
' Lietuvos \ 
nacionalinė 
M. Mažvydo 
v biblioteka j

h m u vis
Nr. 01 (1511) Londonas, 1980 m. gegužės 27 d.

Pagalba, vieningumas, reikalavimai
GEN. P. GRIGORENKOS PASKAITA ZUERICIIO UNIVERSITETE

PASAULYJE Mirė rašytojas Romualdas Giedraitis-Spalis

(Buvęs sovietų generolas majoras, prieš 
parą metų išpilietintas ir gyvenąs JAV, 
ukrainl-eti-s, žinomas disidentas ir kovo
tojas už žmogaus teises gegužės 8 d. įkal
bėjo perpildytojle didžiojoj universiteto 
audito rijoj1 apįie dabartinę situaciją pa
saulyje naujausių įvykių Šviesoje.

Gyvai, ’angažuotai, su sąmojumi pa- 
tedik'dlamas realius faktus ilr atskleisda
mas komunistinės sistemos nuolatinės 
agresijos užmačias, kaip pagrindą jos 
egzistencijos, ir vaizdžiai tai palyginda
mas su įpiktybindu augliu-vėžiu, — jis pa
rėmė savo 'išvedžiojimus pačių komunis
tų žodžiais, šūkiais ir siekimais esamąją 
santvarką sunaikint, o jos vietoj imperia. 
htatiškai pasauliniu1 mastu įkurti komu
nistinę. Vakarams, deja, trūksta Šios pik
tybinės komunizmo prigimties supratimo. 
Kanas vyksta jau daibar, žinoma, ne to
kia forma, kaip viduramžiais, bet komu
nistams vis ardant ir griaunant esamą
sias santvarkas ir tada pagrobiant tai, 
kas mažiausiai ginama.

O tuo tarpu pats komunizmas žaidžia 
gražiais žodžiais, kaip atoslūgiu-detente, 
ar spausdamas Vakarus šaltuoju karu ir 
Ibe atodairos vienašališkai didindamas sa
vo karines pajėgas, kai Vakarai, laikyda
miesi detentės idėjos, savąsias mažino ar 
stabdė. Iliustracijai pacitavo Lenino žo
džius po Brastos santarvės, kai komunis
tai patys pradėjo tai kritikuoti: jrKą reiš
kia sutartis, jei ne gabaliuką popieriaus, 
kurį galima sudraskyta ir numesti šalin? 
Dabar 'turime su kai kuo sutikti ir nusi
leisti ,kiad paskui galėtume išvystyti ga
lią. Tai ko jūs norite, ar popieriuko, ar 
gailios?“. Šitame glūdi komunistinė tak
tika. (Pradedama 'individualiu teroru, vė
liau su 'teroristų grupėmis, streikais, ir 
tada organizuojami sukilimai. Komuniz
mais pražūtų1, jei neruoštų vieno -antpuo
lio po kito. Tačiau ir vėžio plitimą gali
ma sustabdyti ne prašymais ir mal
davimais, bet tik blokavimu ar išope. 
ravimiu. Sėkmingam kanui-gynymuiisii ves
ti yra reikalingas moralinis pagrindas, 
moralinė jėga, kuri JAV ir Vakaruose 
sustiprėjo po Irano ir Afganistano (kur 
sovietai siekia naftos šaltinių) įvykių, 
bet, deja, jų karinio pajėgumo padėtis 
yra blogesnė už sovietų, nes per paskuti
niuosius 15 metų sovietai (kaip jau mi
nėta), visu intensyvumu ginkluodiamdesi, 
daugelyje karinių sričių pasiekė ar net 
prallenkė JAV. O detentės -laikotarpiu 
JAV net bendroji karinė prievolė buvo 
panaikinta. Jėgų santykį reikia atstaty
ti. Sovietai yna labai dėkingi „taiką my- 
lintems žmonėms“ Vakaruose, pastebėjo 
ryšium su tuo senasis generolas.

Taigi, kokiais išvadas reikia iš visa tai 
darytis? Referento nuomone, nėra ko ieš
koti pagalbos Kinijoje, nes tenykštis ko
munizmas skiriasi nuo -sovietinio tik kad 
kas žemesne civilizacija ir mažesniu jė
gos išvystymu. Vėliau žygiuotų ir agre
syviai plėstųsi ir kinietiškasis, ir to mi
lijardo niekas nebesulaikytų. Taigi, kur 
išeitis? Tarp gyventojų, — o Sov. Sąjun
goje yra daugybė visai -Skirtingų tautų, 
— t. y. tarp piliečių iir valdžios yra mil
žiniška praraja. Taigi, reikia ryšio su 
priespaudoje laikomomis tautomis, nes 
stiprilos antikomunistinės jėgos, gerai 
pažįstančios komunistinę sistemą, yra iš
sivysčiusios ir komunistinėje priespaudo- 
doje. Toms tautoms reikia -suteikti para
mos ir pagalbos. Tokiu būdu bus ir so
vietai -sulaikyti, o priešingu atveju — šias 
tautas jie gaili priversti net prieš Vakarus 
kovoti. Plėšrų žvėrį reikia atgal į jo olą 
varyti. Reiklia žiūrėti visai realiai: dabar 
afganams realios pagalbos suteikti — 
karinių patarėjų, ginklų, lėšų, galimy
bės ją -besipriešinantiems kovotojams už 
kaimyninių sienų turėti stovyklų. Tero
ristai ir banditai gauna dideles sumas pi
nigų iš sovietų, o Vakarai ne -tik kad ne
suteikia 'būtinos pagalbos laisvės kovoto
jams, bet net atsiprašo ir ramina sovie
tus dėl jų — -melagingų — tvirtinilmų, 
kad Vakarai -teiktą pagalbą kovojantiems 
afganams... Taip pat reikalinga sovietų 
karinėms pajėgoms Afganistane aiškinti, 
jog jių valdžula veda svetimame krašte 
banditini karą, ir jau yra buvę ir jų eilė
se pasipriešinimų. Tam tikslui yra reika
lingos -aktyvios, -intensyvios radijo siun
tos iš Vakarų, nes, deja, ligšiol egzistuo
jančių siųstuvų -iš Vakarų į Sov. Sąjungą 
taip nesą galima pavadinti. Opoziniai są
jūdžiai egzistuoja SSSR disidentų tarpe, 
bet ten nėra išsivysčiusi visuomenės gal
vosena. Tai reikia ugdyti, plėsti iš Vaka
rų. Žmonės, kurie -sunkiausiose sąlygose 
kovoja, turi būti paremti.

Betgi svarbiausia — Vakaruose turi 
būti sustiprintas vieningumas, ir jis turi 
būti ir demonstruojamas. Vienintelis ke
lias sovietams -sustabdyti yra vieningumas, 
ir būtinai reikia paremti ir sustiprinti 
sąjūdžius, kovojančius už žmogaus tei

ses. Be to, reikia blokuoti tokį renginį, 
kaip ruošiamoji olimpiada^ Jeigu tokie 
dalykai nedaromi sutartinai, tai lygu pa. 
kvietimui į -karą, nes tai parodo sovie
tams, jog Vakarai net dėl tokio menknie
kio negali susitarti.

Totiau dar būtų reikalavimas. Madri
de bus tariamasi dėl Helsinkio baigiamo
jo dokumento vykdymo. Bet yra žinoma, 
jog Sovietų Sąjungoj nebuvo laikomasi 
žmogaus tėiisių (vadinamojo trečiojo 
krepšio) deklaracijos sutarimų. Tad la
bai -svarbu sovietus dėl to pastatyti į ne
patogią padėtį, ir tai visai nesunku: rei
kia -tik juos dėl to pasmerkti. Tokiu bū
du Helsinkio -baigiamasis dokumentas 
tampa negaliojančiu, t. y. Vakarams duo
da galimybę paskelbti jį -negaliojančiu, 
jei nebus Sovietijoje paskelbta politinė 
amnestija. Net jeigu sovietai tai nep-adau 
rytų, svambus yra pats teks reikalavimas! 
Sovietai labai suinteresuoti, kad baigia
masis dokumentas :t toliau galiotų. Jiems 
tai yra vienintelė galimybė laikyti savo 
karines pajėgas Rytų Europoje. Sovie
tams juk -reikalingas Vakarų pažadas ne
pavartoti jėgos sienoms pakeisti! Sovie
tai dažnai išprievartauja Vakarus, 'girdi, 
mes apleisime susirinkimų salę, jei jūs 
naudosite kietus žodžius... Tai paveikia ne- 
supratėlius diplomatus. Vakarams Hel
sinkio baigiamasis dokumentas nepaldėjo. 
Beit Vakarai irgi gali pasakyti: mums ir
gi -nėra šis dokumentas įpareigojantis! O 
vieningų Vakarų akivaizdoje Sovietų Są
junga turi nusileisti, kitaip ji morališkai 
praPJaimi. Tokiu būdu Vakarai gali tada 
pareikalauti taikos konferencijos, nes iki. 
šiol vis dar nebuvo pasirašyta taikos su
tartis Europoje! Europa yna taip padaly
ta, kaip ją Hitleris -su -Stalinu padalijo. 
Sovietai Vakarus užliūliavo, 'apgavo. Jei
gu sovietai dėl taikos sutarties nesutiktų, 
tai būtų demaskuoti prieš pasaulį, kad 
jie jos nenori. Reikia įrodyti, kad komu
nizmas yra nehumaniška sistema,, kuri tu
ri būti sunaikinta, ir šitoje kovoje (pa
gal prelegentą, ne revoliucija, ne gink
lais, 'bet jo išvardytomis priemonėmis) 
padės visi komunizmo užpultieji kraštai. 
Tokia politika, kuri nori visko išvengti, 
kad neužgautų nepatenkintų sovietų, ne
atneša vaisių.

Vakarai turi vienytis ir žmogaus tei
ses ginti, komunistiniam melui kaukę nu
plėšti ir ginti mažas tautas, kurios buvo 
komunistų okupuotos. Taigi reikia nenu- 
rimti Vakaruose. Tokiu 'būdu galima ir 
katro išvengti ilr totalitarizmą iki pralai
mėjimo privesti, kad paskui galima būtų 
talikiai sugyventi ir laisvai, demokratiš. 
kai tvarkyti sovietų pavergtoms Rytų Eu
ropos tautoms. Vadinas, reikia nedaryti 
nuolaidų -sovietams. Kas šiandien tik 
„vaiduokliškos ramybės“ įspūdį sudaro, 
tai veda -toliau į tautų .suskaldymą ir vi
dujinę suirutę ir pagaliau i jų okupavi
mą. Sovietu -politikai nedaro jokių nuo- 
laidų. Reikia Europos tautais įtikinti, kad 
jėga glūdi vieningume. Pasipriešinimą 
reikia organizuoti, moralinį, dorovinį pa
sipriešinimą. Taip, kaip ir žmogaus tei
sių, nacionalinis ir religinis judėjimas 
Sovietų Sąjungoje yra dorovinis judėji
mas prieš komunistinės valdžios sauva
liavimą. Tas judėjimas nori, kad 'bent 
esamųjų įstatymų, — o yra ir gerų įsta
tymų, — būtų laikomasi. Reikia pakeisti 
visuotinę opiniją. Šiitą moralinį, iš disi
dentų kylantį judėjimą turi paremta Va
karai, kad jis sustiprėtų ir galėtų įvyk
dyti moralinį perversmą.

Su 'giliu humanistiniu, iš religinio pa
jutimo kylančiu įsitikinimu- baigė savo 
laibai realius ir konkrečius išvedžiojimus 
generolas Grigorenko, palydėtas pakarto
tinių ovacijų.

Palyginus su vos prieš kelis mėnesius 
toje pačioje salėje įvykusia kitų žymių 
disidentų konferencija, akivaizdžiai -buvo 
matyti, kad naujausieji įvykiai pasaulyje 
sujudino Vakaruose visuomenę ir daug 
kam atvėrė akis.

PREZIDENTAS PRAŠO PAGALBOS
Pašalintas Ugandos prez. Binaisa slap

tai išsiuntinėjo laiškus įvairių kraštų vy
riausybėms, prašydamas paveikti Tanzani
jos prez. Nyererę, kad atstatytų ligi šiol 
buvusią padėtį. Binaisą nuvertė kariuo
menė, ir esą net gandų, kad jis jau nu
žudytas.

O Nyerere dabar Ugandą valdantiems 
karininkams sakęs, kad jie privalo palai
kyti tvaiką, rugsėjo mėn. -turi būti rinki
mai ir po to krašto vadovybė perduota 
civilinei valdžiai. Jeigu tie reikalavimai 
nebūtų įvykdyti, tad jis atitrauktų iš 
Ugandos kariuomenę, kuri iš ten išvijo 
-prez. Aminą ir dabar palaiko tvaiką.

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA ,
Susitaręs su Diplomatine tarnyba, Vil

kais šaukia veiksnių konferenciją birželio 
21 d., šeštadienį, Brooklyne, Kultūros 
židinyje.

Konferencijos tikslas — išnagrinėti ir 
palsiiruoffii suderintam altstovaivimui Hel
sinkio -akto signatarų konferencijai Mad
ride.

POPIEŽIUS GRIŽO IŠ AFRIKOS
Atlikęs sėkmingą apaštališką žygį — 

aplankęs šėšis juodosios Afrikos kraštus, 
visur sutraukdamas didžiules minias, po
piežius grįžo į Romą.

JUGOSLAVIJOS PREZIDENTAS 
MIJATOVIC

Dar Tito laikais buvo sudaryta 8 asme
nų prezidentūra (po vieną asmenį nuo 6 
respublikų ir 2 autonominių sričių), kuri 
turėjo valdyti kraštą po jo mirties.

Tas kolektyvas prezidentu—pirmininku 
i'šsiri-nko Cvijetiną MijatoviSių, politiką 
ir buvusį Jugoslavijos ambasadorių Mask
voje.

AUSTRIJA ATŠVENTĖ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTI

Austrija iškilmingai atšventė 25 m. su
kaktį, kai pagal 1955 m. sutartį ji atgavo 
nepriklausomybę — kai išsikraustė oku
pacinės vakariečių ir sovietinės pajėgos.

POLITINIAI DIALOGAI
Po ilgesnės pertraukos vėl pradedamas 

dialogas 'tarp Vakarų ir Rytų.
Vienoje 'buvo susitikę Sov. Sąjungos už

sienio reikalų min. Gromyka ir JAV vals
tybės sekret. Muškie, kuris viešai pasakė 
Sov. Sąjungą kritikuojančią—kalbą. Len
kijoje buvo susitikę Brežnevas ir Prancū
zijos prez. Giscard d‘Estaing, Pakistano 
sostinėje Islamabade įvyko 40 muzulmo- 
niškų kraštų viršūnių konferencija, kurio
je buvo svarstomas klausimas, kaip su
rasti -būdus geriau susiprasti su Afganis
tanu tiesiogiai, aplenkiant didžiuosius — 
JAV ir Sov, Sąjungą.

SOVIETINIAI PASIŪLYMAI 
ABEJINGAI PRIIMAMI

Vakarų kra'št-ai nelinkę priimti Sov. 
Sąjungos pasiūlymo sušaukti pasaulinę 
viršūnių konferenceją dabartiniam įtem
pimui svarstyti. Taip pat abejingai žiūri, 
ma ir į Afganistano vyriausybės idėją, 
kad Iranas ir Pakistanas turėtų pasirašyti 
su Afganistanu sutartį nesikišti, o JAV 
ir Sov. Sąjunga prisiimti garantorių vaid
menį,

PAKELTA MARKĖS VERTĖ, KAD 
LENKAI TIEK DAUG NEIŠPIRKTŲ

Rytų Vokietija pakėlė savo markės ver
tę 14 procentų, kai keičiama ji į zlotus. 
Tas pakėlimas bus taikomas tik tiems 
lenkams, kurie turistais atvažiuoja apsi- 
įpirkti, o šiaip jo vertė paliekama, kokia 
ligi šiol buvo.

-Motyvai tokie, kad kasmet atvažiuoja 
:Š Lenkijos tų 'turistų kokie 6 milijonai 
ir išperka kai kuriuos gaminius taip, jog 
ir savo gyventojams nebelieka.

Varžydama tokį apsipirkimą, Rytų Vo
kietija iš pradžių turistams buvo uždrau
dusi išsivežti paukštieną, dešras, tekstilės 
gaminius ir kai kurias drabužių rūši's, o 
vėliau prie tų draudimų pridėjo dar mė
są, daržoves ir kitokį maistą ir vaikų dra. 
buži-us. Atsiliepdama į tuos varžymus, 
Lenkija 'buvo uždraudusi rytiniams vokie
čiams išsivežti odos gaminius, džinsus, vi
sokias prabangines prekes, kaip kailinius 
paltus, ir elektros srities gaminius.

PAMINKLAS PRIEVARTA 
GRĄŽINTIEMS

Pagal Jaltos susitarimą po karo (1945- 
1947) iš Vakarų kraštų buvo prievarta 
grąžinta Sov. Sąjungai apie 3 mil. jos pi
liečių, kurių vieni buvo sušaudyti, o kiti 
atsidūrė koncentracijos stovyklose. Toms 
Jaltos aukoms dabar Londone, prieš Vik
torijos ir Alberto -muziejų, bus statomas 
paminklas su tokiu įrašu: „Šis paminklas 
pastatytas čia visų partijų parlamento 
narių ir kitų prisiminti tūkstančiams Ru
sijos ir kitų Rytų Europos tautų nekal
tiems vyrams, moterims ir vaikams, kurie 
baigiantis Antrajam pasauliniam karui 
repatrijuoti buvo įkalinti ir mirė nuo ko. 
munistinių vyriausybių rankos“.

Tą projektą ,,Pravda“ išvadino papikti
nančiu. Britanijos užsienio reikalų minis
terija taip pat buvo priešinga, o leido sta
tyti min. pirm. M. Thatcher.

Paskutiniais mėnesiais vis stipriau su
imamas ligos, rašytojas R. Giedraitis- 
Spalis dar buvo išvažiavęs i Hamburgą 
ieškotis rimtos -pagalbos, bet įsistiprinusi 
liga pakirto gyvybę — mirė jis gegužės 
14 d. Gyvybę atėmė laiku neatpažintas vė
žys.

Laidotuvės krematoriume buvo gegužės 
27 d. -ten pat Hamburge. Dar nežinia, ar 
velionies. pelenai bus parvežti Brltanijon 
į Halif-aksą, kur rašytojas gyveno ir dir
bo nuo 1947 m. iš pradžių tekstilėje, o vė
liau kaip mokytojas. Pagal savo profesi
ją turėjo teisę anksti išeiti į pensiją ir 
tuo pasinaudojo, susidarydamas sau dau
giau laiko rašyti, pakeliauti ir padirbėti 
gražiai tvarkomame ir visokių medelių, 
krūmų ir gėlių prisodintame sode. Mėgo 
jis -tą sodą ir didžiuodavosi jo grožiu, bet 
į jį buvo įdėjęs be galo daug sunkaus dar
bo, kol paruošė žemę.

Mėgo taip pat pakeliauti. Tur būt, tas 
pamėgimas buvo įsišaknijęs jame nuo vai

kystės ir paauglystės dienų — nuo skau- 
-tavimo laikų. Kur tik jie abu su žmona 
Angele nėra buvę! Vakarų Europoje, tur 
būt, nėra tokio krašto, kur jie nebūtų lai
pioję kalnais, lankę muziejų ir kitokių 
žymių vietų, ieškoję ir radę, kas ligi tol 
nematyta ir būdinga. O ir už Europos -to
liau pasukdavo. Savo kelionių įspūdžius 
paprastai atiduodavo išspausdinti „Euro
pos Lietuviui“, kurio bendradarbis buvo 
nuo pat pradžių. Parašydavo ir kitiems 
laikraščiams ir žurnalams.

Giedras tai buvo žmogus, -tarytum pa
vardės prasmė visomis šviesiausiomis 
ypatybėmis būtų įsikūnijusi jo būde. To
dėl ir jo raštuose daug to giedrumo ir, 
pasakytume, žaismingumo nuo pat pir
mojo romano „Gatvės berniuko nuoty
kiai“, stambios lietuviško -miesto vaikų 
epopėjos, kuri taip buvo mėgiama, kad 
net ir mūsų sąlygomis net du leidimai 
buvo išpirkti, ir latviai išsivertė į savo * 
kalbą.

Tas romanas -buvo tik pradžia didelio 
užsimojimo — visos serijos romanų, ku
riuos 'Romualdas rašė, be abejo, atitruk
damas nuo tiesioginio darbo, negalėda
mas vien tam -atsidėti. Tačiau ištesėjo — 
ta didžioji vienos kartos istorija baigta,

RUSAI PASTOVIAI UŽSIBUS 
AFGANISTANE

JAV žvalgybos -surinktosios žinios ro
dančios, kad Sov. Sąjunga ne išsikraustyti 
i'š Afganistano ruošias:'1, 'bet pastoviai ten 
-įsitvirtinti. Dėl to Amerika labai abejingai 
žiūri į visus sovietinius pasiūlymus tartis 
-dėl taikos.

Jau ir anksčiau buvo rašyta, kad Afga
nistane ministerijas perėmė rusai pareigū
nai, ka-d mokyklose įvestas rusų kalbos 
mokymas. Dabar sakoma, kad ten stengia, 
mas išbandyti visas naujas ginklų rūšis. 
Kad ten ruošiamasi pastoviai apsibūti, 
rodo keletas dalykų.

Ligi šiol Skystasis kuras armijos reika
lams būdavęs laikomas guminėse pūslėse, 
o dabar jau įtaisyta jam požemiuose vieta 
Pul-i-Chuimri karinėje bazėje. To kuro 
atsargų įrengimai statooni ar kitose bazėse.

Sovietiniai inžinieriai pradeda tiesti ge
ležinkelį nuo Afganistano sostinės Kabu
lo į Sov. Sąjungos pasienį. Kariniai Inži
nieriai atnaujina Tapi Tajbek rūmus, ku
riuose gruodžio mėn. buvo nužudytas prez. 
H-afizula Aminas. Ten bus vyriausiojo so
vietinio armijų generalinio štabo būstinė.

Per Amu Darjos upę, kuri skiria Afga
nistaną ir Sov. Sąjungą, statomi du tiltai. 
Ligi šiol sovietinės kariuomenės reikalams 
ten buvo pon toniniai tiltai.

Net ir prez. Babrakas Karmalis laiko, 
mas sovietiniu belaisviu. Prie vartų, tie
sa, sargybiniais stovi keli afganai, bet vi
duje viskas yra kontroliuojama sovietinių 
-pareigūnų. Rusai, yra jo asmeniniai sar

paskutinį serijos kūrinį, „Auks'nio saulė
lydžio gundymai“, jau stipriai sirgdamas, 
rašytojas pasiuntė .„VĮilties“ leidyklai į 
Ameriką. Vedė jis savo tą kartą nuo vai
kystės, leido tų herojų likimams išsiskir
ti ir vėl susieiti. Vieni išėjo mokslus, kil
ti, gali sakyti, nieko nepasiekė. Kai kraš
te vieną okupaciją keitė kita, tie likimai 
vis painėjo ir sunkėjo. Dalis herojų liko 
Lietuvoje ir jungėsi į pasipriešinimą, kai 
kas atsidūrė Sibire, o buvo ir tokių, kurie 
pasiekė Vakarus. Tas paskutinysis tomas 
ir yra skintas pavaizduoti pabėgėlių gyve- 
nimrnui, įsikūrus Vakarų kraštuose. Taip, 
septyniuose romanuose jis pavaizdavo tą 
kartą, kurią pirmiausia dar vaikišką suti
kome „Gatvės berniuko nuotykiuose“. 
Po to jos atstovai augo, sąmonėjo, mokė
si, gynėsi, kitus ir savo kraštą gynė, jų 
istorijos ėjo iš romano ,,Ant ribos“ į ,,Al
ma Mater“, „Rezistenciją“, „Mergaitę iš 
geto“, „Širdį iš granito“ ir į tuos „Auk. 
sinio saulėlydžio gundymus“, kurių skai
tytojai dar nėra matę. Septyni romanai, o 
iš jų vaizdais iškyla ne tik tam tikra kar
ta, bet ir ilgokas Lietuvos gyvenimo lai
kotarpis.

Savo ruožtu R. Giedraitis-Spalis nesiša. 
lino ir trumpesnės apimties kūrinių. Juk 
jis yra išleidęs ir dvi feljetonų („Trylika 
nelaimių“ ir „Tarp dangaus ir žemės") 
feljetonų ir dvi („Didžiosios atgailos“ ir 
„Angelai ir nuodėmės“) novelių rinkinius. 
Subėgę į D. Britaniją, pirmiausia mes ir 
pažinome jį kaip feljetonistą, kuris mus 
literatūros vakaruose savo tos rūšies kū. 
riniais pr-ajukdydavo praKnk sotindavo 
gal kartais ir iki ašarų, pavaizdoiodamas 
išvirkštinę mūsų gyvenimo pusę. Kas tose 
literatūrinėse programose kam patikdavo, 
kas ne, o jo feljetonai būdavo tikra atgal, 
va — -mėgiami, maloniai išklausomi ir 
atsimenami, nes rašytojas sugebėdavo pa. 
taikyti aktualijomis į visus klausytojus. 
Tur būt, ir tie literatūros vakarai lietu
vius labiau traukdavo, jei būdavo žinoma, 
kad dalyvaus ir skaitys R. Spalis.

Ankstyvesniais metais literatūros vaka
rų turėdavome žymiai dažniau, ir vėlio
ms visur maloniai sutikdavo dalyvauti. 
Mančesteris — gerai, Bradfordas — gerai, 
tie miestai jam ne per-toli. O ir tolimą 
Londoną jis pasiekdavo, jeigu tik kas 
nors jį pakviesdavo, ir niekada nesiskųsda 
vo neit varginančiomis 'kelionėmis, nei nie. 
kuo. Skautiškos natūros drausmingumu 
priimdavo viską už gera. Pakviestas ne 
tik čia, Britanijoje, skaitydavo paskaitas 
įvairiomis progomis, bet pavažiuodavo ir 
į Europos žemyną. Juk jis ne vienoje Lie. 
tuviškųjų studijų savaitėje yra buvęs ne 
tik atidus klausytojas, bet ir paskaitinin
kas. Kai tokia savaitė buvo suorganizuo
ta Britanijoje Prie Londono, jis ten su
rengė ir didžiulį literatūros vakarą su di. 
dži-ule programa, kuri turėjo būti padaly. 
ta net į dvi dienas.

Mirė Romas... Dar ir mirė nė 65 m. ne. 
sulaukęs (gimęs 1915 m. spalio 31 d.), 
ankstėliau pasitraukęs iš darbų dėl duo
nos, kad galėtų daugiau kūrinių parašyti, 
mūsų literatūrą praturtinti. Mirė kūrėjas, 
žmogus ir lietuvis, daugelio mūsų visur 
pažįstamas, ir -tasai jo netekimas yra nuo
stolis ir smūgis. Nebėra Spalio. Nebėra 
Romualdo Giedraičio-Spalio. Rytdiena 
bus mums tamsesnė.

gybiniai, jo virėjas, 'šoferis, gydytojas it 
šeši vyriausieji patarėjai.

Sovietiniai pareigūnai ruošia naują 
konstituciją ir pertvarko švietimą. Mo
kykloms buvo paruošti nauji vadovėliai1, 
ir keletas tūkstančių studentų buvo iš
siųsti mokytis į Sov. Sąjungą ir kitus ko
munistinius Rytų Europos kraštus.

— Britanija gražiuoju susitarė su Libi
jos prez. Gadafiu, kad atšauktų iš Londo
no 4 savo diplomatus, kurie pasižymėjo 
nediplomatiškai darbais.

— Į Pakistaną pabėgusieji afganai' ban
do sudaryti savo vyriausybę svetur.

— Vakarų Vokietijos atletai nutarė ne
dalyvauti Maskvos olimpiadoje.

— Johannesburge (Pietų Afrika) juo- 
dūkai moksleiviai akmenimis užmušė šofe
rį, kuris bandė juos perkalbėti, kad baig
tų mėnesį .užtrukusį streiką.

Bičiuliui rašytojui
ROMUALDUI GIEDRAICIUI-SPALIUI
taip netikėtai minis, didžiulį netekime 

skausmą išgyvenančiai jo žmonai 
ANGELEI 

nuoširdžiausią užuojautą {reiškia, 
su ja kartu liūdėdami savo gerojo 

draugo.
Marija ir Kazimieras Barėnai

1
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KL Razmino gyvenimo giesmė
Mažai kas nepažino, o pažinęs niekad 

negalėjo pamiršti judraus, gyvo, visuomet 
linksmo žemaičio monsinjoro Klemenso 
Razmino. Kiek kartų, nepaisydamas nuo
vargio ir ligų, lankėsi ne tik Anglijoje, 
bet ir JAV, Vokietijoje, Šveicarijoje, Aust
rijoje! Kiekvienas, tik jį sutikęs, jautė 
nuoširdų draugiškumą, broliškumą, kai 
sugebėjo ne tik įsijautęs išklausyti, ‘bet 
sąmojumi ir pokštais sumažinti distanciją 
tarp Bažnyčios dignitoriaus ir paprasto 
darbo žmogaus.

Mirties šešėlyje

Daug kas, matydamas Šiltą šypseną ir 
klausydamas:® pokštų, nepagalvojo, kad 
mans. Klemensas ilgus metus vaikščiojo, 
nešiodamas savyje mirties daigus. 1978 
m. atvažiavo į Bradfordą tiesiai iš Frank, 
furto ligoninės, kur gydėsi nuo kraujo 
spaudimo. Klampojant per sniegą į baž
nyčią, reikėjo sumažinti spartą, kai turėjo 
vis atsikvėpti.

Kad. šių metų kovo 5 d. Romos šv. Ka
zimiero kolegijoje dėl aukšto kraujo spau. 
dimo staiga mirė dijakonas Aug. Ušaus- 
kas, mans. Kl. Razminas rimtai susirūpi
no. Balandžio 12 d. rašė: ,,Taigi ir mane 
nugąsdino. Po Atvelykio su vysk. A. Deks- 
ndu vyksime į Frankfurtą pagrindinai pa
tikrinti sveikatą. Mat prieš tai mane buvo 
pagriebęs smarkus gripas ir ilgai kanki
no. Apie 20 dienų nelaikiau nė Mišių, nes 
širdis perdaug plakė... Buvau nusiminęs ir 
rengiausi mirti“... Frankfurte žaidėjo pa
būti iki gegužės pabaigos ir prašė nesku
bėti ,į Romą su atsaku.

Planavo ateities darbus: „Man vysku
pas užkrovė ,,Krivūlės“ leidimą ir gal net 
redagavimą. O aš nemoku kalbos ir rei
kės daug vargti. Gal Jonelis irgi man pa
rašysi iki rugpjūčio mėnesio vidurio bent 
porą puslapėlių tema, kuri pačiam patiks 
ir kuri tiktų ,,Krivūlės“ skaitytojams“.

Deja, į Romą jau niekad neteks siųsti 
laiško; nereikės nė poros puslapėlių kuria 
tema parašyti, nes gegužės 30 d. atšama- 
tojo graudi telegrama: ,,šiandien rytą 
Frankfurte numirė Klemensas Razminas“.

Gyvenimo pakopos

Klemensas išvydo šį pasaulį 1912 m. 
lapkričio 8 d. La'šinskių ‘km., Kelmės par., 
vidutinių ūkininkų šeimoje. Mažas būda
mas, turėjo ganyti tėvų gyvulėlius, o žie
momis lankyti pradžios mokyklą. Tėvai, 
pastebėję sūnaus gabumus, leido lankyti 
Kražių „Saulės“, gimnaziją. Ją baigęs, 
1931 m. rudenį įstojo į Kauno Kunigų 
Seminariją. Buvo paprastai giedriai nusi
teikęs, draugų mėgiamas, darbštus 'ir 
drausmingas. Atliekamu laiku griebėsi 
plunksnos ir Jazmino slapyvardžiu bend
radarbiavo vaikų laikraštėliuose. Bene 
1935 m., ,.šaltinėlio“ redaktoriaus kun. 
(Liudo Povilonio remiami, įsteigėme „Vai
kų knygynėlio“ leidyklą ir parengėme vi
są edlę praktiškų knygelių vaikams, su 
kuriais susidurdavome atostogų metu. 
Klemensas kad ką vertė iš vokiečių ar 
prancūzų kalbų, o savaitgaliais su būreliu 
draugų lankė neturtingus priemiesčio vai
kus, teikdamas medžiaginę ir dvasinę pa
galbą.
Baigęs Kun. Seminariją, 1936 m. birželio 

21 d. buvo įšventintas kunigu. Liepos pra
džioje erdvioje ir gėlėmis išpuoštoje 
Kelmės bažnyčioje, pamaldžiai nusiteikęs 
ir entuziazmu degdamas, aukojo pirmą

sias primicijų Mišias, o man, nuoširdžiai 
jam prašant, teko pasakyti pamokslą, pa. 
lydint į naujus darbo barus.

Šiltą sekmadienio popietį sugūžėjome i 
primicijanto tėvų ūkį. Laiminga motina, 
talkininkaujama šeimos narių, vaišino, 
krovė ant ilgų stalų vis naujų patiekalų 
ir šluotėsi džiaugsmo ašaras, kai sveikin

tojai kėlė aikštėn jaunojo kunigo gabu
mus, populiarumą ir linkėjo gražios atei
ties.

Rudenį visu jaunystės entuziazmu įsi
jungė į sielovados darbą: porą metų vi
karavo Tytuvėnuose, organizuodamas an. 
gedaičius ir pavasarininkus; sekančius 
dvejus metus kapelionavo Šiaulių 'berniu
kų gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. 
1940-1944 m. darbavosi Lygumų, Kurtu
vėnų, vėl Tytuvėnų, Eržvilko Radviliškio 
parapijose, kapelionaudamas vid. mokyk
lose. Jo charakteris, atmieštas geros nuo
taikos, nusižeminimo, paklusnumo, nuo
širdaus religingumo ir pareigingumo atau
dais, padėjo gražiai sugyventi su įvairaus 
tipo klebonais, mokytojais ir darbo žmo
nėmis. Tačiau neišvengė ir atėjūnų kalė
jimo.

Tremties sūkuriuose

Karo audra 1944 m. rugpiūčio 5 d. nu
bloškė į Vieną. Vėl visu įkarščiu puolėsi 
dirbti lietuvių tarpe, o aukštojo mokslo 
troškimas nuvedė į Innsbrucką, kur Ca- 
nisianume gilino dogmatinės teologijos ži
nias. Tų metų rudenį ark. J. Skvireckas, 
gyvenęs Zamse, pasikvietė jį savo sekre
toriumi. Niekad nestokodamas geros nuo
taikos ir jumoro, kun. Klemensas sklaidė 
pagyvenusio Ganytojo rūpesčių debesis, 
tvarkė jo korespondenciją, uoliai talkinin
kavo, rengiant šv. Raistą peržiūrėtų verti
mų naujus leidimus. Arkivyskupas didžiai 
vertino sekretoriaus pasiaukojimą ir pri
statė šv. Tėvui, kuris suteikė cubiculariuis 
intimus Suae Sanctitatis (monsinjoro) ti
tulą. Mons. Klemenso charakteris išsis
kleidė gražiausiomis spalvomis, kai di
džiausiu pasiaukojimu Ilgino senei} arki
vyskupą, eidamas ne tik kapeliono, bet ir 
slaugės sunkias pareigas.

Kad 1959 m. gruodžio 3 d. mirė arki
vyskupas, mons. Klemensas persikėlė į 
Romą. Čia netrukus įsijungė į Vatikano 

radijo lietuviškos laidos tarnybą, pareng
damas žinias ir jas transliuodamas į Lie
tuvą bei Sibiro stepes.

Negalėdamas pasidžiaugti stipria svei
kata, kol galėjo, dirbo, plušo. Vėliau, pa
sitraukęs iš radijo tarnybos, ėmėsi plunks
nos ir sužvilgo įžvalgaus žurnalisto gabu
mais: bendradarbiavo ,,Žibinte“, „Euro
pos Lietuvyje“, „Drauge“, o ypačiai Ka
nados „Tėviškės žiburiuose“.

Tarp juoko irt ašarų

Mistiškai nusiteikęs lebanietis Kahlil 
Gilbran įdomiai išsireiškė, kad nei džiaugs
mo, nei ašarų neiškeistų į jokius turtus; 
ašaros esą valo širdį, atskleisdamos gyve
nimo paslaptis ir misterijas, o juokas pri
artina prie žmonių.

Sunkus liūdesys ne kartą slėgė mons. 
Klemenso jautrią širdį: dėl aktyvios veik
los buvo nukentėję artimieji; dvasia ilgė
josi sielovadinio išsitiesimo („man net 
sarmata, kad dabar nieko gero negaliu 
padaryti“ — 77.X.23), o „tiek laiko ne
dirbus sielovadoj ir nemokant anglų kal
bos, būtų ir per sunku“. Ne kartą už nuo
širdų, idealistinį darbą sulaukdavo tik 
grubaus priekaišto. Tačiau niekas nepa
jėgė pažeisti jo ištikimybės Dievui, Lietu
vos Bažnyčiai, gimtajam kraštui ir drau
gams, kurių turėjo ne tik vakaruose, bet 
ir Lietuvoje ir su kuriais palaikė nuola
tinį ryšį.

Gerai mokėdamas vokiečių, italų, o šiek 
tiek prancūzų ir anglų kalbų, turėjo aps
čiai draugų ir kitataučių tarpe. Tačiau 
ypač vertino lietuvius, sutiktus įvairiuo
se kraštuose, įsijausdamas į jų kovą dėl 
būvio, į fizines negales, apleidimą. Links, 
ma nuotaika, Skaidrus juokas tiesė drau
giškumo ir pasitikėjimo tiltus, kai visi jo 
asmenyje jautė atvirą nuoširdumą, o 
drauge gilų nusižeminimą. Nesikratė jokio 
darbo: gerai pamenu, kaip, mane aplan
kęs, kruopščiai šveitė pridegusius puodus, 
kaip atidžiai dengė stalą ir klojo ant jo 
patiekalus.

Buvo giliai pamaldus, vengdamas sen
timentalumo, bet ir nesikabindamas į 
šaltą raidę ar į filosofinius argumentus. 
Žemaitišku nuoširdumu, paties išgyventa 
tikėjimo tiesa, žybtelėjusia gražių pavyz
džių spinduliais, Apvaizdos laiminančia 
ranka alsavo jo viešos kalbos bei pamoks, 
lai. Žmonėms lengva buvo suprasti ir daug 
ko pasimokyti.

Nemėgo tuščios fantazijos, vergiško pa
taikavimo, — buvo tiesiakalbis su drau
gais, pažįstamais ir vyresniaisiais. Ne vie
ną stebino jo darbštumas, žemaitiškas 
„užsispyrimas“, renkant medžiagą straips
niams ir įdomiai ją sudorojant.

Mons, Kl. Razminas galėtų su K. Gib
ran ir šiandien pasakyti':

— Nuimkite nuo manęs baltų linų dro
bulę ir apdenkite mane jazminų ir lelijų 
lapais. Išimkite mano kūną iš dramblio 
kaulų karsto ir leiskite ilsėtis ant apelsi
nų žiedų pagalvių.

— Neraudokite manęs, bet giedokite 
jaunystės ir džiaugsmo giesmes; nelieki te 
dėl manęs ašarų, bet giedokite apie piūtį 
ir vynuogių spaustuvus... Nedrumskite 
giesmėmis ir requiemis sklendenančios 
ramybės, o leiskite savo širdims giedoti 
su manimi .Amžinojo Gyvenimo giesmę!

J. Kuzmickis

Su lietuviais 
pasaulyje

LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDAI

Spaustuvės savininkas dail. Vladas Vi- 
jeikis (Čikaga) paruošė didelę knygą 
„Lietuvos istorijos vaizdai“. Joje sudėta 
2.500 iliustracijų ir apžvelgiama Lietuvos 
istorijos 12.000 metų.

Knyga pradedama ledynų laikotarpiu, 
vėliau eina akmens, žalvario, geležies am
žiai, senieji piliakalniai, VI-X a kapai. 
Nuo Mindaugo laikų Lietuvos istorija jau 
plačiai vaizduojama.

Knyga labai tinkanti jaunimui, kuris iš 
iliustracijų galės susipažinti su Lietuvos 
.praeitimi.

Vladas Vijeikis neseniai išleido istori. 
nę apysaką „Saigūnas“, o dabar rašąs 
naują apysaką iš Kęstučio laikų.

LIETUVOS SAVANORIO LIKIMAS

„Mūsų Lietuva“ '(Brazilija) rašo, „kad 
savanoris kūrėjas Stepas Liobė po ne
labai pavykusio pėdos nupiovimo opera
cijos gydomas Asilo do Jocana ligoninė- 
je-prieglaudoje“.

Balandžio 17 d. būrys lietuvių su jo 
šeimininke Ona Kriukas aplankė ligonį 
ir apdovanojo. Bet ,,ligonis skundėsi 
prastu maistu, dėl kurio sumažėjo ir taip 
menkas jo svoris“.

LENKAI BUVO MALAMI Į 
LIETUVIŠKUS MILTUS

Stepas Varanka „Tėviškės Žiburiuose“ 
duoda apžvalgą Paryžiuje lenkų žurnale 
„Kultūroje“ atspausdinto straipsnio apie 
lietuvius, 'gudus ir lenkus. Tenai, be kita 
ko, paliečiami ir lenkų nutautinimo klau
simai.

Prof. Wielhorskis, Lietuvos istorijos 
„žinovas“, rašo, kad Lietuva buvo baisus 
malūnas, kuriame lenkai buvo malami į 
lietuviškus miltus“.

Kaip tai buvo daroma, E. Žagteli sako, 
„kad lietuviai „nulenkinimo“ akciją vedė 
sumaniai ir sėkmingai. Krašte susidarė to
kia atmosfera, kad lenkui reikėjo drąsos 
prisipažinti, jog esi lenkas — „‘išgama“. 
Didelė dalis lenkų laikėsi tyliai.“

„AIDŲ“ PIRMASIS

Jau išėjo ir Europos kraštus pasiekė 
persitvarkiusių „Aidų“ šiemetinis Nr. 1. 
Kalilp buvo paskelbta, žurnalas dabar pa
sirodys kas du mėnesiai (ligi šiol būdavo 
išleidžiama 10 numerių per meltuis) po 60 
puslapių.
,šįkart spausdinama pradžia A. Paškaus 
straipsnio, įkuriame dlš įvairių taškų žvel
giama į JAV („Amerika dievų rinkoje“), 
V. Bogutaitės eilėraščių, B. Ciiplij auslkai- 
tės straipsnis apie romaną, Mykolu Ši
laičiu pasirašiusio autoriaus eilėraščių 
iš Lietuvos. Metų pradžioje suėjo 75 m. 
rašytojui Vincui Ramonui, tai Vincas 
Natkevičius apžvelgia jo kūrybą. V. Vai
tiekūnas pateikęs plačią 1979 m. politikos 
apžvalgą (visada būdavo pateikiama kul
tūrinė apžvalga, bet redaktorių dr. J. 
Girnių buvo ištikęs aštrus širdies smū
gis, tad, jei sveikata jam leis, apžvalgą 
jis parašys kiltam numeriui).

Apžvalgos Skyriuose dr. K. Trimakas 
rašo apie Amerikos psichologiją 1960- 
1980 m. ir apie religiją ir sveikatą. J. B. 
Laučka rašo apie lietuvius Boriso Paster
nako gyvenime, K. Žoromskis apie sikulp- 

tarės K Kepalaitės kūrybą (jos kūrinių 
fotografijomis iliustruotas šils žurnalo 
numeris). T. Venclova parašęs plačią V. 
Stanley Vardžio knygos „The Chathoidc 
Church, Dissent and Naltionialiity in So
viet Lithuania“ recenziją.

NORIMA IŠLEISTI ALFONSO 
MIKULSKIO KŪRINIUS

Gegužės 4 d. Clevelande (JAV) buvo 
paminėta dvi sukaktys: Čiurlionio vardo 
garsiojo ansamblio veiklos 40 metų ir to 
ansamblio vadovo Alfonso Mikulskio 50 
m. muzikinio darbo.

Sukaktys jau paminėtos, bet ten pat 
Clevelande sudarytasis minėjimo komite
tas užsimojęs atlikti dar vieną nemažą 
darbą, kuriam reikalinga' visuomenės pi
niginė talka. Komitetas ryžtasi išleisti 
muziko A. Mikulskio (kūrinius — jo ori
ginalią kūrybą ir jo harmonizuotas liau
dies dainas, kad jomis plačiau kur būtų 
galima pasinaudoti.

Aukas komitetas prašo siųsti šiuo ad
resu: Ona Jokubaitienė, 3000 Hadden Rd., 
Euclid5, Ohio 44117, USA.

DANUTE ĮKRISTO — TELEVIZIJOS 
FILMO AKTORĖ

Tai prancūzų televizijos filmų žvaigždė, 
apie kurią ligi šiol nieko nebuvome girdė
ję. Tai Danutė Kristo, turėjusi pagrindi
nį vaidmenį dabar Prancūzijos televizijos 
rodytame filme „Stiklinis labirintas“. 
Bent keli televizijos programoms skirti 
leidiniai rašė apie tą filmą, kai kurie ir 
apie tą mūsų tautietę. Filmo veikėjų są
raše jos pavardė rašoma pirmąja. Ji vai

dina filmo heroję Annę. „Tele guide“ žur
nalas jos atvaizdą išsispausdino savo vir
šely, o kita scenų iš filmo. Tose scenose 
visur yra ji.

Danutė Kristo yra lietuvaitė Krifito- 
paitytė. Rašoma, kad, ruošdamasi sceni
niam darbui, mokslus ji išėjo Maskvoje. 
Paskui vaidinusi Šekspyro, Šilerio, Gor
kio, Čechovo veikaluose, gaudama vis žy
miuosius vaidmenis.

Prieš trejetą metų atvažiavusi į Pran
cūziją, ištekėdama už jos piliečio.

O filme kartu su ja vaidina, be abejo, 
tik Prancūzijoje pažįstami aktoriai Jean 
Barney, Heilą Petri, Charles Miilot, Yves 
Marchand ir Valerie Siclay.

Žemaičio atsiminimai
Lošėjai. Vienu laikotarpiu mūsų apy

linkėje tarp paauglių buvo įsigalėjęs 
azartinis lošimas sagomis. Tada retas ber
niukas, taip maždaug nuo šešių iki dvy
likos mieltų, savo švarkeliuose ir kelnai
tėse turėjo visas sagas. Daugiausia vaikš
čiojo užsisagstę mediniais spruduMiais. 
Tėvai ir samdytojai, rodos, ir barė ir net 
■baudė, ibet tai mažai tepadėjo. Tačiau kai 
vieni bėgiojo savo drabužius sprudukliais 
užsisegioję, kiti, priešingai, nešiojosi 
maišelius sagų. Ar jlierns iš tikro taip se
kėsi, ar laimėdavo apsukrumu, ypač loš
dami su nepatyrusiais, su mažaisiais? 
Lošiama būdavo susėdus kur nors po 
medžiais, kur nesvilina saulė.

Vieną dieną apie pavakarius motina, 
pabaigusi siūti man čerkasinį švarkelį, 
susiuvo ir šešias juodas blizgančias sa
gas.

— Nebloga stov, — džiaugėsi motina, 
užvilkinsi švarkelį ir iš visų pusių apžiū
rėdama jį. Gal būt, tai jos pirmas tos rū
šies kūrinys buvo. Aš taip part džiaugiau
si, gavęs tokį puikų drabužį, kurio man 
pavydės visi vaikai. Nekantravau, kad 
tik greičiau galėčiau jiems pasirodyti. 
Mano ‘džiaugsmui nebuvo galo, kai motina, 
visiką ‘apžiūrėjusi ir patikrinusi, pasiuntė 
mane kažkuriuo reikalu į dvarą.

— Tik jau, meidamasis, nesutepk ir ne
sudraskyk kur švarkelio, — įpasakojo 
motina, išleisdama pro duris.

Eidamas, ganyklų keliuku, saiugojlausi 
net ‘alksnių Šakelių, kad nesuteptų mano 
čerkasinio.

Ties pait dvaro sodyba dar tebebuvo 
sodnelis čia ‘gyvenusio baudžiauninko.

Domas Bumeikis

Tame (sodnely po obelimis jau iš tolo pa
mačiau būrį vaikų, susėdusių krūvoje. 
Tai lošėjai. Artėdamas imu save įtikinė
ti, kad turiu eiti tiesiai pas tėvą iir nega
liu sustoti pas lošėjus. Bet kur tau! Vos 
prieinu tą vietą, rodos, kojos pačios pa
suka pas juos. Priėjęs -apžvialgau. Ties 
kiekvienu guli krūvelė sagų. Vieni turi 
jų geras krūvas, kai 'kurie tik po kelias, 
o vienas mažiukas nė vienos, net ir kel- 
nlaiiltėse. Sėdi nusiminęs, sliurpščiodamas 
nosimi. Tas jau turės užleisti savo vietą 
naujam. Kitas mažiukas sėdi į obelį at
sirėmęs ir čiupinėja savo nusagintą ser
mėgėlę. Liūdnas ir nusiminęs, ašarėlės jo 
skruostuose palikusios įdu drėgnus take
lius.

— Ko varvini nosį? Jei nori grajyitė, 
sėsk ten ir grajyk! — sako Juzas, dvaro 
arklininko padėjėjas, rodydamas ano ma
žinto vietą.

— Kad guzikų neturiu, — sakau.
— Vo tie kas, ne guzikai?! — klausia 

vienas lošėjų, rodydamas pirštu į mano 
čerkasinio švarkelio juodas sagas.

IAB vis dar stoviu, 'nesiryždamas nei 
lošti, nei pabėgti.

— Ko čia su anou terliotais, juk ons 
dar prie mamos tebėra, — drėbė kitas, 
toks suveltaplaiukis.

Tai reiškė: tebežindi motinos krūtis. 
Tokio pasakymo ‘ano meto vaikai nemė
go, net bijojo. Toji nelemta pastaba pa
stūmėjo maine griebti čia pat ‘gulintį pei
lį ir išplauti vieną sagą. Matyti, tas ne
labasis peilis tam čia ir padėtas. Metu įsa
gą į aikštelę ir pradedu lošti. Su antru 
metimu bankas iš JužiO pereina į mano 

rankas. Laimė nusišypso. Ties manimi 
sagų vis auga. 'Bet, laimės apakintas, ne
mokėjau laiku sustoti. Greitai mano sa
gos ne ‘tik iš krūvos, ibet ir iš čerkasinio 
švarkelio perėjo į kitų lošėjų krūvas, 
daugiausia vis į Juzio maišą. Tik dabar 
tesupratau blogai padaręs. Pasidarė grau
du, iir ‘ašaros nesul'aikomlai ėmė įgriūti.

— Laikyk rieškutę! — saiko paganikas, 
ranką su pilna sauja sagų ištiesęs į ma
ne.

‘Bijau, kad neapgautų ir nepasakytų ir 
man, ranką atitraukęs: „Nereiks papras
ti! Pragrajijai guzikus ir bėk pas mamą“, 
kaip 'anam mažiukui, palikusiam be sa
gų, ‘kuris prieš maine sėdėjo. Tad ir ne- 
siskulbinaiu 'imti.

— Kad siūlau, tai ir imk! — tarė Ju- 
zis, supratęs mano nesliryžimą, — ir 
daugiau nelbegrajylk! O dabar įbėk į savo 
užkapį, — pasakė Juziis, supylęs sagas į 
manio rieSkultę.

Vėliau tas lošimas savaime dingo. Vai
kai ėmė domėtis įvairiais žaidimais: kiau
lių varymu į dvarą, šoukinės, kas grei
čiau — tam geriau ir t. lt.

Gal dešimčia metų vėliau (Ukontų k., 
Žarėnų vis., Telšių aps.) buvo pradėta 
azartiškai lošti degtukais. Bet tai darė 
vyresni piemenys, pusberniai ir nėt suau
gę bernai. Čiia taip pat, kaip saginlinkai, 
vieni pralošinėjo savo algas, o kiti nešio
josi pilnus maišelius degtukų. Šis lošimas 
neilgai teišsilaikė. Mat, kažkas paleido 
paškalą, kad vienas gilzių fabrikas Petra
pily įdėjo į vieną gilzių dėžutę šimltrub- 
liinį banknotą. Ir jaunimas, metęs degtu
kus, ėmė supirkinėti gilzes. Tiesa, kiek
vienoje dėžutėje vis rasdavo kokį nieku
tį, nevertą nė grašio. Išmintingieji per
tarė, kald tokių pinigų taip lengvai nieks 
nemėto, bet pradžioje tai mažai tegetbė- 
jo. Greičiausia, tas gandas per vietos pre

kybininkus tyčia buvo paleistas, kad iš 
naivuolių galėtų tūkstančius uždirbti.

Prie minėtųjų azartų reikia priskirti 
dar žaidtaigesnį azartą — mūsų' gimtojo 
krašto faunos beatodairišką naikinimą. 
Kiaunės, ūdros, šeškai, šermiunėHiai, vo
veraitės, (kurtiniai, tetervinai, kurapkos, 
laukinės antys, gražiosios mūsų šarkos 
buvo naikinami be pasigailėjimo. Krašto 
faunos apsaugai beveik niekas nė žodlelio 
nepratardavo. Anksčiau, norint pamatyti 
voveraitę, nereikėjo į mišką eiti, — jų 
visur buvo. Vėliau, kai žydai pradėjo su
pirkinėti jų kailelius, mokėdami po 30 
kapeikų, pasidairė teiks retas tas gražus 
ir nekenksmingas žvėrelis, kad, kur pa
miškėje pamatę voveraitę, šaukdavome, 
lyg stebuklą išvydę.

Kokie mes buvome negailestingi savo 
retiems ir .'gražiems žvėreliams, rodo kad 
ir šis pavyzdys. 1944 m. vasarą Telšiuose, 
išėjęs į kiemą, pamačiau gretimime kun. 
Simaičio darže visokio amžiaus iir lyties 
būrį žmonių, bešūkaujantį ir kažką da
rantį. Nuėjau ir aš pasižiūrėti. Žmonės 
'būriu buvo apsupę šulinį be rentinio, į 
kurį įkritęs vargšas šeškas. Žvėrelis vos 
laikėsi virš vandens anlt mažo lentgalio, 
o žmonės mėtė į jį plytgaliais, alk meni- 
mis ar kas po ranka pasitaikė. Tas jo 
plaustelis tai vienu, tai kitu galu vis pa. 
sinerdavo į vandenį, nes šeškas norėda
mas išvengti jam taikomų mirtinų smū
gių, nuolatos vis judėjo. Man priėjus, 
žmonės pritilo ir liovėsi apmėtę žvėrelį. 
Tuo ir pasinaudojau. Sugriebiau čia pat 
pamestą ilgesnį lentgalį ir nuleidau į 'šu
linį, galą laikydamas rinkoje, šeškas, su
pratęs, kad jo išsigelbėjimas yra dabar 
■arba niekada, žaibu šoko int lentelės ir 
pro mano pažastį išsmukę iš šulinio ir be- 
maitant dingo aukštoje žolėje. Nelaukiau 

ir aš, kol atsipeikėjusi minia ims plūsti, 
kad išgelbėjau jų auką.

Mano kūma Vainavičienė buvo tėvo 
giminaitė. Kaip artima toji giminystė 
(buvo, nebepamenu, nors tėvas daug kar. 
tų yra pasakojęs. Jei apie ‘giminystės ar
timumą spręstume pagali turtą, o daž
niausiai taip ir daroma, tai tėvo ir Vai- 
navičienės ‘giminystė buvo gan tolima, 
nes ji buvo didelio ūkio savininkė, o tė
vas, kad ir artimas kaimynas, kūmetis. 
Tačiau ta turto skirtybė Vainavičienei 
nesukliUdė būti mano kūma*. Dėl to aš su 
ja ir susitikau du kartus savo gyvenime: 
vieną kartą, kad mane Viešvėnų maldyk
loje kun. OpulsIki'S krikštijo, ir antrą kar
tą, kai jau buvau šešerių mėtų. Ką ji man 
atnešė pirmą kartą — nežinau, bet an. 
trą, atėjusi į mūsų sodybą, davė man du 
saldainius, kaip ir kitiems mūsų šeimos 
nariams. Mieliau būčiau priėmęs du obuo
lius iš jos didėlio ir ‘gražaus sodno nei 
tuos du saldainius. Bet mano kūma, ma- 
tyti, galvojo, kad du saldainiai geriau nei 
du obuoliai, dr dėl to du saldainius pri
ėmiau, nuolankiai pabučiuodamas jlos 
minkštą ir kvepiančią ranką. Ji tada ga
lėjo turėti penkiasdešimt metų. Bet, man 
atrodė, ji dar buvo daili. Galvą buvo ap
sigobusi marga šilkine (šaliką jau pažino
jau) skarele, apsivilkusi juoda nažutka 
(bliuze), ilki pat smakro užsagstyta, ir 
languotu vilnoniu daiugiakvaldžiui sįijb- 
nu. Visa tai gerai .atsimenu, nes tada ir 
težiūrėjau į jos ‘drabužį. Ji dar, be juodų 
iberlačų ant kojų, turėjo ant dešinės ran
kos piršto blizgantį žiedą. Ar tas žiedas 
buvo auksinis, ar kitokio metalo — neži
nau, nes tada teuažinojau tik geležę. Ge
ležinis tas žiedas tikrai nebuvo.

(Bus daugiau)
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Komunistinis režimas Maironio namuose
jaii bando dalyvauti ir savo žiniomis pri-LTSR Konstitucijos 66 straipsnyje ra

šoma: „rūpinimasis istorijos paminklų ir 
kultūros vertybių išsaugojimu — Lietu
vos TSR piliečių pareiga ir prievolė“.

Pažiūrėkime, kaip vykdoma ši Tarybų 
Lietuvos piliečio prievolė LTSR Literatū
ros muziejuje. Jau iš aplinkos kiekvienas 
mato šio muziejaus „tvarką“. Trumpą va
landėlę pasižvalgykime po Maironio sodą. 
Iš buvusio sodo belikę kelios Maironio 
rankomis sodintos obelys. Visa kita — 
pertvarkyta, pritaikyta nūdienai. Neliko 
Maironių pamėgtų takelių, kuriais jis 
mėgo pasivaikščioti, nebeliko gyvatvorės, 
juosusios sodą, nė vienos gėlelės, kuri 
primintų Maironio pomėgį gėlėms. Net 
ir prie keleto išlikusių Maironio sodintų 
obelaičių nėra jokio užrašo ar paaiškini
mo. Prasmukę pro neuždarytus vartus, 
aplinkinių kiemų vaikai bei gretimos Juo
zo Naujalio v. Meno mokyklos mokiniai, 
busimieji tarybinės kultūros darbuotojai, 
jau nuo ankstyvo pavasario pradeda lau
žyti obelaičių šakas su dar nenunokusiais 
vaisiais. Muziejaus vadovai to „nemato“. 
Sodelyje pastatyta vasaros pavėsinė ne
švari, ji nuolat pilna rūkančių mokslei
vių, girtuokliaujančių vyrų ir moterų. 
Kažin kodėl reikėjo nugriauti Maironio 
sesers Marcelės sodelyje pastatytą Mai
roniui atminti švč. Marijos paminklą.

Ar taip turėtų būti gerbiamas lietuvių 
literatūros klasikas respublikiniame lite
ratūros muziejuje, iki šiol dar „nepajė- 
giačiam“ lankytojams parodyti visos lie
tuvių literatūros? Panašiai yra su Mairo
nio memorialiniais kambariais, su jo kū
ryba.

O kaip saugomi muziejuje eksponatai, 
lietuvių literatūros palikimas, neįkainoja
mas tautos dvasinio gyvenimo penas? 
Apie tail atvirai liudija 1979. I. 10, kai 
viename iš ineeksponuojamų Maironio me- 
moraliniių kambarių sprogo radiatorius ir 
pasipylęs vanduo pliaupė net į gatvę. Ko
kią žalą padarė vanduo eksponatams ir 
pastatui! Kaip paaiškinti šią netvarką? 
Kodėl dingsta iš muziejaus sukaupti lie
tuvių rašytojų memoraliniai daiktai bei 
vertinga dokumentinė medžiaga?

Tokia muziejaus ,,tvarka“ stebina net 
Lietuvos TSR vyriausybės narius, bet... 
tyli.

Kaip propaguojama pažangioji lietuvių 
literatūra, klasika? Prisiminkime, kaip 
buvo paminėtos Vinco Kudirkos 120-osios 
gimimo metinės — absoliučia tyla; Jono 
Biliūno gimimo 100-osios metinės — kuk
liausia parodėlė; spaudos atgavimo 70- 
osios metinės — tyla. Ar prisimenamas 
blaivybės propaguotojo Motiejaus Valan
čiaus gimtadienis — 'šiukštu! Mat, jis 
gimęs vasario 16 d....
Užtat dabar Kaunui teko (trečioji vieta 
respublikoje už girtuoklystę.

Muziejaus „Literatūrinių ryšių“ fakul
tetas propaguoja tik tarybinių tautų lite
ratūrą, pasmerkdamas užmarščiai senąją 
lietuvių literatūrą.

Dusdami slogioje, superkomunistinėje 
muziejaus aplinkoje, muziejaus darbuoto-

Berniukas prieš milžinus
Balandžio 10-25 dienomis Londone, An

glijoje, įvyko šachmatų turnyras, kokio 
dar čia nėra buvę. Turnyre dalyvavo 12 
ta-nptautinių didmeisterių ir 2 tarpt.meis- 
teriai. Pirmą kartą Londone sukviesta 
pasirungti vienu kartu tiek daug milžinų. 
Aukštesnį titulą teturi tik vienas pasau
lio čempionais.

Buvo žaidžiama County Hall rūmuose, 
kurie plačiau išsiskėtę prieš parlamento 
rūmus kitame Temzės krante, didelėje 
apvalioje konferencijų salėje. Varžybos 
vyko po pietų 4 dienas iš eilės, o pen
ktoji — poilsio diena. Kiekvienas žaidė
jas prieš kiekvieną kitą turėjo sužaisti po 
13 partijų ir per 2į valandos turėjo pa
daryti po 40 ėjimų. Nebaigtos per tą lai
ką partijos buvo vėliau baigiamos Gros, 
venor viešbuty.

Turnyrą organizavo British Chess Fe- 
Federation, finansavo bankininkų Phillips 
& Drew Kings firmia ir parėmė Great 
London Council. Buvo paskirta rekordi
nė D. Britanijoje suma 10 tūkstančių 
svarų vien tik prizams: pirmos vietos lai
mėtojui 3 tūkst. sv„ visiems kitiems pa
laipsniui mažiau, o paskutinei 14-tai vie
tai 200 sv.

Kiekvieną dieną buvo pilna salė žiūro
vų, kurie galėjo sekti iškabintose didelė
se lentose visų šachmatininkų ėjimus, ėji
mų Skaičių, o laikrodžiai rodė kiekvieno 
žaidėjo sunaudotą laiką. Taip pat buvo 
pilna kita salė žiūrovų, kurie galėjo klau
sytis aiškinimų apie visų partijų eigą ir 
net keiti klausimus. Taip pat buvo lei
džiamas kasdieninis biuletenis apie tur
nyro eigą.

Viktor Korchnoi iš Šveicarijos, 49 me
tų, tarpt, didmeisteris, pasitraukęs iš Ru
sijos, Ulf Anderson 29 m., Švedijos did- 
mieisteiris, Tony Miles, 24 m, didm., An
glija, Šie trys surinko po 8 į taško ils 13 
galimų. Jonathan Speelman, 23 m., meis
teris, Anglija, ir Gennadi Sosonko, 36 m., 
didmeisteris iš Olandijos, išsikovojo po 
71/2 taško. Ljubomir Ljubojevic 29 m., 
didmeisteris iš Jugoslavijos, ir Jan Tim- 
mian, 28 m., didmeisteris iš Olandijos, lai
mėjo po 7 taškus. Florin Gheorgiu, 36 

sidėti prie slaptais .aplinkraščiais suvar
žyto Kauno miesto kultūrinio — krašto
tyrinio gyvenimo. Vienas iš tokių, buvęs 
ilgametis mokytojas šviesaus atminimo 
Tomas Glodas .(gimęs 1902 m.) — erudi
tas, gimtosios kalbos žinovas, jos puose
lėtojas, visas savo jėgas ir žinias skyręs 
kalbos gryninimui. Carinės rusinimo poli
tikos tęsėjams planingai siaurinant gim
tosios kalbos teises, T. Glodas buvo ra
dęs kiltą kultūrinės veiklos sritį — patau
sodamas savo sveikatos, dalijosi savo ži
niomis apie Lietuvos istoriją ir kultūrą. 
To niekada neužmirš jį pažinoję gimto 
krašto iir kalbos mylėtojai. Apie dešimt 
metų Glodas buvo nepamainomas ekskur. 
sijų ipo istorines — kultūrines Lietuvos 
vietas dalyvis. Nėra tokio Lietuvos kampe
lio, kur nebūtų buvojęs T. Glodas. Jis iš
trukusiems žinių apie garbingą savo 
tautos praeitį ekskursijų dalyviams daug 
papasakodavo savo sklandžia, taisyklinga 
kalba. Kilęs iš Plokščių, tęsė sunkų, bet 
garbingą Vinco Kudirkos, Jono krikš- 
čiūno ir kitų šio Sūduvos krašto švietėjų 
visuomeninį — tautinį darbą. Jo sveikatą 
galutinai pakirto įtarūs ir akli komunis
tinio režimo vykdytojai, taip norėjusieji 
juo atsikratyti. Jis mirė 1978. XII. 8. 
Daug gerbėjų susirinko atsisveikinti ir 
palydėta šį žmogų į paskutinę kelionę 
g'imtojon Plokščių žemėn.

Bet kokios buvo laidotuvės! Kam prirei
kė saugumo darbuotojams paklaidinti lai
dotuvių procesiją, vykstančią iš Kauno į 
Plokščius? Užuot važiavus visiems žino
mu geru keliu, buvo pasukta neva tieses
niu keliu, kuriuo galima greičiau nuvažiuo 
tu. Deja, tokiu keliu važiuoti galėjo tik 
traktoriai... Iširo visa laidotuvių procesi
ja. Lengvosios mašinos visai negalėjo 
pravažiuoti, o tos, kurios vis dėlto važia
vo toliau, buvo aplankstytos ir aplaužytos. 
Baisu buvo žiūrėti į vežamą karstą su ve
lionio palaikais... I kapus atvyksta visai 
sutemus. Velionio palaikai gimtajai žemei 
buvo grąžinti mėnulio ir žvakių šviesoje. 
Kodėl buvo suruoštas šis skaudus pasity
čiojimas iš velionio palaikų? Ar ne ilga
metės T. Glodo visuomeninės veiklos 
„įvertinimas“? Ypač nepatikusi Kauno 
Saugumo komitetui T. Glodo vadovauta 
viena ekskursija (įvykusi 1978. VIII. 26- 
27), skirta paminėti 1863 m. Lietuvos su
kilimo vadovo kunigo Antano Mackevi
čiaus 150-osioms gimimo metinėms. Visi 
šios ekskursijos dalyviai! Literatūros mu
ziejaus vadovybės bei Kauno miesto tary
binės tikrovės Haupsintojų buvo apšaukti 
nacionalistais, nusikaltėliais, tarybinės 
santvarkos priešais, nors ekskursijoje da
lyvavo ir komunistai bei komjaunuoliai. 
Kodėl komunizmo kūrėjams nepatiko ši' 
ekskursija?

Tada buvo prisiminta nuo rusų caro 
valdžios smurto krauju pasruvusi visa 
1863 metų Lietuva. Ekskursijos dalyviai 
turėjo atmintinę, skirtą A. Mackevičiui, 
kurioje buvo pavaizduota jubiliejinė emb
lema (beje, mažaraščiams panaši į Lie- 

m., didmeisteris iš Rumunijos — po 6į 
taško, ir 1 partija nebaigta. Gyula Sax, 
28 m., didmeisteris iš Vengrijos, —6 taš
kus, ir 1 part, nebaigta. Michael Stean, 
26 m., didm., Anglija, ir Bent Larsen, 45 
m., didm'. iš Danijos, po 5į taško. Walter 
Browne, 33 m., didm. iš JAV — 4į taško, 
ir 1 part, nebagta. John Nunn, 24 m., 
didinu, Anglija, — 4į taško.

Tikėtasi, kad didm. V. Kurchnoi, run
gęsis su pasaulio čempionu A. Karpovu 
dėl pasaulio čempiono titulo šiame turny
re užims I vietą, bet jam nepavyko atsi
plėšti nuo kitų dviejų, ir paskutiniame 
rate paspaudė ranką, sutikdamas baigti 
lygiomis su U. Andersson, padarius tik 18 
ėjimų. Taigi šie du ir T. Miles pasidalijo 
I-III vietas, šiam trečiam, šviesių garba
notų plaukų didm., atrodo, pagelbėjo pie
nas, kurį jis žaisdamas visą laiką gurkšno
jo. Plaukais apaugęs ir dar už tamsių aki
nių pasislėpęs J. Speelman paskutiniame 
rate po 14 ėjimų patenkintas sutiko ly
giomis, surinkęs 7į taško, būdamas tik 
meisteriu, padarė gerą žingsnį siekiant 
didmeisterio titulo.

Čia reikia grįžti prie antraštėje pami
nėto berniuko. Nigel Short, 14 metų am
žiaus, Anglija, jau spėjęs pasižymėti 
anksčiau Hastings, Anglija, aukštesnio ly
gio turnyre ir gavęs meisterio titulą, bu
vo pakviestas specialiai dalyvauti šiame 
turnyre. Nors jis tesurinkęs 2 taškus, ir 
1 paint, nebaigta, pasiliko paskutinėje 14- 
je vietoje, bet, atrodo, organizatorių ne
apvylė. Jis kietai užsispyręs, judindamas 
koją, kaip senas šachmatininkas, iir kas
dien baigdamas žaisti paskutinis, vis dėl
to sužaidė 4 partijas lygiomis prieš did- 
meisterius! Spėliojama ir tikimasi, kad 
jam pavyks pasekti esto Kereso ir ame
rikiečio Fisherio pėdomis, kurie labai 
jauni tapo žymiais tarptautiniais did- 
meisteriais ir liks šachmatų istorijoje.

Gaila, kad mes, lietuviai, neprisiau- 
ginome čia, D. Britanijoje, nė vieno žino
mesni© jauno šachmatininko, šiame tur
nyre dalyvavo tik vienas lietuvis šach
matų mėgėjas ir tas pats žiūrovu.

A. Bučys

tuvos Vytį, nors joje Vyčio nebuvo nė 
kvapo). Atmintyje buvo A. Mackevi
čiaus nuotrauka, kur jis su vienuolio rū
bais. Tai labai negerai! Bet ką daryti, kad 
1863 m. Lietuvoje komunistų dar nebuvo, 
o Lietuvos ateitimi daugiausia rūpinosu 
kunigai. Komunistams nepatiko ir šie A. 
Mackevičiaus žodžiai rusų caro bude
liams, pacituoti iš knygos „Lietuvos TSR 
istorijos šaltiniai“ II t., išleista 1965 m.: 
„Mums nesuprantama, nejaugi Rusija ne
turi kitų valdininkų mano kraštui iš
skyrus pačius nesąžiningiausius? Nejaugi 
toji mano tauta tokia nelaiminga, jog jai, 
be nevilties, nieko nebelieka dš tautų li
kimo? Betgi tai keli amili joninė tauta. Ir 
tauta verta jau ne Dievo globos, bet vy
riausybės, nors ir Rusijos užtarimo, nes iki 
pamatų nesugadinta, nors administracinė 
valdžia ir stengiasi ją sugadinti“. Labai 
norėtų nutautinimo aktyvistai nutylėti 
Antano Mackevičiaus vardą ir jo asme
nybės reikšmę Lietuvos istorijai. Ypač 
tai akivaizdu Kaune.

Pažiūrėkime, kaip saugoma lietuvių 
tautos didvyrio Antano Mackevičiaus nu
žudymo vieta. Kaip atrodo pastatytas 
jam paminklas? Greit nežinosime, kur Il
sisi Antano Mackevičiaus palaikai, kur 
jo egzekucijos vieta! Ši Antano Mackevi
čiaus ir bebaimių Lietuvos sūnų krauju 
apšlakstyta žemė (Ožeškienės gatvėje) 
neaptverta jokia tvorele; paminklinio 
laukų akmenio, skirto Antanui Mackevi
čiui atminti, vos įskaitomas užrašas. Pa
minklą nuo praeivių akių slepia vešli lie
pa. Per pusmetrį nuo paminklo puikuoja
si didžiulė šiukšlių ar smėlio dėžė... Tad 
suprantamos sąžinės neturinčių žmonių 
pastangos apjuodinti visus, kurie prisime
na Lietuvos praeitį.

Štai už tokį „nacionalizmą“ žmonės 
šmeižiami, baudžiami, atleidžiami iiš dar
bo, jiems grasinama, nuvaroma į kapus.

Turtingas papročiais, gilias šaknis tu
rėjusias istorines, kultūrines lietuvių 
šventes smurtu pakeitė tarybinio milici
ninko, kario, jūrų ir oro laivyno, tankis
to, chemiko, metalurgo ir 1.1 „šventėmis“. 
Periodinėje spaudoje, kalendorių lapeliuo
se, negausiuose standartiniuose renginiuo
se mirgėte mirga beveik vien rusų tary
binių mokslininkų, valstybės, visuomenės 
:ir kultūros veikėjų bei personalinių pen
sininkų jubiliejai.

Tokiomis sąlygomis rūpinamasi Lietu
vos kultūros paminklų saugojimu nuo ko
munistinių barbarų.

M. Venta
(Aušra, Nr. 19 (59)

Skaitytojų laiškai
BALSAS IŠ MINIOS

Kovo 24 d. „Europos Lietuvio“ Nr. 12, 
skiltyje „Su lietuviais pasaulyje“ yra 
išspaus d Intas straiipisnej iis „Prūsų (pali
kuonio knyga“, kuriame rašoma, kad Hein 
richas Geriiaichas parašė Iknygą, pavadin
tą „Liko tik vardas“, aplie senųjų prūsų 
Šlovę ir jų žuvimą.

Bet tame straipsnelyje mes, „Europos 
Lietuvio“ prenumeratoriai ir jo skaityto
jai, neradome nei tos knygos autoriaus 
adreso, nei kur 'tą knygą galima nusipirk
ti.

Aš manau, kad mes, „Europos Lietu
vio“ prenumeratoriai ir jo skaitytojai, 
turėtume pagerbti tą prūsų palikuonį, 
tvirtą kaip ąžuolą prie Nemunėlio, nors 
nusipirkdami jo parašytą knygą.

Lauksiu žinutės, kur bus galima ją nu
sipirkti sau ir kam nors atitinkama pro
ga padovanoti.

p. p., Detroit, Mich., JAV.
Redakrijbs prierašas. Knygos tikslesų 

nės metrikacijos ir kuri leidykla ją išlei
do redakcija neturi. Gal šiuo reikalu ga
lėtu pasitarnauti Vokietijoje gyvenantie
ji mūsų laikraščio skaitytojai? Gavę pa
skelbtume.

PASLAPTIS PO ŠLUOTA

Škotijos lietuviuose kitaip, negu kitur.
Škotijoje lietuvių yra daug, jie turi 

daug organizacijų, tačiau jos kažkaip 
keistai tvarkosi: nešaukia metinių susi
rinkimų, nerenka valdybų, nepateikia jo
kių apyskaitų.

Jau keletas metų nebuvo jokių valdy
bos rinkimų. Po daugelio metų šie
met buvo kasos pranešimas be jokio pa
tikrinimo, o valdybos nerinkta, tiktai pa
skirta pagal savo nuomonę. Kai kuriems 
tai labai keistai atrodo.

Žinoma, žemiškas žmogus to negalvotų, 
kad jį daugiau garbintų kaip žmogų.

Aš tai pildau pirmąjį Dievo įsakymą.
Zigmas Sledziauskas

KIEK KAS IŠGELBĖJO ŽYDŲ?

Izraelyje, Tel-Avivo mieste, rusų kal
ba leidžiamame žurnale ,,Krug“ redakto
rius G. Mordelis vedamajame apkaitino 
daugelį tautų dėl žydų naikinimo.

Danų, bulgarų ir suomių jis nekaltina, 
tvirtindamas, kad tos tautos sunkią va
landą pasakė vokiečiams: „Mūsų žydai — 
pilnateisiai paliečiai. Nenorime jų žudy
ti“. Lietuviai esą išgelbėję 250 žydų, lat
viai — 50, estai — 5, olandai — 700, 
prancūzai apie 5.000.

LIETUVOJE
DAILININKAI VAŽIUOJA Į KOLŪKIUS

Todėl ir šį pavasarį į Skuodo apskri
tyje esantį Luknės kolūkį nuvažiavo 8 ži
nomi dailininkai: V. Ciplijauskas, B. Uo
gintas, B. Uogintas (jaun.), S. Jusionis, 
R. Kunica, A Kliauga, M. Skudutis, V. 
Gurskis. Per dvi savaites jie sukūrė 70 
paveikslų: kolūkiečių poritafetų, peisažų 
ir teminių darbų. B. Uogintas, V. Gurs
kis, R. Kulnca nutapė Žemaitės gimimo 
sodybą Bukantėje, kiti — Skuodą, Mėsė
džius, Sedą ir Gintališkes.

Vakarais, po darbo, dailininkai Luknės 
'kultūros namuose ruošdavo žmonėms po
kalbius apie dailę ir rodydavo kūrinių 
skaidines. Pabaigę 2 savaičių darbą su
ruošė dar savo darbų parodą, į kurią at
silankė 200 žmonių. Išvykdami kiekvie-

Skautiškuoju keliu
AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI

Ketteringo apylinkėje lietuviškos visuo
menės nedaug, ir beveik visi jie yra jau 
sulaukę „vilko“ amžiaus — pensininkai. 
Tačiau jų širdys jaunos, jautrios ir nepa- 
mirštančios: kur tik reikalą mato, visuo
met nuoširdžiai visas lietuviškas organi
zacijas ir jaunimą lėšomis paremia.

Per eilę metų be pertraukų jie remia 
ūkautų stovyklas ir nepamiršo taip pat ir 
šių metų stovyklos, kuri įvyksta liepos 26- 
rugpiūčio 2 d.d. Lietuvių Sodybos kalne
lio žaliajame beržynėlyje, ir per A. Kuka, 
nauską prisiuntė 15 svarų.

Štai tie Ketteringo, Corby ir Wellimg- 
borouh skautiškos idėjos rėmėjai:

F. Lewis (Kettering) 1 sv., A. Dickens 
(Corby) 1 sv., J. Pipynė (Corby) 1 sv., 
P. Požerslklis (Kettering) 2 sv., V. Kara- 
nauskas (Kettering) 1 sv., A. Kinkelionis 
(Kettering) 1 sv„ M. Kukanauskienė 
(Kettering) 1 sv., P. Adomaitis (Kette
ring) 1 sv., B. Mardosas (Kettering) 1 
sv., J. Liobė (Kettering) 1 sv., M. Verei- 
ka (Corby) 1 sv., G. Kukanauskas (Well- 

‘ingborouh) 1 sv., A. Kukanauskas (Ket
tering) 2 sv., VI. Velička (Lietuvių Na
mai) 5 sv., P. Mašalaitis (Londonas) 5 
•sv.

Visiems skautiškos idėjas rėmėjams 
reiškiame nuoširdų skautišką ačiū.

Stovyklos Vadovybė

APDOVANOJIMAI

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir
mąją posėdyje, įvykusiame vasario mėn. 
10 dieną Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo proga-Vasario 16-tos didžiai įver
tindama žurnalisto, rašytojo, kelių knygų 
autoriaus, buvusio ir esamo „Europos Lie
tuvio“ redaktoriaus Kazimiero Bairėno 
nuopelnus lietuvybei ir skautybei, atžy
mėjo — pagerbė L.S.S. „PADĖKOS“ or
dinu su rėmėjo kaspinu.

Rašytoją Kazimierą Barėną sveikinu 
už reikšmingą ir energingą ilgų metų 
darbą lietuvybei ir Skautybei. Labai šir
dingai dėkoju.

Linkiu sveikatos, ryžto, dar ilgus metus 
likti mūsų gretose.

Su aukšta pagarba.
v.s. Sigitas Miknaitis

L.S.S. Tarybos Pirmininkas

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausioji 
Vadija posėdyje, įvykusiame kovo 15 die
ną, didžiai (įvertindama už ypatingą ir vi
sokeriopą paramą ir globą per eilę metų 
lietuviškam skautiškam jaunimui Angli
joje, Zigmą Jurą atžymėjo — pagerbė 
L.S.S. „UŽ NUOPELNUS“ ordinu su rė
mėjo kaspinu.

P. Zigmą Jurą sveikinu. Nuoširdus ačiū, 
ir tikimės, kad ir toliau lietuviai skautai 
Anglijoje sulauks paramos ir globos.

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausioji 
Vadija posėdyje, įvykusiame vasario 6 d., 
didžiai įvertindama už nuolatinę visoke
riopą paramą skautams ir jaunimui Ang
lijoje, brolį Aleksą Vilčinską apdovanojo 
L.S.S. „Už NUOPELNUS“ ordinu su rė
mėjo kaspinu.

Sveikinu brolį Aleksą, linkiu, kad ir to
liau aktyviu darbu prisidėtumėte prie Bro
lijos užsibrėžtų planų vykdymo ir lietu
viško jaunimo auklėjimo.

Lietuvių Skautų BrOJįjos Vyriausioji 
Vadija pasėdyje, įvykusiame vasario 6 d., 
didžiai įvertindama už nuolatinę įvai
riausią paramą skautų vienetams ir „BU
DĖKIME“ tolimesniam tobulėjimui ir 
leidimui bei darbą ir lėšų paramą, brolį 
Rimantą Šovą apdovanojo L.S.S. „UŽ 
NUOPELNUS“ ordinu su rėmėjo kaspinu.

Sveikinu brolį Rimantą ir linkiu toliau 
prasmingai dirbti lietuviško jaunimo 
Skautiškame auklėjime.

Budėkime.
v.s. Vytautas Vidugiris

L.S.B. Vyriausias Skautininkas

Anglijos slkautininkai-ės, sesės ir bro
liai mūsų žymiuosius veikėjus ir skautiš
kos idėjos rėmėjus atžymėjimo — pa
gerbimo proga sveikina ir linki visokerio
pos sėkmės. 

nas jų padovanojo po paveikslą kultūros 
namams. Kadangi 1978 ir 1979 m. čia dir
bo Klaipėdos dailininkų grupė, kurios da
lyviai (taip pat padovanojo po paveiksią, 
tai dabar Luknės ‘kolūkis jau turi 40 pa
veikslų galeriją.

Panašios dailininkų išvykos ruošiamos 
ir į kitas Lietuvos vietas.

RYTŲ LIETUVOJE BLOGI 
ŽIEMKENČIAI

Žemės ūkio specialistai „Tiesoje“ ra
šo, kad užsitęsusi praeitų metų javapjūtė 
Vakarų Lietuvoje (Žemaitijoje) sutruk
dė pasėti žiemkenčius. Jau iš rudens buvę 
pastebėta, kad pasėtieji javai reti ir ap
sikrėtė grybeliais.

Žiema buvusi žiemkenčiams palanki, 
bet pavasarį, nutirpus sniegui, pasirodė 
pelėsis. O kai balandžio 19 d. nutirpo nuo 
laukų sniegas, -pelėsis dar labiau paplito. 
Pvz., Telšių rajono Džiugo ūkyje pelėsis 
sunaikino 64 ha rugių, Skuodo rajono Mo. 
sėdžių kolūkyje — 80 ha kviečių, o Len
kimų kolūkyje 30 ha rugių. Kretingos ir 
Klaipėdos rajonuose pelėsis mažiau pa
plitęs.

Specialistai pataria tuose žiemkenčių 
plotuose sėti vasarojus.

AUKSAKALYSTĖS DIRBINIŲ PARODA

„Literatūra ir menas“ rašo, kad Vilniu
je veikia 16-20 a. auksakalių chechų dir
binių parcda. Parodoje išstatyta 400 me
tų laikotarpio 350 darbų. Joje rodomi 
senvyzų dalys, žvakidės, dėžutės, sietynai, 
juvelyriniai stalo ir bažnytiniai reikmenys, 
pagaminti įvairia technika: liejimu, kali
nėsimu, lankstymu, (valcavimu, ažūriniu 
pjaustymu^ filigramu, graviravimu. Eks
ponatai esą papuošti brangakmeniais, 
emaliu, juodmase, stiklu, kaulu ir kt.

„Vilniaus miesto istorijoje“ rašoma,, 
kad 1495 m. Vilniuje įsisteigė pirmasis 
cehas, o 16-18 a. jis turėjo 336 narius. 
Panaši amatų mokykla buvusi tik Kroku
voje.

Visi darbai yra panašūs įsu to meto Eui. 
ropos auksakalyste ir savo gaminių me. 
niškumu nenusileidžia nei Lenkijos, nei 
Prancūzijos, nei Vokietijos, nei Rusijos ce
chams, nei tokiems tais metais pagarsėju
siems auksakalystės meistriškumo cent
ram, kaip Augsburgas, Peterburgas ar 
Maskva.

LIETUVOS LIAUDIES MENO PARODA 
SUVALKUOSE

Lietuvos liaudies meno draugija per 
Lenkijos kultūros dienas Suvalkų dailės 
salone surengė liaudies meno parodą. Pa
rodoje buvo išstatyti 200 eksponatų — 
medžio drožiniai, tekstilės pavyzdžiai, 
gintaro, metalo papuošalai ir tapyba.

STUDENTAI VĖL RUOŠIASI VASAROS 
DARBAMS

Lietuvos žemės ūkio akademijos du 
studentai, R. Lauraitytė ir D. Stankus, 
„Valstiečių laikraštyje“ rašo, kad jau vėl 
artėja studentiška darbo vasara, šįmet, 
kaip ir pernai, akademijoje sudarom? 16 
studentų statybininkų ir žemdirbių būriai 
11 tų būrių dirbs Lietuvoje, kiti 5 vyks į 
Rytų Vokietiją, Vengriją, Rusiją ir Jaku
tiją.

I Kačerginę atvažiuos dirbti vengrų ir 
Rytų Vokietijos moksleiviai.

Šįmet Lietuvos Žemės ūkio akademijo
je susikūrė dar naujas 25 asmenų mecha
nizatorių būrys.

VIENODI KIEKIAI DISIDENTŲ

Kai Kinijos komunistų vadas lankėsi 
Rumunijoje, prezidentas Ceausescu, be 
kita ko, paklausė jį:

— Pone pirmininke, kiek jūs turite po
litinių disidentų savo krašte?

— Galvoju, kad kokį 20 milijonų.
— Koks sutapimas! Aš pats turiu 20 

milijonų.
(iš „Baltic News“)

APIE LENKŲ KOSMONAUTĄ

Vieno skridimo į erdves metu, kaip at
simename, šalia ruso kosmonauto erdvė
laivyje buvo pasodintas ir lenkas. Po to 
skridimo buvo nemža kalbų Lenkijoje — 
gera, nauja tema šnekučiams kavinėse.

— Kas tuo skridimu buvo įrodyta? — 
klausia lenkas savo pokalbininką.

— Įrodyta, kad lenkas gali atsiskirti 
nuo žemės, bet negali nuo Sov. Sąjungos.

(iš „Baltic News“)

KAM KARŠTYJE REIKALINGI 
SKĖČIAI?

Jugoslavija turi savų gerų kurortų. Ta
čiau jugoslavai mėgsta pavažiuoti pasidai
ryti į kaimyninę Bulgariją. Taip vasarą, 
karščių metu, Vaikščioję jugoslavas po 
Bulgarijos sostinę Sofiją ir mato, kad 
bulgarai vis su skėčiais,

— Kam gi jums dabar tie skėčiai? — 
klausia jis sustabdęs bulgarą.

— Ogi dėl to, kad Maskvoje lyja, štai 
dėl ko.

(iš ,,Baltic News“)

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Traktorius įjungė bėgį ir kaukdamas iš. 

lipo iš griovio, į kurį naktį įvažiavo per 
girtumą.

(Iš pradedančiųjų kūrybos)
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Kronika
PRAŠYMAS UŽMETĖJUSIEMS 

SKOLININKAMS
Jau [visiems skaitytojams aišku, kad „Eu

ropos Lietuvis“ duoda didžiulius nuosto
lius. Šitai suprasdami, kai kurie skaityto
jai ne įtik prenumeratą laiku atsiunčia, 
bet Itlar ir aukų prideda savo laikraščiui 
paremti, kad tik leidėjams būtų šiek tiek 
lengvesnė ta nuostolinga našta. i...

Tačiau yi’a užkietėjusių prenumeratoj 
rių, kurie net ir į prašymus susimokėti 
neatsiliepia. Kad jiems būtų lengviau įsi
dėmėti, svarstyta, ar nebūtų verta pa
skelbti tokių skolininkų sąrašą, bet nusi
statyta kol kas šiuo viešu prašymu para
ginti atsiteisti. Galvojama, kad jie pa
klausys ir nebeatidėlicdami atsiųs skolą.

„Europos Lietuvio“ Administracija

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
VALDYBA PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

LNB pirmininkas dabar yra Jaras Al
kis, vicepirmininkas, kuris rūpinsis teisi
niais reikalais, — Zigmais Juras, protoko
lų sekretorius — inž. Aleksas Vilčinskas, 
finansiniais reikalais rūpinsis inž. Stepes 
Nenortas, Lietuvių Sodybos — arch. Kle
mensas Tamošiūnas, spaustuvės — Ri
mantas Šova, Lietuvių Namų — Balys 
Butrimais.

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

DBLS suvažiavimo pranešime pažymė
ta, kad prie Fondo prisidėjo Nottingha- 
mo ir Derby 'skyriai.

O turėjo būti: Nottingham©, Derby ir 
Rochdalės skyriai prisidėjo.

JAUNIMO SĄJUNGOS [STEIGIAMASIS 
SUSIRINKIMAS

Devintą mėnesį po IV PLJK D. Brita
nijos jaunimas priėmė savo delegatų siū
lymą, kad būtų įsteigta D. Britanijos Lie
tuvių jaunimo sąjunga, kuri atstovautų 
vietinio lietuviško jaunimo interesams.

Balandžio 19 d. Mančesterio Liet. Soc. 
Klube susirinko 20 jaunuolių iš penkių 
Anglijos lietuviškų kolonijų ir vienas iš 
Škotijos. Jų tikslas — nustatyti veiklos 
gaires ir Išrinkti naujus atstovus, šios te
mos buvo diskutuojamos jau prieš 4 mė
nesius, tai kai laikas atėjo spręsti, nuo
monės buvo jau nusistovėjusios. Darbo 
prezidiumo pareigas perėmė Vincentas 
O'Brien ir Aleksas Vilčinskas. Jie atidžiai 
prižiūrėjo diskutavimą, kad nenukryptu- 
me nuo temos.

Gal sunkiausias punktas buvo gairių 
nustatymas. Jaunimas daugiau domėjosi 
socialiniais ir gal kultūriniais dalykais 
negu politiniais. Jaunimo Sąjunga turėtų 
koordinuoti vietinę jaunimo socialinę 
veiklą.

Taip pat nusistatyta:
Jaunamo Sąjungos veikla turėtų būti 

valstybinė ir tarptautinė, paliekant vieti
nę kolonijoms.

Reikia paruošti DBLJS įstatus ir pri
statyti visiems prieš naujuosius metus.

Surasti pinigų ir tuo pačiu kreiptis į 
PLJ Kongreso Paramos fondo patikėtinius.

Palaikyti ryšį su PLJ Sąjunga bei at
skirų kraštų vienetais.

Bendradarbiauti su DBLS Lituanisti
niu Skyrium ir su juo -aptarti jaunimo 
žiniaraščio LYNES spausdinimą ir jo re
dagavimo politiką.

Šaukti visuotinį susirinkimą iki 1981 
m. sausio mėn. Mančestery.

Prieš renkant naujus valdybos narius, 
buvo nutarta, kad -turi būti trys nariai su 
teise priimti daugiau asmenų, jei būtų 
reikalo. Išrinkti Franco Bernatavičius, 
Jonas Podvoiskis ir Onutė Virbicka-itė. Jie 
pasiskirsto darbus ir pareigas. Daugiau 
kaip 35 m. amžiaus turintieji asmenys ne
galėjo balsuoti.

Į senimo DBLS suvažiavimą, kuris 'įvy
ko sekančią savaitę, buvo kviestas ir 
Jaunimo Sąjungos atstovas. Kai J. PodL 
voiskis nuvažiavo į Londoną, buvo iš
rinktas į DBLS Tarybą kaip DBLJS at
stovas. Tokiu būdu Jaunimo Sąjunga pri
ėmė ir jaunimas ir senimas.

J. jPodvoiskis

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Skautų ir jaunimo vasaros stovyklai 
-aukojo DBLS Gloucesterio ir Srtroudo sky
rius 15 -svarų, Bradford© „Vyties“ klubas 
5 sv., J. ir B. Snabaičiai 5 sv., A, Lemen-

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

tauskas 1 sv.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja

Stovyklos Vadovybė

Londonas
BIRŽELIO PAMALDOS

Baisiojo birželio trėmimų ir 40 metų 
sovietų okupacijos sukakčiai atžymėti Bal
tų Taryba ruošia ekumenines pamaldas 
St. Martin in the Fields bažnyčioje, Tra
falgar Square, London.

Dalyvaus lietuvių, latvių, estų ir britų 
dvasiškiai. Pamaldas bus sekmadienį, bir
želio 15 d. 14.30 vai.

Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti ir 
prisiminti -savo brolius ir seseris Sibiro 
tremtyje bei okupuotoje tėvynėje.

LITERATŪROS VAKARAS SU 
SVEČIAIS IŠ TOLIMOS KALIFORNIJOS

Birželio mėn. pradžioje iš tolimos Kali
fornijos i Londoną paviešėti atvažiuoja 
rašytojas Andrius Miro-nasuNorimias su 
aktore žmona Ona.

Tą gražią progą panaudodamas, Londo
no Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambū
ris birželio 7 d., šeštadienį, Lietuvių Na
muose rengia literatūros vakarą. Progra
moje — svečio rašytojo kūriniai. Skaitys 
parts rašytojas, skaitys jo 'aktorė žmona, 
Skaitys kai ką abudu drauge. Skaitys pro
zą ir poeziją. Antroji programos dalis ža
da būti linksma.

Pradžia 6.30 vai.
Taigi tą vakarą nereikės namie nuobo

džiauti: -pasiklausysime lietuviško litera
tūrinio žodžio, susipažinsime su svečiais.

Be kita ko, po programos bus arbatėlė.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Pranas Ramanauskais, 68 m. -amžiaus, 
mirė gegužės 7 d. Palaidotas iš Šv. Kazi
miero lietuvių šventovės gegužės 16 d. Šv. 
Patriko kapinių lietuviškame Skyriuje. 
Laidotuvių palmaldals atliko kun. įdr. Jo
nas Salkevičilus, MIC.

Pranas Ramanauskas kilęs iš šakių 
-miestelio.

Informationsdienst, Kirche in Not, per 
-anglų Aid to the Church in Need išsiun
tinėjo -anglų parapijoms Kęstučio Glr- 
nliaus paruoštą -studiją ir statistines ži
bias lalpie katalikų padėtį Lietuvoje. Tai 

10 puslapių brošiūra anglų kalba. Net ir 
patiems lietuviams įdomiu pasižiūrėti, ko
kią tikinčiųjų padėtį rodo tos lentelės.

Studija buvo -paruošta „Laisvės“ radi
jui.

Sekmadienį, gegužės 18 d., Londono 
lietuviškoji! parapija meldėsi -už Lietuvą. 
Pagal Liėtuvių katalikų religinės šalpos 
patvarkymus, kiekviena lietuviška para
pija ir katalikiški sąjūdžiai turi savo 
maldų dienas.

Pamaldoms didesnio iškilmingumo su
teikė Justas Čemis savo naujomis solo 
-giesmėmis.

Kryžių Žygis už parsekiojamąją Baž
nyčią Šiais metais bus rugsėjo 28 d. (sek
madienį) Wte-Stminsterio katedroje.

Londotno lietuviai jau- dabar prašomi tą 
dieną rezervuoti šioms pamaldoms.

VYTAUTAS VEPŠTAS LONDONE
-Grįždamas -iš Abu Dhabi, Londtone lan

kėsi ir Lietuvių Namuose apsistojo Vy
tautas Vepštas iš Čikagos.

Abu Dhabyje — Jungtiniuose -arabų 
emiiratuose itarniybiniais reikalais jis lan. 
kosi j-au kelintą kartą, o grįždamas i Či
kagą paprastai |sustoja paviešėti Londo
ne pas 'tautiečius.

Boltonas
BALTIJOS TAUTŲ VAKARAS — 

DIDELIS PASIStEKIMAS
■Boltono Baltijos Tautų Komiteto orga

nizuotasis vakaras įvyko gegužės 3 d. uk
rainiečių salėje. Vakarą keliais žodžiais 
atidarė Boltono lietuvių pirmininkas, o 
koncerto pirmąją dalį pradėjo Prano Va- 
sio vadovaujamas Bradfordo lietuvių 
sekstetas. Visą salę, kurioje buvo 'beveik 
pustrečio šimto žmonių, jie sužavėjo -trim 
dainomis — „Mes gynėjai“, „Kokiais ke

liais“ ir „Lietuva motinėle“. Latvių jau
nimo grupė, kurią sudaro dvidešimt ke
turi jaunuoliai, sušoko keturius tautinius 
šokius. Antrąją koncerto dalį bradlfordiš- 
kiai pradėjo keturiomis dainomis — „Pil
ki keleliai“, „Vyrai prie -jūros“, „O ne
verk, motinėle“ ir „Tėvynė Lietuva“. 
Koncertą -užbaigė latvių tautinių šokių 
grupė. Estai šį kartą koncerte dalyvauti 
negalėjo.

Vakaras itadia tęsėsi šokiais, kuriems 
grojo geras latvių orkestras. Užkandžių, 
šiltų ir šaltų, netrūko, o kas -bešokdamas 
sušilo, tai prie baro galėjo atsigaivinti. 
Loterijoje buvo galima laimėti nuo dė
žutės šokoladinių saldainių iki bonkos vis
kio. Loteriją, kuriai buvo parduota -apie 
pusantro tūkstančio bilietų, pravedė Bol- 
tono lietuvių pirmininkas. Visas vaka
ras, kuriame, be vietinių lietuvių, taip 
pat dalyvavo Bradfordo, -Mianchesterio ir 
P-restonio lietuvių ekskursijos, praėjo la
bai gražioje, linksmoje ir draugiškoje 
nuotaikoje.

Boltono lietuviai rengia savo šokius 
sumuštinių paigalmiinimą ir visiems lietu
viams, kurie prisidėjo prie šio vakaro pa
sisekimo, labai didelis ačiū, širdingiau
sia padėka tačiau priklauso Bradfordo 
lietuviams, kurie ne tik labai gražiai ir 
sėkmingai’ pasirodė koncerte, 'bet, -suren
gę ekskursiją, didesniu būriu pasirodė 
Boltono padangėj.

Boltono lietuviai rengia savo šokius 
spalio mėnesio pradžioje. Jie tikisi, kad 
tas malonius ir svarbus lietuvių kolonijų 
bendlradiarbiavimas ir vienas kito parė
mimas nenutrūks ir visi Anglijos lietu
viai šiuose šokliuose dalyvaus.

Boltono Baltijos Tautų Vakaras j>au 
praeityje. -Paliko tik užmegztos draugys
tės ir malonūs -atsiminimai.

Bradfordas
A. A. VIKTORO IGNAICIO PALIKIMAS

Kanados Lietuvių Fondui jis paliko 
£3.048,55, Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai -Brooklyn £3.048,55, Lietuvių Fon
dui New Yobke per Tautos Fondo Atsto
vybę D. Britanijoje £3.048,56.

Pagal -paliktąjį laišką palikimais prašo
mas įrašyti Viktoro ir Elenos Ignaičių 
vardu.

Dar žodelis lapie Ign-aičius.
Esu -tikra, k'ad visi -atsimename, kaip 

plačiai ir gražiai -kapelionas kun. J. Kuz- 
m irkis -aprašė velionio Ignaičio visuome
ninę veiklą „Europos -Lietuvio“ 1979 m. 
rugsėjo 11 d. Nr. 35.

Taip! Jis buvo idealistas iki paskutinės 
-minutės.

Šeimoje jis buvo pavyzdingiausiais vy
ras, kokį tik galima įsivaizduoti. Mylėjo 
ir gerbė sa-vo žmoną ir buvo jos mylimas.

Buvo gera juos stebėti ir džiaugtis jų 
Jaime.

Toks judviejų sugyvenimas įgalino 
Viktorą dirbti visuomeninį darbą.

Buvo malonu jų 'šeimoje lankytis. Vos 
įėjus -į kambarį, pajusdavai įtok-į malonų, 
-džiaugsmingą sutikimą. Negalėdavai -at
sisakyti -vaišių — taip buvo įprasta jų 
namuose. Jie niekada nepamiršo lietuvis, 
ko nuoširdumo.

Turėjo nemažą būrį draugų. Sukvites- 
davo turtingai paruoštoms vaišėms. Bu
vo juokų, buvo dainų, buvo džiaugsmo.

Nepamiršo savo sesių ir brolių. Nepa
miršo jaunystės draugų. -Gausybė laiškų 
-ils Lietuvos liudija, kad ir jaunystėje jų 
būta labai mielų žmonių.

Dabar jų -nebėra. Tur būt, žmoniška už
miršti iškeliavusius -amžinybėn, ypač 
tiems, kurie buvo -tik pažįstami.

Artimiems draugams Elen-utės ir Vik
toro atminimas dar 'ilgai glūdės širdyje.

O. Adamonienė

Gloucesteris
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 17 d. ukrainiečių klubo patal
pose DBLS Gloucesterio-Stroudb skyrius 
-turėjo savo metinį susirinkimą, kurį ati
darė pirm. M. Gelvinau-skienė.

Pirmlilnlinlkė pirmiausia padarė prane
šimą -apie DBLS suvažiavimą Londone, 
o paskui ėjo valdybos rinkimai. Be jokių 
ceremonijų nariai nubalsavo palikti tą 
pačią -valdybą: pirm. M. Gelvin-auskienė, 
kasin. P. iBiet-skis ir sėkr. J. Vilimas, re
vizijos komisija — J. šlepertas ir S. šu- 
liauskas, o ryšininku tarp Gloucesterio 
ir Stroudo V. Meškelevičius.

Nutarta mažinti ekskursijų skaičių j 
kitų kolonijų renginius, nes Glouceste- 
rin, kai kas nors surengiama, niekas ne
silanko, išskyrus E. Šovą su šeima, S. 
Bosikį, T. -Lekavičių, K. Tamošiūną ir
B. Butrimą, kuriems reiškiama didžiau
sia nuoširdi padėka.

Svarstytas savišalpos fondo klausimas. 
Parama jam vienbalsiai atmesta, nes na
riai patys šelpia siuntiniais savo gimines 
bei artimuosius Lietuvoje, dėl to nebus 
įdaroma jokių rinkliavų.

Susirinkimas praėjo -tvarkingai.
J. Vilimas

GLOUCESTERIO MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMO APYBRAIŽA

Buvome pakviesti DBLS Gloucesterio 
-skyriaus į ruošiamąjį Motinos dienos 
minėjimą.

Minėjimo dienos rytą paskambinau 
Glaucesterio skyriaus pirmininkei Mary
tei Gelivanauskienei, kad paliksime Lon-

tas kolonijas, kurios, gal būt, negali iš
vystyti veiklos dėl finansinių trūkumų. 
Reikės ieškoti būtdų joms padėti išsilai
kyti. K. T.

Leigh
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS -Leigh -skyrius šaukia narių susi
rinkimą gegužės 31 d., 7 vai. -p. p., White 
Lion 'Hotel, Leigh Rd., Leigh.

Atvyks Boltono škyr. pirmininkas, pa
darys pranešimą iš metinio Sąjungos su
važiavimo -Londone. -Be to, bus svarstomi 
ir kiti eimamieji -škyr. reikalai. Narius ir 
vi-sus prijaučiiančus prašome ko gausiau 
dalyvaulti.

Skyriaus valdyba

Minghamas
MOTINOS DIENA NOTTINGHAME

Motinos dienos minėjimais sutraukė ga
na daug vietinių lietuvių ilr svečių, kai 
kuriuos net iš toliau. Turėjome taip pat 
svečių Ir 'iš Londono su savo naujai 
įsteigta tautinių šokių grupe „Žaibas“.

iMinėj-imą atidarė -Moterų Draugijos 
-pirm. F. Damaševičienė, trumpu žodžiu 
pasveikindama motinas dr pakviesdama 
j-aunimo atstovą A. Važgauską paskaity
ti keletą žodžių, skirtų lietuvėms moti
noms. Sveikino taip pat ir sk. pirm. K. 
Bivainiis.

Suglausta, bet -stipria programa pradė
jo būrelis Nottinghamo jaunimo, pade
dami jaunuolių dš Derby: R. dr A. Venc
kų. Dainomis, mužiką ir eilėraščiais pra
dėjo jie pinti šio vakaro vainiką moti
noms. Pasirodė „Gintaro“ moterų sekste
tas su pana dainų, vyrų choras taip pat 
neatsitiko, 'bet visi laukė pasirodant lon- 
donlilškio „Žaibo“. Neatsivežusiems savo 
akordeonisto, buvo truputį sunkiau pra
dėti, 'bet kai įsismagino, buvo malonu 
pamatyti taip gražiai susiklausiusią -gru
pę. Linkime mes jiems nepailsti ir pas 
mus vėl atvažiuoti, kitą kartą su muzi
kantu.

-Programą paįvairino eilėraščiais O. Ja- 
sevičiūtė-Hill ir jos iš Lietuvos atvažia
vusi -anūkė Asta. -

Pabaigai mišrus choras padainavo po
rą dainų, o visa salė užbaigė su „.Marija, 
Marija“.

Nors programa buvo suglausta ir grei
tai vykdoma, tačiau susilaukė teigiamo 
įvertinimo. Susidarė įspūdis, kad norint 
dar daug ką galima čia padaryti. Jėgų 
yra, tik reikia jas apjungti ir įkinkyti į 
tremties vežimą.

Sekmadienį kun. S. Matulis atlaikė Mo
terų Draugijos užprašytas mišias, pasa
kydamas pritaikytą pamoksią. Mišių me. 
tu V. -Gasperienė solo -giedojo Šuberto 
„Sveika, Marija“.

doną apie 1 vai. p.p. ir tikimės atsirasti 
Gloucesteryje apie 4 vai. Kaip ir buvo 
sutarta, Balys Butrimas atsirado pas ma. 
ne namuose, ir mudu palikome namus 
1.30 vai.

Kadangi buvo atostogų savaitgalis, tai 
-bijojom, kad kelyje gali būti didelis ma
šinų užsigrūd-imas, bet dš tikrųjų nebuvo 
jų daugiau, kaip paprastą savaitgalį.

Nors kelyje ir netūpčiojom — mašina 
-rijo mylią po mylios, bet laikas irgi ne
stovėjo vietoje, artėjome prie sutartojo 
laiko „žiro“ valandos.

Paaiškėjo, kad- nei Balys, nei aš nie
kuomet nesame buvę Gloucesteryje. Bai
minomės, kad, pasiekę miestą, turėsime 
kokį pusvalandį, ne mažiau, paklaidžioti 
po jį, iki surasime pirmininkės namus.

Privažiavome prie miesto. Miestas pla
čiai išsidriekęs, tai dar labiau gąsdino 
greito -suradimo -galimybė.

Sakau Baliui: ar nereikia pradėti klaus
ti adreso? Tali, va, sako jis, aš irgi tą pa
tį galvoju. Sustojom prie garažo, ir Ba
lys išlipo ir nuėjo paklausti. Matau, kad 
jau grįžta- optimisto šypsena veide. Pasi
rodo, kad mes ,,on -spot", kaip anglai sa
ko.

Privažiavome prie namo. Dar mašinai 
nesustojus, Marytė jau pasirodė prie du
rų pasitikti mudviejų. Įėję į vidų paste, 
bėjome, kad čia jau virte verda darbas 
— ruošiamasi minėjimui.

Marytės namai buvo, ta bazė, kur visi 
paruošiamieji darbai atliekami, šeiminin
kei pavaišinus mus vakariene, visi trau
kėme į minėjimo būstinę — ukrainiečių 
namus, kuriuose, kaip man sakė, visuo
met lietuviams yra atidarytos durys ką 
nors ruošti.

Salė maža, bet, kaip sakė, patenkina 
vietinius poreikius. Ji papuošta už jos lais
vę pasižymėjusių ukrainiečių paveikslais 
ir tautiniais raštais išaustomis juostomis. 
Name yna du barai.

-Minėjimą atidarė Skyriaus pirmininkė 
M. Gelvin-auskienė, pakviesdama K. Ta
mošiūną tarti tai dienai pritaikytą žodį 
anglų kalba, nes daugumas minėjimo da
lyvių -buvo angliškai kalbantieji. Po to 
sekė eilėraščių deklamacijos. Tai la-bai 
gražiai -atliko šokių grupės mergaitės, pa
sipuošusios -tautiniais rūbais. Viena buvo 
net ne lietuvių -kilmės.

-Gloucesterio šokių grupė (Baltija), va
dovaujama M. Gelvina-uskienės gražiai at
liko keletą lietuviškų tautinių Šokių. Šo
kių grupės mergaitės gėlėmis apdovanojo 
Susirinkusias motinas.

Po to A. Valentą -buvo paprašytas tarti 
žodį lietuviškai.

Jis priminė, kad susirinkta pagerbti 
motinų ir paminėti šios kolonijos organi
zacinės veiklos paskutiniojo dešimtmečio. 
Atvykę į šią vietą, sakė, daugiau kaip 20 
metų neturėjome jokios lietuviškas veik
los, nes neturėjome vadovų. Prieš 10 m. 
Gloucesteryje apsigyveno -M. Gelvin-aus
kienė ir -stojo į darbą — sujungė Stroudo 
ir Gloucesterio lietuvius ir atidarė duris 
plačiam tautiniam veikimui. Mažai ji 
praleido tautinių istorinių dienų nepami
nėjusi. Be to, jos suorganizuota ir gerai 
išmokyta tautinių šokių grupė „Baltija“ 
gražiai šoko ne tik mums, -bet ir kitoms 
lietuvių kolonijoms. Grupė visur šiltai 
sutikta ir įvertinta ir paminėta ne tik mū
sų spaudoje, bet ir anapus Atlanto.

„Brangi Maryte“, toliau kalbėjo jis, 
„sunkiu darbu ir triūsu per paskutinį de
šimtmetį išvarei plačią vagą lietuviškoje 
kultūrinėje dirvoje. Vadovauk mums ir 
toliau. Būk šios mažos mūsų kolonijos lai
velio kapitonas, k-ad po sekančių 10 metų 
vėl galėtume tamstą pasveikinti, o dabar 
su -geriausiais mūsų linkėjimais už kilnų 
atliktąjį darbą priimk šią gėlių puokštę“.

Po kalbos visi programos atlikėjai buvo 
paprašyti į sceną. Keletas aktyvesnių gnu. 
pės dalyvių buvo apdovanotos. Mrs. šle
pertas buvo įteikta gėlių puokštė už ak
tyvų įsijungimą į lietuvišką veiklą.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. Po 
to vyko šokiai. Tai mudu su Baliu turė
jome gr-ažios progos susipažinti su Glou
cesterio lietuviais.

Pobūviui pasibaigus, pa-nvykome pas 
Marytę į namus su keletu minėjimo da
lyvių ir prie užkandžių ir taurelės padis
kutavome rūpimas lietuviškas problemas, 
o jų, pasirodo, prisirinko per eilę veiklos 
metų tiek -daug, kad jas visas išaiškinti 
ir atpažinti reikėtų daug laiko ir vietos.

Apskritai buvo labai malonu stebėti ir 
gėrėtis, ka-d ši maža skaičiumi lietuviška 
kolonija yra ne tik gyva, bet ir labai ak
tyvi. Žinoma-, garbė tenka visiems Glou
cesterio lietuviams o ypač Skyriaus pir
mininkei ir tautinių šokių grupės ,,Balti
ja“ vadovei M. Gelvinauskienei, kuri savo 
maloniu nuoširdumu ir sunkiu nenuilsta
mu tautiniu darbu pajėgė į savo šokių 
grupę įtraukti anglų ir italų kilmės šo
kėjų.

Marytė jomis rūpinasi- daugiau negu 
motina. Jinai jas aprūpina tautiniais rū
bais, išmoko deklamuoti lietuviškus eilė
raščius ir šokti tautinius 'šokius.

žodžiu, mudu su Baliu susidarėme vaiz
dą, kad ši kolonija yra tikras deimančiu
kas. Aišku, turime ir daugiau panašių 
negausių lietuviškų kolonijų kaip Glou- 
cesteri-s ir neturime jų užmiršti, nes jos 
sudaro mūsų DBLS tęstinumo galimybes. 
DBLS Sąjungos Centro Valdyba visuomet 

I morališkai rėmė visų lietuviškų kolonijų 
veiklą, bet ateityje turėsime rimtai ap. 
svarstyti ir atkreipti -daugiau dėmesio į

7 dienos
— Į Floridą laiveliais suplaukė apie 

38.000 Kubos pabėgėlių, ir prez. Carteriš 
nori baigti tokį netvarkingą plūdimą ir 
išleistus išgabenti lėktuvais ir laivais (o 
dabar Castro išlei'džiąs iš kalėjimų krimi
nalinius nusikaltėlius ir iš -ligoninių psi
chiškai nesveikus, ir laivelių savininkai 
verčiami paimti juos ir gabenti į JAV).

— Kinija sėkmingai išbandė tolimo 
Skridimo raketą, kuri būtų pajėgi pasiek
ti Maskvą ar JAV vakarines pakrantes.

— Suskilo Japonijos valdančioji liberalų 
demokratų partija, ir turėjo atsistatydinti 
Ohiros vyriausybė — birželio 22 d. bus 
nauji parlamento rinkimai.

— Dėl ilgiau užtrukusių ‘sausrų Brita
nijoje daug kur miškuose kilo gaisrai.

— Britanijoje atsitiktinai buvo sugautas 
31 Kolorado vabalas, didysis bulvių -ken
kėjas (spėjama, kad jie buvo su prekė
mis užvežti iš Italijos).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — birželio 8 d., 12.15 vai.
ROCHDALĖJE — birželio 15 d., 12,15 vai
BRADFORDE — birželio 1 d., 12.30 vai.
BRADFORDE — birželio 15 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — birželio 1 d., 11.15 

vai., Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — birželio 1 d., 

14.30 vai., St. Wulstan's,
NOTTINGHAME — birželio 5 d., Dievo 

Kūno Kraujo šventėje, 19 vai., židinyje.

ATOSTOGOS KAIME i

Birutė ir Povilas kviečia praleisti 
šių metų atostogas ramiame

Cumbria kaime, 
žinomame ežerų rajone 
(Lake District), Kendal.

Šeimos ir pavieniai asmenys 
mielai laukiami.

Pusryčiai ir nakvynė arba pilnas 
išlaikymas.

Birutė ir Povilas Dobbs,
The Barn,
Sedgwick,
Kendal, Cumbria, LA 8OJU

Telef. 0448 60940.
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