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Lietuve motina
Kai Lietuvą siaubė nelaisvės gūdi nak
tie, o jos žmones, girioms ūžiant ir minint
didingus praeities laikus, ištiko belaisvių
lemtis, Rusijos Peterburgo Dvasinės Aka
demijos prof. Jonas Mačiulis-Maironis
1895 m. mintimis skrido į pavergtą tėvy
nę. Jo vaizduotėje pynėsi tarp kalnų ir
lankų banguojąs Nemunas ir nuo senų lai
kų dejuoją broliai vargdieniai. Jausdama
sis pavergtos Lietuvos gyva ląstele, poetas
svarstė, iš kur ta jaiutri širdis, kias ją
skausmu apgaubė ir kančia nugirdė.
Maironiui, apsigaubusiam rimta profe
soriaus mantija, ilgai svarstyti nereikėjo,
— poetinis įkvėpimas, sujudinęs jo dva
sios gelmes, surado tiksliausią atsaką:
Ten močiutė užlingavo
raudomis mane,
į krūtinę skausmą savo
liejo nežinia.
Ką jis, būdamas mažyliu vaiku, gavo 'š
savo motinos, ką į jo jauną sielą dainomis
ir pasakomis įliejo motina, tą jis brandi
no, ugdė, įsisavino ir, apsišarvojęs moks
lo Žinija bei poetiniu talentu — knyga ir
lyra, brandžiais poezijos žodžiais pratur
tino laisvės idėjų alkstančią tautą.
Ką Maironis sparnuotu žodžiu teigė, ug
dydamas motinos prie ratelio lietuviškos
mokyklos pasėtus gimtosios žemės meilės
grūdus, tą 1922 m. išspausdintoje „Sena
me dvare“ apysakoje M. Pečikiauskaiitė —
Šatrjios Ragana praktiškai patvirtino
idealios mamatės pedagoginiu svarstymu:
„Tvirtai esu įsitikinus, kad žmogus tuo
met tegali būti tikrai naudingas savo tė
vynei, jei yra išaugęs iš savo tautos kul
tūros. Svetimų kultūrų turtai, renkami jo
iš visur, turi lyg grūdai kristi į savą že
mę. Dėl to stengiuos, kad mano vaikai kuo
daugiausia girdėtų, mokėtų, dainuotų mū
sų žemaitiškų dainų, pasakų, padavimų.
Man rodos, jei žmogus nepasisavins visa
tai, tebebūdamas vaiku, jis visuomet jau
buis lyg svetimtautis“.
Šitie svarstymai apie svetimų kultūrų
turtus, krintančius į lietuviškais deiman
čiukais praturtintą Jauno lietuvio sielos!
dirvą, ir yna tautinio sąmoningumo pa

slaptis, sulaikanti nuo ištautėjimo pavo
jaus. Tą gležną dvasios dirvą nuo pačios
kūdikystės lietuviškomis dainomis, pasa
komis bei padavimais parengia motina,
liedama į krūtinę ne tik gimtojo krašto
meilę, bet <ir vergijos kančią.
Kai nebuvo lietuviškų pasiskaitymo
knygų ir parengtų mokytojų, lietuvė mo
tina, sukdama ratelį ir verpdama siūlų gi
jas, padavusi vaikui maldaknygę, mokė
ne tik skaityti, bet ir pažinti Dievą ir Jo
tikėjimo tiesas.
Motinos širdis nujautė, kad, jei neduos
vaikui rašto žinijos ir tikėjimo naktų, ji
neišpildys motiniškos pareigos ir atiduos
kietam gyvenimui neparengtą dukterį ar
sūnų, kurį svetimųjų įtaka suluošins.
Šiandien Lietuvoje netrūksta lietuviškų
knygų, tačiau vienos jų propaguoja ateiz
mą, kitos — beletristinės — jaučiasi įpa
reigotos pasišaipyti iš tikėjimo: „Dievas
buvo kurčias, Dievas tylėjo; dar amžiną
atilsį motinos pakabintas virš langelio, jis
kasdien vis labiau žėlė dulkėmis, vora
tinkliais, musių spirais“ (A. Bieliauskas,
„Ji mylėjo Raulį“, 46 psl.).
Jaunoji karta, viliojama į ateistines or
ganizacijas, aiškinimais ir prievarta plė
šiama nuo tikėjimo praktikos, bažnyčios
lankymo. Vėl į nelygias rungtynes išeina
lietuvė motina.
Kai į Vištyčio vidurinę mokyklą atsi
bastė pats Vilkaviškio prokuroras, viešai
(tardydamas mokinius apie P. Komuniją,
maldaknyges, katekizmus, bažnytinį cho
rą, stu'kteldamas į smakrus ir patempda
mas už plaukų, III kl. mergaitė raudoda
ma išbėgo iš kabineto į namus. Jos moti
na tuojau nuskubėjo pas prokurorą ir pa
klausė, ar Lietuvoje tikėjimas laisvas, ar
uždraustas. Kai šis atsakė — laisvas, mo
tina, nepaisydama baimės, jam išdrožė:
— Tai kodėl jūs tardote mūsų vaikus už
tikėjimą? Mes, tėvai, tikime ir lankome
bažnyčią. Lanko ir mūsų vaikai. Ką blogo
moko bažnyčia? Užtenka jau chuliganų,
kurie naktimis rėkauja, vaiga ir ištvir
kauja. Jei mano mergaitė neis į bažnyčią,
ir ji tokia bus. („Lietuvos KB Kronika“.

II tomas, 331 psl.).
Lietuvė motina ir toliau budi, skauda
ma širdimi sekdama tikrovę, kuri jai pa
vyzdžiais įrodo, kokiais keliais nueina vai
kai, nuvilioti į prievartos klystkelius.
šią tokią mielą motinos dieną lenkiame
galvas mūsų motinoms, kurios taip jaut
riai budi, dažnai sunkiausiose sąlygose
vos pajėgdamos atlikti savo meilės parei
gąVietoje gėlių puokštės, dėkodami ir pa
gerbdami motinas, įteikiame šį posmą, ku
rį Lietuvoje sūnus sukūrė motinai:
Bet Tu, brangioji Motinėle,
gyva dar būsi mūsų ainiams:
Tave mums pavyzdžiu iškėlė
širdis — didžiausias mūsų dainius,
nors daug kas žemėj susipainios,
nors mūs liktis dar žiauriai gainios.
J. K-kis
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Lenkai apie lietuvius

„MELAVOME DARBININKAMS“

Didžiosios Britanijos komunistų partija
(OPGB), turinti vos. 28.000 narių, yra su
skilusi į dvi dalis: Maskvai ištikimieji ir
eurokomunistai. Pirmieji dažnai dar vadi
nami stalinistais, nors oficialiai partija
pritarė Chruščiovo linijai destalinizacijos
metu.
Partijos mėnesiniame žurnale „Marxism
Today“ Paul Fauvet pasakė: „šiuo metu
yra visiškai aišku, kad britų darbininkų
klasė nepasitiki komunistais. To nepasiti
kėjimo priežastis nėra viešosios informa
cijos sąmokslas, bet faktas, kad per dau
gelį metų, sąmoningai ar nesąmoningai,
mūsų partija darbininkams melavo“. Dė
mesio vertas prisipažinimas.
Komunistų reikalų ekspertas, žurnalis
tas David Floyd (D. Telegraph, balandžio
13 d.) pateikia smulkesnę britų komunis
tų partijos analizę. Jis nurodo, kad net
partijos manifestas „British Road to So
cialism“, kuriame norima pasiekti val
džios per balsavimo urnas, nesuvilioja
britų darbininkų. Tuo tarpu, kai Prancū
zijos ir Italijos komunistai demokratinių
šūkių įtakoje pasiekė didžiulės įtakos sa
vo parlamentuose, britų komunistai per
paskutinius 26 metus nėra turėję nei vie
no parlamento atstovo. Per paskutiniuo
sius rinkimus jie gavo tik 0.1% visų bal
sų (maždaug tiek, kiek partija turi na
rių).
Tas pats D. Floyd nurodo, kad vis dėlto
komunistų įtaka parlamente yra stipriai
jaučiama. Jie veikia per Labour partijos
kraštutinių kairiųjų „Tribūne“ grupę, tu
rinčią apie 70 narių. Dalis tų narių remia
komunistinę spaudą, jie visi pasisako už
„tikrąjį socializmą“, o kai kurie yra bu
vę komunistų partijos nariai. Atrodo, kad
„Tribūne“ grupė sudaro ar sudarys stip
riausią pagrindą britų komunistams in
filtruotis į parlamentą.
Nurodoma, kad šalia senosios ir Mask
vai ištikimiausios britų komunistų parti
jos (CPGB) dar gana aktyviai veikia įvai
rios jos atžąlos. Daugiausia reiškiasi trockistai, su jiems artimomis International
Marxist Group ir Workers Revolutionary
party. Gana sėkmingai reiškiasi ir Socia
list Worker‘s party, kuri seinau buvo ži
noma International Socialist vardu. Dau
guma tų naujųjų partijų atvirai skelbiasi
ištikimos revoliucijos idealams ir neban
do siekti valdžios demokratiniu keliu.

moraliniam prestižui Londono, kuris di
džiuojasi esąs žmogaus teisių gynėjas ir
civilinių laisvių čempionas“.
Rašte sakoma, kad langių spaudos vieš
pačiai ilgai slėpę šį faktą nuo publikos,
bet, dėl nepalankios pasaulio opinijos, il
giau nebegalėję tylėti. Raštais) užbaigia
mas tokiu sakiniu: „Peržiūrėjus Stras
bourg© bylos dokumentus, atrodo, kad ge
riausia epigrama šitam gėdingam įvykiui
būtų Ulsteryje vartojamas išsireiškimas:
„Vargais su anglais yra tai', kad jie negali
atsiminti, o su airiais — kad jie negali pa
miršti“.
IŠLAISVINS BAPTISTUS?

Ryšium su Belgrado konferencija ir Or
todoksų Bažnyčios kongresu Maskvoje, so
vietai esą pasiryžę paleisti iš kalėjimų ir
stovyklų visus (41) baptistų disidentus,
įskaitant jų vadą G. Vins. Tai paskelbė
Sov. S-gos baptistų atstovas Bičkovas
Elaptistų Sąjungos metinėje konferencijo
je Nottinghame.
SLAPTOJI BILDERBERGO
KONFERENCIJA

Vieną kartą metuose Vakarų pasaulio
įtakingieji politikos ir biznio vadai susi
renka i vadinamąją Bilderbergo konfereciją. Šiais metais konferencija vyko De
vono vasarvietėje Torquay. Jai pirminin
kavo buv. Anglijos min. pirm, ir užs. reik,
ministras lordas Home.
Bilderbergo konferencija yra visiškai
slapta — neįsileidžiami spaudos atstovai,
neskelbiami jokie nutarimai. Lietuviškai
tairant, tai yra susirinkimas Vakarų pa
saulio „rabinų“, kurie savo rankose tie
siogiai ar netiesiogiai laiko politikos ir
ūkio vadžias.
Iš viso šiais metais dalyvavo apie 120
asmenų, neskaitant jų patarėjų ir asme
ninės sargybos. Paminėtinos bent kelios
išskirtinės pavardės: dr. Kissingeris, ban
kininkas Rotšildas, Vokietijos kancleris
Schmidtas, Nato gen. sekretorius J. Luns,
Airijos ir Portugalijos užs. reikalų minist
rai, bankininkas D. Rockfelleris ir daug
kitų.
Šiais metais prie Imperial Hotel, kuria
me vyko konferencija, buvo pasirodžiu
sios dvi demonstrantų grupės. Viena iš jų
buvo žydų moterų grupė su plakatu —
„Prisiminkite Anatolijų Sharanskį, nekal
tą žydų vadą, kalinamą Maskvoje!“ Ant
POPIEŽIUS NEPASITRAUKS
roje grupėje buvo vietos komunistai su
Spaudoje laikas nuo laiko pasirodo ži raudona vėliava. Nei viena, nei kita gru
nių, kad dabartinis popiežius Paulius VI, pė nebuvo įsileistos į vidų.
kuriam rugsėjo mėnesį sukanka 80 metų,
gali pasitraukti iš savo pareigų ir užleisti
BRITANIJA KALČIAUSIA
vietą jaunesniam. Istorijoje žinomi tik du
atsitikimai, kai popiežius atsisakė sosto
Europos žmogaus Teisių komisija
prieš mirtį. Taii buvo Celestines V 1294 Strasbourge daugiausia privatiškų skun
m. iir Gregorius XII 1415 m.
dų gauna iš Britanijos. Pvz. praėjusiais
Dabar cituojamas spaudoje popiežiaus metais iš Britanijos buvo gauta 153 skun
pareiškimais „Tėvas negali iš savo parei dai, iš V. Voiketijos — 142, iš Šveicarijos
gų pasitraukti“. Kaip žinoma, popiežius — 30. Iš likusiųjų devynių konvenciją pa
yra pataręs 75 metų sulaukusiems vysku sirašiusiųjų valstybių skundų gaunama
pams (80 metų kardinolams) užleisti sa po mažiau.
vo vietas jaunesniems.
Dėl ko skundžiamasi? Britanijoje yra
dvi pagrindinės priežastys: įvykiai Šiaur.
DETENTĖS TIKSLAS
Airijoje ir nesusipratimai su Rytų Afri
Prof. L. Schapiro „Times“ (balandžio kos imigrantais, kurie turi britų pasus.
Privatiški skundai yra labai įvairūs.
22 ,d.) įrodinėja, kad žiūrint iš komunisti
nio taško ir sprendžiant iš Sov. Sąjungos Daugybė konvencijos paragrafų leidžia
veržimosi į Afrikos kontinentą, detentės beveik kiekvienam, ieškančiam priežas
tikrasis tikslas esąs pasinaudoti kreditais, ties, prisitaikyti sau kokią nors skriaudą.
technologija ir prekyba. Pasaulio taikos Pvz. tėvai pasiskundžia, kad jų vaikai ga
detente neišgelbėsianti. Tam reikalui yra vo mokykloje rykščių, kalinys nepaten
sukurtos ir veikia kitos organizacijos, ne- kintas, kad cenzūruoja jo laiškus, moti
sireklamuojančios tiek daug, kaip Helsin nos rašo graudžius raštus, kad jų vaikai
■susirgo po skiepų nuo kokliušo, psichiškai
kio konferencija.
nenormalūs asmenys aiškina, kad jie ne
gali būti suimami, laikraščiai skundžiasi,
KANKINIMŲ PROPAGANDA
kad neteisingai buvo nubausti, paskelbda
Ryšium su Strasbourg© anglų-airių by mi duomenis apie ithalidomaide vaistų su
la, „Pr.avda“ buvo paskelbusi penkis žalojimus, kol galutinai nesusitarta su
straipsnius apie anglų žiaurumus, tardant nukentėjusiais ir t. t. irt. t.
Ulsteryje suimtuosius airius. Strasbourge
įsidėmėtina, kad britų spauda atvirai
padaryti tų straipsnių santraukos verti rašo apie visa tai, tuo būdu įdėdami laz
mai Ir platinami spaudos atstovams. Ten, dą į tų rankas, kurie norės ją mušti Bel
be kita ko, sakoma:
grado konferencijos metu.
„Jau pats faktas, kad vieša byla vyksta
Strasbourge, žymiai kenkia tarptautiniam
JAV DIDINA KARO BIUDŽETĄ
A. f A.
JANINAI VYMERIENEI mirus,
vyrui Povilui ir sūnui Laimučiui
reiškiame nuoširdžią užuojautą
E. Bliūdžiutė, M.I. Klumbiai

Ryšium su nesėkmingomis JAV — Sov.
Sąjungos nesiginklavimo derybomis ir su
gandais, kad Sov. Sąjunga yra pasiruošu
si geriau atlaikyti atominį karą negu
Amerika, JAV atstovų rūmai nutarė pa
didinti gynybai skirtąjį biudžetą. Civili
nės gynybos reikalams skirtasis biudžetas
padidintas 77 mil. dolerių. Tam reikalui
paskirta daugiau, negu reikalavo Pentago
nas.

Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas
Kultūra 1977 metų kovo numeryje yra pa
skelbęs ir lietuviškąją kroniką. E. Žagiell
gana plačiai rašo apie lietuviškosios emi
gracijos gyvenimą. Paminėjo VLIKo sei
mą ir kai kuriuos jo nutarimus, dr. J. K.
Valiūno susitikimus su Ukrainos prezi
dentu egzilyje, pagalbos lietuviams polit
kaliniams organizavimą, kad
vasarą
VLIKo raštinėje dirba jaunas studentas
(sektinas pavyzdys). Be to, apie Chicagoj
įvykusį lietuvių ir latvių studentų susiti
kimą, JAV tautinių sambūrių, sportinin
kų, profesorių, visuomenininkų ir dvasi
ninkų išvykas į Australiją, apie lietuvių
tv programą Chicagoj ir operą.
Kanadoje įvykusi pabaltiečių konferen
cija, į kurią buvo pakviesti ir ukrainie
čiai, su (kuriais bendradarbiavimas glaudėja. Ukrainiečių atstovas atkreipęs dė
mesį į tai, kad sovietai stenigasi sukiršin
ti politinę emigraciją su žydais. Jis pasa
kė: „Patarnautume raudoniesiems, jei
mūsų spaudoje pasirodytų antisemitiški
akcentai. Su žydais reikia vesti dialogą,
atsiribojant nuo karo nusikaltėlių, jei bū
tų įrodyta, kad tokių esą mūsų tarpe“. Ta
problema konferencijoje buvo plačiai dis
kutuota.
Vilniaus aerodrome gyvas judėjimas —
kasdien penki skrydžiai į Maskvą, keturi
į Kijevą, du į Leningradą, po vieną į
Charkovą, Odesą, Rygą, Lvovą ir daugelį
kitų miestų. Brangiausias bilietas į Novo
sibirską — 60 rublių, pigiausias į Kauną
— 2 rubliai. Į Druskininkus reikia mokė
ti 3 rublius. 1977 metų tvarkaraštyje ne
numatyta jokio skrydžio į užsienį. Tvar
karaštyje ant popieriaus gražiai atrodo,
beit kartais .reikia laukti valandomis, net
dienomis. Tokiais atvejais keleivis turi sė
dėti ant suolelio ir neišeiti iš aerodromo,
nes niekados nėra žinoma, kuomet lėktu
vas pakils.
Žagiell pamini lietuvių komitetą Hel
sinkio nutarimams sekti ir išvardina jo
narius. Neseniai 'užsienyje atsiradę lietu
viai inteligentai — disidentai sako, kad
suvaržymai juo stipresni, juo artimesni
oficialūs santykiai su Vakarais. Tuo sie
kiama neutralizuoti eventualią neigiamą
įtaką piliečiams. Meno ir literatūros var
žymas pasireiškė dr Lietuvoje. Dar prieš
keletą metų pasitaikydavo dėmesio vertų
darbų. Dabar literatūra blanki, žiūrovų
reagavimas į teatro veikalus neturi jokios

SejitiįnioS
— Balandžio mėnesį du kartus buvo
bandyta nužudyti Ugandos prezidentą
Amin. Per vieną užpuolimą žuvo du žmo
nės.
— Maskvoje dešimtis Vakarų žurnalis
tų niekieno netrukdomi turėjo neoficialų
seminarą su disidentais.
— Zaire valdžios kariuomenė paėmė iš
sukilėlių daug ginklų, gamintų Sov. Są
jungoje. Esą, tai 'rodo, kad sovietai nėra
neutralūs Zairės kovose.
— Ispanijos karalius išleido specialų
dekretą, draudžiantį kariuomenei kištis į
politiką.
— Kinijoje sklinda gandai, kad prade
dama kritikuoti buvusi Mao valdžios poli
tika.
— Šveicarijos medicinos mokslų akade
mija rekomenduoja gydytojams beviltiš
kose aplinkybėse nebandyti dirbtinai pra
tęsti pacientų gyvenimą.
— Pirmą kartą per 20 metų N. Zelan
dija pardavė Sov. Sąjungai 3.000 tonų
sviesto.
— Į anglų kalbą išversta pirmosios Sol
ženicyno žmonos N. Rešetovskajos knyga,
kurioje sakoma, kad jos vyras pats buvęs
kaltas dėl visų jo nelaimių.
— Pirmuoju Sov. Sąjungos ambasado
rium Ispanijoje po pilietinio karo paskir
tas S. Bogomolovas. Jis jau atvyko į Mad
ridą.
— Iš buv. pirmininko sir H. Wilsono
namų (Grange Farm) vėl pavogta kai ku
rie dokumentai, įskaitant bankų praneši
mus.
— Disidentai L. Alėksejeva, A. Amalrik
ir V. Bukovskis paskelbė „Times“ dien
raštyje atvirą laišką, kviečiantį visuome
nę protestuoti dėl Helsinkio grupės kai
kurių asmenų suėmimo Maskvoje.
— Britų parlamento nariai siūlo imtis
didesnių saugumo priemonių, kad nepa
sikartotų Ekofisko naftos eksplozija Šiau
rės jūroje.
— Mozambiko prezidentas Machel Šve
dijoje pareiškė, kad tik Sov. Sąjunga ir
Kinijai padėjusios jo kraštui išsivaduoti
iš Portugalijos kolonialistų.
— Ryšium su Britanijos vaidmens su
mažėjimu tarptautiniuose sluoksniuose ir
įstojimu į E. .Bendruomenę, siūlomi pro
jektai sumažinti diplomatines institucijas
ir konsulatus užsieniuose.
— Gegužės 11 d. Ženevoje vėl prasidės

įtakos, nes repertuarą nustato politiniai
veiksniai. Gausios distoninės ir nepriklau
somybės laikotarpio dramos nestatomos.
Bet koks patriotinis ar antirusiškas ak
centas draudžiamas. Propaguojamas vien
tik betndnasovietinisĮ nacionalizmas. Vi(;(a
•kita užantspauduojama kaip baudžiamas
nacionalizmas. Didelė dauguma įvažiavu
sių rusų nesimoko lietuvių kalbos, nors
pasitaiko atvejų, kad rusai sulietuvėja.
Bendrai, fasadas atrodo lietuviškas, nes
daugį vadovaujančių vietų užima lietu
viai, bet jų pavaduotojai, kaip taisyklė,
yna rusai, kurie turi sprendžiamą balsą.
Niauji potvarkiai bažnytinėje administra
cijoje reikalauja 20 asmenų bažnytinių
komitetų ir trijų asmenų valdybų atsaky
ti už lėšas ir gerą kunigų elgesį. Į tuos ko
mitetus negali kandidatuoti buvę depor
tuotieji ir nepatikimieji.
.Eiuvo dėta pastangų paneigti faktą, kad
Lietuvoje ir po karo buvo pasipriešinimas,
bet nesendiali prie Kauno pastatytas pa
minklas komsomolui, kurį užmušė parti
zanai 1951 m., taigi, šešeri metai po karo.
Toliau duodama lenkų gyvenimo so
vietinėje Lietuvoje apžvalga ir paliečiami
lietuvių-lenkų santykiai!. Pranešama, kad
Seinuose, kur tebesitęsia ginčas dėl lietu
viškų pamaldų, ant sienų pasirodė užra
šai „Išplauti lenkus“. Autorius prideda,
kad tai gali būti komunistų provokacinis
darbas, tikslu drumsti lenkų-lietuvių san
tykius.
Bendrai, sako Žagiell, Lietuvos sovieti
nės spaudos nusistatymas dabartinės Len
kijos atžvilgiu yra korektiškas. Viename
reportaže iš jtarptautinio miesto“ Wroc
law (buv. Breslau — E.), ‘kur gatvėse
girdėti kalbant vokiškai, ukrainietiškai,
graikiškai, žydiškai ir lietuviškai, prane
šamai jog lietuviai tame mieste turi savo
seklyčią ir naudojasi žymia vietos admi
nistracijos parama.
(ELTA)
STALINO SUNAUS LIUDIJIMAS

„Times“ atpasakojo prieš 25 metus pa
darytą lenkų pulk. Lewszeckio pareiškė
mą JAV Kongreso komisijai, atvykusiai
tirti Katyno žudynių bylos. Tame pareiš
kime pulk. Lewszeckii sakosi Luebeko be
laisvių stovykloje susitikęs Stalino sūnų,
kuris papasakojęs, kad į nelaisvę paimtie
ji lenkų karininkai buvę išžudyti.

DIENOS
JAV-Sov. Sąjungos derybos dėl strategi
nių ginklų (Salt) apribojimo.
— Disidentas gen. P. Grigorenko serga
ir paguldytas į ligoninę. 1968-1974 m. jis
buvo uždarytas psichiatrinėje ligoninėje.
— Indijos min. pirm. M. Desai ir Sov.
S-gos užs. reik, ministeris Gromyko po
pasitarimų Indijos sostinėje kartu pareiš
kė, kad nėra 'jokių nesutarimų tarp abie
jų kraštų vyriausybių.
— Prezidentas Carteris pareiškė, kad
nėra prasmės šaukti Vidur. Rytų konfe
rencijos, iki žydai ir palestiniečiai viešai
pripažins vieni kitiems teisę savarankiš
kai egzistuoti.
— Mažiausia 'arabų Kuwaiti naftos vals
tybėlė turi supirkusi 70 mil. svarų vertės
britų bendrovių akcijų.
— Anglikonų Bažnyčios galva Canter
bury arkiv. dr. Coggan lankėsi pas popie
žių Paulių VI ir dalyvavo pamaldose Sikstino koplyčioje.
— Praėjusiais metais pirmą kartą isto
rijoje turistų skaičius Anglijoj pasiekė 10
milijonų. (Britų buvo išvykę į užsienius
daugiau kaip 11 mil.). Turistai išleido
£1.628 milijonus (anglai išleido užsienyje
£1.008 mib).
— Trys Rumunijos disidentai, įskaitant
rašytoją Paul Goma, nuo balandžio pra
džios yra dingę, spėjama, areštuoti.
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Motina ir palikti namai
Lygiagrečiai iš literatūros ištipena nu
Motinos meilė yra tartum bokštas,
liūdusi motina, ir garsiai bubenama, jog
iškyląs žymiai aukščiau minios.
„netiesa, kad mes ieškom gėlių ir šivesos,
H. S. Rice
šilumos ir meilės... Tai savęs mes ieškom
Anglų poetė Helen Steiner Rice, „Kas tarp jų — alkani — ir drąsūs, ir bailūs“
yra motina?“ eilėraštyje ieškodama atsa (J. Degutytė).
ko į šį, rodos, tokį aiškų klausimą, ati
džiai analizuoja motinos savybes. Giliai
žvelgdama į jos nesuskaitomus darbus, o
taipgi misiją, pastebi, kad iš motinos
spinduliuoja meilė, kantrumas, ištvermin
gumas, džiaugsmas, susimąstymas, menas
„sulopyti kojines ir baltinius“, nuoširdu
mas, išmintis, nesibaigiantis tikėjimas ir
pasitikėjimas. Jos išvada: „štai dėl ko vi
same šitame pasaulyje negalėtų būta ki
to, kuris pajėgtų taip pilnai išpildyti Die
vo paskirtį kaip motina“.

J. Kuzmickis
Gal ir ne taip giliai kaip ši poetė išj aug
dami motinos sudėtingą asmenį, ne tik
kultūringi, bet ir primityvūs žmonės nuo
senų laikų gerbia ir vertina motiną. Jos
meilė yra tokia stipri ir ištverminga, kad,
pasak poetės, niekuomet neišsenka ir ne
sumažėja, nors širdis plyštų: ji tiki, ne
paisydama abejonių, kai visi pasmerkia...
1

iki vidudienio, papūtus raukus. Tikra Į
miesčionkia. Nei indus plauti, nei skalbi- I
nius skalbti — pilna vonia rūgsta“ (230
p.). Dar toliau, dar gražiau: ..Išvis dabar
tinės moterys — pypke pasmirdusios vy
riškas kelnes nešioja — tai ką ženyitis? Į
ką dairytis?“ (236 p.).
Moderni naujos santvarkos moteris, ke
turių vaikų motina, sidabrinėms skyry
boms grįžtanti pas vyrą, svajoja apie sky
rybas: „Visi skiriasi, o kuo aš gudresnė?..
Tegu tik jis pamėgina prikišti nagus prie
mano dalies — aš jį tiesiai į gaziką ir —
į kvaištelėjusių namus. Susitariu su šofe
riuku, ir ką jis man padarys, gvėra, devy
niolika metų vyresnis už mane. Pusė tro
bos mano? Mano — visi įstatymai už ma
ne“ (232 p.).
Ir ko ji taip niršta, ko taip draskosi?
Ogi paprastas pavydas ar, tiesą pasakius,
vyro neištikimumas: „Išsičiustina, pasiri
ša mazgotę ir lekia per laukus, išpūtęs
raukus. Gražuolis atsirado. Nusivelka į
pagirį ir spokso į savo pilvūzę Nastę. O ta
savo gūžį išvertus — kva kva, kva kva,
kaip antis prieš gaigalą“ (243 p.).
Panašiai tvarkosi „Vidunakčio plėnių“
čiunčiulių Jonas: laksto kaip įkirptas su
našle Eleonora Pažūliene, o žmona Domi
cėlė visus pastatus, kur jiedu sustoja,
gaisrais paleidžia. Nieko, girdi, negelbsti
nė „Dievo glėbiais gaudymas“: „Vyras
plačiapetis, sprandas kaip buliaus, eitų su
visais sekmadienį šnapso gerti, o jisai —
.šiais laikais ir nepatikėsi — į bažnyčią
klemšia“.
„Savęs ieškąs“ rašytojas savo pareigą
atliko kaip tas istorinis Brutas: ir naujo
gyvenimo naujus žmones stilingai pavaiz
davo. ir antireliginei propagandai pasitar
navo, — „eitų su visais sekmadienį šnap
so gerti“...
3
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Nauji leidiniai
Lietuvių imigracijos Brazilijon PEN
KIASDEŠIMTMETIS. Didelio formato,
daugiau kaip 200 puslapių! gausiai iliust
ruotas leidinys, skirtas „pagerbti pirmuo
sius imigrantus, įkūrusius lietuvišką ko
loniją Brazilijoje ir padrąsinti jaunąsias
kartas, kurių rankose ir širdyse šio kraš
to lietuviškos bendruomenės ateitis“.
Knygą redagavo ir išleido penkiaisdešimtmečio komitetas (pirm. A. Saulaitis),
1976 m. Įžangos ir kai kurių straipsnių
santraukos parašytos portugalų kalba. No
rintiems susipažinti su prieš 50 metų vy
kusia beveik masine emigracija į Pietų
Ameriką, tai yra labai geras medžiagos
šaltinis.
Petras Melnikas — DEBESYS IR PRO
PERŠOS. Romanas, 292 psl., kaina 6 dol.
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 1977
m.
Nors Petras Melnikas (pasirašydamas
Petro Lapo slapyvardžiu) iki šiol dau
giausia bendradarbiavo periodinėje spau
doje, tačiau nesigailės tas, kuris perskai
tys šį jo pirmąjį viešai pasirodžiusį roma
ną. Knygos apžvalgoje rašoma, kad jis
yra parašęs dar keletą romanų, kurie nė
ra išleisti.

Su lietuviais
pasaulyje
T. VENCLOVA JAUNIMO SEMINARE
ELTA praneša, kad vasario gale Vliko
ruoštame jaunimo seminare dalyvavo ir
Tomas Venclova. Diskusijoms pasibaigus,
jis buvo pakviestas tarti žodį. Ta proga
jis aiškiai patvirtinęs savo nuomonę, kad
jaunimui reikia naudotis sąlygomis vykti
į Lietuvą bet kaip, net ir į kursus ir net
tada, kada tas sąlygas nustato okupantas.
Kontaktas tarp laisvo ir pavergto žmo
gaus visada atsveriąs galimus pavojus...

GEORGE MIKELL NAUJAME FILME
Daugelis prisimena prieš keturis metus
įvykusią Kanados Arktikoje avariją lėk
tuvo, kuriame skrido vokiečių lakūnas
Martin Hartwell, britų gailest. sesuo, nėš
čia eskime ir eskimų berniukas. Lėktuvui
nukritus, sniego dykumoje abi moterys
užsimušė, lakūnas nusilaužė koją, o ber
niukas išliko sveikas. Dvidešimt tris die
nas juodu maitinosi jautienos konservais
ir cukrum. Pagaliau jaunasis eskimas nu
mirė, bet lakūnas po devynių dienų buvo
išgelbėtas. Teisme jis prisipažino valgęs
žmogieną — piovęs gabalus iš slaugės kū
no.
Dabar BBC filmų serijoje „Life at Sta
ke“ atkuria šią šiurpią tragediją. Škoti
joje prie Coigarff surasta lygiai tokia pat
vieta, kaip Kanadoje. Atgabentas ir tas
pats Beechcraft sudužęs lėktuvas. Lietu
vis aktorius George Mikeli (Mikelaitis)
vaidina lėktuvo pilotą. (Iš Sunday Ex
press).

Kazys Bradūnas — ALKANA KELIO
NĖ. Poezijos rinkinys, 115 psl., kaina 6 do
leriai. Išleido ATEITIS, 1976 m. Grafika:
Vytautas O. Vilkau. Knygą betarpiškai
galima užsisakyti Ateities leidykloje, c/o
Kai motina, nesuvokdama savo paskir
Mrs. M. Bajorunienė, 17689 Goldwin Dri
ties, nesirūpina vaikais ar kai jos auklė
ve, Southfield, Mich. 48075.
jamąją įtaką suvaržo totalitarinis reži
K. Eradūno nebereikia poeziją mėgstan
mas, jos spinduliuojanti žvaigždė prigęs
čiam skaitytojui pristatinėti, nes šitoji
ta, o vaikai auga tarsi pamestinukai.
ROLLS-ROYCE KOLEKTORIUS
jau yra dvyliktoji jo poezijos knyga. Nėra
Visų tautų literatūroje kuriami gražiau
abejonės,
visuomenė
ją
mielai
priims,
Marcė
Katiliūtė
—
Motina
si literatūros kūriniai, iškelią motinos
Britų žurnalas „The Field“, balandžio
Motinai skirtos šventės prasmė dar pa kaip ir kitus K. Bradūno rinkinius. Jis
vaidmenį ir reikšmę šeimai bei visai tau
14
d. paskyrė visą puslapi V. Gerulaičio
gilėja,
kai
mums
atskleidžiami
neįprastų
pat)s save ir savo kūrybą pristato šitokio
Savęs, atrodo, ieško ne tik poetai, rašy
tai. Šatrijos Raganos „Sename dvare“
—
E. Dibbs teniso rungtynėms aprašyti.
'knygų
puslapiai
nė
iš
tolo
neprilygsta
nei
'apysaka — giesmių giesmė motinai: „Ir dami apie raudonas pagalves, galerijas, Š. Raganos giesmei apie motiną, nei mūsų mis prasmingomis eilutėmis:
Aprašymas iliustruotas didele žaidžiančio
nuskyniau vieną baltą rožę, ir glaudžiu titnago klodus, karaimus, ramiai praeida liaudies dainų 'tokiai savitai dvasiai.
Vito Gerulaičio nuotrauka.
Poezijai reikia džiaugsmo,
prie žiedo karštą kaktą... Motin mano, ar mi pro motiną (plg. J. Vaičiūnaitės „Kla
Nors „comparative newcomer“ Gerulai
Jei kas abejoja literatūros etine įtaka
Poezijai reikia kančios,
ne tavo rankos — baltos, meilios, kvapios joklės saulės“ rinkinį), bet ir beletristai,
tis rungtynes pralaimėjo, bet jis straips
ir
tvirtina,
kad
joje
turi
atsispindėti
rea

Poezijai reikia šauksmo
ir švelnutės — taip mane meiliai glamo stengdamiesi pavaizduoti naują tikrovę.
nyje pasilieka dėmesio centre.
Štai Eug. Ignatavičius „Sidabrinių sky lus gyvenimas, — maža kuo galėtume gė
Prie paskutinės varčios.
nėja? Ar ne tavo tai rankelės brangios?
Pasaulinės teniso varžybos vyko Londo
rybų“ tetulė Jokubienė po ilgų atostogų rėtis. Mūsų pasąmonėje šmėkšo lietuvė
Ašaromis apsirasojo žiedas“...
ne — Earls Court paviljone. Vitas (jo var
Jonas Aistis, prisimindamas patetiškas klemšoja per sniegą pas vyrą su „kažkur motina, kuri, pasak Bern. Brazdžionio, „tė
das galįs lietuviškai būti John arba Vic
Poezijai reikia tvano,
valandas, kurios pynėsi iš jo „vaikystės Sibire tarnamj ančių“ kariu ir ūturiuoja: vą knygnešį, ji sūnų savanorį, ji savo siel
tor...) pasiekė baigmės rungtynes. Jeigu
Ir pustomo smėlio šalies —
vartą
ilgai
minės
maldoj
ir
baudžiaunin

„Tai
parsivesi
kokią
laumę.
Mykolaičių
namų“, mini motiną, kuri nešėsi jį ant
jis būtų jas laimėjęs, būtų gavęs didžiau
Poezija, neatmesk! ir mano
kės
duoną
sunkią,
juodą,
gorią
regės
iš
rankų, o brolį vedė per. lauką, sukurda Pranius tai irgi — iš Kaukaų, ar iš Zersią iki šiol Anglijoje teniso prizą — 18.000
Aguonos grūdo dalies.
mas puikią „'Motinos legendą“. Gi įsijaus baidžano, — gryną juodukę kaip smaliny- rugio želmenis kas ruduo“.
svarų. Dabar turėjo pasitenkinti devy
Kad
mes
gerbiame
mus
užauginusią
ir,
čią.
Pamylavo,
pasidžiaugė
ir
išgarbino
damas į našlaičio dalią, poetas tartum vi
niais tūkstančiais. Nors jo amžiaus (22
sų, netekusių motinos, vardu aimanuoja: pro langą... Atsibeldžia, nabagė, vidunak ašaroms plūstant, palydėjusią į kantraus
m.) jaunuoliai dažniausia renka pašto
tį, net pagailo — važiuok, sako, „dievaš- lauksmo tremtį motiną, įrodė niekad ne
Kas budės mano miegą neramų?
ženklus ar mažus automobilius, Vitas Ge
J.
JURAŠAS
REŽISUOJA
„MACBETHĄ
“
sutikta
moteris,
atsiuntusi
nežinau
kieno
ka
“
,
iš
kur
atėjusi.
Nė
žodžio
mokia
nė
pa

Kas paseks karalaitę?
rulaitis sudarinėjąs brangiausių pasaulyje
sišnekėti. Gaila. Pažaisti galima su visom, parašytą laišką motinai:
Juk aš būsiu pasaulyje, mama,
Dramos pasaulyje plačiai žinomas New automobilių — Rolls-Roice'ų kolekciją...
o iš rimtųjų... Geriau išvis nesiženyti“
vienų vienas, našlaitis...
Rašau, motule, tau laišką šitą,
Į humorą pasinešęs straipsnio autorius
Yoirko
.teatras „La Mama“ ruošiasi pasta
(225
psl.).
rašau, kaip einas namus palikus,
O kokių nuostabių turime liaudies dai
(Alexander) 5 pėdų 7 colių kreivom ko
tyti
W.
Shakespearo
„Maobethą
“
.
Veika

Jokubienė nesigaili šmaikščių žodžių nė
nų apie motiną ir našlaičius! Kokių grau
krauju ir laime daug prirašyta,
lą režisuoja Jonas Jurašas, buv. Kauno jom E. Dibbs lygina su bull-terrieru. Tuo
savo marčiai: „Boba tėvų išlepinta — guli
džių raudų, netekus augintojėlės:
palangėj rožės augo ir . vyto.
dramos teatro vyr. režisierius. Spektaklio tarpu penkiais coliais už jį aukštesnis,
Mamute mūsų mieloji,
Šiandien,
kai
grįžta
namo
paukšteliai,
premjera
bus gegužės 8 d. Vaidinimas nors ir to paties svorio (llį stonos) Vitas
kur mus mažutėlius nešiojai,
mintim sugrįžtu, kur jaunos dienos,
vyks kasdien iki geg. 22 d., o sekmadie Gerulaitis daugiau primenąs setterį...
daug naktelių nemiegojai,
Z. K-kis
Straipsnyje nurodoma, kad Vito protė
kur
mus
lydėjo
laukų
takelis,
niais
— du kartus. Jonas Jurašas pasirin
ikol mus mažutėlius nešiojai!
PAKILK, MOTULE!
viai esą kilę iš Lietuvos, nors, iš tiesų, dar
kur
pradalgėliuos
kvepėjo
šienas.
ko
tiek
dramos
pasaulyje
pasireiškusius,
Netekus motinos, nėra kur prisiglausti:
tiek ir jaunus, d'aug žadančius dramos ak jo tėvas gerai žaidė tenisą Lietuvoje. Jo
„Prisiglausim prie medelio, — medelis ša
Tiek daug žiedų ir lapų
Nors ir didžiuose miestuose buvojusi ir torius.
originalus lietuviškas vardas pasiliksiąs
kotas; prisiglausim prie ledelio, — ledelis
man kužda su tavim,
laisvai keliavusi per marių plotus, duktė
sporto pasaulyje be pravardės, kurią daž
šaltas; prisiglausim prie tvorelės, — visi
gal tavo juodą kapą
jaučia, kaip motinas meilė vilioja namo,
nai gauna kiti sportininkai.
vėjeliai užpus, visi lieteliai užlis; prisi
užbūrę bus viltim.
kur likusi sesuo, suskynusi rūtas, vainiką
glausim kito pašalėlėj, — visi žodeliais
•pina prie Dievo kojų. Sugrįžti moj'a net ji gyvena, priversta valgyti „baudžiaunin
DR. GERUČIO KNYGOS
trankys, visi piršteliais badys!“
Pakilk, gera motule,
beržų šakelės. Duktė tarsi mato motinos kų duoną sunkią“. Tačiau „po baltu nuo
Spaudos
žiniomis, Albertas Gerutis, gy
2
lengva dienos dvasia,
veidą, rasotus skruostus, prašo atleisti, metu ji amžiais vaidilutė, šventam ugnia
venantis Šveicarijoje, parašė Lietuvos
nors viltys mums prapuolė
kad nebegali varguose paguosti, ir savo kure kūrenas vardas jos, Aušrinė rytmetį diplomatijos istoriją ir diplomato bei Lie
Laikas bėga. Daugelis vertybių tarsi
kaip šypsniai kapuose.
laišką baigia skausmingu klausimu:
rasom palaisto žalią rūtą ir budi įsčioje tuvos nepriklausomybės akto signataro
praranda prasmę, kai vieni kovoja už mo
Norėč, kad Dievas 'atneštų laimę,
gyva gyvybė Lietuvos“ (Eern. Brazdžio Petro Klimo monografiją, šias knygas iš
ters išsilaisvinimą iš „šeimos retežių“, o
Bet ne. Dar saulė šviečia.
kad vėl žaliuotų padžiovę uosiai.
nis).
leis „Vilties“ leidykla Clevelande.
kiti nori paneigti šeimos auklėjamąją įta
Nemirus tu esi.
Motule miela, gimtajam kaime
Lietuvė motina — tėvynės aukuro vai
ką ir ko anksčiausiai tempia vaikus į lop
Jaučiu, inotul, tave čia —
ar greit arimuos linksmai dainuosim? dilutė, kurstanti amžiną laisvės ilgesio ug
GAUTA POGRINDŽIO SPAUDA
šelius, mokyklas, organizacijas, kad su
kaip saulė tu šviesi.
Taigi, lietuvė motina sukelia net lais nį, o joje budėjo, budi ir budės gyva ne
kurtų „naujus žmones“.
Šančiai, 1960. IX. 6 vės įvaizdį, kai neįmanu įsivaizduoti, kaip mirštančios Lietuvos gyvybė.
Iš JAV šiomis dienomis gautas LKB
Kronikos 26 numeris, datuotas 1977 metų
kovo 19 d., 56 psl., su penkiom nuotrau
Nelė Mazalaitė nyčią, ar atsigulti pievoje, ar pusę dienos stovėti gat sapnai ir mintys neturi sau vietos, kad nebūtų gau kom. Šiame numeryje: S. O. S. — Kronika
kreipiasi į visus, įspėti Apaštalų Sostą,
vėje — ir niekas už nugaros ar šono, pro durų plyšį, domi.
kad Lietuviai reikia ne naujų vyskupų, bet
nei iš tau nematomos vietos nesaugos tave tykoda
Priešų ausims buvo duota nugirsti, kad tas, ku naujų kunigų; Lietuvos kunigų kreipima
mas. Ar jūs žinote, kas yra laisvė?
rio nėra namuose, yra nelaimingai žuvęs kelionėje, sis į klierikus; Sveikiname „Tiesos kelią“
— O, taip, — visi kartojo, — argi mes ne dėl ir kaip tik dėlei šito niekas jiems nedarė atskiro blo — naują pogrindžio leidinį kunigams;
ir kratos; Žinios iš vyskupijų;
to esame atsidūrę čia, kad nemokėjom gyventi be gio. Bet vieną dieną jų namus užplūdo milicija ir Tardymai
Religinių bendruomenių sutartys; Laiškai
klausinėjo
apie
jų
brolį,
ir
iškrėtė
kiekvieną
kampą
laisvės?
ir pareiškimai; Tarybinėje mokykloje; Iš
Tai ir dabar atsitinka kartas nuo karto, kad
Ir jis tikėjo jiems, tačiau daugelis dalykų, jo ir daiktą ir, kai jiems buvo pasakojama, kas ir vi LKBK archyvo. Pabaigoje „Kronika“ Sa
kokiam drąsiam vyrui pavyksta išsiveržti iš krašto,
tremtinių brolių tarpe jam nepatiko, nors jis tylėjo. siems — atėjūnai! neužginčijo nei grasė ginklu, bet vo penkmečio proga dėkoja visiems rėmė
kuris jau yra užverstas žemėm ir užstatytas kry
jams, bendradarbiams ir platintojams tė
Ir buvo taip, kad jo dėdės duktė, jauna graži išvykdama! pasiėmė motina su savimi.
vynėje ir visame pasaulyje.
žium — kitaip mes nebegalime pavadinti mūsų
—
Nesibijokit,
—
pasakė
ji
vaikams,
—
kur
gi
našlė, kartą ėmė aimanuoti, jog ji yra nelaiminga:
Pastebėtina, kad LKB Kronikos Nr. 25
vargšės tėvynės. Tap, ir šitasai, kuris čia minimas,
ji turi draugą, turtingą amerikietį karį, kuris paimtų jie dės mane, seną silpną moterį, — aš netrukus iki šiol dar negautas. Gal užkliuvo pake
atvyko ne todėl, kad ieškojo savo paties išsigelbėji
lėje?
ją su savimi, tačiau jis negali pakęsti mylimosios grįšiu.
mo, bet kad turėjo atlikti žygį, prisidedantį prie
Ir kad jie buvo pratę klausyti jos visada —
Antrasis ką tik gautas pogrindžio lei
vaiko, mažo berniuko iš pirmo vyro. Ir ji dabar ne
mėginimo, išgelbėti visus. Jūs jau žinote, kad apie
žinojo, kas padaryti, ir kur teisėtai ir padoriai padė nors visi jau suaugę, ir net jauniausias baigė pie dinys yra Aušros Nr. 5, datuotas vasario
tai atviriau yra pavojinga net užsiminti. Ir ne dėl ši
16 d. ir turi 49 psl. Jo turinyje:
ti savo sūnų, kad pati galėtų gyventi laimėje ir turte. mens amžių — jie nuolankiai pakluso, bet visų jų
Kreipimasis i Italijos, Prancūzijos ir
to apie jį kalbame, tačiau tai reikalinga, kad nebū
Ir kai šito klauėsi jos pusbrolis, tas kuris buvo rankos drebėjo ir veržėsi ginti savo motiną.
Ispanijos kompartijų vadovus dėl Vilniu
tų abejonės, nes tie iš anapus — nemoka meluoti,
Ji buvo rami šioje prievartos kelionėje, taip at je suimtųjų už žmogaus teises — Jono
atvykęs iš taip toli — jis išbalo ir jo rankos drebėjo,
ir tai yra įvykę su jo paties motina.
rodė
tiems, kurie ją vežėsi, tačiau viduje ji drebėjo, Matulionio ir Vlado Lapiendo; Ką mums
Kad iš viso jis šitai papasakojo, buvo taip: ši ir labai tyliai jis pasakė:
kaip ir kiekvienas siaubo pagautas žmogus. Tiktai šiandien byloja patriarchas — Jonas Ba
— Jūs nežinote, kas yra laisvė.
čia, tremtyje, jis sutiko tikrą motinos brolį ir trum
pamaži jii aprimo, nes jos pirštai laikė rožančių, ir sanavičius 50-ųjų metinių proga; Moteris,
ėjusi į šviesą — Šatrijos Raganas 100-ųjų
pą laiką pagyveno su jo šeima gražioj kalnų stovyk
Ir tuomet tai jis papasakojo šitai, kas buvo įvy ji tyliai, judino lūpas maldoje.
metinių proga; Šalin alkoholį; Lietuvos
loj, netoli didelio miesto. Bet jis — jie stebėjosi kę su jo motina, kuri yra išauginusi tris dukteris ir
Ne, jie nevežė jos į apskrities kalėjimą, nei lie padėtis Baltarusijos respublikoje; Krašto
— nesidomėjo tais dalykais, kurių jam iki šiol ne keturis sūnus, ir vienas iš jų buvo jos ypatingai my pė pakeliui sustoti prie medžio ir nesirengė šaudyti,
tyrininkų vargai; Tarybų Sąjungos „bro
buvo tekę matyti ir vargiai kada bepriseis: kalnų žė limas. Jų visų mylimas, nes jie tikėjo, kad tokių, ir ji stačiai kankinosi dėl to neaiškumo, kad negalė liškumas“ ir „laisvė“ — Liudos Andriu
rėjimu saulėje, nei retais vaisiais, ir jis nesustojo kaip jis nedaug iš viso gali būti pasaulyje, žinoma, jo suprasti jų ketinimų, kai pamatė, jog jie suka į kaitienės laiškas; Žinios apie lietuviškąją
niekada ties jokiu krautuvės langu, kad pasigėrėtų visa šita šeima siela ir kūnu priklausė tiems, kurie jų valsčiaus miestelį. Jie lėtai važiavo gatvės grindi Helsinkio grupę, Vasario 16-osios atsišau
brangiomis prekėmis.
tyliai kovojo ir patvariai gynėsi prieš užpuolikus, niu, jie nežiūrėjo į ją kai važiuojant pro bažnyčią, kimus Kaune, Henriko Klimašausko ii
Zigmo širvimsko uždarą teismą, ir kita.
Tačiau jis pasakė keletą kartų:
tačiau jų geriausias jau nebegalėjo laikytis namuose ji plačiai persižegnojo, o už šventoriaus vežimas
Pagaliau gautas ir trečias, kunigams
— Koks saldus turi būti jūsų miegas, jeigu jūs ir iš savo parslaptingos girios buveinės jis net neiš sustojo, jai liepė išlipti ir eiti jų tarpe.
įkirtas leidinys Tiesos Kelias Nr. 1. Jo tu
ilsitės kūnu ir dvasia ir žinote, kad rytą atsibusk to drįso pasirodyti retkarčiais, kad neužtrauktų jiems
— Kaip jiems ne gėda, — galvojo ji išdidi ir rinyje: Kunigo situacija, Gavėnia, Falkta
je pačioje vietoje.
nelaimės. Kaip jie nuolat galvojo apie jį, ir kaip mo pašaipinga, — visam būriui ginkluotų vyrų, karei ir idėjos, Pamokslai, Praeity ir dabarty
Ir jis kalbėjo:
tina jo ilgėjosi — namie visi žinojo, tačiau visi tylė vių, apsupus vesti seną moterį — pasaulis turėtų Titulinio puslapio apačioje užrašyta —
1977 m. sausio mėn. XVII Nr.“
— Ar jūs įvertinat, kas yra atsikelti rytmetį ir jo, nes mūsų žemė yra dabar tokia kiaura, kad per sudrebėti iš pasipiktinimo, kokie jie yra silpni.
Ateityje bus pateikta šių leidinių iš
žinoti, ką daiysi dieną, ir žinoti, kad gali įeiti į baž ja permatomos ne tik paslaptys — ir žodžiai —
(bus daugiau)
traukos.
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EUROPOS LIETUVIS

Pasiruošimas Belgrado
konferencijai
Sprendžiant iš pasaulinės spaudos, JAV
Valstybės Sekretorius Cyrus Vance, lan
kydamasis Maskvoje, kalbėjo ne tik apie
branduolinių ginklų bei bombonešių ga
mybos apribojimą, bet taip pat ir apie ki
tus reikalus. Tarp šių pastarųjų ne pasku
tinėje vietoje buvo Helsinkio susitarimų
vykdymas, arba nelygus vykdymas.
Žymus Sov. Sąjungos žinovas Alberto
Ronchey panašė tuo klausimu ilgą straips
nį, kuris buvo atspausdintas Milano dien
raštyje „Corriere della Serą“ (29. 3. 77).
Tame straipsnyje jis išdėstė „nelygybių“
pavyzdžius. Jis pažymėjo, jog niekas ne
kreipia dėmesio, kai Brežnevas Kremliuje
priima Amerikos komunistų lyderį Gus
Hallį. Eiet kai prezidentas Carteris priima
rusų disidentą Bukovskį, tai sakomai, kad
tai esąs šaltojo karo gestas. Brežnevas ga
li nevaržomai pasirašyti siu Prancūzijos
kompartijos sekr. Mareliais komunikatą
dėl bendros kovos prieš Vakarų santvar
ką, įskaitant kovą prieš esamą santvarką
Prancūzijoje, bet jeigu prez. Giscard d‘
Estaing pasikalbėtų Eliziejaus rūmuose su
Amalriku, tai tas būtų nedraugiškas ges
tas Sov. Sąjungos atžvilgiu. Kremlius ne
sivaržydamas palaiko santykius su viso
mis komunistų partijomis Vakarų pasau
lyje, bet kai prezidentas Carteris parašo
laišką Sacharovui, tai tas nesiderina su
Vakarų-Rytų taikingu sambūviu.
Kad neužgautų sovietų, Kissingeris pa
tarė prezidentui Fordui nepriimti Baltuo
siuose Rūmuose Solženicyno, bet t>as nesukliudė sovietams savo lėktuvais gaben
ti Kubos kariuomenę į Angolą.
Bet dabar tokioms „nelygybėms“ nori
ma padaryti galą. Prezidentas Carteris
pradėjo naudotis sovietų taisyklėmis: „tai
kingas sambūvis nereiškia ideologinių pa
liaubų“. Be to, jis paskelbė savo doktriną:
„Amerika gins pagrindines žmogaus tei
ses visame pasaulyje, įskaitant ir Sov. Są
jungą“. Jis nepuola komunistinės santvar
kos, bet tik siekia palengvinti gyvenimą
žmonėms, kurie nuo tos santvarkos nu
kenčia.
Tas, aišku, nepatinka Brežnevui. Jis
protestuoja ir graso. Vakaruose kai kas
susirūpina, baiminasi,, kad nukentės poli
tinis atoslūgis. „Brežnevas tik nusičiaudė
jo, ir daugelis išsigando“, — pasakė Cartenis. Sov. Sąjungos niekas neliečia. Nori
ma jai tiktai priminti, kad privalo prisi
laikyti JTO Žmogaus teisių deklaracijos
principų ir Helsinkyje pasirašyto akto.
Dabar diskusijos dėl „nelygybių“ bus
perkeltos į Belgradą, kur birželio mėnesį
susirinks užsienio reikalų ministerial Hel
sinkio susitarimų vykdymo progresui
įvertinti. Tam „įvertinimui“ ruošiasi ne
tik Helsinkio konferencijoje 1975 m. daly
vavusios valstybės, bet ir tos tautos, ku
rios į Helsinkį turėjo būti, bet nebuvo pa
kviestos. Tarp jų yra ir lietuvių tauta.
Kaip žinom, Lietuvoj labai sunkiomis są
lygomis veikia Helsinkio susitarimų vyk
dymui sekti komitetas, kurio pirmininkas,
rašytojas Tomas Venclova neseniai davė
savo parodymus Amerikos kongreso ko

(Nutukimas — sunkiai pagydoma liga

misijai. Lietuviai Europoje ir Amerikoje,
ir mūsų veiksniai, taip pat renka medžia
gą ir įteiks savo gyvenamų kraštų vyriau
sybėms.
Neblogai tą pareigą atliko per savo at
stovus D. Britanijos lietuviai, susirinkę į
DBLS suvažiavimą balandžio 16-17 d. d.
Londone. Jie priėmė rezoliuciją, kuri laiš
ko forma buvo išsiųsta D. Britanijos užs.
reikalų miniisteniui dr. D. Owenui. Rezo
liucijoje buvo pažymėta, kad Helsinkio
aktas įpareigoja tą aktą pasirašiusias
valstybes gerbti tautų apsisprendimo tei
sę, bet Sov. Sąjunga, okupavusi Lietuvą
antrojo pasaulinio karo metu, žiauriai
tramdo kiekvieną lietuvių tautos bandy
mą tomis teisėmis pasinaudoti. Be to, Sov.
Sąjunga ne tik neprisilaiko, bet daugeliu
atvejų laužo baigiamojo akto nuostatus,
liečiančius pagrindines žmogaus teises.
Laiške ministeriui buvo nurodyti pavyz
džiai, kur nevykdomi Helsinkio susitari
mai:
1. J Lietuvą neįleidžiama Vakaruose
spausdinta lietuvių spauda bei knygos, tuo
tarpu kai komunistiniai leidiniai iš Sov.
Sąjungos laisvai platinami Vakarų vals
tybėse.
2. Spauda ir knygos, siunčiamos priva
tiems asmenims Lietuvoje, ar vežami tu
ristų, yra konfiskuojamos.
3. Privati korespondencijia Sovietų oku
puotoje Lietuvoje yra cenzūruojama.
4. Vatikano ir Laisvės radijo transliactijos lietuvių kalba yra trukdomos.
5. Komiteto nariai Helsinkio susitarimų
vykdymui sekti Lietuvoje yra persekioja
mi.
6. Nijolė Sadūmaitė nuteista 3 metams
sunkiųjų darbų ir trims metams tremties
už darbą žmogaus teisių srityje. Kiti du
darbininkai: Jonas Matulionis ir Vladas
Lapienis suimti.
7. Sovietų valdžia įvairiais būdais kliu
do lietuviams palaikyti santykius su gimi
nėmis užsienyje:
ia) Uždeda aukštus muitus siuntiniams;
muitas, kurį privalo sumokėti siuntėjas
Vakaruose, yra lygus, o dažnai ir žymiai
aukštesnis už prekių vertę.
b) Tik retais atvejais leidžia lietuviams
išvykti į užsienį aplankyti giminių; be ki
tų kliūčių, reikalauja milžinišką mokestį
už užsienio pasą (300 rub. vieniai kelio
nei).
c) Užsienio lietuviams, norintiems ap
lankyti Lietuvą, leidžia tik 5 dienias susto
ti Vilniuje, ir visai neleidžia aplankyti tė
viškės ir kitų vietų. Vilniuje už viešbutį
tenka mokėti dešimt kartų brangiau, ne
gu moka Sov. Sąjungos gyventojai.
DBLS suvažiavimas prašė D. Britanijos
užsienio reikalų ministerį reikalauti Bel
grado konferencijoje, kad Sov. Sąjunga,
1920 metais pripažinusi lietuvių tautos ap
sisprendimą, jį respektuotų. D. Britanijos
vyriausybė prašoma reikalauti, kad ligi
Lietuva atgaus nepriklausomybę, okupa
cinė valdžią prisilaikytų žmogaus teisės
principų, sutartų Helsinkyje.
J. R.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS
PIRMADIENIO KLUBAS

K

Pensininkai pradėjo dygti, kaip grybai
po lietaus. Štai Lietuvių Namuose jau at
sirado ir neoficiali jų organizacija — Pir
madienio klubas. (Jis nieko bendra netu
ri su konservatorių Monday Club). Tai
pirmieji busimųjų pensininkų klubų pio
nieriai, susirenku kiekvieną pirmadienį
sulankstyti ir išsiųsti skaitytojams Euro
pos Lietuvį. Pasirodo, tokių sambūrių esa
ma ir Lietuvoje. Tik jie susirenka nere
guliariai, didesniais būriais, vadina save
senoliais ir ruošia „Senolių vakarones“.
Mūsų Pirmadienio klubas (jo nariai
vienas kitą šaukia vardais) yra gana miš
rus šešetukas: du kariškiai, du teisinin
kai. inžinierius ir agronomas. Jų visų ben
droji profesija — pensininkai. Etnografi
niu atžvilgiu jie taip pat įvairuoja: pora
dzūkų, kapsas, zanavykas, aukštaitis r
žemaitis. Vien iš to jau galima matyti,
kad klubo pokalbiams programą gana ne
sunku sudaryti.
Naudos iš šio klubo visi turi — laikraš
čio administracija, patys klubo nariai ir
L. Namų baras. Mat, klubas neturi pasto
vaus pirmininko. Juo vienai dienai gali
būti ir ne narys, jeigu tik neatsisako pa
klusti tradicijoms ir nori pabendrauti su
vyresniaisiais piliečiais. Dažnai papirmininkauja pripuolamai atvykę dosnūs sve
čiai, nuo laivo atostogų sugrįžę jūrininkai,
įvairias lažybas laimėję tautiečiai, pinigų
išlošę azartininkai ir pan. Jų vienintelė
pareiga yra tą dieną pavaišinti klubo na
rius pagal nustatytas taisykles, kurių nu
tarta iš anksto neskelbti...
Beveik kiekvieno pirmadienio susirinki
mai pagal iš anksto nenumatytą progra
mą prasideda kalbinėmis diskusijomis.
Štai zanavykas užsispyręs tvirtina, kad
reikia rašyti žvirblys, o ne žvirblis. Taip
ištaręs ir Jonas Jablonskis, kuris, žinoma,
taip pat buvęs zanavykas. Dzūkas ir aukštaitis nesutinka. Jie sako, kad tokiu atsi

tikimu reiktų sakyti ir mėnulys, lietuvys.
Po mažų diskusijų paaiškėja, kad ir kiti
Londone gyveną suvalkiečiai, sutikę ne
pažįstamą tautietį, paklausia: „Ar jūs
esate lietuvys?..“
Kapsas sako, kad sniegas sniegą, aukš
taitis tvirtina, kad sninga, o dzūkui atro
do, kad sniegti. Visiems geležinis balkis
yra sunkus daiktas, o žemaičiui jis yra
smagus. Ir taip be galo.
Gal daugiausia neįprastų žodžių esama
žemaitiškame žodyne, bet nepritrūksta jų
ir kiti. Daug laiko užėmė besiaiškinant, ką
reiškia tokie žodžiai, kaip kojinis, gatvi
nis, žiogspira, grundulas, karklės, lytlaužis ir daug kitų. O kaip pavadinti lietuviš
kai glaspapirį ar sand paper, nei vienas
nežinojo. Į pagalbą atėjo aukštaitis ne
klubo narys, kurio tėvas buvo stalius ir
tą popierių Švitra vadindavęs. Tai vėliau
patvirtinęs ir Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas.
Kur čia visas kalbines diskusijas ir su
minėsi. Nuo jų greitai pereinama prie kai
mo papročių, apdaro, valgių. Paaiškėja,
kad beveik kiekvienoje vietovėje vis ki
taip linus apdirba. Ir, žinoma, kiekvieno
būdas yra pats geriausias. Daugelis giria
si kūlę javus spragilais, bet beveik nie
kas nežino, kaip vadinasi tas saitas, ku
riuo spragilas prie koto pritvirtinamas.
Žemaitis garbina savo nepamainomą
valgį — košę, aukštaitis negali atsiskonėti
sklindžiais, kepamais po duonine krosnim,
suvalkietis viską atiduotų už skilandį. Be
to, paaiškėja, kad suvalkiečiai bulvinius
blynus tik su duona valgo, o šulinius vi
sada laiko užrakintus, kad pakeleivis, ei
damas pro Šalį, be užmokesčio neatsigertų... Jie nuolat trina i sieną nugaras, nes
neturi pirčių. Dėl to juos kai kas sakuotnugariais vadinąs. Žemaičiai taip pat pir
čių neturi. Jie maudosi tik vieną kartą
per metus (Kūčių vakarą) mediniame ku
bile, kurio vanduo, paskutiniam šeimos
nariui išlipus, jau esąs toks tirštas, kaip

Retas pagyvenęs žmogus nesidomi gy
dytojų patarimais ir mediciniškąja lite
ratūra, nurodančia, kaip išvengti širdies
ratūra, nurodančia kaip išvengti širdies
ar vėžio ligų. Ne vienam tas rūpestis ir li
gą įvaro...
Šioje vietoje pateikiami Lietuvos gydy
tojo J. Skliutausko samprotavimai ryšium
su ateroskleroze ir žmonių mityba („Tie
sa“, Nr. 72).
Nurodęs, kad riebalinių medžiagų, cho
lesterino kiekis kraujyje keičiasi su am
žiumi (peržengusiems pusšimtį jis smar
kiai didėja, o sulaukus gilios senatvės —
pradeda mažėti), gydytojas pereina prie
mitybos klausimo.
„Deja, dar toli gražu ne viskas žinoma
apie aterosklerozę, apie visas šios klastin
gos ligos priežastis ir mechanizmus. Bet
kad labai svarbus veiksnys yra mityba,
mokslininkų jau nustatyta. Įrodyta ekspe
rimentais ir gyvenime. Kaip maitintis?
Kada maitintis? Kiek valgyti? Neseniai
buvo atlikti bandymai su baltosiomis pe
lėmis, kurioms buvo duodamas pilnaver
tis maistas, tik truputį apribotais kie
kiais. Šios pelės išgyveno dukart ilgiau,
negu tos, kurios gaudavo maisto iki sotu
mo. Užsienio mokslininkai Li, Višeris ir
Kingas prailgino baltųjų pelių gyvenimą,
sumažinę racioną vienu trečdaliu. Žino
ma, eksperimentai su pelėmis nereiškia,
kad absoliučiai taip yra ir žmonių gyve
nime. Tačiau ilgametė gyvenimo patirtis
moko, kad persivalgymas kur kas žalimgesnis, negu neprivalgymas. Vestminsterio abatijoje, Londone, šalia įžymiausių
Anglijos valstybės vyrų yra palaidotas ir
valstietis Tomas Paras. Jis ilgai buvo lai
komas ilgaamžiškumo simboliu. Tomas
Paras išgyveno 152 metus. Ir būtų žmo
gus gal dar ilgai gyvenęs, jei ne... kvieti
mas apsigyventi karaliaus dvare. Pagyve
nęs ten vos kelias savaites, jis mirė nuo
persivalgymo.
Teisūs buvo senovės išminčiai sakyda
mi, kad „žmogus valgo pernelyg daug.
Vienas ketvirtadalis to, ką jis suvalgo,
tarnauja jam pačiam, o trys ketvirtada
liai — gydytojams...“
Pasigirsta balsų, siūlančių vardan ilgo
gyvenimo atsisakyti mėsos, žuvies, grieti
nės, kruopų, cukraus ar kitų produktų ir
valgyti tik vegetarinį maistą ar i'š viso
gyventi pusbadžiu. Maitintis įtik vieną ar
du kartus per dieną (!). Visi šie kai kurių
gydytojų entuziastų pasiūlymai yra moks
liškai nepagrįsti, neatitinka higienos
mokslo reikalavimų. Nelengva, žinoma,
kiekvienu konkrečiu atveju sudaryti die
tą — kiekvienas žmogus skiriasi ne tik
savo išvaizda, bet ir būdo savybėmis, sko
niu, įpročiais ir t. t. Viena aišku — dieta
turi būti pilnavertė ir įvairi, tai tvirtas
mūsų dienų moksliškai pagrįstos dietolo
gijos principas. Ir jokių būdu negalima
atsisakyti mėsos, žuvies, kiaušinių, nes
žmogaus maisto racione turi būti pakan
kamai baltymų, labai reikalingų ne tik
atkurti mūsų susidėvėjusiems audiniams,
bet ir išsaugoti organizmo atsparumui.
Reikalingi ir riebalai, aktyviai dalyvau
jantys mūsų organizmo medžiagų apykai
toje, ir, žinoma, angliavandeniai — mūsų
fizinės ir protinės energijos šaltinis. Ne
pamirškime ir vitaminų, ir mikroelemen
tų. O jeigu senyvame amžiuje norime ir
neretai privalome apriboti dienos davinį
(deja, seno žmogaus apetitas nesumažė
ja), mažinkime kalorijas, pirmiausia rie
balų ir angliavandenių sąskaita, bet pa
likime ir senyvam žmogui po 80-100 gramų baltymų per dieną. Ir nepamirškime

kūčių kisielius... Dzūkai savo grikiniais
patiekalais per vasarą taip nusipeni, kad
dažnai nebepajėgia net marškinių į kelnes
susikišti. O kur dar apavas, medinės
klumpės, vyžos ir kojinos (ne kojinės),
kurias tik žemaičiai težino?
Etnografinės ir folklorinės versmės ne
išsemiamos, tik žvejok po jas, tik žiūrcJk.
kokį čia akmenėlį į kaimyno daržą galė
tum įmesti, tik turtink savo rambėti pra
dėjusius smegenis. Bet turi likti laiko ir
politikai. Beveik visi dabar yra politikos
ekspertai. Visi atsimena, kas buvo, žino,
kaip yra, ir spėja, kaip bus. Ne tik Lietu
vos gyvenimas nuo pradžios iki galo perkratinėjamas, politinės „klaidos“ pasmer
kiamos, valdžia pakariama ir paleidžia
ma, bet ir dėl Anglijos politinių partijų
karštai pasiginčijama, papykstama, kad
jos nepakankamai Rytų-Vakarų politiką
supranta.
Paskutiniuoju metu labiausiai susido
mėta DBLS įstatų reformomis. Visi susi
rūpinę tais nelemtais patikėtiniais, kurie
graso L. Namų bendrovę į savo rankas
pasiglemžti. Atrodo, kad dabar net ir mir
ti būtų nepatogu, nes nežinia, ar šv. Pet
ras dar išleistų į akcininkų susirinkimą.
Šiaip ar taip, Pirmadienio klubas DEiLS
įstatų ir visokių patikėtinių klausimą tik
rai giliau (jei ir ne sėkmingiau) išnagri
nėjo, kaip visos specialiai sudarytos ko
misijos.
Klubo narių skaičius nėra ribotas. Pri
imamas, kaip Lietuvoj dabar sakoma,
kiekvienas senolis, sutinkąs padėti išsiųs
ti laikraštį ir vieną dieną papirmininkauti. Tuo tarpu dar neišspręstas tik moterų
klausimas.
Turint visa tai galvoje, sakykite, ar jau
tikrai toks blogas pensininko gyvenimas?
B. Šarūnas

šia proga žmogaus individualybės, jo po
mėgių. Suprantama, kad senam žmogui
kur kas sveikiau gerti arbatą. Ir vis dėlto
kiekvienu konkrečiu atveju gerai apgal
vokime, ar tikslinga iš pagyvenusio žmo
gaus kategoriškai atimti vienintelį puodu
ką kavos, kuris jam yra gal didelis malo
numas...
.^Pusryčius suvalgyk pats, pietus pasi
dalyk su draugu, vakarienę atiduok savo
priešui". Ši žinoma rytiečių išmintis jau
paseno. Negerai, kai žmogus persivalgo ar
vienodą, vienpusišką maistą vartoja, bet
ne mažiau sau pakenkia, nusižengdamas
mitybos režimui.
Mokslininkų įrodyta, kad žmogus ge
riausiai jaučiasi, kai jis valgo 4 kartus
per dieną ir, žinoma (kas nepaprastai
svarbu), visada tuo pačiu laiku. Pusryčiai
turi būti skalsūs ir sudaryti 25-30 procen
tų visos dienos maisto. Priešpiečiai 15-20
procentų, pietūs — 40-45 procentus, o va
karienė, kurią patartina valgyti mažiau
siai dvi valandos prieš miegą, turi būti
lengva ir sudaryti tik 10-15 procentų die
nos davinio. Čia svarbu priminti, kad dau
gelis žmonių, deja, pietus valgo po darbo
ir gan dažnai persivalgo, nes kuo rečiau
valgoma — tuo didesnis pavojus persival
gyti. Pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms,
turintiems labai gerą apetitą ir linkusiems
tukti, patariama valgyti net 5-6 kartus
per dieną. Mokslininkai įrodė, kad tokiu
padažnintu valgymu galima nuslopinti
smegenyse esantį mitybos (apetito) cent
rą.
Profesorius I. Radbilis yra teisingai pa
stebėjęs, kad, norint sureguliuoti, „ap

tramdyti“ mitybos centrą smegenyse,
svarbu vengti puotų, kur žmogus verste
verčiamas valgyti net po 3 ir daugiau va
landų iš eilės, kartais tik su neilgomis
pertraukomis. Toks vienkartinis gausus
valgymas gali labai sudirginti žmogaus
mitybą reguliuojantį centrą smegenyse,
sukelti liguistą alkį.
Pastaraisiais metais mokslininkai Įro
dė, kad svarbus aterosklerozės skatintojas
yra cukrus. Kokiu būdu? Cholesterino per
teklius gali susidaryti ne tik valgant rie
bią mėsą, lašinius, žuvies ikrus ir daug
kiaušinių, bet ir naudojant daug miltinių
patiekalų, cukraus, ypač saldumynų (pa
vyzdžiui, viename arbatiniame šaukštuke
cukraus yra tik 9 gramai cukraus, viena
me saldainyje — 10 g, ledų porcijoje — 12
g, tuo tarpu viename pyragaityje — 34
gramai, konservuoto kompoto stiklinėje
— 39 gramai).
Žmonės visame pasaulyje vartoja labai
daug cukraus. Ir vartoja jo vis daugiau.
Medicinos mokslų kandidatė B. Juktonienė rašo, kad palyginti su 1955 m. Lietu
voje 1972 m. jo suvartota beveik keturis
kartus daugiau. Mokslininkai suskaičiavo,
kad ekonomiškai išsivysčiusių šalių gy
ventojai sunaudoja po 110-140 g cukraus
per dieną. Miltinių patiekalų ir saldumy
nų mėgėjai, net ir labai mažai gyvulinės
kilmės riebalų vartodami, tunka, ir netgi
labai tunka. Neatsitiktinai akademikas A.
Pokrovskis siūlė atsižvelgti į higienos
mokslo reikalavimus ir mūsų maisto pra
monei liautis gaminus pernelyg saldžius
saldainius, ledus, pyragus, tortus, vais
vandenius, iš kurių žmogui labai abejoti
na nauda.
Nutukimas — sunkiai pagydoma liga,
kurią žmonės dažniausiai prisišaukia be
saikiu valgymu.

Kiti rase*
„Darbininkas“ (Nr. 11) išspausdino ra
šinį, kaip okupuotoje Lietuvoje buvo pa
minėta arkiv. Jurgio Matulaičio 50-osios
mirties metinės. Tais rašinys kartu pavaiz
duoja ir tikėjimo padėtį bei tikinčiųjų
nuotaikas Lietuvoje.
Sausio 27 d. okupuotoje Lietuvoje ir
daugelyje kitų pasaulio šalių buvo pami
nėtos Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio
Matulaičio mirties 50-osios metinės. Įspū
dingai jos buvo minimos ir jo tėviškėje
Marijampolėje. Čia parapijos bažnyčioje
jis yra palaidotas.
Jau sausio 23 d., sekmadienį, per sumą
buvo pasakytas pamokslas apie Dievo Tar
ną arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Pačias
iškilmes pradėjo kun. Pranas Račiūnas
sukakties išvakarėse sausio 26 d. Prie Šv.
Tėvo vėliava ir purpuru gražiai papuošto
sarkofago jis aukojo mišias ir pasakė il
gą pamokslą, iškeldamas arkivyskupo
Jurgio gyvenimo vadovaujančias .mintis
— tarnauti Dievui, Kristui, Bažnyčiai per
Mariją. Dievui ir Bažnyčiai arkivyskupas
Jurgis tarnavo, labai konkrečiai vykdyda
mas žmonių meilės įsakymą. Jis rūpinosi
.socialinio klausimo sprendimu, vienuoli
nio gyvenimo atnaujinimu. Su didele iš
mintimi ir pasiaukojimu administravo
Vilniaus arkivyskupiją, .kūrė Lietuvos
bažnytinę provinciją, ruošė konkordatą,
įkvėpė didžiąją Lietuvos žemės reformą.
Sausio 27 d. nuo 8 vai. ryto prie visų al
torių Marijampolės bažnyčioje buvo be
pertraukos .aukojamos mišios. 11 vai.

Švenčiausios Jėzaus Širdies koplyčioje ša
lia arkivyskupo sarkofago iškilmingas mi
šias .aukojo vysk. Liudas Povilonis. Po mi
šių kun. Vaclovas Aliulis didžiulei tikin
čiųjų miniai kalbėjo apie arkivyskupą
Matulaitį kaip teologą.
12 vai. giedotas mišias aukojo vysk.
Vincentas Sladkevičius. Jų metu pamoks
lą sakė kun. Viktoras Šauklys, iškeldamas
daug įdomių faktų iš arkivyskupo Jurgio
gyvenimo. Bažnyčia buvo pilna žmonių.
Daugelis atliko išpažintį ir priėmė komu
niją.
Rytinės iškilmės buvo baigtos gražiu
vysk. Vincento Sladkevičiaus pamokslu,
kuris buvo visų ypatingai laukiamas, ir
iškilminga procesija prie arkivyskupo
Jurgio Matulaičio kapo. Procesijai paju
dėjus nuo didžiojo altoriaus, tikinčiųjų
minia giedojo giesmę „Marijai, Marija“.
Po atitinkamų maldų prie sarkofago, pra
šant Dievą, kad greičiau šventųjų jjarbėn
būtų iškeltas arkivyskupas Jurgis Matu
laitis, bažnyčioje galingai suskambėjo se
noji lietuvių liaudies pamėgta giesmė
.Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė“.
Tos pačios dienos vakarą buvo .aukoja
mos kitos mišios su pamokslu tiems, kurie
negalėjo dalyvauti dienos metu.
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties
50-ųjų metinių minėjimo iškilmėse Mari
jampolėje svečių buvo iš įvairių Lietuvos
vietų, iš Baltarusijos ir net iŠ Vidurinės
Azijos.
Kzl.

Kur yra skautas S. Urmanas ?
„Britanijos Lietuvis“ prieš 25 metus
(1952 m. kovo 6 d.) aprašė labai įdomią
lietuvio skauto Stanio Urmano kelionę po
pasaulį. Ten įrašoma, kad S. Urmonas,
pradėjęs savo kelionę .aplink pasaulį 1949
m. rugpjūčio 17 d., sumušė pasaulinį ėji
mo rekordą, nueidamas per dvejus metus
25.000 kilometrų. Jo tikslas, apkeliavus
Europą, pasiekti Australiją, ir iš ten nu
vykti į Pietų ir Šiaurės Ameriką ir, suko
pus 100.000 km, parašyti knygą apie savo
pergyvenimus plačiame pasaulyje.
Laikraštyje apie S. Urmoną rašoma:
„Jis turi su savim tik kuprinę, kompa
są, foto aparatą ir kelionės dienoraščius
su panaštis ir antspaudais. Šie parašai pa
rodo, kad Urmonas tikrai aplankė žymius
asmenis. Jo dienoraščiuose yra Šv. Tėvo,
Švedijos karaliaus Gustavo, Danijos ka
raliaus Christiano, Norvegijos karaliaus
Haakono, generolo de Gaulle, Anglijos
sosto įpėdinės Elžbietos, Anglijos minist
ro pirmininko Chuirchillio ir kiti parašai.“
„Keliautojas moka, be savos, dar dešim
tį kalbų, būtent: anglų prancūzų, rusų,
lenkų, italų, rumunų portugalų, vokiečių
ir ispanų“.
S. Urmonas visur (išskyrus Karlsruhe
ir Harco kraštą) buvęs labai maloniai pri
imtas. .Buvęs Klaipėdos ilgametis rūkalų
fabriko savininkas jį užkalbinęs lietuviš
kai, dovanojęs 200 DM ir 100 pakelių ci
garečių. „Continental“ fabriko direkto
rius, kurio du sūnūs žuvo per karą Lietu
voje, Urmianui taip pat davęs pinigų. Po
piežius leido 'apsigyventi dvi savaites Ro
moje ir dovanojo 20.000 lirų. Švedijos ka
ralius davė 5.000 kronų, o Ali Khan 500
frankų. Churchillis jam įteikė cigarą
„Churchill special“.

Pasaulio spauda 'anuo metu vadino S.
Urmoną „Vieškelių karalium“, „Globe
trotter“ ir kitokiais vardais. Jo dienoraš
čiuose buvo dešimties kardinolų, Churchillio ir daugelio ano meto garsenybių para
šai. Tuo metu Urmonas jau turėjęs 35 die
noraščius, už kuriuos amerikiečiai jam
siūlę po 500 dolerių už kiekvieną.
Įdomi ir jo gyvenimo istorija. Karo me
tu buvęs lakūnas. Pašautas prie Stalingra
do, pateko į nelaisvę, bet 1947 m. pabėgo
iš belaisvių stovyklos Sibire.
„Urmonui nereikia vizų. Jis turi tik pa
są. Muitininkai jį jau seniai pažįsta ir ne
daro kliūčių pereinant sienas. Keliauda
mas dėvi skautų uniformą. Jis yra „Servi
ce Nationale des Scouts de France“ globo
je.“
Kas žino, kur šiandien gyvena S. Urmo
nas ir kas atsitiko su jo užrašais?
DAUGIAUSIA MIRŠTA PIRMADIENI

Britų gyventojų surašinėjimo ir regis
travimo įstaiga paskelbė, kad pirmadie
niais mirišta daugiau žmonių nei kitomis
dienomis. Dažniausia mirštama nuo šir
dies atakos, kurios priežastis esanti įtam
pa besiskubinant atgal į darbą, arba sa
vaitgalio persivalgymas, iššaukiąs arteri
jų užsikimšimą ir širdies ataką.
„DIRVOS“ PREMIJA
B. PCKELEVICICTEI

Praėjusiųjų metų .Dirvos“ novelės kon
kursą laimėjo rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė. Novelės pavadinimas — „Grįži
mas“. Premijos (600 dol.) mecenatas S.
Kašelionis, jau penkioliktą kartą skyręs
premiją „Dirvos“ novelių konkursui,
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Iš JAV ir Kanados gaunami skaitytojų
laiškiai praneša, kad pradėjus siųsti „E.
DAINAVIEČIŲ BALIUS
Lietuvi“ oro paštu, jis gaunamas žymiai
Dainavos
tradicinis Pavasario balius
greičiau. Radijas „Lietuvos Aidai“ iš Chi
cago's gauna laikraštį dažniausia tą patį įvyks ne gegužės 14 d., kaip anksčiau bu
savaitgalį, ir gali panaudoti Europos ži vo skelbta, bet gegužės 21 d.
Dainavietės kviečia visus gausiai jų
nias per savo radiją.
rengiamame baliuje dalyvauti.
AUKOS
DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
FESTIVALIS
B. Totoraitis —- 9.50 sv., J. Dimša — 1.00
Švenčiant karalienės Elžbietos H-osios
sv., B. Šimėnas — 0.50 sv., P. Pauliukovas
25 metų Sidabrinį Jubiliejų, birželio 10 d.
— 5.11 sv.
7.30 vai., Royal Albert Hali salėje įvyks
Tautos Fondui aukojo:
tarptautinis pavergtųjų tautų
J. Dimša — 2.00 sv.
FESTIVALIS.
PAIEŠKOJIMAS
Programoj e dalyvauja: Čekoslovakija,
Paieškomas Eugenijus Literskis, anks Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenki
čiau gyvenęs Wiereifielde, Oozehead La ja ir Ukraina.
Taip pat į programą bus įjungti tauti
ne, Blackburn, Lancs. Rašyti J. Jankai
niais drabužiais pasipuošę 5-12 metų jau
čiui, 52, Forest Rd., Silkirk Scotland.
nuoliai iš kiekvienos programoje dalyvau
jančios tautos. Programos dalyvių bus
KAS TURI „SKAUTŲ AIDĄ?“
apie 500.
DELS Centrinio skyriaus knygynas turi
Bilietus galima gauti nuo gegužės 7 die
žurnalo „Skautų Aidus“ nepilnus komp nos Albert Hali salės kasoje. Kainos:
lektus. Trūksta: 1966 m. — 7,8 ir 10 Nr. £3.00, 2.50, 2.00, 1.50, 1.00 ir 0.50.
Nr,; 1967 m. — 4 Nr.; 1970 m. — 6 Nr.;
1971 m. — 7, 8 ir 9 Nr. Nr.;1972 m. — 1, 2,
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS
3, 4, 5 ir 9 Nr. Nr.; 1973 m. — 5, 7 ir 9
IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON
Nr. Nr.; 1974 m. — sausio, balandžio, gegųžės, liepos, rugpiūčio ir spalio mėnesių;
Šiais Britanijos karalienės sidabrinio
1975 m. — balandžio, gegužės, liepos, rug jubiliejaus metais Anglijos lietuviai su
pjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesių; 1976 m. važiuoja savo Sodybon tradiciniam susiti
—<- sausio, kovo,. balandžio, liepos ir rug kimui. Tai įvyks sekmadienį, birželio 5
pjūčio mėnesių.
dieną.
Knygų mylėtojai, kurie turi atliekamus
Londono lietuviai negali atsilikti nuo
aukščiau išvardintus „Skautų Aido“ nu kitų vietovių, jie vyksta autobusu, kuris
merius, maloniai prašomi juos dovanoti išvažiuoja nuo Lietuvių bažnyčios, 21 The
Cenitir. skyr. knygynui, pasiunčiant šiuo Oval, Hackney Road, E2, 8.30 vai. ryto,
adresu: Centr. skyriaus knygynas, 2, Lad- pro Lietuvių Namus (1-2 Ladbroke Gar
broke Gardens, London, Wil.
dens), paimdami keleivius 9 vai. rytą. Iš
abiejų vietų autobusas išvyksta punktua
INFORMACIJA DĖL TRAVEL
liai, nieko nebus laukiama.
DOCUMENT
Norintieji pasinaudoti autobusu, prašo
D. Britanijos Lietuvių B-nės Krašto mi tuojau užsirašyti Lietuvių klebonijoje,
valdyba gavo iš Vidaus Reikalų ministe pas Igną Dailidę, N. Žvirblį, P. Mašalaitį
rijos (HOME OFFICE) pranešimą, kad ir S. Kasparą. Lietuvių Namuose — pas
dabar norintieji gauti Travel Document, A. Žukauską.
Kaina vienam asmeniui £2.20. Užmoka
turi naudotis naujomis formomis l.S. 112.
ma
užsirašant.
Senosios formos nebegalioja. Naujo Tra
vel Document išdavimo mokestis yra 10
svarų.
MANCHESTERIS
Travel Document atnaujinimui taipogi
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
reikia jau naudotis naujia forma l.S. 200.
Atnaujinimo mokestis dabartiniu metu
Manchesterio lietuvių skautų tėvų ko
yra 7 svarai.
mitetas gegužės 7 d., šeštadienį, 5 vai. va
Norintieji gauti Travel Document ar karą rengia Manchesterio Liet. Soc. klube
atnaujinti, prašomi kreiptis TRAVEL
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
DOCUMENT SECTION, HOME OFFICE,
Programoje paskaita ir meninė dalis,
LUNAR HOUSE, WELLESLEY ROAD, kurią išpildys skautai.
CROYDON. CR9 2BY. Telefonas 01-686Kviečiame visus į minėjimą atsilanky
0333, extension 2345.
ti ir prisiminuti savo turimas ar turėtas
motinas.
PARAMA STUDIJŲ SAVAITEI
M. L. Skautų Tėvų Komitetas
Elena Gerutienė (Šveicarija), negalėda
JAUNIMO SUSIRINKIMAS
ma pati atvykti į Studijų Savaitę Londo
ne, paaukojo 60 svarų sterlingų Savaitės
■Balandžio 23 d. DBLS Manchesterio ir
rengimo išlaidoms padengti.
Rochd'alio skyrių valdybos sušaukė Man
Studijų Savaitei rengti komitetas nuo chesterio Liet. Soc. klube jaunimo pasita
širdžiai dėkoja už šią dosnią paramą.
rimą, ryšium su įvykstančia skautų-jaunimo stovykla lietuvių Sodyboje vasaros
Solistas Ričardas Daunoras, neseniai at atostogų metu. Dalyvavo 20 abiejų lyčių
vykęs iš Lietuvos ir dabar dirbąs Briuse ir įvairaus amžiaus jaunimo ir gausus
lio operoje, ketina dalyvauti Studijų Sa būrys visuomenės, besidominčios liet, jau
vaitėje ir prisidėti prie ruošiamo solistų nimo reikalais. Jaunimo būtų buvę dau
koncerto.
giau, bet tuo laiku ne visi galėjo atvykti.
‘Gegužės mėn. yra paskutinis .terminas
Susirinkimą atidarė ir pravedė DBLS
užsirašyti į Studijų Savaitę.
Manchesterio skyriaus pirm. A. Jaloveckas.
DALYVAUKIME DEMONSTRACIJOJE
Pranešimus lietuviškai ir angliškai pa
darė specialiai iš Londono atvykę jauni
Tradicinė „Europos Savaitė“ šiais me
mo lituanistikos veiklos atstovai R. šova
tais prasidės balandžio 30 d. ir tęsis ligi
ir A. Vilčinskas. Kartu su jiais atvyko ir
gegužės 8 d.
E. Šova.
„Europos Diena“, kurios šūkis yra Eu
Pranešimuose apibūdino tokio® stovyk
ropos bendradarbiavimas, bus gegužės 5 d.
los jaunimui naudą bei lietuviškos veik
Sekmadieni, gegužės 8 d., 14 vai. Euro
los stovykloje programą. Be to, supažindi
pos Savaitės pabaigai Londone, Trafalgar
no ir su vadovėliais, knygomis, spauda, iš
Square įvyks Žmogaus teisių demonstra
kurių bus mokomasi lietuvių kalbos daly
cija, kurią organizuoja CAPA, susitarusi
kų ir susipažįstama su Lietuva.
su Rytų Europos egzilų „Liaison Group“,
Po pranešimų įvyko trumpos diskusijos,
į kurią įeina ir lietuviai. Tarp kalbėtojų
kurių metu buvo išsiaiškinti rūpimi klau
bus V. Bukovskis, V. Fainbergas, L. Pliuše
simai bei iškelta svarba mūsų jaunimą
ir David Markham.
orientuoti lietuviškai. Jaunimo problemos
Lietuviai yra kviečiami kuo skaitlingiau
galėjo būti nagrinėjamos plačiau.
dalyvauti.
Po to svečiams buvo surengtos vaišės,
kuriose dalyvavo ir visuomeninėje veik
LABAI PRAŠAU
loje besireiškią žmonės. Jų metu buvo pa
Kas turi arba žino, kur galima rasti sidalyta mintimis, įtartas žodis bei padai
spalvotus herbus šių Lietuvos miestv: nuota.
Tokios stovyklos rengimas jaunimui yra
Vilniaus, Kauno, Suvalkų, Gardino, Klai
pėdos, o taip pat Karaliaučiaus, prašau sveikintinas dalykas.
Linkėtina, kad tam reikalui įdėtos pa
prisiųsti arba pranešti šiuo adresu:
S. Kuzminskas, 24, Burns Str., Notting stangos atneštų norimų vaisių.
A. P-kis
ham. Herbų dydis — nesvarbu, iš jų bus
daromos spalvotos kopijos Liet. Namų sa
lei papuošti. Prisiųsti herbai bus grąžinti BOLTONAS
su padėka.
Nespalvotus herbus gana lengva suras
BOLTONO LIETUVIŲ POBŪVIS
ti knygose. Todėl, kas žinotų spalvas ku
Velykų pirmadienį, balandžio 11 d. kun.
rio nors herbo, būtų labai naudinga, jeigu
tuo pačiu adresu prisiųstų aprašymą — V. Kamaitis Boltono lietuviams .atlaikė
kas kokia spalva turėtų būti nupiešta. Iš pamaldas St. Patrick1© bažnyčioje.
Po pamaldų visi lietuviai susirinko uk
anksto dėkoju.
rainiečių klube pasidalyti įspūdžiais, už
S. Kuzminskas

kąsti ir išgerti. Skanų maistą, kurį paga
mino M. Pauliu'konienė, palaimino kun.
Kamaitis, o susirinkusius Velykų proga
pasveikino Boltono skyriaus pirmininkas.
Kaimyninio Rochdale skyriaus pirminin
kas D. Banaitis taip pat pasakė trumpą
kalbą. Pobūvis praėjo labai gražioje nuo
taikoje.
Boltono lietuviai įgaliojo savo pirminin
ką pasiteirauti, kiek kainuotų ekskursija
į Lietuvių Sodybą Sekminių metu.

BIRMINGHAMAS
DĖKOJA J. KEDŽIUI
Australijos lietuvis, News Digest Inter
national redaktorius J. Kedys apsilankė
Birminghame ir padarė pranešimą apie
pavergtųjų tautų išsivadavimą. Birminghamo DBLS skyrius dėkoja svečiui už
įdomų ir naudingą supažindinimą su lie
tuviškais reikalais.

NAUJAS GARBĖS NARYS

1977 m. gegužės 3 d. Nr. 18 (1358)
dalyvavo šv. Mišiose už Juozo Venio sie
lą. Po 'to dar didžioji dalis pabuvojo ke
letą valandų Bruchmuelbacho svetainėje.
B. L.

MUENCHENO „RATUKAS“
Balandžio 13 d. Muencheno „Ratukas“
drauge su rumunų tautinių šokių grupe
buvo surengęs diskusinį vakarą „Egzilų
jaunimas ir jo problemos“, po kurio sekė
vienos rumunų grupės šokėjos mergvaka
ris. Abi šokėjų grupės pašoko po keletą
tautinių 'šokių, o dainininkė Violeta RakausIkaitė-Landienė padainavo vokiškai
vieną vestuvinę dainą. „Ratukas“ padova
nojo ištekančiai rumunei Ruth'ai savo
darbo lietuvišką lėlę.
Gaila, kad diskusinio vakaro temai, ku
ri buvo pradėjusi įdomiai vystytis — in
tegracija, ar savo tautybės išlikimas —
publika- buvo per didelė ir įvairi, ir dau
gumas nekantravo, laukdami mergvaka
rio. Tad diskusijos buvo nutraukto'® ir
pradėtas malonioj nuotaikoj nusitęsęs
mergvakaris su indų daužymu ir kitais
mergvakario papročiais.

Skautiškuoju keliu
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame DBLS metinio su
važiavimo dalyviams, taip gausiai ir dos
niai savo aukomis parėmusiems mūsų
skautiškąjį „Budėkime“ ir jaunimo sto
vyklą £32.30 aukomis.
Tuo pačiu didi padėka tenka to vakaro
talkininkams Reginai Grupiljonaitei, Bro
nei Namajuškienei, A. Vilčinskui ir E. šo
vai entuziastiškai ir energingai platinant
„Budėkime“ bei renkant minėtas aukas.
Ypatingą padėką reiškiame mūsų lietu
viškos ir skautiškos idėjos .rėmėjui Kaziui
Plukui, vasaros stovyklai paaukojusiam
net £20.00.
Dar kartą visiems nuoširdus — ačiū.
Skautų-Jaunimo Stovyklos Vadovybė
ir „Budėkime“ Administracija

KĄ DARYTI SU AMINU?

Britų žurnalistas Bernard Levin (Ti
mes, balandžio 27 d.) savo iš dalies hu
moru atsiduodančiame straipsnyje pata
ria jokiu būdu neuždrausti Ugandos pre
zidentui Aminui atvykti į Angliją. (Jis
nurodo pavardes nei kiek ne mažiau prieš
žmoniškumą nusikaltusių vyrų, kurie bu
vo gražiai sutikti ir išlydėti).
.B'. Levin pataria leisti prezidentui da
lyvauti visose iškilmėse, įskaitant priėmi
mą Buckingham© rūmuose. Pataria jį nu
vežti į Sandringham© karo akademiją, į
Škotiją iir į kitas įvairiausias krašto vie
tas. Siūlo net perkelti per Kanalą ‘ir ap
rodyti Europos Bendruomenės kraštus. O
per tą laiką pakeisti Ugandos vyriausybę, ‘
kad po poros mėnesių Aminas galėtų grįž
ti tiesiai į kaltinamųjų suolą ir atsakyti
už savo psichopatiškas žmogžudystes.
Fantastiškas planas, bet jis nėra nau
jas 'totalitariniuose kraštuose.

Eirminghamo DBLS skyriaus nariai sa
vo susirinkime, įvykusiame balandžio 24
d., ilgametį ir labai aktyvų skyriaus narį L. ŠUKYTĖ MUENCHENO RADIOFONE
Praną Vilutį išrinko skyriaus garbės na
23. IV. Lilija Šukytė dainavo operų ari
riu.
jas, tarp kitų trijų žymių 'solistų, 25 m.
jubiliejiniame Muencheno radiofono or
kestro koncerte, kuris ištisai praėjo ne
paprastai pakilioje nuotaikoje.
SUSIRINKIMAS
KOMISIJA STUDIJŲ SAVAITEI
Gegužio 14 d., šeštadienį, 6.30 vai. Uk
PAREMTI
rainiečių klube, 80 Molesworth St. kvie
XXIV lietuviškųjų Studijų savaitės fi
čiamas DBLS Rochdalės skyriaus narių ir
akcininkų susirinkimas, kuriame bus pa nansų komisija Vokietijoje prašo tautie
darytas pranešimas iš DBLS 'atstovų ir čius paramos šios vasaros Studijų savai
tei, įvyksiančiai ilepos 31 — rugpiūčio 7
bendrovės akcininkų suvažiavimo.
Narius ir akcininkus prašome skaitlin d. d. Anglijoje, netoli Londono. Norima
padėti Stuidjų savaitės rengimo komisijai
gai dalyvauti.
apmokėti keliones iš toliau atvykstan
Skyriaus valdyba
tiems paskaitininkams (laukiamas Tomas
Venclova iš JAV-bių). ir padaryti žymes
nių nuolaidų jaunimui už pragyvenimą.
Aukas siųsti; LITAUISCHE STUDIENTRADICINIS SĄSKRYDIS
WOCHE Konto Nr. 8. 9340. 02 Volksbank
IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Kreis Bergstrasse, Bankleitzahl 553 915
Šiais metais tradicinis lietuvių sąskry 00; 6840 Lampertheim.
Kaimynas, norėdamas man atkeršyti,
dis (jau 23-čias) Sodyboje įvyksta birže
viliojo mano šunį, mėtydamas jam kau
lio 4-5 dienomis. Kadangi tai yra gana il
lus, bet jam nepasisekė, nes mano šuo
LEIDINYS APIE R. KALANTĄ
gas atostogų savaitgali®, tai laukiama sve
svetimų kaulų neėda.
(Iš skundo)
čių iš visų -salos kampų.
***
Gegužės mėnesį jau penkeri metai, kai,
Kaip ir seniau, šeštadienio vakarą ruo reikalaudamas Lietuva i laisvės, Kaune
Jau antras mėnuo, kai Pėžaičiuose yra
šiami šokiai jaunimui ir senimui. Gros susidegino Romas Kalanta. VLIKo valdy sugedę vyrų sanitariniai mazgai.
geras orkestras. Sekmadienio programa bos prašomas, Joseph Boley parašė anglų
(Iš neredaguotų rankraščių)
bus pranešta vėliau.
kalba knygelę Flames for Freedom. Lei
Norintieji užsisakyti kambarius, prašo džia Tautos Fondas. Spausdina T. T. Pran
Parduodami penki gabalai radiatorių ir
mi nedelsiant tai padaryti. Jei atsirastų ciškonų spaustuvė.
(ELTA) panešiota lova. (Iš skelbimo ant medžio)
ekskursijų ar šiaip didesnis skaičius žmo
nių, tai nakvynėms būtų parūpintos pala
pinės. Organizuojantieji ekskursijas, pra
šomi kiek galima greičiau apie tai pain
formuoti Sodybos administraciją.
Tad visi kviečiami į tradicinį sąskrydį,
Čia skelbiamas sąrašas Nidos Knygų Ketvirtoji pradalgė, red. K. Barėnas
atlaidus ir kermošių.
Klubo išleistų knygų, kurias galima ir
1.20 — 3
verta įsigyti labai pigiomis kainomis.
Nepriklausomybės Saulėj, M. Vaitkus,
I, II ir III d. po
1.20 — 3
Pirmasis nepriklausomos Lietuvos
dešimtmetis
£0.80 arba $2 Pavasario lietus, A. Baronas
1.20 — 3
MIRĖ JUOZAS VENYS
1.20 — 3
Grožvylės meilė, P. Orintialtė
0.80 — ■ 2 Prisikėlimas, A. Rūta
Milfordo gatvės elegijos, J. Aistis
Tylus savo išore, bet uolus ir labai rū Senasis Vilniaus universitetas,
1.20 — 3
pestingas savo darbui buvo Juozas Venys, M. Brižiška
0.80 — 2
Penktoji
pradalgė,
red.
K.
Barėnas
nuo karo pabaigos gyvenęs Vokietijoj, ga Sniego platumos, A. Baranauskas
1.20 — 3
liausiai dirbęs LS kuopoje Miesau vieto
0.80 — 2 Runcė ir Dandierinas, J. Žmuidzinas
vėje. Jis mirė balandžio 17 d. anksti rytą
1.20 — 3
Waldmohr prieglaudoje. Į prieglaudą te Lietuvių mitologinės sakmės,
0.80 — 2 Smilgos, A. Giedrius
1.20 — 3
ko persikelt! dėl to, kad praėjusių metų dr. J. Balys
0.80 — 2 šeštoji pradalgė, red. K. Barėnias
spalio mėnesį turėjo labai sunkią plaučių Ilgoji naktis, A. Landsbergis
1.20 — 3
Karališka
diena,
K.
Barėnas
0.80
— 2
operaciją, kurioje buvo nustatytas išsiplė
Tūboto gaidžio metai, K. Barėnas
tęs vėžys. Išėjęs iš ligoninės, pradėjo gy Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermanas
1.60 — 4
venti savo butelyje Schoenenberge, bet
0.80 — 2
Prisiminimų
fragmentai,
K.
Musteikis
pasirodė, kad neįmanoma vienam savęs Taika ateina į .slėnį, Irena Joerg 0.80 — 2
1.20 — 3
aptarnauti, tad ir persikėlė į Waldmohro Sauja derliaus (kiet. virš.)
2.00 — 5 Mūsų mažoji sesuo, A. Vaičiulaitis
senelių prieglaudą.
1.00 — 2.50
1.20 — 3
Tačiau senas jis nebuvo. Buvo gimęs Sužalotieji, A. Rūkas
1914 m. spalio 24 d., ne Lietuvoje, o Esti Sudužęs vaizdais, B. Gražulis 1.00 — 2.50 Nemunas teka per Atlantą, V. Alantas
1.20 — 3
joje Talino mieste, kur jo tėvas tada tu Blaškomos liepsnos, I ir II d.,
Nuskandintas žiedas, J. Tininis 1.20 — 3
rėjo tarnybą. Į Lietuvą Ventai sugrįžo F. Nevenavičius, po
1.00 — 2.50
Milžinų rungtynės, M. Vaitkus 1.20 — 3
1919 m. ir iš karto apsigyveno Mišiurkėje, Šviesa lange, Kralikauiskas
1.00 —■ 2.50 Aštuntoji pradalgė, red. K. Barėnas
bet netrukus persikėlė į Lukšius, Šakių Dėl mūsų sostinės, M. Biržiška, I d.
1.20 — 3
'apskrityje. Čia Juozas užaugo į vyrus, čia
1.20 — 3
Pašiurpo mano velnias, L. Dovydėnas
jis pradėjo air dirbti. Bet pirmiausia atsi Į saulėtekį, A. Rūt.a
1.00 —• 2.50
1.20 — 3
tarnavo kariuomenėje, berods, pasiekda Broliai, A. Rūta
1.00 — 2.50
Tarp dangaus ir žemės, R. Spalis 0.80 — 2
mas 'Puskarininkio laipsnį. Nuo 1937 m. Žemaičio šnekos, S. Končius, II d.
Naujai išleistosios knygos į šį sąnašą ne
pradėjo dirbti Šakių apskrities komendan
1.00 — 2.50 įrašytos. Pageidaujantieji geli gauti jų ka
tūroje, o vėliau perėjo į Lukšius valsčiaus Ikaro sonata, J. Gliaudą
0.80 — 2.00 talogą.
sekretoriumi. Vakaruose atsirado 1944 m., Laimės ieškotojai, I. Joerg
1.00 — 2.50
pirmiausia iki karo pabaigos tarnavo vo Daina iš kito galo, P. Andriušis 0.80 — 2
kiečių kariuomenėje, karo galo sulaukda Dėl mūsų sostinės, M. Biržiška, II d.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
mas Danijoje. Tada pradėjo stovyklų gy
1.00 — 2.50
venimą. Nuo 1947 m. tarnavo LS daliniuo Daubiškės inteligentai, P. Orinitaitė, I ir II NOTTINGHAME — gegužės 8 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje. Liet. Moterų
se, galiausiai eilę metų amunicijos kuopo d. po
0.80 — 2
Draugijos užprašytos pamaldos už lie
je Miesau.
Su Minija į Baltiją, M. Vaitkus 0.80 — 2
tuves motinas.
Vokietijos Lietuvių Bendruomenėje jis Baltijos gražuolė, M. Vaitkus
0.80 — 2
uoliai darbavosi visą laiką. Suorganizavo Jaunoji Lietuva, Maironis
0.80 — 2 KETTERINGE — gegužės 8 d., 14 vai., St.
Edward's, London Rd.
Miesau LB apylinkę, buvo visą laiką jos šeštasis medis, J. Krumiinas
1.20 — 3
NORTHAMPTONE — gegužės 8 d., 16.30
valdyboje, tačiau niekada nesutiko būti Purienos po vandeniu, P. Andriušis
vai., St. John's, Bridge Street.
0.80 — 2
apylinkės pirmininku. Dalyvavo taip pat
GLOUCESTERYJE
— gegužės 14 d„ 12
centrinėje Bendruomenės veikloje, pra- Derliaus vainikais, J. Mikuckis 1.20 — 3
val., St. Peter's, London Rd.
vesd'amas eilę kartų jos Tarybos rinki Saulės grįžimas, A. Baronas
0.80 — 2
STROUDE — gegužės 14 d., 17.30 val.,
mus. Ir čia niekada nesileido būti išren Du mediniai liir trys geležiniai kryžiai,
Beeches Green. Išpažintys lietuviškai
1.20 — 3
kamas pirmininku, o vis sekretoriavo, A. Šukys
ir itališkai nuo 17 vai.
praktiškai atlikdamas pačią didžiausią ir Viktutė, Šatrijos Ragana
0.80 — 2
NOTTINGHAME — gegužės 15 d., 11.15
sunkiausią darbo dalį. Dirbo ir lietuviško Pirmoji pradalgė, red. K. Barėnas
vai., Liet. Židinyje.
1.20 — 3
je spaudoje, pirmoje eilėje ją platinda
1.00 —■ 2.50 DERBYJE — gegužės 15 d., 14 vai., Brid
mas, bet taip pat kartas nuo karto para Bėgiai, K. Almenas
ge Gate. Minima Motinos Diena.
šydamas vieną 'kitą korespondenciją, ypač Šiaurės žvaigždė, M. Vaitkus
1.20 — 3
į Karį.
Per giedrą ir audrą, M. Vaitkus 1.20 — 3 LEEDSE — gegužės 8 d., 3 vai. p. p., Holy
Rosary bažn.: pamaldos už motinas.
Juozas Venys palaidotas Schoenenbeirgo Inicialai po tiltu, A. Tulys
0.80 — 2
BRADFORDE — gegužės 15 d., 12.30 vai.
kapinėse balandžio 20 d. Į laidotuves su Antroji pradalgė, red. K. Barėnas
p. p.: Švč. Marija — Mergelė ir Moti
1.20 — 3
važiavo gražus būrelis tautiečių, buvo
na.
daug vainikų. Laidotuvių apeigas atliko Manoji Dzūkija, J. Miškinis 1.00 — 2.50
ECCLES
— gegužio 8 d., 12.15 vai.
1.50 — 3
kun. Bronius Liubinas, jis pasakė taip pat Vilniaus rūbas, P. Tarutis
LEIGH — gegužio 22 d., 5 vai., St.
pamokslą, nušviesdamas mirusiojo nuo Trečioji pradalgė, red. K. Barėnas
Joseph's bažn.
1.20 — 3
pelnus lietuviškajame gyvenime. Dar kal
1.20 — 3 MANCHESTER — gegužio 29 d.„ 11 vai..
bėjo dir. Stasys Sereikas buvęs J. Venio Dangus debesyse, J. švaistas
Notre Dame vienuolyne.
gydytojas. Galiausiai visi susirinko į nela Dėl mūsų sostinės, III d., V. .Biržiška
1.20 — 3
bai toli esančią Elsehbacho bažnyčią ir

ROCHDALE

LIET. SODYBA

NIDOS KNYGOS

VOKIETIJA

