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Visuomenininkas
Praėjusiame „Europos Lietuvio“ nume
ryje paskelbta labai įdomi žinutė, kad Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bendrijos Centro
Valdyba pavedė Anglijos L. K. B. Centro
valdybai sudaryti jury komisiją visuome
nininko premijai už 1974 metus skirti. Iš
tikrųjų komisija jau sudaryta ir jos sąsta
tas paskelbtas. Ir jeigu teisingai praneši
mo mintis buvo suprasta, tai ir premijos
kandidatas turės būti Anglijos lietuvis.
Jeigu taip, tai mūsų palyginti negausi lie
tuviškoji kolonija tikrai būtų pagerbta ir
įvertinta, numatant vienam jos nariui
skirti visuomenininko premiją.
Pranešime pasakyta, kad „premija ski
riama asmeniui, kuris savo visuomeniniu
veikimu daugiausia pasJtannavįo lietuvy
bės ir krikščioniškosios kultūros idealų
skiepijimui ir plėtimui lietuviuose, arti
miau siekiant visuomeninę organizacinę
veiklos plotmę“.
Kaip matyti, apybraiža gana paini. Pa
sitelkus lietuviškuosius žodynus ir encik
lopedijas, vis dėlto nepavyko visiškai tiks
liai nustatyti, už kokią veiklą premija bus
skiriama. Nesileidžiant į visuomenės ir vi
suomenininko sąvokų nagrinėjimą, numa
nu, kad premija numatoma asmeniui, dau
giausia besireiškiančiam lietuvybės ir
krikščioniškosios kultūros išlaikymo orga
nizuotame darbe.
Berods, dėl šitos premijos sąvokos ap
tarimo jau yra buvę šiokių tokių neaišku
mų ir praeityje. Būtų žymiai lengviau siū
lyti kandidatus, jei premijos gavėjo kva
lifikacijos būtų tiksliau nusakytos. Leng
vesnis būtų ir komisijos darbas — mažiau
susilauktų priekaištų, premiją paskyrrus.
Bet tatai nėra šio rašinio tikslas. Čia ti k
norima pasidžiaugti dviem dalykais ir pa
sidalyti viena kita mintimi.
Pirmiausia norisi pareikšti malonų pa
sitenkinimą, kad vis dėlto esama pasauly
je žmonių, kurie ne tik patys visą savo
gyvenimą yra paskyrę lietuviškam (ir
krikščioniškam) darbui, bet dar iš savo
asmeniškų išteklių skiria premijas ki
tiems, nepagailėjusiems šiek tiek laiko at
likti kiekvienam lietuviui privalomą pa
reigą. Tas asmuo yra kun. dr. Juozas
Prunskis, didysis lietuviškos spaudos my
lėtojas, rašytojas, redaktorius, žurnalistas
ir visuomenininkas.
Antrasis džiugus reiškinys yra tai, kad
toji premija neapsiriboja vien tik Ameri
ka, kur mecenatas gyvena ir dirba, bet
jau antrą kartą skiriama Europos lietu
viams. Koks tai didelis įžvalgumas —
premijomis paskatinti tų kraštų lietuviš
kųjų kolonijų veiklą, kur intelektualiniai
ištekliai yra gana riboti. Praėjusiais me
tais premija labai užpelnytai buvo pa
skirta A. Grinienei Vokietijoje, o šiais me
tais... pagyvensime — pamatysime.
Kartą jau šioje srityje įsibėgėjus, tebū
nie leista dar vieną kitą pastabą ar pagei
davimą ta proga pareikšti.
Piniginė premija yra ne tiek atpildas
už atliktą vienokį ar kitokį darbą, kiek
moralinis pasitenkinimas ir paskatinimas.
Todėl atrodytų labai tikslinga, kad pana
šias premijas pradėtų skirti ir Europos
lietuviškosios organizacijos ar mecenatai.
Pvz. premija jaunimui už geriausią raši
nį, už lietuvišką dainos ar taut, šokių
sambūrį, už perskaitytų lietuviškų knygų
skaičių ir kt. Visa tai skatintų veikti, or
ganizuotis. rūpintis mūsų lietuviškais rei
kalais. O svarbiausia, padėtų prisiauginti
naujų vadovų, kalbėtojų, laikraštininkų,
redaktorių.

Pagaliau dar kartą grįžtant prie visuo
menės ir visuomenininko sąvokų, norėtųsi
bent apgraibom tas sąvokas sukonkretin
ti, pažvelgiant į jas iš grynai lietuviško
taško. Imkime porą pavyzdžių. Vienas ak
tyvus veikėjas blaškosi iš posėdžio į posė
dį, iš susirinkimo į susirinkimą, norėda
mas visur pribūti, papirmininkauti, pagel
bėti. Grįžęs iš visokių paskaitų ar minė
jimų, jis krinta lovon, nespėjęs savo vai
kam net „Labanakt“ pasakyti. Dažniausia
jo vaikai to lietuviško „Labanakt" ir ne
besuprastų. Toks veikėjas dirba tik savo
kartai, nesirūpindamas, kas ateis jo pava
duoti.
Tuo tarpu esama vidutiniais vadinamų
lietuvių, kurie pasitenkina kuklesne veik
la, bet moko lietuviškai savo vaikus, pra
tina juos prie lietuviško rašto, verčia
draugauti su lietuviškai kalbančiais drau
gais. Neprasimuš toks žmogus į „nusipel
niusius veikėjus“, bet paliks įpėdinius, ku
rie pratęs dar bent vienai kartai nors ir
apsilpusią lietuviškąją veiklą.
Katras iš tų veikėjų būtų didesnis vi
suomenininkas, kuriam reiktų paskirti
premiją? Turint prieš akis labai suben
drintas premijų kandidatams parinkti in
strukcijas, komisijos darbas bus tikrai ne
pavydėtinas.
J. Vikis
SOVIETAI GERIA VYNĄ

Iš Briuselio gautomis žiniomis, sovietai
ketina pirkti iš Bendrosios Rinkos valsty
bių 100 milijonų litrų vyno. Apie tiek pat
vyno į Sovietų Sąjungą eksportuoja Ispa
nija. Be to, Argentina numato parduoti
sovietams 40 milijonų litrų vyno.
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Kronikos kaltos

pasidarė paklusnus Sovietų vyriausybės
įrankis“.
Toliau turinyje darbininkai klausia:
Du žymūs rusų disidentai, Andrėj Sa
„Kur yra vyriausybės mums pažadėtoji
charov ir Sergej Kovalev, 1974 m. gruo
laisvė? Kur dingo mūsų kalbos, susirinki
mų. organizacijų, spaudos ir demonstraci
džio 27 d. išvakarėse Pasirašė atsišauki
jų laisvės? Visos laisvės sutryptos polici
mą, kuris taip pradedamas: „šiandien, ant
jos batais ir kariuomenės priespauda. Jie
Naujųjų 1975 Metų slenksčio, mes reika
prižadėjo muims duonos, o gavom badą.
laujame amnestuoti sąžinės kankinius vi
Jie davė mums civilinį karą, kuris nutesame pasaulyje, paleisti visus tuos, kurie
riojo kraštą ir sužlugdė ekonominį gyve
kenčia dėl savo pažiūrų ir altruistiškos
nimą. Po socializmo priedanga, jie galuti
bei taikios gynybos kitų žmonių teisių“.
nai sunaikino pramonę ir savo neribotais
To laiško prieraše Sacharov pažymėjo:
„Šis laiškas parašytas gruodžio 26-27 nak
lui, galėtų ginti savo teritorijų ir laisvę. apetitais sužlugdė krašto finansus. Jie
JAV KAPITULIUOJA
tį. Dar neturėjau progos jį viešai paskelb
Tai yra klausimas, kuris pamažu vis rim įvedė kyšininkų ir sukčiautojų valdžią."
Tai yra kartūs žodžiai, pasakyti darbi
ti, kai gavau žinią, kad gruodžio 27 d. su
iki šiol atrodė, kad Europos saugumo ir čiau pradeda iškilti Vakarų Europos spau
ninkų, vos vieneriems metams praėjus po
imtas Kovalev".
bendardarbiavimo konferencija dar turės doje.
jų pačių sukeltosios revoliucijos.
nueiti ilgą kelią, iki 35 valstybių galvos
Gruodžio 28 d. Sacharov padarė tokį pa galės susirinkti Helsinkyje galutinio susi
VIKTORIJA NORI PAMATYTI TĖVĄ
BEVEIK VISKAS SUTARTA
reiškimą: „Areštuotas Sergej Kovalev, tarimo pasirašyti. Staiga dalykai pradėjo
biologijos mokąlų daktaras. Jis mano ar keistis: iš Vašingtono ateinančios žinios
Viktorija (29 m.) yra sovietų filmų
JAV užs. reikalų ministerija nelauktai
timas draugas. Jis nepaprasto dvasinio ty skelbia, kad JAV vyriausybė reikalauja žvaigždė, dalyvavusi 15-koje filmų pasta- pranešė, kad Europos Saugumo konferen
rumo ir stiprybės žmogus. Der neseniai Rytų-Vakarų konferenciją kiek galima tymų. Jos motina Zoja Fiodorovna taip cija galės būti užbaigta ir pasirašyta šią
mes abu tarėmės dėl Naujųjų Metų atsi greičiau užbaigti. Iki šiol skubėjo tik L. pat buvo aktorė. 1944 m. ji susitiko JAV vasarą. Teritoriniai, saugumo, sienų pa
šaukimo, reikalaujant politiniams kali Brežnevas, norėdamas savo valdymo erą laivyno karininką adm. Tate. Po trumpo žeidimo, nesikišimo j vidaus reikalus ir
niams amnestijos, šiandien jis ir pats ki apvainikuoti vakarinių Rusijos imperijos romanso jie galutinai išsiskyrė 1945 m., kiti politiniai klausimai jau esą išspręsti.
toj pusėj. Formali arešto priežastis — kal sienų saugumų stipriomis garantijomis.
paskutinę karo dieną.
Tuo tarpu likęs neišspręstas šeimų suvie
tinamas ryšium su Lietuvos Katalikų Baž
Vėliau Stalino policija už bendradar nijimo ir mišrių vedybų (kai ideologijos
Vakariečiai
samprotavo,
kad
jei
Brež

nyčios Kronikos leidimu. Tai, mano nuo
biavimą su amerikiečiais Zoją nuteisė su skiriasi) klausimas. Apie idėjų ir žmonių
mone, valdžiai patogus pretekstas teismą nevas skubinasi derybas baigti, tai jis tu šaudyti. Mirties bausmę vėliau pakeitė į laisvą tarptautini judėjimą net ir nebekal
ri
daryti
nuolaidų.
Pagrindinės
nuolaidos,
pravesti toli nuo draugų ir viešumos. Pro
25 m. kalėjimo, o 1955 m. ji vėl grįžo j bama. Manoma, kad apie birželį susirinks
tingas ir talentingas žmogus Kovalev jau kurių jie reikalavo, buvo didesnė informa Maskvą.
35 valstybių galvos sutarties pasirašyti.
daugelį savo gyvenimo metų pašventė cijos ir keliavimo laisvė ir įspėjimas iš
anksto
apie
karinius
manevrus
ar
kariuo

Viktorija
jau
buvo
8-nių
metų,
kai
sužmogaus teisių gynymui ir kovai už be
RAGINA NENUSILEISTI
teisiškumo iškėlimą aikštėn. Jis žmogaus menės perkeldinėjimus. Į abu klausimus žinojo, kas yra jos tikroji motina, o dar
Britų komunistų partijos pramonės orTeisių Gynimo iniciatorių grupės narys. sovietai atsakė — ne. Vakariečiai galvojo po aštuonių metų paaiškėjo ir tėvo isto
Amnesty International SSSR grupės ko- — palauksime ir pažiūrėsime, ar Sov. Są rija. Tuo tarpu adm. Tate (77 m.) gyvena ganiaztorius B. Ramelson išleido specialų
autorius ir autorius pagrindinių dokumen junga iš tikrųjų nori taikos ir saugumo Floridoje ir sunkiai serga širdimi. Apie atsišaukimą, kuriame ragina darbininkus
tų, nustatančių kelius kovai dėl žmogaus Europoje. Jie klausė patys save, kodėl so tai sužinojusi jo duktė Viktorija nutarė pamiršti vadinamąjį socialinį kontraktą
teisių mūsų krašte. Be triukšmo Kovalev vietai visada turi gauti, ko jie prašo, pa aplankyti savo tikrąjį tėvą. Paskelbdama ir reikalauti atlyginimų pakėlimo. Atsi
atliko daug gerų ir sunkių darbų.Tai ne tys nedarydami nei mažiausių nuolaidų. savo motinos istoriją viešai, ji tikėjosi šaukime nurodoma, kad algų pakėlimas
atsitiktinumas, kad, pvz., kaip tik jis su
Atrodo, kad Vakarų Europos valsty greičiau gauti vizą. Tačiau iki šiol ji tik neturi jokios įtakos į dabartinę infliaciją.
gebėjo nustatyti ryšį tarp Simo Kudirkos bėms atsakymą dabar pateikė dr. Kissin- tiek laimėjo, kad Viktorijos Fijodorovos
ISTORIJA BUS PERRAŠYTA
motinos ir JAV ambasados, kas galų gale geris. Jis pareiškė, kad detentė turi būti vardas pranyko iš sovietiškųjų filmų re
privedė prie Kudirkos išsilaisvinimo, šių išlaikyta, o tai bus įmanoma tik nusilei klamų. Jos tėvas, kuris nesitiki ilgai gy
V. Jagodkin, Maskvos universiteto ko
metų gegužės mėnesį, kartu su T. Velika džiant sovietams Europos saugumo konfe venti, patvirtino visą šią istoriją ir labai munistų partijos sekretorius, gavo Politnorėtų
sutikti
savo
dukterį.
Bet
vilties
ėst!
nova ir T. Chodorovič, Kovalev paskelbė rencijoje. Kitaip sakant, JAV kapituliuo
biuro įsakymą, kad Sov. Sąjungos istorija
nutarimą leisti „Einamųjų Įvykių Kroni ja ir, netiesiogine prasme, išduoda Euro nedaug.
būtų iš naujo perrašyta. Jame sakoma,
ką“, prisiimdamas sau atsakomybę už jos pą. Be abejo, derybos europiečiams pa
kad visi įvykiai turi būti pozityvūs. Net
.BRANGIAUSIA KNYGA'
paskleidimą. Tai buvo drąsus istoriškas sunkėjo. Jie dabar žino, kad patenkinda
Stalino pasmerkimas XX partijos kongre
žingsnis. Kartu tai buvo iššūkis tiems, kas mi JAV, nusileidžia Sovietų Sąjungai ir
Antrajame „Kontinento“ numeryje A. se. kurį padarė Chruščiovas, buvęs beveik
apšaukė Kroniką esant šmeižikiška ir an- užsideda kilpą ant savo sprando. Natūrali
Solženicynas
paskelbė turinį vienos bro visais atvejais klaidingas ir turįs būti
tisovietiška, prieš tuos, kas bijo tiesos ir išdava — nelaukti pagalbos iš kitur, o pa šiūros, kurią jis vadina „brangiausia kny peržiūrėtas.
viešumos. Vakarykštis areštas — kerštas tiems taip persigrupuoti, kad esant reikaga mano bibliotekoje“.Tai yra 1918 m. ko
PRANCŪZAI SUSTABDĖ
už padorumą ir drąsą. Aš šaukiuosi į Ser
vo mėnesį Petrograde (dabar Leningra
TRANSLIACIJĄ
gej Kovalev kolegas — viso pasaulio bio
das) darbininkų išleistas pamfletas, pa
logus. Aš kreipiuos į Amnesty Internatio
Vokiečių
spaudos
žiniomis, Prancūzijo
smerkiąs 1917 m. Lenino sukurtą bolševi
nal, kurios nariu Kovalevas yra ir kurio
kų režimą ir reikalaująs atsistatydinti je nuo sausio 1 d. turėjo būti sustabdytos
visa veikla atitinka šios organizacijos
Jau buvo rašyta apie žurnalistę Janice liaudies komisarus. Iki šiol niekur neskel radijo transliacijos į Rytų Europos kraš
dvasią. Aš kreipiuosi į Tarptautinės Žmo
Broun,
kuri 1973 metais laimėjo Ameri biamas pamfletas yra darbininkų susirin tus. Prancūzijos informacijos ministeris
gaus Teisių Lygą. Aš kreipiuosi j viso pa
kimo (1918 m. kovo 13-15 d.) raportas, iš- Rossi paskelbęs, kad prancūzai yra pir
saulio žmones, kuriems brangūs yra gėris, kos Lietuvių Gydytojų Draugijos premiją
keliąs jiems primestos valdžios melą ir mieji Vakaruose, kurie daro sovietams to
dora, intelektualinė laisvė. Aš kviečiu už geriausią straipsnį apie Lietuvą. Sau
apgaulę. To raporto įžangoje sakoma: kią nuolaidą. Sustabdymo priežastys nu
sio
10
d.
tą
straipsnį
ištisai
iš
„America
“
'
tarptautinę kampaniją už Sergej Kovalepersispausdino britų katalikų savaitraštis „Per vienus revoliucijos metus darbinin rodomos aukšti kaštai ir šaltojo karo už
vo išlaisvinimą“.
kai neteko savo profesinių organizacijų ir baiga.
„Catholic Herald“.
Kaip jau buvo rašyta, Sovietų Sąjungo
Iš tikrųjų, kas seka Lietuvoje leidžia
je prieš Sacharovą prasidėjo šantažo (gra mas Katalikų Bažnyčios Kronikas, tas la
sinama jo dukteriai, žentui ir anūkui) bai daug naujovių tame rašinyje neberas.
kampanija, Jo žmona Elena, kuri sunkiai Tačiau skaitytojams gali būti įdomus vie
serga akių liga, jau seniai padavė prašy- no ar kito klausimo kiek skirtingas aiški
mą vizai į Italiją gauti. Tačiau jai buvo nimas.
atsakyta. Anot paties Sacharovo pareiški
Pvz., ji galvoja, kad jautrų jaunuolį
mo per pasikalbėjimą su Kanados (Toron
— Rašytojo Bukovskio motina atsiuntė jybos laivas — fabrikas „Berezina“. Danų
to) komitetu Valentinui Morozui gelbėti, Romą Kalantų susideginti galutinai pa H. Wilsonui laišką, prašydama būnant pasiūlytos pagalbos, sovietai atsisakė.
jo žmona ir vaikaitis laikomi įkaitais. (E) stūmėjo Lietuvos vyskupų ganytojiškas Maskvoje, užtarti jos sūnų, kuris nuteistas
— L. Brežnevas po vieno mėnesio ligos
laiškas, kurį privertė parašyti tuometinis
vėl grįžo prie savo darbo Kremliuje.
Religijos Reikalų viršininkas Rugienis. 12 metų kalėti.
— Dr. Šterno sūnus, kurio tėvas nuteis
— Iš Vašingtono ateina gandai, kad Sov.
Tas laiškas pasmerkė Lietuvos katalikų
memorandumą, kurį buvo pasirašę 17.000 Sąjunga ketina atnaujinti diplomatinius tas 8 metus kalėti, gavo vizą į Izraelį.
— Sausio 29 d. streikavo Londono auto
tikinčiųjų. Specialūs sekliai kiekvienoje santykius su Izraeliu. Tie santykiai buvo
Mūsų mielam choristui-veteranui
busai,
reikalaudami geresnės apsaugos.
nutraukti
1967
m.
bažnyčioje sekę, kad laiškas būtų perskai
JARUI ALKIUI dėl tėvelio
— Specialistai pranašauja, kad pietinė- Vienas autobuso konduktorius neseniai
tytas. Kalanta ir kiti pasiryžėliai, norėda
mirties reiškiame nuoširdžią
mi atkreipti pasaulio dėmesį, pasekę čeko je Kalifornijoje gali neužilgo būti didesni buvo chuliganų mirtinai sužeistas.
— Britų-egiptiečių archeologų grupė ne
žemės drebėjimai.
užuojautą.
protestanto Jan Palacho pėdomis.
— British Medical Association paskel toli Kairo surado naują faraono kapą.
Antras
dalykas,
kurį
autorė
iškelia,
tai
Londono Lietuvių Choras
— JAV gynybos ministeris Schlesinger
Katalikų Bažnyčios Kronikų reikšmė. Da bė, kad du rūkoriai iš penkių nesulauks
vėl
pakartojo, kad Soviettų Sąjunga iš
pensijos
amžiaus.
bar tos Kronikos esančios verčiamos į ru
— A. Solženicynas daro žygių Italijoje, leidžia apsiginklavimui 20% daugiau ne
sų kalbą. Rusų ir kitų tautybių rezisten
tai jose įžiūri ne tik kovą dėl religijos, kad jo pirmosios žmonos knyga apie jo gu JAV. o išlaidos atominiams ginklams
yra net 60% didesnės.
bet ir dėl tautinių bei žmogaus teisių. Lie šeimos gyvenimą nebūtų paskelbta.
— Sausio 24 d., vainikuojant 101-jį Can
— A. Novotny (70 m.), buvęs Čekoslo
M. Poldmaa'i mirus, jo žmonai
tuvių taktas, žmoniškumas ir krikščioniš
vakijos prezidentas ir komunistų partijos terbury arkivyskupą dr. Coggan, pirmą
ka
meilė
per
Kronikas
vis
labiau
suarti

Vandai ir dukroms Koidulai ir
kartą dalyvavo ir Romos katalikų atsto
sekretorius, mirė nuo širdies atakos.
na Sovietų Sąjungos tautas.
Liūliai nuoširdžią ir gilią
— Britanijos pajūry pradėjo augti jū vai: kard. Willebrands, kard. Suenens ir
Savo rašinį J. Broun užbaigia tokiais
užuojautą reiškia
žodžiais: „Kai Lietuva buvo didelė vals ros žolė Macrocystis pyriphera, kuri užau kard. Marty.
— Vokietijoje gruodžio mėnesio preky
tybė, ji garsėjo religine tolerancija ypa ga po pėdą per dieną ir labai greitai dau
Birminghamo DBLS Skyriaus
čiai tarp žydų ir krikščionių. Nors sumen ginasi. Graso pavojus paplūdimiams ir bos balanso perteklius pasiekė rekordą —
6 bilijonus DM.
Valdyba ir nariai
kusi ir paniekinta, Lietuva dar turės su uostams.
—
Persijos
vyriausybė
pasikvietė
žino

vaidinti savo vaidmenį.“
mą Londono J. Sainsbury firmą patarti,
EUROPOS LIETUVIS —
kaip organizuoti „supermarkets".
■
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— Britų parlamentas priėmė nutarimą,
kad pensininkai ateity galės uždirbti iki
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Kultūros paraštėje

LENKAS APIE MOŠŲ LITERATŪRĄ

KOVA DĖL „KONTINENTO"

Praėjusiais metais Lenkijoje (Wroclau)
buvo išleista Zigmanto Stoberskio Miste
ria literaturi iltevskej (Lietuvių literatū
ros istorija).
Prakalboje autorius sako, kad tai yra
pirmasis Lenkijoje toks leidinys. Toliau
jis rašo: „Nors per keturis amžius lenkai
ir lietuviai turėjo bendrą praeitį, tačiau
nesiryžome lenkiškai išleisti veikalo, ku
ris būtų parodęs savaimingą lietuvių lite
ratūros istorinę plėtotę.“
Autorius sakosi norįs supažindinti skai
tytojus su pavėluoto lietuvių literatūros
atsiradimo priežastimi ir kartu su tauti
niu atgimimu bei tos kalbos gaivalinga is
torine plėtote.
Knygai medžiagą autorius ėmėsi iš Lie
tuvoje išleistos „Lietuvių Literatūros Is
torijos". Įvade jis sako, jog lenkuose vy
rauja klaidinga nuomonė, kad dėl vėlyvo
lietuvių literatūros atsiradimo esąs kal
tas lietuvių kultūrinis atsilikimas. Auto
rius griauna tokią pažiūrą. Jis sako:
„Mums Lenkijoje nedera apie tai kalbėti,
nes viena iš suvėlavimo priežasčių buvo
Lietuvos polonizacija, kuri prasidėjo ga
vus krikštą iš lenkų dvasininkų rankų“.
Autorius teigia, kad apie tautos kultūrinį
lygį daugiau pasako tautosaka, o ne išpru
sinto individualaus kūrėjo veikalai. Jis
rašo: „Atsiminkime, kad mūsų didžiausias
poetas Adomas Mickevičius įkvėpimą rieš
kučiomis sėmėsi iš lietuvių liaudies dai
nų, legendų ir Lietuvos istorijos.“ Adomas
Mickevičius rašęs apie vieną lietuviams
ypačiai būdingą bruožą. Esą turtingiausiame liaudies dainų rinkinyje nerasi nei
vienos ne tik nešvankios, bet ir dvipras
miškos dainos. Toje kalboje esą nežinomi
net nešvankūs sakiniai.- Keiksmažodžius
jie vartoja slaviškus, kurių niekad nerasi
padorioje lietuvių šeimoje.
Kitas didis lenkų rašytojas Kraševskis
saiko: „Iš dainų ir kalbotyros matosi, kad
Lietuva, priimdama krikštą, turėjo daug
aukštesnę civilizaciją, negu visų mano
ma“. Autorius pažymi, kad Lietuvoje Liet.
Kalbos ir Literatūros Institutas turi
250.000 liaudies dainų rinkinį.
Rašytinę lietuvių literatūros istoriją au
torius suskirsto į 7 laikotarpius. Kiekvie
name laikotarpyje jis apibūdina literatū
ros kryptį ir duoda rašytojų biografijas.
Jis teigia, kad esą duomenų, jog lietuvių
rašytinė literatūra prasidėjo XIV amžiu
je, tik jos pirmieji veikalai esą dingę.
Trečiame laikotarpyje lenkų-lietuvių
santykius taip apibūdina: „ XIX amžiaus
antrojoje pusėjė, panaikinus baudžiavą,
po 1863 metų sukilimo lenkų-lietuvių san
tykiuose iš lėto brendo krizė. Vis labiau
atbundantis lietuvių tautinis judėjimas,
kuris atvedė prie nepriklausomos Lietu
vos valstybės, lenkų pasiturinčiųjų sluoks
nių buvo reakcingai sutiktas. Ypatingai
dvarininkija nesuprato to reiškinio ir jo
istorinio tikslingumo."
Nepriklausoniybės laikotarpi autorius
taip apibūdina: ryškiai pakilo literatūros
meninis lygis, gimė naujos estetinės ’r
idėjinės kryptys, atsirado daug naujų ta
lentingų rašytojų. Autorius išvardija dau
gelį rašytojų ir duoda jų biografinius duo
menis. Išvardytų sąraše nėra B. Brazdžio
nio, Igno Šeiniaus, V. Alanto.
VI laikotarpyje (1940-1956 m.) kalbama
tik apie tarybinius rašytojus ir jų kūri
nius. Neminimas nei vienas rašytojas, pa
sireiškęs išeivijoje.

Pirmasis „Kontinento“ numeris rusų ir
vokiečių kalbomis jau beveik išparduotas.
Jame rašo, kaip žinoma, pasaulinio garso
antikomunistinės literatūros garsenybės
kaip Solženicynas, Sinjavskis, Brodskis,
Sacharovas, Ionesco, Džilas, kard. Mindszenty ir kt. Solženicynui atsisakius žur
nalą redaguoti, šį darbą apsiėmė V. Maxi
movas.
Atrodė, kad šis žurnalas, vieningos an
tikomunistinės minties užuovėjoje, norėjo
pasiekti tai, ko dar iki šiol nebuvo net
bandyta pasiekti: suvesti į vieną grupę
Rytų ir Vakarų rašytojus ir intelektua
lus, kovojančius už pasaulio dvasinį ir fi
zinį išlaisvinimą. Deja, jau pačioje pra
džioje įvyko nesusipratimas, gerokai aptemdęs pradėtąjį darbą.
„Kontinentą“ apsiėmė leisti ir tam rei
kalui sudarė specialią bendrovę žinomas
Vokietijoje spaudos magnatas Axel Sprin
ger. Tai yra pats galingiausias spaudos
baronas, dažnai verčiąs spaudą paklusti
jo norams, nesiskaitydamas su demokra
tijos principais.
Vokiečių rašytojas Guenter Grass pasi
priešino dėl Springerio įsikišimo ir pa
siuntė atvirus laiškus Solženicynui ir Sinjavskiui. Tuose laiškuose sakoma, kad
žurnalas atiduotas į tokio žmogaus ran
kas, kurio veikimas dažnai sutampa su
metodais, dėl kurių panaikinimo „Konti
nentas“ pasirodė pasaulyje. Žinoma, G.
Grass atsisakė žurnale dalyvauti, kol jis
palaikys draugystę su Springerio leidykla.
Abu rašytojai Grass'o patarimus atme
tė. Solženicynas tiesiog pareiškė: „Ar
mes galime rinktis leidėjus, kada galvoja
me apie 400 milijonų prispaustųjų žmonių
Rytų Europoje?“ Sinjavskis savo atsaky
me pabrėžė, jog šiuo metu svarbiausias
dalykas yra ne leidėjas, bet pats žurnalas.
Jis sako: „Jūsų įrodymai prieš leidėją yra
krūvos nepalankių spaudos iškarpų, tuo
tarpu mūsų argumentas yra lavonų kal
nai, tarp kurių nemaža rašytojų ir poe
tų.“
Šitoks susirašinėjimas yra nesantaikos
obuolys, įmestas j „Kontinento“ bendra
darbių draugiją pačioje jos užuomazgoje.
Nereikia ir aiškinti, kas tokio obuolio at
siradimu labiausiai džiaugiasi.
Tuo tarpu ruošiama „Kontinento“ pir
mojo numerio laida anglų ir kitomis kal
bomis. Kada ir kokiose sąlygose pasirodys
antrasis numeris, dar niekas nekalba. Pa
ti šviesiausia žurnalo žvaigždė, Solženicy
nas, vis labiau traukiasi iš viešojo gyvemo ir gali ateityje visiškai iš jo pranykti.

T. V.

„Mes Vakaruose privalome visais gali
mais būdais reikalauti, kad Sovietai ati
darytų savo bendruomenę ir koncentraci
jos stovyklas tarptautiniam patikrinimui,
ir taip pat turime reikalauti ištirti žudynes
milijonų nekaltų žmonių, kurie palaidoti
nepaženklintuose kapuose visoje Sovietų
Sąjungoje.“
Simas Kndirka

„Mūsų Pastogės“ (Australija )redakto
riui dr. A. Mauragiui pasitraukus, į jo vie
tą buvo pakviestas V. Kazokas. Jis jau ir
anksčiau yra redagavęs „Mūsų Pastogę“,
bet, dėl kilusios nesantaikos, prieš penkeris metus nuo to darbo buvo atsisakęs.

JŪRATĖ IŠTEKĖJO

PIRMASIS MILIJONAS

Lietuvių Fondas jau užbaigė rinkti pir
mąjį milijoną dolerių. Ta proga Chicagoje
buvo suruoštos specialios iškilmės.
Lietuvių Fondo pirm. dr. A. Razma tarp
kitko taip išsireiškė: „Turime du stebuk
lus. Pirmas — Simas Kudirka iš koncent
racijos stovyklos atvyko su šeima į laisvą
Ameriką po 4 neatlaidžios kovos metų.
Antras stebuklas — sutelktas vieno mili
jono kapitalas, kuris tarnaus lietuvių švie
timo ir kultūros reikalams. Įnašai sparčiai
auga ir jau turime 15,000 virš milijono.“
Pirmininkas dėkojo nariams tūkstantinin
kams. o ypač smulkiems aukotojams pen
sininkams šimtininkams, kurie iš kuklių
pajamų nesigailėjo skirti paskutinio dole
rio. Dėkojo spaudai ir jos darbuotojams,
kurie kėlė LF idėją, skatino jo sutelkimą.
Dėkojo ir tai spaudai, kuri paskutiniu
metu rašė nepalankius rašinius ir piktus
priekaištus.
S. KUDIRKA RAŠYS KNYGĄ

Žinoma Australijos jaunimo veikėja Jū
ratė Reisgytė ištekėjo už dr. R. Zakare
AR TIKRA PAVARDĖ?
vičiaus. Kadaise Jūratė buvo ypačiai pa
garsėjusi, išgaudama J. Paleckio parašą
Lietuviškos Eltos biuletenis (Nr. 3) įsi po Lietuvai laisvės reikalaujančio petici
dėjo žinutę, kad Kanadoj gyvenąs V. Ra ja.
čiūnas atsiuntęs per Tautos Fondą 500 do
lerių ir paprašęs tą sumą įrašyti Salomė
TENISININKAS GERULAITIS
jos Nėries vardu. Aukotojas esąs jos bro
Kadaise Lietuvoje garsėjo teniso meist
lis ir su liūdesiu ją prisimindamas, norįs
prisidėti prie Lietuvos laisvinimo pastan ras Vytautas Gerulaitis. JAV jo pėdomis
paasekė sūnus Vitas ii- duktė Rūta. Vitas
gų.
Kaip žinome, S. Nėris buvo ne Bačlū- Gerulaitis praėjusiais metais, būdamas
naitė, o Bačinskaitė, o jos brolio vardas vos 20 metų, tapo profesionalu teniso žai
dėju ir atstovavo Pitsburgo komandai
buvo Viktoras.
World Team Tennis rungtynėse.
Neseniai įvykusiose JAV profesionalų
H. E. L. L. P. DRAUGIJA
teniso žaidėjų rungtynėse Philadelphijoje
Tasmanijoje (Australija) įsikūrė nau V. Gerulaitis laimėjo antrąją vietą, nusi
ja organizacija H. E. L. L. P. (Help the leisdamas tiktai pasaulinio garso tenisi
Estonian. Latvian and Lithuanian Peoples ninkui Marty Riessen.
Anglų spauda, aprašinėdama šias rung
Association). Jos tikslas yra informuoti
vietos gyventojus apie baltų pastangas at tynes. visada pažymėjo, kad new yorkietis
gauti laisvę ir veikti Australijos vyriau V. Gerulaitis yra lietuvis.
Rūta Gerulaitytė taip pat garsėja teni
sybę, kad atšauktų Baltijos valstybių oku
pacijos pripažinimą. Paskutiniuoju metu so žaidynėse. Praėjusiais metais ji laimė
esą į šią draugiją įstoja nariais ir vieti jo pirmą vietą New Yorko Westside teni
so klubo tilrnyre.
niai gyventojai.

JAV lietuvių spaudos žiniomis, S. Ku
dirka žadąs rašyti atsiminimus iš sovieti
LIETUVIAI KANADOS TV
J. TRICIO DOVANA
nės koncentracijos stovyklos, kurioj pra
Montrealio
lietuviai jau daug kartų yra
leido beveik 4 metus. Esą jau kelios lei
Dail. Jonas Tričys, gyvenąs Chicagoje,
dyklos pasisiūliusios išleisti Kudirkos nupiešė didelį paveikslą „Skrajojantis pasirodę per televiziją.
1974 m. gruodžio 16 d. CBC televizijos
knygą. Jis pasirinks tą, kuri pažadės ge olandas“, kurį padovanojo Simui Kudir
antrojo kanalo programos „Les coquelouriausias sąlygas.
kai.
ches“ abu vedėjai buvo apsirengę tauti
niais lietuvių drabužiais ir programą pra
dėjo kartu su trimis jaunomis lietuvaitė
mis —- Asta ir Kristina Kličiūtėmis ir Ina
Lukoševičiūte, taip pat pasipuošusiomis
tautiniais drabužiais. Iš vienos valandos
Praėjusiais metais sukako 180 m., kai
Pirmoji karo mokyklos laida išleista programos lietuviams buvo skirta per 15
Lietuvos-Lenkijos valstybėje buvo įsteig liepos 6 d. Ją baigė 89 mokiniai, kurie bu min.
ta pirmoji kadetų mokykla. O prieš 56 m. vo pakelti į pirmąjį karininko (karūžos)
Ir. Lukoševičienė papasakojo žiūrovams
buvo įsteigta atsikūrusios Lietuvos ka laipsnį. O 7 mokiniai buvo išleisti puska apie Lietuvą, lietuvių kalbą bei jos kilmę
riuomenės karo mokykla. Tai sukakčių rininkiais, su teise įsigyti karininko laips ir lietuvius Montrealyje. Mergaitėms puo
proga plačiau susipažinkime su mūsų ka nį. Iš jų 6 žuvo nepriklausomybės kovose. šiant eglutę šiaudinukais, ji supažindino
rinėmis mokyklomis.
Tos laidos keletas mokinių Lietuvos ka žiūrovus su mūsų kalėdiniais papročiais,
Remiantis MLT Enciklopedija, kadetų riuomenėje jau buvo užsitarnavę genero ypač pabrėždama Kūčių vakaro svarbą.
mokyklos steigimo mintį pirmas iškėlė lo laipsnį.
Taip pat buvo parodyti „Vaivorykštės“
Lietuvos lauko etmonas K. Radvila 1624
Pradžioj karo mokyklos auklėtiniai bu audiniai, juostos. Mergaitės pademonstra
m. Bet dar praėjo apie 170 metų, iki tas vo vadinami junkeriais. Gražų lietuvišką vo juostų ir gobelenų audimą.
pasiūlymas buvo įgyvendintas. Pirmąją kariūno vardą sugalvojo V. Biržiška ir
Pirmąją Kalėdų dieną CTV televizijos
Lietuvos-Lenkijos kadetų mokyklą įkūrė prof. K. Būga.
10-jo kanalo programa „Parle, parle, jase,
1794 m. Stanislovas Augustas Poniatovs
1923 m. rudenį mokykla iš Kauno per jase“ ištisai buvo skirta etninėm grupėm.
kis Varšuvoje. Ten mokėsi Lietuvos ir
sikėlė į A. Panemunę. Ten jau turėjo tin Prie įvairių tautų kalėdiniais ornamentais
Lenkijos jaunimas. Lietuvos iždas mokėjo
kamas patalpas ir pakankamai vietos pra papuoštos eglutės etninių grupių atstovės
Irena Jansonaitė tos mokyklos išlaikymo trečdalį išlaidų. timams. Nuo 1926 m. įvesta aspirantų tar supažindino žiūrovus su savo tautų kalė
Lietuvos didikai reikalavo, kad už tuos
diniais papročiais bei valgiais.
pinigus būtų įkurta atskira karo mokyk nyba, kuri ruošė atsargos karininkus —
j. leitenantus. 1929 nu spalio 6 d. paskelb
la Lietuvoje. Bet kai į reikalavimus ne
tas įsakymas, kad Respublikos Preziden
buvo atsižvelgta, tai Lietuvos didikai pra
tas A. Smetona sutinka būti karo mokyk
žinau, buities berybėje — kaž kur
dėjo kurti privačias kadetų mokyklas.
los
šefu. Mokykla buvo pavadinta: „Pir
Viena siela gyvena.
Atsikūrusi nepriklausomos Lietuvos
Tą patį kelią eina su manim
kariuomenė, tuoj susirūpino karo mokyk mojo Lietuvos Prezidento Karo Mokykla"
Šefas mokyklą apdovanojo vėliava su šū
Ir ilgesiu plazdena.
los steigimu. 1919 m. sausio 15 d. „Lietu
PSALMYNAS
kiu: „Mūsų ginklas, mūsų mokslas Lietu
vos“ dienraštyje pirmą kartą buvo pami
Kalnais ir vandenynais atskirta.
vai tėvynei“.
Kun.
A.
Liesio
Lietuvoje išverstas ir
nėtas karo mokyklos vardas ir įstojimo
Mane suprasdama be žodžių myli.
1940 m. bolševikai mokyklą iškėlė į Vil „Krikščionis Gyvenime“ išleistasis) Psal
sąlygos.
Sausio
25
d.
mokyklos
viršininku
Sapnais sūpuojas kai kada.
buvo paskirtas karininkas Galvydis-By- nių ir ją pavadino — Vilniaus pėstininkų mynas perteiktas gryna lietuviška kalba,
Skausmingai šypsos man ir — tyli.
kauskas, pavaduotoju — karininkas Tva- mokykla. Prasidėjus karui, dalis tos mo suskamba visai naujais poezijos tonais.
Ištroškus kaip ir aš savų namų,
ronas. Tai jie ir yra pirmieji karo mokyk kyklos auklėtinių buvo išvaryti į S. Rusi Tokios poezijos pavyzdys yra žemiau pa
teikiamos vieno Himno ištraukos.
Erdvėj svajonėmis dabinas.
los organizatoriai. Mokykla kūrėsi Wie)- ją.
Paskutinė lietuvių karo mokykla buvo
Fantastiškų pririnkusi vaizdų,
ner Platz ir Ludendorf gatvės kampinia
HIMNAS KŪRĖJUI
Iš nevilties mane vadina.
me name. (Vėliau. Nepriklausomybės suformuota Marijampolėje, antrojo kairo
metu. Ji buvo Vietinės Rinktinės sudėtyje
aikštės
ir
Gedimino
gatvės
kampas).
Į
Tu. mano siela, Viešpatį šlovink!
Ir tas klajojančios sielos žinojimas
pirmąją laidą buvo priimti 124 mokiniai. ir turėjo apie 2.000 vyrų. Bet kai vokiečiai
Viešpatie Dieve, koks esi didis,
Tylia laime mane svaigina,
likvidavo
Rinktinę,
tai
išsklaidė
ir
karo
Pamokos prasidėjo kovo 11 d. Mokyklos
apsisiautęs
grožiu ir kilnybe!
Kaip mylimų akių viliojimas.
atidarymo ir pašventinimo iškilmės įvy mokyklos auklėtinius. Vokiečiai džiaugė
Tave supa šviesybės apsiaustas.
Džiaugsmų vainikus širdžiai pina.
si,
kad
jau
turi
savo
rankose
2.000
vyrų
ko balandžio 1 d. Pamaldas laikė ir mo
kyklą šventino Žemaičių vyskupas P. Ka ir galėsią juos įjungti į savo dalinius. Bet
Tos sielos gal aš niekad nesurasiu,
Kaip žydrą nuometą ištiesei dangų,
revičius. Dalyvavo vyriausybė ir karinė kai atėjo suimti, tai mokykla gerokai pa
Nei tos širdies, kur ilgesiu dainuoja,
virš jo sutvenkei vandenis, būstinę ten
sipriešino
ir
išbėgiojo.
Ir
iš
to
skaičiaus
vadovybė. Tos dienos įsakyme paskelbta,
Bet linksmą plačiasparnį jos suprasiu
įsikūrei.
Ir bus ramu man. kad buityje kažkur ji kad balandžio 1 d. yra karo mokyklos vokiečiai sučiupo apie 100 vyrų.
Ant debesų atsisėdęs sau skrieji,
V. Vytenietis
egzistuoja. šventė.
vėtrų sparnai tave neša.
Vėjus visur siuntinėji,
su tavim ugnies liepsnos keliauja.
**•
kio ir tokio didumo pastatyti. Statytojai užsakymą
— Tai kad namas dar nepastatytas, pone, —
Ant tvirtų pamatų žemę įkūrei,
atlieka, padaro talką, vienu kartu užsakytojui at kalbėjo ta moteris. — Kai pastatysit, tada sumokė
niekas jos nepajudins per amžius. »
veža namą ir jis belieka sukrauti. Kiti namus stato siu. Kartais gali kokio sienojo trūkti.
Ją storais vandenynais apklojai,
virš jos kalnynų vandens plytėjo.
be atskirų užsakymų. Atvykę kauniečiai ar iš ku
— Tai šiandien nors pusę sumokėki!. Man rei

Lietuvos karo mokyklos

Buities drauge

Jonavos rangovas
Jonava nuo senų laikų yra garsi baldų dirbi
niais. Čia yra visa eilė baldų dirbtuvių, gaminančių
įvairiausius baldus. Jonaviškiai baldų dirbėjai butų
apyvokomis aprūpina didelę Lietuvos gyventojų
dalį. Prieškariniais laikais Jonavos meistrai buklus
gamindavo ne tik daugiui dvarininkų, bet net ir Ru
sijos ministrams. Be to, Jonava yra nemažas me
džio apdirbimo centras. Keletas medžio apdirbimo
įmonių dirba be pertraukos ištisus metus, ruošda
mos statybinę medžiagų.
Apie Jonavą telkiasi nemaža žmonių, kurie
verčiasi medinių namų statyba. Pas juos atvyksta ir
kauniečių, norinčių pasistatyti namelį, ir užsako to

rios kitos vietos žmonės pasirenka tinkamą namelį
ir jį nuperka su pristatymu.
Apie iš jonaviškių namų pirkėjus yra vienas
linksmo turinio nuotykis. Kartą viena Žaliakalnio
gyventoja, susitaupiusi pinigų iš nuomininkų, nu
sprendė esamame laisvame sklype pasistatydinti dar
antrą namą. Ta moteris galvoja: — ką čia vaikščio
si ir derėsiesi su rangovais. Paskelbsiu laikraštyje,
tegu jie pas mane ateina. Ir iš tiesų, po laikraštyje
pasirodžiusio skelbimo, tą moterį aplankė keli ran
govai, bet ji su jais dėl kainos nesutiko. Pagaliau
vieną dieną užėjo vienas jaunas su didžiuliu port
feliu akiniuotas ponaitis, pasisakė esąs rangovas ir
pasiūlė pastatyti namą. Su šiuo greit buvo susitarta
ir dėl kainos.
— Po savaitės namą atvešiu. — išeidamas pa
sakė jaunasis rangovas ir net iš užsakytojos rank
pinigių nepareikalavo.
Iš tiesų po savaitės laiko į minėtosios moters
kiemą suvažiavo eilė vežimų su gatavais sienojais,
čia pat pasirodė ir rangovas su dideliu portfeliu.
Atvežusieji iškrovė sienojus, o rangovas užėjo pas
užsakytoją ir paprašė atsiskaityti.

kia apmokėti už atvežimą tiem žmonėm.
Moteris pusę mokėti sutiko. Atskaitė 1.500 li
tų ir paprašė, kad kuo greičiau namą sukrautų.
Kai „rangovas“ išėjo į kiemą, atvežusieji jau
baigė iškrauti sienojus. Dabar prie jo priėjo barz
dotas žmogus, pas kurį „rangovas“ prieš savaitę
buvo atvažiavęs auto mobiliu ir davęs 100 litų, už
sakė šį namą, ir paprašė atsiskaityti.
— Luktelkit valandėlę, aš dabar skubu į savo
kontorą paimti pinigų, — pareiškė jaunas žmogus.
Žmonės laukė ir dvi valandas — „rangovo“
nėra. Paskiau pakaitomis po grupelę nuėjo į arti
miausią restoraną ir gurkšnojo.
— Negi toks žmogus apgaus, — pagaliau pra
dėjo svyruoti namo savininkas.
Jau ir vakaras atėjo, o pinigų nėra. Tada namo
pristatytojas kreipėsi į šeimininkę, ši pareiškė, kad
tam ponui tiek ir tiek sumokėjusi. Dabar visiems
paaiškėjo, kad jie yra apgauti. Attvežusieji namą jį
atgal susikrovė į vežimus ir keikdamiesi nusivežė į
Jonavą, turinčią 5.000 gyventojų.
(Bus daugiau)

Tu pagrūmojai — ir sujudo jie bėgti,
sugriaudė! — jie šoko skubėdami
trauktis.
Jie vertės per kalnus, į duburius ritos,
į vietas, kurias tu jiems paskyrei.
Ir nubrėžei ribas, jas uždraudei
peržengt,
kad neaplietų žemės iš naujo.

Tu įsakei iš šaltinių sruventi upeliams,
ir tarp kalnų jie sau teka.
Geria iš jų miško žvėrys,
troškulį maišo laukų asilaičiai.
Pakrantėse jų sparnuočiai gyvena,
medžiuose ant šakų čiauška,
iš savo būstinės kalnus tu laistai,
dangaus vaisius pasotina žemę.
Želdai tu šėką galvijams,
augalus — žmogaus padėjėjams.
Žemė žmogui duoną augina
ir vyną, kuris linksmina širdį,
švyti veidai nuo tavo aliejaus,
duona suteikia jėgų žmogaus širdžiai.

Geria vandenį Viešpaties medžiai,
kedrai Libano, jo pasodinti.
Ten gūžtas sukas sparnuočiai,
gandras eglės viršūnėj kalena.
Kalnai — stirniukėms bėgioti,
uolos — švilpikams slapstytis.

?
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VLIKO DAUBAI
Dr. Kęstučio Valiūno, Vilko Pirmininko,
kalbos, pasakytos Vliko Seime, 1975 m,
gruodžio 7 d., Bostone, pagrindiniai bruo
žai.
Lietuva tarptautinėje politikoje ir Vliko
veikla
Peržiūrint tarptautinės politikos padėtį
nuo antrosios Sovietų okupacijos -— mūsų
brangios Tėvynės, ji niekuomet dar nebu
vo tokia nepastovi ir turinti tiek daug ne
išspręstų problemų kaip šiandien.
Pasibaigus šaltajam karui, kai kurie po
litikai galvojo, jog ateina ramybės, suta
rimo ir taikos laikai. Buvo galvojama, kad
Sovietų Sąjunga turės sustoti pietus savo
įtaką po milžiniškų teritorinių ir politinių
laimėjimų. Kinijos iškilimas, kaip trečios
didžiosios jėgos, nustelbė NATO valstybių
reikšmę ir davė daugeliui vakariečių vil
čių, kad rusų-kinų konfrontacija, ypatin
gai po pasienio konfliktų, yra neišvengia
ma.
JAV ir Europos valstybės tikėjosi suras
ti bendradarbiavimo būdus su Sovietų Są
junga Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos išvadose. Kaip žino
ma, ši konferencija atsirado akligatvyje.
Jungtinės Amerikos Valstybės dėjo ir
deda visas pastangas pagerinti santykius
su Rusijos imperija ir jos užsienių reika
lų ministerial bei prezidentai vedė ir veda
derybas ta linkme. Paskutinysis preziden
to Fordo susitikimas su Brežnevu Vladi
vostoke tačiau nedavė jokių apčiuopiamų
rezultatų. Buvo sutarta, kad JAV ir USSR
pradės mažinti įvairių, nepaprasto sprogi
mo galią turinčių, ginklų gamybą. Šitokia
ginklų kontrolė, nežiūrint visko, paliks
pakankamai ginklų abiem šalim susprog
dinti visą pasaulį. Pati pavojingiausia ka
ro pradžios vieta šiandien yra Artimieji
Rytai. Arabai pabrėžia kiekvienoje savo
konferencijoje, kad karas su Izraeliu yra
neišvengiamas ir kad jo pradžia tėra tik
tai laiko klausimas.
Vakarų pasauliui, gaunančiam milžiniš
kus naftos kiekius iš arabų kraštų, gre
sia pavojus, jog Izraelio-arabų karo išda
va greičiausiai bus naftos siuntimo su
stabdymas, kad Vakarų Europai turėtų
neišdildomų pasekmių.
Vakariečių yra aiškiai nustatyta, kad
pirmoji naftos blokada ir kainų pakėlimai
buvo rusų inspiruoti ir kai kuriuose kraš
tuose konkrečiai suorganizuoti. Prancūzi
ja, Anglija, Vokietija, Italija ir kiti Euro
pos kraštai su mažomis išimtimis dėl šios
sampartos turi palaikyti kaip galima ge> resnius diplomatinius santykius su arabų
kraštais ir daro nuolaidas Rusijai, kad už
sitikrintų bent daliną naftos tiekimą iš
šios imperijos.
Pasaulio finansinė sistema jau pradėjo
visai rimtai justi naftos kainų pakėlimo
išdavas ir kai kurie kraštai jau atsirado
ūkinėje krizėje. Anglija atitraukė viįsasi
savo karines pajėgas į Rytus nuo Sueso
kanalo, palikdama tik simbolinę jėgą
Hongkonge. Vakarų valstybės, ypatingai
NATO 'kraštai, turi milžiniškų sunkumų
finansuoti karo pajėgų išlaikymo lygį. Vi
duržemio jūros kraštai turi vidaus politi
nių problemų, kurios didėja Sovietų lai
vyno stiprinimu šioj ligi šiol Vakarų vals
tybių dominuojamoje strateginiai nepa
prastai svarbioje jūroje. Arabi; kraštai ir
Persija leidžia milijardus dolerių savo ka
rinėm pajėgom modernizuoti, ir jau dabar
turi tiek ginklų, jog sekantis arabų-Izraelio karas gali išsiplėtoti į daug didesnius
geografinius plotus liečiantį konfliktą. To
kio Sovietų imperijos veržlumo Vakarų
pasaulis negali ilgai toleruoti.
Jungtinių Amerikos Valstybių diploma
tiniai žygiai Maskvoje ir Pekinge ir yra
nukreipti ta linkme, kad būtų išvengtas
trečias pasaulinis karas. Jungtinės Tau
tos, į kurias buvo dėta tiek daug vilčių,
yra visai bejėgės ir jau šiandien balsų
skaičium dominuojamos komunistų bloko,
Afrikos valstybių bei arabų, kas buvo aiš
kiai parodyta Palestinos Laisvinimo Ar
mijos klausimu. Šioje organizacijoje mes
turim didžiausią galimybę pasiekti ko
nors palankaus okupuotos Lietuvos rei
kalu žmogaus teisių srityje. Mes turime
nuolatos kartoti Jungtinių Tautų atstovy
bėms, kas pritaikoma valstybių neturėju
sioms tautelėms, turi būti kaip galima
greičiau pritaikyta Lietuvai, bei Latvijai
ir Estijai.
Didelis smūgis Pabaltijo kraštams buvo
Australijos ir Naujosios Zelandijos vy
riausybių de jure okupavimo nepripažini-
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mas. Gavus tą žinią, Vliko Valdyba nuta
rė ir padarė: (1) Pasiuntė Australijos vy
riausybei protestą; (2) paragino visus lie
tuvius siųsti protesto telegramas bei laiš
kus Australijos vyriausybei; (3) prašė
Batuno, kad jis veiktų per Australijos mi
siją prie Jungtinių Tautų; (4) pasiūlė
PLB, kad ji paragintų savo skyrius drau
ge su latviais ir estais ruošti demonstra
cijas prie Australijos įstaigų rugpjūčio 17
d.; (5) tuojau painformavo apie tai viso
pasaulio lietuvius, spaudą ir radijo stotis.
Vasario pradžioje Vliko Valdyba prašė
Baltų Santalkos imtis bendrų žygių Žene
voje, kur nuolatiniai su Vliku tuo klausi
mu bendradarbiauja dr. Gerutis. Kai ku
rie Vliko nariai turėjo pasikalbėjimus su
Kalmanavičium ir Velonskiu, kurie nese
niai išvykę iš Lietuvos pateikė daug nau
jų žinių. Velonskis yra vienintelis Vaka
ruose gyvenąs žmogus, kuris nuo kelioli
kos metrų atstumo matė Romo Kalantos
susideginimą. Kalmanavičius dirba palan
kiai lietuvių-žydų reikalui Izraelyje.
Vilkas per Rūtą Žymantaitę kovo mėne
sį aprūpino medžiaga senatorius Spark
man, Scott ir kitus, kurie vyko į Tarptau
tinę Parlamentarinę Konferenciją Buka
rešte. Tas pat buvo padaryta ir rugsėjo
mėnesi prieš tos konferencijos delegacijos
išvykimą Japonijon. Visuose Vliko Valdy
bos posėdžiuose nuolatiniai svarstomi
Bražinskų reikalai. Turkijon Vliko pasiųs
tas nuvyko Vliko vicepirmininkas Jurgis
Valaitis su advokate Armoniene, o po to,
liepos pradžioje, ten net 10 dienų praleido
čia į jus kalbąs.
Sovietams pradėjus vėl pulti kai ku
riuos mūsų iškilius veikėjus, gyvenančius
laisvame pasaulyje, už neva tai padarytus
karo nusikaltimus, o ypač žydų naikinimą
nacių okupacijos metais Lietuvoje, Vlikas
įteikė Valstybės Departamentui platų me
morandumą apie žydų padėtį Lietuvoje
nuo 14-jo šimtmečio. Lydraštyje buvo pa
sisakyta. kad per pirmąją bolševikų ir na
cių okupacijas Lietuvoje žuvo apie 700,000
Lietuvos gyventojų. Daugiau lietuvių žu
vo nuo bolševikų, o žydų tikybos Lietuvos
piliečių — nuo nacių.
Vliko pirmininkas įvairiais klausimais
daug kartų lankėsi Washingtone. Jis taip
pat padarė dvi keliones Europon, kur kal
bėjosi su Lietuvos diplomatais ir užsienio
vyriausybių atstovais. Jis taip pat lankėsi
Čikagoje Lietuvių Kongrese bei kai ku
riose vietovėse įvairiomis progomis.
Vlikas, pirma sužinojęs apie nelaimingą
Kudirkos incidentą, tuč tuojau telefonu
susirišo su Valstybės Departamentu, Lie
tuvos diplomatais bei kitomis lietuvių ir
tarptautinėmis organizacijomis ir visą lai
ką rėmė jų bei pavienių asmenų pastan
gas Kudirkos šeimai gelbėti. Padėka pri
klauso visiems, ypatingai prie to prisidėjusiems.
Vlikas nuolatiniai bendradarbiavo su
Pasaulio Pabaltijo Santalka ir vykdė įvai
rius bendrai sutartus žygius.
Vlikas nuoširdžiai ir artimai bendradar
biavo su Lietuvos Diplomatine Tarnyba ir
visomis kitomis vadovaujančiomis lietu
vių organizacijomis laisvajame pasaulyje.
Vlikas rūpinosi ir tebesirūpina iš Lie
tuvos atvykusiais Vaclovu Sevruku ir
Aloyzu Jurgučiu bei kitais pabėgėliais ir
disidentais iš okupuotos Lietuvos.
Vlikas daug darbo skiria lietuvių kali
nių išlaisvinimui iš koncentracijos stovyk
lų ir kalėjimų. Senatoriui James Buckley,
prieš jam vykstant į Maskvą, Vlikas pri
statė 154 politinių kalinių sąrašą ir prašė
jo pagalbos. Jam grįžus iš Maskvos, New
York Times lapkr. 27 d. atspausdino jo
pareiškimą, kad jis, būdamas Sov. Sąjun
goj. rūpinosi lietuvių ir kitų tautybių ka
linių paleidimu. Vlikas prašė per įvairias
lietuvių organizacijas siųsti senatoriui Ja
mes L. Buckley padėkos telegramas ir
laiškus už jo ypatingą rūpinimąsi lietu
viais.
Vlikas palaiko glaudžius santykius su
ukrainiečiais bei daugeliu kitų sovietų pa
vergtų tautybių atstovais. Vliko Tarybos
ir Valdybos veikla yra sunki, nuolatinė,
pastovi ir mažai garsinama. Vilkui reikia
jūsų visų intelektualinės ir moralinės pa
galbos. Aš dar kartą kviečiu viso pasau
lio lietuvius daugiau aukotis Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui.
Simas Kudirka, Romas Kalanta, Vaclo
vas Sevrukas yra gyvi pavyzdžiai, iki ko
kio laipsnio okupuotos Lietuvos patriotai
aukojasi nepriklausomybės atstatymui, ir
tas mus visus įpareigoja sekti jų pavyz
džiu.
(ELTA)

Radijas „Liberty“
„Partija nustato liniją, „Pravda“ patei
kia žinias, bet kiekvienas Sovietų Sąjun
gos pilietis, jeigu tik turi trumpų bangų
radijo aparatą, gali klausytis radijo „Li
berty" žinių, kurioms nereikia vizos, kad
galėtų nukeliauti anapus Geležinės Už
dangos.“ Tai žodžiai žurnalisto T. Richmondo, kuris „Telegraph“ savaitiniame
priede aprašo „Liberty“ (Laisvės) radijo
stotį ir jos organizaciją. Kadangi toji sto
tis jau pradėjo transliacijas ir lietuvių
kalba, tad verta ir mums arčiau susipa
žinti su jos darbu.
„Liberty" stotis pradėjo veikti šaltojo
karo laikais, 1953 m. Jos centras yra
Muenchene, Vakarų Vokietijoje. Veikimo
laukas — Sovietų Sąjunga.
Muenchene skaitomos žinios požemi
niais laidais perduodamos į stotį Costa
Bravoje, kuri turi galingiausius pasaulyje
trumpų bangų transmiterius. Tuo pačiu
metu, kai žinios siunčiamos į Sovietų Są
jungą, iš ten tomis pačiomis bangomis (ir
tokiais pat kaštais) siunčiami „mediniai
piūklai", trukdytojai. Prasidėjus detentės
periodui (1973 m.), BBC, Amerikos Bal
sas ir kai kurios kitos stotys nebetrukdomos. tačiau „Liberty“ trukdymas inten
syviai vyksta toliau.
Skaičiuojama, kad Sov. Sąjungoje esa
ma apie 35-40 milijonų slaptų radijo klau
sytojų. Žinios, kad ir kažin kaip trukdo
mos, vistiek kasdien pasiekia bent dalį
klausytojų. Dar 1927 m. Solženicynas pri
pažino, kad visa, ką jie sužino, ateina per
tą stotį. Sunkiausia esą girdėti dideliuose
miestuose, o lengviausia — kaime. Mask
vos ir Leningrado gyventojai keliauja į
provinciją ir nugirstas žinias juostelėse
atsiveža į miestą. Tokią operaciją jie va
dina „Magizdatu“.
Pasirodo, kad radijo bangos krečia sa
votiškus „pokštus“. Pvz. pasitaiko, kad to
paties namo viename kampe nieko nega
lima girdėti, o kitame trukdymas visai ne
kenksmingas. Vienas klausytojas pasako
ja, kad jis vaikšto savo bute po visus
kampus su aparatu prie ausies, norėda
mas išgirsti žinias. Ir staiga, kokioje nors
netikėtoje vietoje, trukdymai netikėtai
pranyksta...
Daug bendradarbių stotis turi iš buvu
siųjų Sov. Sąjungos piliečių, politinių pa
bėgėlių, tarpo. Muenchene jų yra apie 250.
Londono studijoje dirba tokie žinomi re
zistentai kaip L. Vladimirovas, A. Kuzne
covas ir kt. Jie neatvažiuoja specialiai
dirbti radijo stotyse, bet. turėdami sovie
tinį patyrimą ir bųdami įvairių sričių ži
novai (rašytojai, mokslininkai, technikai,
ekonomistai), jie gali lengvai surasti bū
dus ir priemones, kad perduodamosios ži
nios būti; priimtinos Sovietų piliečiams.
Jie pažįsta savo klausytojus ir laikomi sa
vais, o ne svetimųjų propagandistais.
„Liberty“ stoties biudžetą kontroliuoja
JAV senatas. Stoties vadovų teigimu, „Li
berty“ tikslas nėra propaganda tikra to
žodžio prasme. Esą jie teikia objektyvią
ir tikslią informaciją, visiškai nesikėsin
dami nuversti valdžią Kremliuje. Tačiau
Kremliaus tokie pasiūlymai neįtikina. Jie
žino, kad stotį rėmė ir globojo ČIA, nors
šiuo metu ji yra perorganizuota ir ČIA vi
siškai jos nekontroliuoja. Stoties išlaiky
mui iš valstybės biudžeto šiems finansi
niams metams buvo paskirta 50 milijonų
dolerių.
šalia „Liberty“ dar veikia kita ameri
kiečių stotis — Radio Free Europe (Lais
vosios Europos Radijas). Nors jų tikslai
panašūs, bet stotys dirba atskirai. Abiejų
centrai yra Muenchene, o atskiras studi
jas turi Paryžiuje, Londone, Vašingtone ir

daugino bei platino taip pat ir užsienyje
išleistą literatūrą, persunktą neapykantos
tarybinei visuomenei, kurstančią antivals
tybinius veiksmus. P. Petronis pastaruoju
metu neturėjo pastovios gyvenamosios
vietos, nedirbo visuomenei naudingo dar
bo. P. Plumpa, jau anksčiau teistas už antitaijybinę veiklą, suk;Lastojo asmens do
kumentus, taip pat niekur nedirbo.
Priešiškus mūsų visuomenei leidinius
taip pat daugino J. Stašaitis ir V. dauge
lis.
Teisiamieji
asmenys, organizuodami
antitarybinių leidinių dauginimą ir plati
nimą, samdė tam reikalui žmones, naudo
josi neįstatymiškai įgytomis dauginimo
priemonėmis.
Dalis tokių leidinių buvo persiunčiama
ir į užsienį.“

D. BANIONIS NAUJAME FILME

LIETUVOJE

žinomas Lietuvos teatro ir filmo akto
rius Donatas Banionis dalyvauja naujo so
vietinio filmo pastatyme. Jis vadinsis
„Misterio Mak Kinlio pabėgimas“ ir pasi
rodys ekrane šių metų pabaigoje.

NUBAUSTI UŽ SPAUDOS PLATINIMĄ

SLAPTI FONDAI

Lietuvos Aukščiausiojo teismo kolegija
už nelegalios spaudos platinimą nubaudė
šiuos asmenis: P. Petronį — 4 metams
griežtojo režimo pataisos darbų kolonijo
je, P. Plumpą — 8 metams tokio pat re
žimo stovykloje, J. Stašaitį — 1 metams
laisvės atėmimu ir V. Jaugelį — 2 metams
bendrojo režimo pataisos darbų kolonijo
je.
Ta proga „Tiesa“ apie nubaustuosius
rašė:
„Parengtinio tardymo ir teismo proceso
metu nustatyta, kad teisiamieji P. Petro
nis ir P. Plumpa, be nurodytos veiklos,

Pasak užsienio korespondentų, Lietuvo
je ne tik slaptos spaudos platintojai ar de
monstrantai yra suimami, o vėliau atlei
džiami iš darbo, bet jų tėvai taip pat ne
tenka darbo. Dabar esą sudaryti slapti
fondai, • kurie paremia sovietinio teroro
aukas.

PAMINKLAS TILVYČIUI
Dar prieš karą žinomam humoristui ir
kritiškų eilėraščių autoriui Teofiliui Til
vyčiui Vilniuje Muziejaus-Garelio gatvių
sankryžoje atidengta memorialinė lenta.

New Yorke. Stotys turi savo tyrimo ir ži
nių priėmimo skyrius, bibliotekas ir kito
kias įvairias įstaigas. Jose dirba daugiau
kaip 2,000 žmonių. Radijo perdavimo
įrengimai Ispanijoje, Portugalijoje ir V.
Vokietijoje kaštuoja milžiniškas pinigų
sumas.
Radijas „Liberty" transliuoja 24 valan
das per parą ir perduoda žinias 17-kos
Sov. Sąjungos tautų kalbomis. Jų tarpe
kirgizų, tadžikų ir kt. Dauigausia, žino
ma, laiko skiriama programai rusų kalba.
Programa yra gana įvairi. Be kasdieni
nių žinių, klausytojai supažindinami su
Vakarų mokslo ir meno pasiekimais. Per
duodamos ir religinės žinios. Mažiausia
laiko skiriama muzikai, nes dėl nulatinio
trukdymo neįmanoma jos klausytis.
Jau minėta, kad „Liberty“ stotis trans
liuoja tiktai į Sovietų Sąjungą. Tuo tarpu
Laisvosios Europos Radijas perduoda sa
vo programą į penkias Rytų Europos vals
tybes: Lenkiją. Bulgariją, Vengriją, Ruįmuniją ir Čekoslovakiją. Paskutiniuoju
metu Rumunija ir Vengrija programų nebetruikdo, bet kitose trijose šis brangiai
kaštuojantis biznis tebetęsiamas toliau.
Nėra abejonės, kad esama žmonių ne

tik Maskvoje, bet ir Vašingtone, reikalau
jančių, kad tos stotys, senatoriaus Fulbrighto žodžiais betariant, kaip šaltojo ka
ro palikimas būtų uždarytos. Tačiau, kad
ir kažin kiek buvo kalbėta apie vadinamą
ją detentę, sovietai vistiek intensyviai te
beveda „ideologinį karą“ tarptautiniuose
frontuose. Tad uždarius šias stotis, infor
macija pasidarytų vienapusiška, einanti
tik viena kryptimi. Nebeliktų atsvaros,
galinčios išbalansuoti sovietinę propagan
dą Ryti; Europos kraštuose ir pačioje Sov.
Sąjungoje. Pusė Europos, iš tikrųjų be
veik pusė pasaulio, liktų atskirta nuo va
karietiškos galvosenos ir demokratinės
įtakos. A. Solženicynas savo kalboje No
belio premijos įteikimo metu pareiškė,
kad laisvos informacijos nutraukimas su
daryti; grėsmingą pavojų pasaulio taikai.
Jo paties kalba negalėjo būti išklausyta
tėvynėje. Ir tik tie, kurie įsijungė į Muencheno trumpųjų bangų stotis, girdėjo jo
žodžius.
Jau anksčiau buvo minėta, kad abi ra
dijo stotys priklauso amerikiečiams, jų
pinigais yra išlaikomos. Todėl visada ga
li atsitikti, kad netikros taikos ar deten
tės balandžiams labai garsiai pradėjus
burkuoti, tiesą skelbiančioji lakštingala
gali būti staiga nutildyta.

Paruošė J. Pelkis

Naujausias ginklas
Paskutinis Henk de Mari reportažas, iš
spausdintas „Manchester Evening News“,
daugiausia kalba apie Vilnių ir Lietuvą.
Jame įdėta vienos Vilniaus bažnyčios vidąus nuotrauka rytmetinių pamaldų me
tu. Baltų skareliu miškas rodo, kad baž
nyčios Lietuvoje nėra tuščios.
Su žmonėmis autorius kalbasi įvairiose
vietose: parkuose, muziejuose, bažnyčiose
ir net klausyklose — kur tik atrodo sau
giau.
„šiandien už pageidavimą nors kiek de
mokratijos nebetremia į Sibirą, bet vistiek
jau lieki pažymėtas visam amžiui“, pasa
kęs vienas profesorius Lietuvoje. Pavo
jingiausia esą turėti savo asmenišką, ne
oficialią nuomonę.
Iš visų trijų Baltijos valstybių pasiprie
šinimas sovietiniam režimui ryškiausias
esąs katalikiškoje Lietuvoje. Žmonės jam
pasakoję, kad iki Stalino mirties miestų ir
kaimų aikštėse buvę laikomi nužudytų
partizanų lavonai. Nuo okupacijos pra
džios Lietuvoje buvę sušaudyta, pakarta
ar ištremta į Sibirą vienas milijonas žmo
nių. Chruščiovo valdžios metais apie
35.000 žmonių, daugiausia invalidų, su
grįžę iš Sibiro į Lietuvą.
Rusifikacija labiausia esanti pastebima
valdžios aparate. Autorius gal kiek ir per
deda rašydamas, kad 80% valdžios tar
nautojų, teisėjų, gydytojų ir kt. esą rusai.
Tačiau darbininkų tarpe rusų esą tik 20%.
Kariuomenė esanti perdėm rusiška —
kaukazietiška.
Aprašęs Lietuvos vienuolynų ir pusės
visų bažnyčių uždarymą, Henk de Mari
nurodo spaudos pranešimus apie šeimas,
iš kurių buvo aitimti vaikai, nes tėvai per
daug juos mokę religijos. Vaikai atiduo

darni į jaunimo prieglaudas, o tėvai nu
baudžiami ir netenka darbo. Tai esąs nau
jausias valstybės ginklas kovoje su reli
gija.
Autorius aplankęs keletą žydų šeimynų,
kurios nebuvo išleistos į Izraelį. Vienas
buvęs fizikos profesorius, dabar dirbąs
muzikos instrumentų krautuvėje, o jo
žmona šluojanti gatves už 60 rublių per
mėnesį.
Vieno labai įbauginto žydo žmona papa
sakojo, kaip jai, prieš ištekant už žydo,
piršosi Rusijos vokiečiai. „Kiekvieną sa
vaitę pasipiršdavo vokietis. Jie gaudo žy
daites tarsi pamišę, nes tai yra vieninte
lis kelias išvažiuoti į Vokietiją. Net pini
gus siūlo, kad tik sutiktum tekėti. Tie,
kurių žmonos žydės, gauna leidimus emi
gruoti.“ Šiuo metu dar esą apie 1J mil. vo
kiečių Sov. Sąjungoje.
Baigdamas savo reportažą, Henk de Ma
ri grįžta prie pavergtų baltų tragiško li
kimo. Tą likimą jis vadina tragišku todėl,
kad baltai, išgyvenę sunkią praeitį, kenčia
dabar ir nemato jokio pagerėjimo ateity
je. Norėdami išgelbėti savo gyvybes, jie
kovoję su rusais prieš vokiečius ir su vo
kiečiais prieš rusus ir visur pralaimėję.
Autorius gal vėl kiek perdeda teigda
mas, kad šiuo metu Estijoje, Latvijoje ar
Lietuvojle nebesutiksi žmogaus:, kuris ti
kėtų į laisvę bei nepriklausomą gyveni
mą šitame šimtmetyje. Net spaudos gim
tąja kalba esą negalima gauti pakanka
mai. Vieną rytą jis matęs prie knygyno
600 žmonių, laukiančių Čechovo raštų ver
timo, kurių turėję būti atvežta 200 eg
zempliorių. Vietoje 'knygų, nusivylusiems
pirkėjams buvę pasiūlyta pundai raudo
nosios propagandos.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
KUDIRKA, KUDIRKA...
Nuo praėjusiųjų metų lapkričio pra
džios, kai Simas Kudirka su šeima atvyko
į JAV, iki šiai dienai jo vardas nepra
nyksta iš spaudos puslapių. Ne tik lietu
viškoji, bet ir amerikoniškoji spauda ne
pagailėjo vietos šito žmogaus ir jo šeimos
atvaizdams ir aprašymams. Jau antrą
kartą Simas r Kudirka sujudino Amerikos
žemyną. Lietuviai jį ant rankų nešiojo, se
natoriai atsiuntė laiškus, Chicagos miesto
burmistras padarė jį savo piliečiu. Visa
tai labai gražu. Sekant įvykius iš tolo, ima
nepaprastas džiaugsmas, kad lietuviai
moka savo didvyrius įvertinti. Bet...
Dar Kudirkų šeimos lėktuvui nepasie
kus Amerikos žemyno, jau prasidėjo dis
kusijos, kur jis turi nusileisti, kas turės
jį sutikti ir globoti. Pasak spaudos, jie bu
vę nugabenti į kažkokią slaptą vietą, kad
niekas negalėtų jų surasti. Atsiradusios
net savotiškos varžybos, kurios tautybės
žmonės (latviai ar lietuviai) daugiausia
pasidarbavo S. Kudirkai išlaisvinti. Nie
kas nebeklausė, kas yra Kudirkos giminė
ar draugas, tik įtarinėjo vienas kitą, Sie
kiant tuščios garbės ir neužtarnautų nuo
pelnų. Kai vieni patarė Kudirkai reika
lauti pei’ teismą iš Sovietų Sąjungos vy
riausybės atlyginimo už jo ketvertų metų
kančias, kiti nuo to patarimo atkalbinėjo.
Ir taip be galo.
Pagaliau iškilo net klausimas, kuri or
ganizacija daugiausia pasidarbavusi Ku
dirkai išlaisvinti, kuri jaučio ragais rovu
si kiekvieną kelmą, trukdantį Kudirkos
išlaisvinimą, o kuri, tarsi musė, sėdėdama
ant tų ragų, tik įkyriai zirzėjusi... Pasida
rė neaišku, kuri organizacija apmokėjo
kelionės išlaidas; kuri daugiau sušelpė ar
aukų surinko. Kai kur užkliuvo ir pats
Simas: vienur per daug dėkojęs never
tiems, kitur beveik nusipelniusius pamir
šęs...
Skaitant tas nesibaigiančias litanijas
spaudoje, visą laiką neišeina iš galvos
mintis: ką apie visą tai galvoja pats Simas

Kudirka, vežiojamas iš vieno miesto į ki
tą, iš vienų iškilmių į kitas, neatsikiausiant, ar jis pakankamai pajėgus, ar ne
norėtų bent savanoriškai prisiimto bado
metu kiek pailsėti. Minia šaukia — nori
me matyti Simą, ir Simas keliauja. Tačiau
iš paskirų išsireiškimų matyti, kad lietu
vių tarpe kilusioji nesantaika jo perdaug
nedžiugino. Tur būt, jis todėl pakartotinai
pabrėžė, kad reikia pabūti kalėjime, pa
gyventi su nekaltais jaunuoliais vergų
stovyklose, kad suprastum, kas yra nuo
skauda ir tikroji artimo meilė. O kalbėda
mas Lietuvos Dukterų pobūvyje, jis
kvietė visus lietuvius laikytis vienybės,
nes didysis darbas — išvaduoti visus lie
tuvius iš vergijos — dar esąs prieš mūsų
akis.
O kaip šis didysis sąjūdis, taip sponta
niškai pasireiškęs Amerikos lietuvių tar
pe. atsiliepė Europoje? Nors Griškabūdis,
iš kurio Kudirka atvyko, mums daug ar
čiau, bet mūsų entuziazmas, toli gražu,
nebuvo toks didelis, kaip Amerikoje. Gal
todėl, kad mes, nematę paties Kudirkos,
turėjome progos pasiskaityti tik jo pri
ėmimo aprašymus.
Tiesa, Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius, nuvykęs kitais reika
lais į JAV, susitiko Kudirką, atvežė jo
įkalbėtą juostelę savo mokiniams ir pa
kvietė atvykti į Vokietiją. Taigi esama vil
čių pamatyti Simą ir Europoje. Tuo tarpu
Anglijos lietuviai, berods, iki šiol net pa
sveikinimo nėra pasiuntę.
Iš tikrųjų mūsų neveiksmingajam jau
nimui ir dėl mažo skaičiaus greičiau asi-<’
miliacijai pasiduodančiai lietuvių bend
ruomenei S. Kudirkos apsilankymas ir žo
dis būtų ne mažiau reikalingas, kaip JAV
lietuviams. O visokie mūsų sąskrydžiai,
subuvimai ir minėjimai siūlyte siūlo pro
gą pasikviesti Kudirką, kad jis galėtų su
sitikti brolius, gyvenančius Lietuvos pa
šonėje, ir savo lietuvišku žodžiu sušildyti
jų dvasią.
B. Šarūnas
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EUROPOS LIETUVIS
ir Gloucesterio skyrių valdybomis, rengia
bendrą minėtųjų skyrių Lietuvos Nepri
klausomybės Paskelbimo sukakties minė
jimą, kuris įvyks vasario 15 d. 6 vai. vak.
Lenkų atsargos karių klubo salėje, Whitefriars Lane. Coventry.
Programoje: paskaita ir meninė dalis.
Po programos šokiams gros E. Dragūno
vadovaujamas orkestras iki 1 vai. ryto.
Baras su įvairiais gėrimais veiks iki 12
vai. nakties.
Visus vietos ir apylinkių tautiečius su
padidinta ir pagerinta, kas sudarys pato draugais ir pažįstamais maloniai kviečia
gesnes sąlygas suvažiavusiems svečiams. me atsilankyti ir praleisti linksmai laiką
Programos oficialioje dalyje bus DBLS- pažįstamųjų tarpe.
gos Centro V-bos pirm. J. Alkio kalba,
Coventry Skyriaus Valdyba
sveikinimai ir kt.
Meninę dalį atliks mūsų gerai žinoma
solistė B. Valterienė. Be to, dalyvaus vie
tinės meninės pajėgos su dainomis, muzi
ka ir kt., kas sudarys tikrai įdomią pro
GYVA IR ŽIEMĄ
gramą.
Šokiams gros viena iš geriausių, tarp Švelni žiema aplankė mus, gamta dar
tautinėje plotmėje pasižymėjusi, ukrainie nemirė. Gyva yra ir Sodyba, ypatingai
čių kapela.
Kristaus gimimo laikotarpiu.
Visus tautiečius bei svečius, iš arti ir
Gruodžio 21 d. vaišinosi Granados T. V.
toli, nuo pietinės Anglijos iki šiaurinės — 200 žmonių. Tai buvo pietų ir šokių va
Škotijos, jaunus ir senus, maloniai kvie karas. Visi buvo pasotinti per 45 minutes.
čiame atsilankyti ir pasigrožėti lietuvišku
Kūčių vakarą prie bendro tradicinio
menu, bei sueiti retai matytus draugus ir stalo susėdo 7 mūsų pensininkai ir 68 sve
pažįstamus, kuriuos1 tikriausiai čia rasi čiai. Atidarė ir uždare malda bei žodžiu
te. Mes, kaip ir visuomet, pasistengsime kun. A. Geryba. Turėjome ir Kalėdų Se
visus maloniai priimti ir užtikriname, kad nelį — Albiną Pranskūną. Jis ne tik visus
apsilankę nesigailėsite, nes praeitis pa smagiai prajuokino, bet ir jaunas širdis
rodė, jog derbiškiai moka savo svečius nuteikė tyru kalėdiniu džiaugsmu. Kun.
priimti.
Gerybai atvažiavus, suartėjome su vietine
Tad vasario 22 d. visi pas mus, visi i parapija, kurios filialinę bažnyčią jis ap
Derby. į Didįjį Minėjimą.
tarnauja. Dažnai Sodybą aplanko parapi
Skyriaus Valdyba
jiečiai ir kunigai. Prisirašė nemažas skai
čius naujų narių. Parapija buvo pažadė
jusi transportą visiems Kūčių svečiams į
MANCHESTERIS
Bernelių Miišas, bet pritrūko šoferio. Bet
vistiek daug kas dalyvavo tose lietuvių
BLYNŲ BALIUS
kunigo pravestose apeigose.
Š. m. vasario 8., vakare, Manchesterio
Kalėdų I d. turėjome jaunimo subuvi
Liet. Soc. klubas savo patalpose rengia mą, kuriame dalyvavo ir vyresnieji —
Užgavėnių Blynų Balių, į kurį yra kvie vietiniai gyventojai bei svečiai. Praėjo ne
čiami visi.
paprastai švariai ir gražiai. Malonu šiame
amžiuje pamatyti kultūringų jaunimą —SKELBIMAS
linksmą ir saikingą.
DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdy Naujus Metus Sodyboje šventė Farnbo
ba šių metų vasario 15 dieną, šeštadienį, rough Motoristų Klubas — iš viso 250
Manchesterio lietuvių klubo patalpose žmonių. Įspūdingos buvo jų kaukės: Vie
nuolė. Nelsonas, Womblies. Kandis ir dau
rengia
gybė kitų. Jaunimas nutarė pradžiuginti
Vasario 16 minėjimą.
Paskaitą skaitys DBLS-gos Tarybos senelius ir padarė kaukių paradą. Tą patį
sekretorius Vladas Dargis; programėlę at vakarą kartu vyko ir kitas subuvimas.
Tai garažo savininko kaimyno Ledamun
liks skautai-skautės.
pobūvis-pietūs.
Veikė dvi diskotekos, bet
Manchesterio ir apylinkės lietuvius nuo
širdžiai prašome ir kviečiame kuo gausiau gražiai derinosi. Tai rodo, kokios storos
minėjime dalyvauti ir keletą valandų kar Sodybos sienos. Jaunimas užsisakė pobū
vį ir kitiems metams.
tu praleisti klube.
Perdekoruotas valgomasis atrodo tikrai
Skyriaus Valdyba
gražiai. Laukiama ,dar Regencijos periodo
baldų. Darbai salėje vyksta sparčiai ir gal
NOTTINQHAMAS
bus pabaigti už kokių 5-6 savaičių. Įvesta
nauja centralinio apšildymo ir karšto van
BLYNŲ BALIUS
dens sistema. Darbus atliko lietuvis J. Ta
rutis.
Vasario 8 d. 6 vai. ukrainiečių klubo sa
Tai tik trumpa apžvalga veiklos Sody
lėje 30, Bentinck Rd. rengiamas Užgavė boje
kalėdiniu laikotarpiu. Neminėjome
nių blynų balius ir paskutinis pasilinks
ankstyvesnių mėnesių, kurie irgi nebuvo
minimas prieš gavėnią.
Neminėjome ir pensininkų, kurie
Norintieji dalyvauti, prašomi užsiregist apsnūdę.
su Sodybos vadovybe ir savo kunigu ap
ruoti iš anksto Moterų Draugijos valdybo lankė lietuvių kapuK artimame Hleadlley
je.
kaimelyje. Degė vėlinių žvakutės, kilo
Neužsiregistravusieji galės dalyvauti dangun prisiminimai ir malda.
tiktai šokiuose.
Neužmirškime Sodybos — lietuviško
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ir kampelio. Malonu, kad daug lietuvių jau
gražiai praleisti tradicinį vakarą.
užsisakė atostogas. Labai įvertiname lie
Nottinghamo Liet. Moterų Draugija
tuvius svečius ir norime daugiau jų pa
matyti. Su tautiečių parama Lietuvių So
PASKUTINĖ PROGA!
dyba nežlugs.
Anglijos lietuvių išvykai į Romos iškil
mes paskutinė diena užsirašyti yra vasa
rio 7. Prašome skambinti kun. Matuliui
0602-865 738 ir atsiųsti 8 svarus depozito.

Europos _

Lietuvių Kronika
MIRĖ GEN. S. DIRMANTAS

Ką tik gauta žinia, ikad JAV mirė buv.
Krašto apsaugos ministeris, prof. gen. Sta
sys Dirmantas. Jis buvo gimęisi 1887 m.
Raseiniuose. Buvo baigęs geodezijos moks
lus. kuriuos vėliau dėstė universitete ir
Kauno aukštesniojoje technikos mokyklo
je. Karo metu buvo statybos fakulteto de
kanas. 1950 m. pavasarį atvyko į Chicagą
ir įsijungė į visuomeninį bei profesinį lie
tuvių gyvenimą.
AUKOS

Atsilygindami už lietuviškąją spaudą,
jai paremti aukojo:
A. Kučinskienė ir jos Mamytė (P. Lederienė) — 5.50 sv., J. Daugėla — 5.00 sv.,
L. S. — 3.50 sv., K. Masiliūnas — 3.50 sv.,
S. Ruseokienė — 2.00 sv., J. Kvietkauskas,
B. Totoraitis — po 1.50 sv., V. Žukas, V.
Kurgonas — po 1.25 sv., O. Pranauskienė,
S. Žemaitaitis, A. Biliūnas, K. Bražins
kas — po 1.00 sv., S. Žilinskas, P. Voveris,
E. Tamošauskas, A. Masiūlionis, A. Papie
vis — po 0.50 sv., Bi Sasnauskas — 0.40
sv., V. Stumdys — 0.25 sv., P. Kirkilionis
— DM4.50.
Tautos Fondui aukojo:

P. Voveris ir J. Kvietkauskas — po 2.00
sv.

LONDONAS
BLYNŲ BALIUS

Vasario 8d., šeštadienį, Lietuvių Spor
to ir Socialinio klubo salėje, 345A Victo
ria Park Rd., Landon, E2, šv. Onos Drau
gija ruošia skanių
Blynų balių.

Pradžia 8-12 vai. Įėjimas 60 p.
NAMO SU SVETAINE ATIDARYMAS

Užgavėnių sekmadienį, vasario 9 d., po
pamaldų 12 vai. įvyks Lietuvių bažnyčios
Londone, 21 The Oval, E.2, naujo priesta
to su svetaine atidarymas. Visi lietuviai
prašomi dalyvauti. Atskirų pakvietimų
nebus siunčiama.
Kun. J. Sakevičius, MIC
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO — VASARIO 16-TOSIOS
ŠVENTĖ

D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto
Valdyba rengia Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo 57 metų sukaktuvių minė
jimą.
Minėjimas įvyks vasario mėn. 15 d.
(šeštadienį), 7.30 vai., Sporto ir Socialinio
klubo salėje 345A. Victoria Park Road,
London, E9.
Minėjimo programa bus tokia:
Invokacija — kun. dr. J. Sakevičius,
MIC. Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žo
dis. M. Bajorino paskaita.
Lietuvių poeziją skaitys N. Žygienė ir
VI. šlaitas.
Muzikinę minėjimo dalį atliks J. Paru
lis ir P. Parulis jr. Dainuos Londono lie
tuvių choras, vedamas Justo Čemio.
Sekmadienį, vasario 16 d. 11.00 vai. Lie
tuvių Bažnyčioje laikomos pamaldos už
Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos Atstovas
Londone, Vincas Balickas.
Londoniečiai kviečiami dalyvauti minė
jime ir pamaldose.

DERBY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Pranešame visoms lietuviškoms koloni
joms, kad DBLS Derby skyrius š. m. va
sario mėn. 22 d. rengia didelio masto Lie
tuvos Nepriklausomybės Paskelbimo su-'
kakties
iškilmingą minėjimą.

Minėjimas įvyks didžiojoje „Grand
stand" viešbučio salėje, Nottingham Rd.,
Derby, 6 vai. vakaro ir tęsis iki vidurnak
čio. Pažymėtina, kad salė šiuo metu yra

LIET. SODYBA

EKSKURSIJA Į COVENTRY

Birminghamo skyrius rengia ekskursiją
į Vasario 16 d. minėjimą, įvykstantį Co
ventry vasario mėn. 15 d. Norintieji vyk
ti, prašomi neatidėliojant registruotis pas
skyriaus pirmininką. Kaina 50 p.

WOLVERHAMPTON AS
SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario 8 d. 7 vai. vakare DBLS
skyr. valdyba šaukia metinį visų narių ir
nenarių susirinkimą, kuris įvyks pas P.
Kazicką. BLUE BELL, Eilston Str.
Bus pasikalbėjimaas ir pasitarimas vi
sais einamaisiais reikalais.
Prašome visus dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

DBLS Manchesterio skyriaus narį
A. Kublinską ir J. Navackicnę,
sukūrusius lietuvišką šeimos
židinį, sveikiname ir linkime kuo
geriausio ir gražiausio gyvenimo.
DBLS Manchesterio skyriaus
Valdyba ir nariai

Aloyzą Kublinską ir Julę
Navacklenę, sukūrusius
lietuvišką šeimą, sveikina ir linki
šviesios ateities
A. P. Jasikal ir S. A. Lauruvėnai

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA J COVENTRY

Vasario 15 d., šeštadienį, Gloucesterio
ir Stroudo skyrius rengia ekskursiją j Co
ventry Vasario 16 minėjimą.
Iš Gloucesterio išvažiuojame 2 vai. nuo
ukrainiečių klubo. Iš Stroudo 2.30 vai. iš
miesto centro.
Prašome visus dalyvauti ekskursijoje ir
punktualiai susirinkti.
Skyriaus Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

DBLS Coventrio skyriaus valdyba, susi
tarusi su Birminghamo, Wolverhamptono

ŠVEDIJA

JAUNIMUI

užsakytų ir iš jo mokytų juos pamilti gim
tąją kalbą ir lietuviškąją žodinę bei vaiz
dinę kūrybą. O tiek daug jame meniškų
Memmingeno vargo mokyklos vedėja iliustracijų!
gavo iš „Eglutės“ administracijos atsišau
Stp. Vykintas
kimą į lietuvaites ir lietuviukus. Iš laiško
neaišku, ar šis atsišaukimas buvo išsiunti
NAUJA AMERIKOS JAUNIMO
nėtas visai tremties lietuviškajai spaudai.
SĄJUNGOS VADOVYBĖ
Todėl randu reikalinga šio atsišaukimo
tekstą, pataisęs jo kalbą, patiekti „EL“
Daiva Vaitkevičiūtė, iš Čikagos, išrink
skaitytojams.
ta naująja Jungtinių Amerikos Valstybių
„Eglutės“ laikraštėlio sidabrinių sukak lietuvių jaunimo sąjungos pirmininke. Ją
tuvių proga 1975 m. spalio 17-26 dienomis, išsirinko Amerikos lietuvių „JAUNIMO
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, įvyks lais TARYBA", susirinkusi pirmam posėdžiui
vojo pasaulio lietuviukų ir lietuvaičių iki Ročesteryje. gruodžio 28-31 d. d. Ameri
14 metų dailės, piešimo ir tapybos paroda. kos „Jaunimo Taryba" išrinkta anksčiau
Tokio didelio pobūdžio paroda rengiama gruodžio mėnesį įVykusiuosp rinkimuose
pirmą kartą. Kūriniai neįrėminti ir gali ir atstovauja lietuviškam jaunimui iš vi
būti įvairaus dydžio prisiunčiami iki bir so krašto.
Daiva Vaitkevičiūtė yra 25 metų amželio 15 <1., pažymint vardą, pavardę, tiks
lų adresą ir amžių. Dalyvio mokestis — žiails korporacijos Neo-Lithuania korpo3 JAV doleriai — prisiunčiamas kartu su rantė, JAV LB Tarybos ir JAV L.IS (lie
darbais. Jis bus panaudotas kūrinių įrė tuvių jaunimo sąjungos) narė, vadovauja
minimui ir grąžinimo išlaidoms. Premijos lietuvių bendruomenės iniciatyva suorga
nizuotai socialinei talkai. Ji taipgi akty
bus skiriamos pagal amžių.
Tėvai ir lituanistinių mokyklų mokyto viai reiškėsi Jaunimo Antrojo Kongreso
jai yra prašomi vaikučius paskatinti tapy ruošoje, priklausydama PLJK Komite<tui
ti, piešti, geresnius darbelius atrinkti ir ir vadovaudama nakvynių komisijai Či
nedelsiant pasiųsti parodos rengimo ko-, kagoje. Jos pirmieji veiklos žingsniai
misijos pirmininkei šiuo adresu: Mrs. žengti, kai ji tebuvo penkiolikos metų am
Grasilda Meiluvienė, 4525 So. Rockwell žiaus ir priklausė anuomet leidžiamam
Čikagos lietuvių jaunimo „švyturio“ laik
Ave, Chicago, Ill. 60632. USA.
Šį atsišaukimą komentuodamas, noi'iu raščio redakcijos kolektyvui.
ypatingai pabrėžti, kad „Eglutė" pasiryžo NAUJASIS RYŠIŲ CENTRO VADOVAS
didžiai naudingam meniniam žygiui, šią
Mindaugas Pleškys, čikagietis. veiklus
vaikų dailės parodą beruošdama. Būda skautas akademikas. Pasaulio lietuvių
mas nuoširdus meno mylėtojas, drįstu tė jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininko
vus ir motinas kviesti, kad paragintų sa kun. Antano Saulaičio (Brazilijoje) pa
vo vaikučius iki 14 m. gausiai dalyvauti kviestas. sutiko vadovauti PLJS Ryšių
šioje parodoje. Tik per laisvąjį meną į centrui Čikagoje.
laisvąjį pasaulį!
M. Pleškys vadovavo tvarkos komisijai
PLANUOJAMA SUJUNGTI RADIJO
Šia proga tebūnie man leista atsiliepti per Jaunimo antrojo kongreso atidarymą
STOTIS
ir apie „Eglutę“, kuri šiemet Putname, Čikagoje ir priklausė II PLJK Komitetui.
JAV,
birželio pirmą dieną, o Čikagoje spa Jis yra buvęs skautų akademikų pirmi
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (23.
lio 17 d. iškilmingai minės savo 25 m. su
I. 74) rašo, kad taupumo sumetimais kaktį. „Eglutė" beliko vienintelis lietuviš ninkas.
Muenchene esančios amerikiečių „Radio kas vaikų laikraštis išeivijoje. Jį dabar
ATVYKO IŠ PIETŲ AMERIKOS
Free Europe“ ir „Radio Liberty" stotys
Antardienį (sausio 7 d.) iš Brazilijos į
dar šiais metais numatoma sujungti į vie redaguoja sesuo Ona Mikalaitė, Elena
Juknevičienė ir Danguolė Sadūnaitė. Lei Torontą Kanadoje atskrido Živilė Juirainą. Stotis sujungus, programa nebūsianti
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys, tytė, atsiųsta Jaunimo trečiojo kongreso
sumažinta, bet būsią sutaupytos administ džia
racijos ir techninės priežiūros išlaidos. Putnam. Connecticut 06260. USA. Prenu komiteto. Jos pagrindinis uždavinys yra
koordinuoti Kongreso ruošos darbus tarp
Nebūsiąs pakeistas ir transliacijos laukas merata metams — 5 doleriai.
Šis vaikų laikraštėlis rūpestingos redak III PLJK Komiteto Pietų Amerikoje ir
— „Radio Liberty“ ir toliau transliuos į
Sov. Sąjungą, o „Radio Free Europe" j cijos yra redaguojamas turiningai ir sko Kongreso ruošos talkininkų Šiaurės Ame
ningai. Jame rašo tokie žinomi rašytojai, rikoje. Išskirtinas dėmesys bus kreipia
penkias Rytų Europos valstybes.
Abi stotys turės susitalpinti viename kaip va: Jankus, Jurkus, Pūkelevičiūtė, mas į 76. I. 1-6 d. d. Brazilijoje numatytų
„Free Europe" pastate, kuris padidinamas Brazdžionis ir kt. Spausdinama daug gra studijų dienų programą.
žios ir vaikams tinkamos poezijos, pasakų,
vienu aukštu.
1 rašinėlių, scenos vaizdelių. Šis laikraštė
lis yra vertas kiekvieno lietuvio tėvo ir
AUKŠTINAMI BUVUSIEJI NACIAI
motinos dėmesio, kad jį savo vaikučiams
Vakarų Vokietijoj išeinančio mėnesinio
leidinio „Memeler Dampfboot" redakto
rius II. Kurschat neseniai Vokietijos res LIETUVIŠKOS PAMALDOS
publikos prezidento apdovanotas „nuopel
LEEDSE — vasario 9 d., 3 v. p. p.
nų kryžiaus“ ordinu.
Tame pat vokietininkų laikraštyje, BRADFORDE — vasario 16 d., 12.30 v.
kuriame pranešta apie Kuršaičio apdova HUDDERSFIELDE — vasario 23 d., 1 v.
nojimą, įdėtas to paties Herr Kurschat ne WOLVERHAMPTONE — vasario 9 d., 18 „Britanijos Lietuvis“. 1950 m. vasario 3 d.
vai., Convent of Mercy, St. John's
— Plačiai aprašyta ukrainiečių tautinė
krologas apie mirusį aršų hitlerininką K.
Square.
šventė — sausio 22-oji. 1918 m. sausio 22
Grau, kuris 1936 m. buvo nepriklausomos
Lietuvos teismo nubaustas už hitlerinę NOTTINGHAME — vasario 9 d„ 11.15 d. Ukraina buvo paskelbta nepriklausoma
vai.. Lietuvių Židinyje.
respublika. Lygiai po metų iki tol buvu
veiklą. Dar Lietuvos laisvės laikais K.
Grau kaip Šilutės nacių vadas veikė prieš NOTTINGHAME — vasario 9 d„ 11.15 sios perskirtos vakarinės ir rytinės Ukrai
vai.. Liet. Židinyje.
nos dalys apsijungė į vieną respubliką.
Lietuvos valstybę, o karo metu buvo pa
siųstas kaip aukštas nacių pareigūnas į NOTTINGHAME — vasario 12 d„ Pelenė Deja, tos respublikos gyvavimaas buvo
je, 19 vai., židinyje.
trumpas.
Telšius. Po karo anglų apkaltintas kaip
— Nottinghame įsteigtas lietuvių klu
nacių nusikalstamų darbų dalyvis. Grau DERBYJE — Vasario 16 d„ 14 vai.. Brid
ge Gate.
bas „Romuva", kuriam vienas anglų klu
vis dėlto buvo vokiečių teismo išteisintas
NOTTINGHAME — Vasario 16 d„ 11.15 bas perleido puikią salę.
(„išnacifik uotas").
vai., Lietuvių Židinyje.
— K. Kudla siūlo, Brazilijos lietuvių pa
Nūn ordinu apdovanotasis „Memeler
Dampfboot“ redaktorius Herr Kurschat KETTERINGE — vasario 23 d., 14 vai., vyzdžiu. steigti lietuvišką kaimelį ir pra
St. Edward's.
dėti ūkininkauti.
iškėlė mirusįjį nacį į padengės. Laidotu
— V. Steponavičius rašo, kad Anglijos g
vėse dalyvavo „memel lenderių" bendruo NOTTINGHAME — vasario 23 d„ 11.15
vai., Liet. Židinyje.
lietuviai būtinai turi įsteigti Kultūros
menės vadovybė ir buvusio Klaipėdos na
Fondą.
cių vado dr. Neumanno sūnus.

VOKIETIJA

BIRMINGHAM AS

ne bemiškė knygų leidykla netrukus iš
leis H. Rychenerio išsamesnį veikalą apie
Sausio 31 — vasario 2 d. d. Lueneburge, baltus. Jo knyga bus išleista kovo mėnesį.
šiaurės Vokietijoj, šaukiamas Baltų Drau
LIETUVIŠKAS VAKARAS
gijos suvažiavimas.
Suvažiavime, vykstančiame vokiečių
Sausio 21 d. Wetzikono mieste (Zuerirytų akademijos patalpose, įžanginę pa cho kantone) įvyko Lietuvos prisiminimo
skaitą laikys dr. A. Gerutis apie naujas vakaras. Kalbėtojas buvo prof. J. Eretas,
idėjas žmogaus teisių apsaugos judėjime. p meninę programą atliko J. Stasiulienės
lietuvių tautinių šokių grupė ir baritonas
SĖKMINGAI IŠLAIKĖ EGZAMINUS
Otto Linsi, palydimas pianinu ponios B.
Goral. Prof. Eretas priminė publikai, kad
Muencheno jaunimo „Ratuko" narys baltiečiai buvo laisvi nuo 1918-40 metų ir
studentas Petras Buračas sausio 27 d. ge prie šsavo valią buvo įjungti į Sov. Są
ru pažymiu išlaikė chemijos valstybinius jungą. Daug kalbėjo apie lietuvių kalbą,
egzaminus.
iškeldamas jos savitumą ir archajiškumą.
Teigė prancūzų kalbininko Meillet nuo
monę, kad lietuvių kalba esanti Europos
Adomas. Pagal prof. Eretą lietuvių kalbos
turtingumas mažybinėmis formomis esąs
DR. LOEBERIO KNYGA
matriarchato išdava. Iškėlė lietuvių dai
nos meilę. Citavo vokiečių filosofą LessinŠveicarijos1 sostinėje išeinąs! dienraštis gą.
Sakė, kad net Goethe gėrėjęsis lietu
„Der Bund" paskelbė sausio mėn. per vi vių dainomis. Apibūdindamas lietuvių
są puslapį du straipsnius apie Baltijos liaudies šokius, išvedžiojo jų choreogra
valstybes. Straipsnio autorius Hans Ry- fais buvus pačią liaudį, kuri, stilizuodama
chener, Berno gimnazijos mokytojas, pa- darbą. į meno aukštumas iškėlė tuos
recenzavo Kielio universiteto profesoriaus grakščius tautinius šokius.
dr. Loeberio (Latvijos vokiečio) išleistą
J. Stasiulienės tautinių šokių grupė pa
veikalą „Diktierte Option“ apie vokiečių šoko 9 šokius. Ypatingą pasisekimą turė
repatriaciją 1940-1941 m. iš Latvijos ir Es jo Aštuonnytis. Nesibaigiant plojimams,
tijos. Ta proga autorius išsamiai supažin šį šokį reikėjo pakartoti. Taip pat gerą
dino šveicarų skaitytojus su nacių ir bol publikos pasisekimą turėjo šokis Žygū
ševikų 1939 metų sąmokslu (Stalino-Hit- nas. Otto Linsi padainavo keturias Šim
lerio) prieš rytų Europos valstybes. Pasi kaus harmonizuotas liaudies dainas lietu
remdama minėtu paktu, Maskva 1940 m. viškai. Apskritai paėmus, vakaras praėjo
okupavo Baltijos valstybes.
labai nuotaikingai šioje taip prašmatniai
H. Rychener savo laiku keliais atvejais puošnioje Wetzikono kantonalinės mokyk
lankėsi Baltijos valstybėse ir yra visapu los auloje.
siškai susipažinęs su baltų tautomis. VieJ. J.
BALTŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

LIETUVAITĖMS IR LIETUVIUKAMS
ŽINOTINA

