
suoti asmenys ne specialistai taip pat tu
rės progos susitikti ir padiskutuoti įvai
rius klausimus su „ekspertais“.

Kaip ir praeity, dalyvaus didelis skai
čius mokslininkų nepabaltiečių, vis dau
giau rodančių susidomėjimo Pabaltijo 
studijomis. Atvyks įvairių šakų specialis
tų iš Australijos, Suomijos, Vokietijos, 
Prancūzijos, Kanados ir Izraelio.

PREMIJA J. DAUŽVARDIENEI

Lietuvių Fondas, žengiantis antrojo mi
lijono keliu, šiomis dienomis padarė staig
meną — paskyrė $1.000 premiją labiausiai 
pasižymėjusiam asmeniui lietuviškoj veik
loj ir taip pat informuojančiam kitatau
čius apie okup. Lietuvos padėtį bei ten gy
venančių lietuvių vargus kietoje rusų prie
spaudoje. Ši premija paskirta Lietuvos 
gen. konsolei Čikagoje J. Daužvardienei. 
Premija daugiau įvertina ne tiek jos kon
sulinį darbą, kiek veiklą kaip aktyvios lie
tuvių tautinės bendruomenės narės.

GARBĖS NARIAI

Savo posėdyje Lietuvos Žurnalistų Są
junga nutarė pakelti sąjungos garbės na
riais du nusipelniusius plunksnos darbi- 
nirikus — prof. J. Eretą ir ilgametį „Ke
leivio“ redaktorių J. Sondą. Jiems bus pa
siųsti specialūs garbės pažymėjimai.

plaučių viršūnėmis. Juk nuo deguonies, jei jo per 
daug, ir degimas, ir puvimas, ir kitokia oksidacija. 
Mokslas jau baigia įrodyti, kad...

Kadangi metai bėga, Sabina skubiai pasidavė 
badavimui. Po pirmos išbadautos dienos jai pasida
rė šviesiau akyse, po penkių dienų ji pradėjo atsi
minti visa, ką buvo pamiršusi, po dešimties pasida
rė lengvutė ir grakšti. Būtų greitai pasiekusi ir ne
mirtingumą, bet laiškininkė jai pakišo laikraštį, ku
riame buvo išspausdintas pašnekesys su žymiu spe
cialistu, ir garsiai perskaitė: „Jei badaudama nu
mėtėte kilogramą — netrukus priaugsite pusantro, 
nes organizmui reikia labai pastovaus mikroelemen
tų kiekio. Kol jis šio kiekio nesurenka, tol reikalau
ja naujo maisto“.

Vėputienė liovėsi badauti, o jos organizmas, 
lyg išsidribsojęs kuinas, dabar rijo ir virškino viso
kią celiuliozę ir net klijus. Ką jau bekalbėti apie 
kvepiančius rūkytus lašinėlius.

— Bet ar galima, ar galima pasitikti senatvę su 
lašiniais?

— Galima, — oriai atsakė pažįstamas gerasis 
daktaras. — Jei dar negalima, tai aš parašysiu 
straipsnį apie tai, kad Lietuvos šimtamečiai seniai 
valgo lašinius, o Azerbaidžano — šašlykus. Ir pa
matysi, kiek atsiras pasekėjų.

O Sabinai Vėputienei beeksperimentuojant su
kako 60. Ji sveika ir žvali. Sako, eksperimentai — 
jaunystės požymis.

„Šluota"

Su lietuviais 
pusuulyje

RUOŠIAMAS J. BŪTĖNO PAGERBIMAS

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga gegužės 9 
d. Chicagoje ruošia iškilmingą akademiją 
žurnalistai ir partizanui J. Būtėnui pa
gerbti jo mirties 25 m. sukakties proga. Ju
lijonas Būtėnas, Vakarų kultūros laikraš
tininkas, pasižymėjęs brandžiais politi
niais straipsniais „XX amžiuje“ Lietuvo
je, taip pat „Žiburiuose“ V. Vokietijoje ir 
kituose laikraščiuose bei žurnaluose, 1951 
m. iš laisvųjų Vakarų savo valia grįžo į 
Lietuvą, į rezistencines 'kovos lauką ir ten 
žuvo partizano mirtimi 1951 m. gegužės 
mėn., susisprogdinęs bunkeryje, kial jį ap
supo sovietinė kariuomenė ir saugumie
čiai.

BROLIAI DOMEIKOS ANGLIŠKAI

„Naujienos“ praneša, kad Liudo Dovy
dėno dar Lietuvoje parašytas romanas 
„Broliai Domeikos“ išleidžiamas anglų 
kalba. Leidėjiais — J. Kapočiaus Lithua
nian Encyclopedia leidykla. Knygą išvertė 
Milton Stark. Jos kaina tuo tarpu nepa
skelbta.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
SUKAKTIS

Montreaiyje (Kanada) leidžiamas sa
vaitraštis „Nepriklausoma Lietuva“ kovo 
mėnesį atšventė 35 metų sukaktį. Laik
raštis buvo pradėtas leisti 1941 m. Atvy
kus naujųjų 'ateivių bangai, 1948 m. jis 
virto savaitraščiu. Tokiu tebesilaiko iki 
šiai dieniai.

Sukakties proga Pr. Pauikštaitis vedama
jame rašo:

„Jei visas kitas lietuviškasis gyvenimas 
sulaukiu pakaitalo jaunesniuose, mūsų 
spaudai tokį faktą būtų sunku pritaikyti. 
Daugelis lietuviškų papročių gali persi
duoti net ir nekalbantiems 'ar prastai kal
bantiems lietuviškai, bet jokiu būdu ne- 
persiduos norais skaityti laikraštį nemo
kančiam lietuviškai skaityti.“

Toliau jis priduria: „Iki dabar visa mū
sų išeivijos spauda remiasi senąja ir vi
durine karta, kurios eilės neišvengiamial 
retėja ir retės... Kiek ilgai mes ištesėsi
me, sunku būtų pasakyti.“

Pats pirmasis „N. L.“ redaktorius buvo 
V. Dagilis. Pasikeitimo į savaitraštį metu 
laikraštį redagavo Pr. Rudinskas, o nuo 
1949 m. iki pat savo mirties (1969 m.) 
žinomas visuomenininkas ir žurnalistas J. 
Kardelis. Po jo mirties redaktoriai daž
niau keitėsi. Šiuo metu redaktorium nie
kas nepasirašo, tačiau iš vedamojo gali
ma spręsti, kad šis darbas yra atitekęs Pr. 
Pauikštaičiui.

FILMŲ ŽVAIGŽDĖ — LIETUVAITĖ?

„Lietuvių Dienose“ (sausio mėn.) Al
girdas Gustaitis labai vaizdžiai aprašė 
spaudos atstovų priėmimą, kurį Eeverley 
Hilton viešbutyje (Los Angeles) filmų 
rengėjai suruošė Europos filmų garseny
bei Sydne Rome pagerbti. Tai esanti bran
giausiai apmokama artistė ir, be to, lietu
vaitė. ..

Sydne Rome pati tai pasisakiusi A. Gus
taičiui, .su kuriuo kartu nusifotografavo. 
Ar įmokanti lietuviškai? Ne, bet jos tėvai 
esą kilę iš Šaulį ar Šaulių (gal Šiaulių? 
Red.). Jos tėvo pavardė buvusi Rohm, už 
tai ir artistė pasirinkusi panašią pavardę 
— Rome. A. Gustaitis primena savo kole
gai, latvių žurnalistai, kad V. D. Univer
siteto Kaune rektorius buvęs Mykolas 
Romeris (gal Roemeris? Red.), tai kodėl 
Rohm negalįs bti lietuvis?

„Tarptautiniu mastu saikuojant, niekas 
nesigilina į detales. Svarbu, kad asmuo pa
sisakė savo kilmę. Tėvų palikuonys, pa
vardė, religija, eitas mokslas, politinės 'pa
žiūros ar kita visai nesvarbu ir niekur 
nesaikuojama. Klausinėti smulkmenų, pa
čiai 'artistei nesakant, būtų nemandagu ir 
net įžūlu.“

Gal būt, propagandai visa tai ir nesvar
bu. Bet prileiskime, kad Sydne Rome yra 
ne filmų žvaigždė, o kokios nors hypių or
ganizacijos pasižymėjusi vadovė. Ar ir ta
da norėtume ją pasisavinti, nes jos tėvas 
Rohm kažkada atsikraustė iš Lietuvos? Ji 
pati sakosi gimusi Amerikoje, vaidinusi 
Romoj ir ištekėjo už italo. Pasak A. Gus
taičio, italai ją taip at savinasi ir nesu
tiktų „tokią garsenybę braukti iš italų fil
minių žviagždžių sąrašo ir įtraukti į lie
tuviškąjį“.

Žinoma, kas nesidžiaugtų suradęs savo
sios tautybės filmos žvaigždę? Ir dar to
kią garsią ir gražią. Tik ar ne per greitai 
mes tas žvaigždes skubiname sulietuvin
ti?

Kadaise labai didžiavomės talentinguo
ju L. Harvey. O štai, prieš kiek taiko jo 
našlė viešai paskelbė anglų spaudoje tik
rąjį jo vardą ir pavardę, pažymėdama, 
kad jis tik tiek lietuvis, kad Joniškyje už
gimęs. ..

Nutilo „Liaudies Balsas“

Kanadoje leistas komunistų „Liaudies 
Balsas“ nebepasirodo. Jo skaitytojams 
siuntinėjama New Yonke išeinanti „Lais
vė“, kuri įsivedė skyrių „Kanados žinios“. 
Savaitraštis „Laisvė“ dabar taip pait jau 
pasirodo tiktai kas dvi savaites.
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..Tiesa” apie Jurašus
Balandžio 10 d. „Tiesa“ įsidėjo labai il

gą keturių skilčių per visą puslapį Vytau
to Tytuvos straipsnį apie A. ir J. Jurašus, 
'kurie šiuo metu iš Europos jaiu yra persi
kėlę į JAV. Straipsnis pradedamas tokiu 
įvadu:

„Vieną kovo vakarą keliavau trumposio
mis radijo bangomis. Mane sustabdė mo
teriškas balsas, kuris 'skelbė lietuviškai. 
Diktorius pranešė, kad skaitė Aušros-Ma- 
ti'jos Sluckailtės-Uuiriašienės pastabas. Jos 
buvo ištisai įamititarybiškos, nukreiptos 
prieš mūsų Tėvynę.

Po trumpos muzikinės pertraukėlės dik
torius paskelbė, kad „Laisvės“ radijo sto
tyje bendradarbiauja ir Jonas Jurašas, ku
ris su žmona Aušra 1974 metų gruodžio 
pabaigoje ištrūko iš „pavergtosios Lietu
vos“ ir dabar džiaugiasi laisve „Laisvės“ 
radijo stotyje.“

Autorius pasipiktinęs paaiškina, kad 
„Laisvės“ radijas (Radio Liberty) priklau
so JAV Centmės Žvalgybos Valdybai 
(CHA), kuri vėliau sutrumpintai vadina
ma CŽV. Toliau jis papasakoja, kokiu bū
du Jurašai „atsidūrė Vakaruose ir puolė į 
JAV žvalgybos glėbį“.

Cituojamas J. Jurašo prašymas išvykti 
į Izraelį, kuriame jis primena, kad 1941 
m. pirmosiomis vokiečių okupacijos die
nomis jo tėvus sušaudė fašistai jo ir jo 
sesers akyse. Karas jį išskyręs su labai 
pamilta seserim. Tačiau po 30 metų suži
nojęs, kad ji gyva ir gyvena Izraelyje, to
dėl norįs vykti pas ją ir gyventi drauge. 
Žinoma, Tarybų Sąjungos vyriausybė ge
raširdiškai davė leidimą Jurašui, žmonai 
ir jos sūneliui emigruoti į Izraelį ir susi
jungti su išskirtu vieninteliu šeimos na
riu. Bet nusistebėjimą kelia tuoj po to 
papasakojimo einanti pastraipa.

„Nei Izraelyje, nei kurioje kitoje Vaka
rų šalyje Jonas Jurašas jokios sesers ne
turi ir neturėjo. Ji 1944 metais žuvo nuo 
fašistų bombų. Tai žinojo pats J. Jurašas, 
jo giminės, 'artimieji, tai nebuvo paslaptis 
ir valdžios organams, kurie tvarkė užsie
nio vizas.

Visi, kurie tai žinojo, labai stebėjosi, 
kam, kuriam tikslui Jonas Jurašas panau
dojo net sėvų, sesers šviesų atminimą.“

Taip ir lieka neaišku, kodėl valdžia išlei
do Jurašus pas seserį, žinodama, kad to
kios nėra? Nei vienu žodžiu neužsimenama 
apie J. Jurašo, kaip vyr. režisieriaus, kon
fliktą su Kultūros ministerija ir partija, 
kuris iškilo jam dirbant teate. Tatai šiek 
tiek paaiškėja įtiktai š solisto Virgilijaus 
Noreikos žodžių, pasakytų Lietuvos Teatro 
draugijos 'suvažiavime.

„Menininko padėtį visuomenėje lemia 
jo talentas, pilietiškumas, atsakomybės 
Tėvynei, visuomenei supratimas. Kas to 
nesupranta — nueina klystkeliais ir de
graduoja kaip menininkas, nori ar neno
ri, tampa imperialistinės propagandos 
įrankiu. Vienas iš tų — Jurašas. Jis, tik 
baigęs mokslą, gavo brandų aktorių ko
lektyvą, Kultūros ministerija sudarė de
ramas darbo sąlygas, geranoriškai teigia
mai jo darbą vertino teatro kritika. Ta
čiau, palankioje kūrybinėje dirvoje pasi
sekimo apsvaigintas, jis greitai išpuiko, 
savo egoizmą iškėlė aukščiau tarybinės 
lietuvių nacionalinės kultūros interesų, 
ignoruodamas atsakomybę ir pareigą sa
vajai liaudžiai, Skelbdamas! s, kad jam sve
tima politika, kad jis trokšta kūrybinės 
laisvės, kuri reiškia ne ką kita, kaip 'anar
chiją, pagal fiktyvų iškvietimą iš Izraelio 
išvažiavo į užsienį. Ten netrukus virto po- 
litikieriuml, 'antikomunistų įrankiu ir 
šiandien, tapęs reakcingosios radijo sto
ties bendradarbiu, tarnauja mūsų Tėvy
nės priešams. Tokia logiška laisvės idėjo
mis spekuliavusio kelio „viršūnė“.

ę. Kiiiįrašo
„Draugas“ (Nr. 57) b. kv. pasirašytame 

staipsnyje kelia šlubuojančios lietuviškos 
informacijos reikalą. Apžvelgdamas visais 
informacines 'tarnybais, jis rašo:

„Pirmiausia — Lietuvos diplomatinė 
tarnyba. Jos informacija dėl įvairių prie- 
priežasčių yra labai ribota, pastaruoju me
tu labai sumažėjusi. Mūsų diplomatai ne
beatnaujinami, dėl įvairių priežasčių jų 
veikla labai apribota, o kantais ir jie pa
tys yra apsiriboję. Nėra duomenų, kad jie 
savo jėgomis lietuvišką informaciją išplės
tų, juo labiau, kad jų disponuojamos lėšos 
nedidelės.

Vilkas informaciją svetimtaučiams yra 
kiek daugiau išplėtęs. Jis turi ir savo in
formacijos tarnybą, deja, ne profesiniais, 
bet mėgėjiškais pagrindais tvarkomą. Ta
čiau 'ši institucija informacijai tegali skir
ti, palyginti, nedideles pinigų sumas. Lei
džia daugiau ar mažiau periodinius biule
tenius lietuvių ir kitomis kalbomis, kurių 
stipriausias itališkas. Tačiau iš skelbia
mos medžiagos matyti, kad Vliko turimi 
žinių šaltiniai gana riboti, menki, pati in
formacija netobula, negreita. Neatrodo, 
kad jo Informacijos tarnyba turėtų glau
desnius ryšius su kraštui, su pasaulinėmis 
žinių agentūromis ir su pasauline spauda. 
Tiesa1, Vlikas per kelerius metus išleidžia

Paties J. Jurašo nuomonei dėl jo išvyki
mo iš Lietuvos išryškinti cituojamas jo 
laiškas laisvojo pasaulio lietuviams, ku
ris buvęs išspausdintas kovo 25 d. „bur
žuazinių nacionalistų leidinyje „Europos 
Lietuvyje". Toje citatoje paminimas J. Ju
rašo didžiausias noras — kurti pagal są
žinę ir pašaukimą. Tačiau net specialiai 
pabrauktas jo pareiškimas, kuriame pasi
sako, kad abu esą pakviesti dirbti Radio 
„Liberty" lietuvių redakcijoje, o jo žmo
nai Aušrai pasiūlyta nuolatinio darbuoto
jo postas. Kadangi A. ir J. Jurašų kalbos 
ir pasisakymai yra buvę keletą kartų 
spausdinti šiame laikraštyje, tad smul
kiau prie jų nebeverta sustoti. Pažymėti
na gal tik tai, kad iš pasirinktųjų citatų 
galima matyti, kad jomis norima įrodyti 
Jurašų „parsidavimą CŽV“.

Straipsnyje gana daug vietos skiriama 
įrodymams, kad „Laisvės“ radijas nėra 
kokia nors privati stotis, o JAV CŽV iš
taikomas žvalgybos centras. Net ir pats’ 
straipsnis pavadintas „Kam tamaiujla 
šmeižikai“. Čia taip pat išvardinti visi lie
tuviai, kurie, atidarius lietuviškąjį skyrių 
(1975 m. kovo 1 d.), dirba „Laisvės“ sto
tyje. Nepagailėta jiems ir vosokių epitetų.

Patys „didžiausi Lietuvos žinovai“ (taip 
rašoma straipsnyje) — Aleksandras Ka
cas ir Abraomas Levinas. Ypačiai nedorai 
pasielgęs A. Levinas — „žurnalistas, ilgus 
įmetus spaudoje, per radiją, televiziją pro
pagavęs tarybinį gyvenimo būljdą, užsie-1 
nyje pasirinko CŽV „Laisvės“ radijo stotį 
ir patarinėja, kaip organizuoti kvalifikuo
tais laidas į Tarybų Lietuvą, kaip apgaudi
nėti mūsų respublikos gyventojus.“

Nepatiko „Laisvės“ radijo klausytojui 
ir Aušros Jurašienės užuominos apie pa
slaptingu būdu pradingstančius lietuvius 
intelektualus ir jos pasigėrėjimas Solženi
cynu.

„Ji didvyriais daro tuos, kurie pamišę 
puola po traukiniu, girti užsimuša auto
mobilyje, kurie, netekę proto, 'skaldo ak
menis ir juose ieško filosofinio akmens. 
Jos stabas — Aleksandras Solženicynas. 
Tasai Solženicynas, kuris nori Tarybų Są
jungoje atkurti monarchiją. Tasai Solže
nicynas, kuris Laosą, Angolą vadina šali
mis, praradusiomis laisvę. Tasai Solženi
cynas, kuris interviu Bi-Bi-Si radijui pa
reiškė, kad Angola „tai viena paskutinių
jų pozicijų, kuo puikiausiai tinkanti nau
jam pasauliniam karui“. Tasai .Solženicy
nas, kiuris įtempimo mažinimą vadina ne
susipratimu, didžiausia Vakarų klaida. Ir 
po viso to Aušra-Marijia Slunkaitė-Jura
šienė A. Solženicyną visaip giria.“

Rašinys užbaigiamais tokiu Jurašus ban
dančiu degraduoti sakiniu:

„Taigi vietoje „laisvos kūrybos“, apie 
kurią Jurašai įtiek kalbėjo, deklaravo na
mie ir svetur, vietoje naujų spektaklių, — 
darbas radijo stotyje, paguodos kavutės 
miesčioniškuose salonėliuose, kur 'svečių 
tarpe gal sėdi ir buvę hitlerininkų talki
ninkai — Jurašo tėvų žudikai.“

Kiekvienas šį V. Tytuvos straipsnį per
skaitęs, gali pasidaryti savas, gal net ’skir
tingas išvadas. Tačiau viena bendra ir ne
paneigiama išvada yra ši: „Laisvės“ radi
jo pranešimai Lietuvoje girdimi ir klau
somi; A. ir J. Jurašų pareiškimai sukėlė 
lietuvių tarpe stiprią reakciją, todėl prisi
ėjo jų bylą viešai iškelti, o juos pačius 
juodais dažais apteplioti.

P. S. Jau paruošus spausdinti šį rašinį, 
paaiškėjo, kad užsienio lietuviams skirta
sis „Gimtasis Kraštas“ taip pat persi
spausdino „Tiesoje“ skelbtąjį Tytuvos 
straipsnį.

vieną kitą didesnį veikalą lietuviškos in
formacijos reikalu iBet tai būna ne daž
nai, neperiodiškai. Kiek dažniau pasirodo 
jo išleisti maži informaciniai bukletai, ne
turį didesnės vertės. Tenka apgailestauti, 
kad Vliko paruošiami ir leidžiami „Eltos“ 
biuleteniai pastaruoju metu itin sumenko 
ir didesnės naudos nei msų, nei užsienio 
spaudai nebeteikia. Vis dėlto Vliko infor
macija yra stipriausia iš visų mūsų poli
tinių institucijų informacijų.“

Suminėjęs dar Altos ir Lietuvių Ben
druomenės paskirai organizuojamą infor
macinį darbą, straipsnio autorius užbaigia:

„Klausimas neišspręstas, o jis vis labiau 
aktualus. Taigi mes dar kartą apeliuoja
me į mūsų veiksnius, kad jie peržiūrėtų 
savo pastangas informacijos srityje, atsi
sakytų decentralizuotu būdu vedamos ne
pakankamos informacijos ir tas lėšas, ku
rias dabar išleidžia „parapijinei“ infor
macijai, paskirtų bendrai informacijos 
įstaigai, kurią tektų sukurti. Atrodo, kad 
nesunkiai 'būtų galima šiam reikalui su
telkti per metus 40-50.000 dolerių, už ku
riuos būtų galima pasamdyti porą šios 
srities išmokslintų specialistų su centru 
Washingtone ar New Yorke. Iš tos naujos 
informacijos profesionališkos įstaigos bū
tų galima daugiau reikalauti ir ji, be abe
jo, daugiau atliktų.“

LIETUVOJE
APLEISTI KRAŽIAI

„Kultūros Baruose“ (Nr. 3) A. Stapon- 
kus rašo apie Kelmės rajoną, atkreipda
mas ypatingą dėmesį į Kražius. Miestelis 
esąs visiškai apleistas, neprižiūrimas ir 
netvarkomas.

„Ypač ta miestelio netvarka krinta į 
akis, kai prisimeni nepaprastą Kražių 
švietimo ir kultūros istoriją. Dar M. Va
lančius rašė: „Kražiai gali skaitytis šalti
niui, iš kurio per kelis amžius plūdo ap
švietimas į žemaičius“. Ir ne tik į Žemai
tiją. Ilgus metus msų krašte beveik nebu
vo asmenybės, kuri vienaip ar kitaip ne
būtų susijusi su Kražių mokykla, įsikūru
sia daugiau kaip prieš 350 metų. Vienas 
tos garsios praeities liudininkas yra Kra
žių kolegijos bendrabutis — XVII a. kul
tūros paminklas. Pastato požemiuose kol
ūkis laiko bulves. Pirmojo aukšto viduriu 
eina :pliatus koridorius, nors mašina va
žiuok, o į abi puses durys — čia gyvena 15 
šeimų. Kais tą koridorių pasibetonavęs, 
kas rakandų prisistatęs, nelygu — čia kal
nas, čia duobė, net vidurdienį prieblanda. 
Antrajam aukšte vidurinės mokyklos ben
drabutis ir Kražių mokyklos muziejus. Šis 
architektūros paminklas ne tik kuo Sku
biau restauruotinas, bet ir švaros bei tvar
kos čia trūksta. Net apie pastatą apeiti ne
lengva — kiečiai, dilgėlės iki juosmens. 
Kaip galima suderinti du nesuderinamus 
dalykus — diegti kultūrą, estetiškai auk
lėti moksleivius ir apgyvendinti juos to
kioje 'aplinkoje?“

„KOKYBĖS“ STENDAS

Spauda aprašo, kad Lietuvos kai ku
riuose fabrikuose yra vadinamieji „Koky
bės“ stendai, kuriuose yra lentos su užra
šais „Brokdariai“, „Sekime jais“ ir pan. 
Kiekvieną mėnesį paskirų brigadų pirmū
nų ar brokdarių pavardės įrašomos į ati
tinkamas lentas. Pažymimi padaryti nuo
stoliai ir nutarimai, kais juos turės atly
ginti. Tokios lentos praverstų ir kai ku
riose Vakarų Europos ar JAV įmonėse.

PASITRAUKĖ VYSKUPAS

Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos apašt. administratorius vyskį. 
J. Labukas-Matuiiaiitis vasario 18 d. savo 
pareigas perdavė pavaduotojui vysk. Liu
dui Poviloniui. Pasitraukimo priežastis — 
gili senatvė, regėjimo susilpnėjimas. Vysk. 
J. Labukas jau yra sulaukęs 82 metų am
žiaus. Galimas dalykas, sveikatą susilpni
no tremtis Sibire, iš kurios jis grįžo 1956 
m. Pradžioje profesoriavo Kauno kunigų 
seminarijoje, kol 1956 m. Kauno arkivys
kupijos kapitula jį išrinko šios arkivysku
pijos, o Vilkaviškio — savo vyskupijos 
valdytoju. Vyskupu konsekruotas Romoje 
tų pačių metų gruodžio 5 d. Jo įpėdinis 
vysk. L. Pavilonis yra 65 metų amžiaus. 
Administratorių pasikeitimą turi patvir
tinti Vatikanas.

APDOVANOTOS DAUGIAVAIKĖS 
MOTINOS

Lietuvos Aukščiausioji Taryba įvairiais 
ordinais ir medaliais apdovanojo 136 dau
giavaikes motinas.

V. KAPSUKO PREMIJOS

Lietuvos žurnalistų sąjunga kasmetinė
mis V. Kapsuko-Mickevičiaus premijomis 
apdovanojo žurnalistus F. Mačianskį, Ser
gejų Šataifajų ir J. šiupšinskį. Premijų 
dydis spaudoje nepaskelbtas.

PAMINKLAS JANONIUI

80-ųjų metinių .proga Biržuose atideng
tas paminklas poetui Juliui Janoniui. Pa
minklą sukūrė skulptorius K. Bagdonas ir 
architektas V. Brėdikis.

NAIKINAMI PLĖŠRŪNAI

Lietuvoje balandis — plėšrūnų naikini
mo mėnuo. Medžiotojų draugijos nariams 
įsakyta šaudyti valkataujančius šunis, ka
tes, lapes, mangutus, varnas ir šarkas. Už
duočių neįvykdžius, nepratęsiami medžio
tojų bilietai.

MASKVOS ŽURNALISTAI VILNIUJE

Lietuvoje buvo suruoštos Maskvos žur
nalistų dienos. Suvažiavę iš Maskvos rusų 
žurnalistai papasakojo „jaunesniesiems 
broliams“, kad žurnalistų vienintels tiks
las yra „savo talentą ir patyrimą pašvęsti 
partijos reikalui, tautų draugystės trium
fui, komunizmo pergalei“.

Ilgą kalbą pasakė buvęs kultūros mi
nistras, dabar Lietuvos KP CK sekreto
rius L. Šepetys. Be kita ko, jis -pasidžiau
gė, kaip kartą vieną lietuviškos „Tiesos“ 
numerį, pavadintą „Neaprėpiama Rusija 
— didžių darbų, gerų žmonių žemė“, pa
ruošė laikraščio „Sovetskaja Rosija“ re
dakcijos kolektyvas.

Lietuvos žurnalistai įteikė Maskvos ko
legoms atminimo dovaną — Lenino bius
tą.

Tauriausias produktas—duona
Tur būt, Lietuvoje jaučiamas duonos 

trūkumas, nes apie tai daug rašoma spau
doje. Čia pateikiamas vienas iš daugelio 
Jono Ramanausko, Lietuvos TSR liaudies 
artisto atsiliepimas į „Tiesoje paskelbtą 
straipsnį „Nepagarba duonai“.

„Perskaitęs „Tiesos“ laikraščio „Dienos 
aidų“ skyrelyje straipsnelį „Nepagarba 
duonai“, noriu pasidalyti mintimis.

Daugumai vyresniosios kartos žmonių 
duona yra pats brangiausias ir tauriau
sias maisto produktas. Prisimename pūs
lėtas rankas ir įsūrų prakaitą, išlietą ją 
auginant, sumalant grūdus... Jau seniai 
praeityje nuskendo žvangėjimas dalgių, 
traukiamų stipriom vyrų rankom. O spra
gilų ir girnų dainelę liūdnąją girdime tik 
radijo bangomis ar koncertų salėse.

Išaugome. Praturtėjome. Bet, gerai gy
vendami, lyg priimi ršome duonos vertę.

Mačiau, kaip valgykloje jauni, gražiai 
pasipuošę žmonės išdykaudami svaidė vie
ni kitiems duonos riekeles. Kiti iš duonos 
minkštimo lipdė įvairias figūras ir rikia
vo jas tarp lėkščių. O kartą, atsisėdus prie 
vieno stalo su jaunuoliu, šis pakilo ir, at
laužęs duonos plutelę, pakišo po stalo ko
ja, kad nejudėtų. Kai aš ją ištraukiau ir 
pagarbiai padėjau ant stalo pareikšdamas, 
kad taip elgtis nedera, pilietis šyptelėjo 
ir pažiūrėjo į mane su nuostaba. Aišku, 
jis nieko neesuprato. Man buvo nesmagu 
šalia tokio žmogaus. Perėjau prie kito sta
lelio.

Ne kartą mačiau, kad vaikai drabsto ne-

TIKINCIŲJŲ SKAIČIUS SOV.
SĄJUNGOJE

East — West Digest (Nr. 17), pasirem- 
East-West Digest (Nr. 17), pasirem

damas įvairiausiais šaltiniais bando pa
teikti bent apytikrę tikinčiųjų statistiką 
Sov. Sąjungoje.

Rusų ortodoksų bažnyčios tikinčiųjų 
skaičius, pateikiamas atskiruose šaltiniuo
se, labai įvairuoja. Ypačiai daug neaišku
mo sudiaro prievarta prijungtieji Ukrainos 
unitai. Bendras ortodoksų skaičius patei
kiamas nuo 30 iki 115 milijonų. Vokiečių 
spaudos paskutiniai duomenys nurodo, 
kad Sov. S-goje esą 70 mil. krikštytų or
todoksų, iš kurių 35 mil. praktikuoja sa
vo religiją.

R. katalikų skaičius — 4 milijonai. Jų 
dauguma gyvena 'Lietuvoje ir Ukrainoje.

Evangelikų-liuteronų Sov. Sąjungoje 
tiktai 850.000. Daugiausia Latvijoje ir Es
tijoje. Latvijoje esą 92 liuteronų kunigai. 
Rygoje esančios trys Volgos vokiečių pa
rapijos po 200 narių kiekvienoje.

Baptistų priškaitoma aki 400.000.
Izraelitų skaičių esą sunkiausia nusta

tyti, nes daugelis žydų savo pasuose užsi
rašę ne žydais. Pateikiamas 2 mil. žydų 
skaičius nesąs visiškai patikimas. Kiek 
žydų praktikuoja savąją religiją, nesą ži
noma. Visame krašte yra tiktai 55 veikian
čios sinagogos.

Musulmonų Sov. Sąjungoj 45 milijonai. 
Jie gyvena Kazachstane, Uzbeke, Kirgizi
joje, Azerbaidžane ir Tadžike.

Budistų priskaitoma 50.000. Jie gyvena 
rytiniame Sibire. Miestuose esąs pastebi
mas rusų intelektualų palinkimas į budiz
mą.

Iš kitų religinių sektų labiausia žinomi

Rūta
Rūta savo kilme nėra mūsų krašto au

galas. Spėjama, kad ji atkeliavo iš Vidur
žemio jūros kraštų. Ji ten buvo žinoma 
kaip laukinis nuodingas augalais. Bet kai 
kurios tautos ją buvo pripažinusdos šven
tu augalu ir naudojo įvairių ligų gydymui. 
Vėliau jau ji buvo pradėta auginti prie 
gyvenamųjų namų kaip vaistinis augalas 
ir dekoratyvinė puošmena- Rūta yra krū- 
mišfcai šakotas pilkai žalsvos spalvos au
galas. Užauga iki 80 cm aukščio. Turi sa
votiškai stiprų kvapą ir kai kuriems žmo
nėms yra kenksmingas plika ranka rūtos 
palytėjimas. Žydi visą vasarą, sukrauna 
šviesiai geltonus žiedus, kuriuose bitės 
randa apsčiai medaus. Todėl kai kuriuose 
kraštuose prie bitynų yra užvedamos rū
tų plantacijos. Taip pat šios žaliavos yna 
didelis pareikalavimas ir medicinos reika
lams.

Lietuvoje daugiausia yra auginama pa
prastoji rūta (Rūta graveolens). Dvarų 
inventorių sąrašuose rūta minima 1561 -m. 
Tai yra tradicinis lietuvaičių gėlių darže
lių augalas. Ji yra plačiai apdainuota 
liaudies dainose, kuriose minima, kaip 
mergelė sėja ir ravi rūtas ir pina iš jų 
vainikus. Taip pat rūta svarbią vietą uži
ma ir įvairiuose liaudies papročiuose. 
Ypatingai vestu viriuose papročiuose di
delė apeigų dalis buvo skiriama atsisvei
kinimui su rūtomis. Piršlybose, sutartu
vėse ar sužadėtuvėse rūtomis buvo puo
šiamas piršlio atvežtas degtinės butelis, 
stikliukai, kvieslio lazda. Su rūtų vainiku 
ant galvas jaunoji važiuodavo į jungtuves. 
Rūtomis buvo puošiami vežimai, arkliai ir 
jaunųjų vieta už stalo. Rūtų vainikas bu
vo merginos jaunystės ir nekaltybės sim
bolis. Važiuojant į bažnyčią, vainiką pri
segdavo taip vadinami vainiksegiai, ku
riais būdavo vyresnysis pajaunys ir pa

suvalgytos duonos likučius kur pakliūva. 
Pasitaikė, kad viena išdidi mama vaiko 
nesuvalgyto pyragaičio gabalą numetė 
gatvėje. Pareikalavau pakeiti. Moteriškė 
atšovė, kad tai esą ne mano reikalas. Ta
da pasiūliau jai eiti kartu į milicijos po
skyrį. Moteris sutrikusi aiškinosi, kad nie
kur nematė šiukšlių dėžės. Ir ji nesuprato 
esmės... O juk pirmoji vaiko mokytoja — 
tai motina.

Reikia nuo mažų dienų įpratinti vaikus 
gerbti ir tausoti duoną. Pedagogai darže
liuose ir mokyklose turėtų dar daugiau 
Skiepyti jaunajai kartai meilę ne tik mu
zikai, gamtai, sportui. Nors už duoną mo
kame labai nedaug, esame sotūs ir visko 
turime, mes privalome ją vertinti ir bran
ginti.

Neseniai teko svečiuotis kolūkiečio šei
moje. Stalas lūžo valgiais. Tačiau po pie
tų šeimininkas kruopščiai surinko duonos 
trupinius. Tik tada šeimininkė pradėjo 
šluostyti stalą. Supratau, kad jį taip išmo
kė tėvai. Tai tradicija, kuri perduodama 
kartų kartoms. Ir, žinoma, ne tik tradici
ja.

Reiktų neatidėliojant viešojo maitinimo 
įstaigose, įmonėse, ligoninėse, bendrabu
čiuose, viešbučiuose, vaikų darželiuose ir 
mokyklose pradėti naudingą ir gražų dar
bą — duonos liekanų surinkimą. Namų 
laiptinėse ar kitur turėtų būti švarios, už
dengiamos dėžės duonos likučiams.

Duoną branginkime ne žodžiais, o dar
bais.

Jehovos liudininkai, susispietę Lietuvoje, 
Baltarusijoje, Ukrainoje ir Latvijoje.

ANGLIJOS LATVIAI VADOVAUJA 
DAUGUVOS VANAGAMS

Latvių Dauguvos vanagų organizacija, 
veikianti laisvajame pasaulyje, savo pir
mininku išrino J. Frisvaldą iš Anglijos. 
Už jį iš 6.063 paduotų balsų balsavo 4.395. 
Už Dauguvos vanagų pirmininkę Mariją 
Kengę, iš Anglijos balsavo 1.017 vanagės. 
Išrinkta Dauguvos vanagių pirmininkė 
Marija Kengė yra savo pareigas ėjusi per 
visą organizacijos tremtyje laiką. Ji gyve
na latvių namuose Almelijoje, Anglijoje, 
ir veda ten namų ūkį.

GINTARO KRAUTUVĖ
Philip Norman sekmadieninėje „Times“ 

laidoje (vasario 22 d.) gana įmantriai ap
rašo garsiąją Londono Bond Street, ku
rioje yra susitelkusios nors ir ne didžiau
sios, bet pačios prabangiausios krautuvės. 
Tarp kitų jis mini Sac Frėres gintaro 
krautuvę, kurioj visą dieną sėdo mažai ką 
turėdamas veikti John Hunger. Straipsnio 
autorius pasididžiuodamas rašo, kad tai 
esanti vienintelė gintaro išdirbinių krau
tuvė pasaulyje...

Štai kaip jis aprašo patį gintarą. „Tai 
yra pušų sultys arba saikai, susilydę tam 
tikrose klimatinėse sąlygose prieš 50 mi
lijonų metų Lietuvos ir Estijos pakrantė
se. Tie sakiai buvo nuplauti į jūrą, o da
bar vėl iš jos išskalaujami. Gintaro taip 
pat yra Rumunijoje, Burmoje ir Kinijoje. 
Gintarais yra lengvas ir švelnus; malonus 
pažiūrėti ar paliesti. Kartais galima pa
matyti gintaro laše užsilikusią musę ar 
vorą.“

Gintarais daugiausia esąs vartojamas 
kaip talismanais...

mergė. Yra išlikusių ir daugiau papročių, 
rūtų lapų motyvais puošiamos kraičių 
skrynios, audžiami audiniai, dažomi mar
gučiai. Rūtos vardu krikštijamos mergai
tės, pavadinamos kultūrinės draugijos ir 
knygų leidyklos.

Rūta yra mylimiausia lietuvaitės gėlė ir 
tradicinė puošmena. Ji kartu su lietuvai
tėmis plačiai pasklido ir visame pasauly
je. Tenka pasidžiaugti, kad rūtos yra pri- 
gfįjusios ir Anglijos lietuvių darželiuose 
ir papročiuose. Jos vešliai bujoja ir Lie
tuvių Sodyboje. Turėjome Londone Rūtos 
vardu pavadintą draugiją, kuri įsisteigė 
1910 m. ir plačiai veikė iki pabaigos ant
rojo karo. Dabar veikia Manchesteryje 
moterų ratelis Rūta. O Škotijoje beveik 
nei vienas lietuviškas subuvimas neapsi
eina 'be „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“ dainos.

V. Vytenietis

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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Europos^
Lietuvių K ronika

DOSNUS AUKOTOJAS

Londaniškis Ildefonas Meilus po kelių 
metų pertraukos sugrįžo į „E. Lietuvio“ 
skaitytojų eiles. Atnaujindamas savo pre
numeratą, jis paaukojo £11.00 spaudai pa
remti. Redakcija ir leidėjai dosniam au
kotojui nuoširdžiai dėkoja.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS

Gegužės 1 d. 11 vai. lenkų restorane (Po
lish Hearth) 55 Exhibition Road, London 
SW7 European Liaison Group ruošia vie
šą protesto mitingą prieš žmogaus teisių 
pažeidinėjimą ir disidentų persekiojimą 
Sovietų Sąjungoje. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į V. Bukovskį ir M. Dže- 
milevą.

Susirinkimo pirmininkas — lordas Be- 
thell, globėjas — grafas S. Grocholski.

Kalbėtojai: rašytojas T. Stoppard, L. 
KolakowSki, M. Jenkins, M. Gammon, I. 
Ratiu.

Tą pačią dieną bus piketuojama prieį 
Sov. Sąjungos ambasados, tačiau viešos 
demonstracijos nebus ruošiamos.

Kas gali, .prašoma susirinkime dalyvau
ti.

SĄSKRYDIS LIETUVIŲ SODYBOJE
Lietuvių tradicinis sąskrydis Sodyboje 

vyksta gegužės 29-30 dienomis. Pamaldas 
laikys Vakarų Europos lietuvių vyskupas 
Antanas L. Deksnys. Giedos Londono lie
tuvių choras, vedamas Justo Čemio. Vė
liau choras koncertuos sąskrydžio daly
viams. Londono tautinių šokių grupė pa
sirodys su1 tautiniais šokiais, kuriuos jie 
šoks tautinių šokių Šventėje Chicagoje 
rugsėjo mėnesio pradžioje.

D. B. Lietuvių Sąjunga kviečia visus 
tautiečius dalyvauti sąskrydyje, o DBLS 
skyrių vadovybes rengti išvykas į Sodybą.

Norintieji gauti nakvynes, prašomi kiek 
galima greičiau kreiptis į Sodybos admi
nistraciją. Adresas: Headley Park, Bor
den, Hants. Tel. Bordon 2810.

DBLS Centro Valdyba

JAUNIMUI
Prašome neužmiršti Penktadienio Klu

bo Disko šokių — gegužės 14 d.
Please don't forget the Friday Club 

Disco — May 14th.

LONDONAS
JONUI M. LIUDZIUI 60 METŲ

Ilgus metus dirbęs britų diplomatinėje 
tarnyboje, Jonas M. Liūdžius balandžio 21 
d. savo šeimos tarpe atšventė 60 metų am
žiaus sukaktį.

Ta proga, nors ir pavėluotai, „E. Lietu
vio“ Redakcija savo nuolatiniam skaity
tojui ir rėmėjui linki geriausios sėkmės.

LONDONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 
KELIONĖS FONDAS AUGA

Londono jaunimo tautinių šokių grupės 
kelionei į Tautinių šokių šventę Chicago
je fondas pradėjo augti. Pirmąją auką 
£50 įteikė pats jauniausias lietuviškas vie
netas Anglijoje — Londono parapijos Šv. 
Kazimiero klubas. A. Bučys iš Bradfordo 
paaukojo £2.50. Velykų metu vienas au
kotojas, kuris prašo savo pavardės ne
skelbti, paaukojo £200. Tokiu būdu kelio
nės paramai jau. gauta £252.50. Tėvų glo
bos komitetas dėkingas prisidėjusiems 
prie šio didelio darbo savo materialine 
parama ir laukia, kad kiti paseks jų (pė
domis.

VELYKŲ ŠVENTĖS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Velykų metu Lietuvių bažnyčioje, pra
dedant ketvirtadienio vakaru, baigiant 
antrąja.Velykų diena, dalyvavo gana daug 
žmonių. Bet tenka pastebėti, kad senoji iš
eivija, kuri pati ar jos tėvai statė bažny
čią, lanko ją uoliau, negu naujieji atei
viai.

Bažnyčios altorius buvo papuoštas ką 
tik gautomis iš Lietuvos tautinėmis juos
tomis, 'kuriose matosi Švento Petro Rak
tai, kryžius ir Kristaus monograma. Viso
se pamaldose buvo pabrėžiama ir meldžia
masi už' (persekiojamą Lietuvą ir jos ti
kinčiuosius.

Antrąją Velykų dieną 11 valandos mi
šiose buvo paminėtas a. a. P. Bulaičio 
gimtadienis.

JAUNIMO ŠOKIAI SPORTO IR 
SOCIALINIAME KLUBE

Antrąją Velykų dieną (balandžio .19) 
Tautinių šokių grupės šokėjos Emilija Bo- 
slkytė ir Kristina Markevičiūtė, padedant 
berniukams, surengė šaunų Disco vakarą, 
kuriame dalyvavo vien tik jaunimas. Jo 
susirinko apie 120, t. y. žymiai daugiau, 
negu dabartiniais laikais susirenka seni
mo į jų rengamus šoktus. Bravo rengė
jams!

A. A. DOMICĖLĖ URBONIENĖ

Londone gyvenantis Pranas Urbonas 
neteko savo motinos Domicėlės Urbonie
nės, kuri mirė eidama 87 metus balandžio 
3 dieną, Šilalėje. Pranas Urbonas yra Lon
dono choro dalyvis. Visi choro nariai liū
desio valandoje jį nuoširdžiai užjaučia.

LONDONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KELIONĖS IŠLAIDOMS 500 KLUBO 

PIRMASIS TRAUKIMAS

Velykų Pirmąją dieną tuojau po Prisi
kėlimo pamaldų buvo parapijos svetainė
je pirmasis traukimais, kurį 'atliko Juozas 
Šemeta ir Ikun. K. A. Matulaitis.

I premiją laimėjo Nr. 26 — savininkas 
Vincas ;Dobbs-Dobrovoliskis, laimėdamas 
£50. II premiją atiteko Nr. 1 — savinin
kas Ignas Dailidė, £25. III premiją laimė
jo Nr. 88 — savininkas Eimutis Šova, 
£15. IV premiją nusinešė Nr. 56 — sav. 
J. Tamulis, £10.

Sekantis traukimas bus Tautinių šokių 
Grupės rengiamoje gegužinėje, gegužės 1 
d. Sporto ir Socialinio klubo salėje.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 16 d., 17 vai., kvie
čiamas klubo narių metinis susirinkimas. 
Jis įvyks salėje, 345A Victoria Park Road, 
E9.

Klubo nariai kviečiami dalyvauti ir tu
rėti su savimi atnaujintas klubo narių kor
teles.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS ŽINIOS

75 metų jubiliejinė sukaktis
Lietuvių parapinė bendruomenė šiais 

metais mini 75 metų sukaktį, kai pradėjo 
veikti atskira lietuvių katalikų misija, at
seit, parapija Londone.

Minėjimą turėsime gegužės 23 d. Tą die
ną J. E. Vysk. Antanas L. Deksnys aukos 
šv. Mišias mūsų bažnyčioje 11 vai. ir su
teiks Sutvirtinimo sakramentą. Norintieji 
jį priimti, kviečiami skubiai užsiregist
ruoti. Sukaktuvinis minėjimas toliau 'bus 
2 vai. klubo salėj, 345A Victoria Park Rd. 
E9, su pietumis ir menine 'programa.

Bilietai pietums gaunami iš anksto prie 
bažnyčios ir pas parapijos komiteto na
rius. Bilietas pietums kainuoja 1 svaras 
50 p.

Sukaktuviniai (šokiai su gražia muzika 
bus lapkričio 19 d., (penktadienį, York 
Hall, Bethnal Green.

Lietuviška gegužinė, kurią rengia Lon
dono Tautinių Šokių grupės Tėvų Globos 
Komitetais', įvyks gegužės 1 d. — šeštadie
nį 8 vai. klubo salėje, Victoria Pairk Rd. 
E9. Gros ukrainiečių kapela. Pelnais ski
riamas jaunimo išvykai į Tautinių šokių 
šventę Amerikoj. Bilietai gaunami pas V. 
Jurienę, Baltic Stores. Šokių vakare jau
nimas pašpks tautinius šokius, veiks taip 
pat bufetas.

Motinos diena bus minima gegužės 2 d. 
pamaldomis mūsų bažnyčioje 11 vai. Prieš 
sumą bus procesija, o po sumos bus trum
pas motinų pagerbimas bažnyčios svetai
nėje.

Išvyka į Lietuvių Sodybą įvyks gegužės 
30 d. Autobusu išvažiuojama nuo bažny
čios 8.30 vai., nuo Lietuvių namų 9 vai.' 
Prašoma iš anksto užsirašyti. Kelionės 
kaina 2 svarai.

Kelionė į Aylesford — Kryžių žygis už 
persekiojamą Bažnyčią įvyks liepos 11 die- 
ną.Suvažiuos įvairių tautų grupės, kurios 
yra Anglijoje. Dalyvaus taip pat pokari
niu metu pagarsėjęs Europoje tėv. We- 
renfried, kuris sakys pamokslą. Išvyksta
ma autobusu nuo mūsų bažnyčios. Kvie
čiame kuo daugiausia keliauti. Užsisako
ma iš 'anksto. Kelionės kaina 1 svaras 50 
penų.

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus gegužės 8 d. šeštadienį į

TRADICINI PAVASARIO BALIU » I
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Veiks turtingas Bufetas,
Gros puikus orkestras. ĮĖJIMAS 75 p. ir kitos staigmenos.

NOTTINQHAMAS
SIDABRINIS VESTUVIŲ JUBILIEJUS

Kovo 18 d. Židinyje per iškilmingais Pri
sikėlimo mišias Antanas ir Anelė Važgaus- 
kai, apsupti savo vaikų — Jonuko, Algiu
ko, Vytuko, bei A. G. Ivanauskų šeimos ir 
bičiulių, dar kartą sukeitė žiedus, atnau
jindami prieš 25 metus įvykusias sutuok
tuves.

Mišias .atnašavo kum. S. Matulis, kuris 
šia proga pasveikino sukalktuvin inkus.

Po pamaldų persikelta į sukaktuvinin
kų namą, kuris ta proga buvo ir pašven
tintas. Ypatingas įspūdis viengungiams, 
nes jie visi buvo pakviesti į iškilmingus 
pietus. Tikrai gražus ir vertas pagarbos 
gestas.

Nors Velykos paprastai švenčiamos na
muose, bet nemažas skaičius šeimų daly
vavo sukaktuvininkų vaišėse. Dailiai ap
sukri vaišių šeimininkė Julija įrodė savo 
sugebėjimą pasotinti svečius. Na, žinoma, 
A. Ivanauskas — piršlys melagis išdi
džiai, kaip gaidys ant skiedryno, papori
nę, kaip jis prieš 25 metus sutikęs supirš
ti už vieną (butelį degtinės, tik neniusba- 
tęs metų, kada jį atsiims. Jo žemaitiškai 
pasakyta kalba buvo šauni. Už tai gavo 
dovaną — gražią lietuvišką tautinę juos
tą ’su įrašu Melagiui-Piršliui.

Nuoširdžiai sveikino ir kalbėjo K. Bi- 
vainis ir J. Juozelskis. Buvo sugiedota Il
giausių metų!

Antanais ir Anelė — populiarūs visų lie
tuvių tarpe. Jų vąiilkai kalba gražiai lietu
viškai. Jie moka išlaikyti lietuviškus pa
pročius savo 'šeimoje ir visuomenėje.

Ilgiausių metų Antanui ir Anelei, o taip 
pat jų vaikiams.

k. b.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchester!© Skautų Tėvų Komitetas 
gegužės 2 d., sekmadienį, 6 vai. vakare, 
Manchesterio Lietuvių Soc. klubo patalpo
se rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Paskaitą įskaitys v. s. J. Maslauskias. 

Meninę dalį atliks skautai-ės. Po minėjimo 
visos motinos bus pavaišintos arbatėle. 
Maloniai kviečiame visus tautiečius mi
nėjime dalyvauti.

M. S. T. Komitetas

STOKE-ON-TRENT
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Tradicinis mūsų skyriaus Motinos Die
nos minėjimas įvyks gegužės 8 d. 7 vai. 
vakare, Sneyd Arms Hotelio salėje, Tuns
tall.

Po trumpos programos šokiai aki 12 vai. 
Bufetas, loterija, alutis. Prašome ir lau
kiame (apsilankant.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KUNIGYSTĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS

Birželio mėnesį kun. Jonas Kuzmickis 
švenčia 40 metų 'kunigystės sukaktį. Ta 
proga Bradfordo, Huddersfieldo, Leedso, 
Halifaxo ir kiti lietuviai rengia atitinka
mą minėjimą.

Birželio 19 d. 6 vai. Vyčio klubo salėje 
rengiama akademija ir solistės V. G'aspe- 
rienės koncertas. Birželio 20 d., tuojau po 
pamaldų, toje pat klubo salėje bus pietūs. 
Kas norėtų dalyvauti, prašoma vėliausiai 
iki gegužės 30 d. užsirašyti pas Vyčio klu
bo pirmininką St. Grybą, 5 Oak Vilias, 
Bradford, West Yorkshire, BD8. Kaina £3.

Pažymėtina, kad šiame sukakties minė
jime mielai sutiko dalyvauti ir vysk. A. 
Deksnys.

Vi.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 2 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. 
„Vyčio“ klubo įšalėję rengiamas motinos 
dienos

minėjimas.
Kun. J. KUZMICKIO paskaita, dekla

macijos ir kt.
Maloniai kviečiame visus, ypatingai ma

mytes su šeimomis, minėjime dalyvauti.
Klubo valdyba

LIET. SODYBA
PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Neseniai 'susikūręs DBLS Sodybos sky
rius gražiai atšventė Velykiais. Suvažiavo 
geras būrelis tautiečių, prisirašė naujų 
narių. 12 vai. visi pagarbino Dievą šv. 
Mišių (auka. Nemažas skaičius priėmė sak
ramentus. Sekė jaukiai malonus pasilinks
minimais: turtinga loterija, margučių var
žybos, muzika.

Skyrius yra laibai dėkingas už didelę pa
ramą Sodybos vadovybei, ypač Bernade
tai už entuziastišką bilietų platinimą. Fan
tų dovanojo Grygelis, Snabaičiiai ir A. G. 
Labai ačiū. Iš gauto pelno valdyba pasky
rė po penįkis svarus Tautos Fondui ir „Eu
ropos Lietuviui“. Linkime ir tolimesnės 
sėkmingos veiklos.

Padėka tautiečiams už 'atsilankymą, pa
galbą ir jų malonią lietuvišką draugystę.

A. G-ba

ŠVEICARIJA
RYŠKĖJA REZISTENCIJOS VEIDAS

Plačiai skaitomas Zuericho dienraštis 
„Tages Anzeiger“ (20. IV. 76), aprašyda
mas disidentų bylas Sov. Sąjungoje, tarp 
kitko, rašo:

„Biologas Waleni Maresin'as nuteistas 
šešiems mėnesiams Vilniuje, mieste, ku
rio kadaise kaip savo sostinės reikalavo 
Lietuva (nepirikflaiusoima 1918-40). Mare- 
sino nusikaltimas — atsisakymas liudyti 
prieš kolegą. Kaip iš disidentų šaltinių pa
tiriama, Maresino byla buvo susijusi su 
Lietuvos samizdato leidimu. (LKB Kroni
ka). Lietuva, priešingai negu Ukraina ar
ba Armėnija, yra vienintelė sovietinė res
publika., kurioje tautinių teisių troškimas 
paskutiniais metais virto masiniu judėji
mu visame krašte. To priežastis •— perse
kiojama katalikybė, kuri etniškai visame 
krašte yra susijusi su tautiniu susiprati
mu.“

Žinapt „Tages Anzeiger“ santūrumą so
vietų atžvilgiu, šias pastabas Lietuvos rei
kalu reikia laikyti mūsų rezistencijos iš
ryškinimu tarptautinėje plotmėje.

J. J.

Kuku!
Gegutė Lietuvoje yra dažnas miškų ir 

sodų paukštis. Ji žiemoja Afrikoj ir į Lie
tuvą parskrenda balandžio mėn. pabaigo
je ar gegugės (pradžioje. Kai jau būna pil
na gamta gyvybės ore ir žemėje, tai pasi
girsta iir skardus gegutės balsais „ku-kū“. 
Pirmą kantą išgirdę jos balsą, žvanginame 
kišenėje pinigus, tikėdamiesi gerų ir lai
mingų metų.

Lietuvoje vasarojaučios gegutės (Cucu- 
luis canorus) pačios savo kiaušinių nepe
ri, jauniklių nepeni ir nesaugoja. Jos šar
vo kiaušinius deda į kitų paukščių, daž
niausiai į kielės lizdą. Gegutės .kiaušinis 
pagal jo didumą yra labai lengvas ir 
sveria tik apie 3 gramus. O pati gegutė 
sveria (apie 100 gr. Palyginimui, žvirblis 
sveria tik apie 30 gr., o jo kiaušinis sve
ria .apie 3 gr. Paprastai gegutė padeda apie 
20 kiaušinių. Ji juos taikosi padėti į sve
timą tuščią lizdą. Jeigu randa lizde kiau
šinių, tai jų vieną, o kartais ir daugiau, 
išmeta. Svetiman lizdan padeda tik vieną 
kiaušinį. Bet pasitaiko, kad kartais į tą 
patį lizdą padeda kiaušinį ir kita gegutė. 
Tuomet viename lizde išperėti du gegužiu
kai turi stipriai kovoti, kol išmeta silpnes
nį „brolį“ iš lizdo. Kartais gegutė kiauši
nį padeda ant žemės ir jį snapu nuneša į 
surastą lizdą. Dėl to kartais klaidingai 
galvojama, kads gegutė naikina kitų 
paukščių kiaušinius.

Kai kurie paukščiai, radę savo lizde 
svetimą kiaušinį, jį išmeta. Bet kiti gegu
tės kiaušinį palieka ir peri kartu su sa
vaisiais. Gegutės kiaušiniai penisi apie 12į 
dienų, tai yra trumpiau negu kitų paukš
čių. Praėjus 10 valandų po išsiperėjimo, 
gegužiukas pasidaro labai kerštingas ir 
stengiasi viską iš lizdo pašalinti. Išmeta 
kiaušinius air .anksčiau išperėtus paukš
čiukus. Po keturių, dienų 'apsiramina ir ap
sipranta .su esama padėtimi.

Ilgai domėtųsi, kodėl gegutė neknauna 
lizdo, bet parlekia savo jauniklius kitiems 
paukščiams 'auginti. Gamtininkai 'alšlMna, 
kiad gegutė, maitindamasi mažais vabz
džiais, praleidžia daug laiko maistui su
rasti .Jei bandytų susikrauti lizdą ir mai
tinti jauniklius, tai vargu įstengtų parū-, 
pinti tiek maisto, kad visiems užtektų. 
Norėdama išsilaikyti, ji savo jauniklius 
paveda kitiems paukščiams auginti. Ge
gužiukas per 23 dieniais jau tiek sustiprė
ja', kad pajėgia išskristi iš lizdo. Bet dar 
apie šešiais savaites jį turi maitinti kiti 
■paukščiai. Gegužiujkas 'kelia tokį triukš
mą, kad pralėkdami paukščiai susilaiko ir 
pamaitina tą besotį rėksnį. Per vasarą jau
nikliai sustiprėja ir rugsėjo mėn. jau iš
skrenda į šiltus kraštus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gegužės 2 d., 11.15 
Vai., Liet. Židinyje. Pamaldos už Mo
tinais.

BRADFORDE — gegužės 2 d., 12.30 vai.: 
šv. Mišios už gyvas m mirusias moti
nas.

HALIFAXE — gegužės 9 d., 1 vai., St. Co
lumba bažn.

BRADFORDE — gegužės 16 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — gegužės 2 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje. Liet. Moterų 
Dr. šv. Mišios už Motinas. Seks moti
nų arbatėlė.

STOKE-ON-TRENTE — gegužės 2 d., 15 
vail., St. Wuilstan's, Church Lane, 
Wolstanton.

NOTTINGHAME — gegužės 9 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — gegužės 9 d., 14 
val., St. Peters, Donner Place.

COVENTRYJE — gegužės 9 d„ 18 val., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAME — gegužės 16 d., 11.15 
vai., L. Židinyje.

DERBYJE — gegužės 16 d., 14 vai., Brid
ge Gate, šv. Mišios iuž Motinas ir po 
jų motinų minėjimais.

Gegutės yra naudingi paukščiai, nes su
naikina daug kenksmingų vabzdžių. Lie
tuvoje apie gegutę yra sukurta daug dai
nų, prietarų ir jų vardu yra pavadintas 
(penktasis metų mėnuo. Gegučių yra ir 
Anglijoje. Bet gyvenant dideliuose mies
tuose, retai jas tenka pamatyti ‘ar išgirsti 
kukuojant. Tikriausia vieta išgirsti gegu
tę 'kukuojant, yra Lietuvių Sodyba.

V. V.

Man reikia automobilio
„The Sunday Times“ (balandžio 11 d.) 

išspausdino R. Aiiinšteino 'straipsnį, pava
dintą „Ilga kelionė į Sibirą“. Jame apra
šoma Sov. Sąjungos (automobilių gamyba, 
jų įsigijimo ir išlaikymo vargai. Šičia at
pasakojama to ilgo straipsnio dalis, lie
čianti Lietuvą. Pasiremdamas Vilniuj lei
džiamo lenkų dienraščio „Czerwony Stan- 

• dar“ dviejų korespondentų (P. Rimkevi
čiaus ir J. Zawalkowskio) 'aprašymais, au
torius nurodo, kokių priemonių prasieina 
griebtis, norint turėti automobilį.

„Kauno bed arbis Jonas- Arvyda s Kiau
nė norėjo prasimanyti pinigų. Jis žinojo, 
kad pilietis Stepas S. labai borėjo įsigyti 
Volgą (automobilį. Susitikęs Stepą, jits pa
reiškė: „Volgos aš tau prižadėti negailiu, 
bet galiu gauti amerikonišką mašiną. Aš 
turiu pažįstamą mergaitę Užsienio preky
bos ministerijoje, Maskvoje“.

Stepui pasiūlymas patiko ir jis įmokėjo 
Kiaunei 7.700 rublių. Bet tai buvo tik 
Kiaunės suktybių pradžia. Per mažiau 
kaip metus laiko jis (susirinko 70.230 rub
lių už pažadėtus 'automobilius, kailius ir 
butus.“

Straipsnyje rašoma, kad lietuviai, išgy
venę 30 metų marksizmo-leninizmo siste
moje. dar vis neišmoko apsisaugoti nuo 
sukčių ir duodasi laibai lengvai apgauna
mi.

„Pas „Drobės“ fabriko inžinierių D. ap
silankė trys (jaunuoliai ir pasiūlė jam di
delę pinigų sumą už jo Volgą. Deryboms 
tebevykstant, įėjo dar du jaunuoliai, ku
rie, išvadinę pirmuosius tris elgetomis, 
mušdamiesi į krūtinę prisiekė esą sąžinin
gi piliečiai ir tuojau pat sutinką mokėti 
inžinieriaus D. prašomą 'sumą.

Vienas ištraukė iš užančio pinigų pri
grūstą kojinę, greitai atskaitęs rekalauja- 
mą sumą, sukišo atgal į kojinę, užant
spaudavo ir užrakino inžinieriaus spinto
je. Raktą pasiėmė jaunuoliai, aiškindami, 
kad jie grąžins jį, kai jiems bus įteiktais 
automobilio raktas.

Inžinierius kartu su abiem jaunuoliais 
nuvažiavo į komiso krautuvę, sutvarkyti1 
pirkimo-pardavimo dokumentų. Po to jis 
grįžo namo su spintos raktu, skubėdamas 
suskaityti pinigus, už kuriuos tikėjosi ga
lėsiąs nupirkti net du Žiguli de Luxe. Bet, 
kaip nustebo, kad kojinėje rado balto po
pieriaus gniužulus. Tik jų viršuje ir apa
čioje buo po kelis tikrus banknotus...“

Panašių atsitikimų Lietuvoje esą gana 
daug.

Toliau autorius aprašinėja, kad Ir ma
šiną nusipirkus, vargai nepasibaigia. Sun
ku esą (surasti vietą jai laikyti, o dar sun
kiau suremontuoti. Aprašytas vienas atsi
tikimais Turkmėnijoje, kur privatiški as
menys 'buvo įsitaisę automobilių remonto 
dirbtuvę ir už keleriopą kainą remontuo
davo net aukštų pareigūnų mašinas. Jie 
greitai pralobo, bet kalėjimo neišvengė.

„Automobilis yra kaip žmona — vargai 
prasideda, kai vienas ar antras atsiranda 
tavo namuose“, nusiskundžia vienais Sov. 
S-gos pilietis —- mašinos savininkas.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Jonas Matulionis — (NERAMIOS DIE

NOS, dienoraščio forma atsiminimai iš vo
kiečių okupacijos metų, kada autorius bu
vo Finansų Tarėjo pareigose. Knyga kie
tais apdarais, 580 (psl., didelio formato. 
Kaina EI 2.00.

Izb. Sinkevičiūtė — LITHUANIAN 
COOKERY, anglų kalba šeimininkėms ir 
šeimininkams virimo vadovas, 316 psl. di
delio formato, patogiai įrišta. Kaina £4.60.

J. Prunskis ■— ŽURNALISTIKA — kie
tais apdarais, didesnio formato vadovėlis, 
pamoką#! kaip rašyti ir kaip nerašyti į 
laikraščius. Geri patarimai norintiems 
bendradarbiauti spaudoje, 290 psl. Kaina

£4.00
Sof. Ožeiienė — DIENŲ VITRAŽE 378 

psl. Kaina £3.20
Povilas Gaučys — Anglų Rašytojų No

velių Antologija — ANGLŲ NOVELĖ. 460 
psl. Kaina £4.60

V. Valionis — LIKIMO AUDROSE — 
kietais apdarais. Naujas romanas apie 
„miško brolius“, 344 psl. Kaina £4.00

Norintiems sužinoti plačiau apie Čia iš
vardintas knygas, arba jas užsisakyti, pra
šoma rašyti:

^ainora
/<—

priory rd.,
KEW, SURREY.

* K Tel. 940-6377
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