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Detente ir pokeris
Paskutiniuoju metu žodis detentė pasi

darė ypačiai populiarus. Anglų kalbos žo
dynai apibūdina jį „End of strained rela
tions“ arba „Relaxing of strained relations 
between two States“. Lietuviškai dažnai 
jis bandomas versti „atolydžiu“, bet laik
raščiuose jau baigia įsipilietinti ir angliš
kasis detentė.

Atrodo, kad angliškoji versija — santy
kių įtampos pasibaigimas — niekam netu
rėtų kelti abejonių. Pagal ją, įtampos pa
šalinimas turėtų būti visuotinis, apimąs 
suinteresuotų valstybių santykius visose 
bendradarbiavimo srityse. Tačiau sovietiš
koji detentės samprata vis dėlto yra kito
kia ir dėl to kyla įvairūs nesusipratimai.

Pagal sovietinį supratimą, detentė reiš
kia atolydį tik vienoje kurioje išskirtinėje, 
jiems tuo metu rūpimoje srityje, pvz., kul- 
trūinis bendradarbiavimas, karinių pajėgų 
apribojimas tam tikrame rajone, ūkiškos 
lengvatos ir kt. Ir jeigu kas nors po vals
tybės vyrų vizitų ima kalbėti apie tikrąją 
detentę, tai, sovietiniu požiūriu, jis dar te
beserga imperialistine liga. Pvz., kai buvęs 
V. Vokietijos kancleris’ W. Brandtas, vyk
dydamas savo Ostpolitik „atšildė“ santy
kius su Rytų Vokietija ir satelitiniais 
kraštais, jis galvojo ne tik apie Rytų Vo
kietijos pripažinimą ir diplomatinių san
tykių užmezgimą, bet taip pat apie Berly
no sieną, laisvą abiejų kraštų susisiekimą, 
prekybos pagerėjimą ir glaudų bendradar
biavimą. Tuo tarpu Rytų Vokietija, gavu
si iš brolių diplomatinį statusą, dar su di
desniu įnirtimu persekioja norinčius 
pereiti sieną, dar smarkiau kontroliuoja 
susisiekimą tarp Berlyno ir V. Vokietijos, 
dar labiau sustiprino šnipinėjimo aparatą, 
dėl kurio ir pats Ostpolitikos arba deten
tės autorius turėjo apleisti kanclerio kė
dę. Kremlius matė, kad Brandtas perima 
Vakarų politikos vadovavimą ir dėl to da
rosi pavojingas. Po detentės priedanga 
buvo pasistengta jį sukompromituoti ir 
pašalinti. Tai labai charakteringas sovie
tinės detentės pavyzdys. Tos detentės, apie 
kurią tiek daug kalbėjo į naują Mercedes 
atsisėdęs Brežnevas Bonoje.

Europoje Sovietai siekia tik lokalinės 
detentės: turi būti pripažintos jų dabarti
nės sienos, sumažinta ar atitraukta JAV 
kariuomenė, sustabdyta radijo ir spaudos 
propaganda. Bet, gink Dieve, tegu neban
do kas nors kalbėti apie Sovietų politiką 
Viduržemio jūroje, Indijos vandenyne, Af
rikoje ir visuose neutraliuosiuose kraštuo
se. Čia jie visom išgalėm stengiasi pašalin
ti vakariečių įtaką ir sustiprinti savąją 
politinę ir karinę galybę.

Vienintelė nuolaida, kurią Sovietai ban
dė vakariečiams padaryti — pažadas ne- 
betrukdyti radijo transliacijų. Bet ir to pa
žado neišlaikė, apkaltindami dėl to pačius 
vakariečius. O jau apie dažnai kartojamą 
laisvą spaudos ir žmonių apsikeitimą net 
ir į San Clementę persikraustęs Nixonas 
nebedrįso kalbėti. Kaipgi kišiesi į svetimus 
reikalus...

Iš sovietinės spaudos matyti, kad žodis 
detentė vis dėlto ten yra gana populiarus. 
Nesigailima pačių pikčiausių žodžių vi
siems tiems, kurie „imperialistinių idėjų 
apakinti“, nemato kiek pastangų deda So
vietų vyriausybė detentei įgyvendinti. Ir 
tikrai, tų pastangų (žodinių) nesigailima. 
Tik visa nelaimė yra ta, kaip jau pirma 
minėta, kad detentės supratimas yra visiš
kai skirtingas...

Bet čia niekas nėra kaltas. Pokeris yra 
amerikiečių išgalvotas lošimas. Sovietai 
lošia jį tomis pačiomis kortomis, kaip ir 
vakariečiai. O jeigu į jų rankas dažniau 
ateina keturi tūzai, tai čia jau sugebėjimo 
ar partnerio žioplumo reikalas. Kol vaka
riečiai neišmoks lošti pokerio rusišku sti
liumi, kol jie nepradės atskirti tikrosios 
detentės nuo sovietinės, tol jie turės skau
džiai mokėti už savo klaidas, kaip dabar 
moka už kviečių prekybą.

Lucan us

Lenkų dienraštis „Dziennik Polsky“ rug
sėjo 4 d. įsidėjo recenziją apie „AIDO“ 
choro koncertą Londone. Tarp kitko ten 
rašoma:

„Nušvito Commonvealtho Instituto salė, 
kai uždangai pakilus, pasirodė tautiniuose 
drabužiuose 60 žavėtinų mergaičių. Chorui 
dar nepradėjus dainuoti, jau prasidėjo plo
jimai ir kiekviena daina buvo sutinkama 
vis karštesnėmis sužavėtų klausytojų ova
cijomis“.

Maestro Verikaitis su choru ir akompa
niatorium J. Gavėda davęs turtingą pro
gramą: puikiai suderinti balsai, aiški in
terpretacija, geras solisto balsas ir išdirb
ta technika. Ypatingai patikusios 3 dainos 
apie Lietuvą („Nemunas atves“, „Tėvynė 
Lietuva“ ir „Rudenio arimuose“), o taip 
pat liaudies dainos ir arija iš operos „Pilė
nai“. Chorą 1970 metais organizavęs da
bartinis jo administratorius J. Pleinys, o 
dirigavo nusipelnęs muzikas V. Verikaitis. 
1973 m. choras įdainavo plokštelę „Baltos 
Gėlės“.

VAŽIUOK Į IZRAELĮ
Dešimti metų išbuvęs darbo stovykloje 

rašytojas A. Levitin-Krasnovas gavo leidi
mą išvykti iš S. Sąjungos. Nors jis priklau
so ortodoksų bažnyčiai ir daugiau savo 
raštuose gynė religijos laisvę, bet viza jam 
išduota vykti j Izraelį.

Elui.EN NEIBERK mirus, 
jos vyrį ir sūnų giliai užjaučia 

ir kartu liūdi

Jonas, Marija, Lucija ir Petras 
Vikaniai
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PETRONĖLEI ŠLIOGERIENEI 

1974 m. liepos 11 d. Naumiestyje 
(Lietuvoje) mirus, reiškiu gilių 
užuojautų jos vyrui B. Šliogeriui

S. Bosikis

LENKAI APIE „AIDĄ“ IR N. ZELANDIJA PRIPAŽINO

Anglija smunka
Pasižiūrėjus į eiles prie Kanados, Aust

ralijos ir kitų kraštų imigracijos įstaigų, 
nenorint prisimena visuotinai žinomas po
sakis — iš skęstančio laivo visos žiurkės 
bėga.

Ekonominis gyvenimas Anglijoje važiuo
ja į bedugnę. Gal todėl ne prieš dorą toks 
šėlimas. Romos imperiją pražudė ne vien 
tik moralinis pakrikimas, bet taip pat 
infliacija. Imperatorius Diocletianas pats 
pirmasis pasaulyje bandė įvesti atlygini
mų suvaržymą. Bet jis neturėjo tada pro
fesinių sąjungų, kurios trūks-plyš nori nu
vesti kraštą į bankrotą ir anarchiją...

Ūkiškojo gyvenimo laikrodis Anglijoje 
eina taip pamažu, kad gali greitai visiškai 
sustoti. Jau trūksta cukraus, kiaušinių 
kainos greitai pakils iki svaro už kiaušinį, 
o pieno ir mėsos produktai už keletos mė
nesių gali, visai pradingti iš rinkos. Imki
me tik vieną pavyzdį. Koncentruotų paša
rų kainos per pusmetį pakilo 20 svarų už 
toną. Ūkininkai, gaudami nustatytas kai
nas už mėsą ir pieną, nebepajėgia pirkti 
pašarų, todėl parduoda gyvulius. Neseniai 
spaudoje buvo žinutė, kad ūkininkas par- 
davu tris karves už 15 svarų, o veršiuką už 
2 penus... Nebereikia ir aiškinti, kur tokia 
padėtis veda.

Lygiai tas pats yra ir kitose ūkio srity
se. Per pirmąjį šių metų pusmetį Anglijoje 
ir Valijoje bankrutavo daugiau kaip 1500 
pramonės ir prekybos bendrovių. Namų 
statyba visai sustojo, nes nebeatsiranda 
pirkėjų. Benzino per pirmąjį pusmetį par
duota 8% mažiau negu per tą pati laiką 
praėjusiais metais. Fabrikai mažina dar
bininkų skaičių, nesi nebeparduoda savo 
gaminių. Sustojus statybos pramonei, ne 
tik tūkstančiai darbininkų liko be darbo, 
bet taip pat daugybė inžinierių ir archi
tektų. Net futbolo ir arklių lenktynių kon
toros ėmė skųstis pajamų sumažėjimu. 
Vienintelė profesija, kuri nesiskundžia 
darbo stoka, yra viešieji buchalteriai 
(accountants), kurie dirba išsijuosę, lik
viduodami bankrutuojančias firmas...

Prieš kėletų metų dar niekas netikėjo 
rimtų ekonomistų pranašavimais, kad 1980 
m. Anglijos ūkis bus labiausiai nusmukęs 
Europoje ir susilygins su Portugalija. 
Šiandien jau matyti, kad gal net taip ilgai 
nebereikės laukti. Tačiau į visus tuos rū
pesčius šių dienų liberalizuotoje mokyklo
je išauklėtas anglas turi vieną ir galutinį 
atsakymą — I couldn't care less!

Naujosios Zelandijos vyriausybė pripa
žino de jure neteisėtą Baltijos valstybių 
Sovietų Sąjungos įsijungimą į savo impe
riją. Tą žinią rugpiūčio 22 d. paskelbė pats 
ministeris pirmininkas Kirk (dabar jau 
miręs). (ELTA)

SOCIALINIS KONTRAKTAS
Britų prof, sąjungos savo konferencijoje 

pagaliau pritarė vyriausybės pasiūlytam 
kontraktui, kad krizės metu darbininkai 
reikalaus tik tiek pakelti algas, kiek pakils 
pragyvenimo išlaidos. Tas, be abejo, žy
miai padės darbiečių vyriausybei rinkimi
nėje kampanijoje.

Tačiau dar konferencijai nepasibaigus, 
jau kilo klausimas, ar socialinis kontrak
tas iš tikrųjų reiškia atlyginimų apriboji
mą, ar ne? Pats TUC generalinis sekreto
rius L. Murray, ragindamas kontraktą pri
imti, pareiškė, kad atskiros profesinės są
jungos turės įrodyti, kad šis susitarimas 
nėra tik popiergalis. Nuo paskirų prof, są
jungų priklausys D. Britanijos ekonominė 
padėtis ir vyriausybės pasisekimas. O tos 
prof, sąjungos, kurių yra daugiau nei šim
tas, paprastai vyriausybės ir centro orga
nų parėdymų per daug nepaiso.

PAMINKLAS CHRUŠČIOVUI
Pagailau Chruščiovas susilaukė pirmo

jo ir vienintelio paminklo. Ant jo kapo gi
minės pastatė bronzinę abstrakčią figūrą, 
pro kurią matosi Chruščiovo galva.

Nuo 1964 m. Chruščiovo vardas yra pa
šalintas iš istorijos vadovėlių ir niekur 
viešai neminimas. Jaunimas taip ir nesu
žino, kas valdė Sov. Sąjungą per pirmąjį 
postalininį dešimtmetį.

NUBAUSTAS KUNIGAS
„Lvovskaja Pravda“ paskelbė platų 

straipsnį apie katalikų kunigą B. Micke
vičių, kuris buvo nubaustas už „religinę 
veiklą su jaunimu“. Bausmės dydis ne
skelbiamas. Kun. Mickevičius į Lvovą bu
vęs atvykęs iš Latvijos. Kadangi „Lvovs- 
kąją Pravdą“ galima gauti ir Maskvoje, 
tai manoma, kad straipsnis yra įspėjimas 
ir visų 'kitų respublikų kunigams. Tame 
pačiame rašinyje kritikuojami mokytojai 
ir komjaunuoliai už „nepakankamą bud
rumą“.

JAUTIENOS KALNAI
E. Ekonominės Bendruomenės kraštai 

jau turi daugiau kaip 210.000 tonų jautie
nos atsargas. Jai laikyti nebeužtenka šal
dytuvų ir samdomi specialūs laivai — šal
dytuvai. Pagal E. E. Bendruomenės taisyk
les, produktų neleidžiama parduoti už že
mesnę negu nustatyta kainą. Tuo tarpu 
pašarų kainoms pakilus, ūkininkai dau
giau skerdžia gyvulių, ir tokiu būdu susi
darė mėsos atsarga. Spaudos žiniomis, ark
lienos kaina kai kuriuose miestuose yra 
žymiai pakilusi, todėl zoologijos sodai pra
dėjo žvėris maitinti jautiena mėsa.

TIK VATIKANAS PRIEŠINOSI
Bukarešte pasibaigė .136 valstybių kon

ferencija, svarsčiusi gyventojų skaičiaus 
apribojimo klausimus. Po ilgų diskusijai 
priimtas planas, kuriame numatoma iki 
1985 m. sumažinti gimimų skaičių atsili
kusiuose kraštuose, suteikti visokeriopą 
pagalbą visiems, kurie siekia šeimų regu
liavimo, padėti neutraliesiems kraštams ir 
garantuoti lygias teises moterims. Planas 
bus pateiktas J. Tautų sesijai. Vatikano 
atstovai oficialiai pasisakė prie štokį pla
ną, nes Šv. Tėvas yra paskelbęs dirbtinį 
gimimų reguliavimą neleistinu.

KARDINOLO MINDSZENTY 
ATSIMINIMAI

Greitai pasirodys kardinolo Mindszenty 
atsiminimai. Iš visų katalikų bažnyčios 
dignitorių gal tik vyskupas T. Matulionis 
galėtų lygintis savo kančia ir išgyvenimais 
su buv. Vengrijos primatu kardinolu Mind
szenty.

Kankinio gyvenimą jis pradėjo 1948 m. 
Išjuoktas ir paniekintas, nuolat kankina
mas ir grasomas, 1956 m. per vengrų suki
limą jis gavo trumpą valandėlę laisvai at
sikvėpti. Po to vėl savanoriškas kalinys 
JAV atstovybėje iki 1971 m.

Vatikano prikalbėtas palikti JAV atsto
vybę „naujosios vengrų bažnyčios“ labui, 
jis buvo verčiamas tylėti ir atsisakyti tu
rėtos bažnytinės valdžios. Po to, kai pra
nešė išleisiąs savo atsiminimus, Vatikanas 
jį pašalino iš Vengrijos primo vietos. Kar
dinolas Mindszentys, negalėdamas perneš
ti savųjų pažeminimo, demonstratyviai 
paliko Vatikaną.

Protesto nota
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 

protesto nota, pasiųsta Australijos 
Užsienio Reikalų ministeriui

Australijos Federalinei Vyriausybei pri
pažinus vadinamąją Lietuvos ir kitų dvie
jų Baltijos Valstybių, Estijos ir Latvijos, 
„inkorporaciją“ į Sovietų Sąjungą, laikau 
savo pareiga įsakmiai protestuoti prieš šį 
aktą, kenksmingą lietuvių tautos neatima
moms teisėms ir gyvybiniams interesams.

Anot Australijos Užsienio Reikalų De
partamento atstovo pareiškimų, kalbamas 
aktas buvęs pagrįstas reikalu pripažinti 
realybę.

Dėl to turiu garbės atkreipti Jūsų Eks
celencijos dėmesį į faktą, kuris, beje, pla
čiai žinomas. Būtent, kad realybėje ir tei
sės požiūriu Baltijos Valstybėse yra netei
sėta karinė okupacija, primesta joms So
vietų Sąjungos brutališkos agresijos pa
sekmėje.

Kalbama agresija įvyko pažeidžiant tiek 
baltų tautų valią būti laisvoms bei nepri
klausomoms, tiek gausias sutartis ir civi
lizuotų tautų bendruomenės visuotinai pri
mestus tarptautinės teisės nuostatus. Oku
pacijos įvedimas buvo vykdomas laukinio 
žiaurumo priemonėmis masiniai suimant, 
deportuojant, šaudant lietuvius, latvius ir 
estus. Po šiai dienai bet kuri laisvė yra už
gniaužta, kiekvienas tautinių jausmų pa
sireiškimas laikomas ir baudžiamas kaip 
nusikaltimas, Bažnyčios sutrukdytos vyk
dyti savo misiją.

Šitokiu būdu sovietų sudarytoji Baltijos 
valstybėse realybė nuo pat pradžios suda
ro tęstinį sunkų tarptautinį nusikaltimą, 
kuriam yra mažai precedentų net Sovie
tų Sąjungos agresyvios ekspansijos istori
joje.

Ta aplinkybė, kad tas nusikaltimas tę
siasi daug metų, padaro jį tiktai daugiau 
neleistiną ar smerktiną.

Galop, vis palikdamas realybės plotmė
je, turiu konstatuoti, jog Australijos Vy
riausybės padarytas žingsnis Lietuvos at
veju įgyja ypatingai tragiškos reikšmės, 
ir štai kodėl:

1939 metų rugsėjo mėnesį Vokietijos na
cionalsocialistų Vyriausybė pareikalavo, 
kad Lietuva greta Reicho intervenuotų 
prieš Lenkiją — kuri vėliau tapo Austra
lijos sąjungininke — Lietuvos Vyriausybė 
atsisakė pripažinti Vokietijos galybės rea
lybę ir patvirtino Berlynui savo neutralu
mą.

To pasekmėje Hitleris slaptu Ribben- 
troppo-Molotovo susitarimu iš rugsėjo mė
nesio 28 dienos „perleido“ Lietuvą Sovie

E. E. Bendruomenė
Europos Ekonominė Bendruomenė arba 

kaip ją Anglijoje įprasta vadinti Common 
Market, kaip pats vardas sako, buvo su
kurta daugiau ūkio, o ne politikos reika
lams. Jai nerūpėjo Europos gynyba, kuria 
rūpinosi dabar jau pradedanti subyrėti 
Nato organizacija. Nors ir buvo įsteigtas 
Europos parlamentas, bet jo nutarimai pa
skirų kraštų parlamentams nebuvo ir nėra 
privalomi.

Gyvenimo praktika betgi parodė, kad 
vien tik ekonominiai reikalai neišlaikys 
Europos vieningos, nes biznis eina sau, o 
politika — sau. Jau 1972 m. buvo sutarta, 
kad iki 1980 metų bus sukurta Europos Są
junga, arba Jungtinės Europos valstybės, 
kurios veiks JAV pavyzdžiu. Deja, iki šiol 
dar nieko nepadaryta. D. Britanija dar nė
ra tikra, ar iš viso pasiliks Bendruomenė
je, o Prancūzija ir Graikija atsiskyrė iš 
Nato organizacijos, tuo būdu susilpninda- 
mos Europos gynybą. .

Politinės ir ekonominės krizės atveju, E. 
Bendruomenės neturi bendros veikimo 
krypties. Jos nesusitarė dėl naftos, prasi
dėjus žydų-arabų karui, jų nuomonės ski
riasi dėl JAV karinės ir ekonominės pagal
bos, dėl karinių jėgų,išbalansavimo ir dėl 
Europos santykių su Sovietų Sąjunga.

Ekonominės ir Europos saugumo krizės 
akivaizdoje, Bendruomenės nariai turės 
parodyti daugiau ryžto ir subrendimo. 
Flirto laikai baigiasi, Bendruomenės na
riai turės apsispręsti susijungti tvirtais 
ekonominės, politinės ir karinės moterys
tės ryšiais, arba išsiskirti ir ieškotis nau
jų partnerių. O tie partneriai jau dabar 
tiesia rankas į besiblaškančias Europos 
valstybes, siūlydami tokią pat globą ir 
saugumą, kokio susilaukė Vidurio Europos 
ir Baltijos valstybės.

Septųnios DIENOS
— Britų farmeriai atsisakė ateinančiais 

metais auginti cukr. runkelius, jei iš anks
to nebus garantuotos didesnės kainos.

— D. R. Lockwood Carmichael Stuart 
(24 m.) bandė pavpgti Scone akmenį (Sto
ne of Scone), esantį po britų monarchų ka
rūnacijos sostu Westminsterio abatijoje.

— 90 prieštankinių raketų ir daug kitų 
ginklų pavogta iš JAV kariuomenės sandė
lių Miesau mieste (Vokietija).

— JAV senatorius Fulbright, kuris lan
kėsi Kinijoj, pareiškė, kad nebus įmano
ma užmegzti pilnų diplomatinių santykių, 
kol Formozos klausimas lieka neišspręstas.

— JAV turi 4,9 mil. bedarbių. Tokiu bū
du bedarbių procentas yra 5,4.

— Chelsea pensininkas Bill Avery (&2 
m.) įstojo į neseniai pradėtą organizuoti 
karišką savanorių organizaciją. Jis yra 
būrų karo dalyvis.

— Kinijos min. pirmininko pavaduoto
jas Teng Hsiao-ping vėl įspėjo Vakarų Eu
ropą, kad ją ruošiasi užpulti S. Sąjunga.

— Numatoma, kad cukraus kaina D. Bri
tanijoje iki metų galo pakils 30%.

— Britų prof, sąjungų generalinėje tary
boje per naujai įvykusius rinkimus žymiai 
sustiprėjo kairysis sparnas.

— Irako valdžia uždraudė savo pilie
čiams atostogauti Britanijoje. Daug ira
kiečių Londone buvo teisiami už prekių 
vogimą krautuvėse. Valdžia tai palaikė ne
draugiškumo ženklu.

— Londone susirinko 50 teisininkų iš 19- 
kos kraštų aptarti įstatymus, kurie regu
liuoja žydų būklę S. Sąjungoje.

— Birminghame įvyko R. katalikų ku
nigų konferencija, kurioje vienas iš pa
grindinių klausimų buvo gimdymų kontro
lė. Privatiškos kunigų nuomonės tuo klau
simu labai skiriasi,

— Tarptautinė teisininkų komisija Že
nevoje apkaltino Čilės vyriausybę už poli
tinių kalinių kankinimą tardymo metu.

— Norint aprūpinti visus Londono gy
ventojus butais, reikia pastatyti 130.000 
naujų namų.

— BP (British Petroleum) pranešė, kad 
bendrovės pelnas per pirmą pusmetį pa
didėjo 277%. Tai reiškia, bendrovė uždir
bo 393,6 mil. svarų. 

tų Sąjungai, atidarydamas tokiu būdu ke
lią sovietų agresijai prieš Lietuvą.

Visa tai pranešdamas, esu tikras, kad 
reiškiu lietuvių tautos jausmus, kuri, per
gyvendama dabar sunkiausią savo ilgos is
torijos nelaimę, yra pasiryžusi atsiimti 
laisvą savo suvereninių teisių vykdymą ir 
atstatyti savo Valstybės nepriklausomybę.

Aš laikau, jog šie teisėti siekiai yra ver
ti bent nebūt trukdomi laisvų tautų vy
riausybių veiksmais, ypač šiuo laiku, kai 
paskutinųs kolonialinės teritorijos įgyja 
nepriklausomybę.

— Raudonoji darbo vėliava suteikta 114- 
kos metų Azerbaidžano gyventojai, kilimų 
audėjai Z. Šedajevai. Pirmąjį kilimą ji pa
dariusi lygiai prieš 100 metų.

— Kardinolas Heenan, kurio antroji au
tobiografinė knyga „Erškėčių vainikas“ 
greit pasirodys knygynuose, turėjo naują 
širdies priepuolį ir paguldytas ligoninėje.

— JAV ir Kanadoj eina gandai, kad uk
rainiečių mokslininkas Morozas miręs Vla
dimiro kalėjime.

— Futbolo „Pools" Anglijoje 1973/74 m. 
sezone turėjo 194.3 mil. svarų pajamų. Val
džia pasiima iš tos sumos 40%.

— Pulk. Stirling, organizacijos „Great 
Britain ‘74“ vadas, praneša, kad po rinki
mų į parlamentą jis pradės ruošti savo or
ganizacijos narius perimti būtiniausias 
įstaigas ir įmones, jei kraštas patektų į 
anarchiją.

— Per žydų pereinamąją stovyklą Aust
rijoje nuo 1971 m. jau perėjo 72.078 Sovie
tų žydų emigrantų.

— Latvių gimnaziją Muensteryje iki šiol 
jau yra baigę 201 mokinys.
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Šveicarai akademikai 
nepriklausomoje Lietuvoje

PROF. JUOZAS ERETAS

įsigalėjimo prisikėlusioje tėvynėje, jis rė-2
JUOZAS ERETAS (G. 1896)

Tokią simpatiją reiškė ypač tie Friburgo 
profesoriai, kurie savo auditorijoje turėjo 
studentų iš Lietuvos. Vienas nuoširdžiau
sias jų buvo istorijos dėstytojas Schnueze- 
ris, kuriam, kilusiam iš Silezijos, rytų 
klausimai itin rūpėjo. Savo politinėmis pa
žiūromis artimas vokiečių Centro partijai, 
t. y. krikščionims-demokratams, jis visa 
širdimi palaikė lietuvius, išsivaduojančius 
iš caro jungo ir įkartu atsisakančius prūsų 
„globos“. Jis buvo gerai informuotas kun. 
Juozo Purickio, jo priežiūroje rašiusio di
sertaciją apie reformaciją Lietuvoje.

Uoliai dirbdamas 1916 m. Juozo Gabrio 
Lozanoje įkurtame Lietuvių Informacijos 
Biure, Purickis tos įstaigos leidžiamam 
žurnalui „Litauen“ ieškojo redaktoriaus ir 
tuo reikalu kreipėsi į savo profesorių. Šis 
iš savo studentų rekomendavo mane. To
kiu būdu susilaukiau dr. Purickio pakvie
timo tai vietai užimti. Kadangi jis man 
taip šiltai nušvietė lietuvius bei jų kovą 
už laisvę, tai mielai sutikau. Čia dar prisi
dėjo ir homilistai — lietuviai, su kuriais 
dar anksčiau buvau susidraugavęs. Ypač 
buvau susižavėjęs'jų senoviška kalba, apie 
kurią jau daug ką įdomaus buvau girdėjęs 
indogermanistikos seminare.

Tame darbe turėjau du stiprius rėmėjus. 
Pirmasis buvo pats dr. Purickis, kuris dzū
ko nuoširdumu man palengvino žings
nius. Antrasis buvo iš Klaipėdos krašto ki
lęs Mykolas Ašmys, šis buvo baigęs Klai
pėdos gimnaziją ir paskui Karaliaučiaus, 
Berlyno ir Hailės universitetuose studija
vęs teisę. Kadangi Prūsijos valdininkų 
persekiojamas, jis 1918 m. pasitraukė į 
Šveicariją, kur tikėjosi galėsiąs sėkmin
giau kovoti už Lietuvos atstatymą bei 
Klaipėdos krašto prie jos prijungimą. 
Kartu tikėjosi galėsiąs gryname kalnų ore 
atsikratyti jį smaugiančios džiovos.

Mes tuoj susibičiuliavome, nes jis man 
ne tik padėdavo redaguoti žurnalą, bet taip 
pat mokė lietuviškai kalbėti. Jis ir norėjo 
mane nuvilioti į Lietuvą, kur turėtumėm 
kartu darbuoti jos labui. Deja, jauno entu
ziasto planus sunaikino gripas, kuris 1918 
metų gale smaugė kone visą Europą. Prieš 
mirtį jis mane prisaikdino jo vieton vykti 
Lietuvon darbuotis. Sutikti man buvo ne
lengva, nes tuo pačiu laiku buvau gavęs 
pakvietimą Paduvos-Venecijos universitete 
dėstyti germanistiką. Tačiau, norėdamas 
savo bičiuliui palengvinti mirtį, sutikau. 
Netrukus .po to, gruodžio mėnesio pradžio
je Mykolą palaidojome Lozanos kapuose.

Eidamas velionio nurodytu keliu, 1919 
m. pradžioje, išlaikęs doktoratui gauti eg
zaminus, persikėliau į ^Lietuvos Misiją 
Berne, kur būsimoje mūsų atstovybėje te
ko sekretoriauti. Paskui dar tų pačių me
tų vasarą man pavyko prasimušti į Berly
ną, kur mane kvietė mano globėjas dr. Pu
rickis, nūnai ten oficialiai atstovaująs mū
sų valstybei. Vokiečių sostinėje jau turė
jau galutinai ruoštis žygiui į Lietuvą.

Bet Purickis turėjo dar visai privatišką 
tikslą, būtent, mane apvesdinti. Šitas „pa
sikėsinimas“ į mano viengungystę turėjo 
savo istoriją: Purickis per Pirmąjį Pasau
linį Karą buvo įsitikinęs, kad vokiečiai jį 
laimės; bet norėdamas išvengti Prūsijos 

Atostogos namie
Ak, reikėtų ir savus tautiečius aplankyti, 

kad tarp škotų begyvendamas savo Kalbą neuž
mirštum. Nuvažiuok į Bellshill, ten lietuvių su
tiksi, iki soties apie senus laikus išsikalbėsi. O 
kalbant apie istoriškas vietas ir įvykius, Bells
hill irgi galima būtų prie istoriškų vietų pris- 
kaityti. čia pirmieji Škotijos lietuviai grupavo
si, iš čia „Rankpelnis“ jiems apšvietimą sklei
dė, o „Išeivių Draugas“ dar ir dabar lietuvius 
iš čia tebelanko.

Būdavo čia protingų vyrų, „Rankpelnio“ 
išminties apšviestų. Buvo toks Kerevičia, kuris 
savo išminties ir apšvietimo su po karo čia at
važiavusiais lietuviais pasidalyti negailėjo. Sto
vi, būdavo, Kerevičia ant gatvės kampo ir žiū
ri, iš kur ateis naujai atvykęs lietuvis.

— Na, kaip einasi? —- Klausia jis jau iš to
lo ateinantį, žmogus turi sustoti, negi pasakysi 
„gerai“ ir nueisi. Pasirėmęs ant pasidabruo
tu galu lazdelės, Kerevičia apklausinėja atvy
kusį, paskui pradeda duoti savo pamokymus, 
lazdele tai pakaukšnodamas, tai pabrėždamas 
jos galu brūkšnį ar ratą, tai ore sulankstytu 
laikraščiu, pamuosuodamas. Jei mato, kad jo 
sutiktasis nelabai įtikintas, išvynioja laikraštį 
„Laisvę“, kuriame visa kas surašyta, ir kaip tu 
dabar netikėsi, jei laikraštyje taip aiškiai iš
dėstyta.

— Tai, sakai, vežė žmones į Sibirą, išvežė 
ir nekaltų, — kalba Kerevičia. — O ar bent vie
nas, kuris buvo nekaltas, pasiašukė lojerį? Ne! 
P reikėjo nevažiuoti, kol lojeris neatvyks. Lo- 
jeris viską būtų išaiškinęs, sutvarkęs ir nekal
tą žrngų būtų paleidę...

me Uracho kunigaikščio, švabijos katali
ko, kandidatūrą į Lietuvos karalius, šis 
buvo našlys, ir Purickis jam buvo numatęs 
Hoffraeulein. Kadangi ji turėtų gerai mo
kėti abi kalbas, tai mokytoja jai buvo nu
žiūrėjęs Tilžės spaustuvininko, žinomo 
patrioto Jagomasto dukterį Oną. O jai vy
ru nužiūrėjo mane, kuris būdamas Šveica
rijos armijos karininkas, eitų Mindaugo įl
ojo adjutanto pareigas. Vokiečiams karą 
pralaimėjus, šis planas, žinoma, iširo, bet 
jo sumanytojas vis dėlto iš Onos ir Juozo 
norėjo padaryti porą. Nors man ši graži 
bei maloni mergaitė ir labai patiko, tačiau 
Ašmiui duotas žodis mane sulaikė nuo to
kių ankstybų vedybų. Dėl to 1919 m. rude
nį vienas vykau į Kauną. Ona vėliau su
grįžo prie pirmykščio savo darbo tėvelio 
įmonėje, kur kartu redagavo ir „Naująjį 
Tilžės Keleivį“. Tą darbą dirbdama, ji tiek 
įkyrėjo Hitlerio režimui, kad 1941 m. turė
jo bėgti Lietuvon. Bet įsiveržę naciai ią 
Vilniuje sugavo ir ten kartu su visa Jago
masto šeima be teismo sušaudė.

1919 m. spalio mėnesį atvykęs į Kauną, 
gerokai nusigandau, nes šis miestas, apše
pęs, karo nuteriotas, padarė pasigailėtiną 
įspūdį- Pačiame prašmatniausiame „Met
ropolio“ viešbutyje, kuriame valdžia ma
ne pradžioje buvo apgyvendinusi, žiurkės 
laisvai bėgiodavo kambariuose. Priblokš
tas tokių vakariečiui neįprastų vaizdų, ra
šiau Stasiui Šalkauskiui, sutiktam prieš 
tai Berlyne: „Kaunas yra nelemtas pabu
dimas iš puikios iliuzijos“. Dantis sukan
dęs, prisistačiau Užsienių Reikalų Minis
terijai, kur viceministeris Petras Klimas 
mane paskyrė patarėju. Taip prasidėjo di
dysis mano gyvenimo nuotykis, apie kurį 
tesprendžia kiti.

ALFRED SENN (G. 1899)
Friburge bestudijuodamas, korporacijo

je „Friburgia“ sutikau tik ką įstojusį Alf
redą Senną. Jis 1899 m. buvo gimęs Alsa- 
zijoje netoli Bazelio. Įsigijęs St. Galbeno 
brandos atestatą, jis Friburge pasišventė 
indogermanistikai. Joje jis užtiko ir lietUr 
vių kalbą. Ją išgirdo taip pat iš lūpų „Li- 
thuanijos“ narių, su kuriais buvo susibi
čiuliavęs. Pastebėjęs šį rimtą susidomėji
mą, aš vėliau savo Leibfuchsą, 1921 m. įsi
gijus). daktaro laipsnį, pakviečiau Lietu
von, kur jis pradžioje dirbo mano vedamo
je „Eltoje“. Po metų jis buvo paskirtas Fi
losofijos skyriaus privatdocentu ir 1923 m. 
Humanitarinių Mokslų Fakulteto docentu. 
Jis dėstė ne tik bendros kalbotyros įvairias 
šakas, bet pravedė ir lietuvių kalbos kur
są, ir viską dėstė jau lietuviškai. Tuo bū
du, Būgai mirus, jis užpildė skaudžią spra
gą, kas leido visai eilei studentų, jų tarpe 
Saliui, Dambriūnui, Skardžiui, Alminaus- 
kui, Puzinui, rasti kelią į lingvistiką, nes 
jie, anot Dambriūno, „kaip bitės apie biti
nėlį spietėsi apie prof. Senną“. („Drau
gas“, 23. 3. 74).

A. Sennas, kuris tuomet jau buvo išlei
dęs lietuvių kalbos vadovėlį, ir toliau bū
tų puoselėjęs lituanistiką, jei ne vienas ki
tas iš užsienių sugrįžęs filologas savo na
cionalizmo įkaitinta ambicija nebūtų ver
žęsis į jo vietą. Kadangi ne Senno būdui 
intrygomis atsakyti į intrygas, jis 1930 m., 

Laikrodžio grandinė ištiesta per visą krū
tinę, auksinis pinigas įrėmintas į auksinį lan
ką ir pritvirtintas prie grandinės. Iš pinigo žiū
ri karalienė Viktorija, ir kai Kerevičia juda tai 
ir Viktorija linguoja, žiūrėdamas į ją klausyto
jas galvoja: ar pritaria Kerevičiai Viktorija ar 
ne?

Tai matai, ką apšvieta žmogui reiškia: jei 
būtų lietuviai „Rakpelnį“ skaitę, būtų žinoję 
kaip bėdos atveju pasielgti, tūkstančiai lietu
vių būtų lojerius pasikvietę ir nuo Sibiro išli
kę!..

j Pranas Milašius |

Bellshill vyrai sutarę važiouti žvejoti. Pa
ims jie ir Auld Frank kartu, nuvež į Ayr, paliks 
jį ten pas pažįstamą lietuvį, per naktį žvejo
ję, rytoj vėl grįš į Ayr ir parsivež jį namo.

Ayr miestas senas, vertas apžiūrėti, senas 
istoriškas vietas aplankyti. Gražu ant Auld 
Brig pastovėti — tiltas dabar tik pėstiems at
daras, ak, pasensta ir akmenys, vežimų naštos 
nebepakelia. Stovėk ant tilto ir galvok kiek 
pro tą tiltą vandens nutekėjo nuo to laiko, kai 
Tom O'Shanter per jį jojo.

Muziejuje kambariai mažiukai, tamsūs, 
taip ir lauki, kad iš senoviško ugniakuro raga
nos lįsti pradėtų, kurios Tom O'Shanter iš kar
čemos vijosi ir per tiltą jojant kumelės uodegą 
nutraukė.

O sugrįžus iš miesto, kiek kalbos su šeimi
ninku apie senus laikus! Siūbuoja laukuose ja
vai, senose sodybose žmonės gimsta, auga, my
lisi, vedasi, serga, miršta. Plėšikai apiplėšia so
dybas, paskui šaudosi su policija. Zvimbia kul
kos pro šalį, baisu, kad tave nekaltą nenušau

pasinaudodamas Yale'o stipendija, išvyko 
Amerikon, kur po metų buvo paskirtas or
dinariniu profesorium Wisconsino univer
sitete, o 1938 m. toms pačioms pareigoms 
buvo pašauktas į Philadelphiją.

Apie jo reikšmę lituanistikai buvęs stu
dentas Dambriūnas atsiliepė šitaip: „Sen
nas yra mažos Šveicarijos dovana mažai 
Lietuvai. Jis ne tik sulietuvėjo, tapo litua
nistu, bet net Amerikon atvykęs tapo di
džiausiu lituanistikos propagatorium. Jam 
čia atsiradus, prasidėjo, galima sakyti, li
tuanistikos žydėjimo laikotarpis, ypač po 
Antrojo Pasaulinio Karo, kai Pensilvani
jos universitete buvo įsteigtas baltistikos- 
slavistikos skyrius. Tokio dalyko Ameri
koje niekada nėra buvę...“ („Draugas“. 
23. 3. 74). Tokiu būdu anas išstūmimas, 
kad ir skaudus jam pačiam, platesniu 
žvilgsniu žiūrint, lietuvybei nešė didžiau
sią naudą.

Nenorėdamas Jūsų varginti išskaičiavi
mu tos daugybės jo išspausdintų darbų, 
pasitenkinsiu pačiu žymiausiu, būtent, jo 
sumanytu ir, su kitų pagalba, išleistuoju 
„Woerterbuch“ der litauischen Schrifts- 
sprache“ (1926-1968).

Mintis išleisti tokį žodyną kilo iš Senno 
pažinties su Būga, kuris 1923 m., būdamas 
sukalbamesnis, sutiko bendradarbiauti. 
Niedermannas taip pat pažadėjo prisidėti 
ir surado leidėją — Winterio leidyklą Hei
delberge. Būgai 1924 m. mirus, redakcijon 
dar buvo pakviestas Niedermanno dokto
rantas bei Senno kolega Kaune Brenderis. 
Pastarojo nelaukta mirtis 1938 m. gerokai 
sulėtino spausdinimą, o Darmstadte esan
čios spaustuvės subombardavimas jį visai 
nutraukė. Karui pasibaigus, Sennas, dabar 
jau Philadelphijoje, pasikvietė Vokietijoje 
skurstantį, jam visuomet lojalų Salį, at
vykti profesoriauti bei talkininkauti Žody
nui. Didelis smūgis visam darbui 1954 m. 
buvo Niedermanno mirtis, visų šių kalbi
ninkų tikrojo pater familias.

Tokiu būdu Sennui, šiam apsigimusiam 
vokabularistui, pavyko, su kitų pagalba, 
savo mokslo, darbštumo bei ištvermės dė
ka, Lietuvių tautai padovanoti Žodyną, 
kurio paruošimas užtruko beveik pusę 
šimtmečio. Jis liks, kol skambės lietuviška
sis žodis. Tas penkiatomis veikalas yra 
kartu paminklas jam pačiam.

(bus daugiau)

DAR VIENA „KRIVŪLĖ“

Montevideo lietuvių jaunimas (Urugva
juje) ruošdamasis III pasauliniam lietuvių 
kongresui, pradėjo leisti biuletenį „Krivū
lė“.

I. Jansonaitė

ILIUZIJA
Meilės neišsipildžiusios — tą ilgesį, 
Kaip paskandintus burtus savyje nešiosiu. 
Ir tą kertelę širdies klajūnės 
Niekam paliesti nebeduosiu.

Nes meilės tiesa — man tik iliuzija,
Dužtą žaislai vaikų stikliniai,
Ir ne žydėjimas gegužyje, 
Tik sniego raštai, šalti lediniai.

Aš klaidžioju dievų miškuos, 
Ieškodama ramybei tako.
Tik neraudoju meilės tos, 
Kurios pajusti man dar neteko.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MOTERŲ BIULETENIS

Neseniai išėjo Lietuvių katalikių moterų 
organizacijų pasaulinės sąjungos šių metų 
biuletenis „Žinios“ Nr. 1 (13). Turiny: 1. 
PLKMOS Tarybos suvažiavimas, 2. B. 
Venskuvienės tarptautinės veiklos prane
šimas, 3. Prelato J. Balkūno pagerbimas ir 
kitos žinios, 4. Pasaulio katalikių moterų 
unijų suvažiavimas. (ELTA)

LIETUVIŠKAI - PORTUGALIŠKAS 
ŽODYNAS

Brazilijos L. B. Akademinis Sambūris iš
leido lietuviškai-portugališką žodyną. Pa
ruošė — A. D. Petraitis ir L. Jodelytė. Žo
dynas yra 186puslapių, su įvadu ir paaiš
kinimais. Iš viso žodyne yra 5000 žodžių ir 
lietuviškų išsireiškimų bei santrumpų są
rašėliai. Dar pridėti dr. A. Klimo ir dr. J. 
Puzino straipsniai apie lietuvių kalbą.

Naujojo žodyno autoriai dabar ruošiasi 
išleisti antrąją žodyno dalį — portugališ
kai lietuvišką, kurioje bus daugiau kaip 
10.000 žodžių.

LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA
Ką tik pasirodė didžiulis 600 puslapių 

Prano Naujokaičio parašytas „Lietuvių Li
teratūros Istorijos“ I-sis tomas. Šis tomas 
apima lietuvių literatūrą nuo Mažvydo iki 
Maironio. Vėliau bus paruošti dar du to
mai. Iš pirmojo tomo matyti, kad tai žada 
būti pilnas ir objektyvus lietuvių istorijos 
tritomis, „siekiąs apimti visus literatūros 
reiškinius laisvajame pasaulyje ir okupuo
toje Lietuvoje“. Iš tikrųjų reikia stebėtis 
autoriaus ištverme ir atsidėjimu, paruo
šiant tokį veikalą emigracijos sąlygose.

Knygą išleido JAV LB Kultūros Fondas. 
Tiražas 1000 egz. Kaina 10.00 dolerių. 
Spaudos darbus atliko Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne.

Senoji Lietuva
Berenkant į Bradfordo miesto centrinę 

biblioteką rašytojų anglų kalba knygas, į 
rankas papuolė kun. J. B. Koncevičiaus, 
M. A. , S. T. D. veikalas „Russians Attitude 
towards Union with Rome“, šios knygos 
jau II laida pasirodžiusi Amerikoje 1927 
metais. Tai ar tik nebus viena iš nedauge
lio anglų kalba senesniųjų laikų knygų, 
kurioje plačiai minima senoji Lietuva. 
Toks yra trumpas tos knygos turinys.

Lietuviai, pagal istoriką Ramboud, yra 
sena Arijų (Aryan) tauta. Jie jau' priešis
toriniais laikais gyveno prie Baltijos jū
ros ant Nemuno ir Vilijos krantų.

Ir tik vėliau, kai totoriai pradėjo veržtis 
į Rusijos plotus ir 1224 metais sumušė ru
sus, lietuviai pamatė pavojų ir patys pra
dėjo žygiuoti į Rusijos gilumą. Lietuviai 
norėjo pastoti totoriams kelią, kol dar anie 
nepasiekė Rusijos vakarų ir buvo toli nuo 
Lietuvos sienų. Pirmą kartą lietuviai ir 
rusai susidūrė 1225 metais. Nuo to laiko 
lietuviai nuosekliai veržėsi pirmyn ir jau 
1258 metais pirmas garsus Lietuvos kara
lius Mindaugas užėmė didelius Polocko 
plotus ir pasiekė net Smolenską. Totoriai 
sujudo ir su labai didele karine jėga ver
žėsi ne tik į dar neužimtus Rusijos žemių 
plotus, bet jau ir į lietuvių užimtas Rusi
jos vietas. 1275 metais totoriai jau buvo 
netoli Lietuvos sostinės. Čia jie susidūrė

tų. Paskui plėšikus iššaudo, kitus gyvus sugau
do, prasideda kaimuose ramus taikus gyveni
mas. Retkarčiais tik šiaip sau kaimynai iš „raš- 
kažiaus“ per ausis apsitalžo. Susirgę pas gydy
toją važiuoja, o kai gydytojas negelbsti, tai va
žiuoja į Truikėnus pas kleboną. Tas duoda spal
votų žirniukų, reikia tik atsiminti kokią valan
dą kokius žirniukus imti; jei atmintis nesusi
maišys, Truikėnų klebonas tave nuo bet kokios 
ligos išgydys.

Jau ir aušra nebetoli, reikia eiti kiek nu
migti irol vyrai iš nakties žvejonės grįš. Iš
kalbėta beveik per visą naktį, bet ir nenuos
tabu; kiek sobybų aplankyta, kiek plėšikų su
gaudyta, kiek ligonių per tą laiką Truikėnų 
klebonas išgydė.

Atostogos ar ne atostogos, gyvenimas ei
na kaip ėjęs, žmonės gimsta, vedasi, serga, 
miršta. Pažįstamas ligoninėje guli, reikia nu
eiti aplankyti. Auld Frank pats praėjusias 
atostogas ligoninėje praleido, žino koks bran
gus ligoniui kiekvienas lankytojas. O ir pa
čiam lankytojui lankymas į naudą išeina: pa- 
lygni savo tikras ar įsivaizduotas nelaimes su 
kito žmogaus būsena ir tos nelaimės nu- 
blunksta.

Kitas pažįstamas penkiasdešimt metų 
vedybų sukaktį švenčia, klausia ar ateisiąs. 
Ką gi, reikia nueiti pasveikinti žmones. Auld 
Frank niekada nesuruoš jokių vaišių, nebus 
jokios progos, vienintelė priežastis kai jo pa
žįstami kartu susirinks bus jo laidotuvės. Tai 
dabar ir stengiasi jis su visais draugystėje gy
venti, kad į tą paskutinį subuvimą kuo dau
giausiai sueitų. Auld Frank buvo tik dvylikos 
metų kai tie sukaktuvininkai kėlė vestuves, o 
dabar nežinantis kažin ar įspėtų katras iš jų 
jaunesnis — jis ar Auld Frank.

(Bus daugiau)

100 METŲ LIETUVIS

Putname (JAV) senelių namuose gyve
na lietuvis Jokūbas Jonuška, kuriam lie
pos 25 d. sukako 100 metų. Jis kilęs iš Laz
dijų valsčiaus. Į JAV atvažiavęs 1907 m. 
Dirbęs įvairius darbus, įskaitant anglių 
kasyklas. 1911 m. buvęs apsilankęs Lietu
voje, bet po metų vėl grįžęs į Ameriką. 
Jaučiasi neblogai, tik kojos esančios nusil
pusios. Akys dar tiek geros, kad pajėgia 
skaityti lietuvių spaudą.

DAR TRŪKSTA
Lietuvių Fondo valdybos pranešimu, lie

pos mėnesio gale Fondas jau turėjo 942,517 
dolerių. Vadinasi, iki milijono dar trūksta 
58,483 dol. Tikimasi iki metų galo pasiekti 
ir viršyti L. F. pirmąjį milijoną.

NE DAILININKAS
L. Dovydėno knygoje „Pašiurpo mano 

velnias“ pažymėta, kad viršelio dailininkas 
yra B. Jacikevičius. Iš tikrųjų, kaip B. Ja- 
cikevičius aiškinasi „Naujienose“ (Nr. 
163), jis nesąs dailininkas ir tokiu nepre
tenduojąs būti. Todėl tiksliau būtų buvę 
nurodyti, kad viršelį piešė B. Jacikevičius, 
neminint žodžio dailininkas.

CIRKO ARTISTAI
„A. L. Balsas“ rašo apie Maskvos cirko 

gastroles Buenos Aires mieste. Tame cirke 
dalyvaują ir du lietuviai — ekvilibristai 
Zigmas Černiauskas ir Vita Gineikaitė- 
Černiauskienė. Artistų programa esanti 
pasigėrėtina, tačiau niekur neminima, kad 
jie lietuviai.

SUNKIAI VERČIASI
Buvęs Argentinos lietuvis Jonas Vasi- 

nauskas parašęs iš Kauno draugams laiš
ką, kad jo .padėtis esanti ne lengva. Iš ma

žos pensijos esą sunku verstis.

su gerai pasirengusia Lietuvos kariuome
ne, gavo į kailį ir, viską teriodami ir nai
kindami, pasitraukė į anksčiau užimtas 
Rusijos sritis pietuose.

Po dešimties metų (1285 m.), kada lie
tuviai vėl atsigavo ir susitvarkė, pradėjo 
žygį į Vidurinę Rusiją. Jie užėmė Tverą 
ir pasiekė net Maskvos priemiesčius. Di
dysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas 
1319 metais toli nužygiavo į pietinę Rusi
ją ir užėmė Kijevą su provincijomis. O jo 
įpėdinis Algirdas 1368 metais su didele 
Lietuvos kariuomene nužygiavo į vidurinę 
Rusiją ir apsupo Maskvą. Vėliau žymiau
sias Lietuvos valdovas Vytautas užėmė 
Ukrainą, Volyniją, Padoliją ir kitas Rusi
jos sritis iki Juodųjų jūrų. Taigi Vytauto 
laikais Lietuva tęsėsi nuo Juodųjų iki Bal
tijos jūrų.

Kai atsigavę totoriai vėl pradėjo verž
tis į vakarus ir norėjo pasiekti Vakarų Eu
ropą, jie 1399 metais ties Vorksla susidū
rė su Lietuvos kariuomene: totorių verži
masis buvo sulaikytas, jų galybė buvo su
naikinta ir pavojus Vakarų Europai, o 
kartu ir Lietuvai, buvo galutinai pašalin
tas.

Vytauto Didžiojo garsas, kaip valdovo ir 
kaip diplomato, pasklido visoje Europoje, 
ir Roma sutiko, kad jis būtų karūnuotas 
karaliaus vainiku. Karūnavimo apeigos 
turėjo įvykti 1430 metais Vilniuje. I šią 
šventę daugelis valstybių atsiuntė savo 
atstovus. Čia buvo atvykę Pietų, Vakarų 
ir Rytų Europos atstovai, graikai, vokie
čiai, Lenkijos karalius, rusai atsiuntė dau
gybę knezių. Tiek daug čia buvo suvažia
vusių svečių, kad kiekvieną dieną jie su
valgė po 700 jaučių, 1400 avių ir šimtus 
laukinių žvėrių.

Šventojo Sosto atstovai vežė Lietuvos 
Karaliui Vytautui karūną. Juos sulaikė 
lenkai, reikalaudami, kad Šventasis Sostas 
atšauktų savo sprendimą ir Vytauto neka
rūnuotų Lietuvos karaliumi.

XIV šimtmečio gale Lietuva buvo už
ėmusi tiek Rusijos teritorijos ir turėjo tiek 
daug rusų gyventojų, kad rusų žemių plo
tai ir jų gyventojų skaičius buvo 8 kartus 
didesnis, nei pati Lietuva su jos gyvento
jais. Tada Lietuvos valdovai vadinosi ir 
Rusijos kunigaikščiais.

Lietuviai, kurie gyveno senosios Lietu
vos srityse, iki XIV šimtmečio galo buvo 
stabmeldžiai - pagonys, o užimtų Rusijos 
sričių gyventojai buvo daugiausia rytų 
apeigų krikščionys. Mindaugas, pirmas ga
lingasis Lietuvos valdovas, tarpininkau
jant Livonijos brolijai, pradėjo derybas su 
Roma dėl krikšto. rop]eznis i„QCC/1tas III 
pavedė Kulmo vyskupui karūnuoti Min
daugą Lietuvos karaliumi ir įsteigti Lie
tuvoje vyskupo būstinę — pastatyti kated
rą.

Daugelį metų lietuviai kovojo su kry
žiuočiais, nes norėjo būti laisvi, nenorėjo, 
kad jie kištųsi į lietuvių vidaus reikalus ir 
nenorėjo, kad kryžiuočiai būtų tarpininkai 
tarp Lietuvos ir Romos. Ne ilgai tęsėsi 
Mindaugo ir Romos draugystė gal būt dėl 
to, kad Mindaugas tapo krikščioniu dau
giau dėl politinių motyvų: jis norėjo baig
ti kovas su kryžiuočiais, kad turėtų lais
vesnes rankas besirengiant užimti visą Ru- 
isją. Lietuvos gyventojai nenorėjo savo se
nojo tikėjimo keisti į krikščionybę, nes bi
jojo prarasti tautinį atsparumą, o taip pat 
nemėgo to tikėjimo, kurį kryžiuočiai skel
bė ugnimi ir kardu.

Toliau knygos autorius paduoda daugy
bę faktų, kaip krikščionybė pamažu, bet 
tvirtai įsigalėjo Lietuvoje.

Vik. Ignaltis
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21-OJI LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

Spalis

Nors Studijų Savaitė oficialiai prasidėjo 
tik pirmadienį, bet jau sekmadienį buvo 
šventinė nuotaika, kai Bowling Greene 
(Ohio) valstybinio universiteto profesorė 
germanistė Liuda Alssen parodė savo fil
mą apie M. K. Čiurlionį (skirta amerikie
čiams), pati komentuodama gyvu žodžiu. 
Filmas paliko labai gražų įspūdį ir iš 
pradžių sudarė pakilią nuotaiką, kuri 
dėjo visą Savaitę.

Dr. Gerutis, dėkodamas profesorei, 
vadino ją lietuvių tautos kultūros ambasa
dore. Filmą finansavo amerikiečių univer
sitetas, bet prisidėjo ir Lietuvių Fondas.

Pirmadienį Savaitės atidarymas. Jis pra
dėtas himnu. Dr. Gerutis pasveikino vyres
niosios kartos atstovus: gen. štabo pulki
ninką J. Lanskoronskį su žmona, buv. fi
nansų ministerijos ir užsienio reikalų mi
nisterijos direktorių Joną Norkaitį, didįjį 
kooperatininką J. Glemžą su žmona, 21 
metus Sibire iškalintą kankinį V. Stepona
vičių, 92 metų Palangos vaistininką Bag
doną.

Toliau sekė bendruomenių sveikinimai: 
dr. P. Radvila (Šveicarija), Barasas (Vo
kietija), dr. K. Čeginskas (Švedijos lietu
vių bendruomenės, Baltų Instituto Stock- 
holme ir Lietuvių Fronto Bičiulių vardu), 
pulk. J. Lanskoronskis (Belgija ir Prancū
zija), Mikaila iš Detroito (jis pastebėjo, 
kad ir okupuotoje Lietuvoje žinoma apie 
mūsų renginį Šveicarijoje).

Pirmoji paskaita buvo dr. Geručio. Įva
de jis pastebėjo, kad paskaita yra dalis ra
šomo darbo apie lietuvius Šveicarijoje. 
Veikalas susidės iš keturių dalių: Iki pa
saulinio karo, Pirmasis pasaulinis karas, 
Lietuvos nepriklausomybės laikai ir Trem
ties metai. Paskaitoje apžvelgta tik pirmo
ji dalis.

Prelegentas pastebėjo, kad Lietuvos san
tykiai su Šveicarija siekia lietuvių apsi- 
krikštijimo pradžią. Lietuvos atstovai da
lyvavo Bazelio bažnytiniame suvažiavime 
15 a. pirmoje pusėje.

Reformacijai paplitus Lietuvoje, didikų 
sūnūs lankė Ženevos ir Bazelio universite
tus. Lausanne akademijoje 1839 m. dėstė 
Adomas Mickevičius. 1815 m. Solothume 
apsigyveno Lietuvos žemių sūnus Tadas 
Kosciuška. Po 1831 ir 1863 m. sukilimų at
vyko nauja emigrantų banga, jų tarpe ir 
Telšių grafas Vladislovas Flateris.

Jau susipratę lietuviai, atsiradę Šveica
rijoje, buvo kun. Vladislovas Dembskis 
1863 metų sukilėlis, Jonas šliupas, Alfon
sas Moravskis, įsteigęs „užrubežinį lietu
viškos socialdemokratiškos partijos susi
vienijimą".

Zuriche 19 šimt. pabaigoje veikė lietuvių 
studentų draugija. 1904 m. atvažiavo Jo
nas Biliūnas, lankėsi Maironis, dr. Jonas 
Basanavičius. Iš kitų žymesnių Berne bu
vo gyd. Juozas Kaukas (ten miręs džiova), 
2000 rublių parėmęs „Varpo“ ir „Ūkinin
ko“ leidimą. Jis atvertė dr. Vincą Kudirką 
lietu vybėn.

Berne studijavo Jurgis Šaulys, Pijus 
Grigaitis, Antanas Garmus, Bronius Untu
lis, Vanda Tumėnienė ir kiti.

1895 m. įsteigtas Friburgo universitetas 
pasidarė katalikiškosios studentijos cent
ru. Čia sėmėsi mokslo, vėliau vyskupais ta
pę, Jurgis Matulaitis-Matulevičius, Pran
ciškus Bučys, Vincas Borisevičius. Fribur
ge ir Zuriche studijavo Marija Pečkaus- 
kaitė.

pat 
ly-

pa-

Popiet evang. kun. A. Franzkeit (gimęs 
Vokietijoje, išaugęs vokiškoje šeimoje Lie
tuvoje, 1926 m. atvykta j Kauna, aštuone- 
rių metų būdamas išmokęs lietuviškai, be
lankydamas pradžios mokyklą) skaitė lie
tuvių poezijos vertimus į vokiečių kalbą. 
Prieš tai papasakojo apie savo vertimus ir 
meilę Lietuvai.

Skaitomą kūrybą suskirstė į keturis cik
lus: pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Iš
versta Genio (pirmasis eilėraštis „Vėjas iš 
pietų“), toliau Babicko, Jovaro, Vaičiūno, 
Sruogos, Aisčio, Maironio, Bradūno, Na- 
gio, Putino, Rutkūno eilėraščiai. Užbaigta 
Brazdžionio „Oremus“.

Norėdamas perduoti nuotaiką, A. Franz
keit skaitė abiem kalbom. Savo gyva kal
ba ir ekspresingumu jis tiesiog sužavėjo 
klausytojus. Tur būt, visų nuomonė suta
po, kad reiktų susidomėti jo darbais ir pa
sirūpinti, kad vertimai būtų išleisti. Gal 
prisidėtų ir Lietuvių Fondas.

Antradienį pirmoji paskaita buvo prof, 
kun. dr. Jono Juraičio (Sion) „Vieno pa
saulio riboje“. Filosofinė tema paremta 
prof. St. Šalkauskiu. Terminai ir sąvokos, 
ypač neįpratusiems prie jų, reikalavo gi
lesnio‘susikaupimo, kartais net nuvargino, 
bet dr. Juraičio gyva, jaunatviška nuotai
ka skatino dėmesį iki pat galo. Gyvos dis
kusijos kilo dėl tariamo lietuvių „rytietiš- 
kumo“. Įtartas ir Solovjovas, kuris Šal
kauskiui padarė įtakos.

Popiet gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius, M. A. (Huttenfeld) skaitė pa
skaitą: Idėjinė Jurgio Baltrušaičio ir Faus
to Kiršos poezija. Jos santrauka bus iš
spausdinta atskirai.

Trečiadienį padaryta ekskursija į Lucer- 
ną, kur, kaip jau buvo rašyta, aplankyta 
lietuvių dailininkų kurinių paroda. Diena 
pasitaikė šilta, saulėta: besigrožėdami eže
ru ir krantais, studijų dalyviai pasijuto 
tartum tėviškėje, tartum keliautų Nemu
nu. Dainos nenutilo iki pat Lucemos,

Ketvirtadienio rytą prof. dr. Juozo Ereto 
paskaita: Šveicarai akademikai nepriklau
somoje Lietuvoje, šios paskaitos santrau
ka spausdinama „Europos Lietuvyje“, to
dėl jos plačiau neminėsiu.

Popiet mano paskaita: „100 metų nuo 
Valstybės Prezidento Antano Smetonos gi
mimo“. Įžangoje paklausiau, ar mes kol 
kas pajėgūs pažvelgti į Smetoną, jo kovas, 
siekiant Lietuvai laisvės objektyviai. Ne
priklausomybės periodas, perversmas, pas
kutinieji įvykiai. Smetonos kritikų kriti
ka. Išvada: žinant visą praeitį, žinant da
romas ir padarytas klaidas, Smetona gali 
būti tik labiau suprastas, išteisintas ir pa
gerbtas.

Vakare sekė doktoranto Petro Nevulio 
(Freiburg) paskaita. Kooperacija nepri
klausomoje Lietuvoje. Jos pradžia, išsiplė
timas, laimėjimai. Kai kuriuos klausimus 
vėliau įdomiai papildė J. Glemža.

Penktadienio rytą paskaitą skaitė dr. 
Kajetonas Čeginskas (Uppsala): „Egzodas 
laiko slinktyje — 1944-1974“. Egzodo ter
minu jis pavadino masinį lietuvių išsikėli- 
mą iš tėvynės antrojo pasaulinio karo ga
le. Tai buvo masinė tautinė demonstracija 
ir protestas, kurį kiekvienas pabėgėlis as
meniškai pakartojo, atsisakydamas poka
rio metais grįžti į okupuotą Lietuvą ir pa
sirinkdamas emigraciją. Išsisklaidę po pa
saulį, išeiviai sustiprino Lietuvos ryšius ir 
išplėtė jos spinduliavimą. Egzodas atliko 
didelį vaidmenį pirmaisiais pokario me
tais, kai stalininė izoliacija buvo Lietuvą 
visiškai atskyrusi nuo pasaulio. Lietuvių 
buvimas už tėvynės ribų ir šiandien labai 
reikšmingas.

Apžvelgęs pokarinį išeivių judėjimą 
skaičiais, dr. Čeginskas konstatavo, kad 
egzodo protestas prieš Lietuvos pavergimą 
ir jos prievartinį susovietinimą paliko gilų 
pėdsaką tarptautinėje plotmėje.

Plačiau panagrinėjęs poslinkius egzodo 
kartų kaitoje, paskaitininkas užbaigė to
kiais žodžiais: „Egzodas laiko slinktyje sa
vo šviesa ir šešėliais yra sklidinas žmogiš
kojo taurėjimo ir pagundų šaltinis užsie
nio lietuviui. Įkvėpiantis tam, kas įkvėpi
mo ieško. Žlugdantis tam, kas žlugti nori. 
Daugelio galimybių būklė.“

Ta proga noriu priminti, kad dr. K. Če
ginskas yra skandinaviškojo Baltų insti
tuto vicepirmininkas.

Popiet prof. dr. Jono Griniaus paskaita: 
„Juozas Paukštelis — romanistas“.

Kreipdamas Studijų Savaitės dalyvių 
dėmesį į okupuotos Lietuvos rašytojus, dr. 
Grinius kalbėjo apie romanistą J. Paukš
telį, kuriam šiemet sukako 75 m. amžiaus. 
Papasakojęs svarbesnius rašytojo gyveni
mo momentus, ypač iš jo jaunystės, prele
gentas trumpai supažindino su trilogija 
apie kaimo samdinius ir ilgiau sustojo ties 
„Kaimynų“ romanu, pavadindamas jį 
Paukštelio šedevru. Šiuo kūriniu rašytojas 
yra laimėjęs pastovią vietą lietuvių litera
tūroje, bet ne tuo, kaip dažnai sakoma, kad 
atvaizdavo patriarchališko ir krikščioniško 
Lietuvos kaimo susidūrimą su miesto he
donistine kultūra, bet kad šią temą supynė 
su kitom trim žmogiškesnėm, būtent, su 
turtingo ūkininkaičio ir smulkaus nuomi
ninko dukters nelaiminga meile, motinos 
slapta skaudžiai pralaimėta kova prieš 
mylimą sūnų dėl jo labo ir žmogiškos bū
ties trapumu bei praeinamybe. Šios trys 
daugiau ar mažiau egzistencinės temos iš
kelia J. Paukštelio „Kaimynų“ romaną iš 
aktualijų į visažmogišką aukštumą, o pa
sakojimo lyrinis tonas, tartum lietuvių 
liaudies dainų aidas apie žuvusią jaunys
tės laimę, padaro tą kūrinį artimą lietuvio 
Širdžiai.

Vakare „Tėvynės valandėlė“. Ją atliko 
dainininkė Laimutė Stepaitienė iš Čikagos, 
kun. Franzkeit ir mūsų šaunusis jaunimas. 
Mergaitės, tautiniais drabužiais pasipuo
šusios, nuteikė šventadieniškai.

Skaityti mūsų rašytojų kūriniai, turį ry
šio su Šveicarija ir bent atminimuose su 
Lietuva. Pirmoji pasirodė Violeta Herma- 
naitė iš Miuncheno, perskaitydama Biliū
no kūrinėlį; po jos Marytė Matulaitytė iš 
New Yorko skaitė Šatrijos Raganos ištrau
ką. Keturios mergaitės iš Miuncheno pa
deklamavo, pavaizdavo Maironio „Ant ke
turių Kantonų ežero“.

Solistė L. Stepaitienė turėjo du gerus 
akompanistus: Eugenijų Krikščiūną iš To
ronto ir Alfredą Hermaną iš Miuncheno 
(jis muzikos mokytojas). Pirmoje dalyje 
išgirdome Šimkaus „Kur bakūžė samano
ta“, Banaičio „Tulpes“; antroje dalyje Ja- 
kubėno „Gėles iš šieno“ ir Vanagaičio „Do
bilėlį“. Plojimo priversta, dar dainavo ita
liškai ir vėl lietuviškai. Gyvenantieji Eu
ropoje, tikiu, galės ją vėl išgirsti, nes, kaip 
teko girdėti, keliaujanti su vyru, kuris tar
nybos reikalais dažnai vyksta į Europą.

Po koncerto kalbėjo lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas Alfredas Lucas, dėko
damas už parodytą širdingumą, žadėdamas 
veikti, nenuleisti rankų.

Jau mums pažįstamas A. Hermanas pa
deklamavo Maironio „Rigi Kulm“, ir vėl 
išgirdome kun. A. Franzkeit, kuris lietu
viškai ir vokiškai padeklamavo Aisčio 
„Peizažą“, Bradūno „Vakaro maldą“ ir už
baigė su Kudirkos „Labora“. Negailėta ir 
jam katučių.

Užbaigai jaunimas pašoko „Kubilą“, bet 
šį kartą be tautinių drabužių, norėdamas 
pabrėžti, kad bet kur ir bet kada jį galima 
sušokti. Gera pamoka ir vyresniajai kar
tai. Negalėsime dabar teisintis, kad netu
rime taut, drabužių, reikės visiems miklin-

ti kojas ir mokytis, kad koks „Oželis“ ne
išeitų. ..

Po „Tėvynės valandėlės“ graži nuotaika 
ilgai neatslūgo ir dainuota iki vidurnak
čio.

Tas mūsų jaunimas ne tik gražus pasi
žiūrėti, bet ir labai demokratiškas. Nežiū
rint profesijų ir mokslinių laipsnių, visi 
tempė kėdes, tvarkė stalus, stūmė fortepio- 
ną.

šeštadienį kun. dr. Juozo Vaišnoros (Ro
ma) paskaita: „Lietuviškos spaudos drau
dimo laikotarpis“. Prelegentas, atrodo, su
rinko labai daug naujos medžiagos, bent 
man dar kitur negirdėtos, neskaitytos. Jis 
naujai nušvietė ne tik praeitį, bet ir ateitį. 
Pateikė daug skaičių. Ši paskaita bus iš
leista atskira 'knygele, taigi visi turėsime 
progos paskaityti. O bus verta, nes labai 
įdomiai parašyta, tarsi koks romanas.

Tuoj popiet p. V. Gegeckas (Zurich) paš
to ženklų rinkėjams, mėgėjams, papasako
jo apie Lietuvos pašto ženklus. Išprašiau 
jo paskaitą, nes, man atrodo, mes visi ma
žai apie tai žinome. Po to jis rodė savo 
puikų pašto ženklų rinkinį.

Vakare skubėta į Brunnen, kur įvyko Jo
hanuos Stasiulienės vadovaujamo lietuvių 
tautinių šokių ansamblio vakaras, daly
vaujant dainininkui Otto Linsi. Apie tą 
vakarą jau rašiau, taigi nekartosiu.

Sekmadienį iškilmingas mišias atnašavo 
vysk. dr. Deksnys. Tenka priminti, kad 
kiekvieną dieną prieš pusryčius buvo lai
komos mišios pastato koplytėlėje. Gyve
nantiems tarp svetimų, lietuviškos gražios 
giesmės darė didelį įspūdį. Bet ir svetimie
ji jomis žavėjosi.

Pagaliau paskutinis „Studijų Savaitės“ 
baigiamasis aktas. Dr. Čeginskas trumpai, 
kritiškai peržvelgė visą Savaitę, pasi
džiaugdamas laimėjimais. Jį ir visus kitus 
šios studijos sustiprino, įkvėpė jėgų. Nau
jas įnašas buvo kiekvieną dieną vis kitas 
moderatorius. Iš dalies tai buvo teigiama, 
iš dalies neigiama naujovė. Įdomu buvo 
pamatyti naują veidą, išgirsti naują žodį, 
bet gal nukentėjo visuma, sintezė.

Ta proga tenka priminti, kad pirmą die
ną pirmininkavo dr. Čeginskas, antrą dr. 
Norkaitis, ketvirtą inž. Stepaitis, penktą 
studentas, kurio (mea maxima culpa) pa
vardę praradau, bet mėginsiu atitaisyti, ir 
šeštą — Irena Kaestli-Augevičiūtė.

Pabaigoj buvo priimtos rezoliucijos, 21- 
sios Lietuviškųjų Studijų Savaitės sveiki
nimas ir sugiedotas Lietuvos Himnas.

LI ETI: VO J E
GLOBALINĖ VEIKLA

S. Lipskis, rašydamas „Kultūros Baruo
se“ (Nr. 8) apie lietuviškąją kino drama
turgiją, savo straipsnį pradeda tokiu įva
du:

„Kolūkio pirmininkas Trakimas — V. 
Bubnio romano „Po vasaros dangum“ he
rojus — sprendžia nelengvą uždavinį: kur 
gauti vožtuvo spyruoklę kombainui? Toks 
iš pirmo žvilgsnio pernelyg „smulkmeniš
kas“ kolūkio pirmininko rūpestis lengvai 
suklaidino vieną kritikę, kuri, recenzuoda
ma romaną, apkaltino Trakimo persona
žą... globalinės veiklos stoka."

Kaip suprasti globalinę ir mikrokasdie- 
ninę veiklą? Neseniai viename centrinia
me laikraštyje buvo tiksliai pastebėta, jog 
mūsų šalyje tūkstančiai kombainų ir trak
torių neveikia būtent dėl atsarginių dalių 
stokos: gamykloms pelningiau gaminti pa
čius kombainus, nei jų detales. Suvokę šią 
paradoksalią sutuaciją, mes nesunkiai su
prasime, jog iš pažiūros smulkmeniškas 
Trakimo rūpestis tampa kone globaliniu 
jo veiklos momentu — be vožtuvo nesisuks 
kombainas, be kombaino nesurinksi der
liaus.“

Čia, tur būt, kiek perdedama. Visoje 
Lietuvoje 1970 m. buvo 8.986 kombainai. 
Jeigu jų iš tikrųjų tūkstančiai neveikia, 
tai derliaus surinkimas Lietuvoje ne juo
kais gali virsti „globaliniu veiklos momen
tu“...

DAR TIK VIENAS
Leonpolio paukštininkystės tarybinio 

(sovchozo) ūkio visi gyventojai neseniai 
persikėlė iš vienkiemių į gyvenvietes. Tai 
esąs pirmas tarybinis ūkis, kuriame vien
kiemius jau paliko visi gyventojai. Atro
do, kad gyvenviečių kūrimas neina taip 
greitai, kaip būtų pageidaujama.

MILIJONAS MAGNETOFONO APARATŲ
„Elfos“ gamykla jau pagamino milijoną 

magnetofono aparatų „Daina“. Aparatai 
esą patobulinti — lempos pakeistos tran- 
sistoriais. Ateityje numatoma pradėti ga
minti stereofoninius aparatus su keturiais 
takeliais —kaip tai daroma Vakaruose.

ANKSTYBAS BULVIAKASIS
Šiais metais Lietuvoje labai paplito bul

vių maras, kuris naikina ne tik bulvieno
jus, bet ir gumbus. Norint išvengti didelių 
nuostolių, raginama bulves tuoj pradėti 
kasti.

KONCERTAVO ZALCBURGE
Vilniaus universiteto liaudies dainų ir 

šokių ansamblis rugpjūčio 13 d. koncerta
vo Zalcburgo mieste, Austrijoje. Pasiseki
mas buvo geras. (ELTA)

2000 DIPLOMŲ
Lietuvos valstybinė konservatorija šiais 

metais išleido 25-tąją laidą. Įteikti 65 dip
lomai naujiems muzikos specialistams. Iš 
viso jau esą pasiektas 2000 diplomų skai
čius. Konservatorijos rektorius yra prof. 
J. Karnavičius.

PARODA ATEIZMO MUZIEJUJE
Ateizmo muziejuje, Vilniuje suruošta 

pirmoji dailės paroda. Jos tikslas — pa
traukti į muziejų daugiau lankytojų. Da
lyvauja 15 dailininkų. Daugiausia reiškia
si skulptoriai.

„Parodoje su ypatinga pilietine drąsa 
skamba G. Gecevičiaus, R. Skuodžio saty
riniai piešiniai, išjuokiantieji „nekinta
mas“ bažnyčios dogmas. Satyros įtaigumui 
nenusileidžia tapytojo P. Anikėno paveiks
las „1948 m. bažnytinis natiurmortas“ 
(„K. B.“, Nr. 8).

Lietuvoje besilankant
Tur būt, retas žmogus Lietuvoje nėra 

gavęs siuntinių iš giminių ar draugų Va
karuose. Tie siuntiniai daugeliui padėjo 
geriau apsirengti, o kai kam net ir Žigulį 
įsigyti. Iš kitos pusės siuntiniai per ilges
nį laiką gerokai ištuštino išeivių kišenes, 
bet dailiai papildė Sov. Sąjungos iždą už
sienine valiuta.

Siuntinių įkarščiui kiek aprimus, buvo 
pradaryti vartai į Vilnių, o iš ten dar į 
Kauną, Trakus ir Druskininkus. To prada- 
rymo tikslas taip pat, tur būt, yra ne koks 
nors didelės brolystės aktas, o naujas bū
das pasipinigauti.

Į Lietuvą keliaujantieji pirmiausia ski
riasi į dvi pagrindines grupes: Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio Lietuviais Komiteto sve
čiai ir eiliniai keliautojai. Pirmųjų yra ne
daug, jie skaitomi nusipelniusiais ir privi
legijuotais. Apie juos šioje vietoje ir nebus 
kalbama. Antroji, daugumą sudarančioji, 
grupė yra eiliniai keliautojai, kurie dar 
'Skiriasi į dvi. dalis: ekskursantai ir pavie
niai besilankantieji asmenys. Paliekant vi
siškai nuošaliai politinius motyvus, norisi 
šiek tiek pakalbėti apie tuos eilinius ke
liautojus grynai iš praktiškosios ar mate
rialinės pusės.

įvairiomis progomis teko susitikti nema
ža lietuvių iš įvairių kontinentų, keliavu
sių apsilankyti tėvynėje. Kokie yra tų ke
lionių motyvai? Jaunieji beveik visi be iš
imties atsako norėję pamatyti savo tėvų 
gimtąją žemę, aplankyti pasakų šalį — 
Lietuvą. Nors kai kas ir priekaištauja dėl 
tų jaunimo kelionių, bijodami, kad jie ga
li būti indoktrinuojami, bet tas būkštavi- 
mas vargu ar gali turėti kok. pagrindą. 
Apie tai patys jaunieji jau yra daug kartų 
viešai pasisakę, tad jų argumentų nebever- : 
ta kartoti. Iš tikrųjų, tur būt, labai maža I

savo noru nebesugrįžo į tė- 
ten dabar važiuoja? Ar jie 
Vilnių, Trakus ir Druskinin- 
tai istoriniai Lietuvos mies-

dalis tautiečių yra užsispyrę neleisti savo 
vaikų į Lietuvą, jeigu jie tikrai ten nori 
nukeliauti.

Visai kita šneka apie vyresniąją kartą, 
kuri po karo 
vynę. Ko jie 
nori pamatyti 
kus? Žinoma,
tai, malonu, kad lietuviai ten gyvena. Ypač 
mielas Vilnius, senoji Lietuvos sostinė. Bet 
čia vis dar tik patriotiniai sentimentai, 
Vilnius vistiek dar nėra visa Lietuva. Kai 
naktimis sapnuojame Lietuvą, matome ne 
Vilnių ar Druskininkus, bet tėviškę, tas 
mažąsias vietoves, kuriose gimėme, užau
gome, mylėjome ir dirbome. Tas vietas 
mes norime pamatyti, ten gyvena mūsų 
broliai ir seserys, ten mūsų mintys ir sap
nai. O ar jas pamatome?

Kiekvienas besirengiantis į tėvynę, apsi
krauna dovanomis, nori artimiesiems ką 
nors prisiminimui palikti. Atvykus į mie
ląjį Vilnių, ypač pavieniai keliautojai, pa
mato, kad jų dovanos rusų muitininkų yra 
sudraskomos, subadomos, net saldumynai 
ir vaisiai gabalais supiaustomi. Dalis atsi
vežtųjų dovanų paprastai apmuitinama, ki
ta dalis visiškai atimama. Atvykėliai, tar
si kuo prasikaltę, tardomi ir iki paskuti
nės siūlės krečiami. O po to — keliauk į 
iš anksto apmokėtą viešbutį, kuriame ne 
visada rasi vandens, bet tikrai užtiksi ne 
labai išmoningai paslėptus mikrofonus.

Anksti rytą prie viešbučio durų jau lau
kia giminės ir artimieji. Kartais net visa 
šimtinė. Tokio skaičiaus niekas net į vieš
bučio laukiamąjį neįsileis. Stovi žmonės 
gatvėje su ryšuliais, su rūkytomis dešro
mis, kumpiais, skilandžiais — visi nori at
vykusiam dovanų įteikti. Ir ką tu su tais 
visais atvykusiais darysi? Nėra laiko su

Lukiškių kalėjimo vartai Vilniuje

KAS TAS V. BARANAUSKAS?
„Kultūros Barai“ (Nr. 8) aprašo prieš 

50 metų New Yorke mirusį „medalininką 
ir plaketininką mūsų tautietį Viktorą Ba
ranauską, kurį amerikiečiai vadino Vikr 
tor D. Brenner.“

1909 m. jis pagamino JAV centro modelį 
su A. Lincolno atvaizdu ir savo paties 
„VDB“ inicialais. Vėliau, kai jau buvo iš
platinta daugiau ‘kaip 22 mil. monetų, 
„VDB" inicialai turėjo būti pašalinti.

V. Baranausko kūrinių esama beveik vi
sos Europos muziejuose. M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus Kaune taip pat turįs JAV 
centą su autoriaus inicialais, L. Bethove
no, A. Loncolno, Nanseno ir kitų asmenų 
medalionus bei plake tęs.

„Gyvendamas ilgesnį laiką Amerikoje ir 
nuolat bendraudamas su vietos žmonėmis, 
V. Baranauskas primiršo tėvų kalbą, ta
čiau visada didžiavosi, jog esąs lietuvis. 
Nors iš tėvynės buvo priverstas bėgti, bet 
ją minėjo su meile ir pagarba.“

Tuo tarpu L. Enciklopedijoje (III t„ 237- 
38 psl.) rašoma, kad Viktoras Dovydas 
Brenneris kilimo buvo žydas, mokęsis 
Šiauliuose talmud-torėje. „Kadangi jis 
kaip iš Lietuvos kilęs buvo laikomas JAV 
lietuviu, tai kiti ir jo pavardę sulietuvino Į 
Baranauskį, nors nei jis, nei jo tėvas nie
kada tokios pavardės nesiskelbdavo.“

Kas iš tikrųjų buvo tas garsusis Brenne- 
ris-Baranauskas?

ESTŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Estų centro komitetas Vokietijoje, birže

lio 22 ir 23 d. ruošia Europos estų dainos 
šventę Minsteryje, kur dalyvaus 11 chorų 
iš Anglijos, Belgijos, Prancūzijos, Vakarų 
Vokietijos ir Švedijos. Šventėje dalyvaus 
apie 350 choristų bei solistų ir apie 100 
tautinių šokių šokėjų. Estų dainos švenčių 
tradicija jau peržengė šimtmetį, nes pir
moji dainų šventė Estijoje įvyko dar po
rą metų pirm latvių dainų šventės, o lat
viai savo dainų šventės šimtmetį atšventė 
praeitais metais.

Nemakš- 
tu pats, 
atvežtas 
atmatų

kiekvienu išsikalbėti, pasipasakoti.
Vienas juokdarys sakosi bandęs visą 

skaitlingą giminę į parką nusivesti ir ten 
nuošalioje vietoje visiems kartu apie save 
papasakoti. Deja, Vilnius — ne Londonas, 
čia nėra Speakers corner... Gerai, jei pa
siseka bendrus pietus ar vakarienę suor
ganizuoti, o šiaip ir išsiskiria tūkstančius 
mylių keliavęs tautietis, savo mylimuosius 
tik per petį paplekšenęs. Nakvynių mieste 
juk visiems nepasamdysi, o be to, rytoj 
kolūkyje ar fabrike darbas laukia. Tad ir 
skirstosi visi į savo gimtuosius 
čius, Krekenavą ar Užpalius, o 
diskretiškai sukrovęs giminių 
gendančias dovanas į viešbučio
krepšius, pamažu pradedi pakuotis atgal...

Tiesa, vienas kitas bando slaptai iš Vil
niaus pasprukti, kartais net ir tėviškę pa
siekia. Kitas slaptai pasidaręs ir gimtinės 
nuotrauką parsiveža, bet tai tik laimingie
ji atvejai. Šiaipjau žmonės bijo prasiženg
ti įstatymams, nes ne vienas buvo pagau
tas, tardomas, o kartais net tą pačią dieną 
lėktuvu atgal išskraidintas. Ir nebandyk 
viešai pasiteirauti, kodėl taip ar kitaip at
sitiko — sugrįžusieji nebeatsakys. Jiems 
„patarta“ tylėti, nes ten liko artimieji, ku
rių jie važiavo aplankyti. Ten gal liko pa
siligojusi motina ar negalėjęs tuo metu į 
Vilnių atvykti brolis. Tų jų nesutikai, bet 
jie gali nukentėti. Įdomių ir tragikomiškų 
dalykų nutinka tose kelionėse. Daug nuo
taikingų dalykų išsprunka iš grįžusiųjų 
lūpų, kai jie privačiai prisimena atimtus 
suvenyrus, sugadintus filmus. Bet, gink 
Dieve, tik viešai apie tai nebandyk prasi
žioti.

Tad ir kyla klausimas: ko pagaliau ten 
važiuota? Kam gaištas laikas ir išleista 
tiek daug pinigų? Atrodo, kad būtų laikas 
pagalvoti tiems, kurie Lietuvoje svečius 
priima ir tiems, kurie ten važiuoja, kad ši
taip daryti neapsimoka. Jeigu dar vis bi
joma, kad atvykusieji gali suardyti per 50 
metų kurtąją socialistinę santvarką, tai te
gu pasijieka jiems užkelti ir Vilniaus var
tai. O jeigu nuvykusiems į gimtąjį kraštą 
neleidžiama net tėvų kapo aplankyti, ar 
gimtojoje pirkioje pernakvoti, tai verta 
pagalvoti apie geresnius būdus savo sun
kiai uždirbtiems pinigams išleisti, negu 
nervus gniaužianti kelionė į Vilnių.

J. Kantautas
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Sveikiname ir laukiame visos Anglijos lietuvius didžiajame sąskrydyje rugsėjo 21 d. 17.0 vai. Nottinghame

Lietuviu Kronika
„AIDAS“ PAS POPIEŽIŲ

Londone išeinąs lenkų dienraštis „Dzien- 
nik Polsky“ (Nr. 216) įsidėjo žinutę, kad 
popiežius Paulius VI priėmęs generalinėje 
audiencijoje Hamiltono mergaičių chorą. 
Popiežius pasakęs trumpą kalbą ir padė
kojęs „Aido“ chorui už jam padainuotas 
kelias dainas.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Šv. Onos Draugija Lietuvių Sporto ir 
Socialinio Klubo patalpose (345A Victoria 
Park Road.) spalio 5 d., šeštadienį ruošia 

rudens balių.
Pradžia 8.00 — 12.00 vai.
Įėjimas — 50 p.

Draugijos Valdyba

DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas spalio 19 d. Maloniai krei
piamės į' visus, kas tik gali paaukoti tur
geliui vartotų drabužių, avalynės, žaislų, 
namų apyvokos reikmenų ir kt.

Turgeliui skirtus daiktus prašome siųsti 
iki spalio 1 d. Dainavai, 1 Ladbroke Gdns. 
Wil 2PU arba palikti lietuvių parapijos 
klebonijoje.

Už jūsų gerą širdį iš anksto dėkojame.
Dainavietės

IŠVYKA Į NOTTINGHAMĄ

Išvykstame nuo Lietuvių bažnyčios, 21 
The Oval, Hackney Road, London E. 2 vi
durdienyje, t. y. 12 vai. punktualiai. Kas 
nori dalyvauti išvykoje, prašome galimai 
greičiau užsirašyti.

SKAUTIŠKAS POBŪVIS

Anglijos skautų aplankyti ir su jų drau
gais bei rėmėjais susipažinti praėjusį 
penktadienį Londone lankėsi iš JAV vyr. 
skautininkas P. Molis. Ta proga Anglijos 
skautų rajono vadas ir DBLS centro val
dybos pirmininkas J. Alkis L. Namuose su
ruošė jaukų susipažinimo pobūvį — vaka
rienę. Pobūvyje dalyvavo P. ir R. Moliai, 
Lietuvos charge de affaire V. Balickas su 
žmona ir daugiau kaip 20 skautų draugų 
bei vyresniųjų skautų ir jų vadovų.

Vyr. skautininką su pobūvio dalyviais 
supažindino rajono vadas J. Alkis. Po 
trumpos V. Balicko kalbos skautų vadei
va J. Maslauskas papasakojo apie P. Molį 
kaip skautą-žmogų. Iš jo kalbos paaiškė
jo, kad vyr. skautininkas paremia negausų 
skautų būrelį ne tik.gražiais žodžiais, bet 
ir piniginėmis aukomis. Kalbėtojas jam už 
tai padėkojo, o dalyviai pareiškė nuoširdų 
pritarimą.

Vyr. skautininkas Molis šiltais žodžiais 
išreiškė pasitenkinimą, turėjęs progos su
sipažinti su Londono lietuviais. Trumpai 
prabilo ir skautė R. Molienė.

V. Balickas, K. Barėnas, V. Jurėnienė ir 
K. Makūnas už talką skautams buvo apdo
vanoti specialiais žymenimis. Po to dar 
kalbėjo V. Zdanavičius ir Z. Juras.

Po K. Makūno gražiai paruoštos vakarie
nės skautų vadovai dar ilgai dalijosi įspū
džiais ir aptarė savo veiklos planus.

šeštadienio rytą vyr. skautininkas, lydi
mas londoniškių skautų, išvyko į Manches
ter} dalyvauti skautų sueigoje. Apie tai, be 
abejo, parašys Manchesterio skautai.

GUILDFORDAS

MIRĖ K. MIŠKINIS

Keista, kad apie savųjų tautiečių mirtį 
kartais sužinai iš anglų spaudos. Štai 
„Surrey Advertiser“ rugpjūčio 23 d. įsidė
jo straipsnį „Charlie — one of Nature's 
Gentlemen“, kuriame pranešama apie 
Guildforde gyvenusio lietuvio, dažno L. 
Sodybos lankytojo K. Miškinio mirtį.

Buv. gailestingoji sesuo D. Wharf rašo 
apie Miškinį — Charlie, kuris dirbo St. 
Lukes ligoninėje Radioterapijos skyriuje, 
kaipo slaugas. Ji rašo, kad šis lietuvis, ka
daise kalintas koncentracijos stovykloje, 
buvęs nepaprastai populiarus ligoninės 
personalo ir pacientų tarpe. Iš pradžių bu
vę abejota, ar vyras, ir dar svetimšalis, su
gebės dirbti anglų ligoninėje. Tačiau savo 
didelio pareigingumo ir gero būdo dėka, 
jis greitai pasidaręs nepamainomas perso
nalo ir pacientų draugas. Net nepakanka
mas anglų kalbos mokėjimas jam daugiau 
padėjęs, negu pakenkęs. Ligoniai ir perso
nalas mėgę su juo kalbėtis ir net draugau
ti.

Netikėtos mirties proga D. Wharf reiškia 
užuojautą jo žmonai Hildai ir draugams 
lietuviams.

K. Miškinio asmenyje ir L. Sodyba nete
ko vieno gero draugo ir dažno lankytojo.

MANCHESTERIS
IŠVYKO l KANADĄ

Š. m. liepos 28 d. Raimondas šiaučiulis 
jnr. išemigravo į Kanadą pas savo dėdę, 
kur dirbs savo įsigytoje dailidės profesijo
je.

Raimondas, gyvendamas Manchesteryje, 
dirbo su liet, jaunimu. Buvo skautas, šoko 
tautinius šokius. Gražiai kalba lietuviškai. 
Jam Manchesterio liet, jaunimas lietuvių 
klube surengė išleistuves.

¥* v . .. .Linkime Kanadoje gražiai įsikurti ir 
veikti.

NELAIMĖ DARBE
Š. m. rugpjūčio 30 d. darbe Š. A. L. BIU

LETENIO žinių redaktoriui (? Red.) ma
šina nupiovė pusę dešinės rankos piršto —- 
smilių. Šį skaudų įvykį apgailestaujame 
juo labiau dar ir todėl, kad tai yra pirštas, 
kuriuo reikia rašyti.

Linkime greito sugijimo.

KLUBUI 25 METAI
Rugpiūčio 31 d. Manchesterio Lietuvių 

Socialinis klubas savo patalpose surengė 
■klubo 25-kių metų gyvavimo minėjimą, ku
ris buvo susietas su metiniu klubo narių 
pobūviu. Į šį pobūvį — minėjimą atsilankė 
itin daug klubo narių ir kviestinių svečių. 
Klube tą dieną buvo daugiau kaip 120 
žmonių, kurie talpinos! dviejuose dideliuo
se kambariuose. Kambariai buvo sujungti 
garsiakalbiais. Toks didelis žmonių skai
čius susirenka tik retais atvejais.

Pobūvį — minėjimą atidarė klubo p-kas 
V. Bernatavičius ir palaimino vaišių sta
lus, kuriems gardų ir įvairų maistą paruo
šė M. L. M. R-lio „RŪTA“ narės.

Po pirmųjų tostų A. Kublinskas trum
pai nupasakojo klubo istoriją.

Iš pranešimo matėsi, kad lietuviai Man- 
chestery pradėjo kurtis apie 1885-tuosius 
metus. 1905 m. jie įsigijo užeigos namus. 
1925 m. įsigijo klubą Pilling Street, Roch
dale Road, kuris išsilaikė iki 1949 m. 1947 
m. į Manchester} atvyko daug lietuvių 
(D. P.). Pasirodė, kad turimasis klubas 
yra per mažas, ir jokia didesnė kultūrinė 
veikla yra neįmanoma. Nutarė pirkti di
desnį. 1949 m. sausio 8 d. nupirko dabarti
nį klubą. Skaitant nuo pirmojo klubo įsigi
jimo, išeina, kad Manchestery klubas vei
kia jau 70 m. Pirmieji šio klubo pionieriai 
yra senosios emigracijos lietuviai: V. Va
linskas, J. Muraška, P. Puodžiūnas, J. 

Orentas jnr., S. Misiukevičius; vėliau A. 
Kuzmickas, A. Kublinskas ii- daugelis ki
tų, kurių čia neįmanoma išvardinti.

Dabar klubas yra gražiai susitvarkęs. 
Ką tik įvesti visame klube nauji elektros 
laidai, o ilgai nenaudotame biliardo kam
bary įrengta puiki biblioteka ir skaitykla. 
Ši patalpa yra pats gražiausias klubo kam
barys. Visi kviečiami čia lankytis. Klubas 
kasmet užsako didžiuosius pasaulio lietu
vių laikraščius. Didžiausias klubo ttrūku- 
mas — nėra didesnės salės, kurią dabar 
per vėlu įsigyti. Klubas bus tobulinamas 
ir toliau.

Šiam jubiliejui atžymėti yra išleista 
Š. A. L. BIULETENIO Nr.,23 jubiliejinė 
laida, kurioje surašyta visa klubo istorija. 
Leidinį paruošė S. Lauruvėnas. Jame yra 
ir svarbesnių nuotraukų.

Klubą jubiliejaus proga sveikino ir gra
žios kloties linkėjo raštu Lietuvos Atsto
vas V. Bailokas ir DBLS p-kas S. Kasparas, 
žodžiu sveikino Bradfordo liet, klubo VY
TIS p-kas S. Grybas, DBLS Tarybos na
rys A. Bučys, kun. V. Kamaitis, licence

PAIEŠKOJIMAS
Prašomas atsiliepti Liudas Matthews — 

Matulevičius, gyvenęs 22 Northumberland 
St., Wallsend-on-Tyne, Northumberland. 
Paieško giminės iš Lietuvos ir Amerikos. 
Jis pats ar žinantieji apie jį prašomi rašy
ti: Z. Juras, 421 Hackney Rd., London E.2.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — rugsėjo 29 d., 11 vai.
HUDDERSFIELDE — rugsėjo 22 d., 1 v. 

p. p., metinės Mišios už a. a. Kaz. Le- 
vinsko vėlę ir paminklo pašventini
mas kapinėse.

HALIFAXE —■ rugsėjo 29 d., 1 v. p. p., St. 
Columba bažn.

LEICESTERYJE — rugsėjo 22 d., 16.15 
vai., Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — rugsėjo 22 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BIRMINGHAME — rugsėjo 29 d., 18 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — rugsėjo 29 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

inspektorius E. Jones, ugniagesių inspekto-1 
rius P. Tyrell, DBLS Rochdale skyr. p-kas 
D. Banaitis, LVS „RAMOVĖ“ Mancheste
rio skyr. p-kas K. Murauskas, Sekm. Mok. 
ir Skautų Tėvų K-to p-kas V. Kupstys. 
Klubo sekr. J. Podvoiskis trumpai nusakė 
klubo istoriją angliškai. Galiausiai klubą 
sveikino ir kalbėjo DBLS Manchesterio 
skyr. p-kas A. Jaloveckas.

Šiam pobūviui specialias programos ne
buvo. E. Murauskienė paskaitė angliškai 
tai progai pritaikintą savo eiliuotą kūrinė
lį, kuris visus gardžiai prajuokino.

Klubo pirmininkas padėkojo visiems už 
atsilankymą. Klubui sugiedota Ilgiausių 
Metų. Po to skambėjo linksmos dainos, vy
ko šokiai.

Šio garbingo jubiliejaus proga, klubui 
linkime ir toliau likti mūsų kultūrinio gy
venimo židiniu.

A. P-kis

NOTTINQHAMAS
ANGLIJOS LIET. KAT. BENDRIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Jis įvyks spalio 12 d., 14 vai., Liet. Židi

nyje, 16 Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telef. 062-865 738.

Kviečiami dalyvauti visų vietinių ALK 
Bendrijų pirmininkai — atstovai ir visi 
besidomintieji.

Spalio 13 d., 14. vai. Nottinghamo kated
roje susirinks vietos, apylinkių ir iš visur 
lietuviai specialioms Šventųjų Metų pa
maldoms.

Maloniai prašome visus suvažiavimo da
lyvius, ypač norinčius Nottinghame nak
voti, pranešti ALK Bendrijos sekretoriui 
kun. S. Matuliui, MIC, Židinio antrašu.

Ruoškimės. Laukiame!
A. L. K. Bendrijos Centro Taryba

BENDRIJA, LIETUVA IR ŠV. METAI

A. L. K. Bendrijos suvažiavimas vyks 
spalio 12 d., nuo 14 valandos, Lietuvių Ži
dinyje, gyvai atjaučiant kankinę, bet ne
palaužiamą Lietuvos Bažnyčią ir jaučiant 
laisvėje esančių uždavinius.

Viena suvažiavimo naujienų bus jauno 
liet, veikėjo dr. Antano Stepano, atvykusio 
iš Australijos, paskaita.

Po įvairių reikalų aptarimo žada būti 
meninė dalis bei liet, spaudos paroda, pri
simenant jos uždraudimo ir atkovojimo 
svarbiąją sukaktį.

Norintieji nakvynės, praneša Liet. Židi
niui: 16 Hound Rd., West Bridgford, Notts., 
NG2 6AH. Tel. 0602 — 865738.

Spalio 13 d., 14 vai. vietos katedroje bus 
visų lietuvių iškilmingos koncelebruotos 
pamaldos kovojančios Lietuvos ir Šv. Me
tų ženkle.

Visi iš visur maloniai kviečiami.
ALK Bendrijos C. Taryba

ŠVEICARDA
IRKLUOTOJAI Iš LIETUVOS

Nuo š. m. rugpiūčio 28 iki rugsėjo 8 d. 
Luzemo mieste vyko pasaulinės irkluoto
jų rungtynės, kuriose dalyvavo ir lietu
viai iš sovietinės Lietuvos. Pirmą kartą 
buvo surengtos ir moterų rungtynės.

Keturvietės su vairininke valties ko
mandą sudarė Vilniaus irkluotojos Albina 
Rustelytė, Regina Baltutytė, Palmutė Gan- 
siniauskaitė, Jūratė Narvidaitė ir Klavdi- 
ja Koženkova (Vilniuje gimusi ir augusi 
rusė). Pasiekusios finalinių kvalifikacijų, 
irkluotojos betgi medalio nelaimėjo, nes 
pateko į penktą vietą. Tuo tarpu vienvie
čių valčių rungtynėse vilnietė Genovaitė 
Ramoškienė laimėjo antrą vietą ir gavo si
dabro medalį.

Vyrų rungtynės prasidėjo rugsėjo 4 d. 
ir užtruks iki rugsėjo 8 d. Dvivietės valties 
irkluotojas yra kaunietis Vytautas Butkus, 
kartu su vienu rusu.

Pažymėtina, kad šių tarptautinių rung
tynių net du teisėjai yra lietuviai: Zigmas 
Jukna (Vilniaus irklavimo mokyklos di
rektorius) ir Jonas Jankauskas (Vilniaus 
universiteto vyr. dėstytojas). Kartu su 
rungtynių dalyviais atvyko keli Vilniaus 
irklavimo sporto veikėjai lietuviai.

LIET. SODYBA
PARENGIMAI

— Praėjusį šeštadienį (rugsėjo 7 d.) So
dybos šaulių klubas rungėsi su New Scot
land Yardo šaudymo klubu. Šį kartą New 
Scotland Yardas laimėjo 32 taškų persva
ra.

— Rugsėjo 14 d. Portsmouth*© šaudymo 
klubas atsigabena į Sodybą 35 asmenų V. 
Vokietijos geležinkeliečių sportinio šaudy
mo komandą. Jie Sodybos šaudykloj rung
sis su vietos šauliais ir pietaus Sodybos 
valgykloje.

— Rugsėjo 22 d. įvyksta žvejotojų klubo 
varžybos dėl klubo taurės.

— Spalio 6 d. meškeriotojai varžysis So
dybos ežere dėl Mr. Alexander'io taurės.

— Spalio 13 d. taip pat vyks meškerioji
mo varžybos. Šį kartą bus kovojama dėl 
Sodybą alum aprūpinančio Whitbread bra
voro taurės.

VOKIETIJA
HAMBURGO LIETUVIŲ SAVAITĖ 

HAMILTONO LIETUVAIČIŲ CHORO 
„AIDO“ ŽENKLE...

Hamburgo lietuviai labai apsidžiaugė, 
kad šiemet pasisiūlė atvykti iš Kanados 
Hamiltono lietuvaičių choras „AIDAS“. 
Šiam svarbiam įvykiui buvo rengtasi iš 
ankstb ir nutarta ta proga surengti „Ham
burgo Lietuvių Savaitę“. Hamburgo Lietu
vių Savaitės atidarymas įvyko ketvirtadie
nį, rugpiūčio 22 d. 19 vai. didžiojoje Kata
likų Akademijos salėje. Salė buvo papuoš
ta Lietuvos trispalve ir tautinėmis juosto
mis ir Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslu.

Lietuvių Savaitę atidarė kun. V. Šarka. 
Į jo sveikinimą atsiliepė gyvu žodžiu „Ai
do“ dirigentas ir lietuvių liaudies daina vi
sas mergaičių choras. Jie pademonstravo 
savo intensyvų darbą Kanadoje. Visi susi
rinkusieji gėrėjosi dideliu dainininkių bei 
dirigento entuziazmu.

Pertraukos metu visi dalyviai nuėjo į 
kitas dvi sales, kur buvo lietuviška meno 
paveikslų, plakatų, laikraščių, įvairių lei
dinių ir knygų paroda. Vienoje salėje mo
kyt. Alf. Krivickas išdėstė eksponatus iš 
dabartinės Lietuvos, o kitoje salėje ant 
stalų buvo sukrauta lietuviškos knygos, 
žurnalai, laikraščiai ir kiti leidiniai, pasi
rodę tremtyje — Europoje ir užjūriuose. 
Visa tai buvo įdomu ne tik lietuviams, bet 
ir svetimtaučiams. Svetimieji negalėjo at
sistebėti, kad lietuviai tremtyje išliko kū
rybingi ir sugebėjo išleisti daug gražių ir 
vertingų leidinių. Po šios apžvalgos vyko 
trečioji pirmos dienos dalis — filmai. Fil
mus rodė mokyt. A. Krivickas ir Robertas 
Meyer* is.

Antrąją dieną „Aidas“ lankėsi Hambur
go Miesto Rotušėje. Čia mergaites bei vi
sus kitus lietuvius prieėmė Senato Direk
torius Kultūros ir Mokslo Reikalams — 
Herr Bonnet, lydimas Herr Christensen'o. 
Direktorius savo kalboje pasveikino „Ai
dą“, atvykusį į garsųjį Hamburgo miestą, 
į kurį kasdien iš viso pasaulio atplaukia 
šimtai laivų, kuris yra meno ir kultūros 
centras, kur genialus mužikas Brahms'as 
įsteigė chorą ir ilgus metus jam vadovavo 
ir kur visada yra didžiausios galimybės 
kiekvienam pasireikšti, nes hamburgiečiai 
mėgsta gerą muziką bei jos atlikėjus.

Direktoriaus Bonnet kalbą išvertė kun. 
V. Šarka. Paskiau buvo pasikeista dovano
mis ir padėkos žodį gražia taisyklinga vo
kiečių kalba tarė E. Šakienė. Mūsų jauni
mas ir palydovai buvo pavaišinti gaivinan
čiais gėrimais ir cigaretėmis.

Hamburgo Rotušės didžiojoje karalių ir 
diplomatų salėje choras šeimininkų garbei 
padainavo 3 dainas: lietuviškai, vokiškai 
ir angliškai. Salė nepaprastai . graži ir 
akustiniu atžvilgiu ideali. Po šios ceremo
nijos valdžios tarnautoja anglų kalba aiš
kino didžiausias rotušės įžymybes — meno 
paminklus. Malonus vizitas truko apie dvi 
valandas. Priėmimu visi buvo patenkinti.

Popiet mūsų jaunieji menininkai nuvy
ko į Hamburgo Televizijos Studiją. Čia jie 
padainavo po vieną vokišką ir lietuvišką 
dainą. Buvo susuktas filmas. Vėliau dar 
sykį teko pasirodyti televizijoje su vokiš
ka daina „Freitagsmagazine“ programoje. 
Žavios tautinių drabužių spalvos, gražūs 
jauni lietuvaičių veideliai ir geras dainavi
mas buvo gera reklama visai lietuvių tau
tai. Po šio pasirodymo visi skubėjo į di
džiąją koncertų salę Hamburgo Universi
tete, kur jau gausiai rinkosi publika. Dau
giausia mokyklinis jaunimas. Netruko ir 
senesnio amžiaus žmonių. Buvo ir valdžios 
atstovų. Jų tarpe ir Senato Direktorius So
cialiniams Reikalams Herr Winkelmann, 
Kanados, Chiles, Belgijos ir Amerikos kon
sulatų atstovai. Matėsi įvairiaspalvių egzo
tiškų veidų, kurie atstovavo savo tautoms.

Visas vakaras tampa pasakų vakaru. Vi
si žiūrovai-klausytojai tarytum užburti 
klausosi kiekvienos dainos. Mergaitės tai 
jaučia ir dainuoja su didžiausiu užsidegi
mu. Puikiai sekasi ir solistui. Publika plo
ja ir tuo būdu rodo savo dėkingumą. Kele
tas dainų pakartojama.

Čia pasirodo chorvedys, kaip geras solis
tas. Jo balsas stiprus ir malonus. Balso 
tembras vidurinėje skalėje lengvas, žavus, 
tiesiog idealus!

Hamburge „Aido“ koncertas praėjo di
delio pasisekimo ženkle. Tai paliudijo žy
mūs vietos chorvedžiai, geri muzikai. Vi
siems lietuviams džiaugsmas ir pasididžia
vimas. Tai reprezentatyvus meno kolekty
vas, sugebantis tinkamai populiarinti lie
tuvišką dainą svetimtaučių tarpe. Po šio 
didžiai pasisekusio koncerto, choristės ir 
jų palydovai buvo vietos moterų rūpesčiu 
pavaišinti.

Kun. V. Šarka padėkojo „Aidui“, visiems 
vadovams, svečiams bei geradariams, kad 
prisidėjo prie pasisekusio koncerto. Choro 
vadovui, administratoriui J. Pleiniui, -pia
nistui J. Govėdai, choro valdybos pirmi
ninkei K. Pareštytei ir solistei buvo įteik
ta trispalvė juosta-kaspinas. „Aidas“ turės 
gauti specialią lietuvišką lėkštę, kuri da
bar gaminama fabrike. Jas būtinai turės 
gauti Hamiltono „Aidas“ ir Cleveland© 
„Grandinėlė“, kurie labai gražiai pasirodė 
Vokietijoje ir kituose kraštuose,

„Aidas“ ir daugelis kitų lietuvių apžiū
rėjo'uosto įrengimus ir stebėjo laivų judė
jimą.

Vakare, 18,30 vai. šv. Ansgaro bažnyčio
je buvo pamaldos. „Aidas“ gražiai giedojo

lietuviškas Budriūno šv. Mišias. Vietos 
vokiečiai giedojo tris giesmes. Mišių pa
baigoje paprašė celebrantas J. E. vysk. Jo
hannes von Rudloff palaiminti mūsų jau
nimą, tautą, kunigus ir visus tikinčiuosius.

Po pamaldų visi lietuviai grįžo į Katali
kų Akademijos patalpas, kur vyko šokiai 
ir atsisveikinimas su viešniomis — svečiais 
iš Kanados bei kitų vietovių. Tai buvo 
Hamburgo Lietuvių Savaitės užbaiga.

Šioje vietoje norėtumėm Išreikšti didelę 
padėką Hamiltono lietuvaičių chorui „Ai
dui“ už visas dainas ir giesmes. Didelis 
ačiū priklauso visoms mergaitėms, choro 
vadovybei, palydovams, o ypatingai gerie
siems tėveliams, kurie pajėgūs savo vaikus 
taip gražiai išauklėti ir paruošti. Didelė 
pagarba priklauso solistui Vaclovui A. Ve- 
rikaičiui, pianistui Jonui Govėdai, „Aido“ 
administratoriui Jonui Pleiniui, tėvų komi
teto pirmininkui V. Šakiui, ponioms H. 
Norkienei, E. Šakienei, M. Borusienei, V. 
Morkūnienei, F. Krivinskienei, E. Barzevi- 
čiūtei ir daugeliui kitų, kurie savo darbu 
bei dideliu idealizmu atliko didelį lietuviš
ką kultūrinį žygį. Labai ačiū visiems Ka
nados lietuviams, kurie -rėmė šią jaunimo 
kelionę į Europą.

Puona
Jau senų senovėje žmogus patyrė, jog 

daugelio augalų, tuomet dar laukinių javų 
— kviečių, rugių, miežių, avižų, ryžių — 
grūdai skanūs ir maistingi. Surinktus grū
dus žmonės minkydavo ir virdavo iš jų ko
šę. O netyčia ant įkaitusių akmenų nukri
tęs grūdas ar nutiškusi košė davė mintį, 
kad iškepęs produktas ne mažiau gardus 
ir naudingas.

Vėliau žmogus įsitikino, jog iškepus ga
lima laikyti košę žymiai ilgesnį laiką. Ši
taip prėskos bandelės pavidalu maždaug 
prieš 10 tūkstančių metų atsirado pirmoji 
kepta duona. Prieš 6000 metų palaidotų 
genčių vadų bei karvedžių kapuose rasti 
iškeptos duonos likučiai.

Atsiradus akmens įrankiams, žmonių 
būstuose jau yra akmeninės girnos. Žmo
nės išmoksta malti grūdus, kitaip pertvar
ko židinius. Jie pastebėjo taip pat, jog mė
są, žuvį, riebalus, pieną, varškę su duona 
valgyti skaniau ir sveikiau. Ir duona tapo 
būtiniausiu produktu žmonių mityboje. 
Mokslas išaiškino, kad senovės Graikijoje 
kepėjai buvo labai gerbiami, šalyje veikė 
specialios mokyklos, kur buvo mokoma už
maišyti ir kepti duoną.

Duonos ir kitokių produktų iš miltų ko
kybę daugelyje senovės šalių griežtai kont- 
liavo valstybė. Vergas senovės Romoje 
mokėjęs užmaišyti ir iškepti duoną, kaina
vo dešimteriopai brangiau už gladiatorių. 
Už kepėjo nužudymą bausdavo trigubai 
griežčiau, negu už kurį kitą žmogų.

Kai kuriose Rytų šalyse į duoną žiūrėta 
kaip į šventenybę. Priesaika, duota duonos 
ir druskos vardu, būdavo laikoma griež
čiausia ir švenčiausia. Tokios priesaikos 
laužytojas neišvengdavo mirties bausmės. 
Duona ir druska senovės slavai sutikdavo 
karius, grįžusius iš žygio su pergale, ge
riausius bičiulius.

Ir vėlesniais laikais visi valdovai ir tur
tuoliai savo rūmuose laikė kepėjus, kad 
duoną galėtų valgyti pagal savo skonį. Di
dieji karvedžiai, jų tarpe ir Tamerlanas, į 
karo žygį visada imdavosi kepėjų. Vis dėl
to graikai, romėnai, egiptiečiai ir Rytų 
tautos dar ilgai nemokėjo rauginti tešlos, 
kepdavo tik prėską duo^ą. o mieiinimo 
būdą jie perėmė tik mūsų eros pradžioje iš 
slavų ir keltų, gyvenusių vidurio ir rytų 
Europoje. Slavai jau mokėjo daryti girą ir 
kepti raugintos tešlos duoną, o keltai ir 
Pabaltijo tautos jau tada net turėjo aluda
rių.

Gali kilti klausimas, kodėl taip vertina
ma duona ir kiti miltų kepiniai? Pirmiau
sia todėl, kad duona niekad neatsibosta. 
Apie kitus produktus šito nepasakysi. To
dėl mūsų šalyje žmonės valgo duoną kelis
kart dienoje. Per visą gyvenimą žmogus 
suvalgo apie 16.000 kilogramų duonos. Jo
je yra beveik visų gyvybei reikalingų me
džiagų: angliavandenių, baltymų, riebalų, 
vitaminų, kalio, magnio, fosforo geležies 
ir daugelio kitų mikroelementų. O mūsų 
laikais į tešlą galima pridėti ir kitų nau
dingų produktų, gerinančių tiek jos koky
bę, tiek skonį.

„V. L“

„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. rugsėjo 23 d.
— Nuvertintas anglų svaras. Vietoje 

4.03 dol. už jį bus mokama 2.80 dol. Ta 
proga rašoma, kad Anglija, kaip ir šian
dien, yra atsidūrusi sunkioje ekonominėje 
krizėje.

— K. Obolėnas pakviestas „Britanijos 
Lietuvio“ redaktorium.

— DBLS centro valdybai paremiant, Vo
kietijoje išleista K. Pelekio knyga „Geno
cide“.
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