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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

PALIKO DIDĮ VARDĄ IR 
PAVYZDĮ

Tiktai dabar Vakarus pasiekė žinia, kad 
liepos 19 tėviškės kapinėse Saldutišky, 
Utenos rajone, amžiną poilsį rado ne
nuilstamas, daug iškentėjęs ir daug nusi
pelnęs Lietuvos laisvės kovotojas Vladas 
Nasevičius. Šviesus, taurus, ryžtingas 
žmogus, turėjęs neabejotinų charismatiško 
vado savybių, dėl kurių jau pirmosiomis 
okupacijos dienomis jis pasireiškė kain 
sumanus tautinio pasipriešinimo organiza
torius ir 'įkvėpėjas. Išėjęs ilgą sunkių ko
vų ir išmėginimų kelią, jis nepalūžo ir iki 
galo stiprino kitus. Laisvės kovų strate
gas, slaptąją pogrindžio veiklą pavertęs 
menu, kuriame tik nedaugelis jam prilygo. 
Kaip visi didieji konspiratoriai, jis nusi
nešė su savimi j kapą daugybę paslapčių, 
palikdamas savo vardą tarsi legendą ir 
nedaug žinių apie save. Vladas Nasevi
čius gimė Rygoje 1909 liepos 15. Per pir
mąjį pasaulinį karą su tėvais sugrįžo tė
viškėn. Mokėsi Vilniaus lietuvių gimnazi
joje. Persikėlė į Utenos Saulės gimnaziją. 
Būdamas neturtingas turėjo mokslą nu
traukti. Pradėjo dirbti Žemės ūkio minis
terijoje Kaune ir toliau mokėsi Pavasario 
suaugusiųjų gimnazijoje. Ją baigęs, kurį 
laiką mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 
Apsisprendęs nebūti kunigu, iš jos išėjo 
ir studijavo teisę Vytauto Didžiojo uni
versitete. Iki sovietinės okupacijos buvo 
Draugijos užsienio lietuviams remti gene
ralinis sekretorius, glaudžiai bendradar
biaudamas su jos pirmininku Rapolu Ski
pičiu. Pirmosiomis okupacijos dienomis, 
Nasevičius nepasimetė, bet ėmė rūpintis, 
kad tauta nelaisvėje neliktų be vadovybės. 
Veiksmingai prisidėjo prie tautinio pasi
priešinimo sąjūdžio sukūrimo 1940-jų va
sarą. Tų pačių metų rudenį buvo sudaryta 
vieninga pogrindžio organizacija Lietuvių 
aktyvistų frontas su centrais Vilniuje ir 
Kaune. Drauge su majoru V. Bulvičium ir 
kapionu J. Kilium Nasevičius vadovavo 
LAF štabui Vilniuje, palaikė ryšius su or
ganizacijos vadu pulkininku Škirpa Ber
lyne, rengė Lietuvos nepriklausomos val
stybės atkūrimo, sukilimo ir laikinosios 
vyriausybės paskelbimo planus. Škirpos 
vadovaujamoje Lietuvos laikinojoje vy
riausybėje, kuri tuiėjo būti paskelbta 
Vilniuje dar prieš vokiečių įžygiavimą, 
jis buvo nominuotas vidaus reikalų minis
tru. Pačiomis paskutinėmis dienomis en
kavedistai, veikiausiai su geštapo pagal
ba, LAF štabą Vilniuje likvidavo. Nase
vičius buvo suimtas 1941 birželio 21, karo 
išvakarėse. Nepriklausomos Lietuvos at
kūrimą ir laikinosios vyriausybės sudary
mą paskelbė LAF Kauno štabas per šio 
miesto radiją.

Penkiolika metų Nasevičius išbuvo Sta
lino kalėjimuose ir lageriuose, daug ken
tėjęs, netekęs sveikatos, bet niekada ne
išsižadėjęs savo įsitikinimų. 1956 jis galė
jo sugrįžti į Lietuvą, nors čia buvo nuo
lat saugumo persekiojamas ir vargina
mas. Kai buvo susektą slapta Sibiro lietu
vių organizacija „Romuva“, saugumas la
bai norėjo surasti 'įkalčių, bet Nasevičius 
nesidavė išprovokuojamas. „Tiesa" 1966 
spalio mėnesį per penkis numerius jį 
smarkiai puolė, vadino „sena lape“, nes 
jis buvo atsargus kovotojas. Sakydavo, 
kad maža tauta turi savo žmones brangin
ti.

Pastaruosius penketą metą jį kankino 
Parkinsono liga, guodėsi esąs ramus, ne
turįs konfliktų su sąžine, džiaugėsi pa
triotiškais jaunimo žygiais, ragino visus 
būti stipriais.

Vladas Nasevičius paliko apie save ne
daug žinių, bet didžio laisvės kovotojo 
vardą ir pavyzdį. J. Vd.

LATVIŲ KULTŪRINIS CENTRAS
Miunsteryje, V. Vokietijoj, rugsėjo 5 d. 

buvo atidarytas naujas latvių kultūrinis 
Centras. Centro pagrindinis tikslas yra pa
tenkinti vienintelės laisvajame pasaulyje 
esančios latvių gimnazijos vis didėjan
čius reikalavimus, šalia naujų gimnazijai 
skintų patalpų latvių kultūriniame Cen
tre veiks vaikų darželis ir pradžios mo
kykla. Be to, Centro patalpose dirbs Eu
ropos latvių savaitraščio redakcija, bus 
įkurti literatūros archyvas ir muziejus, 
veiks Laisvųjų latvių pasaulinės federaci
jos Socialinių mokslų Institutas. Latvių 
kultūrinio centro atidarymo iškilmėse pa
grindinį žodį pasakė Europos parlamento 
Strasburge narė Dr-ė Gabriela Pens.

25 M. SUKAKTIS
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS TRUMPA ISTORIJA

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa kaip 
organizacija buvo 1961 m. JAV, New Yor- 
ko valstijoje, įregistruota. L.K. Religinė 
Šalpa išaugo iš 1959 m. JAV Lietuvių 
Kunigų Vienybės įsteigto Komiteto „Nuo 
komunistų nukentėjusiems katalikų Šal
pos reikalams“, kurį sudarė pirmininkas 
J.E. vysk. V. Brizgys, vicepirm. prel. J. 
Balkūnas, sekretorius kan. J.B. Končius, 
kun. J. Aleksiūnas iždininkas, kun. J. Če- 
pukaitis, kun. M. Ražaitis, kun. T. Narbu
tas.

Su JAV episkopato suteiktos 20,000 dol. 
subsidijos pagalba, Religinė Šalpa ėmėsi 
aprūpinti Lietuvos bažnyčias medžiagomis 
bažnytiniams rūbams, dvasiškius ir vie
nuoles vaistais, tremtinius religine spau
da bei religiniais reikmenimis, ir subsidi
javo Vatikano radijo laidas lietuvių kal
ba.

Gintė Damušytė, LIC vedėja, darbo metu

1961 m. išnuomotas kambarys Brooklyn, 
New Yorke, ir Reikalų vedėju pakviestas 
kun. Stasys Raila. Buvo 'įvestos rinkliavos 
Religinės šalpos besiplečiančius darbus 
finansuoti. 1965 m. L.K. Religinė Šalpa 
persikėlė į didesnes patalpas New Yorko 
miesto Maspetho rajone.

Didelę dalį techniškų darbų pradžioje 
atliko Maspetho lietuvaitės vienuolės 
pranciškietės. Atėjo į talką savanoriai pa
sauliečiai. Buvo pasamdyta tarnautoja.

Kun. Railą Reikalų Vedėju 1976 m. pa
keitė kun. Kazimieras Pugevičius. 1978 m. 
Religinės šalpos būstinė perkelta į 351 
Highland Boulevard Brooklyne, prie 
Pranciškonų vienuolyno.

Vienas iš pagrindinių Religinės šalpos 
įsipareigojimų, būtent informuoti pasaulį 
apie okupuotos Lietuvos tikinčiųjų var
gus, buvo žymiai praplėstas. Prie Religi
nės Šalpos pradėjo veikti Lietuvių Infor
macijos Centras. 1979 m. Reikalų Vedėjo 
pavaduotojomis buvo pasamdytos Gintė 
Damušytė ir Marijona Skabeikienė.

Praplėstas ir sustiprintas bendradarbia
vimas su kitomis lietuvių bei kitataučių 
organizacijomis. Įsigyta davinių apdirbimo 
aparatūra (kompiuteris), pogrindžio leidi
nius klasifikuoti bei versti, kalinių sąra
šus vesti, bei kitiems Religinės Šalpos dar
bams. Aparatūrai pritaikyti lietuviški žen
klai. Religinės šalpos būstinėje veikia te
leksas, kuriuo palaikomi ryšiai su Vatika
no Radiju, su Kestono kolegija ir Tarp
tautinės Amnestijos centru Londone, Lais
vosios Europos radiju Miunchene, Ameri
kos Balsu Washingtone, ir t.t.
nės Šalpos sidabrinio jubiliejaus iškilmė
se.

Ta proga, Oklahomos vyskupas, lietuvis 
J.E. K. Salatka, atnašaus šv. Mišias už 
Lietuvą New Yorko šv. Patriko katedroje, 
šeštadienį, spalio 25, 5.30 v.v. Mišias kon- 
celebruos nemažas skaičius kitų vyskupų

AfA 
DBLS ilgametei

Londono Pirmojo skyriaus narei 
MARIJAI VIKANIENEI mirus, 
giliausią užuojautą reiškiame 

jos vyrui Jonui ir visai šeimai.
Londono Pirmojo Skyriaus valdyba 

ir nariai

Religinė Šalpa nuosekliai verčia, leidžia 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką an
glų kalba ir ją ekspedijuoja 6000 tiražu 
valdžiai, spaudai, žmogaus teisių organi
zacijom, hierarchijai, mokykloms. Religi
nės šalpos štabas plačiai keliauja, kalbė
damas lietuviams bei kitataučiams apie 
Lietuvos vargus, organizuodamas jai šal
pos. Šią vasarą prie Religinės šalpos bei 
Lietuvių Informacijos Centro nuolatinio 
trejų asmenų štabo, dirbo šeši jaunuoliai, 
įskaitant vieną latvį.

KARDINOLAS BERNARDIN 
DALYVAUS RELIGINĖS ŠALPOS 

IŠKILMĖSE

Š.m. spalio 25 Čikagos Kardinolas J. 
Bernardin žada atvykti į New Yorką spe
cialiai dalyvauti Lietuvių Katalikų Religi- 

bei kunigų. Pritaikytą pamokslą pasakys 
JAV episkopato sekretorius tarptauti
niams reikalams kun. J.B. Hehir. Anot ka
tedros rektoriaus, Mišiose tikimasi bent 
1.000 kitataučių dalyvių.

Po Mišių numatomas iškilmingas ren
ginys New Yorko Waldorf Astoria viešbu
tyje. Ta proga bus įteiktas ypatingas žy
muo kard. Bernardin už jo visokeriopą 
pagalbą Lietuvos tikintiesiems.

Renginio metu bus pagerbtas J.E. vysk. 
V. Brizgys, kuris nuo pradžios vadovauja 
Religinei šalpai. Bus pagerbtas taip pat 
Apaštalinis Protonotaras prel. J. Balkū
nas, vienintelis likęs Religinės šalpos stei
gėjas, ir kun. Stasys Raila, pirmasis Reli
ginės šalpos reikalų vedėjas.

Iš Baltųjų Rūmų pranešta, kad iškilmė
se gal dalyvaus viceprezidentas Bush. 
Vakaro programą praves New Yorko 
Queens College profesorius, žymus sovie- 
tologas, geras lietuvių bičiulis dr. Thomas 
Bird. Laukiama apie 270 garbingų svečių 
bei viešnių.

Dr. Juozas ir p. Aleksandra Kazickai 
iš Greenwich, Connecticut, pirmininkauja 
Religinės Šalpos sidabrinio jubiliejaus ko
mitetui.

(LIC)

MIRĖ KUN. A. BAŠKYS

Kauno klinikinėje ligoninėje mirė že
maičių Naumiesčio klebonas kun. Aloy
zas Baškys. Palaidotas rugsėjo 19 dieną 
Žemaičių Naumiestyje. Kun. Aloyzas Baš
kys buvo gimęs prieš 53 metus. Kunigu 
įšventintas 1962 metais. Mūsų žiniomis 
tai jau 20-tas šiemet Lietuvoje ir 8-tas 
Telšių vyskupijoje miręs kunigas.

AfA
Mielam tėvynainiui 

JONUI JANUšEVICIUI 
staiga mirus, Jo dukteriai Lietuvoje 

ir visiems giminėms 
gilią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdime.

Z. Juras, K. Tamošiūnas

PROGRAMA VIENOJE
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 

Konferencijos metu Vienoje, Austrijoje, 
numatyta tokia lietuvių programa: Spa
lio 27 — lapkričio 23 d. veiks Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos informacijos cen
tras, (vedėjas: A. Klimaitis, talkins B. 
Venskuvienė, M. Samatienė). Lapkričio 2 
d. (sekmadienį) 6 v. vakare — lietuviš
kos šv. Mišios Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Sobieskio koplyčioje, Kahlenber- 
ge, Vienoje. Lapkričio 3 d. atvyksta į Vie
ną lietuvių ekskursijos. 11.30 v. ryto — 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos spaudos 
konferencija Presseclub Concordia būsti
nėje. 8 v. vakare — muzikos vakaras. Pro
gramą išpildys lietuviai menininkai. Lap
kričio 4 d. 12 v. p.p. — bendra pabaltiečių 
demonstracija Šv. Stepono aikštėje. 1 v. 
p.p. — pabaltiečių ekumeninės pamaldos 
Šv. Stepono katedroje. Lapkričio 5 d. — 
Politinis simpoziumas Pabaltijo valstybių 
klausimu. Lapkričio 6 d. — pagal pasirin
kimą ekskursijos į įvairias vietoves. Lap
kričio 7 d. — išvykstama į VLIKo Seimą. 
Londone.

* *
Į VLIKo ruošiamą išvyką — „Laisvės de

monstraciją" Vienoje, ir VLIKo Seimą 
Londone iš Amerikos jau užsiregistravo 
apie 100 asmenų. Didesni būriai lietuvių 
vyksta iš St. Petersburgo, Fla., Čikagos ir 
Kalifornijos. Kanados lietuviams iš To
ronto, vykstant atskira ekskursija, dar yra 
apie 20 vietų. Norintieji iš JAV prie eks
kursijos prisidėti, prašomi skubiai pra
nešti išvykos vadovui, dr. J. Stukui, 234 
Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060 (tel: 
201-753-5636), prisiunčiant iki rugsėjo 
30 d. čekį sumoje $1,195 išrašytą Holidaze 
Tours vardu.

Iš Vak. Vokietijos į Vieną atvyksta apie 
60-ties asmenų grupė (įskaitant Vasario 
Šešioliktos gimnazijos mokines-mokinius, 
kurie išpildys lietuvišką šokių programą). 
Iš Austrijos dalyvaus būrys lietuvių, taip
gi iš kitų Europos kraštų, Anglijos, Pran
cūzijos, Šveicarijos. Iš Australijos atvyks
ta p. Algis Taškūnas, Baltic News redak
torius, iš Sao Paulo, Brazilijos, dalyvaus 
lietuvių jaunimo veikėjas Aleksandras 
Valavičius ir kiti.

(Elta)

REIKALAUKIME NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS ATSTATYMO

Sveikintinas VLIKas, organizuojantis 
kelionę 'į Europą dalyvauti politinių svars- 
tyibų eigoje, kiek bus įmanoma. Tikėtina, 
1986 m. lapkričio mėnesį su VLIKu į Eu
ropą vyks didokas lietuvių būrys, galimai 
talkinantis.

Ta proga būtų naudinga politikams, 
spaudos žmonėms paskleisti siektinos Lie
tuvos žemėlapį. Toksai išleistas 1982 m. 
Norintieji juo pasinaudoti ar padauginti, 
kreipiasi adresu 7946 W. St„ Los Angeles, 
Calif. 90048; jiems bus atsiųstas sumažin
to formato Lietuvos žemėlapis.

Teisingai yra pasakęs kalbininkas Pe
tras Būtėnas:

— Drįstu paklausti, ar Nepriklausomy
bės kovų Lietuva irgi turėjo kieno nors 
pasiklausti ir supasavusi laukti, kol koks, 
kokie „tarptautinis-iai įteisintojas-jai" 
leis ar neleis organizuotis, kovoti ir vėl su
sikurti svetimųjų imperijų kariautojų su
naikintoje lietuvių šalyje Lietuvos valsty
bę? Jei būtų buvę žiopsota ir lūkuriuota, 
tai tikrai būtų buvę viskas pralaukta, ir 
būtų šaukštai jau popiet buvę. Atėjus me
tui, taip ir ateityje vaduosis, nes žmo
gus ir tautos nebuvo, nėra ir nebus linkę 
vergauti: tad Pabaltijys, Ukraina, Gudi
ja ir kiti pavergtieji ar pusiau pavergtieji 
vaduosis. be jokių iš šalies atsiklausimų, 
aprobatų, „tarptautinių įteisinimų“. (Ka
rys, nr. 1 (1438), 1986 m., psl. 8).

Pasaulyje išlieka tiktai kovojančios tau
tos.

Lietuvos žemėlapis — sudarė Algirdas 
Gustaitis. Braižė Kęstutis Stropus. Ap
link žemėlapį išdėstytus Lietuvos miestų 
herbus braižė dail. T. Valius, 1982 m. iš
leido Lietuvos šaulių Sąjunga Tremtyje 
ir Lietuvių Istorijos Draugija. Mastelis 
1:1.000.000. Žemėlapio aiškinimui išleista 
knyga Tikroji Lietuva su 79 žemėlapiais 
ir 172 iliustracijom. Platina visos šauliu 
rinktinės, kuopos, taip pat „Draugas“ ir 
knygų platintojai.

LIETUVOJE
Lankėsi matematikų kongrese

Prof. dr. Jonas Kubilius, Vilniaus uni
versiteto rektorius, ir dr. Bronius Grige
lionis, Lietuvos Mokslų akademijos mate
matikos instituto bendradarbis ir Vilniaus 
universiteto lektorius, dalyvavo tarptau
tiniame matematikų kongrese Berkeley, 
Californijoje. Jie skaitė paskaitas. Prof. 
J. Kubiliaus knyga apie tikimybių teori
jos pritaikymą skaičių teorijai yra išvers
ta ir į anglų kalbą ir jau kelis kartus per
spausdinta.
Kvartetas Kryme

Kryme gastroliavo M.K. Čiurlionio 
kvartetas. Jis dalyvavo „Jaltos kamerinės 
muzikos vakarų" festivalyje.
Lietuvos kamerinis orkestras Vakaruose

Lietuvos kamerinės muzikos orkestras, 
vadovaujamas S. Sondeckio, gastroliavo 
Belgijoje, Liuksemburge ir Ispanijoje. 
Premija A. Mockui

Spalvotos juostos geriausio panaudoji
mo konkurse šiais metais pirmąją premi
ją laimėjo Lietuvos kino studijos kino ope 
ratorius A. Mockus už filmą „Zodiakas". 
Pirkėjai padėkotų

„Valstiečių laikraštyje" Sigita Trainie- 
nė pasakoja:

— Drauge su seserim ir vaikais liepos 
29 dieną nuvažiavome į Panevėžį apsi
pirkti. Apsilankėme maisto, ūkinių prekių 
parduotuvėse.

— Atėję į universalinę parduotuvę, pa
likome krepšį su pirkiniais nurodytoje 
vietoje ir pasukome į vaikų avalynės sky
rių. Aplankėme ir trikotažo skyrių. Grį
žome, o krepšio su paliktais daiktais jau 
neradome. Pardavėja abejingai paaiškino, 
kad šiandien jau antrą kartą dingsta daik
tai, už juos neatsakome. Taigi grįžome be 
pirkinių.

— Argi sunku kaip sostinėje, Kaune ir 
Panevėžio miesto parduotuvėse įrengti 
daiktų saugojimo vietas? Pirkėjai už tai 
tik padėkotų.
Naujasis Vilniaus rajonas — Justiniškės

Justiniškėse baigiami statybų darbai, 
teritorijos tvarkymas ir apželdinimas. 
Penktajame Justiniškių mikrorajone ki
tais metais bus baigta savitarnos parduo
tuvės statyba.

LIETUVOS BAŽNYTINĖS 
PROVINCIJOS ĮKŪRIMO 

ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO IŠKILMINGAS 
MINĖJIMAS KAUNE

Mus pasiekė pranešimas apie Kauno ar- 
kikatedroje-bazilikoje įvykusį iškilmingą 
Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno 
arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos 
įkūrimo 60-ties metų sukakties minėjimą. 
Minėjimas įvyko rugpjūčio 25 dieną. Iš
kilmingas šv. Mišias ta proga aukojo 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštali
nis administratorius arkivyskupas Povi
lonis drauge su kitais keturiais vyskupais: 
Antanu Vaičium, Vincentu Sladkevičium, 
Juozu Preikšu ir Romualdu Krikščiūnu. 
Visi pasigedo Vilniaus apaštalinio admi
nistratoriaus tremtinio vyskupo Julijono 
Steponavičiaus, kuris nebuvo atvykęs j 
iškilmes. Mišias taip pat koncelebravo 
Panevėžio ir Vilniaus vyskupijų valdyto
jai, kurijų kancleriai, Kauno Kunigų Se
minarijos rektorius ir vicerektorius, Kau
no ir Vilkaviškio vyskupijų dekanai ir 
vicedekanai. Koncelebrantų procesijai ar
tėjant prie altoriaus, choras drauge su 
maldininkų minia, kuri buvo iki paskuti
nės vietos užpildžiusi baziliką, giedojo 
giesmę „Dievas mūsų prieglauda ir stipry
bė“. Progai pritaikytą pamokslą pasakė 
Šakių vicedekanas Kudirkos Naumiesčio 
klebonas kun. Juozas Jakaitis. Pamoks
lininkas ryškiai priminė Lietuvos bažny
tinės provincijos įsteigimo istoriją, apaš
talinį vizitatorių arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį, visus Lietuvos vyskupijų arkivys
kupus bei vyskupus. Išreiškė tikėjimą, 
kad Dievas, kuris yra tautos „prieglauda 
ir stiprybė", per laikų audras išves Lie
tuvos Bažnyčią į šviesią ir garbingą atei
tį. Pamaldose dalyvavo ir Lietuvos pra
voslavų atstovas. Pietų metu jis pasveiki
no Lietuvos katalikus bažnytinės provin
cijos šešiasdešimtmečio proga, pažymėda
mas, kad tai yra dešimtoji dalis tų šešių 
krikčionybės šimtmečių, kuriuos visi ren
giamės minėti ateinančiais metais.

(V.R.)
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MARTYNAS JANKUS
DID[J{ AUŠRININKĄ IK RAMBYNO SARGĄ PRISIMINUS 

PRIEŠ 40 METŲ MIRĖ MARTYNAS JANKUS

Prieš 40 metų mirė Martynas Jankus.
Prisimenu, kiekvienais metais, tuoj po 

Joninių Rambyne, Klaipėdoje ėjusiame 
dienraštyje „Lietuvos Keleivis", tekdavo 
matyti tų iškilmių nuotraukas. Jose visa
da matėm žilabarzdį Martyną Jankų, be
kalbantį iškilmių dalyviams. Laikraštyje 
jis buvo vadinamas Rambyno Sargu, Ram- 
byno Vaidila, Patriarchu, net lietuviškos 
spaudos karalium. O karalius tai buvo vi
siems suprantamas didelis žmogus.

Tame pačiame „Lietuvos Keleivyje" kar
tą skaitėm, kad keli Klaipėdos lietuviai 
žurnalistai nuvyko į Bitėnus pasveikinti 
Martyną Jankų jo septyniasdešimt penk
tame gimtadienyje ir rado jį bekertantį 
rugius. Tai buvo 1933-čiaisiais metais. 
Ši žinutė labai plačiai nuskambėjo klaipė
diečių ūkininkų tarpe — nes Klaipėdos 
krašto ūkininkai, sulaukę 60-65 metų am
žiaus, perleisdavo savo ūkius vaikams ir 
pasitraukdavo „ant išimtinės“. O Jankus 
75 metų amžiaus dar pats turi rugius 
kirsti! Tik pamanykite.

Savo akimis gyvą Jankų pirmą kartą 
mačiau 1932 metų Joninėse Rambyne. Jis 
kalbėjo prie aukuro, apstotas įvairių val
džios pareigūnų ir organizacijų vadovu.

Taip pat mačiau jį 1934 metais Pirmo
je Jūros Dienoje Klaipėdoje. Jis stovėjo 
iškilmių atidarymo metu garbės tribūnoje 
tarp prezidento Antano Smetonos, Klai
pėdos Krašto gubernatoriaus Navako, vie
tos kariuomenės įgulos viršininko ir žy
miųjų Klaipėdos krašto lietuvių veikėjų. 
Martyno Jankaus kalba buvo sutikta di
delėmis ovacijomis.

Su Martynu Jankum pirmą kartą pasi
kalbėti teko 1937 metais, kai su Pedago
ginio Instituto pavyzdine mokykla trimis 
autobusais nuvykome į Rambyną. Apžiū
rėję kalną ir išklausę kelis tą kalną lie
čiančius padavimus, dainuodami vykom į 
Jankaus ūkį jo pasveikinti. Prieš kiemo 
vartelius išsirikiavome, o mokyklos vedė
jas Pranas Naujokaitis nuėjo į namą Jan
kaus pakviesti. Jankus apie mūsų atvyki
mą nieko nežinojo, bet kol mes išsirikia
vome, jis jau buvo pasiruošęs mus pasi
tikti. Atsimenu, kaip Pranas Naujokaitis 
plačiai atidarė medinius vartelius ir pra
leido Martyną Jankų. Mes pamatę Jankų 
išeinantį, pradėjom ploti ir dainuoti „Va
lio, valio, valio. Jankus šypsojosi ir, iš
kėlęs ranką, mus iš tolo sveikino. Išėjęs 
pro vartelius, nusilenkė ir pasakė: „Ačiū, 
jaunime!“ Jis trumpa kalba pasveikino vi

sus atvykusius ir paaiškino apie Rambyno 
reikšmę. Mokytojus jis pasveikino kiek
vieną atskirai. Jam bekalbant su mokyto
jais, kieme pasirodė jo duktė Elzė dideliu 
popieriniu maišu nešina. Ji taip pat visus 
pasveikino ir, eidama per mokinių gretas, 
kiekvieną mokinį apdalino sauja saldainių. 
Žinoma, mokiniai choru pasakė triskart 
ačiū ir Jankams sugiedojo „Ilgiausių me
tų". Mokytojai, žinodami jo seną amžių, 
beveik vienbalsiai paklausė, kaip jis jau
čiasi. Jankus atsakė, kad jis nuo anksty- 
vaus ryto dirbąs ūkio darbus, o vakare su 
lempa prisėdąs prie knygos, šios ekskur
sijos metu man labai didelį įspūdį padarė 
Jankaus namų organizuotumas.

Daugiau su Martynu Jankum pasišnekė
ti teko 1937 metais per „Santaros“ 25 me
tų sukakties minėjimą. Minėjimas buvo 
ruošiamas prie Tilžės tilto Panemunėje. 
Į šią šventę iš Tilžės buvo telefonu pa
kviesti Vydūnas ir Jagomastas. Tuo metu 
Vydūnas buvo nukentėjęs nuo hitlerinių 
vaikezų, tai neturėjom vilties apie jų atė
jimą per tiltą. Jagomastas atėjo nepaste
bėtas, iškilmėms prasidėjus, ir buvo nu
sistatęs nepastebėtu likti. Bet neiškentė. 
Pasveikino visus santariečius ir ragino 
visus veikti ir dirbti , nes pati jaunystė to 
reikalaujanti.

Martynas Jankus irgi dalyvavo šiame 
minėjime. Jam buvo parūpintas transpor
tas automobiliu. Mudu su mokytoju Leonu 
Šukiu, Panemunėje samdytu automobiliu, 
vykome į Bitėnus Jankaus atsivežti. Buvo 
sausas metas, tai važiavome per pievas, 
paprastu lauko keleliu palei Nemuną. Tuo 
pačiu keliu ir grįžome. Keliose vietose 
privažiavom visai arti Nemuno ir Jankus 
sakė, kad nebematąs žymių knygnešių su
minto tako, kuriuo jie daug metų keliavo 
iš Tilžės 'į Bitėnus ir į Ragainę. Toks kny
gnešių takas palei Nemuną buvęs ir kito
je Nemuno pusėje — juo keliavę Suvalki
jos knygnešiai. Taip pat Jankus pasakojo, 
kad Nemuno pakrančių karkluose knyg
nešiams tekdavo praleisti dieną, kad ne- 
pakliuvus rusų šnipams. Jankus pasakojo 
ir apie savo klojime vasarą priglaustus 
knygnešius. Kartais jų būdavo trys ar ke
turi, belaukiu oro pagerėjimo ar spausdi
nimo baigimo. Pačiam Jankui ne sykį tekę 
sutemus vesti neprityrusius knygnešius į 
Tilžę ir parodyti spaustuves, kuriose buvo 
spausdinama lietuviškoji spauda. Dieną 
vengta Tilžės, nes ten apie spaustuves 
slampinėję rusų atsiųsti šnipai ir nevienas

PREL. L. TELABA
ITALŲ SPAUDOJ

Svarbiausias italų katalikų dienraštis 
„Avvenire", išspausdino pasikalbėjimą su 
buvusiu popiežiškosios šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos Romoje rektoriumi prela
tu Ladu Tulaba apie Lietuvos Bažnyčią ir 
jos dabartinę būklę. Italų katalikų dien
raštis pasikalbėjimą išspausdino ryšium 
su Gazzada vietovėje, šiaurės Italijoje, vy
kusiu studijų seminaru apie religinę Pa
baltijo tautų istoriją, kuriame daugiausia 
dėmesio yra skiriama Lietuvai. Atsaky
damas į italo korespondento klausimą, 
su kokiomis kliūtimis susiduria katalikai 
Lietuvoje išpažindami savo religinį tikė
jimą, prelatas Tulaba pažymėjo, kad prieš 
religiją Lietuvoje yra kovojama įstatymi
niai. Ateistinė propaganda yra vedama 
visose gyvenimo srityse, o ypač moky
kloje. Nors kulto apeigos yra leidžiamos, 
krašto piliečiai neturi jokios galimybės 
nuosekliai gyventi pagal savo religinį ti
kėjimą. Tie, kurie vis dėlto ryžtasi nuo- 

knygnešys, papuolęs ant tokių šnipų, buvo 
rusų žadarų suimtas.

Paskutinis mano susitikimas su Jankum 
įvyko Vilniuje 1940 metų vasarą, didžio
joje „Valgio" svetainės salėje, pietų me
tu. Pastebėjau j'į tik įėjusį ir prie durų 
sustojusį. Aš nuėjęs pakviečiau jį prie 
savo stalelio. Jankus apsidžiaugė, kad bu
vo atpažintas ir kad jam nebereikėjo ieš
koti laisvos kėdės. Tada pastebėjau, kad 
jis jau nebe tas žvalusis Bitėnų Jankus. 
Manęs jis nepažino, tik paklausė iš kur aš 
jį pažįstąs. Kada pasakiau savo pavardę 
—atsiminė ir iš karto paklausė kur mano 
tėvas. Apsidžiaugė, kad ir mano tėvas 
laisvėje ir be sustojimo pradėjo pasako
ti paskutiniųjų metų pergyvenimus.

Pasakojo, kaip antrą dieną po Klaipė
dos prijungimo, iš Tilžės atvyko du ges
tapininkai ir griežtai pareikalavo sustab
dyti visą savo veiklą. Jankus į tai atsakė, 
kad esąs per senas pasikeisti. Bet kitą die
ną jis namiškių slaptai buvo pervestas 
per Lietuvos rubežių Lauksargiuose. Pa
sakojo, kaip jis per Kauno radiją Bitėnuo
se likusiems namiškiams davęs žinią, 
kad laimingai pasiekęs Didžiąją Lietuvą. 
Džiaugės, kad geri žmonės Kaune j'į pri
glaudė, kad esąs sveikas, tik negalįs pa
miršti Bitėnų.

Tai buvo mano paskutinis pasikalbėji
mas su didžiuoju Mažosios Lietuvos sū
numi Martynu Jankum.

Jurgis Reisgys
(„Lietuvos pajūris“) 

. sekliai liudyti savo tikėjimą, yra visaip 
I diskriminuojami ir net persekiojami. Ta
čiau, nežiūrint visų sunkumų, tikėjimas 
Lietuvoje yra nepaprastai gyvas, gausūs 
yra dvasiniai pašaukimai, Evangelijos 
skelbimui dirva yra palanki, šioje srityje 
svarbų vaidmenį atlieka slaptai veikian
čios seserys vienuolės. Apie religinį gy
venimą Lietuvoje informuoja savilaidinė 
katalikiška spauda, kuri pasiekia ir Va
karus, informuodama apie Lietuvos Baž
nyčios ir jos tikinčiųjų padėtį. Tikėjimas 
yra įleidęs gilias šaknis kasdieniniame gy
venime. Tikėjimas vienija tautą, ją sti
prina pasipriešinime režimo ardomajai 
veiklai. Tikėjimas yra gyvas Lietuvoje, 
nes turi tvirtas šaknis pačioje tautos są
monėje. Prelatas Tulaba priminė, kad 
ateinančiais metais Lietuvoje ir visame 
pasaulyje bus atžymėta Lietuvos krikšto 
šešių šimtų metų sukaktis. Lietuviai 
trokšta ir meldžiasi, kad ta proga Lietu
vą galėtų aplankyti Popiežius Jonas Pau
lius II-sis, nors ir žinodami, kad tai sun
kiai įgyvendinama svajonė. Išpažindami 
savo tikėjimą, pažymėjo baigdamas pre
latas Tulaba, lietuviai jaučia, kad atlieka 
nepamainomą misiją savajai tautai, sau
godami tautos vienybę ir liudydami jos 
teisę gyventi savarankišku gyvenimu.

Italų katalikų dienraščio „Avvenire“ 
atspausdintas pasikalbėjimas apie Lietu
vos Bažnyčią yra iliustruotas dviem nuo
traukom: Kryžių kalno ir vieno Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos numerio 
viršelio reprodukcija, vaizduojančią prieš 
kryžių besimeldžiančią tautiniais rūbais 
apsirengusią lietuvaitę.

(V.R.)

Atsiusta paminėti
THE CHOSEN PEOPLE, Danielius Ra

lys. (A Look Into The Past). 255 p. Iš
leido Alpha — Book Publications. P.O. 
Box 157. Stn. „M“. Toronto, Ont. M6S 
4T3. Kaina 13 dol.

„The Providential Path, Venerable Ser
vant of God Archbishop — George Matu
laitis, 1871-1927“. Tokiu pavadinimu an
glų kalba išleista didelio formato, liuksu
siniam popieriuj apie arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį knyga. Joje duodama trumpa jo 
biografija ir rinktinės mintys iš jo raštų. 
Su busimuoju palaimintuoju ir šventuoju 
reiktų supažindinti angliškai skaitančią 
katalikų visuomenę, nes tai modernus mū
sų laikų apaštalas. Redagavo kun. V. 
Rimšelis, MIC. Knyga gaunama „Drauge“, 
4545 W. 63rd. St., Chicago, Ill. 60629. Kai
na 3 dol. ir persiuntimas.

SONĖ TOMARIENĖ —
NOVELĖS KONKURSO LAUREATĖ

Aloyzui Baronui mirus, Lietuvių rašy
tojų draugija kasmet skelbia jo vardo no
velės konkursą. Premijuotinai novelei 
parinkti komisija šiais metais buvo su
daryta iš Los Angeles mieste ir apylinkė
je gyvenančių rašytojų: Alės Rūtos, pir
mininkės, ir narių: Rūtos Klevos Vidžiū- 
nienės ir Prano Visvydo. Iki nustatytos 
datos buvo gauta dešimt novelių. Komisi
ja savo posėdy, rugsėjo 1 d., nuodugniai 
išnagrinėjusi visus atsiųstus kūrinius, 
vienbalsiai nutarė premijuoti Debesylos 
slapyvardžiu pasirašiusio autoriaus at
siųstą novelę „Rozalijos teisybė“. Atida
rius voką, paaiškėjo, kad Debesylos slapy
vardžiu buvo pasirašiusi Sonė Pipiraitė- 
Tomarienė, gyvenanti Chicagoje. Jai ir 
rekomenduojama skirti premiją 500 dole
rių, kurios mecenatas yra dr. Kazys Am- 
brozaitis.

Komisija savo protokole įrašė, kad 
„novelėje paliestas labai jautrus lietuvių 
tautai laikotarpis ir be moralizavimų iš
keliamas mūsų žmonių humaniškumas. 
Literatūrinė forma ir kalba gera, dialogai 
gyvi. Siužetas meniškai įtikinantis, cha
rakteriai gyvenimiški“.

Kada, kur ir kokia proga laureatei bus 
įteikta premija, bus paskelbta vėliau.

Nelaimėję autoriai prašomi pranešti sa
vo pageidavimus komisijos pirmininkei 
Alei Rūtai-Arbienei, 306-22 Str., Santa 
Monica, CA, 90402, ar jiems grąžinti no
veles su neatidarytais vokeliais, ar kaip 
kitaip pasielgti. Atsiliepti prašoma iki 
spalio pabaigos. Nesulaukus atsiliepimų, 
noveles ir vokelius komisija sunaikins.

(„Draugas“)

A. KAIRYS — „DIRVOS“ LAUREATAS
Šių metų Dirvos Simo Kašelionio vardo 

novelės konkursą laimėjo rašyt. Anatoli
jus Kairys už novelę „Laiptai 'į save“ 
Premija paskirta visais balsais. Jury ko
misiją sudarė Rūta Klevą Vidžiūnienė, 
pirm., prof. Irena Tamošaitienė ir Vytau
tas Plukas — nariai. Premija — 600 dol., 
mecenatas S. Kašelionio fondas.

METMENYS 51 — kūryba ir analizė. 
1986. Redaguoja V. Kavolis. Administra
cija: M. Paškevičienė, 3308 West 62nd 
Place, Chicago, Illinois 60629. Prenumera
ta metams — 10 dol.

Šiame numeryje rašo: Živilė Bilaišytė, 
A.J. Greimas, Vytautas Martinkus, Vin
cas Trumpa, Liūtas Mockūnas, Algiman
tas Bučys, Kazys Almenas, Algis Mickū- 
nas, K.P. Žygas, Viktoras Nakas.

M.K. ČIURLIONIS
3.

štai vaizdas iš ciklo „Pasaulio sutvėrė 
mas“. Vėl stebėtinas dailininko dvasinio 
regėjimo pavyzdys, pasaulio pradžios ele
mentarinių žemės elementų tvėrimo vizi
ja. Du šviesuliai, kaip pranašaujančios 
akys, žiūri į gimstantį pasaulį, kuris dar 
neturi praeities. Viskas yra dar tolumoj, 
nežinomoj ateity...

Ir vėl ciklas. Vėl Čiurlionio jautrios sie
los nepaprasta vizija. Po erdvės sutvėri
mo, Dievo buvo sutvertas žmogus, šitame 
paveiksle vaizduojama lyg žmogaus kūdi
kystė. Savo begaliniame gerume, Dievas 
tverdamas žmogų rūpestingai pasilenkia 
prie sukurto savo padaro, kaip mylintis 
tėvas prie savo kūdikio, kaip skulptorius, 
kuris iš klusnaus molio sulipdė brangų, 
tobulą ir sudėtingą, bet ir gležnų kūrinį.

Pirmajam „Rex“ ciklo paveiksle pa
saulio valdovas yra atvaizduotas kaip be 
galo rūpestingas ir mylintis karalius 
„Rex“.

Į sutvėrimo scenoj viešpataujančią nuo
taiką dailininko įdėtas visas pirmai jau
nystei priderąs švelnumas ir lipšnumas. 
Tai yra žavi nepriekaištingo švarumo pra
dinė atmosfera, žmonijos kūdikystės auk
so amžiaus pavasariškas pajutimas, kai 
Dievybė nutarė apgyvendinti jos sukurtoj 
žemėj tobuliausią būtybę — žmogų, do
vanojo savo kūriniui aukščiausias gėry
bes: protą, sąžinę ir laimę.
Aplink Kūrėją ir jo kuriamąjį, ką tik 

įgyjantį savo būsimas formas, žydi pa
vasariškoji gamta visam savo grožyje; 
grakščios, visuomet Čiurlionio su tokiu 
rūpestingumu ir meile piešiamos šviesios 
gėlės. Tai yra žavinga gamtos pavasariš
ka šypsena ir danguje laibas naujo mėnu
lio pjautuvas žada laimę ir gerovę.

Bet kūdikis užaugo, žmogus subrendo. 
Laiko negalima sustabdyti, jaunystė pra
ėjo. Gamtoj nulemia tvirtos, rimtos linijos 
ir sustingusios formos. Prometėjiška žmo
gaus dvasia padarė iš paklusnaus kūdikio 
energingą, savavališką, drąsų darbuotoją. 
Ir žmogus pats pasidarė kūrėju. Pagal 

Dievo atvaizdą sutvertas, jis sumanęs da- 
dar ir pats tverti sau Dievybę. Tapęs sa
vistoviu ir išmaningu skulptorium, drą
siu ir ryžtingu mostu jis kala sau „Rex‘o“ 
vaizdą pagal savo nuožiūrą ir mastą: tai 
yra, pilnas drąsos ir sumanumo žmogaus 
istorinis ir kultūrinis žygis!

Betgi išmintis lieka pas „Rex‘ą“. Žinan
tis yra „Rex“ — ne žmogus. Žmogus yra 
aktyvus: didelio sugebėjimo raginamas, 
jis projektuoja, reformuoja, atnaujina. 
„Rex“ gi žino apie pasaulio santvarkos 
pagrindų pastovumą, žino, kad juos re
formuoti ir keisti galima tik laikinai, ir 
kad žmogus klysta, manydamas, jog jis 
gali pasaulio santvarką pakeisti. Egzis
tuoja įvairių pažiūrų: bet pradai pasilie
ka neliečiami. Juos tariamai keičiąs — 
žmogus klysta.

Bet „Rex“ taiso žmogaus klaidas. To
dėl „Rex" ir nedraudžia žmogui ieškoti ir 
kurti sau vis naujų pasaulio vaizdų: ga
lutinis sprendimas apie jų formas pasilie
ka vis tiek „Rex‘o" galioje. Ir savo bega
linėj kantrybėj ir išmintingume, „Rex“ 
palankiai nulenkia didingą veidą prie sa
vo padaro, leidžia jam tariamai savava
liškai taisyti, naujai formuoti savo amži
nus bruožus. Tai yra Čiurlionio sukurta 
jaudinanti Dievybės išminties ir meilės 
scena, kuri, be abejo, ieško sau lygios ki
tų kraštų tapyboje: mažam paveiksle su
koncentruota visų amžių filosofija, visų 
religijų pradinė mintis apie žmogaus lais
vos valios apribojimą, pasaulio santvar
kos pastovumą ir Dievybės išmintingumą.

Vėliau Čiurlionis yra nupiešęs didelį pa
veikslų (savo formatu tai didžiausias iš 
jo tapybos kūrinių), kuriame vaizduoja
mas „Rex“, kaip visatos viešpats. 
„Rex“ — bekraštinės erdvės ir jos sudė
ties harmonija. „Rex“ — kartu vienas ir 
daugybė. Jungiųs pasaulio pradmenis: 
apačioj — gyvenimo elementus: vandenį, 
žemę, ugnį, orą; viršuj — švytulius: sau
lę. mėnulį, žvaigždes.

„Rex“ — pasaulio išmintis, valdanti 
dvasią ir materiją pagal hierarchinės san

tvarkos dėsnius. Viskas yra toj santvar
koj kartojama: materija kartoja dvasią, 
pati Dievybė buvo pakartota žemėj įkūny
to Viešpačio, irgi karūnuoto, kaip karū
nuotas amžinas Tėvas. Bet beribės, nesu
skaičiuojamai pakartotos daugybės centre 
yra viena ir nedalinama dvasia. Visos di
delio paveikslo kryptys veržiasi į viršų, 
į hierarchinės santvarkos viršūnę, kur yra 
karūna, ir kur Viešpats yra sveikinamas 
ir garbinamas, apdainuojamas nesuskai
čiuojamų savo angelų.

„Rex‘o“ ciklo mintis yra kilni, kupina 
tyros vaizduotės ir kartu gilaus įsitikini
mo. Čiurlionis vaizduoja šitame cikle pa
saulio santvarką, kaip pagrįstą harmonin-

VLADIMIRO DE CASTRO paskaita, 
skaityta 33-čioje LSS-je Salzburge.

ga hierarchija, kurios esmė yra išmintin
gumas, dorybė ir meilė. Hierarchija yra 
vienintelė, kuri sugeba sąžiningai, protin
gai ir garbingai tvarkyti nuolat svyruo
jančias ir pasikeičiančias žmogaus gyvas 
jėgas.

Bet Čiurlionio „Rex“ nėra tik griežta 
harmonija, amžina tvarka, išmintinga 
hierarchinė didybė, dėsmingumu pamatuo
tas būtinumas.

„Rex" yra taip pat giliai humaniškas. 
„Rex“ — ne kietas mechanizmas. Ir pašau 
lis nėra „Rex‘ui“ nevertas žaislas. „Rex“ 
— mylintis Rūpintojas, atjaučiąs žmo
gaus vargingą likimą: viskas kas žmoniš
ka yra jam artima. Žmogaus vargai ir 
kančios.

Iš viršūnių savo karalystės, kur jį ap
supa žibantieji jo paklusnūs šviesuliai, 
jis nusileidžia pas žmogų į žemę — pasi
daro žmogum, kad neštų kartu su žmogum 
jo kančias. Jis pasidaro begaliniai arti
mu. Ir šviesiau už jo karūną, šviesiau už 
jo karalystės visų šviesulių, yra ašarų 
upės, kurios liejasi iš jo akių į žemę, kad 
suteikti žmonėms paguodą, paramą ir vil
tį jų varguose, šitos briliantinės ašarų 
upės neša į žemę nuraminimą ir skausmų 
malšinimą, tai yra šventos Dievo ašaros, 
kurios daro, kad žmogaus širdis nesukie- 
tėtų ir kad žmogaus vargai netaptų nepa
kenčiami.

„Rex“ verkiantis — šviesą liejančiom 
ašarų upėm, yra, be abejo, viena iš viršū
nių Čiurlionio tapyboje, vėl neįprasta iš
raiška dvasinio pakilimo, idealizmo, hu
maniško solidarumo ir meilės.

„Rex" verkia, nes žino žmogaus silpny
bes. Jis žino, kaip lengvabūdiškai žmo
gus žaidžia savo laime, kaip neprotingai 
jis sugriauna savo brangiausias, vertin
giausias gėrybes.

Savo begalinėj meilėj, „Rex" dovanojo 
žmogui laisvę valdyti gamtą pagal savo 
nuožiūrą, dirbti gražią, derlingą žemę: 
laisvę tvarkyti pagal savo sąžinę moralias 
gėrybes. Ir ką žmogus iŠ šitos Dievo do
vanos, iš savo laisvės yra padaręs?

Audra po audros siaučia žemės pavir
šium, atnešdamos vargą ir skurdą. Ir 
kryžius — šventas Dievo buvimo žemėje 
ženklas, per žmogaus kaltę yra sulaužy
tas, nuverstas.

Ir guli žemėje. Pasaulis pavirto dyku
ma ir žmogus, anas kadaise laimingas ir 
drąsus, laisvas Dievo vaikas, dideliam 
nusiminime nusivylęs liko našlaičiu prie 
paversto kryžiaus. Ir numetė savo fleitą, 
kuria kadaise grojo savo dainas apie pa
saulio grožio paslaptingumą anam karū
nuotam, žinančiam seniui. Fleita guli pa
likta ant tuščios, apmirusios žemės, ir 
kas ja groja? — Niekas... Tik tamsūs 
paukščiai, nelemtos buities pranašai, le
kia virš nelaimės prislėgto žmogaus gal
vos, neša jam sąžinės priekaištus, pasmer
kimą ir nuteisimą.

Čiurlionis pradėjo intensyviai tapyti la
bai vėlai, kai jam buvo 30 metų. Iki tol 
jo elementas buvo muzika. Dvylikos me
tų jis jau pradėjo mokytis muzikos, gro
jant dideliam kunigaikščio Oginskio or
kestre Plungės dvare, Žemaitijoj. Čia jis 
išmoko griežti keliais instrumentais. 23 
metų jis baigė konservatoriją Varšuvoj, 
po to tobulinosi muzikoj Leipcige. Ir vi
są laiką komponavo.

Čiurlionis dažnai lankydavosi pas Do- 
bužinskius, kur daug skambindavo forte
pijonu, ypatingai mėgdavo Beethoveną, 
Čaikovskį; skambindavo savo kompozici
jas ir dažnai improvizuodavo.

Atsiminimuose apie Čiurlionį, Dobu- 
žinskis rašo: „Buvo stebėtina matyti, kaip 
tylus Čiurlionis prie rojalio virsdavo vi

siškai kitokiu: skambindavo su nepapras
ta jėga ir, rodos, rojalis jo rankose vaikš- 
čiote vaikščiodavo“.

Iš pradžių jis komponavo daugiausia 
fortepijonui. Pirmas jo stambesnis muzi
kos veikalas buvo simfoninė poema „Miš
kas“. Ji buvo prieš karą — turbūt ir da
bar — dažnai išpildoma Lietuvoj simfo
niniuose koncertuose. Pats gi žymiausias 
Čiurlionio muzikos kūrinys yra monumen
tal simfoninė poema „Jūra", užbaigta 
1907 metais, kai jis turėjo 32 metus ir jau 
visiškai buvo atsidavęs tapybai.

Didelis persilaužimas įvyko 1905 metais: 
nuo to laiko Čiurlionis pirmoj eilėj buvo 
tapytojas. Bet jo nepaliko muzikos stichi
ja. Jis nebe tik gaidomis išreikšdavo savo 
muzikos vizijas, bet vaizduodavo jas spal
vomis; šitas sujungimas vieno kūrėjo 
dviejų didelių meno šakų — muzikos ir 
tapybos — daro iš Čiurlionio nepaprastą, 
išimtinį reiškinį, kuris nedažnai pasitaiko 
meno istorijoje.

Savo paveikslus Čiurlionis dažnai va
dindavo muzikiniais pavadinimais: sona
tomis, preliudijomis, fugomis. Žymiausios 
šitų kūrinių yra sonatos.

Jūros sonata (1908). Allegro — Jūros 
ritmas, grožis, jėga... Jūra plūsta į švie
sos užlietą krantą; toli, kalnuotame hori
zonte (ar nėra tai vėl žemaičių kalnai- 
kalneliai?) stovi jaukioj, linksmoj eilėj 
grakštūs medeliai. Bangos švirkščia per
lus, žuvelių būrelis zuja vandeny, o pavir
šiuje skuba baltos žuvėdros šešėlis.

Andante — Ramus ir didingas ritmas. 
Violetinis koloritas. Jūros gilumoj nuo
stabus užlietas rūmų ir augalų kraštas. 
Nuo pastatų teliko griuvėsiai, bet lan
guose visur žiba šviesa. Ir rūpestinga ran
ka kelia aukštyn paskendusį laivą, kuris 
pakeltomis burėmis lyg gyvena atskirą 
triumfuojantį gyvenimą. Kiti laivai sle
piasi gilumoj, o iš jūros paviršiaus du 
laivai, šviesos šaltiniai, skleidžia kaip sau
lės spindulių pluoštus į visatą. O į dugną 
iš jų teka į aną paslaptingą, užburtą, pa
skendusį kraštą du perlų lašų upeliai. O 
pačiam paveikslo viršuje — tamsūs šešė
liai — skrenda-plaukia kiti laivai, likimo 
kelius rodantieji dangaus ženklai.

(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI

ANKETA
Prieš pradedant platinti Pasaulio Lie

tuvių Anketą, kai kas pranašavo, kad ši 
anketa parodys tik tai, ką mes jau ir 
„paprasta akim“ matom; t.y., kad išeivi
joj nutaustam, ypač jaunimas. Pranašytė 
nevisai išsipildė.

Ši anketa neparodė vien tik, kad lietu
viai, ypač jaunimas, nutausta. Ji savo 
platumu ir išsamumu atskleidė lietuvių 
kilmės žmonių keturiuose kontinentuose 
etninę savijautą, tautinius ryšius bei ply
šius, tautinės sąmonės įvairavimą kartose, 
gyvenamųjų kraštų skirtingą įtaką ir kt.

Pavyzdžiui, be abejo, lietuviškiausia yra 
išeivijos vyriausioji karta. Tačiau, šalia 
to, ši anketa parodė, kad po vyriausiosios 
kartos lietuviškiausiai jaučiasi jauniau
sias jaunimas (10-20 m. amžiaus); ma
žiau — vyresnysis jaunimas (21-29 m. 
amžiaus); dar mažiau — vidurinioji karta. 
Taigi ši anketa apibūdino nutautėjimą 
kaip kreivę tiksliau, sudėtingiau ir fak- 
tiškiau, negu „paprasta akim“ matosi. Ji 
dargi nurodė ir kraštų bei vyrų-moterų 
skirtumus (bet apie tai— kitą kartą). Jau 
vien iš čia suminėtų anketos rezultatų se
ka praktiškos išvados veiklai: jauniausią- 
j'į jaunimą lietuviškume grūdinti, vyres
nįjį jaunimą — remti, viduriniąją kartą 
— susigrąžinti (plačiau apie tai — ateity
je).

Pasaulinis vaizdas
Supažindinus su šiuo vienu iš daugelio 

svarbių anketos duomenų, dabar galima 
atsakyti, kas šiai anketai duoda pagrindą 
faktiškai parodyti lietuvybės padėtį pašau 
lyje, kaip niekada iki šiol nebuvo parody
ta. Atsakymas aiškus— 3000 su viršum an 
ketą užpildžiusiųjų iš keturių kontinentų, 
nuo 10 iki 96 m. amžiaus. Apie tautinę sa
vijautą ir apie lietuvių tarpe palaikomus 
ryšius bei plyšius tegali pasisakyti patys 
lietuvių kilmės asmenys. Gi tris tūkstan
čius pasisakymų išgirsti vienu laiku nė
ra pavykę nei vienam, nei būriui išeivijos 
gyvenimo stebėtojų. Dabar gi kompiuterių 
pagalba galima vienu metu išgirsti įvai
raus amžiaus 3000 balsų iš keturių konti
nentų apie lietuviškumą liečiančius klau
simus. Pasaulio lietuvių išeivijos istori
joj panašaus masinio pasisakymo nėra bu
vę. Neteko girdėti, kad kokia kita išeivių 
tautinė grupė pasauliniu mastu būtų pra
vertus panašų apklausinėjimą.

Užpildyta 3078 anketos
Atsiliepimas į anketą buvo stebinantis. 

Iš išsiuntinėtų 12000 anketų (ne visos iš
siųstos buvo išplatintos; bet kai kurios 
buvo savom priemonėm padaugintos) su
grįžo 3000 su viršum užpildytų anketų.

Ketvirtadalis, o vietomis ir trečdalis, 
visų užpildytų anketų sugrįžimas toli pra
šoka anketą paruošusių ir išplatinusiųjų 
lūkesčius, ypač suvokiant lietuvių nepri- 
pratimą pildyti anketas, ypač netrumpas, 
su nelengvais klausimais.

Pasaulio Lietuvių Anketos reikšmė ir 
vertė labiausiai yra paremta ir patvirtin
ta tiek jos uolių platintojų, tiek jos gau
sių užpildytojų. Jiems priklauso didžiau
sia padėka.
Duomenų paruošimas

Buvo užsibrėžta anketą baigti rinkti 
1985 m. pabaigoj. 866 atrinktų anketų 
duomenys buvo pateikti mokslinėje kon
ferencijoje apie tautinę sąmonę 1985 m. 
lapkričio 23 d. Čikagoje ir V-ojo Mokslo

Sdbattyteju taigai
DĖL MIRUSIŲJŲ TAUTIEČIŲ 

KARTOTEKOS

Laimutis švalkus, rašydamas (E.L. 32 
Nr., 1986 m.) mirusiųjų tautiečių regis
tracijos reikalu, iškėlė labai svarbų klau
simą. Gaila, kad ligšiol į jo atsišaukimą 
joks mūsų veiksnys neatkreipė reikiamo 
dėmesio.

Jis ragino suregistruoti mūsų tautiečių, 
mirusių D. Britanijoje, kapus. Tai rei
kalinga, jo nuomone, dėl kelių priežasčių, 
šalia patriotinių yra ir praktiškų. Miru
siųjų kartoteka būtų naudinga tautiečių 
giminėms, kurie kada nors lankytų D. Bri
taniją ir norėtų surasti savo artimųjų 
kapus.

Pasakyčiau, kad tokia kartoteka būtų 
labai naudinga jau dabar, nelaukiant tos 
dienos, kada kas nors iš Lietuvos lanky
sis šioje saloje. Jau dabar metuose pasi
taiko keli ar keliolika atvejų, kad Lietu
voje gyvenantieji giminės kreipiasi į Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių, prašydami su
rasti jų artimuosius, karo metu ai- anks
čiau išvykusius į Angliją. Ta įstaiga pa
prastai kreipiasi į DBLS, prašydama ži

ir Kūrybos Simpoziumo plenumo sesijoje 
1985 m. lapkričio 30 d., taipogi Čikagoje.

Laukiant papildymų iš Kanados, V. 
Vokietijos bei lituanistinių mokyklų, ter
minas buvo nukeltas iki 1986 m. balan
džio mėn. šio termino sulaukus visų an
ketų atsiliepimai buvo pakeisti skaičiais 
bei užrekorduoti kompiuterių juostelėse. 
Taip susidarė keli šimtai tūkstančių skai
čių. Užrekordavimai buvo pakartotinai 
patikrinti, klaidos pataisytos pagal anke
tų originalius atsakymus.

Visų anketų pirmieji duomenys buvo 
pateikti Skautų Akademikų šeimų studi
jiniam savaitgalyje 1986 m. rugpjūčio 15 
d. Dainavos stovyklavietėje, Manchester, 
Mi.

Tolimesnės analizės laukia atskiros an
ketos dalys, jų tarpe — lituanistinių mo
kyklų vertinimas (paruošė dr. Dalia Ka- 
tiliūtė-Boydstun; užpildė 397), politiniai 
klausimai (paruošė dr. Tomas Remeikis) 
ir tautinis angažavimasis (paruošė dr. Jo
lita Kisieliūtė-Narutienė).

Iš keturių kontinentų
Viso grąžinta beveik 3100 anketų. Ke

liolika labai menkai arba netiksliai užpil
dytų anketų buvo atmesta. Kompiuterių 
apskaičiavimui panaudotos 3078 anketos. 
52.8% anketų buvo užpildytos vyrų; 
46.3% — moterų; 0.9% savo lyties nepa
žymėjo. Amžiaus vidurkis — 49 metai. Iš 
vyresniosios kartos (66-96 m. amžiaus) 
atsiliepė 1059 (34.4%); iš jaunosios kar
tos (10-35 m. amžiaus) — 933 (30.3%). 
Įsidėmėtina, kad nei jokia Pasaulio lie
tuvių jaunimo studijinė anketa neprilygs
ta nei pusės šios anketos jaunosios kartos 
skaičiaus; tokiu būdu ši anketa tampa 
svarbiausiu šaltiniu jaunosios kartos pa
dėčiai šiuo metu išeivijoje apžvelgti.

Pastebėtinas aukštas anketą užpildžiu
siųjų išsilavinimo lygis: 1637 (54%) ko
legiją ar universitetą yra lankę; iš jų 
daugiau kaip du trečdaliai (1124) — bai
gė.

Anketą užpildė 344 tarnautojai, 308 na
mų šeimininkės, 243 moksleiviai, 155 inži
nieriai ir architektai, 139 mokytojai, 127 
darbininkai, 109 amatininkai. Skaičiumi 
visus pralenkia pensininkai — 921.

1651 (53.6%) yra iš JAV-ių; 446 
(14.5%) — iš Australijos; 348 (11.3%) — 
iš Kanados; 205 (6.7%) — iš V. Vokieti
jos; 184 (6.0%) — iš Anglijos; 90 (2.9%)
— iš Brazilijos; 88 (2.9%) — iš Argenti
nos; 46 (1.5%) — iš Urugvajaus; iš kitų 
kraštų — 6 (0.2%).

Lietuvoj gimusių — 1610 (52%); kitur 
—likusieji, iš jų 1196 (38%) — dabarti
niame gyvenamajame krašte. Iš grynai 
lietuviškų šeimų — 2784 (90.4%); iš miš
rių šeimų — 233 (96 turi lietuvę motiną; 
137 — lietuvį tėvą); iš nelietuvių šeimų
— 36.

Į gyvenamąjį kraštą patys atvyko 1578 
(51.3%), tėvai pirmiau — 988 (32.1%), 
seneliai — 390 (12.7%), proseneliai — 55 
(1.8%). Lietuvių kolonijoj gyvena 1435 
(46.6%); arti kolonijos tik 2-9 mylių ats
tu — 690 (22.9%); kiek toliau, 10-49 my
lių atstu — 611 (19.9%); dar toliau, 50-99 
mylių atstu — 127 (4.1%); visai toli, 100 
mylių ar toliau — 157 (5.1%).

Nepramatyti rezultatai
Šiame pranešime suminėsime tris ne- 

pramatytus rezultatus.

nių apie paieškomąjį. DBLS, iš savo pu
sės, paskelbia laikraštyje, bet kas atsi
lieps, jeigu ieškomasis jau kapuose?

Šiuo atveju mirusiųjų kartoteka būtų 
labai paranki. Niekas neabejoja, kad ji 
yra reikalinga. Bet, kas ją surašys?

DBLS, kaip ir daugelis kitų organizaci
jų, turi aibes reikalų, bet trūksta darbo 
rankų. Daroma kas, atrodo, yra būtiniau
sia. Todėl ir Laimučio švalkaus atsišau
kimas, kaip aš matau, liko šauksmu ty
ruose.

Čia reikalinga vieno darbštaus asmens 
iniciatyva. Jeigu, sakykim, pats L. šval
kus apsiimtų kartoteką surašyti, o kiti 
jam patalkininkautų, tai labai naudingas 
darbas būtų atliktas. Susidariusias išlai
das, esu tikras, sutiktų padengti viena iš 
mūsų labdaringų organizacijų.

Panašiai tas reikalas galėtų būti su
tvarkytas ir kituose Vak. Europos kraš
tuose.

Manyčiau, kad Laimučio švalkaus min
tį reikia įgyvendinti. Nuoširdžiai sveikinu 
jį, kad tą svarbų klausimą iškėlė labai 
konstruktyviu būdu.

J. Vilčinskas

1. Bendrai paėmus, daugelis turbūt gal
voja moteris esant lietuviškesnėm už vy
rus. Taipogi 1983 m. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo studijinėj anketoj mergaitės pa
sirodė lietuviškesnės už vaikinus. Tuo 
tarpu Pasaulio Lietuvių Anketą užpildžiu- 
sieji vyrai pasirodė reikšmingai lietuviš
kesnės sąmonės už moteris, šie duomenys 
verti tolimesnio aiškinimo.

2. Visi žinome lietuvių motinų reikšmę 
ugdyti lietuviškumui vaikuose. Vyrauja 
įsitikinimas, kad motina labiau lemia lie
tuviškumą vaikuose negu tėvas. Vis dėlto 
Pasaulio Lietuvių Anketą užpildžiusieji, 
kilę iš mišrių šeimų su lietuviu tėvu, pro
porcingai gausiau sakėsi esą lietuviškes- 
ni, negu turintieji lietuvę motiną. Šie duo
menys nebūtinai paneigia lietuvės motinos 
reikšmę mišrioj šeimoj, bet nurodo lietu
vio tėvo bei kitų „paprasta akimi“ nepa
stebimų priežasčių svarbą. Apie tai pla
čiau kitą kartą.

3. Nors ši anketa buvo skirta lietuvių 
kilmės asmenims, ją užpildė kai kurie ne
lietuvių kilmės asmenys, kurių abu tėvai 
nelietuviai. Nuostabu, kad kai kurie jų

FARENHAITAS AR CELSIUS...
Per praeitą žiemą, prie pečiaus drebė

damas, galvojau — ateis pavasaris, vasa
ra, reikės daržą pagražinti, bakūžę ap
žiūrėti, sutvarkyti, nudažyti. Kur tau — 
atėjo pavasaris, lietus pila kaip iš kibiro 
ir vis šalta. Atėjo vasara — dangus ap
siniaukęs ir lietus duoda nenustodamas. 
Daržas visą laiką šlapias ir bakūžė beveik 
ant ausų griūna, ir negali išeiti lauk jos 
sutvarkyti.

Televizijoj visada žiūrėdavau BBC nau
jienas, tai lietui nenustojant, pradėjau 
atidžiai stebėti oro prognozes, pranešimus. 
Beveik kiekvieną vakarą dideli lietaus la
šai pasirodydavo ant Britanijos žemėlapio 
ir temperatūra visada buvo pranešta 
dviem matavimais — Farenhaito ir, nuo 
nelabai seniai, Celsiaus laipsniais.

Lietuvoje, kaip ir daugumoje pasaulio, 
temperatūra buvo matuojama šimtalaips- 
niu termometru. Lietuvoje, pavyzdžiui, 
kūno temperatūra buvo apie 37 laipsnius, 
bet atvažiavus 'į Angliją ji pasidarė 98,6 
laipsnių. Iš pradžių galbūt keistai atrodė, 
bet greitai pripratome prie tų Farenhaito 
laipsnių — jeigu kas sakė, kad dienos 
temperatūra yra apie 80 laipsnių, tai ge
rai žinojome, kad labai šilta.

žmogus temperatūrą pradėjo matuoti 
jau nuo labai seniai, ir yra gerai žinoma 
apie garsaus italų mokslininko Galilėjaus 
pastangas šioje srityje šešioliktame šimt
metyje. Jos matavimas, žinoma, tobulėjo 
per sekančius amžius. Danų astronomas 
Riomeris 1710 metais padarė termometrą, 
kurio trys pagrindiniai taškai (šaltis, van
dens virimo karštis ir kūno temperatūra) 
buvo 8, 60 ir 22|. Jo termometras padarė 
didelį įspūdį olandų vokiečiui, mokslinin
kui ir instrumentų gamintojui Farenhaitui 
(Daniel Gabriel Fahrenheit 1686-1736), 
kuris pagamino savo termometrą, varto
damas gyvsidabrį hermetiškai uždaryta
me stiklo vamzdelyje ii- padalindamas 
temperatūros matavimą į smulkesnius 
laipsnius — 32, 212 ir 96 (šaltis, vandens 
virimas ir kūno temperatūra). Faktinai 
šiandien priimtas kūno temperatūros 
laipsnis yra 98,6. Kadangi Farenhaito 
termometras pasidarė labai patikimas, vi
sa angliškai kalbanti pasaulio dalis jį 
priėmė ir visą laiką vartojo, šiandien atro
do keista, kad anglai priėmė Farenhaito 
termometrą, nors jis buvo vokiečių kil-

KOMPIUTERIŲ „PRANAŠYSTĖS“
Investacija yra perdaug komplikuotas 

dalykas, kad būtų palikta kompiuterių va
liai.

žmonės, kurie mano, kad spekuliacija 
akcijom biržoje yra kvailystė, turėjo 
progos tai įsitikinti iš neseniai įvykusiu 
Niujorko Wall St. biržos kainų kritimo. 
Kainos krito žemiau 1929 metų lygio! Jos 
krito ir Londono ir kitų kraštų biržose, 
bet greit vėl šiek tiek pakilo.

Pagrindinė priežastis akcijų kainų kriti
mo Amerikoje buvo ta, kad ten viską 
sprendžia kompiuteriai. Jie nustato kai
nas ii- pirkimo ar pardavimo laiką.

Čia ir iškyla klausimas, kodėl žmonės, 
kurie tuos kompiuterius sukonstravo, pra
laidžia daug laiko jais žaisdami, retai iš
eina pensijon turtuoliais.

Kiekvienas turi savo nuomonę apie gali
mybes uždirbti biržoje. JAV-se biržos 
spekuliuotojai žino, kad akcijų kainų kri
timas įvyko dėl kompiuterių „pranašys
čių“.

A.S. įves 

pasisakė besijaučią grynai ar dalinai lie
tuviškos sąmonės. Kas juos lietuvybėn 
palenkė? Kokią įtaką ir galią turi lietuviai 
pakreipti nelietuvius 'į lietuvybę? Tai 
klausimai, laukią atsakymų bei tolimes
nių paaiškinimų.

Čia tik trys „paprasta akimi" nepaste
bimi, bet anketa užčiuopti, dėmesio verti 
duomenys, kurie duoda pagrindo svar
biems klausimams bei atsakymams lietu
vybei išeivijoj ugdyti, palaikyti bei plės
ti. Šie bei kiti panašūs duomenys netru
kus bus plačiau pateikti, svarstomi bei 
pritaikomi išeivijos veiklai.

• •
Pasaulio Lietuvių Anketa yra visų lie

tuvių išeivijoj bendro darbo rezultatas. 
Už įdėtą darbą tenka dar kartą padėkoti 
uoliems anketos platintojams bei jos 
kantriems užpildytojams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, jos 
vicepirmininkų dr. Tomo Remeikio ir 
Birutės Jasaitienės rūpesčiu, yra to pro
jekto iniciatorė.

Tenka laukti anketos tolimesnės anali
zės duomenų ir išvadų ir tikėtis visuome
nės plataus susidomėjimo, gyvų svarsty
mų bei konkrečių pritaikymų išeivijos 
veikloj bei gyvenime.

Kęstutis Trimakas, I’h.D.
Pasaulio Lietuvių Anketos Direktorius 

mės, bet vokiečiai naudojosi Reomiuro 
(Rene-Antoine Ferchault de Reaumur) 
termometru. Reomiuras, prancūzų moks
lininkas, apie 1730 metus išvystė savo ter
mometrą, kuris ėjo nuo 0 (vandens šali
mo) iki 80 (vandens virimo) laipsnių.

Maždaug tuo pačiu metu gyveno kitas 
mokslininkas Andersas Celsius (Anders 
Celsius 1701-1774). Jis buvo švedas, gi
męs Uppsala, Švedijoje, kur jis beveik vi
są savo gyvenimą ir praleido. Dar vaiku 
būnant, jis buvo laikomas matematikos 
genijum. Nuo 1730 metų jis buvo astrono
mijos profesorium Uppsala universitete. 
Jo iniciatyva universitetas 1740 metais 
įkūrė savo observatoriją.

Vienu laiku (nuo 1732 metų) Celsius 
keliavo po Europą ir susipažino su Vokie
tijos, Prancūzijos ir Italijos mokslininkais. 
Net ir pats popiežius jam paskolino as
tronomijos instrumentų, kuriais jis galė
jo erdvę tyrinėti. Vokietijoje, 1733 metais, 
Celsius išleido svarbią mokslinę knygą 
apie šiaurės pašvaistę (Aurora Borealis), 
kurią jis stebėjo nuo 1716 metų.

Nors Celsius yra išleidęs daug svarbių 
mokslinių veikalų, jis šiandien geriausiai 
prisimenamas už savo disertaciją, prista
tytą Švedijos Mokslų Akademijai 1742 me
tais, kurioje jis išaiškino savo termome
trą. Celsius buvo pirmasis mokslininkas, 
kuris suprato, kad vandens užvirimas pri
klausė nuo atmosferinio spaudimo. Kai 
jo termometro gyvsidabrio rutulėlis buvo 
pamerktas į verdantį vandenį, prie tam 
tikro barometriško spaudimo Celsius tą 
laipsnį pavadino nuliu, ir šimtas laipsnių 
pasidarė, kai jo termometras, tame pa
čiame atmosferiniame spaudime, buvo 
apgaubtas tirpstančio ledo. Tik vėliau, 
1750 metais, jo kolega Martynas Štro- 
meris (Martin Stromer) Celsiaus termo
metrą „apvertė“, tai yra vandens šalimo 
taškas pasidarė nuliu, o virimo —šimtiniu 
laipsniu.

Celsiaus „apverstas“ termometras (nuo 
0 iki 100 laipsnių) buvo priimtas Švedijo
je, vėliau Prancūzijoje ir paskui visame 
pasaulyje, kuris naudojosi metriška sis
tema. Temperatūros šimtinė laipsnių ska
lė šiandien yra teisingai vadinama Celsi
aus vardu, nes šimtiniai laipsniai (centi
grade) yra taip pat vartojami kampų ma
tavime. Taigi, jeigu mes šiandien girdime, 
kad 15 laipsnių Celsiaus, tai gerai žinome, 
kad yra kalbama apie temperatūrą, o ne 
kokio kampo didumą.

Šiandien dar yra ir kitas mokslininkų 
vartojamas termometras — Kelvino ter- 
modinamiška skalė, išrasta Vilijamo 
Tompsono (William Thompson 1824-1907), 
kuris buvo Glasgovo universiteto gamti
nės filosofijos profesorius, įžymus fizikas 
ir inžinierius. Jis 1892 metais buvo pakel
tas į baronus (Baron Kelvin) ir jo termo
metro skalė prasideda nuo absoliutiško nu 
lio, tai yra nuo minus 273,15 laipsnių Cel
siaus.

Bet geriau apie jį nebekalbėkim, nes 
dauguma mūsų nesame nei mokslininkai, 
nei profesoriai. Vakar televizijoj vėl ste
bėjau BBC oro pranešimą — vėl dideli 
lietaus lašai buvo ant viso Britanijos že
mėlapio. Nusprendžiau, kad oras Anglijo
je yra blogas, nežiūrint, kokiais laipsniais 
išreikšta temperatūra — Celsiaus ar Fa
renhaito. Padariau dar ir kitą svarbų 
sprendimą: nesvarbu, ar Farenhaitas ar 
Celsius, atidėjau daržą ir bakūžės remon
tą vėl iki kito pavasario.

Henrikas Vaineikis

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOT, KAD:

— Žmogaus kūne yra tiek geležies, jog 
iš jos pagamintas kablys išlaikytų kūno 
svorį.

— 1905 metais Pietų Afrikoje buvo ras
tas beveik pusantro svaro sveriantis dei
mantas. Jis pavadintas „Cullinan“, ir iki 
šiol skaitomas didžiausiu pasaulyje.

— Pagaminti vieną svarą medaus, bi
tės turi rinkti nektarą daugiau kaip iš 2 
milijonų žiedų.

— Britų parlamente yra dvi mylios ko
ridorių.

— Olandų kariuomenė turi savo profe
sines sąjungas.

— Australijos sliekai išauga net iki 10 
pėdų ilgumo.

— Dolfinai miega užmerkę tik vieną 
akį.

— Sraigės gali nepabusdamos išmiego
ti tris metus.

■— Britų parlamente kas savaitę išge
riama daugiau kaip tūkstantį litrų alaus.

— Žymusis filmų aktorius Clark Gable, 
gimęs 1901 m., Antrajame pasauliniame 
kare pasižymėjo drąsumu kaip bombone
šių lakūnas. Tarnybą baigė majoro laips
niu.

— Gimę kengūriukai yra tik 2 centi
metrų ilgumo.

— 1918 metais mirė garsusis boksinin
kas John Sullivan. Jo laikais boksininkai 
nenaudojo pirštinių ir kovojo tol, kol vie
nas iš jų krisdavo ar pasiduodavo. Per
traukų metu buvo leidžiama gerti alkoho
linius gėrimus. Sunkiausiai teko kovoti 
Sullivanui prieš Jake Kilrainą, kurį jis 
išmušė 75-tam runde.

DIDŽIAUSIAS LIETUVOS AKMUO
Ligšiol buvo manoma, kad prie Anykš

čių esantis Puntukas yra didžiausias Lie
tuvos akmuo. Dabar pasirodo, kad Žemai
tijoje yra dar didesnis. Jį surado tarybi
niai geologai, ieškodami Lietuvoje gamtos 
turtų.

Tas akmuo gulėjo Puokės kaimo lauke 
(Skuodo valsčiuje) nuo neatmenamų lai
kų, bet jo matėsi tik nedidelė dalis, kuri 
kyšojo iš žemės. Buvo pasakojama, kad 
senovėje toje vietoje buvusi pagonių šven
tovė. Vaidilutės neištikimybės užrūstintas 
dievas Perkūnas šventyklą su šventuoju 
akmeniu užvertęs žemėmis ir taip palaido
jęs nusikaltėlę.

Dabar tas akmuo „išlaisvintas“, kaip ir 
visa Lietuva. Jį atkasus ir sutvarkius 
aikštelę, dabar turistai gali akmenį apžiū
rėti ir prie jo nusifotografuoti. Akmens 
ilgis —13 m, plotis —6,5 m, aukštis —4m.

Geologai aiškina, kad tai yra Skandinavi
jos uolų atplaiša, atnešta į Žemaitiją ledy
nų laikotarpyje. Ledynas sutirpo prieš 14- 
13 tūkstančių metų, o akmuo liko rudos 
spalvos ledyninėje sąnašoje, priemolyje.

Panašios mineralinės sudėties akmenų 
Žemaitijoje yra daugiau. Bet visi jie yra 
žymiai mažesni. Daug jų buvo surinkta 
ir sunaudota kelių statybai.

PLAUČIAMS
Du airiai automobiliu veža bombą j 

Londoną.
— Kas bus, jei pakeliui bomba 

sprogs? — neramiai klausia vienas.
•— Nebijok, aš turiu dar vieną po 

mašinos sėdyne, — ramina kitas.
♦ *

Aludėje anglas sako savo draugams:
— Žinau naują anekdotą apie ai

rius...
Šalia sėdintis raumeningas vyrukas 

įsiterpia;
— Prieš pradėdamas savo juokus, 

žinok, kad aš esu airis.
— Gerai, gerai, nebijok. Aš pasa

kosiu lėtai ir aiškiai, — užtikrina špo
sininkas.

• «
Į žymiausią Londono „Harrods“ 

krautuvę užeina turtingas klientas:
— Norėčiau žmonos vardinėms nu

pirkti gerą knygą.
— Va ši knyga jūsų žmonai bus ti

kras siurprizas, — rodo pardavėjas.
— Aš irgi manau, kad siuprizas... 

Ji tikisi gauti minko kailius, — moka 
pinigus turtuolis.

* *
Ponia skundžiasi savo advokatui vy

ru, kurio nekenčia.
— Išsiskirkite, — pataria advoka

tas.
— To nebus! — sako ponia. — Aš 

kenčiu jau dvidešimt metų, o jūs man 
siūlote jį padaryti laimingą.

Kalbasi dvi draugės.
— Žinai, Maryte, ką jis man pasa

kė! Mano nuostabūs plaukai ir akys...
— Nebūk kvaila. Ar manai tekėti 

už tipo, kuris tau į akis meluoja?!
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

O.N.E. sukakties vakaras Nottinghame 
—spalio 11 d., Ukrainiečių salėje, Ben- 
tinck Rd. Pradžia 7 vai. vak.

Boltono lietuvių tradiciniai šokiai — 
spalio 18 d., 7.30 vai. vak., Ukrainiečių sa
lėje, 99 Castle St., Bolton.

Nottinghamo Moterų Draugijos Rudens 
balius — spalio 25 d., 6.30 v.v. Latvių 
Socialiniam Klube.

Lietuvių Kalbos Savaitgalis — spalio 
31 — lapkričio 2 d. Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park.

Demonstracija Vienoje — lapkričio 4 d., 
šv. Stepono aikštėje.

VLIKo Seimas Londone — lapkričio 
7-9 d., Russell viešbutyje, Russell Sq., 
W.C.I. Visi kviečiami dalyvauti.

Vokietijos Lietuvių Kultūros Draugijos 
Savaitgalis — lapkričio 22-23 d. Kviečia
mi visi tautiečiai.

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
Tautos šventės minėjime, Derbyje, rin

kliavos metu surinkta 175 sv.
Visiems aukotojams ir rinkliavą vyk

džiusiems nuoširdžiai dėkoja
TPF Valdyba

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 13 d. DBLS Manchesterio sky
rius surengė M. lietuvių klube Tautos 
šventės minėjimą, 'į kurį atsilankė daug 
žmonių.

Minėjimą atidarė DBLS Manchesterio 
skyr. pirm. A. Jaloveckas, kuris pasveiki
no susirinkusius ir tarė įžanginį žodį.

Paskaitą skaitė A. Bruzgys, kuris pa
prašė tylos minute pagerbti visus žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Savo ilgokoje pa
skaitoje peržvelgė Lietuvos istoriją nuo 
priešistorinių laikų iki dabartinio laiko, 
suminėdamas svarbesnius įvykius. Po jo 
žodį tarė DBLS pirm. J. Alkis, kuris trum
pai aptarė Tautos šventės svarbą mums.

M. Ramonas padeklamavo eilėraštį 
„Šviesos ir gyvybės versmė". Minėjimas 
baigtas sugiedant Tautos himną. Po to vy
ko pasižmonėjimas prie vaišių stalo ir 
klubo bare iki vėlaus laiko.

Ta pačia proga DBLS Manchesterio 
skyriaus valdyba nuoširdžiai dėkoja A. 
Bruzgiui už paskaitą, M. Ramonui už ei
lėraščio padeklamavimą, klubo valdybai 
už patalpas, publikai už atsilankymą ir 
visiems, kurie prisidėjo prie šio parengi
mo.

DBLS PIRMININKŲ 
PASITARIMAS

Rugsėjo 13 d. į Manchester! atvyko 
DBLS pirm. J. Alkis ir Namų Bendrovės 
pirm. V. Dargis pasitarimui Sodybos ir 
kitais reikalais. Dalyvavo šių skyrių pir
mininkai: Manchesterio A. Jaloveckas, 
Boltono H. Vaineikis, Rochdalės D. Banai
tis, Prestono S. Macūras, Leigh atstovas 
A. Bruzgys, Nameniškis ir klubo pirm. 
A. Podvoiskis. Rūpimų reikalų išsiaiškini
mas buvo naudingas abiem pusėm.

MIRĖ VYTAUTAS LIOGYS
Rugsėjo 14 d., sulaukęs 59 m. amžiaus, 

mirė V. Liogys. Lauke pavedžiojęs šunį, 
namuose atsisėdo į kėdę pailsėti, ir susto
jo plakusi jo širdis. Jo širdies plakimas 
buvo palaikomas baterijinio aparatėlio 6 
metus. Sausio mėnesį nuo širdies smūgio 
mirė jo žmona. Abu iš Kauno. Mėgo lan
kytis M. lietuvių klube.

Palaidotas rugsėjo mėn. 19 d. Middle- 
tono kapinėse žmonos kape. Pomirtines 
apeigas St. Chad's bažnyčioje ir kapinėse 
atliko kan. V. Kamaitis. Dalyvavo apie 50 
žmonių ir duktė, kuri gyvena ir dirba 
Londone.

Jo dukteriai, netekus abiejų tėvų, reiš
kiame užuojautą.

Ilsėkis, Vytautai, ramybėje.

MIRĖ JONAS MURAŠKA
Sužinota, kad rugsėjo 9 d., sulaukęs se

no amžiaus, Southporte mirė anksčiau gy
venęs Manchestery J. Muraška, senosios 
emigracijos ateivio sūnus, kuris, kaip >'r 
jo tėvas, vertėsi siuvėjo amatu. Pas juos 
yra dirbę po karo atvykę lietuviai ir siu- 
vosi kostiumus. Dalyvavo M. lietuvių klu
bo veikloje. Palaidotas rugsėjo 17 d. 
Southporte. Paliko du sūnus ir dvi dukte
ris.

A. P-kis

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

! BALTŲ TARYBOS VEIKLA
1985-86 METAIS

Pasitraukianti Baltų Tarybos pirminin
kė ponia Nora Morley-Fletcher (estė) pa
teikė ilgoką 1985-86 metų veiklos apy
skaitą, kurios santrauką čia paduodame.

Baltų Taryba svarbiausia siekė išplės
ti politinę veiklą, kad supažindinti kuo 
didesnę visuomenės dalį su Pabaltijo val
stybių reikalu ir išplėsti Pabaltijo tautų 
bendravimą sėkmingesniam tos veiklos 
pravedimui. Iš svarbesnių atliktų darbų 
pažymėtini:

Pabaltijo lapelis (Baltic Leaflet). Tai 
labai gerai ir skoningai padarytas spalvo
tas, iliustruotas informacinis leidinėlis an
glų kalba, tinkamas naudoti visuose kraš
tuose, kur tik yra angliškai kalbančių 
žmonių. Atspausdinta 10.000 egz., ir jau 
2.500 egz. yra išsiuntinėta ne vien į Ang
liją, bet ir į Prancūziją, Švediją, Kanadą 
ir Ameriką. Prie spausdinimo išlaidų pri
sidėjo estų, latvių ir lietuvių organizaci
jos (lietuvių — DBLS). Prie lapelio pa
ruošimo iš lietuvių pusės daugiausia pri
sidėjo Algis Kuliukas, Aleksas Vilčinskas 
ir Ed. Kvietkauskas.

Deportacijų minėjimas. 45-tos masinių 
deportacijų į Sibirą sukaktuvių minėji
mas vėl buvo surengtas St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje, Londone, birželio 14 d., 
kada visų trijų tautų bendras choras gie
dojo estiškas, latviškas ir lietuviškas gies
mes, o katalikų, liuteronų ir stačiatikių 
kunigai iš Pabaltijo valstybių pravedė re
ligines apeigas.

Ta proga buvo kreiptasi 'į Britų Baž
nytinę Tarybą (British Council of Chur
ches) ir katalikų vyskupų konferencijos 
sekretorių, prašant padaryti žygių, kad 
bažnyčiose būtų ta proga pasimelsta ir 
prisiminta deportuotų pabaltieči'ų aukos. 
Deja, jokio atsakymo nebuvo gauta.

Priėmimas parlamente. Priėmimas, lie
pos 18 d., susilaukė daug svečių iš pabal
tiečių ir jų pažįstamų. Deja, mažai atvy
ko iš parlamentarų, nes minėjimas vyko 
penktadienį, kada parlamento nariai vyks- 

I ta į savo rinkimines vietas, kad pabūti su 
savo rinkėjais. Nežiūrint to, ryšiai buvo 
užmegzti su 200 parlamento, lordų rūmų 
ir Europos parlamento nariais, jiems pa- 
siunčiant pakvietimus ir asmeniškus laiš
kus. Iš daugumos buvo gauti mums pa
drąsinantys atsakymai. Su jais yra palai
komi tolimesni ryšiai. Priėmimą globojo 
parlamento narė ponia Edwina Currie 
(neseniai pakelta į ministrus).

Pabaltijo diena. Iškeltas sumanymas 
skirti vieną dieną metuose, rugsėjo m., 
Pabaltijui, kad iškelti mūsų kultūrines 
vertybes, istoriją ir išgarsinti dabartinę 
padėtį po Sovietų okupacija. Rugsėjis bu
vo parinktas dėl to, kad 1934 m. rugsėjo 
12 d. Ženevoje buvo pasirašyta Pabaltijo 
entantė. Deja, šiais metais nespėjome to
kios dienos suorganizuoti, bet jau yra už
sakyta vieta (Westminster Cathedral Con
ference Centre) kitais metais, šeštadien'į, 
rugsėjo 26 d.

Laiškų rašymas. Mėginta gauti pasima
tymus su opozicijų vadais — darbo parti
jos, liberalų ir socialdemokratų. Visi pa
tvirtino gavę laiškus, bet kol kas pasima
tymų nepaskyrė.

Radijo transliacijos į Pabaltijo valsty
bes. Parlamento nario John Wilkinson pa
drąsinta Baltų Taryba vėl kreipėsi į Sir 
Anthony Kershaw, kuris yra parlamenta
rinio komiteto užsienio reikalams pirmi
ninkas ( su juo Baltų Tarybos nariai 
anksčiau turėjo asmenišką pasimatymą). 
Iš susirašinėjimo su juo paaiškėjo, kad

VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI 
RUGSĖJO VAJUS

Per dvi savaites iš viso gauta X937.

III-JI SAVAITĖ

V.K. — 100 sv.
B. Daunorienė — 75 sv.
J. Gudynas — 25 sv.
J. Kuliukas — 25 sv.
J. Benderius — 10 sv.
Ltn. P.D. Kaladė — 10 sv.
A. Stankevičius — 10 sv.
J. Jarutis — 10 sv.
E. Tamašauskas — 10 sv.
J. Pipynė — 5 sv.
D.D. Adams — 5 sv.
A. Kadžionis — 5 sv.
J. Tamašauskas — 3 sv.

P.S. Šis Gimnazijai paremti vajus tęsis 
dar vieną savaitę. Prašome dar kartą tų 
tautiečių, kurie iki šiol neatsiliepė į mūsų 
prašymą, prisidėti bent keliais svarais, 
kad lietuviškoji Gimnazija turėtų geres
nes patalpas ir darbo sąlygas. Įneškime ir 
savo mažą dalelę į bendrą viso laisvojo 
pasaulio lietuvių talką!

Nuoširdi padėka visiems.

Londonas
SVEČIAS Iš AUSTRALIJOS

Raimundas Baltramijūnas iš Sidnėjaus, 
aplankęs Lietuvą, Lenkiją, Olandiją, Vo
kietiją, Austriją, Italiją, Monaką, Švei
cariją, Prancūziją, atvyko į Angliją, ir po
rą savaičių pabus Lietuvių Namuose Lon
done, aplankys žymiąsias didmiesčio vie
tas.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Prieš porą savaičių Lietuvių bažnyčio

je klebonas kun. J. Sakevičius sutuokė 
Kristiną Pukštytę ir Andrew Thomewell. 
Apie šimtą giminių, draugų ir pažįstamų 
atvyko bažnyčion. Jaunosios sesutė Aldo
na ir pusseserės A. ir T. Dobrovolskytės 
buvo pasipuošusios tautiniais rūbais, o pa
mergės Carmel ir Joana — mėlynom suk
niom. Chorui vadovavo V. O'Brien. P. 
Petkevičius padarė video filmą, kuris vė
liau buvo rodomas vestuvių puotoj — 
Lietuvių Sodyboje. Po apeigų bažnyčioje 
ir fotografavimų, jaunieji ir svečiai vyko 
vestuvių vaišėms į Lietuvių Sodybą, šei
mininkai Podvoiskiai puikiai paruošė sta
lus ir išpuošė gėlėmis. Pasistiprinus ii- at
sigaivinus, prasidėjo linksmoji dalis, 
skambėjo lietuviška daina. S. Dobrovols
kis lietuviškom ir angliškom juostelėm 
pravedė šokius. Šoko jaunimas ir senimas 
iki pat paryčių. Anglai svečiai susižavėjo 
Sodyba ir stebėjosi, kad nedidelė lietuvių 
kolonija sugebėjo įsigyti tokią gražią vie
lą.

Jaunosios motina Hilda, palaikydama 
šeimos tradiciją, norėjo, kad vestuvės bū
tų lietuviškos ir šv. Kazimiero bažnyčio
je. Senieji imigrantai ponai Liūdžiai išau
gino lietuvišką šeimą. Sūnus Jonas ir duk
terys Veronika ir Hilda nuo vaikystės pa
sireiškė Londono lietuvių veikloje. Hil
da išaugino du sūnus ir dvi dukteris. Tre
čios kartos jaunimas, bet visi puikiai kal
ba lietuviškai.

Prieš keletą metų likusi našle, Hilda 
Pukštienė šiais metais ištekėjo už veiklaus 
Londono lietuvio, Nidos spaustuvės talki
ninko Vacio Piščiko.

Jauniesiems linkiu laimės ir darnaus 
gyvenimo.

S. Bosikis

PAMALDOS
Nottinghame — spalio 5 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Bradforde — spalio 5 d., 12.30 vai.
Eccles — spalio 12 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — spalio 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 12 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — spalio 19 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — spalio 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Birminghame — spalio 19 d.. 17 vai., 

Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame spalio mėnešį Rožinio pa

maldos vyksta kasdien 18 vai., Židinyje.
Spalio 19 d. Maldos Žygį už Lietuvą at

lieka visos Nottinghamo Židinio aptar
naujamos vietovės, viso 16. Prašoma ne
užmiršti!

ROŽINIS
Rožinis — spalio 4 d., 4.30 v.p.p., prie 

Švc. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pa
siekiama iš miesto centro autobusais 513 
ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės už Viktorą Petkų. Ištremtas 
ir kovojantis už žmogaus teisių laisvę.

N. Narbutienė

Užs. Reik. Ministerija remiasi BBC pata
rimais tuo reikalu, t.y. kad dėl išlaidų ir 
kitų techniškų priežasčių tokios translia
cijos yra nereikalingos. Ministerija ta
čiau prideda, kad laikas nuo laiko tas rei
kalas yra peržiūrimas. Mums reikia tą 
reikalą neatleidžiamai spausti.

Sąžinės kaliniai. Prieš lordui White
law išvažiuojant į Maskvą vadovauti bri
tų parlamentarinei delegacijai, Baltų Ta
rybos trys nariai tuęėjo su juo pasimaty
mą ir prašė iškelti trijų mūsų sąžinės ka
linių reikalus su sovietų pareigūnais (iš 
lietuvių pusės — Balys Gajauskas). Su 
lordo Whitelaw sutikimu kiti du delegaci
jos nariai — Denis Healey (Darbo parti
ja) ir Alan Beith (liberalas) irgi buvo pa
prašyti prisidėti prie to žygio. Lordas 
Whitelaw ir Alan Beith atsakė, kad jie 
tai padarė, bet rezultatų negalima greitai 
tikėtis. Jiems buvo patarta to nereklamuo
ti, nes tuo būdu galima tikėtis geresnių 
rezultatų.

Ignalina ir Černobylis. Sąryšyje su Čer
nobylio jėgainės nelaime Baltų Taryba 
kreipėsi į Užs. Reik. Ministrą, prašydama 
daugiau informacijų, ypač nuogąstauda
ma dėl panašaus tipo jėgainių buvimo 
prie Ignalinos ir Leningrado (netoli Esti
jos). Ministras atsakė, kad Anglija kartu 
su kitomis valstybėmis spaudžia Sovietų 
Sąjungą duoti daugiau informacijų ir pa
siduoti tarptautinei kontrolei, kad užti
krinti saugų atominių jėgainių naudojimą.

ševarnadzė. Sovietų Užs. Reik. Minis
tro vizito Londone proga, Baltų Taryba 
raštu įteikė Britų Užs. Reik. Ministrui 15 
Pabaltijo sąžines kalinių sąrašą (po pen
kis iš kiekvienos valstybės) su prašymu 
iškelti jų reikalą Eduardui ševamadzei. 
Ministerija patvirtino mūsų prašymo ga
vimą, bet rezultatų dar nepranešė.

To pačio vizito proga, anglų BBC pra
nešė, kad Pabaltijo valstybių turtas šiame 
krašte bus panaudotas kompensuoti britų 
piliečius, kuriems Rusija tebėra skolinga. 
Užs. Reik. Ministerija atsakė Baltų Tary
bai, kad tas BBC pranešimas yra neteisin
gas, ir kad kompensacijai bus panaudoti 
dar neišnaudoti likučiai paskolos caristi- 
nei vyriausybei Pirmojo karo metu.

Europos parlamentas. Baltų Taryba iš
siuntinėjo 17 laiškų britų parlamentarams 
ir 18 laiškų jų pavaduotojams, prašant 
juos balsuoti už Pabaltijo rezoliuciją. Po 
to buvo gautas pranešimas iš parlamenta
rų delegacijos pirmininko Sir Frederick 
Bennett, kad dėl jam nežinomų priežasčių 
ta rezoliucija nebuvo įtraukta į dieno
tvarkę, bet kad jis darys viską, kad Pa
baltijo valstybių reikalą parlamente iškel
ti.

Santykiai su politikais ir įstaigomis. 
Tie santykiai, jau anksčiau užmegzti, bu
vo sėkmingai tęsiami toliau. Priėmimas 
parlamente davė progos sueiti į naujas 
vertingas pažintis ir sulaukti daug simpa
tingų pasisakymų, daugiausia iš konserva
torių, bet taip pat ir iš liberalų. Labai 
mažai pritarimo susilaukta iš Darbo Par
tijos ir SDP (socialdemokratų). Čia yra 
dirva tolimesnei veiklai. Taip pat bus mė
ginta sueiti į kontaktą su profesinėmis są
jungomis. Deja, bažnytinės vyresnybės 
mus ignoravo. Užs. Reik. Ministerija su 
mumis visuomet greitai ir korektiškai el
gėsi.

Pabaltijo tautų santykiavimas. Baltų 
Taryba glaudžiai bendradarbiauja su Pa
baltijo Sąjunga D. Britanijoje, ir estų, 
latvių ir lietuvių tautines organizacijos 
noriai remia Baltų Tarybos darbus. Už 
tai Baltų Taryba yra labai dėkinga. Taip 
pat dėkojama estų, latvių ir lietuvių na
mams už leidimą naudotis jų patalpomis 
nemokamai posėdžiams ir už kitas leng
vatas.

Baltų Tarybos sudėtis. Tarybą sudaro 
19 atstovų. Lietuvių atstovais yra Jaras 
Alkis, Mečys Bajorinas, Algis Kuliukas, 
Ingrida Petrauskaitė ir Aleksas Vilčins
kas. Praėjusių metų valdybą sudarė: Nora 
Morley-Flectcher (estė — pirmininkė), 
Guntis Berzinš (latvis — vicepirminin
kas) ir Mečys Bajorinas (vicepirminin
kas ir iždininkas). Naujoji valdyba (po 
rugsėjo 1 d.) palieka ta pati, tik Morley- 
Fletcher ir Guntis Berzinš (naujas pir
mininkas) pasikeitė pareigomis. Revizijos 
komisija: Jaras Alkis, Tiit Reigo (estas) 
ir Peters Mente (latvis).

BALTŲ TARYBOS FINANSAI 
1985-86 METAIS 

(trumpa informacija)
Metų bėgyje buvo gauta 5.023 svarai 

pajamų ir išleista 4.250 svarų — liko 773 
svarai. Pinigai laikomi Royal Bank of 
Scotland sąskaitoje.

Didžiausi pajamų šaltiniai buvo — 
priėmimas parlamente: estai 730 sv., lat
viai 650 sv., lietuviai 330 sv. ir Pabaltijo 
s-ga 230 sv. Baltic Leaflet: estai 828 sv.,

ŠVEICARIJA
LIETUVA TARPTAUTINĖJE TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖJE ZUERICHE

Tradicinis, jau penktasis, tautinių šokių 
festivalis didžiausiame Šveicarijos mieste 
tęsėsi keturias dienas, nuo 11 iki 14 rug
sėjo. Šį kartą jame dalyvavo 14-kos Švei
carijoje gyvenančių tautų net 20 folklo
ristinių grupių. Miesto burmistras, kuris 
visada perima jo patronatą, pasidžiaugė 
savo įžanginiame žodyje šiuo tam tikru 
jubiliejumi, sveikindamas tautų kultūri
niam bendradarbiavimui nusipelniusius 
organizatorius ir dalyvius. Šveicarijoj pa
garsėjusi ir visada likusi simpatiškai ku
kli lietuviškų tautinių šokių grupė VIL
TIS, 1960 metais mokytojos ponios Joanos 
Stasiulienės įkurta ir išugdyta, nenuilsta
mai gyvai pristato ir atskleidžia ne tik 
savo tautiečiams šveicarams, bet ir kitų 
kraštų piliečiams mūsų kultūros lobyną, 
tuo pačiu išnešdama Lietuvos vardą pa
saulin. Jau per keliolika metų išsilaikęs 
šios šveicariškos mūsų tautinių šokių gru
pės branduolys paskutiniu laiku pradėjo 
lavinti ir išvesti į viešumą ir savo atžaly
ną.

šveicariškieji VILTIES grupės šokėjai 
šiame festivalyje dalyvavo kartu su savo 
jaunučių grupe, šie patys mažiausieji (vi
si tarp 4 ir 8 metelių) iš visų dalyvavusių 
tautų grupių sudarė pačią didžiausią vai
kų grupę — 14-kos vaikučių. Tai pačių 
šokėjų, jų giminaičių ir bičiulių atžalynas, 
jų pačių iniciatyva, entuziazmu ir darbu 
sukurta JAUNOJI VILTIS, ypač pažymint 
šokėjus ponią Ursula Sigg ir paminint po
nus Andreas ir Christine Bruderer.

šeštadienio didžiojoje visų festivalio 
dalyvių eisenoje Zuericho centrinėmis 
gatvėmis, atidarant ją šveicarų muzikos 
mar.šu, kaipo pirmoji, vedančioji grupė 
žygiavo Lietuvos VILTIS su savo jauniais, 
— aukštai iškėlusi nešdama LITAUEN 
užrašą. Ir reikia pasakyti, jog jie visi ir 
mažutėliai, kruopščiai jų mamyčių parink
tais ir pasiūtais dailiais mūšų tautiniais 
darbužiais apsirengę, daugiausia katučių 
iš susirinkusių žiūrovų susilaukė ir daž
niausia buvo ir fotografuojami.

Sekmadienio vaikų grupių pasirodyme 
centrinėje miesto aikštėje mažieji VIL
TIES šveicariukai atliko tris mūsų liau
dies vaikų žaidyminius šokius: Uodą, 
Našlį ir Retežėlį. Sunku buvo sulaikyti 
ašaras, jiems bešokant Uodų, kartu, pažy
mėtinai1 gražia tarsena, lietuviškai tą dai
nelę apie uodelį ir jo likimą dainuojant...

Trūksta žodžių išreikšti padėkai, pagar
bai ir meilei šiems, sakysime, lietuviškie
siems šveicarams, su tokiu užsidegimu ir 
pasiaukojimu puoselėjant mūsų kultūrą 
ir garsinant Lietuvos vardą. AČIŪ!

J.P.

PASAULYJE
— Gorbačiovas atmetė prez. Reagano 

pasiūlymą dalytis informacija apie 
„žvaigždžių karų" ginklų tyrinėjimus. 
Reaganas buvo pasiūlęs penkių metų su
sitarimą dalytis visais pasiekimais toje 
srityje, vadinamoj SDI (strateginės ap
saugos iniciatyva), kurios uždavinys su
naikinti priešo paleistas raketas.

Rusai teigia, kad SDI buvo uždrasta 
Priešbalistinių raketų sutartimi, kurią jie 
norėtų pratęsti dar 15 metų.

— Rugpjūčio menesį D. Britanijos pre
kybos biudžetas pasiekė rekordinį 889 mi
lijonų svarų deficitą.

— Trys Rytų vokiečiai, perplaukę Tel
tow kanalą, pabėgo į Zehlendorfą (ameri
kiečių sektoriuj). Komunistų sargai pa
stebėjo plaukiančius bėglius, tačiau šį 
kartą nešaudė. Spėjama, kad sargybi
niams įsakyta daugiau nešaudyti į žmo
nes. Bėglių šaudymas praeityje buvo vie
na svarbiųjų Rytų ir Vakarų Vokietijų 
santykių pagerinimo kliūtis.

— Rumunų lakūnas, buvęs karo aviaci
jos karininkas, purkšdamas chemikalais 
laukus, žemu skridimu pabėgo 'į Graikiją.

— Praėjusią savaitę Irano-Irako karas 
įžengė į septintuosius metus su vienu mi
lijonu žuvusiųjų.

— Sovietų Tassas pranešė, kad du vy
rai Uralo kalnų aerodrome bandė pagrob
ti lėktuvą, kuriame buvo 76 keleiviai. Už
puolikai buvo nušauti, bet žuvo ir du ke
leiviai. Prieš bandydami pagrobti lėktu
vą, užpuolikai pakely nušovė du milici
ninkus.

Spauda paskelbė, kad tie vyrai buvo 
narkotikai.

latviai 510 sv. ir lietuviai 700 sv. Apmo
kėjus išlaidas iš priėmimo parlamente li
ko 96 svarai, bet Baltic Leafletui finansuo
ti dar trūksta 211 svarų, net ir po to, kai 
Lietuvių Namų B-vė mielai sutiko mums 
atgauti VAT mokestį, 330 sv. sumoje.

Baltic Leaflet (Pabaltijo lapelį) galima 
gauti Lietuvių Namuose po 25 penus už 
vieną.
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