
KETURIOLIKTOJI
Birželio 'keturioliktoji įkirta paminėti 

■tiems dešimtims tūkstančių nekaltų lietu
vių ir nelietuvių, kurde anais 1941 metais 
buvo paskubom surankioti iš namų, nu
gabenti į stotis, sugrūsti i gyvulinius va
gonus ir išgabenti į tolimą šiaurę mirčiai. 
Taip, daugelis išvežtųjų neatlaikė bado 
ir šalčio pragariškomis sąlygomis. Tur būt, 
vangu suklystume sakydami, kad 'tie iš
vežamieji ir buvo skinti mirčiai. Tik ,,so
vietinis humanizmas“ šiuo atveju parodė 
savo veidą ypatingu būdu: ne šaudydamas 
■be jokio teismo pasmerktuosius,, bet pa
smerkdamas juos, bent šiek tiek stipres
nius, lėtai mirčiai, kad dar prieš mirda
mi žmonės pasikankintų.

Žiaurus tai buvo pasielgimas, ligi tol 
mūsų krašte nepraktikuotas. Nesigailėda
vo lietuvių ir carinė valdžia: daug ir tada 
praėjo kalėjimus ar Sibire prabuvo. Vie
niems tokiais keliais teko eiti, kad platino 
lietuvišką spaudą, kitiems — kad jungėsi 
j politinę veiklą, siekė savo kraštui lais
vės. Bert anuomet visi kalinamieji ar iš
tremtieji būdavo nors teisiami, sveriamos 
jų kaltės pagal tuos įstatymus ar potvar
kius, kuriuos dkelbė režimas.

Po karo tų dešimčių tūkstančių kėliu 
turėjo nueiti jau Šimtai tūkstančių, taip 
pat be jokių teismų išsiųstų. Buvo sugau
domi ir išgabenami ūkininkai, buvusieji 
valdininkai, mokytojai ir įvairių kitų pro
fesijų inteligentai — daugumas tų, kurių 
dėl prasidėjusio karo nespėta ištremti 
anais 1941 metais.

Diktatūriniai režimai mėgsta nesiskaity
ti su žmogum, ypač jei jis atrodo lyg 
kokia nors galima kliūtis. O kokia kliūtis 
okupantai galėjo būti tie išvežamieji 
tūkstančiai? Niekas nepasirūpino pasitik, 
rinrti, ar kuris nors išvežamųjų kėlė ar ža
da kelti ranką prieš jam primestąją tvar
ką. Jei buvai ūkininkas, turėjęs tam tik
rą hektarų skaičių, jei buvai pasirinkęs 
mokytojo profesiją, jei priklausei tam 
tikrai organizacijai, tai dėl to ir kaltas 
esi ir tave reikia sunaikinti. Ir naikinta 
visu įnirtimu.

Toksai naikinimas vadinamas genocidu.

Be abejo, lengviau savaip tvarkyti ūkį, 
kurio savininko nebėra, patogiau Skiepyti 
jaunimui savas idėjas, kai būna sunaiki
nami ligi tol juos kitaip mokiusieji ir auk- 
lėjusieji. Sunaikink vadus, šviesuomenę, 
galvojančią ir aktyvią visuomenės ar tau
tos dalį ir tuo būdu užsitikrinsi sąlygas 
savo planams vykdyti. Prieš keletą gerų 
amžių Džengis Chanas panašiai kūrė savo 
imperiją. Skirtumas toks, kad anas žiau
rus Imperialistas nesteigė mirtininkų sto
vyklų — jis be jokių ceremonijų užima
muose kraštuose žudė žmones. Plėsdamas 
savo imperiją, rusiškasis komunizmas nau
dojasi Šiek tiek kitokia taktika, nors žu. 
dymas ir jam nesvetimas, žudymas vyk
domas, tik lėčiau, dažnai sudarant sąly
gas žmogui prieš mirtį dar pasikankinti. 
Šiltoje imperijoje perdaug neskubama, gal 
dėl to, kad ją valdo ne koks nors vienas 
Džengis Chanas, bet po truputį keičia
mas kolektyvas.

Dabar, sakoma, sovietinis režimas pa
sikeitė. Tai tiesa, žmonės masiškai jau 
nebegabenami į naikinimo stovyklas. Tik 
persekiojami, sekiojami, grasinami, tar
domi tie, 'kurie nori savo tautai daugiau 
teisių. O atkaklesnieji arba administraci
niu būdu uždaromi psichiatrinėse ligoni
nėse, airba nuteisiami kalėti ar koncentra
cijos stovyklose laikyti. Tie teismai turė
tų rodyti, kad iŠ beteisiškumo pereita jau 
į pagarbą įstatymui, teisėtumui. Ar iš 
tikro taip?

Jau daug kartų esame skaitę, ko iš tik
ro verti tie teismai ir juose rodomasis tei
sėtumas. Įstatymų, sakoma, yra ir ten 
pakenčiamų, bet teismai tėra tik parodi
ja. Jeigu žmogus kuo nors užkliūva re
žimui, net ir reikalaudamas, kad būtų 
laikomasi įstatymų, tai jis ten turi būti 
nuteistas. Kaltinimai ir įrodymai sufab
rikuojami, kad būtų pasiekta tikslo.

•••

Vadinas, genocidas tebevyksta. Tauta 
persekiojama, naikinama. Tik to naikini
mo taktika yra pasikeitusi. Taigi ir bir
želio keturioliktoji turėtų būti supranta
ma ne vien kaip atminimas anos pirmo, 
sios išvežimų dienos, bet kaip ptačiapras- 
mis tautos kančių ir skriaudų prisimini
mas. Gailimės tų, kurie okupacijos pra
džioje nukentėjo, gailimės ir dabar per. 
sekiojamųjų. Tačiau vien gailesčio, aša
rų ar ir raudų šiandien nebeužtenka. Ten, 
Lietuvoje, nukenčia vis tie, kurie reika
lauja teisių ir laisvių. Jie reikalingi tal
kos, pagalbos, o ne vien ašarų.

7 dienos
— Irane vėl pradėjo paskubomis veikti 

teismai, kurie per keletą dienų pasmerkė 
mirti apie 60 žmonių, pakaltintų buvusio 
šacho slaptosios .policijos agentais, narko
manais ar kurdų sukilėliais.

— Kinijos komunistų vadas Hula Guo- 
fengas patikino susirūpinusį Japonijos 
min. pirm. Ohirą, kad Šiaurės Korėja ne
puls riaušių apimtos Pietų Korėjos.

— Į Egėjiaus jūros Patmos salą 'buvo su. 
važiavę kardinolų, vyskupų, vienuolių ir 
šiaip religinio gyvenimo reikalais besirū
pinančių žmonių svarstyti klausimo, kaip 
užgydyti seną, beveik prieš tūkstantį me. 
tų susidariusį plyšį tarp katalikų ir or
todoksų.

— Kalifornijoje (JAV) atitinkamos 
įstaigos įtemtal ir atsėdėjusios seka seis. 
mografo rodyklės judėjimą, laukdamos, 
kada tas aparatas parodys, kad artėja že
mės drebėjimas ir reikia paskubomis iš
gabenti arčiau atominių jėgainių gyvenan
čius žmones.

— New Yorke už varžytinėse parduotą 
Tulmenio pleištą paveikslą gauti beveik 
3 mil. svarų.

— Tarptautinis olimpiados komitetas 
turi sudaręs milijono dolerių fondą, ku
ris bus panaudbtas atletų kelionėms j 
Maskvos olimpiadą.

— Jordano karalius Husseinas pareiškė, 
kad jis tikisi gauti ginklų iŠ Sov. Sąjun
gos ir žada neleisti amerikiečiams kurtis 
karinės bazės savo teritorijoje.

— Pagal dabar pasirašytąją sutartį Sov. 
Sąjunga įsipareigojo parduoti Indijai gink 
lų už milijardą ir 160 mil. dolerių.

— Nepaisydama JAV prašymo boiko
tuoti Sov. Sąjungą, Vakarų Vokietija pa
sirašė su ja naują prekybos sutartį.

—Iš Tanzanijos gųįžo buvęs Ugandos 
prez. Obote, kuris ten buvo pabėgęs, kai 
valdžią perėmė dabar išvytasis Aminas, ir 
gal vėl kandidatuosiąs į prezidentus.

— Prez. Carteris priėmė kvietimą ap
lankyti Italiją, Vatikaną, Jugoslaviją, Is
paniją ir Portugaliją.

— 16 vakarų Afrikos kraštų ekonomi
nė konferencija neįsileido Liberijos dik
tatoriaus seržanto Samuelio Doe, kuris 
balandžio mėn. nuvertė savo krašto val
džią ir išžudė visus jos vadus.

—Į laikraščio ,, OEstado de Sao Paulo“ 
(Brazilija) redakciją atėjo žmogus, pasi
sakė, kad neturįs darbo ir eisiąs apiplėšti 
banko, jis, žinoma, buvo palaikytas psi
chiškai nesveiku, tačiau buvo pranešta po
licijai, dėl visa ko paskui jį buvo išsiųsti 
reporteris ir fotografas, bankas buvo api
plėštas, bet policija nepasirodė.

— Italijoje per dvejus metus už teroriz
mą buvo areštuota apie 700 žmonių ir su
rasta apie 70 slaptaviečių, kuriose tero
ristai prisiglausdavo.

ĮKAITAI GAL BUS PALEISTI 
VASARĄ

Į Iraną buvo nuvažiavę Socialistų inter
nacionalo atstovai Austrijos kancleris 
Kreipkis, Ispanijos socialistų vadas Gon
zalez ir Švedijos socialistų vadas Palme.

Iš pasitarimų su prez. Bani-Sadru ir 
užsienio reikalų min. Gotbzadehu jiems 
susidaręs įspūdis, kad amerikiečiai įkai
tai gali būti paleisti vasarą. Irano vadai 
gerai' suprantą, kad1 jų kraštas atsidūrė 
politinėje izoliacijoje tik dėl tų įkaitų.
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Dėl mylimos žmonos
ONOS MAKAREVIČIENĖS 

mirties jos vyrui JUOZUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia

M. ir J. Navickai ir B. ir J. Snabaičiai

POPIEŽIAUS KELIONĖ į PRANCŪZIJĄ

Popiežius Jonas Paulius II vizitavo 
Prancūziją.

Paskutinį kartą Prancūzijoje buvo lan
kęsis popiežius Pijus VII karūnuoti Napo
leono.

JAV GINKLAI KINIJAI

Dar neseniai JAV atsakingi pareigūnai 
sakė, kad Kinijai nebus parduodami gink
lai.

Bet dabar, kai Kinijos krašto apsaugos 
ministeris Geng Biao pavažinėjo po JAV, 
padėtis galutinai pasikeitė. Jau sakoma, 
tad Kinija gaus kilnojamųjų radarų 
fronto reikalams, karinių helikopterių, 
transporto lėktuvų, tokių radarų, kurie 
padeda iš anksto pastebėti1 užskridimus, 
susižinojimo aparatų ir kt.

Anksčiau modernių technologiškų prie
monių buvo pradėta duoti Sov. Sąjungai, 
bet viskas sustabdyta, tai ji užėmė Af
ganistaną.

TIBETE LAUKIAMA PASIKEITIMŲ

Vadinamosios kultūrinės revoliucijos 
metu Kinijos dabar valdomame Tibete 
raudonosios gvardijos natriai ėję iš namų 
į namus ir naikinę visus su religija1 susi
jusius daiktus, griovę vienuolynus. Dabar 
esą laukiama laisvesnio režimo.

Ligšiolinis Tibeto komunistų partijos 
sekretorius buvęs dar palikimas iš 'anų 
laikų, kai didelę galią turėjo kraštutiniai 
kairieji'. Jis pakeistas nauju, kurio parei
ga būsianti „užgydyti praeities žaizdas“. 
Kai toriuose rajonuose dar ir dabar drau
džiama religinė pataika, bet ta padėtis 
turėsianti pasikeist. Jau buvę bandyta 
kalbėtis su į Indiją pabėgusiu Tibeto dva
siniu vadu Dalai Lama, kad jis grįžtų. Į

Stefanija Rūkienė

Sudie tėviškės kloniams ir šilams
Dūkšto stotyje mus išlaikė tris dienas. 

Vidurdienį birželio saulė labai prikadtin- 
davo vagonus, ir mes dusome. Mūsų pra
šymai atidaryti vagono duris liko neišgirs
ti. Vaikai nuo karščio pradėjo alpti.

Jau birželio 17 d. Maisto mums vis 
įmeta sargybiniai. Jis Skirtas rabinams. 
Gaunu ir aš virtinę riestainių iš Dūkšto 
geležinkelio stoties tarnautojo Andriaus 
Švallkaus. Bet alkio nejaučiame, ir niekas 
valgyti nenori. Sielos skausmas nutildo 
alkį ir visus kūno skausmus.

Pradėjo stumdyti mūsų vagonus. Pasi
darė dar gūdžiau. Jau veš iš Lietuvos. 
Vis buvo ramiau, kad ir užrakintiems, bet 
dar -savo tėvynėje. Kur? Visi galvojam 
apie kalėjimą.

Paskutiniai vagonų dūžiai, švilpukai ir 
važiuojam. Vagone mirtina tyla. Visų iš
sigandusios akys žvelgia pro plyšelius į tė
viškės laukus. Visi nori dar kai ką pama
tyti ir pasiimti su savim paskutinį palie
kamos tėvynės vaizdą.

Traukinys didina greitį. Žiūrim pro ply
šelius. Aš sėdžiu labai geroj vietoj, prie 
spygliuotomis vielomis apkalto langelio, 
ir viską gerai matau. Privažiuojame ke
lią, kuris kerta bėgius. Važiuoja pagyve
nęs ūkininkas. Sustoja praleisti traukinį 
ir išlipa iš ratų. Stovi ir žiūri, žiūri... 
Nusiima kepurę. Susigriebia už gaivos ir 
pradeda rauti sau plaukus. Tai skausmas 
visos kryžiuojamos mūsų tautos. Ir kas 
išmatuos jo skausmą, skausmą važiuojan
čių ir skausmą pasilikusių. Gal jis pats 
buvo daug skausmo pergyvenęs, o gal va
gonuose turėjo artimųjų. Mes jį tada su
pratom, suprato jis ir mus. Ir jo šviesus 
paveikslas valandomis guodė mus ir 
stiprino ir po daugelio metų neišdilo iš 
atminties.

Sustojome mažoje stotelėje. Joje manev
ravo darbinis traukinys. Pradėjome kal
bėtis su darbininkais.Staiga pamačiau sa
vo buvusį mokinį L. Kumpiniauską. Pa
klausiau, ką jis traukinyje matė iš pažįs
tamų. Jis man pasakė, kad matęs Vincą 
Gučių, Juozą Janaudį, Jurgį Kvedarą, 
mokytoją Alfonsą Pranckūną ir mano vy
rą. Rado, suėmė. Dar guodžiaus!, bet jis 
mus gerai pažįsta ir suklysti negalėjo. Vi
sa nutirpau. Krūtinę spaudžia dar dides
nis 'skausmas. Kas atsitiko su dukryte?

Gaunu pieštuką ir blanknotėlį. Rašau 
giminėms raštelius, prašau neapleisti vai

Indiją ir Nepalą yra pabėgę apie 100.000 
tibetiečių, tai ir juos tikimasi susigrąžinti.

TIK DRAUGYSTĖ IR DAUGIAU 
NIEKO

Kremlius paskelbė kelis pareiškimus, 
kad bus gerbiama Jugoslavijos nepriklau
somybė, dar tada, kai prez. Tito sirgo.

Dabar suėjo 25 metai, kai Tito ir Chruš
čiovas pasirašė draugiškumo sutartį, ir ta 
proga vėl tvirtinama, kad draugystė yra 
gyvybiškai svarbi abiems kraštams.

,,Pravda“ kaitina ,,socializmo priėšus“, 
kurie skelbią nesąmones apie Sov. Sąjun
gos užsienio politiką ir apie nepasitikėji
mą tarp abiejų kraštų.

AMERIKIEČIAI Į DIEGO GARCIA 
BAZĘ

JAV krašto apsaugos ministeriją pa
reiškė, kad į britų karinę bazę Diego Gar
cia saloje Indijos vandenyne bus pasiųsti 
6 ar 7 laivai su amunicija, karinėmis 
■transporto priemonėmis, tankais ir viso
kiais įrengimais kaip pastiprinimas ten 
esantiems 10.000 karių.

Ta bazė yra dalis 100.000 amerikiečių 
kdrių, kurių uždavinys būtų ginti JAV 
interesus tame rajone.

PIETŲ KORĖJOJE ĮSISTIPRINA 
DIKTATŪRA

Dar vis neramumų .apimtą Pietų Korė
ją jiau kuris laikas valdo armijos saugumo 
komandos viršininkas gen. Čon.

Dabar jis sudarė patariamąją tarybą, į 
■kurią lįeinal 12 generolų, 2 admirolai ir 10 
ministerių kabineto narių, tarp kurių 
yra 3 atsargos generolai. Įvestas karo sto
vis, ir apie rinkimus nebekalbama.

ko ir mėtau pro vagono plyšelius.
Pastovėjo traukinys stotelėje, ir vėl va. 

žiuoj'am. Pravažiuojame pro mažą miške
lį. Čia manevravo Lietuvos kariuomenės 
raiteliai. Staigmena: žaibo greitumu raite
liai išsirikiuoja ir ginklu gerbdami atduo. 
da mums pagarbą! Tai buvo paskutinė 
Lietuvos laisvės žiburėlio pagarba mirti 
pasmerktiesiems. Taip įvyko netoli Pa
bradės.

To vaizdo aš nepamiršiu iki paskutinio 
atodūsio. Jis iriam buvo ramsčiu sunkiau
sioje gyvenimo valandoje.

štai ir Naujoji Vilnia. Traukinys susto
ja. Stovim. Šalia manevruoja kitas trauki
nys. Matau pro langelį mokytojo A. Pranc- 
kūno ir kitų vyrų galvas. Jis nusekė savo 
'šeimą, kad būtų kartu ir sutiktų bendrą 
likimą.

Staiga atrakina vagono duris ir iššau
kia visus vyrus. Kam? Spėliojimai, abe
jonės. Gal tardymui, gal dar sugrįš. Iš. 
šoko vyrai kaip stovi, dauguma net ir be 
kepurių. Visus juos persodino į kitą trau
kinį. Žmonos dar bandė per sargybinius 
perduoti maisto ir drabužių. Vieni paė
mė, kiti ne, bet ar atidavė, kas gi žino. 
Mūsų vagone liko tik vienas senukas len
kas iš Dūkšto apylinkės, kuris mane Si
bire vis guosdavo, kad grįšim. Bet jis ne
grįžo mirė...

Naujosios Vilnios stotyje buvo daugy
bė žmonių, ir visi verkė kruvinomis aša
romis. Matau ir tokį vaizdą: stovi vyras 
atsirėmęs stulpo, stovi lyg suakmenėjęs, 
o ašaros per skruostus jam rieda upeliu. 
Aš vis mėtau raštelius. Pamatė vieną raš
telį tas vyras ir priminė koja. Buvau tik
ra, kad tas raštelis pasieks adresatą. Ir 
štai po daugelio metų matau: guli vyro 
byloje pageltę mano anuomet rašyti laiš. 
keliai:

„Naujoji Vilnia 1941. VI. 19 d. Važiuo
jam po truputi. Stovim ilgai stoty. Valgyt 
dar turim. Veža labai daug. Vyrus atsky
rė nuo moterų.

Labai gaila dukrytės. Nors jai geriau, 
negu važiuojantiems. Nors pamatyčiau ka. 
da nors... Labai gaila visų. Visur visi la
bai gaili. Verkia. Neapleiskit vieni kitų... 
Kur veža, nežinia.. Kai nuveš — parašysiu. 
Pažįstamų mūsų vagone daug. Imbradiš- 
kių, Stelmužiškių ir t.t.

Neapleiskit, neapleiskit mažytės. Kar
tu važiuoja Stelmužės šeima ir t.t. Atiduo

Opozicijos vadas Kim Dae Jung suim
tas ir gal bus teisiamas, kad jis raginęs 
gyventojus sukilti, o tokia kaltė reikštų 
mirties bausmę. Jei būtų rinkimai, sako, 
Kimi juos galėtų laimėti.

Amerikiečiai P. Korėjoje laiko 38,000 
karių ir viešai stelbia, kad JAV nieko 
bendra neturi su tuo diktatūros įsistipri- 
niiimu.

DŽENGIS CHANO KULTAS ATGYJA

Ečen Horo mieste, Kinijai priklausan
čios Mongolijos šiaurėje, atstatytoje gra
žioje šventykloje gegužės mėn. buvo dide
lės iškilmės, į kurias buvo susirinkę ir 
aukštieji komunistų partijos pareigūnai. 
Paaukota devyni balti žirgai ir visas bū
rys avių, pilstyta vynas ir pienas — reikš
ta pagarba Džengis Chanui, kuris 13 am
žiuje žudydamas buvo išplėtęs savo mon
golišką imperiją iki Rytų Europos.

Atgaivinti jo kultą buvo bandyta 1962 
m., bet tada rengėjai buvo nubausti už 
nacionalizmo rėmimą, už pastangas gar
binti' ir idealizuoti Mongolijos istorinį 
reakcionierių. Kultūrinės revoliucijos me
tu ir Ečeno Horo mieste buvo sugriauta 
šventykla — dabar iSkiimės vyko naujai 
atstatytoje.

DIDŽIULIAI GAISRAI KANADOS 
MIŠKUOSE

Dėl užtrukusių sausrų Britanijos miš
kuose jau buvo nemaža gaisrų, bet kur 
kas didesnio masto jie yra Kanadoje. 
Ten net keturiose provincijose ugnis nai
kina miškus, štai šiaurinėje Albertos da
lyje, sako, ištisą mėnesį gaisrai siautėjo, 
ir niekais nepajėgė jų sukontroliuoti. Net 
apie 500 gaisrų ten buvę. Albertos ir 
Saskačevano provincijose išdegę apie 1.5 
mil. akrų.

Didžiausio susirūpinimo kelia gaisrai 
Ontario provincijoje prie Manitobos sie
nos. Ten gaisrai yra apėmę apie ketvirtį 
milijono 'akrų, ir apylinkėse iš smulkes
nių gyvenviečių turėti būti iškraustyta 
apie 6.000 žmonių. Gali būti, kad dar 
tėkš iškraustyti 16.000 gyventojų iš Ke- 
noros ir Keevatino miestų.

kit seneliui ar Pranui“.
„Naujoji Vilnia 1941. VI. 20. Vyrus at

skyrė nuo moterų net kitan ešelonan. Sa
ko, jų kita kryptis — šiaurė.

Šeimos išardytos, iėško vieni kitų. Liūd. 
na. Neapleiskit... N. Važiuoja daug iš vi
sur.

Kalbėjau su Kretinga, Plunge ir t.t. Ki
ti keliai sunikus — labai apstatyti... Mū
sų irgi dar neaiškūs. Bijau... tik ne dėl 
savęs... šiaip mes nieko nežinom. Siauri 
langeliai. Valgyti turim. Dėl atostogų raš
tas buvo sutvarkytas, šiandien, sako, va
žiuojam į Molodečną. Nutarimai iš anks
to. Dabar netardo. S. Sudie!“

Taip mes prastovėjome Naujojoje ViL 
nioje ilgoką laiką, kol sudarė du ešelonus. 
Vyrų traukinys išėjo pirma.

Birželio 20 d. pradėjo stumdyti ir mū
sų traukinį. Prikabino antrą garvežį, ir 
jautėme, kad jau artinasi paskutinės mi
nutės. Visų Naujosios Vilnios šventyklų 
varpai iš pat ryto skambino ir skambino. 
Pavakariais pradėjome galvoti, kad tas 
varpų gaudimas mums skiriamas.

Šalia mūsų traukinio vaikštinėja unifor
muotas Lietuvos karys. Savo glėbyje laiko 
didelę gėlių puokštę ir joje paslėpęs savo 
lūpas mums Šneka:

— Nenusiminkit. Tuojau bus karas, ir 
mes jus išvaduosim. Nepameskit vilties. 
Dievas neapleis, o mes jums padėsime iš
silaisvinti.

Nors viltis išsilaisvinimo buvo labai 
maža, bet to mielo kario žodžiai mus ra
mino ir stiprino.

Traukinys pajudėjo. Iš vagonų pasigir
do Skausmingas ,,Marija, Marija...“ O 
varpai vis skambino ir skambino. Tai bu. 
vo paskutinis Tėvynės varpų „Requiem“ 
mirtin važiuojantiems, tai paskutinės mi
nutės gimtojoje žemėje.

Mūsų traukinys vis smarkiau ir smar
kiau bėgo Gudijon.

Jau daug metų praėjo nuo anų baisiųjų 
dienų. Iš ištremtųjų labai nedaug išliko 
gyvų. Pirmiausia krito seneliai, vaikai ir 
stiprieji vyrai. Daugelį pribaigė badas, li
gos, nepakeliamos klimatinės sąlygos ir 
sunikus priverčiamas darbas.

Sibiro taigos nuklotos lietuvių ir kitų 
tautų tremtinių kaulais. Eini taiga ir po 
milžinišku kedru randi gražiai sukritusių 
kaulų krūvelę. Eini toliau — prie pichtos 
tremtinio kaulai guli. Atsisėda pavargęs, 
bado, ligų ir sunkaus darbo iškankintas 
pailsėti ir neatsikelia. Lieka po taigos 
milžimais tik kaulai, kurie porina, kad čia 
žmogus ilsėjosi...

(iš „Vergijos kryžkeliuose“)
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Naujos knygos
PALYGINIMŲ ŽODYNAS

Svetur per tas keliasdešimt metų yra 
pasirodžiusios net kelios (knygos su gud
riais posakiais-aforizmais, su lietuvių pa- 
tarfėmiils ir priežodžiais ir, Itar būt, Visos 
bus (buvusios išpirktos. Matyt; lietuviai 
tackšta pasisemti iBminties, pasiieškoti 
šarvo įkalbai gero, vaizdingo sakinio, Šiuo 
tuo praturtinti savo kalbą.

Praeitais metais pasirodė nauj a tos rū
šies knyga — M. Čapkauslko sudarytas 
Palyginimų žodynas, didelio formato 296 
pusd'aplių leidinys. Tekstas rašytais maši
nėle, ir iliustracijų ’pridėta gausybė šio
kių ir kitokių. Viršelį piešęs dail. R Bu
kauskais. Visą šį didžiulį savo triūsą su- 
diauytog'as skiria savo žmonai Ginai, taip, 
tai garsiajai lakštingalai, kurios pasi
klausyti (dainuojiant kai kurie turėjome 
progos šįmet Britanijoje ir Vokietijoje.

O (triūso į šį rinkinį tikrai įdėta nema
ža. Kaip M. Čapkauskas pratarmėje rašo, 
į knygą sudėta 8,047 palyginimai — 689 
autorių (tarp jų 228 lietuvių) ir 67 tau
tų. Tai tik esanti dalis jo kolekcijos. Pa- 
lygiiinimų rinkinio ligi šiol dar nebuvę lie
tuvių kalba. Tokių dalykų vertę ir popu
liarumą sudarytojas šitaip nusako:

„Palyginimai bei apibūdinimai yra la
bai sena tflr savita išminties išsireiškimo 
forma, kadangi jie randami net ir senuo
se šventraščiuose.

Laiku pasakytas palyginimas yra nepa
mainomas pokalbio ornamentas, nepa
mainomas išsireiškimo aiškumas, nepa
mainomas sąmojis.

Žmonės (labai mėgsta -sarkastiškus pa
lyginimus. Be išimties, ijų turi kiekviena 
tauta. Beskaitydamas šį rinkinį, (kiekvie
nas įsitikins, kad -lietuviai irgi jų -apsčiai 
turi.“

Kad ibūtų skaitytojui šiek -tiek -aiškiau, 
kaip Me palyginimai atrodo, paimkime 
truputėlį pavyzdžių. Sustokime tegu ir ties 
žodžiu verfci-a. Verkė, kad net nuo akių 
vokai atkero, Verkia kaip rilna lietingą 
dieną (Maupassant), Verkia kaip Niaga
ra (O. Henry), Veikia kaip tėvo nuplak
tas, Verkia kaip fontanas (Jean Paul), 
Verkto kaip mirusios motinos, Verkia 
kaip aguona krinta, Verkia kaip merge
lė (žmonių apkalbėta, Veikia kaip naujais 
baitais avėdamas, Veikia kaip krokodilas, 
Veikia kaip mušamas vaikas (Gildė), 
Verkia kaip maišą kviečių suvalgęs (uk
rainiečiai), Verkia kaip senmergė -savo 
bobutę palaidojus, Verkia kaip pasime
tęs vaikas, Veikia kaip bobai dantį pame
tus.

Kad kas išliktų, kad- iš tikro save pra
turtintum tais posakiais, knyga, be abejo, 
skaitytina po truputėlį.

(k. b.)

J. JURAŠO PASKAITA

Lietuvos disidentas režisorius Jonas Ju
rašais vis labiau garsėja Amerikoje, kaip 
rašo „Laisvoji Lietuva“, štai New Hamp
shire kolegija pasikvietė jį paskaityti pa
skaitą apie teatrą Lietuvoje.

J. Jurašas, rašoma, jau gerai kalba ang
liškai. Jo paskaitos klausėsi kolegijos 
dekanas, profesoriai, studentai -ir svečiai.

Kazimieras Būga
Mokslininkas^ kurtam daugiausia rūpėjo lietuvių kalbos žodžiai

Praeitų metų pabaigoj (XI. 6) suėjo 100 
metų, kai- gimė žymusis lietuvių kalbinin
kas Kazimieras Būga (mirė ,1924. XII. 2). 
Ta sukaktis buvo paminėta plačiau įvai
riuose žurnaluose. O kadangi tai buvo di
delio svorio mokslininkas, tai nors trupu
tį straipsnių (ištraukomis supažindinsime 
su juo ir savo skaitytojus. Apie jo darbų 
reikšmę štai A. Klimas („Aidai“, 1979 m. 
Nr. 10) rašo: „...jo mokslinis palikimas 
metų bėgyje ne tik neprarado savo ver
tės, bet tapo, galima sakyti, kertiniu li
tuanistikos pagrindu. Kada tik nepažvelg
si į kokį nors kalbotyros veikalą, liečiantį 
lietuvių kalbą, arba ir baltų kalbas apskri
tai, jame rasi cituojamus Būgos darbus.“

O kaip jis žiūrėjo į savo darbą ir kaip 
jį dirbo, A. Klimas šitaip rašo:

„Jau iš mažens Būga tarsi sirgo kalbos 
reikalais. Kai tik pramoko skaityti ir ra
šyti, jis pradėjo pats rinkti ir žymėtis 
kalbos duomenis: mįsles, patarles, pasa
kas, dainas ir pan. Svarbiausia, jis buvo 
jau iš prigimties, galima sakyti, labai mo
dernus mokslininkas, nes jam rūpėjo tik 
vienas dalykas: lietuvių kalba, kalbotyra. 
Ir dar galima tai susiaurinti: Būgai dau
giausia rūpėjo lietuvių kalbos žodžiai, 
leksika: žodžių kilmė, jų išsivystymais, jų 
naudojimas, jų reikšmė bei forma. Todėl 
ir svarbiausiu -savo gyvenimo uždaviniu 
Būga laikė surinkti, sutvarkyti ir paskelb
ti visų lietuvių kalbos žodžių rinkinį — 
pilną lietuvių kalbos žodyną. Ir jau nuo 
vidurinės mokyklos laikų jis visą laiką 
kruopščiai rinko žodžius: iš knygų, žurna
lų, žodynų, gramatikų, iš žmonių lūpų, iš 
tautosakos, ils laikračių — žodžiu, iš visų 
galimų šaltinių. Tas jo nepaprastas pasi
šventimas, tie tūkstančiai valandų, pa
skirti vien techniškai surašant žodžius į 
busimojo žodyno korteles, neturi sau ly
gaus visoje lietuvių tautos kultūros bei 
mokslo istorijoje. Apie 1922-1923 metus 
Būga manė turįs apie 600.’000 žodžių kor
telių, kurios beveik visos buvo jo paties 
ranka surašytos. Juk nenuostabu, kad jis 
neturėjo laiko tų kortelių pats tiksliai su
skaičiuoti, nes jų rinkinį nuolat papildy
davo naujom kortelėm. Tai skamba tar
si kokia pasaka, bet iš tikrųjų Būga daž. 
nai „matuodavo“ savo surinktas žodžių 
korteles pagal svorį: prieš pat pradėda
mas rašyti patį žodyną tarėsi turįs apie 
14-17 pūdų žodyno kortelių! Mums kartais 
net sunku įsivaizduoti, koks tai buvo mil
žiniškas dalbas. Bet tegu tik kas pabando 
parašyti 600.000 žodžių ant atskirų korte
lių — prireiks ne dienų, o mėnesių, nieko 
kirto neveikiant... O daugelyje šių žodžių 
kortelių, arba lapelių, Būga savo smulkia, 
bet labai aiškia rašysena buvo prirašęs 
visokių pavyzdžių, visokių sakinių, kai 
kur pridėdamas ir vartotą literatūrą, bib
liografiją ir 1.1.

Būga brangino kiekvieną žodį, nes jis 
galvojo, kad kiekvienas lietuvių kalbos 
žodis yra visos lietuvių tautos tuntas. Net 
ir tuos skolinius, kurie lietuvių kalboje 
buvo jau kiek plačiau vartojami. Tad su
prantama, kad Būgai, kaip žodžių mylėto
jai, laibai nepatiko vadinamųjų kalbos pu
čistų pastangos pašalinti iš lietuvių kal
bos žodžius, kurie jiems „skambėjo“ nors 
kiek slaviškai, germaniškai ir pan. Būga 

laikėsi tokio įsitikinimo: kuris žodis kal
boje jau yra plačiai vartojamas, jo riereiu 
kia prievarta guiiti iš tos kalbos. Keliais 
atvejais Būga aiškiai pareiškė, kad jokia 
kalba pasaulio istorijoje nėra „gryna“: vi
sos gyvosios kalbos istorijoje skolinasi žo
džių iš kitų kalbų. Tai esąs visiškai nor
malus reiškinys. Žinoma, kur turima sa>- 
vas žodis, nėra reikalo vartoti kokio aiš
kiai svetimo žodžio.“

Mirė šis mokslininkas jaunas, tik 45 m. 
amžiaus. Mirė persidirbęs. Kaip po mirties 
apie jį kalbėjo jo -bendraamžiai, Pranas 
Kniūkšta („Pergalė“, 1979 m. Nr. 11) ra
šė:

„Kai kalbame apie K. Būgos mokslo 
darbus, prie jo vardo dedame epitetus: 
didysis, įžymusis, pasaulinio garso... O 
juk iš Lietuvos į kalbos mokslo pasaulį 
jis ėjo pirmas ir, kaip sakė J. Jablonskis, 
tuo metu buvo „vienintelis mūsų kalboty
ros specialistas“. Išsakydamas sielvartą 
dėl jo mirties, J. Jablonskis rašė: ,Kaip 
čia ką pradėsim tame moksle nebeturė
dami K. Būgos — man, seniui, sunku ir 
suprasti“. V. Krėvė K. Būgos gyvenimą 
pasakojo tarsi legenda: „Gyveno Lietuvo
je didelis mokslininkas Kazys Būga. Vi
suose pasaulio kraštuose buvo žinomas jr 
gerbiamas jo vardas...“

O apie šio mokslininko jaunystę Sei
nuose leidžiamoje „Aušroje“ (1979 m. Nr. 
4) šiek tiek žinių pateikia jo brolio dulkite 
Liucija Bugaitė-Baubonienė:

,,čia, viduryje miško, buvo nedidelė, 
vijokliais apaugusi aikštelė, kurią vadino 
altana. Jos viduryje buvo daug suolelių, 
o aplink -ailtaisą — gėlių klombos. To
liau vaiskrūmiai-, obelų, kriaušių ir laz
dynų alėjos.

Altanoje prof. K. Būga sėdėdavo ir mo
kėsi kalbų. Mano mama Ona Būgienė-Na- 
majūnaitė vis pasakodavo, kaip Kazimie
ras mokėsi svetimų kalbų, vaikščiodavo 
savo mylima alėja ir, anot jos, kranksė
davo. Mama paklausdavo: „Kazimierai, 
kokia čia kalba kalbi?“ Jis atsakydavo, 
kad vokiečių, anglų, prancūzų, graikų, 
arabų ir kt. Sakydavo, kad sugrįžęs iš 
Rusijos, kur buvo skiriamas į naujai stei
giamą Permės universitetą privatdocentu, 
vėliau profesorium ir Tomske dar metus 
padirbėjęs, Kazimieras nieko neturėjo, 
įtik 25 pūdus knygų. Tada mano mama 
jam išaudė takus, paklodes, rankšluos
čius ir marškinius. Jis labai vertino vis
ką, kas austa iš lino.

Kazimieras abu savo brolius — Joną 
ir Juozapą išmokė rašyti ir skaityti. Ma
no mamą — irgi.“

Savo svajotojo žodyno j-i-s išleido tik 
du stambius sąsiuvinius. Dabar tas žody
nas pamažu leidžiamas Lietuvoje, žino
ma, per tuos metus K. Būgos rinkinys vis 
buvo papildomas naujais žodžiais, žody
no ligi šiol išleista jau vienuolika didžiu
lių tomų, kai kurie jų daugiau kaip po 
1.000 puslapių. Paskutiniame tome yra 
raidės R žodžiai. Vadinas, liko dar septy
nios raidės iki darbo pabaigos.

Su lietuviai 
pasaulyje

TOMAS VENCLOVA PASAULINIO 
MASTO FESTIVALYJE

Nuo 1970 m. Rotterdame (Otetndija) 
kas mėtai yra rengiami pasaulinio masto 
poezijos festivaliai. Juose dalyvauja įvai
rių kraštų paltys iškiliausi poetai, kaip 
Stė’phen Spender (Anglija), G-uenlter 
Grass (Volkidtijla), Pablo Neruidla (Čilė) 
ir kiti. Taip pat buvo kviesti ir dalyvavo 
sovietų poetas Andrei Voznesensky ir di
sidentai Joseph Brodlsky ir Aleksalndr 
Gal®.

šįmet pakviestas šių meitų Nobelio pre
mijos laureatas graikas Odysseus Elytis. 
Taiip pat buvo nutarta pirmą kartą pa
kviesti ir lietuvį. Iš pradžių norėta kvies
ti iš 'Lietuvos, bet galvojo, kad -tikro poe
to neišleis, o kilti nesukels susidomėjimo 
Vakaruose. Tad tą pakvietimą gavo To
mas Venclova, įgyvenantis Los Angeles.

Kasmet tame festivalyje visi dalyviai 
išsirenka poetą, kuris rašo mažiau pasau
lyje žinoma kalba (flamų, olandų, turkų, 
kaitalonų ir fct.) ir jo kūrybą išverčia į sa
vo kalbą ir plačiai išgarsina. Kaip tik to
ji garbė šįkart atiteko 'lietuvių kalbai ir 
Tomo Venclovos poezijai. Tokio atve
jo tame festivalyje dar nebuvo.

Festivalio šventės eigą rodys Olandijos 
ir kilių Europos kraštų televizijos.

„Draugas“ rašo, kad Tomas Venclova 
numato palikti -Los Angeles ir persikelti 
į New Haven, Conn. Jam pasiūlyta profe
soriaus -viėta garsiajame Yale universite
te. Ten jis dėstys lietuvių kalbą ('ten iki 
šiol, rodos, nebuvo ji dėstoma), rusų lite
ratūrą ir .Struktūrinę poetiką.

DEŠIMTMEČIAIS NIEKAS 
NEPASTEBĖJO KLAIDOS

JAV LB krašto valdybos visuomeninių 
reikalų taryba pakartotinai reagavo į 
Anglijoje leidžiamo metra'štinio leidinio 
„The Stateman's Year-Book", prašyda
ma atkreipti dėmesį į netikslumus Lietu
vos klausimu.

To leidinio vyriausias redaktorius John 
Paxton atsakė, pareikšdamas nusistebėji
mą, kad per paskutinius dėšimt mėnesių 
jis -gaunąs laiškų, kuriuose reiškiamas ne
pasitenkinimas Lietuvos pristatymu. Ko
dėl, klausia jis, tavo tylėta dešimtimis 
metų, nes jis Lietuvos pristatymo niekad 
nekeitęs.

Bet pasakęs, kad turi daug simpatijų 
mažoms tautoms, ir pažadėjo atkreipti 
dėmesį į nepasitenkinimą reiškiančius 
laiškus.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS „LIETUVA“ 
BIULETENYJE

Filatelistų Draugija „Lietuva“ spalio 
mėn. Čikagoje organizuoja filatclinę pa
rodą paminėta 550 m. nuo Vytauto Didžio
jo minties. Tai ir jos biuletenio 1980 m. 
Nr. 1 viršelis papuoštas to kunigaikščio 
atvaizdu, atplėštu iš pašto ženklo.

O pačiame biuletenyje apstu fiilatelinės 
medžiagos. Taip jau tie veiklieji filatelis
tai dlšsispecializavę, kad net pateikia il
giausius sąrašus pašto įstaigų ir agentū
rų, nurodydami, kaip vietovių pavadini
mai turėjo būti rašomi ir kai klaidingai- 

jie buvo rašomi.
-Neseniai -skaitome, kad mūsų filatelis

tai paruošė ir ©leido Lietuvos pašto ženk
lų katalogą (jis kainuojąs apie 10 sv.). 
Pasirodo, tuo katalogu susidomėjo anglų 
„Philatelic Magazine“ ir praeitų metų 
rugsėjo -mėn. numeryje parašė apie jį pla
toką (arti 100 eilučių) recenziją. Joje šiek 
tiek užgriebiama Lietuvos istorija, beit 
daugiau sustojama ties pašto ženklais: 
kas pirmuosius spausdino, kas piešė, 
kokiais įrašais ženklai paštuose buvo per
spausdinami 1940 ir 1941 m.

Aprašydamas filatelines naujienas, A. 
Bernotas atkreipė dėmesį ir į Londone 
Jaunimo kongreso proga atspausdintuo
sius vokus ir apie juos taip -pasi-sakė:

„-Londono lietuviai (nepasakyta kas) 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo IV kongreso 
progai paminėti išleido -specialius vokus. 
Kairėje vinjetė susideda iš dviejų dalių: 
viršutinėje parodytas tarp dviejų 'bokštų 
Horace Walpole 4th Earl of Erford bius
tas, -apatinėje pusėje tarp šakelių parody
tas Vytis. Apačioje įrašyta: ,,4th Lithua
nian World Youth Congress". Nežinia, ką 
bendra turi su lietuvių kongresu tas Eacl 
of Orford. Vokai spausdinti juoda ir žalia 
spalvomis.

PREZ. A. STULGINSKIO ATSIMINIMAI

Iš reklaminių pranešimų matyti, kad 
Pedagoginis lituanistikos institutas Čika
goje yra išleidęs -buvusio Lietuvos prezi
dento -Aleksandro Stulginskio atsitmini- 
nimų knygą ('kietais viršeliais, 296 pusla
piai, kaina 12 dol. — 1 dol. persiuntimui; 
Instituto adresas: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, Ill. USA).

Atsiminimai buvę prieš 15 metų gauti 
ilš paties iA. Stulginskio, kuris 15 m. išbu
vo ištremtas Sibire, o 1969 m. mirė Lie
tuvoje.

Atsiminimai prasideda jo jaunyste ir 
baigiasi nepriklausomybės pradžioje. 
Tiek tik buvo parašyta ir atvežta.

Institutas dar žada (išteisti lapie prez. 
A. Stulginskį ir daugiau knygų, kuriose 
bus spausdinami kitų asmenų atsimini
mai apie jį, jo prakalbos ir pareiškimai, 
taip pat ir plati monografija apie jį.

ORO PAŠTU PER 147 DIENAS

1979 m. gruodžio 13 d. iš Kanados To
ronto į Londono Lietuvių Namus oro paš
tu tavo išsiųstas laiškas — kalėdinis 
sveikinimas ir prašymas atsiųsti Nidos 
leidžiamą-jį -sieninį kasdien nuplėšiamą 
kalendorių su pasiskaitymais. Taip pat 
buvo 'įdėtas čekis — mokestis už kalen
dorių.

Siuntėjas pagaliau -atsišaukė: nei ka
lendoriaus jis negavo, nei žinios, kas su 
tuo čekiu -atsitiko. Kalendorius po to jam 
tavo pasiųstas oro paštu, ir jis atsiuntė 
kitą čekį. O gegužės 7 d. paštininkas at
nešė į Lietuvių Namus -tą gruodžio 13 d. 
iš Toronto oro paštu išsiųstąjį laišką!

Vadinas, laiškas kelionėje išbuvo 147 
dienias.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS IR 
MIKULSKIAI „LIETUVIŲ DIENOSE“
Kovo mėn. „Lietuvių Dienose“ plačiai 

paminėta Čiurlionio ansamblio, jo vado- 
vo A. 'Mikulskio sukaktys ir pagerbta 
kanklių mokytoja O. Mikulskienė. Apr-a. 
šymiai iliustruoti fotografijomis.

Žurnale nemaža ir kitokios medžiagos.

HHBE

Domas (Burneikis

Žemaičio atsiminimai
1938 m. panūdau pamatyti savo gimtą

ją sodybą, ganyklas, laukus ir pievas, 
kur mažas (būdamas bėgiojau, virbą apsi
žergęs, -įsivaizduodamas jojąs ant puikaus 
žirgo. Čia jau tavo viskas neatpažįstamai 
pasikeitę. Tik mūsų šulinys su svirtimi 
ir daržinėlės kalvoje akmuo tavo tie pa
tys ir toje pat vietoje, čia ant to akmens 
valkalrais dažnai įsėdėdavau, galvodamas, 
kas ten galėtų būti už Dargvainių miškų, 
■už (kurių vakare nukrinta saulelė. Įdomu, 
kad Ir tėvas, statydamas naują daržinę, 
pamatams ieškojo akmenų kitur, bet ne
ėmė šio, kuris tavo čia pat, ir dabar 
naujiakuriis taip pat nelietė jo, noris -sody
ba pastatyta vos už kelių dešimtų -metrų.

Šiaip daugiau nieko nebebuvo, kas be
primintų mano gimtąją sodybą. Sodybos 
vietoje įaugo daržovės ir kan-apdai. Nebe
buvo ir -ten, anapus Gondrinės, Ąžuolijo- 
ije, tų -trijų brolių-ąžuolų ir to didžiojo 
ąžuolo ant kalvos, į kurį su broliu buvo
me įlkėlę gandralizdį ir vėliau kovoję už 
savo -gandrus prieš kaimyninius.

Liūdnoka pasidarė visa tai pamačius. 
Bet užtat vietoje mūsų Skurdžios sodybos 
aplinkui pridygę daugybė naujų sodybų, 
kurias puošė jau ne vienas ,gluosnis, bet 
po keliolika, prie daugelio sodybų maty
ti ir vaismedžių sodlnelių. Tose plačiose 
(bendrose ganyklose, kuriose anais laikais 
gyvuliai veltui ieškojo žolės, dabar ban
gavo rugiai, žaliavo vasarojų ir dobilų 
laukeliai.

Kaip gaila, kad mano tėvas nebesulau
kė šių naudingų lietuvių -tautai -permai
nų. Tikriausiai jis 'būtų prašęs žemės kaip 
tik ten, kur -aną sekmadienio rytą statė 

savo įsodylbą su vandentiekiu ir sodinu.
Ir tas siauras -ir dulkėtas kelias, bėgęs 

pro mūsų -sodybą dabar buvo platus, 
gražiai sukastas, žvyruotas ir jauniais me

deliais apsodintas.
Bet kur dabar 'šių ganyklų buvę ne

nuoramos piemenys trūbininkai su savo 
pulkauninku Skirmanto Stasiu? Tada jų 
čia ibūdaivo ligi penkiolikos ir visi su 
trūbais. Kas trūbo neturėjo, tas nebuvo 
tikras piemuo. Ir kokių čia trū'bų -buvo! 
Vienas už kitą didesnis. Kaimyno Vaina- 
vičiau-s Jonės pasidirbęs buvo trūbą mil
žiną, kelis kartus didesnį net už septynio
likamečio Skirmanto Stasio. Suleidimams 
užpilkiuoti -pikio sunaudojęs du svarus, o 
beržų -tošių kaspinų penkis sieksnius! Į 
drūtgalį galėjo jaučio galvą įkišti. Tai 
bent t-nūba! Kiekvienas muziejus būtų di- 
džiavęstils tokį trūbą -turėdamas ekspona
tu. Gailai, visa tai yra dingę. Ir trūbinin- 
kai ir -jų Itrūbai. Aš, buvęs mažesnis jų 
satelitas, kol kas sėdžiu Vakarinėje Aus-, 
trailijoje. Kur kiti?

Pamulkalnių pievos. Nuo mūsų sody
bos į rytus už bendrųjų ganyklų tavo so
dybos gyventojų (Pamulkalnių -bendros 
pievos. Jas šienavo visi gyventojai ben
drai. Dalis tų pievų -buvo pelkėtos. Vyrai 
plaudavo kelnes atsiraišioję iki pat šakės. 
Iš pelkės šieną išvilkdavo velkėmis. Vel
kės tavo -daromos iš dviejų eglinių karti
kių, maždaug šešių metrų ilgio. Tas kar
tikes sujungdavo karklų vytėmiis, kad 
plonieji galai būtų atstu vien-as nuo kito 
apie 30 centimetrų, o storieji galai, — 
kad žmogus, atsistojęs -tarp jų, gailėtų, 
rankomis pasiėmęs už galų, patogiai 
vilkti Šieno prikrautas velkes. -Dirvonų 
šieną į pakūges suvilkdavo arklinėmis 
velkėmis. Išdžiūvusį šieną kraudavo į 
trijų grėbliakočių kūgius.

Į kūgius dėdavo šieną kantfmaiis, t. y. 
grėbliu dailiai sukirtę į pailgą glėbį. 
Veždami kūgius padalydavo į tris grėb
liakočio ilgio dalis. Paskui traukdavo bur

tus. Paima, būdavo, rtriis smilgos šiaude
lius, du trumpus, o vieną ilgesnį. Vienus 
-galus sudeda lygiai ir suima į saują, kad 
tie kiti galai nebūtų matomi', ir iš eilės 
traukia. Kas ištraukė trumpą — gavo kū
gio galą, kas ilgą — vidurį. Kiekvienas 
norėjo dištinaulkti ilgąjį ir -gauti kūgio vi
durį.

tPamuHkalnio pievose -tada vdisdavosi 
labai' dlauig 'pelkinių paukščių: pempių 
(daugiausia), perkūno oželių, griežlių, 
ančių čir (kitokių. Labai įdomūs maži pem
piukai. Baigus perėti, (kiaušinio kevalas 
■sprogsta pusiau. Gaivine dalis tuojau nu
krenta, o ant uodegos dar kurį laiką pa
silieka. Vos tik (kiaiulšinfe sprogsta, pem- 
piulkai tuojau pradeda it-aip greitai bėgti, 
kad žmogus jų negali pasivyti. Tik matai, 
kad uodegos gale kiaušinio kevalas švy
truoja tarp žolių. Kai -tas kevalas bebė
gant nukrenta, irrJažiukai Išsislapsto, ir 
jų jau nebesurasi.

Mano ančiukai. Netoli nuo Užkopės so
dybos, į šiaurę, tavo (kelių ha neiSdlžiiūs- 
tainiti pelkė — Eglyniailio pelkė. Čia kiek
vieną vasarą perėdavo viena laukinė an
tis. 'Mes -su broliu visada -surasdavome 
-jos lizdą. Jei lizde būdavo (daugiau kaip 
dešimtis kiaušinių, įgalėjome pusę jų pa
siimti. Taip tėvas tavo nustatęs. Kad ne
paimtame užperėtų, vieną kaiaūšiiniį (leis
davome į vandenį: jei skęsta — geras, jei 
ne — užperėtas.

Vieną vasarą antelės lizdą aptikome, 
tai ančiukai tavo vos iš kiaušinių išsiri
tę. Nežiūrint motinos desperatiško gyni
mo ir mažųjų vikrumo bei mokėjimo 
slapstytis, vis dėlto mes devynis pasiga
vome. Susidėjome į kepurę ir parsinešė
me namo. Kiek motinai liko, mes nematė
me.

— Ką jums tėvas pasakys! — -įspėjo 
motina, -bet neišvarė su ančiukais atgal į 
pelkę.

Brolis padarė jiems -gurbelį kampe prie 
krosnies, ir čia mes juos įkurdinome. Pa
dėjome didelį molinį dubenį su vandeniu. 

Kad -alnčiukai galėtų įlipti j dubenį, bro
lis pia-staltė tintą. Mūsų kaliniai tuojau pat 
tais -įtaisymais ėmė naudotis.

Dabar -tik laukiame tėvo.
— O čia kais dabar? — paklausė tėvas, 

pamatęs -įkalintus ančiukus.
Už mudu motina paaiškino, kaip jie 

čia atsirado.
— Tuojau pat nuneškite atgal ir paleis

kite! Ar -aš jums, špičbukai, nepasakojau, 
ik'aid paukščiukų negalima imti? — užpy
ko tėvas.

Ir -vėl motina ėmė švelninti tėvo pyktį, 
aiškindama, kad- dabar jau vėlu -ir, pelikė
je paleidus, motina galinti jų nesurasti, ir 
taip tie vargšai ir žūtų.

— O kelis motinai palikote? — klausė 
tėvais.

— Devyni pabėgo, — sumelavo įbrolis.
Tėlvai nutarė palikti -ir pavesti mano 

globai, kad -turėčiau darbo ir nelaksty- 
čiau po laukus be reikalo.

Kitą rytą, vos prašvitus, alš j'au sėdė- 
jiaiui prie savo ančiukų, maitindamas juos 
miežiniais konikclaiip. Buvo neipiapbadtaii 
rajus iii ėdė viską, ką tik nutvėrė. Vėliau 
nunešiau į kūdrą, kuri buvo mūsų genė
site gale. Ančiukai, sukritę į vandenį, tao- 
jialui pat ėmėsi medžioti čia gyvenusią -gy
vūniją. Po valandos -atėjęs, beradau jau 
tik šešis. Trys dingo. Tada likučius, su
sikrovęs į krepšį, nunešiau į Gondrinę ir 
paleidau į dvi dideles diurpduobes, kurico 
buvo pilnos švaraus vandenėlio, čia ma
no augintiniams dar labiau patiko. Jie 
ėmė nardytas ir žaisti. Tuos -mielus pada
rėlius pamilau ir prie jų laibai prisirišau, 
taip ir jie prie manęs. Kartais dienas 
prie -jų prasėdėdavau ir įtik šaukiamas 
ėjiau namo valgyti -ar kokio darbo dirbti. 
Jie mano balsą puikiausiai atskirdavo 
nuo kitų. Jei aš šaukiu, jie kūliais išsi
rita iš vandens ir 'bėga priešais rėkdami, 
o jei kas 'kitas šaukdavo ,,pyli-pyli“, ne 
tik kad nebėgdavo priešais, bet tuojau 
imdavo slapstytis, nors ir matydavo pa
dėtą lesalą. Pavalgę tuojau bėgdavo į 

vandenį -atsigerti ir snapelių išsiplauti. 
Tada, išlipę iš vandens, susirenka prie 
mano kojų ir, patvarkę savo pūkus -bei 
dlygsltančias plunksnas, Snaudžia. Kar
tais Ikuiri-s paimtas į rankas, pirmiausia 
patikrina mano dantis, paskui ausis ir pa
ieško galvoje. Nieko neradęs, susigūžia 
mano delnuose ir užmiega.

-Gerai prižiūrimi ir maitinami, o dar ir 
patys ką-neiką prisidurdami, 'ančiukai 
augo ir gražėjo. Apaugo plunksnomis, ir 
pasidairė tikros antys. Bet nuo durpdluo- 
bių kasdieną ėmė nueiti vis toliau ir to
liau. Tačiau į mano „pyli-pyli“ jie vis 
atsiliepdavo ir grandinėle viena šliūže žo
lėse atbėgdavo vakarienės. Vieną vakarą 
besurad-au toli (kaimynų pievose. Grįžęs į 
namus, padariau nepataisomą klaidą, pa
pasakodamas viską. Į tai niekas nieko ne
atsakė.

Kitą rytą, kaip paprastai, išnešiau 
jiems .pusryčius. Motina mane išlydėjo 
per (kiemą, bet nieko nesakė. Atėjęs prie 
durbduobdų, savo mylimųjų augintinių 
neberadau. Ir į mano „pyli-pyli“ jie ne- 
bbatįliUiepėt I-šviailkščėcijlau visas pej'JkeS, 
vis šaukdamas, ibet ančiukų niekur nebe
suradau. Tada 'grįžau vėl prie durpduo- 
bių. Pamaniau, kaid išlėkė.

Apie (šėryklą pastebėjau išmintą žolę ir 
kraujo žymes. Supratęs, kad mano ančiu
kus kažkas naktį išplovė, balsu šaukda
mas įbėgu į namus pas moltiną ir jai šauk- 
te iššaukiau.

— Dar niekas nesuėdė, bet jau- gyvų 
nebėra, — sako motina tokiu šiltu ir geru 
-balsu. Tada dar liūdniau pasidarė. Atsi
peikėjęs imu priekaištauti motinai, kam 
jie išpiovė mano draugus.

— Ką dabar padarysi, kad taip Dievo 
yna surėdyta, — ji atsidususi, guodžiamai 
sako.

(bus daugiau)
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Dar apie Rytu Europos federalists
„Europos Lietuvio“ Skiltyse sukeltasis 

iglnčas dėl Londono lietuvių dalyvavimo 
Rytų ir Vid. Europos federalistų organiza. 
cijoje privertė įsigilinti į Lietuvos praeitį 
ir patyrinėti, įkas pirmas iškėlė Rytų Eu
ropos kraštų federacijos mintį. Ar Lietu
vos padėtis prieš Išimtų metų nebuvo pa
naši į dabartinę? Ar anais laikais maža 
lietuvių tauta galėjo tikėtis pati viena iš- 
šilaisvinti iš Rusijos imperijos vergijos?

Atsakymus i tuos klausimus duoda 
anuometiinė liet, pogrindžio spauda. K 
jos matyti' , kad Lietuvos socialdemokra
tai buvo (bene pirmieji, kurie pasiūlė sa
vo kaimyninėms tautoms federacijos min
tį, Tai Ibuvo padaryta ne iš meilės lenkams 
ar 'baltarusiams, 'bet iš reikalo. Tas (klau
simas buvo svarstomas 'Liet, socialdemok
ratų partijos steigėjų dar XIX šimtmečio 
pabaigoje, ruošiant partijos programos 
projektą. O 1896 m. gegužės 1 dieną pa
skelbtoje partijos programoje mes jau 
matome federacijos pasiūlymą suflormu- 
luotą tokiu būdu:

„Kadangi reikalai proletariato tų šalių 
(Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Maž- 
rusijos) politiškame padėjime yra visiš
kai vienodi su reikalais lietuviškojo pro
letariato;

kadangi tik išvien einantis politiškas 
veikimas darbininkų luomos visų pami
nėtų šalių užtikrins jiems užganėdijimą 
jų luominių reikalavimų,

lietuviškoji socialdemokratija stato sau 
sekančius siekius:

a) susitarti su socialistiškomis organi
zacijomis proletariato Lenkijos, Latvijos, 
Baltrusijos ir Mažinusi jos, idant ilš vieno 
prisirengtų prie kovos su prispaudimu, sle
giančiu juos visus.

b) Pastatyti- prieš tų šalių proletariatą 
reikalingumą įnešti į jų programą miniu 
mum reikalavimą laisvos, federaljiškos, 
demokratiškos respublikos.“

Kitoje vietoje toje pat programoje sa
koma, kad Liet. Socialdemokratų siekimas 
yra „Savystovi demokratiška respublika, 
susidedanti iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų 
šalių, paremta ant liuosos federacijos.“

Tokios federacinės respublikos sieki
mas reiškė atsiskyrimą nuo Rusijos im

1938 M. ULTIMATUMAS
1938 m. kovo 17 d. 21 vai. 30 min. per 

Lietuvos paSiuntinį Taline Lietuvos vy
riausybei buvo įteikta ultimatyvaus turi
nio nota. (Lenkijos vyriausybė jau terei
kalavo užmegzti diplomatinius santykius 
be jokios parengiamosios sąlygos ir davė 
48 valandas laiko šiam reikalavimui pri
imti, kartu sutinkant, jog diplomatiniai 
atstovai Kaune ir Varšuvoje turi būti ak
redituoti ne vėliau kaip iki kovo 31 d. 
Pasikeitimas notomis Šiuo klausimu tu
rėjo įvykti tarp Lenkijos ir Lietuvos pa
siuntinių Taline.

Lietuvos buržuazinė vyriausybė, dar 
iki gaudama ultimatumą, buvo nutarusi 
jį priimti. Kovo 17 d. 18 vai. 20 min. Lie
tuvos pasiuntinys Paryžiuje P. Klimas 
gavo telefonu savo vyriausybės instruk
ciją pranešti Lenkijos ambasadoriui Lu- 
kaševičiuii, kad Lietuvos vyriausybė su
tinka pradėti derybas su Lenkija santy- 
kiamls tarp šių dviejų šalių išsiaiškinti. 
Kartu P. Klimui lir per ji Lietuvos pa
siuntiniui Londone B. K. Balučiui buvo 
duotas nurodymas prlaneStl (Pirancūzijlcs 
ir Anglijos vyriausybėms, kad Lietuva 
sutinka užmegzti diplomatinius santy
kius su Lenkija.

Tačiau, kaip pažymėjo Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos politikos departa
mento direktorius J. Urbšys, Londonas 
ir Paryžius tedarė „stiprių pareiškimų 
Kaune“. Išanalizavęs Vakarų valstybių 
uižimtą poziciją ryšium su Lenkijos ulti
matumui, J. Baltrušaitis padarė išvadą, 
jog „matomai, nei prancūzams, nei ypač 
anglams nėra būtinas daiktas, kad Lietu
va gyventų laisva ir nepriklausoma, nes 
jos iki šiol neparodė linkusios šią laisvę 
ir nepriklausomybę užstoti konkrečiomis 
priemonėmis“. „Kitaip elgėsi Sovietai“, 
— konstatavo J. Baltrušaitis.

Kovo 17 d. vėlai vakare, vos tik gavus 
Lenkijos ultimatumą, užsienio reikalų 
ministras S. Lozoraitis telegrafavo į 
Maskvą J. Baltrušaičiui: „Gavome lenkų 
griežtą ultimatumą. Skubiai1 gaukite So
vietų vyriausybės patarimą“. Kovo 18 d. 
10 vai. ryto J. Baltrušaitis perdavė TSRS 
užsienio reikalų liaudies komisariatui 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai tekstą. 16 
vai. jis 'susitiko su M. Litvinovu. Tarybų 
Sąjunga nenorėjo kurstyti Lenkijos reak
cinių mali t artistinių sluoksnių aistrų, nes 
tai būtų galėję reikšti karą, o Tarybų šal
tis siekė išsaugoti taiką. Todėl M. Litvi
novas pareiškė nuomonę, kad reikėtų pri
imti ultimatumą, bet būtinai paskelbiant 
pasauliui, jog Lietuva priversta nusi
lenkti smurtui. Kartu buvo nedvipras
miškai dluota suprasti, kad tuo atveju, 
jeigu Lenkija vis dėlto pultų Lietuvą, Ta
rybų Sąjunga suteiks Lietuvai! pagalbą.

Tuoj po to M. Litvinovas pasikvietė 
Lenkijos ambasadorių V. Gžibovskį ir 
griežtai pareiškė jam, jog Lenkijos reika
lavimai, kad Lietuvos vyriausybė ne tik 
sutiktų užmegzti diplomatinius santy
kius, bet ir atsisakytų savo požiūrio Vil
niaus krašto ir kitais ginčijamais klausi

perijos, kuri -tuo laiku buvo pavergusi 
minėtąsias tautas. Tada buvo galvota, kad 
tik separacija gali vesti lietuvių tautą j 
gerovę. Tai, aišku, nepatiko caro valdžiai. 
Dėl to Liet, socialdemokratai buvo la
biausiai persekiojami, policijos suimami 
ir kalinami. Dėl tų ar kitų priežasčių tas 
programos punktas buvo bandoma pakeis, 
ti sekančiuose metiniuose suvažiavimuose. 
Tačiau anuometinėje liet, pogrindžio 
spaudoje nebuvo tiksliai pasakyta, ar tas 
■punktas buvo pakeistas. Kiekvienu atve
ju naujos LSDP programos nebuvo at
spausdinta ligi pat Lietuvos nepriklauso
mybės laikų, nors partijos siekimas buvo 
modifikuotas 1907 m. suvažiavime, kuris 
įvyko Krokuvoje.

Po nepavykusios 1905 m. revoliucijos, 
kai daug socialdemokratų buvo suimta' ir 
ištremta, iškilo taktikos keitimo klausi
mas. Šalia „federalistų“ socialdemokra
tuose atsirado antra srovė — ,,autonomis
tų“. Kai pirmieji vis dar norėjo tęsti ko
vą dėl atsiskyrimo nuo Rusijos, antrieji 
siūlė taikingos evoliucijos kelią. Jie siūlė 
dalyvauti Rusijos parlamente (Durnoje), 
siekti demokratinės santvarkos Rusijoje 
ir autonomijos Lietuvai.

Didžiajam Vilniaus Seimui 1905 m. pa
sisakius už autonomiją ir už visų lietul- 
viškų politinių partijų vienybę, socialde
mokratuose vis dar buvo žmonių, kurie 
kovojo už federaciją ir Lietuvos nepri
klausomybę. Socialdemokratų atsišauki
me „Vyrai, už ginklų“ buvo pasakyta: 
„Nepadėkime ginklų, kolaik nebus galima 
Lietuvos išrinktiesiems susirinkti ne Pe
terburge, o Vilniuje, ir čia nutarti, kokia 
toliau turi būti Lietuvoj valdžia: ar Lie
tuva ir toliau turi likti prie Maskolijos, 
ar visai nuo jos atsiskirti?“

1906-7 m. vykusioje kovoje federalistų 
pusėje buvo: S. Kairys, S. Matulaitis, V. 
Kapsukas, A. Domaševičius, A. Janulai
tis ir kt. Autonomistų eilėse buvo V. Si- 
rutavičius, V. Požėla ir keli kiti. Federa
listų ir autonomistų agitatoriai lankė par
tijos organizacijas provincijoje ir tikrino 
narių nuotaikas.

1907 m. rugpiūčio mėn. LSDP suvažia. 
vfimui 'buvo pasiūlyti dviejų rezoliucijų 

mais, ir dar pateikti ultimatyvia forma, 
yra tolygūs Lietuvos išprievartavimui. 
Dar kartą pabrėžęs Tarybų Sąjungos su
interesuotumą, kad būtų išsaugota pilnu
tinė Lietuvos nepriklausomybė, jis pa
reiškė V. Gžibovskiuli, kad „susidariusio, 
je situacijoje kiekvienas nesusipratimas 
gali turėti fatališkus padarinius“. M. Lit
vinovas pareikalavo, kad Gžibovskis ne
delsdamas susisiektų su Varšuva ir rytoj 
rytą praneštų jam, ar įteiktas Lietuvai 
ultimatumas, kokia forma, kokie keliami 
reikalavimai ir ar numato Lenkija tuo ar 
kitu atveju griebtis karo veiksmų.

Tuo metu Lietuvos saugumo departa
mento gautomis žiniomis Lenkijos valdan
čiųjų sluoksniu buvę numatyta, Kaunui 
ultimatumo nepriėmus, įvesti savo ka
riuomenę į Lietuvos teritoriją ir pareika. 
lauti sudaryti tokią vyriausybę, kuri su
tiktų 'užmegzti diplomatinius santykius su 
Lenkija. 'Buvo sakoma, kad, tai įvykdžius, 
Lenkijos kariuomenė iš Lietuvos pasi
trauktų.

Lenkijos ir .Lietuvos santykių paaštrė
jimas ryšium su ultimatumo Lietuvai 
įteikimu prieštaravo Vokietijos imperia
lizmo interesams. Tiesa, kovo 17 d. J. Be- 
kas buvo davęs Lenkijos ambasadcriuli 
Berlyne J. Lipsfciui nurodymą konfiden
cialiai pranešti H. Geringui, kad, Lenki
jos kariuomenės įsiveržimo į Lietuvą at
veju, lenkai „nesirengia ignoruoti Vokie
tijos interesų Klaipėdoje“. Tačiau Vokie
tijos (fašistai nenorėjo užMsti Lenlkijlal 
nė dalies Lietuvos 'teritorijos, kurią ren
gėsi patys užgrobti. Todėl kovo 17 d. pasi
rašytame rašte J. Ribentropas pažymėjo, 
■kad Lenkijos kariuomenės įsiveržimo į 
Lietuvą atveju „būtina pačiomis .pirmo
mis valandomis okupuoti Klaipėdos teri
toriją“. (Betgi hitlerininkai nesirengė 
Lenkijos ir 'Lietuvos konflikto atveju pa
sitenkinti vien 'Klaipėdos kraštu^ Vokieti
jos vyriausiosios kariuomenės vadovybės 
viršininko V. Keitelio kovo 18 d. paruoš
tas planas numatė tuo pat metu užimti ir 
žymią dalį Žemaitijos iki Dubysos.

Kovo 19 d. anksti rytą įvykusiame ne- 
paprĮasltamle Lietuvos vyiiiausybėfs pasė
dyje, pirmininkaujant prezidentui A. 
Smetonai, buvo nutarta priimti Lenkijos 
vyriausybės reikalavimą. 12 valandą Es
tijos laiku (11 vai. Kauno laiku) Lietu
vos pasiuntinys Taline pasikeitė su Len
kijos pasiuntiniu notomis.

Tą pačią dieną 12 vai. 55 min., t. y. po 
to, kai Lenkijos pasiuntiniui Taline (buvo 
oficialiai pareikšta apie Lietuvos vyriau
sybės sutikimą besąlygiškai užmegzti di
plomatinius santykius, prasidėjo nepa
prastas Lietuvos seimo posėdis. Ministro 
pirmininko pavaduotojas J. Stanišauskis 
perskaitė Lenkijos vyriausybės kovo 17 
d!. įteiktąjį ultimatumo tekstą. Seimo po
sėdis, tetrukęs vos 7 minutes, be disku
sijų priėmė nutarimą, kuriame pabrėžė, 
jog jis „laiko, kad vyriausybė esamose 
sąlygose buvo priversta priimti Lenkijos 
vyriausybės ultimatumą“. 

projektai. Federalistų rezoliucijos pabai
goje buvo pasakyta: „LSDP stengiasi per
keisti dabartinę apsoliutišką centralizuo
tą M'aškciijos valstybę į sufederuotą de
mokratišką respubliką su įkuoplačiausia 
Lietuvos autonomija“. Autoncmistų — 
„Demokratų respublika, paremta ant tik
ros žmonių valdžios su Lietuvos autono. 
mija“.

VII LSDP suvažiavimo dauguma pasi
sakė už autonomistų projektą, bet nutariu 
mas buvo suformuluotas taip: „LSDP sa
vo politiškuoju programų stato: demokra
tiškąją respubliką ir politišką Lietuvos 
autonomiją“.

Nors nutarimas buvo padarytas, kiek
vienas narys galėjo likti prie savo nuomo
nės. Todėl vėlesnėje veikloje dauguma 
socialdemokratų liko ištikimi Lietuvos 
nepriklausomybės idėjai, ir tik vos keli, 
kurie patikėjo Rusijos demokratų paža. 
dams, liko .prisiekusiais autonomistais.

Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai gerai 
suprato draugiškų santykių su kaimyni
nėmis tautomis reikšmę. Todėl Lietuvos 
socialdemokratai keliomis progomis tarė
si su latvių, estų ir kitų tautų atstovais 
dėl bendradarbiavimo. Lietuvos Taryba 
iš savo pusės bandė susitarti su lenkais. 
Tuo tikslu Tarybos įgaliotas prof. A. Vol
demaras buvo nuvykęs į Berlyną, kur 
1918 m. birželio 30 d. pasirašė Lenkijos- 
Lietuvos bendradarbiavimo sutartį. Deja, 
ši sutartis, kaip ir vėlesnė, buvo 1920 me
tais lenkų klastingai sulaužyta. Tas fak
tas sukliudė Lietuvos susiartinimui su vi
durinės Europos valstybėmis. Teliko tik 
mūsų šiaurės kaimynai — 'Latvija ir Es
tija, .su kuriais prieš pat II pas. karą buvo 
bandoma sudaryti Baltijos valstybių są
jungą.

Bet kiekviena panaši valstybių sąjunga 
ar federacija, kurią buvo planuojama su
kurti, automatilškai sukeldavo rusų pasi
pilki irimą. Todėl net ir trijų Baltijos res
publikų federacija Rusijai nebuvo ir ne
bus priimtina. Tuo labiau Maskvai yna 
nepriimtina Rytų ir Vid. Europos tedera, 
cija, kurią propaguoja Londone įsteigta 
organizacija. Todėl jiems būtų visai pa
ranku paskelbti1, kad tie („federalistai“ 
siekia „Liublino unijos“. Jie žino, kokie 
bus rezultatai.

Be minėtos organizacijos, pokariniu 
laikotarpiu įvairiose vietose įsisteigė visa 
eilė srovinių ir profesinių organizacijų, 
kuriose lietuviai, siekdami savo kraštui 
laisvės, draugiškai bendradarbiauti su 
lenkais, čekais ir kitais rytų europiečiais. 
Mūsų vyresnės kartos politiniai veikėjai 
padėjo daug pastangų jas kuriant, nes 'ti
kėjosi, kad pavergtųjų tautų vienybėje 
glūdi mūsų stiprybė.

Todėl liet, socialdemokratai šiandien 
yra įsijungę į Rytų ir Vid. Europos socia
listų uniją ir Socialistų Internacionalą. 
Gal geriausią atestaciją dėl tos veiklos 
Lietuvos socialdemokratams yra davusi 
Lietuvos TSR Mokslų Akademija jos pa
ruoštoje knygoje „Ideologinės srovės lie
tuvių .išeivijoje,, (Vilnius, 1978), kur yra 
pasakyta:

„Dešinieji socialistai sudarė negausią, 
bet aktyvią išeivijos grupuotę... tai 'šie 
'(Lietuvos socialdlemokratų Vadovai) po 
Antrojo pasaulinio karo persikėlė į JAV, 
senųjų išeivių ir pabėgėlių socialdemok
ratija susijungė į vieną .antitarybinę so
cialistų organizaciją. Dešinieji socialistai... 
piktai puola komunistus... šmeižia Tary
bų Lietuvą, socializmo pasaulį‘r (41 p.).

Iš tikrųjų liet, socialdemokratai nei 
Lietuvos, nei socializmo nešmeižta. Jie tik 
siekia laisvės savo kraštui ir, to tikslo 
siekdami, puoselėja draugiškus santykius 
su visomis tautomis, kurios respektuoja 
lietuvių tautos aspiracijas. Puoselėdami 
gerus santykius su kaimynais ir pasisaky
dami už Lietuvos respubliką etnografinė
se ribose (su sostine Vilniuje), socialde- 
demokratai nebraižo naujų Lietuvos že
mėlapių. Jie palieta ginčytinus valstybi
nių sienų (ir eventualių federacijų) klau
simus išspręsti taikiomis priemonėmis iš
silaisvinusių valstybių vyriausybėms.

Manau, kad pastaruoju laiku „Euro
pos Lietuvyje“ spausdinami puolimai 
prieš mūsų pietų kaimyną ir siūlomas 
spausdinti žemėlapis padarys žalos pa
vergtųjų tautų solidarumui, kuris taip 
reikalingas mūsų bendroje kovoje dėl mū
sų kraštų laisvės.

J. Vilčinskas

LIETUVOS PROBLEMOS ARGENTINOS 
SPAUDOJE

Buenos Aires dienraštis La Prensa 
(1980. II. 20) išspausdino išsamų Argenti
noje veikiančio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pareiškimą, kuriame Afganistano 
įvykiai palyginami su Maskvos agresija 
prieš Pabaltijo valstybes. Straipsnis apie 
Vatikaną ir Lietuvą pasirodė provincijos 
laikraštyje La Union (1980. II. 24). VLI- 
Ko pirmininko dr. Bobelio protesto pa
reiškimas apie areštus Lietuvoje cituoja
mas straipsnyje „Rusų ,valymas* Lietuvo- 
je“La Nueva Provincia (1980. II. 8). Prie 
straipsnio pridėtoje karikatūroje Hitleris 
klausia Brežnevą: ,,Kaip vyksta ,baigmi
nis sprendimas* Lietuvoje?“ Argentinos 
spaudą apie Lietuvą reguliariai informuo
ja Aleksandras Mičiūdas.

(Elta)

Lietuviai, gudai, Vilnius...
Buvęs nepriklausomos Lietuvos diplo

matais P. Gaučys „Tėvynės Sarge“ (Nr. 
3, 1979) išspausdintame laiške rašo, kad 
pernai pavasarį viešėjęs Londone čikagie- 
tis kun. V. Bagdonavičius turėjo pasikal
bėjimą su gudų vyskupu Sipavičium. To
liau jis rašo:

„Jo (kun. Bagdanavičiauis) pasikalbė
jimas su Londone gyvenančiu gudų vys
kupu Sipavičium ryškiai 'parodė mūsų ap
sileidimą nieko nedarant išsikalbėti ir iš
siaiškinti įsu mūsų kaimynais ir buvusios 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos ben
drapiliečiais. Iš dalies dėl to kalti ir pa
tys gudų veikėjai, kurie savo nieku ne
paremtais tviri.inim.ais bei pretenzijom 
savinas! (beveik trečdalį mūsų etnografi
nių žemių su sostine Vilnium ir mūsų di
džiuosius kunigaikščius. Dėl jų nieko ne
galime sakyti, nes jie buvo bendri lietu
vių ir gudų valdovai. Visai kitas reika
las Vilniaus savinimaris.

Atsimenu, 1948 m. Muenchene įvykusį 
mūsų veiksnių pasitarimą, kuriame ir 
man teko dalyvauti, su gudų atstovais. 
Vykdomosios Tarybos pirm. V. Sidzi
kauskas ibuvo sukvietęs lietuvių ir gudų 
veikėjus išsiaiškinti abiejų tautų pozici
jas daugeliu aktualių 'klausimų. Jame gu
dų vardu, dabar nebeatsimenu pavardės, 
ministeriu pirmininku save titulavęs gu
das pareiškė, tad Vilnių gudai laiko 
jiems priklausančiu miestu, o tai dėl tai 
kurių sričių (pvz., Vievio) priklausymo 
Lietuvai, jie sutinka tartis. Tuo tas pasi
tarimas ir pasibaigė, nes V. Sidzikauskas 
lietuvių vardu jiems pareiškė, kad taip 
dalykams esant, neįmanoma jokia ben
dra kalba.

Nuo to laiko praėjo daugiau kaip 30 
metų. (Man nežinoma, gal buvo mėginta 
kitom progom ir .kitur su gudais įkalbėti). 
Atrodo, kad dabar iškilo kiti, nuosaikes
ni gudų veikėjai, kaip, pvz., vysk. Sipo- 
vič. Kadangi klausimo svarba nesumažė
jo, lietuviams vėl reikėtų imtis iniciaty
vos ir vėl mėginti aiškintis. Bendrąją mū
sų seną praeitį reikėtų palikti ramybėje. 
Skaudžios dabarties, kai dabartinėje Gu
dijoje persekiojami ir žiauriom priemo
nėm nutautinami ten išlikę lietuviški kai
mai, mes nieko negalime padaryti, nes 
toji politika vedama iš Maskvos. Mums 
reikia aiškintis dėl ateities, dėl išsilais
vinusių Lietuvos ir Gudijos sienų, dėl abi
pusio politinio, ūkinio ir kultūrinio san
tykiavimo.

Tenka apgailestauti, kad Londone lie
tuviai neturi tinkamo asmens, galinčio 
kun. V. Bagdanavičiauis pradėtą pokalbį 
su vysk. Sipavičium tęsti. Būtų geriausia, 
kad tuo klausimu susidomėtų mūsų veiks
niai ir sudarytų specialią komisiją arba 
bent surastų kompetetingą asmenį dialo
gui su gudais palaikyti.“

LATVIŲ TAUTOS DIDVYRIS

Ne tik mes, lietuviai, turime didvyrių. 
Latvių tauta taip pat jų idauig turi, o vie
nas jų yra nepriklausomybės kovų daly
vis pūMniintais Ostars Kalpakis.

1919 m. sausio 3 d. pilk. O. Kalpaks su 
savo 400 jaunų savanorių po nesėkmės 
vėl puolė priešą ir prasiveržė į Rygą. Bet 
(kovo 6 d. jis žuvo mūšyje. „Drauge“ ra
šoma, tad nuo Napoleono laikų nežino
mas atvejais tokio drąsaus vado, kuris ei
tų kariuomenės priešakyje. Mirdamas 
pik. O. Kalpaks perdavė kariuomenės va
dovavimą Janiui Balodžtui. Netrukus sa
vanorių skaičius iš 400 pašoko iki 75.000.

Nuo to laiko latvių didvyrių minėjimo 
šventė yra kovo 6 d.

IR GYVŪNAI MOKA KALBĖTI
Atrodo, kad ilr gyvuliai šneka ne tik kū

čių naktį, bet ir 'šiokiadieniais.
Entomologai aiškina, tad gyvuliai, žvė

rys, paukščiai 'ir net vabzdžiai turi savo 
individualinę kalbą. Pasaulyje, taip ma
noma, yra apie 10.000 rūšių vabzdžių, o 
jie gali susikalbėti. Kiekviena rūšis turi 
savo tarmę. Žiogas turįs 12 žodžių žodiy- 
ną. Kiekvienas žodis yra kiek skirtingas 
garsas, nusakantis padėtį, aplinką ar reiš
kiąs flirtą. Skirtingos žiogų rūšys turi ir 
savo tarmes, kurios yra būdingos tik tai 
rūšiai. (Skruzdės turi 10 žodžių žodyną. 
Tigras esąs iškalbingesnis už liūtą, žuvys 
turi daug garsų-žodžių. Net ir žemės kir
minai „čiauškia“. Vorai neturi balso, bet 
susikalba voratinklių formomis ir struk
tūra.

JEI SALAMANDRA ATAUGINA, TAI 
IR ŽMOGUS ATAUGINS

Amerikiečiai tyrinėtojai pranašauja, 
kad' apie šio amžiaus pabaigą žmogus 'bus 
pajėgus atauginti savo sąnarius ir net vi
daus organus — širdį, inkstus.

Jie atsidėję tyrinėja salamandras, ku
rios pajėgia atauginti netektąsias kūno 
dalis. Jei gali salamandras, tai galėsiąs 
ir žmogus.

Padrąsinančių atsitikimų jau buvę Bri
tanijoje — vaikams atauginti pirštai. 
New Yorko ortopedas dr. R. Becker jau 
ruoišiąsis atauginti dalį sužalotos širdies 
ir kelis nugarkaulio narelius.

Jis donoru negali būti, nes per posėdį 
jam sugadino kraują.

Velniams nereikia laisvo ploto, jie išsi
tenka mumyse.

(Valstiečių laikraštis)
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„Tiesa“ rašo, kad iš Vilniaus į Maskvą 
kasdieną lėktuvai skrenda 6 kartus. Nuo 
liepos 5 d. dar vienas prisidės.

Ilgiausias civilinės aviacijos maršrutas 
yra iš Vilniaus į Novosibirską. Rašoma: 
„Skrisdami lėktuvu daugiau kaip 4 tūks
tančius kilometrų, keleiviai ore būna 5 
vai. 30 minučių, du kartus nusileidžia 
aerodromuose“.

Lietuvos civilinės aviacijos viršininko 
pavaduotojas V. Tatarskichas spaudos 
konferencijoje sakė, kad numatoma dar 
daugiau išplėsti oro kelius.

Šįmet numatoma atgaivinti Isktridimus 
iš Šiaulių į Maskvą, Leningradą ir Kije
vą. Iš Druskininkų per Vilnių bus galima 
nuskristi į Maskvą. Dabar, kaip rašoma, 
iš Lietuvos galima susisiekti lėktuvais su 
45 šalių miestais.

LIETUVIAI MASKVOS OLIMPIADOJE 
ŠOKS IR DAINUOS

„Valstiečių laikraštis“ rašo, kad Lietu
voje buvo iškilmingai atšvęsta 110 Leni
no gimimo metai, 35 metai nuo pergalės, 
o dabar aktyviai ruošiamasi paminėti 40 
■metų sukaktį nuo atkūrimo sovietinės 
valdžios.

Maskvos olimpiadai taip pat ruošiama
si. Olimpiados atidarymo metu dalyvaus 
200 Lidtuvos šokėjų. Jie šoks J. Lingio 
sutartą „Olimpinę polką'*, o vėliau įsi
jungs į (bendrus Pabaltijo respublikų šo
kius. Dar su kitų respublikų šokėjais su
šoks „Draugystės siuitą“.

Maskvoj tada koncertuos dainų ir šo
kių ansamblis „Lietuva“ ir pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Trimitas“.

MIRĖ A. KERNAGIS

Lietuvoje gegužės 12 d. mirė vyresnio
sios kartos aktorius Aleksandras Kerna
gis. Mirė scenoje, teatre, vaidindamas.

SPORTO ŠVENTĖ VILNIUJE

„Nuo gintarinės Baltijos iki olimpinės 
Maskvos“ pavaidinta sporto šventė taip 
palt ir Vilniuje sutraukė įvairaus am
žiaus žmonių ir moksleivių. Šventė pra
sidėjo Lenino 'aikštėje (Gedimino), kaip 
rašo „Tiesa“, o iŠ karių kapų uždegtus 
fakelus atnešė buvę olimpiados dalyviai 
K. šaptai, N. Sabaitė-Razienė ir A. Bag
donavičius.

PYKSTA DĖL OLIMPIADOS BOIKOTO

„Jungtinės Valstijos nenutraukia 'bjau
rios ardomosios vasaros olimpinių žaidy
nių boikoto kampanijos“, rašo „Tiesa“.

„Į savo nežabotą kampaniją, kuria sie
kiama suskaldyti tarptautinį 'olimpinį ju
dėjimą, JAV stengiasi įtraukti ir kiltas 
šalis. įžūlų spaudimą užsienio vyriausy
bėms ilr sporto sluoksniams daro JAV 
kongresas...“ toliau ten raišoma.

LENKŲ KŪRYBA IR GAMINIAI 
RODOMI LIETUVOJE

Vilniuje koncertavo Lenkijos valstybi
nis liaudies dainų iir šokių ansamblis 
„šlionskas“. Repertuare buvo Silezijos 
liaudies kūryba- ir muzika.

Gegužės mėnesį Vilniuje buvo surengta 
paroda „Lenkijos baldai“. Lietuvos spau
doje rašomia, kad labai gerai lenkai ga
mina minkštus, virtuvinius kompleksus, 
vaikų kambarių ilr kt. baldus.

KNYGA APIE „PABALTIJO 
REAKCINĘ EMIGRACIJA“

Rygoje neseniai išleista knyga Pabalti
jo reakcinė emigracija šiandien, kurią 
rusų kalba parašė Pabaltijo, Maskvos ir 
Leningrado autoriai. Knygoje tipišku so
vietiniu „objektyvumu“ -aprašoma, kaip 
formavosi „buržuazinės nacionalistinės 
emigracijos centrai“. Septintojo dešimt
mečio pradžioje „tarptautinis antikomu
nizmas“ buvęs „priverstas keisti ideolo
ginių diversijų formas ir metodus“, ir 
tap buvę sukurtos „naujos organizaci

jos“, tariu .priešakyje pastatyti viduri
nės kartos emigrantai... pakeitę senuo
sius kadrus“.

Jiems „iškeltas uždavinys antikomunis
tinei propagandai suteikti moksliškumo 
įspūdį“. Tie „buržuaziniai nacionalistai“ 
.meluoja*, ,šmeižia*, .klastoja*, .bando 
priešpastatyti vienas tarybines nacijas 
kitoms* ir ,yra pasirengusios niekšingiau
sioms provokacijoms prieš taiką ir tautų 
saugumą*. Šio stalininio šedevriuko lietu, 
viškieji autoriai yra žinomi propagandis

tai J. Aničas, A Bacys, A. Balsys, A. 
Gaidys, V. Lazutka ir K. Surblys. (Elta)

Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO
Tačiau yra ir tokių stikliuko mėgėjų, ku

rie neatsisako ir įvykdo nusižengimus, 
pastebėjus draugovininkams, milicijos 
darbuotojams tenka atsisveikinti su 
traktoriais. (Iš ataskaitų)

Yra ir mūsų darbe spragų, kurias ateity
je turėsime įgyvendinti.

(Iš netaisytų rankraščių)
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Kronika
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Tautieti, Tu esi reikalingas Lietuvai. 
Tavo auka Tautinės Paramos Fondui pa
lengvins okupacijos naštą krašte. Aukok 
Tautinės Paramos Fondui. Ačiū.

T. P. Fondo Valdyba

PASITEIRAVIMAS KOMITETO, 
TIRIANČIO KULTŪRINIO CENTRO 
ĮKŪRIMO SĄLYGAS VIDURINĖJE 

ANGLIJOJE

Sulaukta užklausimų apie galimybes 
pensininkams apsigyventi šitame centre, 
arba naujojoj Sodyboj.

Kultūrinis Centras vidurinėje Anglijo
je turės surasti būdų užsidirbti. Vienas tų 
būdų būtų apgyvendinimas joje pensinin
kų. Priežiūra ir patarnavimai būtų pri
imtini įtik aukšto lygio — profesonaliniai. 
Būtų tvarkomasi pagal pensininkų char- 
tą, prie kurios sudarymo prisidėtų ir pa
tys pensininkai.

Komitetas, reaguodamas i užklausimus, 
paruošė trumpą pasiteiravimą. Pageidau
jama, kad 'kuo daugiau pensininkų ir 
būsimų pensininkų, perskaitę čia šiuos pa
ragrafus, atsilieptų į šį pasiteiravimą:

1. Norėčiau apsigyventi pensininku 'be 
piniginio įnašo.

2. Norėčiau apsigyventi pensininku ir
prie naujos Sodybos pirkimo prisi
dėčiau £.................

3. Norėčiau apsigyventi pensininku, 
investuoti £5000 ir tapti šio nekilno- 
j'airno turto dalininku.

4. Nesu pensininkas, bet noriu inves
tuoti £5.000 ir tapti dalininku šio 
nekilnojamojo 'turto, o sulaukęs pen
sininko amžiaus užimčiau iš anksto 
reservuotą vietą.

5. Kitokie pensininkų pageidavimai ir 
pasiūlymai (prašome išvardyti 
juos).

Atsakymai bus laikomi konfidencialiais. 
Juos siųsti komiteto pirmininkui šiuo ad. 
resu: E. Šova, 29 Chiitem Road1, Maiden
head', Berks SL6 1XA, pasinaudojant šia 
atkarpa.
Aš (vardas ir pavardė) .............................
adresas ........................................................

esu susidomėjęs /susidomėjusi paragrafu 
Nr.... ir norėčiau šiuo reikalu pasitarti su 
komiteto nariais.

Komitetas

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo 7 svarus B. 
Totoraitis, po 5 sv. Alf. Jaloveckas ir C. 
Navickas, 3 sv. V. Lisius, po 2,50 sv. St. 
Kotavičius ir J. Vaičiūnas, 1 sv. P. Bra- 
dulskiS.

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. Pamaldos bus sekmadienį, bir
želio 15 d. 14.30 vai.

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALĖJE — birželio 15 d., 12.15 vai. 
BRADFORDE — birželio 15 d., 12.30 vai. 
NOTTINGHAME — birželio 15 d., mi.

nint heroišką-tragišką Birželį, 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — birželio 15 d., 14 vai., Brid
ge Gate.

BIRMINGHAiME — birželio 15 d., 18 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

BRADFORDAS — birželio 22 d., 12.30 
vai., iškilmingos šv. Mišios už mūsų 
Tautos kankinius; giedos Nottinghamo 
moterų chorelis.

HALIFAXE — birželio 29 d., 1 vai. p.p., 
metinės Mišios už a.a. Joną Vosylių.

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.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
VASAROS IŠVYKA

Sekmadienį, liepos 6 d. Sporto ir Sociali
nio klubo nariai vyksta prie jūros, į Clac- 
ton-on-Sea, maždaug apie 70 mylių nuo 
Londono.

Klubo nariai, norintieji dalyvauti išvy
koje, prašomi tuojau užsiregistruoti pas 
klubo sekretorę Mariją Hoye-Kaltoaus- 
kaitę klube ir susimokėti už vietą auto
buse. Nariams tik 1 svaras 50 penų. Jeigu 
bus atliekamų vietų, bus priimami ir ne
našiai, bet už pilną mokestį — 3 svarus.

Išvykstama nuo -klubo patalpos (345A 
Victoria Park Road, London E.9) punk
tualiai 8. 30 vai. ryto.

Prašoma nesivėluoti.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA...

Parapijos klebonas dr. Jonas Sakevi- 
čius MIC gegužės 26 d. išvyko atostogų į 
JAV maždaug vienam mėnesiui.

Jį pavaduoja kun. Stasys Kulbis S.J., 
Kanados Lietuvių Katalikų sielovados 
skrajojantis kapelionas.

Kruopščiai planuojamas Lietuvių baž
nyčios perdekoravimas: tariamasi su lie
tuviais dailininkais ir architektais, gauta 
keliolikos firmų -apskaičiavimai, kiek tas 
darbas kainuos. Kol kas apsižiūrima, kaip 
tos firmos kitur atliko -darbus, ir tik tada 
bus pasirašyta sutartis su geriausia.

Česlovo Pran-skevičiaus šeima atšventė 
sidabrinę vestu-vių sukaktį gegužės 31 d. 
vakare Sporto ir Socialinio klubo salėje. 
Dalytvavo 200 svečių.

Londono lietuviška parapija rengia iš
kylą į D. Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos sąskrydį, kuris šiais metais 
bus Mančesteryje šeštadienį, rugsėjo 27 
d.

Londoniečtiai, norintieji dalyvauti išky
loje, jau dabar prašomi užsirašyti ir apsi
mokėti už autobusą 6 svarus pas S. Kas
parą ar Šv. Kazimiero klubo baro vedėją 
N. Žvirblį. Išvažiuojama nuo Lietuvių baž. 
nyčios 9 vai. ryto. Grįžtame tuojau po 
sąskrydžio.

LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 27 d. vyko Londono Lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos metinis susirin- 
knimias Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Susirinkimą atidarė parapijos tarybos 
pirmininkas Stasys Kasparas, pasveikin
damas susirinkusiuosius ir pakviesdamas 
kleboną Joną Sakevičių sukalbėti -atida
rymo maldą.

Darbo prezidiiuman išrinktas Petras 
Mašalaliitis, o sekretorium Jonas Podvois- 
kis, svečias iš Mančesterio (londoniečių 
tarpe nlealtsirado, kas sutiktų parašyti 
protokolą).

Ignas Dailidė perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą, kuris priimtas be pa
taisų. Klebonas savo pranešime gana 
smulkiai -apibūdino parapijos veikią: per
skaitė mirusiųjų pavardes, pakviesdamas 
susirinkimo dalyvius paisimelsti už juos 
kartu, pranešė, kiek būta jungtuvių ir 
krikštynų. Londono Lietuvių Šv. Kazi
miero parapija dalyvauja Tower Hamlets 
dekanato taryboje, o klebonas dalyvauja 
dekanato kunigų posėdžiuose.

Tarybos pirmininkas S. Kasparas, pra
dėdamas pr-aneišimą, jpirmuausia pasvei
kino susirinkime dalyvaujančius svečius
J. Bliūdžiu — Bellshill Lietuvių klubo 
pirmininką, Praną Dzidoliką — Šv. Ceci
lijos choro vedėją ir Joną Podvofekį — 
D. Britanijos 'Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininką. Savo labai suglaustame pra
nešime tebai apgailestavo, kad 1979 m. 
metinis susirinkimas negalėjo įvykti, nes 
beveik iki rugsėjo mėn. pabaigos nebuvo 
laisvo l'aiiiko. Tai turėtų nebepasikartoti. 
Jaunimo kongreso metu lietuviškasis jau
nimas lankė mūsų bažnyčią ir gėrėjosi 
altoriaus 'grožiu ir tautinių motyvų deko
racijomis. Viri užsibrėžtieji metiniai įsi- 
panfeigojimiai (įvykdyti. Ajįlankėme Isafvo 
-gražiąją lietuvišką Sodybą ir šiais me
tais vėl keliaujame pasidžiaugti jos gro
žiu. Derby arklių lenktynių loterija' 1979 
m. buvo perleista rengti PLJK pagalbi
niam komitetui, o dabar ją vėl vykdo pa
rapijos taryba. D. B. Lietuvių Katalikų 

Bendrijos sąskrydis bus rugsėjo 27 d. 
Mančesteryje. Londoniečiai rengiasi da
lyvauti — važiuoja pilnas autobusas. 
1981 m. londoniečiai yra pasiryžę atžy
mėti vyskupo A. Deksnio kunigystės ju- 
-billie^ų didesnėmis ifik'ilmėlmlis. Londono 
lietuviškoji panalpija yra įregistruota To
wer Hamlets savivaldybėje kaip Lithua
nian R. C. Community. Lietuvių kapinių 
skyutusi pamlpąjiečių gtuažlaii uižiaėikomas 
taikos būdu. Talkas organizuoja P. Pupa- 
laigis ir A. Bužas. Padėka visiems talki
ninkams!

A . Knabikas padarė pranešimą apie 
kaišą. Revizuos komisiją patvirtino, kad 
knygos vedamos teisingai.

Parapijos Tarybos pirmininkas ir vice
pirmininkas renkami slaptu balsavimu. 
Pirmininku išrinktas Stasys Kaspairas, 
vicepirmininku Justas Čemis. Kasininku 
-perrinktas A. Knabikas. Revizijos komi- 
sijon išrinkti N. Žvirblis, M. šemetienė, 
P. Žvirblis, Tarybos nariais Juozas še- 
meta, Ignas Dailidė, Konstancija Urbo
nienė 'ir Zigmas Juras.

Etoamiutose reflkalluicląe ppačiiai) SšrĮ'kal- 
bėita 'apie busimąjį bažnyčios perdekora- 
vtimą, (apšvietimo ir šildymo pertvarky- 
mius ir apie -patikėtinių išrinkimą Sporto 
ir Socialinio klubo patikėtinių tarybom

Susirinkimas baigiamas malda.
K. Medžiokalnis

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 22 d. sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
Vyčio klubo salėje rengiamas

IŠVEŽTŲJŲ — -KANKINIŲ 
MINĖJIMAS

Bus kun. J. KUZMICKIO žodis. Meni, 
nę programą atliks moterų sekstetas iš 
Nottinghamo, vadovaujamas N. VAINO- 
RIŪTĖS.

Tą pačią dieną 12.30 vai. bažnyčioje 
taip pat bus minima skaudieji birželio 
įvykiai ir pamaldų metu giedos tas pats 
malonių moterų chorelis.

Visi maloniai kviečiama gausiai daly
vauti.

Vyčio klubo ir skyriaus valdybos

Nottinghamas
ŠVENČIAMOS JONINĖS

■ Birželio 28 d. Nottinghamo Moterų 
Draugija .ruošia Joninių vardines ukrai
niečių salėje (30 Bentink Rd.).

Kviečiame Jonus, Petrus ir Povilus ir 
visus mūsų prietelius.

Prašom užsirašyti iš anksto pas Mote, 
rų Draugijos nares P. Damoševičienę ar 
Vaškauskienę ar kitas arba telefonu No
ttingham 702762 ar 871694.

Bus linksma muzika, veiks baras. Pra
džia 6.30 vai. Prašom nesivėluoti — bū
kit punktualūs. Laukiam jūsų.

Moterų Draugija

Skautiškuoju keliu
SAVAITGALIO STOVYKLA 

NOTTINGHAME

Gegužės 16-18 d.d. Nottinghamo Aušros 
Vartų Marijos Židinio draugovė surengė 
savaitgalio skautų ir skaučių stovyklą 
Židinio patalpose.
Penktadienio vakare suvažiavo visas de
šimtukas Nottinghamo skautų su drau
gininku ps. S. B. Vaitkevičium iš Peter
borough.

Po vakarienės, atidarius stovyklą, buvo 
parodytas spalvotas lietuviškų dainų ir 
tautinių šokių filmas. Po trumpos vaka
rinės maldos visi Skubėjo nakties poilsio.

Šeštadienio rytas. Mankšta, šv. Mišios, 
pusryčiai. Atvyksta tolimieji stovyklauto
jai — sktn. A. iir J. Gerdžiūnai su Min
daugu ir Kupsčiu iš M-anchesterio; rajono 
vadeiva v.s. J. Maslauskas, ps. E. Šova 
su sūneliu Gintu ir mūsų Europos rajono 
vadas v.s. J. Alkis, Prisistato ir vyresnieji 
Nottinghamo skautai. Mūsų šeima išau
ga iki 27.

Sulaukiame dar vieno vado — stovyklos 
svečio v.s. kun. S. Kulbio, S. J. iš Kanados, 
kuris, lankydamas Angliją ir ps. kun. dr. 
S. Matulio pakviestas, mielai sutiko daly
vauti stovykloje.

Reikia apgailestauti, kad šiais metais 
mūsų sesėms Skautėms stovykloje atsto. 
vavo tik 2 skautininkės ir 2 jaunesnės 
skautės kandidatės.

Viskas vyko pagal nustatytą programą. 
Kiekvienas skautininkas turėjo atlikti nu
matytą pašnekesį, diskusijas. Programa 
vyko daugiausia sodelyje. Ps. S. B. Vait
kevičius trumpai supažindino su tėvyne 
Lietuva, jos geografine padėtimi, svarbes
niais istoriniais įvykiais. V.s. J. Maslaus- 
kas kalbėjo apie skautų šūkio įgyvendi
nimą, gerus darbelius, patyrimo ženklus. 
Rajono vadas v.s. J. Alkis supažindino su 
lietuvių skautų uniforma ir uniformos 
ženklais. Ps. E. šova pasakojo apie skau
tų stovyklos reikšmę lietuvių skautų -gy
venime ir šiemetinę vasaros stovyklą.

Laisvu laiku skautai žaidė sodelyje

BIRŽELIO PENKIOLIKTOJI

Prisimenant prieš 40 metų Maskvos iš
plėštą Lietuvos laisvę, sudėtas ir deda
mas aukščiausias gyvybių aukas jai at
gauti, vietos ir apylinkių lietuviai renkasi 
11.15 Lietuvių Aušros Vartų Židin-in ypa. 
tingom pamaldom, kurias užprašė vietos 
DBLS skyrius. Lietuvių Sielovada

AUKOS AUŠROS VARTŲ ŽIDINIO 
DRAUGOVEI

Draugovei aukojo 15 sv. Lietuvių mo
terų draugija, 10 sv. T. Bakaitienė, po 5 
sv. A. T. Gudliauskai ir K. Bivainis, po 
3 sv. J. šukaitis ir J. F. Damoševičiai, po 
2 sv. H. V. Gasperai ir P. Juška, po 1 sv. 
Z. M. Klumbiai, Ig. Juška, P. Pukys, J. 
Zaveckas, B. Ciganskas, A. Gaidelis, A. 
Važgauskas ir H. Taujanskas.

Draugovė visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

Leicesteris
SU BALTIJOS TAUTOMIS

Birželio 13 d., 19 vai., Holy Trinity baž
nyčioje lietuviai, latviai ir estai ekumeni
nėse pamaldose drauge mini Baltijos tau
toms skaudžiuosius įvykius.

Lietuvišką programą atliks Nottingha
mo lietuviai.

Visus tautiečius maloniai kviečiame da
lyvauti.

Liet. Sielovada ir Bendrija

Manchesteris

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 14 d., šeštadienį, 4 vai. pjp., 
M.LK. Koordinacinis k-tas rengia Mos- 
tono kapinėse prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus išvežtųjų minėjimą, kurį praves 
kan. V. Kamaitis. Organizacijos dalyvaus 
su vėliavomis. Bus padėtas bendras vai
nikas.

Kviečiame visus atsilankyti į minėjimą 
ir prisiminti išvežtuosius.

M.L.K. Koordinacinis K-tas

JAUNIMO EKSKURSIJA
Birželio 21 d. Manchesterio lietuvių 

jaunimas organizuoja išvyką į Wolver- 
hamptono lietuvių rengiamą festivalį.

Autobusas išvyksta nuo lietuvių klubo 
4 vai. po pietų. Susimokėti J. Podvoiskiui 
arba tuoj prieš vykstant. Apsimokant ke
lionę, galitna kartu apsimokėti ir už įėji
mo bilietą į festivalį.

M.L, Jaunimo V-ba

Wolverhamptonas
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

FESTIVALIS (VAKARAS)

Birželio 21 d., 7 vai., Wolverhamptono 
lietuvių tautinių šokių grupė „Vienybė“ 
puošnioje lenkų katalikų klubo salėje, 

rankinį, stalo tenisą, o kuriems buvo per 
karšti saulutės spinduliai — mėgino sa
vo gabumus bilijardo kambarėly.

Programai paįvairinti po pietų vyres
nieji skautai išėjo į Trento upę pairkluo
ti, o jaunesnieji su vadais, vadovaujami 
buvusio jūrų skauto A. Seniūno, išvažia
vo motoriniu laiveliu apžiūrėti Nottingha
mo apylinkių. Nors kelionė buvo trumpa, 
'bet visi buvo patenkinti.

Vakare lauželiui susirinko puiki grupe, 
lė tėvų ir rėmėjų. Prieš laužą skautinin
kų ratelyje ps. kun. dr. S. Matulis davė 
skautininko įžodį. Žalią kaklaraikštį jam 
užrišo v.s. kun. S. Kulbis S.J.

Lauželio vietoje buvo uždegtos trys žva- 
kės — geltona, žalia, raudona, kurios pa
skutinį kartą degė baigiant 60-tuosius ju
biliejinius lietuvių skąutavimo metus Ps. 
S. B. Vaitkevičius palinkėjo, kad tos žva
kės degtų dar kitus 60 metų lietuvių jau
nimo širdyse, ir pakvietė uždegti geltoną 
žvakę — Dievui — v.s. kun. S. Kulbį 
S.J; žalią — Tėvynei — rajono vadą v.s. 
J. Alkį ir raudoną — Artimui — DBLS 
škyr. pirm, skautų rėmėją K. Bivainį.

Lauželį pravedė rajono vadas v.s. J. 
Alkis, dainoms akordeonu pritarė ps. E. 
Šova. Lauželio metu mūsų svečias v.s. 
kun. S. Kulbis labai gyvai papasakojo 
-apie Kanadą ir pamokė dainuoti prancū
zišką dainelę „Aluette.“ Jaunesnioji skau
tuke kandidatė Rimutė Gasperaitė ir jos 
broliukas Algiukas pasakė po gražų eilė
raštį ir pagrojo tautinę dainelę. Lauželis 
-baigtas tradicine daina „Ateina naktis“.

Perdegus filmų aparato lempai., ps. E. 
šova negalėjo parodyti atvežtų Jaunimo 
Kongreso ir praeitos stovyklos filmų.

Broliui Eimučiui už vargą ir genus no
rus — skautiškas ačiū.

Kitu filmų aparatu p. A. Sabulis paro
dė lietuviškų dainų ir tautinių šokių 
trumpą spalvotą filmą.

Svečiai skubėjo namo, o skautai poilsio. 
Seses skautes priėmė pas save T. Ba'kai- 
tienė, skautai nakvojo Židinyje.

Sekmadienio rytą v.s. kun. S. Kulbis 
S.J. davė religinio turinio pašnekesį, o 
ps. kun. dr. S. Matulis, MIC, parodė ekra
ne paveikslų iš Liurdo.

šv. Mišias lankė abu kunigai. Puikų

Stafford Rd., Oxley-Wolverhampton, įren
gia lietuvių tautinių šokių vakarą.

Numatoma įdomi programa, gros garsi 
muzika, veiks turtinga loterija-, turtingas 
ir pigus baras, šokiai iki 12 vai.

Maloniai kviečiame visus, jaunus ir 
senus, iš arti ar toli atvykti pas mus.

Lietuvių tautinių šokių grupė 
„Vienybė“

Ketteringas
IŠ KETTERINGO LIETUVIŲ 

GYVENIMO

Ketteringe prieš 33 metus buvo ir se
nesnių ir (jaunesnių lietuvių šiek tiek 
daugiau negu dialbar. Vieni išemigravo į 
kitus (kraštus, kiti iškeliavo į amžinybę. 
Taigi per tuos dešimtmečius nepadaugėjo 
jų, o sumažėjo. Maža jų liko, ir nebėra 
galimybių ką nors surengti. Ypač senes
nieji leidžia sau dienas ramiai. Skurdo 
niekas nejaučia, nes turi nuosavas pašto- 
ges. Iš jaunesnių P. Požerskis yra daugiau 
negu kuris nors kitas ketteringiškis lietu, 
vis pasiekęs savo gyvenime. Jis turi me
džio apdirbimo įmonę, ir kol kas jam se
kasi neblogai. Jis gi ir žymus spartinin. 
kas — sklandytojas. Jo ir sūnus pamėgo 
tą savo tėvo spartą. O P. Požerskis yra 
gavęs 'UŽ savo šklandymuis net tris aukš
čiausio laipsnio pažymėjimus. Jis jau iš 
jaunystės dienų tuo domėjosi ir tą sporto 
šaką praktikavo išeivijoje. Jis taip pat 
pataiko artimus ryšius su (lietuviais.

J. Liobė

LIETUVIŠKOS MIŠIOS PER VATIKANO 
RADIJO STOTĮ

Iš Vatikano radijo stoties lietuviškų 
mišių transliacija duodama kiekvieną pir
mąjį mėnesio sekmadienį, Lietuvos laiku 
12:20 v.al. Lietuvišką programą iš Vatika
no finansiškai remia Tautos Fondas.

ROMOS RADIJO LIETUVIŠKOS 
TRANSLIACIJOS

Kasdieninės Romos Radijo lietuviškos 
laidos, perduodamos per Italijos valsty
binį radiją, Lietuvoje girdimos nuo 7 vai. 
45 min. iki 8 vai. 5 min. 31,33 ir 41,24 
metrų bangomis, arba 9575 ir 7275 kilo, 
hercų dažnumu. Šią programą finansiškai 
irgi remia Tautos Fondas.

KONGRESAS STENGIASI PRAPLĖSTI 
RADIJO LAIDAS

Kongresmanas E. Derwindki kovo 26 
d. JAV Atstovų Rūmuose pristatė rezoliu
ciją ,(H. Can. Res. 308), kurioje sakoma, 
k>ad JAV-ės turėtų sustiprinti, praplėsti ir 
pagerinti radijo laidas į Rytų Europą, pa. 

didinant Laisvės Radijo, Laisvos Europos 
Radijo ir .Amerikos Balso efektingumą. 
Jei Kongresas tą rezoliuciją priims, gali 
būti praplėstos transliacijos į Pabaltijo 
kraštus ir pagerintas jų girdėjimas. Baltų 
kilmės amerikiečiai kviečiami rašyti lailA. 
kus savo kongresmanams ir raginti juos, 
kad jie remtų šią rezoliuciją. Laiškų ko
pijos siųstinos senatoriams su prašymu, 
kad jie įvestų panašią rezoliuciją Sen-ate.

(Eltą)

pamokslą pasakė svečias v.s. kun. S. Kul- 
bis S.J. Mišių metu giedojo solistė V. Gas- 
perienė. Mišioms patarnavo uniformuoti 
skautai.

Po šv. Mišių buvo iškilminga sueiga 
sodelyje. Atnešus trispalvę ir sesių „Ši
luvos“ d-vės vėliavas, vyko seserijos ir 
brolijos rajonų įsakymai. Jaunesniajai 
skautei kandidatei Rimutei Gasperaitei 
leidžiama duoti įžodis, o 'skautas Vytau
tas Važgauskas L.S.S. Vyriausio skauti
ninko apdovanotas pažangumo žymeniu.

Po įžodžio Rimutei Gasperaitei kakla. 
raištį užrišo sesių rajono vadė v.s. J. 
Tralškienė, o gero darbo mazgelį v.s. kun. 
S. Kulbis S.J. Vyt. Važgauskui pažangu, 
mo žymenį įteikė rajono vadas v.s. J. Al
kis. V.s J. Traškienė -įžodžio proga Rimu
tei Gasperaitei įteikė lietuvišką 'knygą, o 
v.s. J. Alkis jauniausiam būsimam vilkiu
kui Algiuku! Gasperui — skautišką dainų 
knygelę. Nebuvo pamiršti ir mūsų rėmė
jai. T. Bakaitienei ir Verutei MontvUaiitei 
įteikti 60-ties jubiliejinių metų rėmėjo 
ženkliukai. Ženklelius įteikė rajono va. 
das v.s. J. Alkis, lydimas ilgų skautų ir 
svečių plojimų.

Sveikinimo žodį tarė svečias v.s. kun. 
S. Kulbis S.J., Europos rajono vadas v.s.
J. Alkis, ps. kun. dr. S. Matulis M.I.C., 
DBLS skyr. pirm. K. Bivainis.

Baigiant sueigą, stovyklos vadovas ps. 
S. B. Vaitkevičius padėkojo ps. kun. dr.' 
S. Matuliui ir T. Bakaitienei už patalpas,
K. Bivainiui, J. Damoševičiui, moterų 
draugijai, F. Damoševičienei, V. Montvi- 
laiitei už rūpinimąsi pinigais, maistu, taip 
pat visiems kitiems, kurie darbu ar para, 
ma prisidėjo prie sėkmingos stovyklos, o 
tėveliams ir svečiams už apsilankymą.

Sugiedojus tautos himną, išnešamos vė
liavos — stovykla uždaroma.

Po skanių pietų skautai ir vadai skirs
tėsi namo,, atsisveikindami iki pasimaty
mo liepos 26 d. vasaros stovykloj Sody
boj.

Maistą rūpestingai ir skaniai gamino 
Verutė Montvilaitė ir sk. Irena Gerdžiū- 
nienė. Puikioms 'šeimininkėms skautai i* 
vadai širdingai dėkoja.

ps. S. B. Vaitkevičius
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