
PASAULYJEBirželis Laisvieji lietuviai!
Birželio mėti, tragiški įvykiai yra am

žiams įrašyti į Lietuvos istoriją: 1940 m. 
birželio mėn. sovietų armija įžengė į Lie
tuvos teritoriją, o 1941 m. birželio 14-16 
d. d. sovietų valdžia pradėjo masiškai 
tremti Lietuvos gyventojus j Sibirą. Kas
met rninėdiamii tuos įvykius, patį birželį 
pradėjome vadinti baisiuoju ar siaubin
guoju.

Toks pat likimas ištiko ir latvių bei es
tų tautas, todėl, gyvendami išeivijoje, 
tiems įvykiams paminėti dažnai susiren
kam visu baltiečiai kartu. Tuo būdu pasi
reiškia Baltijos tautų solidarumas, 'kuris 
yra reikalingas ne tik dabarčiai, bet ir at
eičiai.

Panašus Baltijos tautų solidarumas ma
tomas ir išsilaisvinimo veiksniuose, kurie 
susikūrė Lietuvos, Latvijos ir Estijos po
grindyje. Apie tai kalba Estdjois-Latvijos- 
Lietuvos nacionalinio judėjimo komitetai, 
paskelbę atsišaukimą 1977 m. rugpjūčio 20 
d. Jie nutarė sukurti bendrą vadovybę, ku
ri veiks už geležinės uždangos. Jie taip pat 
įgaliojo tų kraštų išeivijoje esančias vy
riausias politines organizacijas, jų tarpe 
mūsų Vyr, Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą (VLIK), vadovauti politinei veiklai, jei
gu pavergtose respublikose nebūtų sąlygų 
dirbti.

Pogrindžio sąlygomis veikiančios orga
nizacijos įpareigoja ne tik vyriausius po
litinius veiksnius išeivijoje, bet ir visą iš
eiviją prisidėti prie pavergtųjų tautos ko
vos dėl laisvės.

Todėl birželio mėnuo yra ne tik siau
bingų įvykių prisiminimų laikais, bet kar
tu ir Baltijos tautų solidarumo ir pasiry
žimo metas. Kaip mums pramena kitoje 
vietoje spausdinamieji atsišaukimai, tau
tinį solidarumą gali parodyti kiekvienas 
išeivis, 'kuris trokšta matyti savo tėvynę 
vėl laisvą ir nepriklausomą.

Birželio mėnesį mes taip pat prisimena
me lietuvių tautos spontanišką sukilimą, 
įvykusį 1941 m. birželio 23-24 d. d., kada 
tūkstančiai Lietuvos jaunuolių krauju at
pirko, kad ir neilgai trukusią, nepriklau
somybę.

Tas 'kraujas ir anos ašaros įpareigoja 
kiekvieną išeivį prisidėti prie didžiosios 
talkos, į 'kurią kviečia pavergtoji tauta. 
Birželio minėjimai tik tada turės prasmę, 
kada išgirsime Nijolės Sadūnaitės, Balio 
Gajausko ir Išimtų kitų kovotojų dėl Lie
tuvos laisvės šauksmą.

KINIJA PATENKINTA BRZEŽINSKIO 
PASIRODYMU

JAV prezidentas Cairteris pasiuntė į Ki
niją savo patarėją saugumo reikalams 
Brzežiinskį, kurį to krašto vadai sutiko la
bai palankiai, kaip prezidento nusistaty
mą „nugalėti paskutines kliūtis užmegzti 
normaliems diplomatiniams 'santykiams“ 
tarp abiejų kraštų.

Prieš tai važinėjęs užsienio reikalų mi- 
nisteris Vaince nepataikęs į Kinijos val
dančiųjų širdį. Brzeėinskis pasirodęs anti- 
sovietinis ir prakalbose pasiryžęs pasiro
dyti kaip priešais „Maskvos ipHianų užimti 
ir valdyti pasaulį“.

NATO KONFERENCIJA
Atlanto sąjungos viršūnių konferencijo

je, kuri gegužės 31 d. pasibaigė Vašingto
ne, sutarta dėl ilgalaikės programos NATO 
karinių pajėgų kovos priemonėmis page
rinti.

Konferencijoje dalyvavo 15 kraštų mi- 
misteriiaii, ir jie sudarė pirogramą ateinan
tiems 15 įmetu.

Varšuvos pakto pajėgumui netikėtai 
pulti Vakarus didėjant. NATO kariuome
nė turi pagerinti savo gynybos priemones, 
kaip 'anti-tankinius vienetus, oro-žeimyno 
ginklus ir gynybą prieš cheminį puolimą. 
Amerika žada laikyti Europoje ginklų at
sargą trims papildomoms divizijomis. Rei
kalui iškilus, kariuomenė bus per trumpą 
laiką perkelta iš JAV-bių.

Prez. Carteris, kalbėdamas konferenci
joje pasakė, kad puolimais Europoje iš
šauktų tas pačias pasekmes, kaip puolimas 
prieš J. A. V-bes.

Londono Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną kun.

JONĄ SAKEVIČIŲ, jo mylimai 
mamytei mirus, nuoširdžiai 

užjaučia

Šv. Onos draugija
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ADELEI BURŠTEINIENEI staiga 
mirus, jos vyrą Adomą, sūnų ir 
anūką, Australijoje dukrą ir tris 
anūkes nuoširdžiai užjaučiame

DBLS Stoke-on-Trent lietuviai

Lietuvos laisvinimo darbai nesibaigia su 
Vasario 16-sios minėjimais. Priešingai — 
VLIKo Tarybai anksti pavasarį priėmus 
metinę sąmatą, šiuo metu jo darbų vykdy
mais darosi intensyvesnis.

Suprasdami, kad mes ne vieni į jus 
kreipiamės paramos, pripažindami, kiad 
mes ne vieni dirbame laisvinimo darbą ir 
nenorėdami įkyrėti, vis dėlto laikome sa
vo pareiga kartas nuo kairio priminti, kad 
Tautos Fondas yna pagrindinis VLIKo 
darbų finansavimo išteklių teikėjas.

Šiais metais toliau bus tęsiamas ryšio 
palaikymas su Lietuva per VLIKo radijo 
valandėles, bus toliau leidžiami periodi
niai VLIKo leidiniai įvairiomis kalbomis. 
Visi jie reikalingi. Eltos biuleteniai lietu
vių kalba, skirti svarbiausiai tarpusavio 
ryšio pataikymui, nutarta praretinti, kad 
sutaupius daugiau lėšų pirminės svarbos 
projektams, pvz., kad ir neperiodiniams 
VLIKo leidiniams: sovietų genocidui ir in
formaciniam veikalui anglų kalba -apie 
Lietuvą.

Daug dėmesio ir lėšų įkirta jaunimo 
projektams, susijusioms su Lietuvos lais
vinimo reikalais, ir paramai jam ruoštis 
Lietuvos bylą tęsti.

Ir toliau sėkmingai veikia VLIKo išlai
koma informacinė 'tarnyba — reikia lėšų 
ir jai. Tai keletas pavyzdžių jūsų dėme
siui.

Pasinaudodami šia proga, trumpai no
rėtumėm priminti, kad, be tiesioginės pa
ramos Tautos Fondui ir tuo pačiu VLIK- 
ui, nepamirštinas ir testamentinis 'būdas 
VLIKo darbams paremti, apie kurį smul
kiau informuoja Tautos Fondo teisinė tar
nyba.

Kviečiame jos patarimais pasinaudoti. 
Sakome pasinaudoti dėl to, kad palikimus 
tvarkant per Tautos Fondą, kuris yra nuo 
mokesčių atleidžiama organizacija, sutau
pomi aukSti palikimo mokesčiai, o tuo pa
čiu padedama ir Lietuvos laisvės reika
lams.

Visiems, kurie jiaū yra prisiminę Tautos 
Fondą (Lithuanian National Foundation, 
Ine.) savo palikimo reikalus tvarkydami, 
tariame a č i ū!
Jurgis Valaitis, Tautos Fondo Tarybos 

Pirmininkas
Dr. J. K. Valiūnas, VLIKo Pirmininkas

TAUTOS FONDO TEISINĖS TARNYBOS 
PATARIMAI DĖL PALIKIMŲ

TAUTOS FONDAS yra Lietuvos laisvės 
bylos materialinės gyvybės laidas ir todėl 
yra reikalingas visų laisvųjų lietuvių vi
sokeriopos piniginės paramos. Vienas to
kios paramos būdų yra laititinkamias pali
kimų tvarkymas. Toliau eina patarimai, 
kurių dažnai pasigendama.

1) Lietuviai savo testamentuose prašo
mi skirti savo kilnojamo ir nekilnojamo 
turto dalį Tautos Fondui, įrašant jo pava
dinimą šiaip: „Lithuanian National Foun
dation, Inc., non-profit legal entity, incor
porated in ithe State of New York, Depart
ment of State, on June 4, 1973.“ Tautos 
Fondo adresas yra: 29 West 57th Street, 
New York, NY 10019, United States of 
America.

2) Galima pavesti Tautos Fondui tam 
tikrą sumą pinigais, ne testamentu, bet ki
tu teisiniu raštu (Inter-Visos-Trust) — 
kaid Tautos Fondas galėtų naudoti gautus 
procentus Lietuvos išlaisvinimo darbams, 
o pagrindinė suma ipo minties pereitų Tau
tos Fondo nuosavybėn, jei asmuo nenuro
dys kitaip.

3) Galima visų rūšių gyvybės draudimo 
polisuose, be įpėdinių, ir Tautos Fondą 
įrašyti aipdraudos išmokų ar jų dalies ga
vėju.

4) Jei norima turtas palikti įpėdiniams, 
gyvenantiems Okupuotoje Lietuvoje, pata
rimo prašome kreiptis į Tautos Fondo Tei
sinę Tarnyba šiuo adresu: Lithuanian Na
tional Foundation, Ine., 29 West 57th 
Street, New York, NY 10019.

5) Paskirkime Tautos Fondą dalininku 
'bendrųjų taupomųjų sąskaitų, laikomų 
bankinėse įstaigose.

Visų .aukotojų vardai bus įamžinti tam 
tikslui skirtoje knygoje, kuri bus saugo
jama Tautos Fondo globoje ateities kar
tom.

Tautos Fondui pavesti bet kurie paliki
mai labai sumažintų vykdymo išlaidas, nes 
Tautos Fondas yra atleistas nuo mokes
čių.

Tautos Fondo teisinė tarnyba

DIDŽIOJI ŠOKĖJA

Gegužės 26 d. Londone mirė rusų bale
rina Tamara Karsavina (93 m.), nuo 1917 
m. revoliucijos apsigyvenusi Londone ir 
pagarsėjusi visame pasaulyje. Ji buvo gi
musi 1885 m. kovo 10<L Petrograde.

Jos brolis Leonas Karsavinas buvo V. 
D. U. humanitarinių mokslų fak. profeso
rium. Antrą kartą rusams okupavus Lie
tuvą, jis buvo ištremtas į Sibirą. Prof. L. 
Karsavinas mirė 1952. VII. 19 d. Abezo 
koncentracijos stovykloje, prie Ūso upės, 
netoli Arktikos pusračio.

PALEISTAS G. RODĖ

Kaip praneša „Daily Telegraph“ (31. 5), 
latvių disidentas Gumars Rodė, išsėdėjęs 
15 metų įsovietų kalėjimuose ir darbo sto
vyklose, dabar patylomis yra išleistas iš
vykti į Švediją.

Praėjusį savaitgalį jis su savo žmona, 
(švede) atvyko į Stockholmą. Jis buvo su
imtas 1962 m. ir atliko pilnai 15 metų 
bausmę už antisovietinę veiklą. Per tą lai
ką jam teko būti keliose darbo stovyklose 
ir trumpą laiką vienoje kameroje kartu 
su V. Bukovskiu Vladimiro kalėjime. Jis 
buvo paleistas praeitais metais. Tada jis 
bandė atsisakyti Sovietų pilietybės. Dėl jo 
išlaisvinimo rūpinosi Amnesty Internatio
nal, keli Amerikos kongresmanai ir latvių 
emigracijos sluoksniai.

DISIDENTAI NEIŠSIGĄSTA 
PERSEKIOJIMŲ

Spėjama, kad tuoj bus Sov. Sąjungoje 
teisiami du žymūs disidentai — ščarans- 
kis ilr Ginsburgas. Ščaranskiui gresia mir
ties bausmė, nes jis kaltinamas šnipinėji
mu. Rusai darę užuominas, kad jį galėtų 
iškeisti į Guntherį Guillaumę, šnipą, dėl 
kurio veiklos atsistatydino V. Vokietijos 
kancleris W. Brandtas. Tačiau Vokietija 
nesanti linkusi vykdyti tokius mainus,

Sėkti, kaip vykdomi Helsinkio susitari
mai, Rusijoje buvo sudarytas 10 asmenų 
komitetas. Dabar laisvi yra likę tik 3 ko
miteto nariai. Bet kai Orlovas buvo suim
tas, į komitetą sutiko įeiti 5 nauji nariai. 
Papildytasis komitetas pastaraisiais mėne
siais yra paruošęs 19 pranešimų apie žmo
gaus teisių pažeidimus.

Rusiškoji „Bėgamųjų įvykių kronika“ 
tebeleidžiama — nuo 1968 m. jos išleista 
jau 47 numeriai.

Helsinkio susitarimams sekti taip pat 
veikia respublikinės grupės Ukrainoje, 
Lietuvoje ir Gruzijoje, tik apie jas žinios 
rečiau pasiekia pasaulio spaudą.

Savo ruožtu protestą reiškia norintieji 
emigruoti žydai, Krymo totoriai ir religi
nės grupės. Neseniai valdžiai nesmagumų 
pradėjo daryti Vladimiro Klebanovo suor
ganizuotoji laisvoji profesinė sąjunga, at
siuntusi per Amnestijos internacionalą 
skundą Vakarams. Klebanovas .ir kiti du 
jo bendradarbiai buvo įgrūsti į psichiatri
nes ligonines, o apie 200 jiems pritarusių
jų neteko darbo.

PAS JAV AMBASADORIŲ J. TAUTOSE

JAV LB krašto valdybos pirm. A. Gečys 
ir vicepirm. R. česonis lankėsi Jungtinėse 
Tautose ir įteikė ambasadoriui A. Youngui 
memorandumą apie Lietuvos okupaciją ir 
dokumentinės medžiagos apie žmogaus 
teisių pažeidimus,. pabrėžtinai nurodiydia- 
mi į B. Gajausko, Š. Žukausko ir kitų lie
tuvių sunkią padėtį, ir prašė Baltijos 
kraštų 'Okupacijos klausimą ir žmogaus 
teisių nepaisymą tuose kraštuose iškelti J. 
Tautose ir įvairiose jų komisijose.

Tiek ambasadorius Young, tiek atstovas 
Mezvinski palankiai sutiko lietuvių prašy
mą.

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS

Pavergtųjų Europos Tautų seimo Gene
ralinio komiteto posėdis įvyko VLIKo pa
talpose 1978 m. kovo 28 d. Jame dalyvavo: 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos atstovai. (Alfredui Berzinšui 
neseniai mirus, Latvijos atstovo nebuvo). 
Iš lietuvių posėdyje dalyvavo VLIKo pir
mininko pavaduotojas prof. dr. B. Nemic- 
kas, Pavergtųjų Europos Tautų seimo vi
cepirmininkas.

Be kitų dalykų posėdyje apžvelgta bei 
diskutuota Belgrado konferencijos baigtis 
ir numatyta Pavergtųjų Europos Tautų 
seimo ateities veikla, susijusi su artėjan
čia Pavergtųjų Tautų Savaite.

Kalbant apie Belgrado konferencijos ei
gą ir vertinant jos baigtį, susipažinta su 
Amerikos delegacijos nario Belgrado kon
ferencijoje Kalifornijos universiteto pro
fesoriaus Korbonskio įdomiu pranešimu. 
Iš jo paaiškėjo 'būdingų dialykų: kai kurie 
delegacijos nariai nebuvo supažindinti su 
Amerikos siekiamu Belgrado konferenci
joje tikslu, 'bet iš antros pusės jie 'buvę 
Valstybės Departamento instruktuoti kon
ferencijos metu nekelti konkrečių žmo
gaus teisių pažeidimo pavyzdžių, o jiems 
iškilius, neminėti vardais valstybių, lau
žančių Helsinkio Galutinio akto nuosta
tus. (ELTA)

PENKIŲ DAILININKŲ PARODA 
BOSTONE

Balandžio mėn. paskutinėmis dienomis 
Bostone, JAV, buvo porai dienų suorgani
zuota penkių dailininkų paroda.

Parodoje su savo kūriniais dalyvavo Vy
tautas Ignas, Pranas Lapė, Vladas žilius, 
Kazimieras žoromskis ir Viktoras Vizgir
da.

Ar Lietuvai nepriklausomai geriau, 
ar priklausomai?

KAI PROPAGANDININKUI REIKIA 
GINTIS NUO PUOLIMŲ

„Valstiečių laikraščio“ bendradarbiui G. 
Kretavičiui yna įtekęs pakankamai sunkus 
uždavinys: kai redakcijoje prisirenka pa
kankamai piktų laiškų, jis viešai turi ap
ginta dabartinę santvarką, įrodyti jos pra'- 
nalšumus, pateisinti kartais tiesiog neįma
nomus pateisinti reiškinius. Gegužės 23 d. 
numeryje jo pokalbiui su skaitytoju „Pyk
tis — blogas patarėjas“ vėl paskirtos net 
trys įlaikiraščib 'Skiltys.

Kad smagiau būtų gintis nuo puolančių
jų, jis iš pradžių pacituoja tokius laiškus, 
kuriuose garbinama dabartinė santvarka. 
Va, A. Ulevičius nuo Biržų papasakoja 
jam, kaip sunkiai! piemenavo, o Pciikaitie- 
nė iš Kelmės pasididžiuoja, kaip ji atsisa
kė kaimynei padėti parašyti į Ameriką, 
kad trūksta drabužių ir pinigų net valgy
ti nusipirkti. Šitaip pastiprintas, jis jiau 
išdrįstai pulti Ameriką, kurią redakcijai! 
rašytuose laiškuose „Kiškiu“, „Žemaitijos 
lietuviu“, „Kolūkiečiu“ lir kitaip pasira
šiusieji giria', kaip kraštą, 'kuriame pilie
čiai įgali daryti ką tinkami, kovodami už 
savo reikalus. G. Kretavičius, tur būt, nė
ra buvęs Amerikoje, jis dvasiškai 'maiti
nasi tik tomis žiniomis iš užsienio, kuriais 
pateikia per Tassą Lietuvos laikraščiai, 
dėl to ir gąsdina savo Skaitytojus, kad 
„kapitalo šalyse guminėmis lazdomis ir 
ašarinėmis dujomis išvaikomos darbinin
kų demonstracijos, įsuimiami ir kalinami 
pažangūs žmonės, kurie nesutinka su ra
siniu diskriminavimu, patyčiomis ir išnau
dojimu“.

Amerika nuo Lietuvos toli, retam lietu
viui pasiseka ją pamatyti, dėl to Kretavi
čiui patogu paigąsdinti guminėmis lazdo
mis. Jis, žinoma, nedrįsta užsiminti, kad 
tie, kurie jam anoniminius laiškus rašo, 
ne vienas gal yba gavęs gerų siuntinių ir 
tikresnį vaizdą turi apie Ameriką. Bet ko 
iš tikro jam perdaug skaitytis su anoni
mais? Kas kita, pavyzdžiui, kauniečio P. 
Pakėno ir vilniečio V. Jančiausko laiškai. 
Tie išdrįso pasirašyti ir savo laiškuose 
tvirtina, kad jie nešmeižta savo tėvų pra
eities, kaip G. Kretavičduis, ir duoda su
prasti, kiad Lietuva, savarankiškai vysty- 
daimlasi, būtų pasiekusi įspūdingų laimėji
mų. „Ką į tai atsakyti?“ klausia prie sie
nos priremtas Kretavičius. Prieš pradėda
mas tuščiažodžiauti, jis neįprastu ligi šiol 
Lietuvos įspaudai būdu pripažįsta: „Pir
miausia norisi pabrėžti, kad būtų didžiau
sia nesąmonė niekinti viską, kas gero bu
vo praeityje“. Ir toliau jau įrodinėja, kiad 
tėvynė ne visiems yra buvusi vienoda .mo
tina. Tarytum dabar nebūtų ponų ir dva
rininkų. Jų yra daug daugiau negu nepri
klausomybės laikais, tik jų pavadinimai 
kitokie: kolchozų pirmininkai, brigadinin
kai, direktoriai, partijos sekretoriiaii ir t. t.

Kaip įrodymą, kad ne visiems buvo ge
ra, Kretavičius pateikia Lietuvos kariuo
menės savanorio V. Tatoriūno 1927 m. 
laišką, įkuriame šis skundžiasi., kad nega

7 dienos
— Japonija pasiūlė Kinijai atnaujinti 

taikos derybas, nutrauktas prieš 3 įmetus.
— Pablogėjus santykiams Irake tarp 

valdžioje esančios Baath partijos ir su ja 
bendradarbiavusios komunistų partijos, 
buvo 'sušaudyta 20 komunistų. Jie agitavę 
kareivius prieš esamą santvarką.

Santykiai tarp Irako ir Sov. Sąjungos 
atšalo.

— Prez. Brežnevas, lankydamasis Čeko
slovakijoje, .pasakė kalbą, kurioje apkalti
no V-alkiairų valstybių vadovus, kurie posė
džiavo Vašingtone, ruošiant karo planus. 
Jis pasakė, kad Vakarų valstybės neatsa
kė į visą eilę Sov. Sąjungas taikos pasiū
lymų. Jo vizito metu buvo suimti čekų di
sidentai.

— Gegužės 30 d. „Pravda“ apkaltino 
JAV prezidento patarėją saugumo reika
lams Zbigniewu Brzezinskį esant „atoslū
gio priešu“, nes jis atvirai pasisakė apie 
įvykius Zaire. Kalbėdamas Amerikos tele
vizijoje, Z. Brzezinskis pasakė, kad dėl in
vazijos šabos provincijoje, kur buvo išžu
dyta daug europiečių, atsakinga yra Ku
bos vyriausybė ir — tam tikru laipsniu — 
Sovietų vyriausybė.

— Brazilijoje susektas karo nusikaltėlis 
Gustav Franz Wiagner, kurį „nacių me
džiotojas“ dr. S. Wiesenthal kaltina žudy
nėmis Treblirikos koncentracijos stovyklo
je. Lenkijoje, kur žuvo 250 takšt. žmonių.

— Jugoslavijos policija suėmė keturis 
vokiečių teroristus, kurie yra nusikaltę 
Vokietijoje.

— Italijos policija suėmė žymiųjų operų 
teatrų direktorius, kurie yra kaltinami 
neteisėtu atsiskaitymu su gastroliuojan
čiais solistais.

— Lenkija, prasiskolinusi už pirktus 
grūdus, prašo Amerikos vyriausybės skolų 

vo žemės, todėl pardavė savo turėtuosius 
hektarus ir išvažiavo. Ir tą savo laišką jiiis, 
saiko, parašė įtik atsidūręs užsienyje, vadi
nas, bijojo. O kodėl gi ir Kretavičius da
bar dėl savo straipsnių daugiausia gauna 
■anoniminius laiškus ,retas teišdrįsta pasi
rašyti? O Taitoriūnas kažin ar iš baimės 
siuntė savo skundą iš užsienio. Jo tame 
laiške juk surašyta, kad net kelis karius 
davęs prašymus žemei gauti, kad' net krei
pęsis į žemės ūkio ministeriją ir net į pa
tį imliniislterį. Taigi panašių kaip atspaus
dintasis skundų jis bus parašęs ne vieną 
gyvendamas Lietuvoje.

Tur būt, Kretavičius jaučia, kad jo ar
gumentai už dabartinę Lietuvą yna per 
silpni. Geresnių neturėdamas, jis įtvirtina., 
kad tuščias būtų ‘ginčas dėl to, ko būtų pa
siekusi nepriklausoma Lietuva, nes nėra 
maisto, kuris leistų palyginti. O ko dabar 
Lietuva pasiekusi, jis (kaip liudininkus nu
rodo britų „The Guardian“ ir 'amerikiečių 
„The Washington Post“ korespondentus, 
kuriems yra tekę pabūti Lietuvoje. „The 
Gua(rdiian“ korespondentais, be kita ko, 
parašęs: „Nuo 1926 m. Lietuvoje ir nuo 
1934 m. Latvijoje diktat Oriškosios dešinio
sios partijos, paėmusias valdžią į savo 
rankas, nedavė nieko gero tų respublikų 
gyventojams... Pabaltijo respublikos, įsi
jungusios į TSRS sudėtį, tapo tikrai suve
reniomis valstybėmis“. Gražu, iar ne? Bet 
spėjaime, kad Kretavičiui tik tie du saki
niai ir tebuvo parodyti iŠ D. Steele repor
tažų. Niekas jam net nepasakė, kad britų 
įlaikįraštininkįui. tuos sakinius padiktavo 
Vilniuje 'aukštieji ponai! Steele buvo kri
tiškas, o kur jam diktavo aukštieji parei
gūnai, ten jis ir sakė, kas jam šitaip tvir
tino. Kretavičius tai laiko tiesa, kuri ne
patinkanti anoniminių laiškų autoriams. 
Jie tik, sako, plūsta jį už ankstyvesnius 
straipsnius. Skaitytoja O. Klimaitė iš Ku
piškio net išvadinusi jį „suklaidinta -bolše
vikinės propagandos avele“. Prieš ją tei- 
sind'amiaisis, jis ir vėl sako: „Argi mes vis
ką peikiame, kas 'buvo praeityje, ir viską 
giriame, kas yna šiandieną? Jokiu būdu 
ne!“

Drąsi mergina O. Klimaitė jam išvardi
jo laiške visą eilę negerovių: skyrybų 
daugėjimą, chuliganizmo plitimą, žmonių 
vidaus puvimą. Papunkčiui atsakęs jiai, 
kad ne visi .skiriasi, ne visi chuliganai ir 
ne visi dvasiškai nuskurdę, jis dar pride
da porą senos propagandinės giesmelės sa
kinių apie tarybinio žmogaus aukštesnius 
moralinius principus už kapitalistinės vi
suomenės žmonių. Gal Klimaitė ir patikės 
tais tušičai'S tvirtinimais. Deja, ir pats 
Kretavičius, matyt, nelabai tiki, kad įtiki
no kitus, nes tuoj pat prideda: „Laikas, 
.matyt, mielas skaitytojau, mumis skirtis“. 
Taip, sakytume, iiiš tikro laikas, nes po tų 
įrodinėjimų, tur būt, nei anonimai, nei iš
drįsusieji pasirašyti laiškus nepatikės, kad 
nepriklausoma Lietuva nebūtų pasiekusi 
didelės pažangos ar kad ji būtų pradėjusi 
dvasiškai taip pūti, kaip dabar.

mokėjimą atidėti. Lenkija skolinga 500 mi
lijonų dolerių.

— Prancūzijos ir Amerikos ‘vyriausybės 
sukvietė tarptautinę konferenciją Paryžiu
je, kur bus svarstomas pagalbos klausimas 
Afrikos kraštams, kuriems gresia Kubos 
ir Rusijos invazija ir valdžios nuvertimas.

— Kinijos užs. reik, minisiteriis, kalbėda
mas JTO Aseimblėjoje nusiginklavimo 
klausimu, pasakė, kad naujojo pasaulinio 
karo pavojingiausias židinys yra Rusija. 
Sov. Sąjunga ir Amerika ruošiasi sukelti 
naują pasaulinį karą.

— Pakistano karinė valdžia nutarė pa
leisti iš kalėjimų 125 žurnalistus ir spaus
tuvininkus, kuriuos kariniai teismai buvo 
nuteisę, kad paskelbė bado streiką, kai 
buvo uždaryti jų laikraščiai.
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Vėl pasimatėm su Jurgiu Jankumi Šventė Hamburgo mieste
Kalambūriškai 'tarus, naujoji Jurgio 

Jankaus pasakojimų knyga „Ir nebepasi- 
maitėm“ suveda mus alkistaton su rašyto
jo pasakojimo menu.

Lietuviškos (knygos klubas (Chicago) iš
leido penkių Jurgio Jankaus pasakojimų 
rinkinį su 1977 metų data. Europiečius 
pasieks Sis rinkinys gal suvėluotai — kny
gos keliavimas per jūras ir marias reika
lauja laiko. Penki nevienodos apimties da
lykai, kurie 'tilpo šiame rinkinyje, pava
dinti „pasakojimais“. Tai įdomus literaitū-
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Į Jurgis Gliaudą
^lliiiiiiililliliiiiiiiiiiiiiiillliliiiiiiiiiiiiiiiiliilliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr-

rinio žanro atradimas. Tai Jurgio Jankaus
įpilietintas literatūrinių žanrų kartoteko
je terminas: „pasakojimas“.

Kas tai per naujovė? Rašytojas dėsto is
toriją, įvykį, epizodą nesilaikydamas su
stabarėjusių kurio nors žanro standartų. 
Todėl apysakos elementus paglemžta no
velinis staigmeniškumas, dinamizmas 
skandinamas monologų kaitoj, ir įvairios 
dėstymo platformos visiškai sudarko skai
tytojo 'suvokiamo laiko sąvoką. Tvirtina
ma', kiad Dostojevskis valdė demonišką su- 
gebėjiiimą panaikinti laiką pristatomame 
epizode. Įvykių grandinėje taip sutirštin
tas vyksmas, kad skaitytojas pasimeta 
laiko rėmuose. Tuo žavėjosi Faulknerds,
atmesdamas laiko sąvoką savo istorijose, 
vadindamas save pasakotoju, nesivadin- 
damas paišytojų. Tai buvo „pasakojimų“ 
žanro užuomazga, dedant naujo žanro pa
grindu laiko praradimą vyksme.

Savo pasakojimuose Jankus su galva 
pasineria to naujoviško žanro srovėj. Ap
tariamame rinkinyje „Ir nebeipalsimatėm“
Jankus iki perfekciljos praturtina mūsų 
raštiją pasakojimo žanro pavyzdžiais.

Rinkinyje yra penki dalykai: Ir nebe- 
piasimatėm, Istorija ils pirmųjų šaltinių, 
Gal tokios tik vienos, šiapus ir anapus 
teisybės, Liudininkas.

šių pasakojimų siužetų apimtys įvairios. 
Istorijos reikšmingai stambios ir smul
kios, tragiškos ir su sarkazmo dažu, gilios 
arba miestietiškai seklios. Autorius seniai 
atsisakė nuo kadaise jo veikaluose su
skambėdavusi© lyrizmo, nuo iimpresioniis- 
tiškos mozaikos. Autorius nori plėšti iš 
gyvenimo klodų tikrovės faktūrą ir duoti 
Skaitytojui, patetiškai tarus, tą faktūrą 
natūralią, buities audiniais ataustą. Bet jo 
darbo metodas atmeta natūralizmą. Jo 
imama faktūra yra jo pasirinkimo medžia
ga. Trapūs melancholiški akordai. kurie 
neretai prasiskverbia jo raisto melodijon, 
rodo jo susidomėjimą pasakojimo nuotai
ka veikti Skaitytoją. Čia glūdi naujo lite
ratūrinio žanro specifika: skaitytoją su
pažindinti ir nuteikti, čia nėra absoliutaus 
neutralumo, būdingo natūralistui. Tad 
Jankus nuteškia savo skaitytoją pasakoji
mo pasažų architektonika.

Jurgis Jankus

Kreivas liudijimas
(ištrauka iš knygoje „Ir nebepasimatėm“ 
atspausdinto pasakojimo „Liudininkas“)

Išpylęs kviečius, berną tuoj išsiuntė na
mo, o jis pats su Prianiu nuėjo rašyti pra
šymo. Žmogus, kiek linktelėjęs, bet su ka
klaraiščiu ir tamsiai mėlynu švarku, pir
ma atsidėjęs išklausė, ką reikėtų įrašyti 
(šnekėjo beveik vienas Bertulis, Pranys 
tik retkarčiais įspraudė žodį), valandėlę 
pasėdėjo, į kažin ką pro langą įsižiūrėjęs, 
ir ėmė rašyti. Viską taip gerai sudėjo (ir 
kaip žemę myli, ir kaip dirbti ir tvarkytis 
moka, ir kad iš berno algos jau turi susi
taupęs pradžiai gyvenimo, ir kad turi pla
nų ir išmanymo, kaip sukurti mažą pavyz
dingą ūkį, ir, pagaliau, kad būtų vienas iš 
pirmųjų stojęs į savanorius, jeigu tik vo
kiečiai nebūtų taip ilgai išlaikę nelaisvė
je), kad Praniui atrodė koja į savo žemę 
jau kaip ir įkelta. Smagiai šypsodamasis 
griebėsi už kišenės, bet Bertulis sulaikė.

— Palik tą man. Mudu su ponu Misiūnu 
susiit vaikysim.

— Tai kaip čia... — mėgino spirtis, bet 
Bertulis nutraukė.

— Tik pasirašyk, ir tavo rūpesčiai bus 
baigti.

Pranys kiek drebančia raukia parodytoj 
vietoj pasirašė vardą ir pavardę, o ponas 
Misiūnas užrašė žemės tvarkymo komisi
jos adresą, vikriai sulenkė prašymą lygiai 
trilinkai ir įspaudė į ilgą voką.

— Tik priklijuok va čia ženkliuką ir 
įmesk, — labai rimtai aiškino Misiūnas, o 
Pranys negalėjo atsistebėti, kaip tas žmo
gus viską taip žino ir taip viską dailiai 
daro.

Kai išėjęs į gatvę savo mintis pasakė 
Bertuliui, tais tik nusišypsojo.

— Kiekvienas savo, — pasakė. — Su po
pieriais jis moka, bet pastatyk paskui plū
gą

Ir abu nusijuolkė, kiekvienas savaip įsi
vaizduodamas, kokią vagą tas miesto po
nelis varytų.

Bertulis vėl pasuko į klubą.
— Kad senis bambės, jei ilgai užtruksiu. 

Nežinau tomistai nė kaip atsidėkoti. Kai 
ant savo atsisėsiu, tai iškelsiu balių, o da
bar ką bernas gali. Ir tamsta pats juoktu-

„Noveliškumas“ jo ilgiausiame pasako
jime „Liudininkas“ kietai laiko skaityto
jo dėmesį, įkaitintą autoriaus sukurto 
grėsmės ir žūties atmosfera. Trumpiiausia- 
me pasakojime „Ii- nebepasimatėm“ auto
rius užtušuoja buitinę realybę kaskadais 
virstančių psichinių konfliktų. Kiekviena
me pasakojime neįvardijama išsimuša pa
grindinė tezė ir lyg vaivorykštė budi ties 
dėstomu siužetu.

Ėmimas siužetų iš sferos, pro kurią dau
gelis rašto žmonių praėjo abejingai, nepa
jutus jos literatūrinio turtingumo, juk to
lygus pasivaikščiojimui deimantų laukais, 
nesuvokiant deimantų giliuose podirviuo
se. Monologas, į kurį personažas įsikviečia 
■personažą ir autoriaus pasakoj imian įisi- 
kviečiant herojaus pasakojimą, ir yra ti
pingas Jankaus vaizdavimo metodas. Tai 
neišsenkamas reikiamo kolorito šaltinis; 
tai rampos šviesos, kurių tviskesy ir spal
vingume vyksta vaizdo kūryba ir kulisų 
perstatymas.

Suvokti Jurgį Jankų ir Skonėtis jo pa
sakojimais ir nesudėtinga ir labai sunku. 
Dvi tos priešybės būdingos pilnutinai pri
imti jo kūrybinį pasaulį ir forma ir turi
niu. Būtų naivu ieškoti jo kūrybos meto
de ištikimybės gyvenimo faktui, natūra
listiniam gyvenimo vaizdavimui, persona
žų suderinimui su laikmečio standartu.

Kaip visi dideli rašytojai, Jankus nėra 
surištas su gyvenimo dokumentacija. Jis 
turi savo nuosavą pasaulį, kuriame vieš
patauja atskiras tikroviškumas. Butafori
jos ir detailizacijos realybė, kuri neišven
giama veikale, gali savaip suvedžioti skai
tytoją ir recenzentą. Autoriaus supratimas 
prasideda tiktai nuo to punkto, kur pripa
žinta autoriui teisė liktis jo pasaulyje ir 
pasakojimo žaltvykles imtis tiktai iš savo 
nuosavo tikroviškumo.

Dėl rašinio apimties nesustojant ties 
rinkinio pasakojimų siužetų specifika, ma
tome, kad šis rinkinys, jautriai dedikuotas 
„Tėvui“, atiduoda į mūsų rankas puikią 
progą ir vėl pasimatyti su Jurgio Jankaus 
pasakojimo menu. Tai proga, kurios lauk
ta nuo 1973 metų, kada pasirodė jo „Už
kandis“.

Aplanko atlankoje pažymėta: „Jankaus 
sugebėjimas išrauti žmogaus veiksmų mo
tyvų užkulisius, kiaurai jį peržvelgti, su
kurti jį „iš nieko“, daro jį ir ta prasme la
bai kūrybingu rašytojam“. Tenka pridur
ti: „Daro jį unikaliu rašytoju“.

Knygos viršelis nespalvotas, kuklus. 
Piešė Rūta Čepaitytė. Viršelis neišiskirs 
knygos ant knygnešio stalo. Knygą išski
ria autoriaus vardas.

Mūsų atkarpa
Spausdindami šiame numeryje Jurgio 

Gliaudos recenziją Jurgio Jankaus nau
jausios pasakojimų knygos „Ir nebepasi
matėm“, atkarpoje pateikiame ištrauką iš 
toje knygoje atspausdinto didžiausio kū
rinio, pavadinto „Liudininkas“.

Ištrauka eis per kelis numerius. Joje 

meis, jeigu pusę algos padėkai prapilčiau. 
Nubėgsiu į paštą, nupirksiu ženkliuką, ir 
tegu eina.

— Niekur nebėgsi, niekur, — nusišypso
jo Bertulis. —■ Nė to ženkliuko nereikia. 
Duok čia man voką. Aš ryt-poryt pats va
žiuoju į apskritį, tai pats paduosiu. Pašne
kėsiu. Bus viskas kitaip, negu paštu gau
tų. Tokių prašymų jie kasdien šimtus gau
na, kas jiems dar vienas kažin kokio žmo
gelio, apie kurį niekas nei bū, nei be neži
no.

— Ir tikrai? Dėl manęs į apskritį?
— Kodėl ne. Geram žmogui aš visada 

gatavas padėti. O dabar užeikim. Kaip čia 
dabar 'talkininką paleisiu be nieko. Apsi
kiaulinčiau, kaip dar niekada nebuvau ap
sikiaulinęs.

Pranys nebesispyrė. Jam smagu buvo: 
šimtamargis vaišina, bet kai atsisės ant 
savo, tad'a jis pats pavaišins. Pats pasi
kvies ir kaip reikia pavaišins.

Klubas buvo pustuštis. Tik prie poros 
staliukų sėdėjo visiškai nepažįstami ir ty
liai šnekučiavosi. Bertulis nuėjo į tuščią 
galą ir atsisėdo pačiam kampe. Kol atne
šė ropinę ir užkandį, jis išsiėmė užrašų 
knygutę, pieštuku paskaičiavo, atskaitė 
pluoštą pinigų ir padėjo Praniui.

— Čia tavo uždarbis, —■ pasakė.
Pranys išplėtė akis.
— Mano? Už ką?
— Išspaudei iš žydo po dvidešimt pen

kis centus viršaus. Aš niekada to nebū
čiau padaręs. Tavo galva, mano kviečiai, 
tad tuos, ką išspaudei, padalinau per pusę. 
Pusė man, pusė tau.

— Bet aš negaliu...
— Ne, ne, Prany. Gyvenkim', kaip žmo

nės, bet iškaičiuokimės, kaip žydai, tada 
niekada jokio piktumo nebus.

— Gerai. Vakar statei tamsta, tai šian
dien statau aš.

— Ir nestatai. Leisk man pabaigti. Kai 
užsikviesi, tada statysi. Dabar užsikvie- 
čiiau aš. O tuos pasidėk ir laikyk. Kai gau
si žemės, reikės sėklos. Jai palaikyk, o da
bar Sveikas, — pakėlė taurelę.

Pakėlė ir Prainys.

Iš tiesų jau tradicija virtusi yra Vokie
tijoje Saariando ir Mieliau apylinkėse 
šventė: „Lietuvių Diena“. Rodos, šių eilu
čių autoriui prieš ketverius metus kilo 
mintis kviestis talkon kaimyninę Miesau 
apylinkę ir surengti maždaug geografi
niam vidury tikrai šventišką renginį. Lai
kas pasirodė pats geriausias —■ gegužės 
pradžia. Ir šventę tą pagaliau vadink kaip 
nori: čia pat Motinos diena, Pavasario 
šventė, katalikams — Marijos mėnuo, na, 
ir pavadinome tęs šventes viskam tinka-

Dar kartą apie 
pavasari

Prieškarinis gyvenimas liko tik mano 
prisiminimuose.

prieškarinės Ukmergės miesto gatvės 
liko tik mano prisiminimuose 
ir prieškarinės žydinčios jaunos mergaitės 

ir jaunos meterys 
liko tik mano prisiminimuose.

Keturiasdešimčiai metų praėjus, 
daug kas norėtų iš naujo pradėti gyventi 

savo gyvenimą, 
idant galėtų geriau ir gražiau gyventi, 
tiktai aš nenorėčiau iš naujo pradėti 

gyventi, 
nes su savo prigimtimi 
ir su savo įgimto būdo savybėmis 
aš neįneščiau nič nieko naujo į savo 

gyvenimą, 
aš tik iš naujo kartočiau tai. 
ką esu kartojęs, 
tai yra, 
vėl iš naujo kraustyčiausi iš proto 
dėl kiekvienos gražios mergaitės arba 

gražios moteriškės, 
nes gimiau karštakošis 
ir karštakošis numirsiu, 
ir dėl to nei kiek nesijaudinu, 
nes geriau yra degti, 
negu nedegti, 
nes geriau yra visą gyvenimą 
kartu su pavasario kvepiančiom vyšniom 

žydėti, 
negu visai nežydėti, 
ir dėl to aš kartoju tai, 
ką esu jau kartojęs: 
Tegyvuoja gyvenimas! 
Tegyvuoja pavasaris! 
Tegyvuoja pavasario meilėje žydinčios 

vyšnios!

vaizduojama, kaip Bertulis sugundė Pnanį 
neteisingai liudyti ir pasodinti į kalėjimą 
niekuo n eik altą Sabonių Petrą. Gundymas 
pasisekė, bet iš tos ištraukos, deja, nema
tyti, kodėl Bertuliui taip rūpėjo įkišti ka- 
lėjiman Petrą.

Red.

— Neblogai kviečių dulkes nuplauti, —■ 
tęsė Bertulis. — Aš nemėgstu pasigerti, 
bet taurelė Ikita po gerai užbaigto darbo 
praverčia. O kaip gražiai tu Kaplaną šian
dien sunaliitei. Dabar žiūriu į tave dr galvo
ju, kad gerai būtų tokį kaimyną turėti. 
Galėtumėm palenktyniauti.

— Lenktyniauti -su tamsta?
— Kodėl ne? Galvą turi, išmanymo ne

trūksta.
— Tik lenktynių arklio nėra.
— Dabar nėra, bet greitai turėsi ir tą. 

Ko reikėtų, kad visi tokiais keliais vaikš
čiotų. Svetimo nenori, savo neapleidi. Da
bar dirbi, pavargsti, krenti į lovą, kaip ak
muo į vandenį, o kad savo turėsi, tai pra
sigyvensi, pamatysi, —- bus sudiev miege
liui .

— Žinoma, ant savo sėdint daugiau rū
pesčių bus. Gal ir užmigti kartais bus sun
kiau. Tegu sau. Kai yra kuo rūpintis, tai 
ir neužmigti smagu.

— Taip tai taip. Tik kad ta nemiga ne
migai nelygu. Seniau nė į galvą neateida
vo, o po Kuirdulio kryžiavimo ir aš pats 
negailiu užmigti. Rodos, spėsi sudėti akis, 
ir atsiras prie lovos koks galvažudys. 
At-ims ir sveikatą ir įką turi. Ką bloga 
Kurdulis kam padarė? Kam ant kojos už
mynė? Pinigus skolino? Pasiritęs niekam 
į gerklę jų nekišo. Kas prašė, tam davė. 
O dabar (kas. Atėjo perkarusių šunų gau
ja, atėmė sveikatą, atėmė turtą. Gerai, 
'kad dar pats tą aukso saują išsaugojai.

— Žemę paliko, — įsiterpė Pranys.
— Žemę! Žemės, broliuk, neatsikąs!. Jai 

reikia sveikatos. Ką šiandien Kurdulis 
veiktų, jeigu turėtų ne patį, o kokį šunelį 
perėjūną. Paskutinį prarastų. Ar daug to
kių yra, kuriuos galėtum į miestą išsiųsti 
su kviečių vežimu? Ar šiaip suk galvą, ar 
taip, iš už marių jie tikrai neatėjo. Turė
jo būti iš kur nors čia pat. Kad ilš toli, tai 
būtų puolę kur į stambų ūkį, nors ten gal 
ir mažiau tebūtų radę, negu pas Kurdulį. 
Atėjo su žinia. Nepasisekė, neišsinešė 
daug pinigų, bet išsinešė šį tą paėsti ir 
nuogam užpakaliui pridengti. Dabar sėdi 
ausis suglaudę, bet ar ilgam. Išalks ir vėl 
parodys dantis. Va, kad ir ialš pats: parda
viau kviečius ir bijau met namo eiti. Atei
na naktis, ir pradedi bijoti, kad reikės už
migti. Nebeišmanai nei kur gulti, nei kaip 
duris užsitaisyti. Pačiam diabar tas nė į 
galvą, 'bet kai prasigyvensi, pajusi, kaip 
yna, kad pavargęs lovos baidaisi.

mu vardu: „Lietuvių Diena“.
Šiemet tai šventei jau ėmėme ruoštas 

■tarsi saivačir.ie isupnanitaįmam (reikalui. 
Šventės lygio įpratome nedaryti akademi
nio, su ilgiausia paskaita. Priėjome išva
dos, kad esame pajėgūs patys pasiruošti 
keliems neilgiems, šventei pritaikytiems 
pranešimams. Kalbėti ne per ilgai, bet už
tai ne vienam, o keliems. Suderinti šven
tišką rimtį su paprastu kasdieniškumu, 
šventei skinti visą popietį, nes tokiam su
sitikimui žmonės važiuoja ne tik dešimtis, 
bet neretas ir daugiau kaip 'šimltą kilomet
rų. Taigi tam pusdieniui tenka ir pamal
dos ir kiek mažiau orus dalykas, bet dar 
ne pasilinksminimas — šventei pritaikyti 
pranešimai. Toliau kur kas linksmiau, pa
laipsniui smagiau — akims pasiganyti lei
džia mūsų neinuilstą gimnazijos šokėjai. O 
paskui? Paskui linksminsime vienas kitą, 
vienais visus, o visi kiekvieną.

Šiais meteis šventė įvyko gegužės 6 d., 
šeštadienis, nes sekmadieniams įsunkiau 
gauti patalpas. Reikalus tvarkėme abiejų 
apylinkių valdybos — Nagei-Jurgauislkai- 
tė. Matulaitienė, Daubaris, Nevulis ir šių 
eilučių autorius. Mielai ir labai nuošir
džiai padėjo suorganizuoti gimnazistų at
vykimą (kunigas Skėrys, gimnazijoje dės
tantis religiją. Tali paslankūs moksleiviai 
su nemažiau paslankia savo mokytoja 
Dambriūniaite. Pakako telefoninio pokal
bio su Damibriūnaiite, ir ji be ceremonijų 
sutiko:

— Gerai, atvažiuojam, tik parūpinkit 
kelionės priemones ir po šokių truputį vi- 
siems užkąsti ir atsigerti.

Šventėn atbildėjo bene keturios priva
čios maišiuos ir gimnazijos nuosavas auto
busiukas.

Religinei šventės daliai įkvietėmės pa
galbon kunigą Liubliną, nedrąsiai pasitik
rindama: o gal turės laiko ir pats vyskupas 
dr. Deksnys tokiai, kad ir ne aukšto ly
gio, šventei pagerbti. Ir, žiū, net iš Romos 
specialiai mumis, saarlandiečiams ir miiie- 
sauiškiams, mūsų Ganytojas surado lai
ko.

Katalikams pamaldas laikė vysk. dr.

Atsiusta paminėti
Vokietijos L. B. Valdybos Informacijos, 

Nr. 3/4, 1978 m. Leidžia Litauische Volks- 
gemeinschaft in der Bundėsrepublik 
Deutschland, Romuva, 684 Lampertheim- 
Huettenfeld.

Karys, Nr. 2, 1978 m. vasaris. Pasaulio 
Lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurna
las, leidžia L. V. S. Ramovė, N. Y. Skyrius, 
JAV.

Ateitis, Nr. 3. 1978 m. kovas. Ateitinin
kų Federacijos katalikiškos-lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. Leidžia 
Ateitininkų Federacija, Čikaga.

Aidai. Nr. 3, 1978 m. kovas. Mėnesinis 
kultūros žurnalas, leidžia Tėvai Pranciš
konai, Brooklyn, JAV.

— Nesakyk, tamsta, žinau. Aš irgi kelis 
litus savo skrynutėj turėjau. Kai močiau, 
kaip žmogų kankina, nebegaliu nebijoti. Ir 
Marcė bijo. Juk ji neturi nė prie užpaka
lio prilipusio cento, bet bijo dr gana.

—- Tai ir diabar skrynutėj tebelaikai? — 
labai rimtai paklausė Bertulis.

— Nebelaikau. Kai išmokau į banką 
vaikščioti, nunešiau ir savo. Bet vis tiek 
bijau.

— Ir gerai. Iš banko ne tik niekas ne
atims, bet dar paaugs. Protingai padarei. 
Jeigu kitaip negalima, tegu nors pinigas 
pinigą dirba. Bet vieno tai tikrai negaliu 
suprasti. Pats juk tą apylinkę pažįsti sker
sai ir išilgai. Galima sakyti, visus nulup
tus pažintum', argi tai nė vienas ir neding
telėjo? Juk dr šnekėjo ir vaikščiojo. Kad 
ir tas, su kuriuo pastogėmis graibėt. Su 
manim tikrai galėtum atvirai šnekėti. 
Kurduliai galėjo ir nepažinti — jie patys 
nedaug kur maišosi. Bet arba pats, arba 
Marcelė... Argi judu tarpusavy taip ir ne
pasišnek alt. ..

Pranys tylėjo. Sukino tarp kietų pirštų 
trapų stikliuką, nepakėlė nuo jo alkių, lyg 
stiklo kampučių žyburiiavimuose norėtų 
patį galvažudį pamatyti.

— Žinau, kad baisu ir pačiam, — nepa
leido Bertulis. — Kad ir tylėtum, vis tiek 
baisu. Nemanyk, jie irgi galvoja, kad ga
lėjai pažinti, (kad gali išsižioti. Pats tyli ir 
žinai, kad tyli, bet jie nežino. Suprantu, 
kad esi sau vyras, ir tas dar blogiau. Jei
gu būtum koks skystalas, pagąsdintų, ir 
tylėtum, bet dabar tu ne tam. Ir jie žino, 
kad ne tam. Vaikšto aplinkui, užpakalius 
užraukę. Pažino ar nepažino? O kai susi
galvos, kad pažino, tada nepaglostys. Ži
nau, kad baugu. Ir man būtų baugu, bet 
čia mudu galimi kalbėtis drąsiai, kaip vy
ras įsu vyru (arba kaip senas ūkininkas su 
būsimu ūkininku. Matau, kad tikrai nori 
būti ūkininkas. Ir jeigu sakiau, kad padė
siu, tad ir padėsiu. Jeigu nenorėsi Panuo
valyje, rasim (kitur, o jeigu ne, tai ne. Aš 
tik noriu pasakyti, kad taip gyventi bai
siau, negu pasakyti. Man būtų baisiau. Ei
ni, guli, keli — .ir vis su tuo pačiu rūpes
čiu: kada jie susigalvos, kad tu tikrai pa
žinai. Tu tikrai akmeninis, Pranciškau. 
Tavo vietoj būdamas, sienomis 'pradėčiau 
karstytis. Bet mudu visiškai užmiršom, ko 
atėję. Sveikas!

(Bus daugiau)

Deksnys, asistuojant kunigams Liubinui 
ir Bernatoniai', evangelikai rinkosi į pro
testantų bažnyčią, kur pamaldas įsu Šv. 
vakariene laikė kun. Skėrys. Katalikų 
bažnyčioje buvo galima priskaičiuoti gal 
nepilnas šimtas, o evangelikų arti trisde
šimt asmenų, šeštą valandą vakare susi
rinkome visi į „Pfeirrzentrum“ salę. Dau
giau nei šimtą žmonių talpinanti salė bu
vo pilna, šventės pasaulietiškąją dalį ati
darė šių eilučių autorius. Jis pasveikino 
J. E. vyskupv, jį lydinčius dvasiškius bei 
evangelikų kunigą Skėrį, Saarilando vy
riausybės atstovą vyriausybės tarėją Bor- 
mianną, pasidžiaugė gausiu tautiečių atsi
lankymu.

Sveikinimo žodį tarė J. E. vysk. Deks
nys. Jis suminėjo, kad š'i šventė beveik su
tampa su Motinos diena, o molinos rolė iš
eivijoje labai svarbi. Nuo motinos kaip tik 
priiklaiuiso ir vaiko pamaldumais ir jo meilė 
savo tėvų žemei.

Sveikinimo žodį tarė p. Bormann vokiš
kai. Jis pabrėžė, kad vokiečiai laibai pa-

(Nukelta į 4 psl.)

Su lietuviais 
pasaulyje

PREMIJOS UŽ RAŠINIUS 
ŠAULIŠKOMIS TEMOMIS

šaulių sąjungos centro valdyba buvo 
paskelbusi rašinių šauliškomis temomis 
konkursą.

Paskirtos už juos trys premijos. Pirmą
ją (150 dol.) gavo Jurgis Gliaudą, antrą
ją (100 dol.) Andrius Mironas, trečiąją 
(75 dol.) Stepas Jakubickas.

MIRĖ DR. G. VALANČIUS
Los Angeles mieste mirė dr. Grigas Va

lančius, knygos „Didysis Žemaitis“ auto
rius.

NUSTATYTAS LAIKAS LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJAI 

SKIRTI
Gegužės 13 d. Lietuvių rašytojų draugi

jos valdybos posėdyje New Yorke nutar
ta LRD premiją, pradedant 1979 m., skir
ti tarp vasario 10 ir kovo 10 d. d. Knygų 
vertinimo komisija sudaroma 1978 m. 
rugsėjo mėnesį. Vėliausia data knygoms 
gauti ■— sausio 31 d. Premijai įteikti ruo
šiami literatūros vakarai.

PREMIJA DR. TOMUI REMEIKIUI
Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno 

jaunimo fondas paskyrė premiją už 1977 
m. dr. Tomui Remeikiuii, kuris dėsto Ca
lumet kolegijoje, yra vienas „Lituanus“ 
redaktorių, parašė net šešias knygas apie 
žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje 
(„Violations of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania“), rašo didžiulį veika
lą „Dissent in Lithuania since 1945“.

Anksčiau to fondo premijas yra gavę 
žurnalistas A. Rukšėnas, muzikas A. Va- 
isiait’is, visuomenininke D. Kezienė ir mu
zikas F .Stirolia.

ALBINAS ELSKUS TARP IŠKILIAUSIŲ 
VITRAŽISTŲ

New Yorke buvo suruošta 10 pačių iš
kiliausių JAV vitražistų paroda, ir joje su 
4 darbais dalyvavo dail. Albinais Elskus.

Ypač gražių atsiliepimų jis susilaukė už 
savo kūrinius „Trys obuoliai“ ir „Rožės 
langas Nr. 2“.

Parodoje sekmadieniais jis demonstruo
davo vitražų kūrimo techniką.

ŽYMUO IR 250 DOL. JULIUI ZAKARUI
Julius Zakaras dirba Australijos „The 

Sun“ ir „The Sydney Morning Herald“ 
laikraščiuose fotoreporteriu.

Pernai už savo darbą jis gavo specialų 
prizą. Šiemetiniame konkurse jam atiteko 
III vieta ir 250 dol.

KAIP POETAI RAŠO
Brooklyne (JAV) buvo suruošta poeto 

Stasio Santvara popietė. Apie jo kūrybą 
kalbėjo P. Naujokaitis. Kalbėjo ir pats 
poetas ir skaitė savo kūrinių. „Darbinin
ke“ aprašydamas tą šventę, p. j. atpasako
jo S Sanitvaro pasisakymą, (kaip jis sukū
rė du pačiais geriausiais pripažintus savo 
eilėraščius.

„Toliau pasakoljo, kaip Borisas Meln- 
gailiis mėgdavo pasikviesti poetus ir rašto 
žmones į savo dvarą prie Mūšos upės. 
Kartą ten buvo ir Stasys Santvaras. Visi 
suėjo bibliotekom Kazys Binkis, išdaigų 
mėgėjas, staiga kreipiasi į šeimininką: 
„Duok kiekvienam po lapą popieriaus ir 
pieštuką, ir tegu rašo eilėraštį. Laikas 15 
minučių. Kas parašys geriausią?!“

Santvaras įsirangę į langą ir galvoja, ką 
rašyti. Prieš tai buvo matęs duoną ant 
stalo. Taip atėjo mintis, ir parašė eilėraš
tį —■ Rudenio duona.

Eiles surinko Kazimieras Binkis ir pri
pažino. kad geriausias eilėraštis — tai Sta
sio Santvara. Už tai jis gavo gėlių vaini
ką.

Santvaras pasistatė namus Palangoje, 
visai prie Klaipėdos krašto sienos. Ten 
griebėsi Skaityti žymų filosofą — Imima- 
nuelį Kantą. Ten rado pastraipėlę eipie 
gintare esantį vabalėlį. Kiek daug jis pa
sakytų, jei prakalbėtų.

Įkvėpė poetą, ir ėmė rašyti. Rašė 8 va
landas, suplėšė daugybę popieriaus ir pa
rašė 8 eilučių eilėraštį. Tą eilėraštį apie 
vabalėlį ir paskaitė toje popietėje“.
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Majorca pavasari Muzikos Enciklopedija
Pasaulio žinomi žmonės, istorijoje pali

kę savo pėdsakus, vėlesnėms kartoms vir
to savotišku magnetu, traukiančiu pama
tyti jų lankytas ar gyventas vietas.

Savo laiku iškaičiau, vėliau pamačiau ir 
televizijoje Valldemosos vienuolyną, ku
riame Chopen'as ir prancūzų rašytoja G. 
Sand kurį laiką praleido kartu.

Tai atkreipė mano dėmesį į Majorcą 
(Mallorcą), Ispanijos salą Viduržemio jū
roje.

Gerai pažindamas tos jūros salų karlštį 
vasaros metu, porą kartų minimoje saloje 
lankiausi rudenį, o šį kantą pavasarį, į ba
landžio pabaigą.

Žinoma, ne Chopen'as ar Sand viliojo 
trečią kartą atsidurti ten, bet tos salos 
grožis, išraižyti krantai, gausūs pušynai, 

Romas Spalis
nuolat kintą vaizdai. Ne be reikalo keli 
milijonai žmonių aplanko tą salą ikiaismet. 
Ypač daug vokiečių, anglų, belgų, yra ir 
šveicarų.

Kiekvieno toje saloje atsidūrusio turis
to įtartum šventa pareiga nuvykti į Vall- 
demosą. Sezono metu ten būna spūstis, ne
patogu. Įėjimo bilietai perkami iš anksto, 
atveža tave ir išveža nustatytą valandą, 
nes jau laukia kitų turistų eilės. Graži ro
mantiška vietelė virto savotišku fabriku, 
kuris nuo ryto iki vakaro pagal tvarkaraš
tį įleidžia tūkstančius žmonių ir tiek pat 
išmeta.

Pirmą kartą ten nuvykęs, iš aprodiančių 
vienuolyną tikėjausi daug sužinoti apie tą 
garsiąją porą, dėl kurios dabar čia tas vi
sas triukšmas, bet nusivyliau pajutęs, ikiad 
čia rūpi tik biznis, kuo daugiau įpiršti 
'knygų apie kompozitorių ir rašytoją, o ne 
pasotinti turisto smalsumą.

Vienuolynas nedidelis. Jis stovi vakario 
nėję kalnuotoje salos ’dalyje tarp vešlios 
augmenijos su vaizdais į klonius ir kalnus.

Pabėgus nuo gerklę plėšančių vadovų 
arba atsidūrus ten ne sezono metu, galimą 
labiau susikaupti ir atgaivinti šios garsios 
poros gyvenimą buvusioje vienatvėje ir 
tyloje.

Kambaryje stovi Chopen'o pianinas, jo 
taisytos gaidos. Čia jis sukūrė polonezą 
A-dur, scherzo Cis mol ir kitus kūrinius. 
Greta gaidų — G. Sand romanų rankraš
čiai. Gaila, nesuprantu prancūziškai. Čia 
pat veranda, žiūrinti į gilią daubą, už jos 
stati aukštuma. Šioje vietoje garsiosios 
poros sėdėta, diskutuota.

Tačiau kad ir graži vieta, bet, mano ma
nymu, jai labiau charakteringas liūdesys, 
fatalizmas, o ne džiaugsmas, pakilimais. 
Ypač į vakarą čia pilna švelnaus liūdesio, 
melancholijos. Tik poros meilė galėjo 
Skaidrinti tą nuotaiką.

Niekiais jau neatsuks laiko atgal. Neiš- 
girsime skambinančio Chopen'o, neišgirsi- 
me Sand'os balso, skaitančios jam savo 
romanų ištraukas...

Be Valldemosos, salelė garsi ir Drach'o 
urvu. Anot ispanų, savo didumu jis antra
sis Europoje. Verta jį pamatyti, bet lygiai 
sunku patekti, nes taip pat tūkstančiai pi
ligrimų veržiasi į tą milžinišką požemį, 
fantastiškai išpuoštą įvairiaspalviais sta
laktitais, stalagmitais su juodu ežerėliu 
vidury urvo.

Toje didžiulėje erdvėje yra ir amfiteat
ras su gera akustika, rodos, talpinąs dau
giau kaip tūkstantį žmonių. Susėdusioms 
turistams pagrojama kažkokia simfonija, 
ir ežerėliu praplaukia elektros lemputėmis 
papuoštos gondolos.

Šioje vietoje būtų įmanoma surengti 
puikius koncertus ar pastatyti fantastiš
kus vaidinimus, bet urvo savininkams tai 
nerūpi. Ir be tų pastangų milijonai pezetų 
suplaukia jiems į kišenę už tą gamtos iš
augintą originalų ir nuostabiai išpuoštą, 
išgražintą urvą. Kiek teko sužinoti, jis yra 
privačių šeimininkų rankose.

Na, iStroSkusiiems gera vieta yra Mana- 
cor likerių, vynų gamyklos. Viena patalpa 
skirta svečiams. Ilgos eilės medinių staiti- 
nėlių su kranais, įsu pavadinimais laukia 
turistų. Už dyką ragauk, kiek įsveikata lei
džia. Niekas nežiūri, nedraudžia, stikliukų 
irgi pristatyta.

Diena buvo karšta. Norėjosi gerti. Pa
stebėjau, kad likeriai marina mano troš
kulį. Ragavau, o jų devynios galybės. Kuo 
ilgiau gėriau, tuo sunkiau buvo atskirti, 
kuris yra muskato, vyšnių, bananų ir t. t. 
Troškulį numalšinau. ir kojos nesipainio
jo, ir dainuoti nesinorėjo. Kuo stipresnis 
gėrimas, tuo mažiau jis tave veikia.

Žinoma, saloje yra ir daugiau lankytinų 
vietų, bet, be pirmųjų dviejų čia apraišy
tų, ir kitur Europoje panašių galima ras
ti.

Gamtos atžvilgiu sala ypač apdovanota. 
Švelnus klimatas, išraižyti krantai, pušy
nai. dažnai besikeičią vaizdui, turtinga na
ši žemė, duodanti dukart derlių į metus, 
mėlynoji Viduržemio jūra gali patenkinti 
kad ir išlepintą skonį. O nuvykus ten į ba
landžio pabaigą, galima pamatyti ir Lie
tuvos liepos pradžią, bent tai rodė banguo
ją avižų, miežių medumi kvepią laukai.

Po lietaus sezono sala nuostabi savo ža
lumu. krūmai apipilti baltais žiedais, tar
tum sniegu, o į pavakarį paukščių koncer
tas sklinda iš tankiai apaugusių slėnių. 
Tuo metu sala ramesnė, be erzelio, be 
triukšmo, be jūros ošimą draskančios 
plokštelių muzikos. Jūros vanduo dar šal

tokas, retas drįsta lįsti į vandenį, pakran
tės tuščios, daug viešbučių atidaroma tik 
■nuo gegužės pradžios, bet sutinki daug 
vaikščiojančių, ypač jaunimo.

Pirmą kartą išmėginau ir kitą atostoga
vimo būdą. Gal kam jis būtų naudingas.

Pernai rudenį pietinėje Majorcos dalyje 
susipažinom su anglų pora. Jie buvo ne 
viešbučių, bet apartamentų šalininkai. 
Taigi šį kartą susigundėm ir mes. Rytinė
je dalyje prie Cala Dor, už pusantro kilo
metro nuo jos, yria maža vietelė prie gi
lios įlankėlės — Cala Ferrera. Ten įtik po
ra viešbučių, supermarketas, keletas už
kandinių ir Ferrera Park apartamentai 
tarp pušynėlių su vaizdais į įlanką ir jū
rą. Mūsų apartiamentas antrame aukšte. 
Jis skirtas keturiems, bet kadangi tuo me
tu dar tuštoka, tai atiduotas mums 
dviems. Du miegamieji’, maloni svetainė 
ir valgomasis kartu su maža pertvarėle 
virtuvei, puiki didelė veranda ir vonios 
kambarys. Dieną naktį karstas vanduo, 
Virtuvėlė aprūpinta gazu, visais indais, 
šaldytuvu. Visuose kambariuose elektrinis 
šildymas, jei pasitaikytų šaltesnės nak
tys.

Atvykę vėlai vakare, radome ir ’maisto 
produktų su vairiais ir vynu. Išskyrus 
sekmadienius, ateidavo moteris valyti 
kambarių, kaip kad ir viešbučiuose.

Mėgstantiems mirkti jūroje (šiose vie
tose tik įlankėlių rankovių galai tetinka 
paplūdimiui, o šiaip mylių myliom stačios 
uolos, besileidžiančios į jūrą ir įlankėles), 
pragulėti dienas prieš saulę — šis atosto
gų būdas gal ir netinka, nes reikia rūpin
tis savimi. Tačiau judriems žmonėms, 
mėgstantiems laisvę, keliavimą, tylą, su
sikaupimą — jis gali patikti. Žinoma, 
naudingas ir turintiems skilvio negalavi
mų, nepakenčiančių alyvas.

Viešbučiuose apsistojus, niekad neteko 
pasinaudoti vakaro palaima. Po septynių 
jau turėdavai būti viešbuty, reikėdavo 
persirengti,, nusiskusti, o patekęs į salę, 
žmogus prasėdėdavai, iki visai sutemda
vo. Dabar, kad ir apšepęs, po ankstyvos 
vakarienės galėjai sprukti j vakaro palai
mą, saulei spalvomis dažant debesis, 
paukščiams suokiant nuostabioje slenkan
čio vakaro tyloje.

Tuo labiau dienos metu, nepriklausyda
mas nuo viešbučio valandų, galėjai slam
pinėti po apylinkę, privarydamas tų kilo
metrų tiek ir tiek, užtat miegodavai, kaip 
kūdikis lopšy.

Kelias nuo Cala Dor iki Porto Petro 
tarp žaliuojančios avižų, miežių, jūros, 
nubanguojančios iki horizonto, daugiau 
nuvalydavo žmogų, atjaunindavo dvasiš
kai, negu visos jogų meditacijos. Toli kai
rėje pusėje kyšojo lazurko spalvos jūros 
lopinėliai, dešinėje žvelgė kalnelių ilgos 
keteros, ir tarne milžiniškame plote pasi
jusdavai lyg koks vabalėlis, šliaužiąs pla
čiuoju keliu.

Lygiai kelias tarp Cala Ferrera iki Ca
la Horta dėl savo didingų besikeičiančių 
vaizdų vertas kartoti, ypač į vakarą.

Girdėjome, kad saloje nėra bedarbių, 
ūkiai gražiai tvarkomi, darbininkai namo 
grįžta motociklais, viri gražiai apsirengę, 
ir tai turistų nuopelnus.

Jei viešbutyje ir vakare dažnai trenkė 
muzika, žėrėdavo šviesas, tai apartamen
to verandoje, susisupęs į tylą ir tamsą, 
įsiklausęs į ’beveik čia pat prie kojų ban
gų plakimą, galėjai kurti, galvoti. Proble
mos klostėsi be pastangų į darnų vienetą. 
Grįžus liš pirmos dienos bus galima pasi
nerti į darbą. Tik dėl to grįžimo... Pal
mes aerodromas prisigrūdęs žmonių, ne
tinka tokioms minioms. Jokių kontrolių, 
čiupinėjamu, net nesidomėta pasu. Gabenk 
ginklus, grobk lėktuvus, jei turi noro. Iš 
dešimties išskridusių lėktuvų pastebėjo
me, kad tik į vieną buvo tikrinami žmo
nės. Prie tokios tvankos, kad ir nesumokė
jęs už bilietą, galėjai atsidurti Libijoje ar 
pas Castro svečiuose.

Jau pakilęs į orą, žvilgterėjau į tą Vi
duržemio jūros gėlę Majorcą. Netrukus 
saulės karštis iščiulps bujojiančiias rožes, 
nuleips žydintieji krūmai, dalgės išklos 
pilnus aromatų laukus, ir vietoje to vėjais 
nešios odos pirakiatito, kremų, pudrų kva
pus, pakrantėse išsirikiuos ilgos eilės grar 
žiu ir mažiau gražių kūnų, negyvai spok
sančių į dangų. Ak, gyvenimo pavasaris 
toks trumpas...

ZAMBIJOS PREZIDENTO ANEKDOTAS

Viešėdamas Britanijoje, Zambijos prez. 
Kaunda pietų metu aukštiesiems britų 
svečiams papasakojo afrikietišką anekdo
tą.

Sako, jo valdomos juodųjų Zambijos 
baltasis nuvažiavo į Pietų Afriką. Ten jis 
susitiko ’seniai nematytą gerą pažįstamą 
— minister! pirmininką Vorsterį. Pasikal
bėjo jie apie senus laikus, o kai kalba iš
sibaigė, tada svečias ir klausia Vorsterį:

— Sakyk, drauguži, ką gi tu gena dabar 
darai, kuo užsiimi?

Vorsteris susiraukė, bet vis dėlto atsa
kė:

— Aš gi ministeris pirmininkas! Ar ne
žinojai?

— Vargšas tu žmogus! — paguodė jį 
svečias. — Tame krašte, kur aš gyvenu, 
čiabuviai atlieka tokius darbus.

REIKIA BUDĖTI VISUR

Tokia antrašte atspausdintame straips
nyje („Draugas“. Nr. 65/11) A. R . sako: 
„Mūsų dalia jau tokia, kad visur ir visada 
turim budėti. Ne vien tik politinėj srity, 
bet ir kultūrinėj“. Autorius turi omenyje 
tuos atvejus, kai kitataučių specialybinė 
literatūra nutyli ar iškreipia lietuvius lie
čiančius faktus. Cituojami du pavyzdžiai, 
„Encyclopedia Britannica" dir „Grove's 
Dictionary of Music and Musicians". Kai 
pniėš kelerius metus išėjo naujia „Bri’tan- 
nicos“ laida, mūsų akademikai sukėlė ne
mažai vėjo, nes enciklopedija straipsniuo
se apie Lietuvą panaudojo tendencingus 
šaltinius. „Grove's" kritikuojamas visai 
kitu pagrindu: ligšiol išėjusiose laidose 
lietuvių muzika visai nepaminėta.

„Europos Lietuvio“ bendradarbiui pa
vyko sužinoti, kad naujoje „Grove's“ lai
doje, kuri bus atspausdinta 1979 metais, 
bus rašoma apie mūsų muziką ir apie ke
lis mūsų muzikus. Pagrindiniam straips
niui „Lithuania“ bus Skirta apie tris en
ciklopedijos puslapius. Jame aprašoma 
lietuvių meninė lir liaudies kūryba. Gana 
plačiai apraišomos liaudies dainos, tauti
niai šokiai bei liaudies instrumentai. Kitas 
gana ilgas 'straipsnis bus apie Vilnių. Taip 
pat bus trumpesni straipsneliai apie Edu
ardą Balsį, M. K. Čiurlionį, Jadvygą Čiur
lionytę, Balį Dvarioną ir Juozą Tallait- 
Kelplšą. Neaišku, ar bus minimi išeivijoje 
gyveną lietuviai muzikai. Visi minėtieji 
straipsniai buvo paruošti anoje geležinės 
uždangos pusėje: Vilniuje ir Rygoje, nors 
šiuo metu vienas autorius (Joachim 
Braun) jau gyvena Vakaruose (Izraelyje).

Nespecialisto akimis žiūrint, straipsniai 
paraišyti objektyviai, istoriniai faktai ne
iškreipti. Žinoma, vienoje 'kitoje vietoje 
įrašyta „SSR“, kas išeivijos skaitytojlams 
bus ne prie širdies. Kas daugiausia krinta 
Į iaikį, tai visiškais nutylėjimas lenkų oku
pacijos laikotarpio Vilniaus muzikinėje 
istorijoje. Atrodytų, lyg per tą laikotarpį 
liet, kultūrinės veiklos tenai visiškai ne
buvo (tai, gal būt, nevisai tiesa).

Mums Skaudžiausias dalykas tai „Gro
ve's“ redakcijos nusistatymas prijungti 
Lietuvą ir kitas Baltijos respublikas prie 
Sovietų Sąjungos skyriaus, t. y. straipsnis 
„Lithuania“ bus, pagal geografinį paskirs
tymą, „USSR" dalis. Reikėtų daryti žygių, 
kad ateityje tai nepasikartotų ir kad Lie
tuva būtų minima kaip atskiras kraštas, 
panašiai kaip kitos valstybės Europoje. 
Teigiamas dalykas, kuriuo galima pasi
džiaugti, tai kad bibliografijoje mums pa
vyko įterpti literatūrą anglų kalba 
straipsnius, kurie lietuvių -muzikos tema 
buvo atspausdinti „Lituianus“ žurnale ir 
„Encyclopedia Lituanica“. Taip pat pavy
ko ištaisyti lietuviškas pavardes ir kai ku
riuos žodžius, kurie buvo iškraipyti, ma
tyt, verčiant straipsnius iš rusų kalbos.

Dabar spausdinamoji „Grove's Dictio
nary of Music and Musicians" Vl-oji lai
da, palyginti su anksty vesnią ja, yra gero
kai padidinta. Ją sudarys 20 tomų, kuriuo-

Kas ir kur padaryta ir kieno rankomis
Santrauka LNB pirmininko Zigmo Juro 

pranešimo akcininkų susirinkimui 1978 m. 
balandžio 15 d. 
Lietuvių Namai

Kaip ir visada, jie davė didžiausią dalį 
pelno. Metų bėgyje buvo pakeltos kamba
rių nuomos, pakilo baro apyvarta ir žy
miai padidėjo pajamos iš lošimo mašinų.

Remontams išleista 3.110,75 sv. (išce- 
mentuotas kiemas, pastatyta nauja tvora, 
pertvarkyti ir perdekonuoti 8 kambariai 
ir salė ir kt.).

Už gerą L. Namų pelną ir tvarkingą 
kambarių eksploataciją pareiškė padėką 
nepailstančiam administratoriui Kaziui 
Makūnui

Priminė, kad praeitą vasarą Namuose 
buvo suruoštas priėmimas Studijų savai
tės dalyviams, kurie ta proga susipažino 
su veikla ir darbais. Šiaip nuolat užsuka 
iš užsienio pro Londoną pravažiuojantieji 
lietuviai.

Gautas leidimas pastatyti kieme sandė
liuką (kainuos apie 1.000 sv.).

Lietuvių Sodyba

Pelnas taip pat padidėjo, nors apyvarta 
maža tepasikeitė. Kad apyvarta nedidėjo, 
be kita ko, svarbi priežastis: draugija, ku
ri labai dažnai naudodavosi Sodybos pa
talpomis, įsigijo savo klubą. Stengiamasi 
surasti naujų klijentų.

Remontams išleista 3.430,84 sv. (apati
niame aukšte įrengtas atskiras butas, per
tvarkytas koridorius, atremontuoti kai ku
rie kambariai). Atlyginimų išlaidos -padi
dėjo (dabar niekam nebemokama iš kokių 
nors atsitiktinių pajamų, turėta nudatiniis 
virėjas, ir kurį laiką dirbo 2 tarnautojai, 
kuriuos tikėtasi, kai įpras, padaryti vedė
jų pavaduotojais, bet jų jau nebėra).

Pensininkai nesinaudoja jiems papigin
tu atostogoms laiku. Jų Sodyboje daugiau 
ir lapsigyventi galėtų.

Aiškinamasi dėl atskirų medinių ar mū
rinių namelių statybos. Ruošiamasi per
tvarkyti kanalizaciją, pertvarkyti prie ba- 

I seino namelius persirengti.

se bus aprašyta visų tautų muzika. Kiek 
lietuvių kompozitoriai ar muzikai, gyveną 
užsienyje, bus paminėti, priklausys nuo 
atskirų skyrių redaktorių, kurie dirba 
įvairiose valstybėse.

Jeigu išeivijoje gyvenantieji lietuviai 
muzikali pavėlavo prisidėti prie enciklo
pedijos VI laidos patobulinimo, tai jie tu
rėtų bent budėti ir nurodyti leidėjams 
klaidas, kai bus ruošiamos naujos laidos.

aVč

STASIUI BOSIKIUI 50 METŲ

Birželio 1 d. „Nidos“ spaustuvės vedė
jui Stasiui Bosikiui sukako 50 metų am
žiaus.

Jubiliatas jau septyneri metai sėkmin
gai vadovauja spaustuvei, kuri spausdina 
„Europos Lietuvį“, „Nidos“ klubo leidinius 
lir -kitus darbus.

Šiuo -metu „Nidia“ spausdina didesnę 
gausiai iliustruotą knygą — DBLS istori
ją.

ŽEMAIČIŲ DŪDŲ ŠVENTEI

Birželio pradžioje, „Tiesos“ pranešimu, 
Mažeikiuose ruošiama pirmoji žemaičių 
dūdų šventė.

Jai ruošiasi pusantro tūkstančio rajono 
saviveiklininkų: dainų mokosi 15 chorų, 
repetuoja apie 40 šokių ratelių, ruošiasi 
šventei apie 300 gimnazistų.

ANGLIAKASYS, KURIS NENORI 
STREIKUOTI

Bamsley mieste, Britanijoje, prieš -anglia
kasių profesinės sąjungos būstinę vaikš
čioja plakatais apsikabinėjęs angliakasys 
Tomas Babrettias, protestuodamas prieš 
tos sąjungos vadovybės nutarimą strei
kuoti — palaikyti ’atlyginimais nepaten
kintus gelbėjimo brigados vyrus.

Jis reikalauja, kad būtų 'balsuojama, ar 
palaikyti tuos vyrus, ar ne, — nori demo
kratiškos tvarkos.

Spaudos skyrius
Jo nuostolis truputį sumažėjo. Spaustu

vei naujų mašinų -neįsigyta (remontams 
ir priežiūrai išleista 853 sv.). Atlyginimai 
sumažėjo.

Problema vis buvo latvių laikraščio 
spausdinimas mūsų spaustuvėje. Kurį lai
ką viskas ėjo sklandžiai, tačiau dėl inflia
cijos ’teko kelti atlyginimą už darbą, ir pa
galiau nebesusitanta dėl ateities — pasiū
lyta jiems susirasti kitą spaustuvę. Bėda 
dar buvo ta, kad jie visą laiką laikydavo 
užimtą vieną linotipą, ir tai pradėjo truk
dyti lietuviškiems darbams. Jiems išsi
krausčius ,tikimasi pagreitinti lietuviškų 
leidinių spausdinimą ir iš spaustuvės dar
bų gauti daugiau pelno.

Padėka dirbantiems ir 
talkininkaujantiems

Kad -akcininkams būtų dar aiškesnis re
vizorių sudarytasis balansas, pirma. Z. Ju
ras kai kuriuos 1977 m. duomenis palygi
na su 1976 metais.

Primena, kad pagal tradiciją ir šįkart 
DBLS tarybos deleguoti A. Bučys ir K. Bi- 
vainis tikrino LNB knygvedybą ir atskai
tomybę. Ieškoma būdų atskaitomybei pa
tobulinti ir dėl to aiškintasi su revizo
riais, kuriems už jų darbą reiškia padėką, 
taip pat ir tarybos revizoriams.

Dėkoja J. Bendoriui, kuris padeda tvar
kyti LNB atskaitomybę.

Susirgus „Europos Lietuvio“ redakto
riui J. Lūžai, jo pareigas laikinai perėmė 
redakcinė komisija.

Dėkoj-a A. Žukauskui, kuris tvarko 
„Eur. Lietuvio“ ladministracinius reikalus 
ir atlieka kitus bendro pobūdžio DBLS ir 
LNB darbus, ir vadinamojo pirmadienio 
klubo nariams — pik. T. Vidugiriui, P. 
Duobai ir P. Mašalaičiui, kurie rūpestin
gai ekspedijuoja „Europos Lietuvį“.

Birželio mėn. iš ilgai eitų LNB pirminin
ko pareigų pasitraukė inž. S. Nenortas, 
dalyvaująs DBLS ir LNB veikloje nuo pat 
šių organizacijų įkūrimo, su maža per
trauka vis dirbdamas valdybose. Z. Juras 
dėkoja jam už nuoširdžiausią bendradar
biavimą.
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DAR VIENAS PUNTUKO BROLIS

Ne taip daug Lietuvoje rasime akmenų 
gigantų. Ir štai staigmena. Didžiulis rie
dulys rastas Panevėžio rajono „Pergalės“ 
kolūkyje, Kltakmaniškio kaime.

Panevėžio melioracijos statybos-monta- 
vimo valdybos mechanizatoriai lygino po 
melioracijos išraustus laukus. Galingas 
buldozeris, už kažko užkliuvęs, kaip užke
rėtais sustojo. „Gal kipšas čia tūno įlin
dęs“, — pyktelėjo buldozerio mašinistas. 
Vienas, kitas, trečias bandymais, tačiau iŠ 
žemės išlindusi nedidelė akmeninė kepu
rėlė nė nekrustelėjo. Ilgai „prakaitavo“ 
buldozeris, tačiau kiekvieną kartą verstu
vas atsiremdavo į kietą ir nepajudinamą 
daiktą. Akmenukas taip ir liko nenugalė
tas. Teko jį atkasti. Koks buvo visų nuste
bimas, kai plačiai iškastoje duobėje pama
tė neįtikėtinai didžiulį riedulį.

Amžius tūnojęs žemėje, saulės šviesą iš
vydo dar vienas Puntuko brolis. O jis įsu 
garsiuoju Lietuvos akmeniu gali drąsiai 
lygintis. Apytiksliais paskaičiavimais, at
kastojo riedulio ilgis ir plotis apie 'šešis 
metrus, aukštis daugiau kaip trys metrai. 
Šis -akmuo sveria ne mažiau kaip 250 to
nų. Kaip palyginimą, skaitytojams norisi 
pateikti Puntuko matmenis. Ilgis — 6,9 
m, plotis — 6,7 m, o aukštis — 5,7 m. Tai
gi neseniai saulės Šviesą išvydęs mažai 
kuo nusileidžia savo garsiajam broliui!

V. Staselis („Valstiečių laikraštis“)

ŠIANDIENINIŲ KRAŠTOTYRININKŲ 
DARBAI

„Respublikinėje parodoje“, rašo „Tie
sa“, specialistai gerai įvertino E. Moraus- 
kienės darbą apie buvusį LKP Biržų ap
skrities komiteto pirmąjį sekretorių P. 
Paunksnį. Kraštotyrininkė, nuosekliai na- 
grinėdaima tų dienų įvykius, atkūrė pai- 
veikislą vieno iš partijos narių, kurių pa
siaukojimu, valią ir ryžtu pagrįsti pirmie
ji Tarybų valdžios pergalingi žingsniai 
Lietuvoje. Ignaliniškė kraštotyrininkė L. 
Talijūnienė paruošė partijos rajono komi
teto metraštį, o R. Skrebiškienė rinkinyje 
„Komunistai“ sukaupė vertingų duomenų 
apie Utenos rajono darbo pirmūnus. Per
nai kraštotyrininkai V. Laurynaltis , A. 
Mantinkus, A. Martinionis, D. Vaišytė per
davė Partijos institutui prie LKP CK 182 
lapus kalimo komunistų atsiminimų“.

Be kita ko, seniau kraštotyrininkai už- 
ralšinėdavo tautosaką, visokius etnografi
nius ir buitinius dalykus, 'kad išliktų me
džiaga apie tėvų ir senelių gyvenimą. Da
bar jų darbas susiaurėjo iki žinių rinkimo 
apie partijos sekretorius ir „pergalingus 
žingsnius“ ir strybų atsiminimus.

NAMŲ KOMITETAI, SUSIRINKIMAI IR 
KITA

„Dienos aidų“ skiltyje „Tiesoje“ rašo
ma:

„Sumaniai dirba Panevėžio miesto Vil
ties ’gatvės 4-ojo namo komitetas, vado
vaujamas pirmininko S. Guobio. Anksty
vą pavasarį ir prieš šventes gyventojai 
suburiami sutvarkyti namo aplinką, tvar
kos laiptinėse žiūri komiteto nariai, spren
džiant kokį svarbų klausimą, 'kviečiami 
visuotiniai ar laiptinių .gyventojų susirin
kimai. Namo komitetais švenčių proga pa
sveikina gyventojus; o jei ištinka nelai
mė, stengiamasi kuo galint padėti. Savo 
darbe komitetas visuomet remiasi akty
vu“.

DVEJI PASTATYTI, KITI STATOMI, 
DAR KITI NUMATOMI

Zarasų pakraštyje, prie kelio į Daugpi
lį, kaip praneša „Tiesa“, statomi daugia
bučiai namai.

Dveji jiau esą apgyvendinti, o kituose 
trijuose ir dviejuose bendrabučiuose dar 
dirba statybininkai.

Tame rajone, „'kurį baigti numatyta de
šimtajame penkmetyje, dar iškils“, kaip 
korespondencijoje rašoma, „280 vietų vai
kų lopšetliis-darželis, ©rodeMuojama 1.280 
vietų vidurinė mokykla, ilgainiui išaugs 
prekybos centras“.

KIEK LIETUVOJE PAGAMINTA 
PAUKŠTIENOS?

Praeitais metais Lietuvoje pagaminta 
daugiau 'kaip 31 tūkstantis tonų paukštie
nos, beveik ketvirtadaliu daugiau kaip 
1976 m.

Viščiukų mėsa toje statistikoje sudaro 
42, o antiena 31 proc.

Žąsienos pagaminta tik 40 tonų (13 to
nų mažiau kaip 1976 m.).

ŠIMTATŪKSTANTINIU TIRAŽU
Maskvos leidykla „Sovetskij pisatel“ 

100.000 egzempliorių tiražu išleido rusų 
■kalba vienoj knygoj Vytauto Bubnio ro
manų trilogiją „Alkana žemė“, „Po vasa
ros dangum“ ir „Nesėtų rugių žydėjimas“.

K. SAJA TARTU TEATRE
Estijos Tariu miesto „Vanemuinės“ te

atras pastatė Kazio Sajos muzikinę pasa
ką „Klemensais“.

Po to teatras dvi dienas tą vaidinimą ro
dė Taline.
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GALERIJA IŠLEIDO Į PENSIJĄ SAVO 
SKYRIAUS VEDĖJĄ V. JOKŪBAITĮ

Gegužės mėn. pabaigoje išėjo į pensiją 
Londono National Gallery paveikslų įrė
minimo Skyriaus vedėjas Vincas Jokūbai
tis. Ta proga -apie jį parašė birželio mėn. 
numeryje „National Gallery News“ ir at
spausdino jo dirbančio fotografiją.

Tame biuletenyje rašoma, kad V. Jokū
baitis gimė Lietuvoje, į Britaniją atsikėlė 
1948 m., o į NG dirbti atėjo 1964 m. Medį 
raižyti pamėgęs iš mažens, taigi galerijon 
dirbti atėjęs gerai įgudęs ir labai pasitar
navęs pakeisdamas, pagamindamas ar at
naujindamas paveikslų rėmus. Dideliu 
kruopštumu sukurdavęs tokius rėmus, ku
riuose išreikšdavęs atitinkamo laikotarpio 
stilių. Tikra-s meistras taip pat buvęs, kai 
tekdavo atnaujinti senstančius, apibyrėju
sius rėmus.

čiia-i: pirm. —- K. Tamošiūnas, sekt. — S. 
Bosikis ir ižd. — A. Žukauskas.

Valdyba reiškia didelę padėką T. Vidu
giriui už 25 metų vadovavimą Centriniam 
Skyriui.

Centrinio Skyr. valdyba

DERBY
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Šiuo pranešame, kad birželio 18 d. vie
tos DBLS Derby įkyrius rengia tragiškų 
birželio įvykių

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvykis „Duke of York“ vieš

bučio patalpose, Burton Rd., Derby, 7 vai. 
va!k.

Visus vietos bei apilinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai į šį 
minėjimą atsilankyti.

Skyriaus valdyba

jėgos stengiasi -perimti pasaulio valdymą 
į savo rankas.

Či-a pat buvo paroda dr literatūros apie
persekiojamąjį tikėjimą ir žmogaus lais
vę Rytų Europoje (buvo ir lietuvių kalba).

Ukrainiečiai tą dieną šventino savo pa
statytąjį paminklą persekiojamajai bažny
čiai Ukrainoje.

Lietuvių koplytėlė Aušros Vartų Mari
jos Carfino Grotoje, pastatyta -prel. J. Gu
tausko, šia proga buvo naujai perdažyta. 
Nors -kukli, bet gražiai atrodo. Būrelis lie
tuvių, tarp jų keletas moterų tautiniais 
rūbais, prie koplytėlės nusitraukė.

Ši diena mums padarė gražų įspūdį ir 
pažadino pasiryžti kovoti už persekioja
mąjį tikėjimą ir žmogaus laisvę.

Didelė -pagarba ir padėka Carfino kle
bonui k-an. J. Mullen, geram lietuvių prie- 
teliui, kuris organizavo šią dieną. Jis -ap
gailestavo, kad mūsų prel. J. Gutauskas 
dėl -ligos negalėjo dalyvauti.

PREL. J. GUTAUSKAS SVEIKSTA
Prel. J. Gutauskas buvo rimčiau susir

gęs. Turėjo operaciją. Dabar jau namuose 
ir -stiprėja, ir tikimės neužilgo jį pamatyti 
mūsų pamaldose.

>

Šventė Hamburgo mieste
(Atkelta iš 2 psl.)

UŽSISAKIUSIEJI LAUKIA KNYGOS

Į sąskrydį Lietuvių Sodybon buvo iš 
įvairių vietų suvažiavusių lietuvių, kurie 
nekantraudami skundžiasi, kad perdaug 
-ilgai negauna užsisakytosios knygos apie 
DBLS ir apskritai apie Britanijos lietu
vius d-r jų veiklą.

Dėl įvairių priežasčių knygos spausdini
mas iš tikro nusitęsė, bet spaustuvė tiki- 
si, kad dabar bus galima smarkiau susi
imti ir per vasarą baigti darbą. Rinkti ne
be kažin kiek yra likę, o keletas lankų jau 
ir atspausdinta. Tuoj bus laužomi ir 
spausdinami tolimesni lankai.

STOKE-on-TRENT

LONDONAS

SUSITIKSIME SU LANDSBERGIAIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po 'šiokios tokios -pertraukos į Londoną 
atvažiuoja rašytojas Algirdas Landsber
gis ir jo žmona Janina.

Palaikydami landsbergišką tradiciją, jie 
birželio 10 d. šeštadienį, 18 vai., bus Lie
tuvių Namuose ir suvaidins porą ištrau
kų iš samizdatinės, Lietuvoje parašytos 
dramos, o taip pat, tur būt, ir iš Algirdo 
Landsbergio naujausio kūrinio „Šventasis 
narvas“.

Kviečiami atsilankyti tradiciniai Lands
bergių literatūrinių vakarų dalyviai, o 
taip pat ir tie, kurie -tokių įdomybių dar 
nėra matę ir girdėję.

LITERATŪROS VAKARAS
Norintieji dalyvauti vakarienėje, kuri 

bus suruošta po rašytojo Algirdo Lands
bergio literatūros vakaro birželio 10 d., 
prašomi užsirašyti Liet. Namuose pas A. 
Žukauską.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
1941 metų Baisiojo Birželio įvykiai bus 

paminėti pamaldomis St. Miartin-in-the- 
Fiel-ds bažnyčioje, Trafalgar Square, Lon
done, šeštadienį, birželio 17 dieną, 12.00 
vai. Pamaldose dalyvaus kun. A. W-ili-ams, 
St. Martin-in-the-Fields klebonia-s, estų de
kanas dr. J. Taul, latvių kun. Girsis, S J, -ir 
dekanas Mužiks, ir lietuvių kun. V. Bag- 
danavičius, MIC. Pamaldas rengia B-altų 
Taryba. Visi tautiečiai kviečiami prisimin
ti Sibiro aukas, gausiai dalyvaujant par 
maldose.

S. KASPARO PAGERBIMAS
S. Kasparui, dirbaničam šv. Kazimiero 

parapijos pirmininku 20 metų, ruošiamas 
pagerbimo pobūvis šeštadienį, -birželio 10 
d., 8 vai. vak. Sporto ir Socialiniame klu
be, 345A Victoria Park Rd., E9.

Norintieji -dalyvauti, prašomi užsirašyti 
ar pranešti tel. 980-7463 iki birželio 8 d. 
Mokestis 2 svarai. Rašyti Ig. Dailidei, 12A 
Ponsonby House, Bishops Way, London, 
E2.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS NAUJA 
VALDYBA

Atsistatydinus pik. T. Vidugiriui iš Cen
trinio Skyriaus pirmininko pareigų, pagal 
įstatus į Centrinio Skyri-aus Valdybą įėjo 
kandidatas S. Bosikis.

Valdyba pasiskirstė pareigomis sekan-

ŠOKIŲ VAKARAS IR MENO PARODĖLĖ

DBLS Stoke-on-Tren-t skyriaus 25 me
tų veiklai atžymėti, 1978 m. liepos 15 d. 
ruošiami
ŠOKIŲ VAKARAS IR MENO PARODĖLĖ, 
-kurie įvyks Town Hall, Tunstall, Stoke-on- 
Trent.

Meno parodėlės pradžia 7 vai. Šokiai 
prasidės 8 vai. ligi vidurnakčio . Šokiams 
gros E. Dragūno šokių muzikos ansamblis 
(be modemiškų šokių — Klumpakojis, 
Noriu -miego, Suktinis, Valsas ir Polka). 
Pertraukos metu -bus da-inuojiamos lietu
viškos dainos. Skanių valgių bufetas, lo
terija ir baras. Įėjimas 1.00 įsv.

I šį parengimą stokiečiai maloniai kvie
čia kaimyninius skyrius, organizacijas ir 
pavienius lietuvius.

Skyriaus valdyba

PASKUTINIS VAKARAS SENOJE 
SALĖJE

Bellshilil Lietuvių Institute birželio 10 d. 
bus paskutinis šeimyniškas vakaras seno
joje salėje.

Naujoji salė jau -turi stogą ir langus. 
Rengiami -vidus ir kiemas.

Atrodo, kitas -pobūvis bus -jau naujojo
je salėje.

A. J.

ITALIJA

WOLVERHAMPTONAS
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Wolverhamptone DBLS įvykusiame su
sirinkime gegužės 20 d. išrinkta nauj-a val
dyba, kuri pasiskirstė pareigomis: pirm. 
— St. Markevičius, vicepirm. — VI. Nar
butas, sekr. — G. Kaminskienė, kaisin. — 
J. Žaliauskas, meno reikalams — G. Iva
nauskienė. Kandidatais -liko Danutė Price 
ir J. Ivanavičius.

Valdyba pirmame savo posėdyje nutarė 
Šaukti susirinkimą kiekvieną mėn. pasku
tinį šeštadienį -aptarti Skyriaus veiklą.

Visais skyriaus reikalais prašome rašy
ti šiuo adresu: St. Markevičius, Talbot 
Hotel, Princess Str., Wolverhampton.

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS
Romoje 1978 m. gegužės 13 d. gavo ku

nigo -šventimus Albertais Kazimieras Sta- 
lioraitis. Jį įšventino kardinolas Nasalli 
Rocca di Co-meliano vienoje Romos para
pijinėje bažnyčioje, kuri turi -vardą 
„Santa Protomartyri“. Pristatė Šv. -Kazi
miero kolegijos vicerektorius prel. dr. 
Paulius Jatulis.

Jaunasis kunigas yra gimęs 1954 m. ge
gužės 28 d. JAV-bėse Kalamazzo, Mich. 
vietovėje. -Nuo 1973 m. rudens -studijuoja 
Romoje Laterano universitete. Šventimuo
se niekas iŠ artimųjų giminių negalėjo da
lyvauti. Mama yna mirusi 1977 m. vasario 
11 id„ o prieš tai mirė ir jo jaunesnysis 
broliukais. Tėvelis ir sesutė negalėjo iš 
JAV-bių atvykti. Buvo atvykęs -iš Vokieti
jos jo tolimas giminaitis kun. Bronius Liu- 
binais. Jis asistavo kardinolui Nasalli Roc
ca d i Comeliano šventimų metu, o sekan
čią -dieną primicijose buvo -kun. Alberto 
K. Stalioraičio archidiakonu ir pasakė pri
taikytą pamokslą. Primicijose dalyvavo 
gausi grupė Romos lietuvių, kuriems pri- 
micijantas suteikė pirmąjį -kunigišką pa
laiminimą. Antradienį (gegužės 16 d.) pri- 
micijantias atlaikė Išv. Mišias pas lietuvius 
saleziečius Fraiscatti vietovėje.

garbiai atsiliepia apie kitataučius -ir -tuo 
labiau netekusius tėvynės, tad ir apie lie
tuvius.

Tema „motina“ kalbėjo Nagel-Jurgaus- 
kaitė. Ji kalbėjo apie motinos misiją šei
moje, aulklėjime ir vyrui -kaip partnerė jo 
darbe, neretai visai net nesistengdama iš
eiti paiti priekin. Jos manymu, tekios mo
tinos. kurios davė pasauliui Aleksandrą 
Didįjį, Vytautą, Einšteiną, jau atidavė sa
vo duoklę žmonijai su kaupu. Ji -atmetė 
eilę teorijų apie -auklėjimą.

— Ne veltui niekur ir neprigijo -teorija 
apie antiauitor-itetin-į -auklėjimą, — tvirtino 
N-agel, — nors ta teorija sukurta ne kiaim 
kit-am, kaip tik motinoms atpalaiduoti. 
Nors ir viliojanti teorija, atsieit, tegul vai
kas pats mokosi, kas galima daryti, o kas 
ne, bet nerado šalininkų ir baigia niuiblės- 
ti. Antra, niekam -tikusi teorija, anot Na
gel, tai „emancipacijos“ problema.

— Ar ne per vėlai emancipacijų -teoreitii- 
kaii susigriebė? — įklausė šyptelėjusi Na
gel. — Orleano Mergelė, Gražina emanci
pacijų teorijų dar nebuvo girdėjusios.

Keliais sakiniais Na-get apibūdino moti
ną lietuvę. Lietuvės motinos -kilnumą, di- 
džiiadvairiSkumą liudija net ir -kitataučiai. 
Čia ji ištisai pacitavo rašytojo Mero kal
bą Čikagoje, kurią jis pasakė priimdamas 
rašytojų draugijos jam skirtąją premiją. 
Ten jis sako: viena mano motina M-iriam 
Merienė — žydė. Ji mane pagimdė. Antra 
— DainauSkienė, apsaugojo mane nuo 
mirties žvyrduobėje ir pagimdė mane sep
tintuoju savo vaiku... Dar vieną teoriją 
atmetė Nagel, o tai bandymus rasti moti
nai pakaitalą -kaip tai: auklės, darželiai, 
lopšeliai. O ir sudėtingos auklėjimo pro
blemos, išdėstytos, -kaip elgtis vaikus auk
lėjant, ne taip jau moksliškai būtinos. 
Motinai reikaflingas motiniškumas, o ne 
sudėtingos teorijos. Rusų poetas Puškinas 
sako, kad motinos ‘j-iis visad nepa-sigendąs. 
Jam pasauly motiniškiausia... jo auklė. Jis 
jia-i skiria ir vieną savo geriausių eilių. O 
baigdama Nagel pacitavo Marcinkevičių, 
kuris savo eilėrašty -džiaugiasi turįs dvi 
motinas: tai — viena jo motina, antra jo 
vaikų motina; o rusų poetas Tobolskiis 
įspėja, kad motinais reikia branginti. Jos 
neilgai čia vieši, jos išeis neužilgo toli, to
li...

Truputį iššaukiamai suformulavo savo 
temą Marytė Palavinskaitė: Tėvynė? Kur? 
Kokia? Visų pirma ji nurodo du kraštuti
nius atvejus. Vienas: kai tėvynė imama 
pavyzdžiu -pasijuokti -iš tariamųjų patrio
tų, o kitas, kai tėvynės jausmais ima pikt
naudžiauti d-emaigogai-n-acionaliistai. Ji

VOKIETIJA

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

M. L. K. Koordinacinis Komitetas birže
lio 17 d. rengia išvežtųjų iminėj-imą. Visos 
organizacijos ir žmonės 4 vai. p .p. renka- 
siMostono kapinėse, iš kurių bus einama 
-prie lietuvių paminklinio kryžiaus, ir ten 
visų Manchesterio liet, organizacijų d-r vi
suomenės vardu bus padėtas bendras vai
nikas ir kalbamos maldos.

Po minėjimo visi vyksta į M. L. S. klu
bą, kur minėjimas bus tęsiamas.

Visus kviečiame atsilankyti.
M. L. K. Koordinacinis Komitetas

SCOTIJA.
o k‘t

SCHWETZINGEN
VYSKUPO VIZITAS

Gegužės 7 d., sekmadienį, vysk. dr. An
tanas Deksnys aplankė lietuvius, gyvenan
čius Schwetzingeno miestelyje. Tai vyrai, 
tarnaują 8591 LS kuopoje. Jiems k-apelio- 
nauja kun. Bronius Liubinas. Vysk. Deks- 
nio -apsilankymą galima pavadinti oficia
lia vizitacija. Svečią pirmiausia pasveiki
no LS kuopos vadas LS maj. Jonas K. Va
liūnas. Tad-a -sekė @v. Mišios su pamokslu 
apie švč. Mergelę Mariją, o galiausiai ge
gužinės pamaldos. Vyrai mišių mietu gra
žiai giedojo -lietuviškais sutartines. Vysku
pais pasidžiaugė gražiu dalyvavimu pamal
dose, padėkojo kapelionui už ilgametį jo 
darbą sielovadoje. Po pamaldi) buvo -ben
dri pietūs, o po jų visi -kartu svečiavosi 
dar keletą valandų.

DIDŽIULĖ ŠVENTĖ CARFINE
Carfi-ne -gegužės 28 d. bu-vo bendros pa

maldos už persekiojamąją bažnyčią Rytų 
Europoje.

Dalyvavo lietuviai, lenkai, ukrainiečiai 
ir škotai, iš viso -apie 2.000 žmonių. Pamal
dos ir procesija buvo lauke — Carfino 
g-r-odoje. Miiš-i-as laikė <ir pamokslą -pueulkė 
kun. Werenfried vain Stra-aten, Europoje 
-plačiai žinomas „CHURCH IN NEED“ or
ganizatorius. Jis faktais pa-vaizdavo, kad 
komunistų tikslais yra, visomis priemonė
mis naudoj-anti-s, sunaikinti tikėjimą. Jis 
magino nebūti naiviais, nes rusų komunis
tų apgaulei nėra ribų. Jis perspėjo, kad 
krikščionybei yra pavojus, nes tamsiosios

ANTANO VILUCKIO PASKALOS

Švedija
ALGIRDAS LANDSBERGIS 

PASAULINIAME RAŠYTOJŲ 
KONGRESE

Gegužės 21-26 dienomis Stockholme įvy
ko 43-sis tarptautinis rašytojų kongresas 
(P. E. N.). P. E. N. yra .svarbiausia pasau
linė rašytojų organizacija. Šiame kongre
se dalyvavo būrys latvių ir estų rašytojų, 
o iš lietuvių — Algirdas Landsbergis, eg- 
zilų P. E. N. centro Amerikoje vicepirmi
ninkas. Kongrese turėjo iškilti -ir Pabalti
jo klausimas, neis Sov. S-ga, dabar beside
ranti dėl savo įstojimo į P. E. N. organiza
ciją, reikalauja dar nepriklausomybės lai
kais įsteigtų estų ir latvių P. E. N. centrų 
panaikinimo ir egziių centro susiaurinimo.

Savo kelionės -metu A. La-ndlsbergis yra 
numatęs paskaitas Amnesty International 
skyriams Skandinavijoj, Alexander Her
zen Institute Amsterdame ir Londono uni
versitete. Taip pat rengiami A. Landsber
gio kūrybos rečitaliai Stockholm© ir Lon
dono lietuviams. Dar vienas literatūros 
vakaras įvyks Stoekholme, -kur jis drauge 
su žmona Joana skaitys ištraukęs iš pa- 
baltiečių literatūros. (ELTA)

kalbėjo vokiišk-ai, naudodamasi lietuviško
mis citatomis. Vadinasi, sakė kalbėtoja, 
tėvynės reikia ieškoti tarp tų dviejų kraš
tutinumų. O tarp kitko, sakė ji, tėvynė — 
tai nebūtinai! turi būti visa tauta, valsty
bė ar -teritorija. Tėvynės supratimo pavyz
dį galėtume imti iš žydų. Jie šimtais me
tų, kartos iš kartų gyveno tremtyje, dia
sporoje 'ir savo ,pažadėtosios žemės“ ne
pamiršo. Tai buvo jų tėvynė, nors jie ge
rai net neįsivaizdavo nei jos dydžio, nei 
pagafliau net jos kalbos nemokėjo. Pats tė
vynės jausmas esąs žmogui ne įgimtas, jis 
išsivysto ir priklauso nuo išgyventųjų epi
zodų. Prieraišumas tėvynei priklauso dar 
ir nuo mentaliteto, asmeninių sentimentų 
stiprumo. Na, o vienintelė mokytoja, kuri 
moko tėvynę mylėti, — tai motina. Ji pir
moji latkreįpia v-aiko dėmesį į tėvynės gro
žį, gerumą, jos šilumą ir globą. Ji vaikui 
įpina tėvynę į lopšinę.

AŠ .manau, sakė Marytė, kad apibrėžti 
tai, kas yra tėvynė, — visai neįmanoma. 
Tėvynė — tai kiekvieno -atskiras, nuosavas 
idealas ar fenomenas. Kiekvienas tik sau 
težino, kur, -kokia yna tėvynė, na, o kas -tė
vynės — visai -paprastai — neturi, tam. jos 
ir nėra. Jos pavyzdys, kaip (skirtingų idė
jų žmonės vieną ir tą pačią -tėvynę laibai 
panašiai myli: Korsakas pamiršta, kad 
„tėvynė“ ir „Tėvynė“ tai du skirtingi da- ' 
tykai ir kad „-tėvynę", pagal komunistą, 
mylėti ne taip jau būtina. Štai, kas kita 
„Tėvynė“, ją reiklia mylėti. Bet karo me
tu Korsakas, atsidūręs didžiojoje Tėvynė
je, dainuoja apie savo mažąją:

„Man dovanok kaip nuodėmę, kad 
netikėjau, jog taip kankinamai tave 

mylėt -galiu.
Dabar iš Tavo krašto pūstelėjęs vėjas 

apie tave -kiekvienu šnara lapeliu“.
O. „mažosios tėvynės“ netekęs ir „di

džiajai“ atsukęs nugarą, poetas irgi dai
nuoja:

„Seniai, seniai upelis man kalbėjo, 
kada žaidžiau ant jo krantų, 

kur benuneš tave likimo vėjai, vien 
podukra tebusi tu.

Ne podukra vadins, dukrele, tėvynės 
vieškeliai, laukai 

ir šauks tave -per visą kelią: „sugrįžk 
nors mirtijkur gimei!“

Dar šiandien, — tęsė Marytė, — (sakau 
paprastai, Marytė, mat, j-i mano duktė, ir 
jai išaušo dar tik dvidešimtasis pavasa
ris) — neretas mūsų tėvynainis, palikęs 
tėvynę tik laikinai, išsivežė žiupsnelį že
mės iš savo dirvos, Nemuno, Nevėžio ar 
Dubysos krantų, šis, nosinėn įvyniotas ta- 
lismlanas ar amuletas, lietuviui kartu ir 
relikvija, tėvynės simbolis. Nevienas to
kių lietuvių taip ir nesulaukė l-a-iko, kada 
galės grįžti savo tėvynėn, paliko mus, pa
liko savo amuletą, tėvynės simbolį, žiups
nelį paprastos žemės savo vaikams su 
priesaku: nuvežti atėjus laikui šį žemės 
žiupsnelį į ten, kur jis priklauso. Taigi, 
kai kam ir žiupsnelis žemės — tėvynės 
simbolis.

Baigdama kalbėtoja užakcentavo, kad 
labai klysta kritikuojantieji -jaunimą ir 
Skeptikai, kurie mano, kad dabartinis jau
nimas išlepęs, niekam tikęs, tingus. „Ką 
gi žino apie apkasų šiurpą, -apie pokario 
pusbadžiavimą arba belaisvės laikus šitie 
pia-iki pramuštgalviai?“ — klausia neretas 
pesimistas.

— Leiskite paklausti, gerbiamieji, — 
klausė kalbėtoj a, —■ o -ar -turėjote kitą pa
sirinkimą ir neiti į apkasus? O gal reika
lausite, kad ka-s nors tyčia dabar į juos ei
tų? Iš tikro jaunimas dabar turi kiek ki
tokią galvoseną, kitaip suformuluotas idė
jas, kitokią pasaulėžiūrą. Tam mes ir esa
me jauni. Bet juk, rodos, ne ordinais ir 
medaliais apsisagstę seni generolai ar 
gudragalviai politikai degančiais fakelais 
pademonstravo meilę tėvynei 1968 m. 
Vencelio aikštėje, o po poros metų tą pat 
pakartojo Kaune! Tai -juk buvo jaunuoliai 
Jan Palach ir Romas Kalanta!

Reikia prisipažinti, kad neretas jaunuo
lis naudojasi jam duotais patogumais, rei-

Kvietimas
į šaunų pasilinksminimų

Londono Socialiniam Klube 
šeštadienį, birželio 24 d. 1978 m. 8 v.v.

JONINIŲ PETRINIŲ IR POVILINIŲ 
VAKARĄ.

Gros puiki muzika — bus skanių užkandžių 
vyks labai gera loterija.

Įėjimas — £1.00
Iš -pelno bus paremtas Tautos Fondas. 

Ruošia Londono DBLS Pirmas Skyrius.

1960 m. iš Lietuvos į V. Vokietiją atvy
kęs Antanas Viluckiis jau senokai leidžia 
tokį -biuletenuką „Lithuania“, kuriame 
mėgsta krikštyti komunistais kiekvieną 
-kur nors .labiau pasireiškusį užsienio lie
tuvį.

Dabar jau su kaltinimais pasisekė pa
teikti į vokiečių „Memeler Daimipfbooit“. 
Vokiečių laikraštis pakartojo jo puolimus 
Vasario 16 gimnazijai, kad ji mokinius 
auklėj-ainti ne demokratine laisvės dvasia, 
o komunistinėje įtakoje. Puldamas jis iš
vardija -kad kuriuos mokytojus ir kun. Ur- 
dzę.

A. Viiluckils yra gimęs 1932 -m. Klaipėdoj. 
Kai kraštas buvo prijungtas prie Vokieti
jos, jis ten pasiliko -su tėvais. Raudonojoj 
armijoj užsitarnavo jaun. leitenanto laips
nį, pdkario metu dėstė gimnazijoje biolo
giją ir geografiją, o Vokietijoje dabar yra 
radijo ir televizijos remonto technikas.

IS „ŠLUOTOS“ HUMORO

MEDICINA

— Kartą gydžiau ligonį, — pasakoja se
nas gydytojais, — -kuris pagal visus duo
menis turėjo greitai mirti. Ir ką jūs -gal
vojate? Praėjo jau dešimt metų, ir jis gy
vena sveikas sveikutėlis!

— Tai dar kartą patvirtina taisyklę: jei
gu ligonis -trokšta gyventi, tai čiia net me
dicina -bejėgė — pridūrė kažkas iš svečių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — birželio 11 d., 11.15 

va-1., Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — birželio 11 d., 

17 vai., St. Thom-ais of Canterbury 
bažn., Haywood Drive, Tettenhall. 
A. a. Vaclovo Budniko mirties meti
nės.

HUDDERSFIELDE — birželio 11 d., 1 vai. 
p. p., šv. Juozapo bažn.

BRADFORDE —■ birželio 18 d., 12.30 vai., 
prisimenant visus, kurie -buvo ir tebė
ra tremiami j Sibirą už Tėvynės mei
lę.

NOTTINGHAME — birželio 18 d., 11.15 
va-1., Lietuvių Židinyje. Čia, Derbyje 
dr B-irminghame pamaldos mūsų tau
tos skaudiesiems ir herojiškiems įvy
kiams prisiminti.

DERBYJE — birželio 18 d-., 14 vai. Bridge 
Gate.

BIRMINGHAME — birželio 18 d., 17 vai., 
Park Rd.. Moseley.

NOTTINGHAME — birželio 25 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

KETTERINGE — -birželio 25 d., 14 vali., 
St. Edward's, London Rd.

NORTHAMPTON — birželio 25 d., 17.30 
vai., St. John's, Bridge Street.

ECCLES — birželio 11 d.. 12.15 vail.
MANCHESTERYJE — birželio 25 d„ 11.30 

val., St. Chad's bažn., Cheetham Hill 
Rd.

kiamai nevertindamas net ir principinių 
dalykų. Tai kalta apskritai išlepinta vi
suomenė. Negalima juk reikalauti iš jau
nimo kažkokio savanoriško asketizmo. Bet
jei tautia ir tėvynė pareikalaus, j-a-unimas 
atliks visai neblogii-au savo pareigas, kaip 
jų tėvai.

Tuo baigėsi oficialioji rimtesnė dalis. 
Beje, N-agel sūnelis Vytautas po mamytės 
paskaitos padeklamavo S. Nėries eilėraštį 
„Mamytei“. Kalbėtojai — garbės svečiai 
buvo -apdovanoti kukliomis, -bet tinkamo
mis dovanomis, o abi pranešėjos — gėlė
mis.

Dėmesį atkreipė gimnazijos 'šokėjai. 
Nors .ir ne be sunkumų sudarytas šokių 
kolektyvas (mergaitės berniukų rolėse), 
bet pašoko gana įdomiai. Bent jau saviš
kiams — lietuviams visai artimai, mielai, 
o vokieičams įdomiai ir gražiai. Progra
mos užbaigai pasirodė visas kolektyvas, 
sutiktas nuoširdžiomis katutėmis, o mo
kytoja Dambriūniaitė vėlgi gavo -pelnytą 
gėlių puokštę.

Toliau viskas vyko, kaip ir buvo numa
tyta, visai nieko neužprognamiavus. Links
minomės. Ir visai kultūringai, kartas nuo
įkarto paprašydami ne juokais pavargu
sius muzikantus pailsėti, o 
dainos mėgėjas Matulaitis 
-savo sodriu tenoru vieną ar 
dainą.

Tad iiki sekančio gegužės!
Palavinskas

nenuilstantis 
užtraukdavo 
kitą liaudies

(VLB Saaro Krašto apyl. pirmininkas)
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