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O kaip su
prieaugliu ?
Apie išeivijos lietuviškojo jaunimo grei
tą nutautėjimą ir savosios kalbos užmir
šimą jau daug prirašyta ir pnidejuota.
Prie 'šito klausimo gal kiek iš kito kampo
sugrįžta lietuviškosios bendruomenės liki
mu susirūpinusi jaunosios kartos veikėja
Lidija šimkutė-Pocienė, kuri praėjusią
vasarą, grįždama iš Lituanistikos kursų
Vilniuje, buvo ir Londone sustojusi. Ji SIRIJA GAUS DAX DAUGIAU GINKLŲ
spaudoje pareiškė tokių samprotavimų
IŠ SOV. SĄJUNGOS
(„Aidai“, Nr. 9, 1977 m.):
Sirijos prez. Assadas buvo nuvažiavęs į
„Koks bus lietuvių bendruomenės liki
mas galutinėje Užvadoje, susipažinus su Maskvą. Po pasitarimų su Brežnevu pa
statistiniais duomenimis aipie emigracinių skelbtame pareiškime sakoma, kad buvo
grupių likimą įvairiuose kraštuose, turė „apkalbėtos priemonės padidinti Sirijos
tų būti visiems aišku. Daugumas emi arabų respublikos kariniam pajėgumui“.
Spėjama, kad dėl ginklų tiekimo su so
grantų. ypač jų vaikai, įsijungia į gyvena
mo krašto bendruomenę, priimą to kraš vietiniais vadais susitarė Sirijos majoras
to kultūrą, užmesta savo kalbą ir papro Jalloudas. kuris anksčiau už prezidentą
lankėsi Maskvoje.
čius.
Tad atsakymas galėtų būti tik. vienas —
PANČEN LAMA GYVAS
lietuvių bendruomenė emigracijoje anks
čiau ar vėliau nustos egzistavusi. Bet juk
Nepriklausomo Tibeto dvasinis vadas
tas pats likimas laukia ir kiekvieno paski
buvo
Dalai Lama. Kai kinai užėmė Tibe
ro žmogaus — jis anksčiau ar vėliau mirs.
Tad, svarstymas klausimo, ar verta iš tą, jis su savo padėjėjais 1950 m. pabėgo į
likti lietuviais, yra lygus klausimui, ar iš Indiją. Kinai į jo vietą paskyrė Pančen
Lamą, kuris iš pradžių pasirodė paklus
viso verta gyventi.
nus talkininkas. Tačiau vėliau ir apie jo
Jei mes būtume tikri, kad lietuvių ben likimą pasaulį pasiekdavo tik visokiausi
druomenė emigracijoje išliks amžinai ar gandai. Pagal vienus — jis pabėgęs į Mon
bent tiek, kiek žodžio „amžinai“ prasmė goliją, pagal kitus — vadovaująs sukilu
galioja, šitas klausimas nebūtų aktualus. siems tibetiečiams, pagal trečius —• pabė
Bet, kadangi mūsų bendruomenė tikriau gęs iš darbo stovyklos ir netrukus miręs.
siai nustos egzistavusi, ne vienai motinai Pagrindo tiems gandams būta, nes 1964 m.
ar tėvui kyla mintis, kokiomis priemonė jis iš 'tiesų buvo pašalintas iš tos aukštos
mis ir principais remiantis auklėti vaikus. dvasinio vado vietos ir Kinijos min. pirm.
Ar mokyti juos kalbos, stengtis įdiegti Čou Enlajus yra sakęs, kad jam duota
jiems tautinį sąmoningumą, ar ne? Ar jie „paskutinė proga atversti naują lapą“, o
bus laimingesni išaugę sąmoningais lietu vėliau jis buvęs suimtas ir Kinijoje perviais, ar nežinodami savo kilmės? Ir, pa auklėjamas, nes priešinęsis „liaudžiai, tė
galiau, ar iš viso mes esame pajėgūs ką vynei ir socializmui“.
•nors ta prasme padaryti?“
Dabar Kinijos žinių agentūra pranešė,
Savo ilgokus ir gana logiškus išvedžio kad jis yra vienas delegatų Pekine susi
jimus, paremtus kitų tautų, ypačiai žydų rinkusios politinės patariamosios konfe
pavyzdžiais, L. Šimkutė-Pocienė šitaip už rencijos.
baigia:
TIK BREŽNEVAS PASVEIKINO
„Nors bendruomenės likimas emigraci
joje ir ne nuo mūsų valios priklauso, vis
Čekoslovakijos komunistai vasario 24
dėlto mes esame kiekvienas individualiai
atsakingas už savo tautos egzistenciją. Ta d. minėjo 30 metų sukaktį, kai jie perėmė
atsakomybė vers mus savo vaikus išmo krašte valdžią.
Bet į minėjimą nesuvažiavo kitų kraš
kyti lietuvių kalbos. Juos reikia uždegti
ne premijomis. Niekas neskyrė premijos tų komunistų delegacijos. Net ir Sov. Są
už lietuvybę nei Basanavičiui, nei Kudir jungos atstovybės pareigūnai nesiteikė at
silankyti į minėjimą. Vien tik Brežnevas
kai.“
Gerai įsigilinus į šios lietuvaitės mintis, atsiuntė telegramą.
Čekoslovakų partijos vadas Husakas
siūlosi išvada, kad vis dėlto už pirmosios
kartos jaunimo nemokėjimą lietuviškai dalį savo kalbos paskyrė paneigti gan
kalbėti visa atsakomybė tenka tėvams. dams, kad partijos vadovybė esanti suski
Ypačiai tose šeimose, kur abu tėvai yra lusi. Priešingai, ji esanti labai vieninga ir
lietuviai. Nebereikia ir minėti, kad jie su „naudojasi visišku visos krašto liaudies
ras įvairiausių priežasčių savo elgesiui pritarimu“.
pateisinti. Tačiau didžiausia priežastis
yra, buvo ir pasiliks tai, kad patys tėvai KAS NUŽUDĖ PREZIDENTĄ KENNEDĮ?
lietuvių kalbos nevertina, nesitiki iš jos
Visokių visokiausių jau buvo teorijų,
mokėjimo jokios praktiškos naudos, iš
anksto nurašo lietuvių tautą, jos tradici kas tai galėjo padaryti. Oficialiai nužudy
jas ir kultūrą į nuostolius. O apie laisvę mo byla jau padėta į archyvą. Žudiką Oswaldą nušovė Rubis, kuris mirė, neatsklei
jau ir kalbėti nebetenka.
dęs jokių paslapčių. O visa tai —r tik spė
Dažnai girdime lietuviškas šeimas besi liojimai ir išvedžiojimai, kuriems šimtadidžiuojant, kad jų vaikai mokyklose ša procentiškai patvirtinti dar trūksta įrody
lia anglų kalbos greitai pramoksta vokiš mų.
kai, prancūziškai. Girdi, tai praktiškos
Dabar amerikietis žurnalistas Edward
kalbos, jos gyvenime visada gali būti
Jay Epsten parašė knygą, kurioje nušvie
naudingos.
Skaudžiausia betgi yra klausytis patrio čia Oswaldo ryšius su U-2 žvalgybiniu
tiškų kalbų, laisvės viltį žadančių pareiš lėktuvu, jo gyvenimą Sov. Sąjungoje, san
kimų, nuolatinių priminimų apie reikalą tykius su Kubos revoliucionieriais, neaiš
išlikti lietuviais, kovoti dėl tautos išlais kų vaidmenį KGB valdininko, kuris per
vinimo ir nepamiršti gimtosios kalbos. bėgo į Vakarus, ir dar labiau supainiojusį
Ypačiai tų kalbų apstu Vasario 16 progo visą reikalą didelį nesutarimą tarp dviejų
žvalgybos organizacijų — FBI ir
mis. Tada kyla nesuvaldomas noras tuos JAV
ČIA.
kalbėtojus, vadus ir tautos atstovus pa
Išvada lyg ir pati siūlytųsi, jei Oswalklausti: „O kur jūsų šeimos? Kodėl kal
bate mums, kurie neužmiršome savosios das nebuvo nesveikos galvos.
kalbos ir savo vaikus jos išmokėme? Kur
SOVIETŲ KARINĖ GALIA
jūsų gražusis prieauglis?“
Neseniai teko susitikti lietuviškai kal
Užsienio spaudos korespondentai, stebė
bančią trečiosios kartos Škotijos lietuvai
tę, kuriai motulė sakydavusi: „Kad aš ne ję Maskvoje Raudonosios Armijos 60 me
girdėčiau namuose „žydiškai“ (angliškai) tų sukakties iškilmes, apskaičiuoja, kad
kalbant.“ Ir negirdėjo. Tos mažai raštin sovietų armija turi 170 divizijų, 45.000
gos senutės ne tik vaikaičiai, bet ir pro tankų, 55.000 šarvuotų autovežimių ir ar
vaikaičiai dar moka lietuviškai, ši lietu ti 5 milijonus karių.
vaitė stebisi, kad Škotijos gilumoje ne tik
Karo tarnyba yra privaloma, tarnybos
tai vadinamųjų DP vaikai bet ir jie patys laiks — 2 metai. Karinis apmokymas įeina
į mokyklų, universitetų ir institutų pro
jau pamiršo lietuviškai.
Reikia nuoširdžiai pasidžiaugti, kad kai gramą. Civilinės gynybos štabas yra kiek
kuriose šeimose dėl tėvų kaltės neturėję vienoje iš 15 respublikų.
Kareiviams atlyginimas yra labai ma
progos lietuviškai išmokti vaikai patys
pradeda pajusti „kraujo balsą“, ima do žas, jie turi mažai laisvalaikio. Tiems, ku
mėtis gimtuoju kraštu ir, nors nemokėda rie atlieka karinę prievolę Rytų Europos
mi lietuviškai, glaudžiasi prie lietuviško kraštuose, neleidžiama bendrauti su vieti
sios bendruomenės. Ir bendruomenei jie niais gyventojais.
Sovietų kariuomenė yna ruošiama ofenyra patys mieliausi, priimtini išskėstomis
zyviniam karui. Sausumos kariuomenė
rankomis.
Ir dar vienas dalykas — dažnai kelia pratinama prie vokiškos „Blitzkrieg“ tak
mas klausimas, kas perims lietuviškąjį tikos. Jų geriausi daliniai yra Vakarų
darbą, kai vyresnioji karta nueis. Atsa sparne: 58 divizijos stovi Ukrainoje, Gu
kymas į šitą klausimą žymiai palengvėtų, dijoje, Baltijos respublikose ir Leningra
jei, pasitikėdami savo vadovais, prieš pa do rajone. Apie 90% karininkų yra komu
vesdami jiems lietuviškųjų reikalų tvar nistų partijos nariai. Kaip kariuomenės
kymą, paklaustume: o kaip su prieaugliu, šventės metu pasakė Brežnevas, karinės
galios stiprinimas yra aukščiausias parti
ar jis kalba lietuviškai?
J. Vikis
jos uždavinys.

XXXH metai

Belgrado konferenciją baigiant

KRIZĖ SUOMIJOJE

Suomija pergyvena didžiausią ekonomi
nę krizę. To krašto valiuta tapo nuvertin
ta 8%, ir Kalevi Sorsos vadovaujama vy
riausybė atsistatydino.

Dėl klimatinių sąlygų Suomijoje žiemos
metu žymiai padidėjo bedarbių skaičius,
kuris dabar siekia 10% darbingų gyven
tojų. Dėl ekonominės krizės kraštas bus
priverstas sumažinti socialinio draudimo
pašalpas ir senatvės pensijas. Algų padi
dinimas, kuris turėjo būti įgyvendintas
ateinantį mėnesį, dabar yra atidėtas iki
rugsėjo mėn. Tarp bedarbių Suomijoje
40% sudaro jaunimas iki 25 m. amžiaus.
BREŽNEVO ĮPĖDINIS

„Už ypatingus nuopelnus“ pasaulinio
karo metu Sov. Sąjungos prez. Brežnevas
apdovanotas aukščiausiu ordinu — Perga
lės ordinu. Ordino įteikimo iškilmėse
Kremliuje dalyvavo visa Sovietų vyriau
sybė ir daug aukštų karininkų. Užsienio
stebėtojai, sekę paskutinių savaičių iškil
mes Maskvoje, matė, kad greta Brežnevo
sėdėjo kiek jaunesnis politbiuro narys Ku
lakovas, neseniai atšventęs 60 m. sukaktį.
Spėjama, kad Brežnevas yra numatęs jį
savo įpėdiniu.
KGB VEIKLA VAKARUOSE

Natalija Solženicyną, rusų rašytojo
Aleksandro Solženicyno žmona ir jo įsteig
to fondo politiniams kaliniams Sov. Są
jungoje šelpti pirmininkė, pareiškė „The
Times“ korespondentui, kad KGB agentai,
veikią Šveicarijoje, dabar bando suardyti
tą organizaciją. Jie renka žinias aipie fon
dą ir apie žmones, kurie yra 'šelpiami.

Fondas buvo įsteigtas 1974 m., kai A.
Solženicynas, ištremtas - iš Sov. Sąjungos,
atvyko į Šveicariją. Rašytojas padovano
jo tam fondui visą honorarą, kurį buvo
gavęs už savo knygą „Gulago Salynas“.
PREZIDENTO TITO KELIONĖ

Jugoslavijos prezidentas marš. Tito ko
vo 6 d. vyksta oficialaus vizito į J. A. Vbes, kur susitiks su prez. Carteriu. Grįž
damas iš Amerikos, kovo 10-11 d. d. jis su
stos Londone. Čia jis turės pasitarimą su
min. pirm; Callaghanu ir bus priimtas ka
ralienės Elžbietos.

Vasario 17 d. Jugoslavijos ambasadorius
Maskvoje lankėsi Kremliuje, kur perda
vė Brežnevui prez. Tito laišką ir turėjo su
juo „dalykišką“ pokalbį.

Dabar jau visai aišku, kad ketuiris mė
nesius posėdžiavusi Belgrado konferenci
ja, kuri turėjo peržiūrėti kaip vykdomas
1975 metų Helsinkyje pasirašytas ,baigia
masis aktas“, — turės išsiskirstyti nesusi
tarusi dėl išsamesnio pareiškimo. Tad, ar
verta Ibuvo sėstis prie derybų stalo? Ko
siekė šioje koinfeirencijoje Vakarai, rusai
ir neutralios valstybės?
Kaip žinome, Helsinkio konferencija
1975 m. buvo sukviesta Sov. Sąjungos ini
ciatyva, ir dėl jos noro 'įteisinti savo po
karines sienas. Ilgai trukusiose derybose
Vakarai sutiko .susirinkti Helsinkyje, jei
gu šalia Maskvai rūpimų Europos saugui
mo ir bendradarbiavimo klausimų, į die
notvarkę bus įrašyti ir .įsipareigojimai, lie
čiu žmogaus teises, informacijų laisvę ir
t.t. Pastarieji įsipareigojimai per pasta
ruosius metus padarė Brežnevui tiek bė
dos, kad jis tikriausiai prakeikė tą auk
sinę plunksną, su kuria jis pasirašė Hel
sinkio dokumentą.
Hėlsin'kio baigiamasis aktas, pagal susi
tarimą, (buvo paskelbtais Europos kraštų
gyventojams. Sov. Sąjungoje jis buvo iš
tisai atspausdintas spaudoje.
Nuo to laiko Sov. Sąjungoje iįr Rytų Eu
ropos komunistiniuose kraštuose kilo disi
dentinis sąjūdis, kuris pradėjo reikalauti
žmogaus teisių, tų kraštų gyventojams
ligšiol paneigtų.
Belgrado konferencijoje, kur turėjo bū
ti peržiūrėta kaip Helsinkio susitarimas
yra vykdomas, — Vakarų valstybių dele
gacijos nuo pat pradžios atkreipė dėmesį
į žmogaus teises komunistiniuose kraštuo
se, ir norėjo, kad tas klausimas būtų įra
šytas į baigiamąjį dokumentą. Tą pasiūly
mą sovietų delegacija griežtai atmetė.
Negalint susitarti dėl baigiamojo komu
nikato, Vakarų valstybės, priklausančios
NATO sąjungai, paskelbė savo pačių pa
ruoštą 20 pusi, baigiamąjį dokumentą, tuo
būdu pareikšdami visuomenei, kas jų nuo
mone turėtų būti paskelbta konferencijos
komunikate.
Vakarų valstybių požiūriu, konfelrencija nebuvo visiškai nenaudinga. Propagan
dos požiūriu Vakarai kai ką laimėjo. Bet
ar ką nors laimėjo Rytų Europos gyvento
jai? Ar sovietų disidentams gyvenimas pa
lengvėjo, ar, atvirkščiai, gal pasunkėjo?
Žinoma, kad žmogaus teisių klausimas
tapo įrašytas į Vakarų valstybių užsienio
politikos pagrindinių siekimų sąrašą. Belg
rado ikonfelrencija buvo pirmuoju poligonu
tam reikalavimui išbandyti. Norėta jį pra
stumti, neatsižvelgiant į Sov. Sąjungos
priešinimąsi, tačiau tas nepavyko.
Helsinkio susitarimas liečia netik žmo
gaus teises, bet ir visą eilę kitų klausimų,
suskirstytų į tris ^krepšius“.
Pirmambe krepšyje buvo saugumo prie
monės, ‘antlrame — ekonominiai ir mokslo
mainai, ir trečiame — žmogaus teisės, ke
liavimo bei informacijos laisvė ir perskir
tų šeimų apjungimas.
Vakarai, peržiūrėdami tų susitarimų
vykdymą, nenorėjo pakenkti Rytų-Vakarų
atoslūgiui. Todėl Belgrado derybos buvo
vedamos labai diplomatiškai. Vakarams
pavyko įrodyti, kad galima Iklritikuoti ko
munistinę santvarką, ir kad tokia kritika

tai nėra kišimasis į kitos valstybės vidaus
.reikalus.
Sovietų santvarkos kritika teigiamai at
siliepė į kairiųjų partijų nuotaikos Vak.
Europoje. Italijoje, Prancūzijoje ir Ispa
nijoje gimė eurokomunizmas, kuris atsi
sakė proletariato diktatūros ir teoretiškai
pasisakė už demokratinę santvarką. Jeigu
Kremlius yra nepatenkintas eurokomuniz
mo atsiradimu, tai dėlto gali kaltinti tik
žmogaus teisių paneigimą, savo dominuo
jamuose kraštuose.
Jeigu Belgrado konferenciją baigiant
bus sutarta susirinkti panašiomis diskusi
joms už dviejų metų Madride, tai Helsin
kio sutarimai nebus užmiršti. Rytų Euro
pos tautų kova dėl žmogaus teisių bus tę
siama.
D.B.

NAUJOJI VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ
SĄJUNGOS VADOVYBĖ

Praeitų metų pabaigoje Lietuvos Vals
tiečių liaudininkų sąjunga išsirinko naują
vadovybę. Pirmininkas dabar yra M. Mac
kevičius, vicepirmininkai G. Lazauskas ir
A. Kučys, sekr. S. Paulauskas, ižd. M. Samokaitis; revizijos komisija — T. Briškaitis, A. Luneckas ir V. Sruogienė.
Ta proga nutarė atsistatydinti ir „Sė
jos“ žurnalo redakcija ir administracija.
„Akiračiai“ dėl to pasitraukimo rašo:
„Tas pasitraukimas, atrodo, yra suriš
tas su naujos valstiečių liaudininkų val
dybos išrinkimu, kurioje dauguma yra
„reorgų“ šalininkai, kuriems, be abejo,
dabartinė „Sėjos“ redakcijos linija nepa
tinka, nes „Sėja“ pasisakydavo prieš Ben
druomenės skaldytojus ir nebijodavo rea
liau pasvarstyti ryšių su Lietuva klausi
mus“.
KNYGA, KURI ŽADA IŠSPAUSTI
AŠARAS...

Buvusio prezidento Nixono patarėjai,
vieni nuteisti, kiti išteisinti dėl nusižengi
mų prieš įstatymus, skubėdami vienas už
kitą greičiau, rašo atsiminimų knygas ir
kai kurie susižeria už tai gerus pinigus.
Pagaliau pats Nixonas parašė ar jau bai
gia rašyti atsiminimus. Kaip juos pasi
ėmusi leisti leidykla skelbia, normali kai
no bus 10 svarų. Bet bus dar atspausta
2.500 egz. speciali laida, kurios egzemplio
rius kainuos 50 dolerių. Dar bus ir superprabanginė laida tiems, kurie brangino
prezidentą ir turi pinigų, nes už tokią rei
kės mokėti 250 dolerių.
Leidėjai užsuko ratą kaip reikiant. Ne
sitenkindami knygynų užsakymais ir skel
bimais spaudoje, jie kur tik nutverdami
adresus siuntinėja reklaminius laiškus,
kuriuose rašoma, kad knyga bus „puiki
asmeninė žmogiška istorija žmogaus, ku
rį iš tikrųjų maža kas tepažinojo“.
Dalis knygos būsianti skirta Nixono die
noraščiui, kurį jis rašęs viso Watergate
skandalo metu. „Jeigu kam nors skaitan
čiam paskutiniuosius 50 puslapių nesu•drėks akys, tas jau tikrai bus besąs neper
maldaujamas Nixono nekentėjas“, baigia
mas tasai reklaminis leidėjų laiškas.

RUSAI „ATIDARĖ“ DAUGIAU MIESTŲ

Sausio mėnesį Sov. Sąjunga paskelbė
leisianti turistams lankytis dvidešimtyje
miestų, kurie ligšiol buvo svetimšaliams
uždaryti. Tarp tų „laisvų“ miestų buvo
Magnetogorskas prie Uralo kalnų.
Kaip praneša anglų spauda, Britų dip
lomatai Maskvoje panoro aplankyti tą
miestą, kreipėsi į Sovietų užs. reikalų mi
nisteriją, prašydami leidimo, bet rusai ne
davė. Amerikos diplomatai panašaus lei
dimo prašė, norėdami nuvažiuoti į Kara
gandą Sibire ir į „naujai atidarytą“ mies
tą Latvijoje, bet leidimo taip pat negavo.
Britų spaudos atstovo nuomone. Sovie
tai paskelbė tik propagandos sumetimais
■apie miestų atidarymą turistams, turėda
mi prieš akis dar tebevykstančių Belgrado
konferenciją, kurioj buvo peržiūrimi Hel
sinkio sutarimai dėl laisvesnio keliavimo.
Užsienio diplomatai Maskvoje, norėda
mi keliauti Sov. Sąjungoje, privalo pra
nešti vietos valdžios įstaigoms dvi paras
iš .anksto ir gali lankyti tik tokias vietas,
kurios yra „atviros“ svetimšaliams.
KAINŲ PAKĖLIMAS SOVIETUOSE

Nuo kovo 1 d. Sov. Sąjungoje pakeltos
kai kurių prekių kainos. Kava pabrango
nuo 4.50 rb. už kg iki 20 rb. Benzino kai
na pakilo dvigubai, šokoladas, saldainiai
ir svaig. gėrimai pabrango 35%. Auksas ir
brangenybės — 60%. Vedybiniai žiedai
tiems, ‘kurie apsiveda pirmą kartą, bus
parduodami su 35% nuolaida.

Sovietų propaganda dar tebetvirtina,
kad jų valstybėje prekių kainos yra pasto
vios, ir kad jokios infliacijos nėra.

SeįitŲnios DIENOS
— Per 1977 metus Italijoje buvo pagrob
ta 72 turtingi žmonės, kurių giminės kiek
vienu atveju turėjo sumokėti grobikams
stambias sumas išpirkimo
mokesčio.
Gruodžio 17 d. Bolzano mieste buvo pa
grobtas stambus pramonininkas Ander
Ammon, už kurio paleidimą po dviejų mė
nesių giminės sumokėjo 1.000 milijonų ly
rų, arba 600 tūkst. svarų sterlingų.
— Kovai su širdies ligomis draugija Da
nijoje paragino du milijonu to krašto rū
korių susilaikyti vieną dieną nuo rūkymo.
Prof. Egsmose pasakė, kad Danijoje kas
met miršta 5.000 gyventojų dėl rūkymo.
Dėl plaučių vėžio Danijoje kasdien miršta
5 žmonės.
— Britų profsąjungos centras ekonomi
nėje apžvalgoje 1978 metams sako, kad
britų profesinės sąjungos kartu su broliš
komis organizacijomis Europoje turi rei
kalauti sumažinti darbo laiką iki 35 vai. į
savaitę.
— Vokietijos parlamentarinė komisija,
tyrinėjusi trijų Baader-Meinhof teroristų
mirties priežastį (1977 m. spalio mėn. ka
lėjime), priėjo išvadas, kad jie nusižudė
patys.
— Per pastaruosius tris metus D. Brita
nijoje rūkančiųjų vyrų skaičius sumažėjo
4% ,o moterų tik 2%.
— Nežinomi piktadariai Šveicarijoje pa
vogė neseniai mirusio komiko Čarlio Čap
lino karstą. Jis buvo palaidotas praeitų
metų gruodžio mėn. kapinėse prie Ženevos
ežero.
— Italijos prokuratūra ruošia bylą prieš
draudimo bendrovių agentus Milane ir

Florencijoje, kurie apdraudė Anglijos
bendrovėje apie 30 turtingų italų prieš pa
grobimus. Netrukus dešimts apdraustųjų
buvo pagrobta, ir už juos draudimo ben
drovė turėjo sumokėti išpirkimo iki 600
tūkst. svarų sterlingų už kiekvieną.
— Japonų jūroje žvejai vasario 24 d.
pagaliais ir peiliais nužudė apie 1.000 del
finų, kurie supuolė ėsti jų pagautąją žuvį
(atviliojo ištisą dolfinų telkinį į pakran
tę, uždaužė, o lavonus nugabeno ir išmetė
į vandenyną).
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Vienas Vydūno mokinys
Dabar sulaukė 75 m. amžiaus Rytų Ber
lyno Humboltų vardo universiteto jau
emeritas profesorius Viktoras Falkenhanas, vokiečių kalbininkas, baltistas ir polonistas, kuris moka visas baltų 'tautų kal
bas (be to, dar nemaža ir kitų).
1939 m. jis apgynė daktaro disertaciją
apie J. Bretkūną ir ta tema išleido moks
linį veikalą. Bet jo pažintis su lietuviais
ir lietuvių kalba, kaip „Literatūroje ir
mene“ (Nr. 6) rašo D. Kaunas, yra žymiai
ankstyvesnė. Ir dabar profesorius, sako,
lietuviškai kalba Ragainės šnekta, ta, ku
ria kalbėjo jo mokytojas lietuvių rašyto
jas ir filosofas Vydūnas ir Mažosios Lie
tuvos lietuvininkai.
Profesoriaus tėvas buvo mokytojas, ku
ris, baigęs universitetą, buvo paskirtas į
Ragainės mokytojų seminariją, ir jo sū
nus čia užmezgė pirmąsias pažintis su lie
tuvininkais ir pramoko šiek tiek lietuviš
kai. O štai kaip toliau D. Kaunas aprašo
to anuomet nestiprios sveikatos jaunuolio
vis didesnį suartėjimą su lietuvių kalba ir
žinomais lietuvininkais:

„1916 m. šeima persikėlė į Tilžę, bet
sveikata negerėjo, ir jaunuolis vis negalė
jo lankyti mokyklos. Lavinasi savarankiš
kai. Tuo metu artimai susibičiuliavo su
Tilžės spaustuvininko E. Jagomasto sū
num Dovu. Šis vieną kartą atnešė Vydūno
„Vadovą lietuvių kalbai pramokti“, o tė
vas netrukus parnešė jo knygeles „Vargšas
ir besotis“ bei „Birutininkai“ — autoriaus
dovaną. Paskatintas tokio dėmesio, jau
nuolis ryžosi aplankyti Vydūną. Svečią
pasitiko pats namų šeimininkas. Pasodino
į krėslą, pasiteiravo apie knygas. „Aš vis
ką permaniau“, — atsakė Viktoras Falkenhanas. Rašytojas pataisė — „Aš viską
supratau“. Papasakojo apie savo naujo
kūrinio siužetą, veikėjus, moterį, kuri
vaikšto jūros pakrante ir girdi bangų kal
bą, apie gyvenimiškos būties prasmę 'bei
daugelį dalykų, kurie vargiai galėjo tilpti
tokio jauno žmogaus galvoje.
„Sveikata nesitaisė. 1918 m. tėvas nu
samdė kambarius vasarnamyje Giruliuo
se, išsiuntė ten šeimą. Žvejai smalsų ber
nioką imdavo į jūrą, išmokė kuršių šnek
tos. V. Falkenhanas tada artimai susibi
čiuliavo su gretimo Kukuliškių kaimo Ka
lniškiais. Labai pamėgęs šeimininko bro
lį, tokį senbernį. Bendromis jėgomis jiedu
atidžiai perskaitę „Vargšą ir besotį“, „Birutininkus“. Iš Kukuliškių gyventojų dar
labai patikusi Tydekų Marija. Tiek pati
kusi, kad Falkenhanas nutapė jos portre
tą ir padovanojo mergaitei. Po karo jis
lankėsi Giruliuose. Ir savąją Mariją pa
matė. Bet tai buvo jau stora, menkai atpa
žįstama moterėlė. Paveikslo neišsaugoju
si. Karas.
„Vasarojo Giruliuose dažnai. Gerai iš
moko vietines žvejų tarmes, perprato žmo
nių būdą. Metams bėgant, gerai pažino ir
Tilžę. Miestas tik iš pirmo žvilgsnio atro
dė vokiškas. Lietuviškai čia kalbėjo be
veik visa prastuomenė, prekybininkai, na
mų tarnai. Iš jų V. Falkenhanas tobulai
išmoko tilžiškių tarmę. Daug skaitė. Buvo

nuolatinis knygynų lankytojas, sukaupė
didžiulę namų biblioteką. Mėgdavo lanky
tis M. Raišukytės namuose, ši moteris bu
vo lietuvių kultūrinio gyvenimo aktyvis
tė, Vydūno bendražygė ir jo raštų leidėja.
M. Raišukytė tapo lyg mokytoja — taisė
jo Vydūno raštų vertimo bandymus, tobu
lino literatūrinės kalbos įgūdžius.
„Tačiau traukos centru vis labiau darė
si Vydūnas. Rašytojas ir filosofas kiekvie
ną ketvirtadienį skaitydavo pranešimus.
Pirmąjį ketvirtadienį susirinkimas vykda
vo miesto salėje platesnei auditorijai pri
einama tema, o į antrąjį (namuose) rink
davosi geriau pažinusieji filosofijos moks
lo gudrybes. V. Falkenhanas pasidarė visų
ketvirtadienių lankytoju. Vydūnas jam
patikėdavo savo ruošiamų raštų korektū
ros skaitymą. „Vadove lietuvių kalbai
pramokti (1924) yra pastaba, kad iŠ šios
knygos pirmo leidimo V. Falkenhanas mo
kėsi lietuviškai kalbėti, o antrą jau pats
taisė. Kaip ir visus tilžiečius, jaunuolį la
bai viliojo Giedotojų draugijos renginiai.
Jis pažinojo daugelį choro dalyvių.
„Įsigalint fašizmui, V. Falkenhanas sa
vo akimis pamatė nacistų rengiamus lie
tuvių veikėjų persekiojimus. Jų taktika
buvo užsiangažavusius žmones iškelti iš
lietuvių krašto ir taip ardyti organizuotą
veiklą. Vydūnui Tilžės bibliotekos atsisa
kė išdavinėti knygas. Gamtos mokslų
draugija nebesiuntė pakvietimų į savo
renginius, nors pripažintas filosofas buvo
jos tikrasis narys. Tada Vydūnui į talką
atėjo V. Falkenhanas — savo vardu užsa
kinėjo leidinius, net iš užsienio bibliotekų.
Bene daugiausia jis padėjo Vydūnui, šiam
rengiant knygą „Septyni šimtmečiai vo
kiečių ir lietuvių santykių“ (1932)“.

DVIEJŲ RADVILŲ ŠARVAI
FILADELFIJOS MUZIEJUJE
„Draugas“ rašo, kad Filadelfijos dailės
muziejus išstatė didelį naujai įsigytų isto
rinių šarvų rinkinį. Rinkinį muziejui pa
dovanojo von Kienbusch — per daugelį
metų jis Europoje supirkinėjo juos.
Lietuviams įdomiausia, kad rinkinyje
yra ir dviejų Radvilų šarvai.
Didelio Lietuvos karvedžio Kristupo
Radvilos I, arba Radvilos Perkūno, gyve
nusio 1547-1603 m. (apie jį B. Sruoga yra
parašęs dramą), yra tik liemeniniai šar
vai — krūtinės ir nugaros, šarvai nepa
prasto dydžio, ir iš jų sprendžiama, kad
Radvila Perkūnas bus buvęs tikras milži
nas arti kokių septynerių pėdų aukščio.
Šarvai esą gerai nudėvėti ir širdies vieto
je turi lyg ir durklo dūrį, nors nėra žino
ma, kad jų savininkas būtų buvęs kovose
rimtai sužeistas ar nuo žaizdos miręs.
Pilni, visą kūną apdengiantieji šarvai
yra Lietuvos kanclerio Mikalojaus Radvi
los I, arba Radvilos Juodojo, kuris gyveno
1515-1565 m.
Šie neatrodo, kad būtų buvę daug dėvė
ti ir yra buvę gerai užlaikyti. Radvilos
Juodojo būta vidutinio dydžio.
Ir vieno ir kito šarvai puošniai išgražin
ti.

...Rita yra Anglijos lietuvaitė
Nemaža Pietų Amerikos kraštuose apsi
gyvenusių senosios emigracijos lietuvių
nutautino savo vaikus. Nebuvo pakanka
mai veiklių žmonių, mokyklų, tautinę gy
vybę palaikančių organizacijų.
Pastaraisiais metais prasideda ten tam
tikras atgimimas, kurį remia šiaurinės
Amerikos lietuviai. Tam tikro perversmo
įspūdį sudarė jaunimo 'kongresas. Siunčia
mi į anuos kraštus ansambliai. Neseniai
buvo su lietuviška misija nuvažiavęs kal
bininkas prof. A. Klimas, kuris skaitė pa
skaitas apie lietuvių kalbos kilmę ir jos
santykius su kitomis kalbomis Kolumbijo
je, Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje ir
Venecueloje ir susitikinėjo susirinkimuo
se su lietuviais. Nemažos įtakos daro ir
jauni lietuviai, kurie iš kitų kraštų atsikė
lė ir atvežė užkrečiamos lietuviškos dva
sios, kaip rodytų vasario 2 d. „Tėviškės
Žiburiuose“ atspausdintasis A. Vaisiūnienės reportažas iš Venecuelos, pavadintas
„Tautodailės kursai Venecueloje“.

Pasirodo, jaunas vietinės Lietuvių jau
nimo sąjungos narys D. Mažeika pakalbi
no Kanadoje gyvenančią tautodailės žino
vę A. Tamošaitienę, kad ji atvažiuotų į
Venecuelą. Ji sutiko su sąlyga, jei bus su
ruošti audimo kursai. Sąlygos buvo priim

tos, organizatorius paruošė priemones. Ma
tote, ir organizatorius, gabus jaunuolis,
yra mokęsis Vasario 16 gimnazijoje, o Vil
niaus universitete dar išėjęs lituanistikos
kursą. Kursus rėmė kita pokarinė imi
grantė — Jūratė Statkutė-deRosales. O
kai reikėjo vietos, kur pastatyti stakles ir
patalpinti kursantes Karako mieste, re
portaže susitinkame su senais pažįstamais:
„Rita Jaloveckienė pasiūlė savo dviejų
aukštų erdvų ir patogų namą. Rita yra
Anglijos lietuvaitė, išaugusi tautiškai
stiprioj šeimoj. Jos tėvas Daunoras yra
buvęs spaudos darbuotojas, motina — lie
tuviškų knygų platintoja Londono mieste.
Ritos vyras yra gydytojas — Karako uni
versiteto profesorius. Susirgus lietuviams,
jis visuomet parūpina vietą ligoninėje ir
iš lietuvių neima jokio honoraro“.
Į reportažo pabaigą A. Vaisiūnienė dar
meta šitokią reikšmingą mintį:
„Ritos Jaloveckienės globa savose pa
talpose buvo labai rūpestinga ir priimta
su dideliu dėkingumu. Jei mūsų bendruo
menės sumanymai susilauktų tokio prita
rimo, tai mūsų tautiečiams netektų nutol
ti nuo lietuviškojo gyvenimo, nes visi su
stiprėtų ir susijungtų į vieną bendrą dar
bą“.

Kur yra Kryžiuočiu Ordino archyvas?
1945 m. vasaros pabaigoje ir tų metų
gruodžio mėn. viduryje grupės lietuvių
mokslininkų su talkininkais važinėjo į
Karaliaučių ir Liochšteto pilį ieškoti griu
vėsiuose lituanistinės medžiagos. Nemaža
jie rado ir parsivežė į Vilnių.
Dabar „Pergalė“ Nr. 2 atsispausdino
ekspedicijoje
dalyvavusio J. Jurginio
straipsnį „Karaliaučiaus lituanistikos li
kimas“, kuriame pasakojama apie kelionę,
ieškojimus ir įdomiausius radinius.
Jiems labai rūpėjo surasti kryžiuočių
ordino archyvą, bet nepasisekė. Tas ar
chyvas, pasirodo, išliko. J. Jurginis rašo:
„Taip buvęs Karaliaučiaus archyvas su
lituanistikos dalimi atsidūrė Getingene,
Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje.
„Iš K. Forštroi'terio knygoje paskelbto
Karaliaučiaus archyvo likučių aprašo ma
tyti, kad labiausiai buvo saugomas slapta
sis kryžiuočių archyvas, jis beveik ir ne
nukentėjo. Dabar jis sudaro Vokiečių or
dino archyvą (Deutschordenarchiv), į ku
rį atskirais vienetais įeina: 1) pergamen
tai, liečiantys vidaus ir užsienio reikalus,
popiežių raštai, Livonijos dokumentai, 2)
ordino laiškai, rašyti pergamente ir nesu
rišti į foliantus, 3) ordino foliantai — sta
tutai, privilegijos, teismų ir miestų kny
gos, finansų, ūkio ir kariuomenės reikalų
dokumentai.
„Antrąją senojo Karaliaučiaus archyvo
dalį sudaro hercogų raštai (Herzogliches
Briefarchiv): dokumentai, rodantys her
cogų santykius su imperatoriumi, su Lie
tuvos ir Lenkijos valdovais, pasiuntinių
pranešimai, susirašinėjimas su dvasinin
kais, mokslininkais, universiteto rekto
riais, kronikininku Luku Davidu, aukštai

siais pareigūnais, šiame skyriuje archivalijos sudėtos chronologiškai, pradedant
1525 m., kai ordino nukariautos žemės ta
po pasaulietiška valstybe — Prūsijos her
cogyste. Iki karo šis archyvas turėjo šešio
lika registracinių vienetų; aštuntojo pa
vadinimas: „Mozūrija, Lietuva, Žemaiti
ja“. Dabartinėje Getingeno nomenklatū
roje, sudarytoje pagal valstybes, tokios
pozicijos nebėra — yra Lenkija, Kuršas,
Livoni j a.
„Fridricho Vilhelmo I valdymo laikotar
pio archivalijų rinkiniai (Prūsijos herco
gystė tada jungėsi su Brandenburgu ir ta
po karalyste) sudėti abėcėline tvarka; iš
Lietuvos vietovių .minimi Seirijai ir Tau
ragė (Nr. 132). Tai rodo, kad išliko Lietu
vos didiko B. Radvilos deponuotas archy
vas, nes tie du miestai priklauso Radvi
loms, tapusioms aukštais Prūsijos parei
gūnais. Archyvo vienete, pavadintame Ry
tų Prūsijos foliantais, yra rinkinys, kur
greta Lenkijos minima Lietuva ir Žemai
tija. Tai leidžia manyti, kad lituanikos archivalijos,
atsiradusios
Karaliaučiuje
XVI-XVIII a., nežuvo ir dabar mokslui
prieinamos. Tačiau tai, ką mes radome
Liochštete, prie tos lituanikos dalies ne
priklausė. Pagal Karaliaučiaus archyve
veikusią klasifikaciją, mūsų rasti su kny
gomis rankraščiai buvo laikomi ne paties
archyvo, o archyvo bibliotekos turtu. Iš
tiesų rasti žodynai, L. Rėzos raštai, kroni
kų nuorašai, K. Donelaičio „Metai“ ir kiti
panašūs ranka rašyti dalykai nepriklausė
dokumentinių aktų kategorijai ir buvo
priskirti bibliotekai, kurią mėginta eva
kuoti vėliausiai ir kuri dabar skelbiama
ištisai dingusia“.

Vytautas Alantas Agronomas jau buvo gerokai paėmęs; jo šiaip patiko Kostui, ir jis ketino pats išmokti taip
jau lankstus liežuvis išgėrus dar labiau palais- gerti.
vėjo, ir, galima sakyti, jis kalbėjo be perstojo.
Rožėnas vėl buvo beprasižiojąs kalbėti, bet
-—Kai pats iš Liepkalnio padarysi pavyz žvilgterėjo į laikrodį ir susilaikė. — Užsiplepė
dingą ūkį, aš imsiu ten vežioti ūkininkų eks jau po velneliais ir pamiršau, kad šiandien po
kursijas. Neabejoju, kad taip ir bus! —■ jis rū nia Dumčienė kvietė preferanso, — agrono
kė cigaretę po cigaretės ir vaišino Kostą. — mas atsistojo. — Tikrai buvo malonu šnekte
Kas būtina jaunam ūkininkui? Aš pasakysiu, lėti apie musų reikalus. Kai vėl atvažiuosi, ne
(iš romano „Liepkalnio sodyba“)
kas būtina: anksti kietis, vėlai gulti ir nusi užmiršk aplankyti. Sveikink namiškius ir per
dirbti iki nugriuvimo neužtenka — dar reikia duok mano sveikinimus musų rateliui.
Agr. Rožėnas su Kostu atsisėdo saliukėje. turėti čia! — jis prikišo pirštą prie kaktos. —
Kai jie išėjo iš klubo, jau buvo visiškai su
Patalpėlė buvo pristatyta kuklių, medinių sta Jaunam ūkininkui reikia įmontuoti į makaulę
liukų, uždangstytų drobinėmis staltiesėlėmis. naują mechanizmą, bet, jei nori įmontuoti temę. Atsisveikinęs su agronomu, Kostas apsiViename gale kabojo Valstybės Prezidento api naują, reikia išmesti senąjį, va čia ir praside tulojo kailiniais, krito į važį ir išvažiavo iš
blukęs paveikslas, nuo ikitų sienų žvelgė irgi da visa velniava! Ne tik dėl to, kad sunku išju miestelio. Buvo vaiski, mėnesėta žiemos nak
patamsėję, tarsi nusiminę Lietuvos valdovai. dinti sustabarėjusias smegenis ir nugalėti įsi tis. Važys girgždėjo lygiu, išvažinėtu keliu, o
Iš virtuvės nešė kopūstų kvapas. Atėjusiai pa senėjusį sustingimą, bet ir kažkaip gaila išmesti aplink, kiek apmeta akys, baltavo susilieję su
tarnautojai Rožėnas užsakė šaltų užkandžiu ir į šiukšlyną visa tai, su kuo mes esame susigy akiračiais laukai.
ropinę degtinės, o pietums — pamidorų sriu venę per šimtmečius. Juk ar lietuvis „senovi
šiltuose kailiniuose Kostas jautėsi gerai.
bos, porą, šnicelių ir pabaigai kompoto.
nis“, ar „naujovinis“ — vis vien lietuvis! Mano Po vaišių maloni šilumėlė slankiojo po visą
— Kas tas jūsų Dargužis? —paklausė Kos tėvas su manimi giniijasi ir sako, kad vyža kūną, ir jis kažkodėl prisiminė tą vasarą, kai
esanti stipresnė už batą. Aš, žinoma, nesutin tėvas jį vežė namo, išmestą iš mokyklos. Se
tas.
— Niekas dorai nežino, tik visi kalba, kad ku, bet vis vien negaliu užmiršti, kad vyžotas, nasis vyras tada irgi buvo išgėręs ir, tur būt,
jis turėjęs Čikagoje smuklę ir, matyt, pratur o ne batuotas mano senelis, nugalėjo tautos jautėsi gerai, kaip jis dabar, nors ir bijojo mo
tėjęs. Jis, rodos, kilęs iš kažkurios Paąžuolių graborius ir mus išgelbėjo nuo amžinatilsį. Bet tinos, gal ir nebijojo, o tik jautėsi nesmagiai,
valsčiaus vietovės. Su klebonu ir kitais pinigin šiaip ar anaip galvosime, tačiau praeities pa kad moterys nesupranta vyriškų reikalų. Ka
gais piliečiais jis įsteigė bankelį ir verčiasi ne garba ir meilė neturi mūsų apakinti ir varžyti. žin kaip į tokius pavėlavimus žiūrės Agnė?
blogai. Dargužis senbernis, bent tokiu nešasi, Jei anais laikais mes gelbėjomės nuo karsto Būtų labai malonu parvažiavus palįsti po
nes yra gandų, kad jis esąs persiskyręs ir žmo užsispyrimu bei stagnacija, tai šiais laikais rei minkštais patalais ir prisiglausti prie šilto mo
ną palikęs Amerikoje, šiaip ar taip, jis žino kia gelbėtis pažanga, mokslu ir veržlumu. Nuo teriško šono... — Nenorėčiau, kad Agnė mane
mas miestelio bobišius, uoliai vaikščioja į baž laisvės žodžio pasirodymo Aušroje iki šautuvo taip olbytų, kaip mama tėtį. Ne, niekad mano
nyčią, artimai draugauja su klebonu, kuris jį savanorio kūrėjo rankose praėjo 50 metų. Kiek žmona taip nesielgs su manimi, kaip mama su
laiko pavyzdingu kataliku, mėgo lošti pokerį, laiko reikės , nužergti nuo arklo iki moto tėvu, niekad!.. — jis pasakė balsiai, įtraukda
bet mes jį perdirbome į preferansistą; kaip ro? Nes galų gale kas yra pažanga? Bėgimas mas giliau galvą į kailinių apykaklę. — Galai
matai, gerokai suamerikonėjęs lietuvis, visada nuo laukiniškumo kultūros link. Mes, jaunik žino, koks tas Rožėnas: kai su juo pasikalbi,
elegantiškai rengiasi, ruko brangius cigarus, liai, žemės ūkio Akademijoje ginčydavomės: rodos, jis tau užduoda durnaropių, ir tau užei
visur mėgsta pabrėžti savo amerikietišką evoliucija ar revoliucija, kitaip sakant, nuo na noras dukt, kažkur lėkt, kažką daryt! Liep
pranašumą, žodžiu, turtingas apie penkiasde seklus vystymasis, ar šuoliai? Aš priklausau kalnis — pavyzdingas ūkis! Ar neišprotėjo tas
revoliucionieriams. Nuosaikieji iš musų šaipėsi, vyras! Ne, jis teisingai pasakė: ekskursantai
šimt metų auksiniais dantimis jaunuolis...
tvirtindami, kad revoliucija prieštaraujanti atvažiuoja autobusais, vaikščioja po tvartą ir
— Ar sukčius?
lietuvio būdui, nes musų žmonės nuo neatme apžiūrinėja puikias karves, paskum jis veda į
— To tai nežinau, negirdėjau.
Daugiau jie apie Dargužį nebekalbėjo ir namų laikų tvirtiną, jog aukščiau bambos ne laukus: rugiai ir vasarojus virsta iš dirvos, o
grįžo prie ūkio reikalų. Kostas pasisakė, kad iššoksi, o aš tada sakiau, ir dabar sakau, kad Agnė vedžioja ekskursantes po daržą, aprodikartais reikia iššokti ne tik aukščiau bambos, nėja daržoves, ir visos aikčioja iš nustebimo,
norėjęs pirkti separatorių.
— Gerai, kad nepirkai, — atsakė Rožėnas. bet ir viršum galvos, žinoma, žemė nėra mer sustojusios prie pamidorų kerų, aplipusių di
— Yra suplanuota jūsų kaimyniniame Sausba- gina, kurią per vieną naktį gali padaryti mo džiuliais kaip kepurė, nusvirusiais vaisiais...
lių kaime pastatydinti pradžios mokyklą ir terimi, bet, matai, dirvožemį gali gerinti grei
Kostas išgirsta širmuką žvengiant ir pra
įsteigti grietinės nugriebimo punktą. Turėsite čiau arba lėčiau... Na, tai kinkų linkti! — Ro plėšia
akis. Iškišęs galvą iš po apšarmojusios
ranka pasiekiamą pieninę, kur galėsite vežti žėnas pakėlė stikliuką.
kailinių apykaklės, jis mato žirgelį jau stovin
—
Bruzdu
brazdu!
—
atlinkėjo
Kostas,
pieną.
.
tį prie tvarto. Paskum žvilgteri į prieangį, ar
Išgėrus vieną ropinę, agronomas užsakė dzingtelėdamas stiklais.
— Teisingai, greit išmokai! — pagyrė ag kas jo nelaukia: ne, niekas nesėdi ant suolelio
kitą. Kostas keletą kartų mėgino pakilti namo,
sienos... Kostas iššoka iš važio ir paskubet vaišintojas vis atkalbinėjo primindamas, ronomas ir supylė savo stikliuką į burną nė I prie
bom
ima nukinkyti arklį...
kiek
neatsilošdamas.
Toks
gėrimo
būdas
labai
kad žiemos metu ūkininkui nesą ko skubėti.

Banko direktorius
Medardas Dargužis

Su lietuviais
pasaulyje
PRADEDAMA RAŠYTI LIET.
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS ISTORIJA
Poeto kun. Leonardo Andriekaus vado
vaujama Lietuvių rašytojų draugija ryž
tasi parašyti tokią savo draugijos istori
ją, kurioje būtų iškeltas lietuvio rašytojo
vaidmuo tautoje ir emigracijoje.
Poetas S. Santvaras jau sutiko parašyti
LRD istoriją nuo jos įsikūrimo Lietuvoje
iki išemigravimo į Ameriką.
Dar nesurastas žmogus, kuris sutiktų
aprašyti paskutiniųjų 30 -metų laikotarpį.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra
daugiau bendrinis Lietuvių fondas, su
kaupęs per ilgesnį laiką jau daugiau kaip
milijoną dolerių.
Kanadiečiai turi savo Lietuvių fondą,
daug jaunesnį ir kuklesnį už amerikietiš
kąjį.
Po ilgesnių susirašinėjimų su valdžios
įstaigomis dabar buvo įregistruotas ir
Australijos Lietuvių fondas, kurio nariais
galės būti visi to krašto lietuviai ir mišrių
šeimų nariai, ne jaunesni kaip 18 m. am
žiaus, jei įmokės 25 dolerius.

SU DAKTARĖS LAIPSNIU Į
HAMBURGĄ
Raminta Lampsatytė, įsigijusi Berlyno
konservatorijoje muzikologijos daktarės
laipsnį, pakviesta dėstytoja į Hamburgo
universitetą.
Ji ypač dažnai reikšdavosi lietuvių ren
giniuose Vokietijoje kaip akompaniatorė.

DIDĖJA „LABDAROS“ LĖŠOS ŠALPAI
Vokietijoje veikianti „Labdaros“ drau
gija praeitais metais moksleiviams ir stu
dentams šelpti buvo surinkusi arti 6.000
markių (dvigubai tiek, kiek 1976 m.).
Lėšas draugija panaudoja sušelpti dide
lių šeimų moksleivius vaikus ir tuos, ku
rie neturi, kas jais rūpinasi. Taip pat re
miami Punsko lietuviai moksleiviai.

JURBARKO MONOGRAFIJA
Čikagoje gyvenantieji jurbarkiečiai ruo
šiasi aukomis ir prenumeratomis išleisti
velionies rašytojo Antano Giedriaus-Giedraičio paruoštą monografiją „Mūsų Jur
barkas“.
Joje sutelktos žinios apie tą miestą ir jo
apylinkes nuo pačių seniausių laikų iki
šių dienų.

500 KONCERTŲ
Daugiau kaip per 20 metų „Varpo“ vy
rų choras yra davęs 500 koncertų.
Jis yra koncertavęs ne tik Lietuvoje,
bet taip pat Sov. Sąjungoje ir užsienio
kraštuose, o tarptautiniame chorų konkur
se Italijoje gavo laureato vardą.

PREMIJA HENRIKUI ŠALKAUSKUI
Australijoje yra būrelis gabių lietuvių
dailininkų, kurie savo darbais krašto me
no pasaulyje yra susidarę gerą vardą ir
užsitikrinę pasisekimą.
Tarp jų yra ir Henrikas Šalkauskas, ku
ris dabar Maitland meno parodoje už savo
kūrinį laimėjo pirmąją premiją. Šiose me
tinėse parodose jau antrą kartą iš eilės jis
gauna premiją.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
AUSTRALIJOJE
Apie vasario mėn. vidurį poetas Bernar
das Brazdžionis iš savo Kalifornijos nuke
liavo į Australiją.
Pirmiausia jis ten savo kūrybiniu žo
džiu džiugino Sydnejaus miesto lietuvius.
Po to numatęs viešėti Adelaidėje, Mel
bourne ir kituose miestuose.

LIETUVIŠKA TRISPALVĖ MELBOURNO
CENTRINĖJE AIKŠTĖJE
Sausio 26 d. Australija šventė savo 190
m. sukaktį.
Kaip „Mūsų Pastogė“ rašo, Melbourne
iškilmės pradėtos centrinėje miesto aikš
tėje, ir ta proga buvo iškeltos 28 valstybių
vėliavos, tarp jų karo laivyno jūrininkai
įrikiavo ir Lietuvos trispalvę.
Rotušėje iškilmių metu garbės sargybą
ėjo 21 australų ir 21 lietuvės skautės.

Atsiųsta paminėti
Skautų Aidas, 1977 m. gruodis. Lietu
vių Skautų S-gos organas, leidžia LSS Ta
rybos Pirmija, Čikaga, USA. Prenumera
ta metams 5 dol.
Lituanus, Meno ir mokslo žurnalas ang
lų kalba, 1977 m.. Nr. 4. Turinyje, tarp
daugelio įdomių straipsnių, pasikalbėji
mas su disidentu poetu Tomu Venclova.
Adm. .adresas: Lituanus, 6621 S. Troy
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Lietuvių Dienos, Nr. 10. 1977 m. gruo
dis, iliustruotas žurnalas lietuvių ir ang
lų kalbomis, leidžiamas Hollywoode, JAV.
Redaguoja Red. kolegija, adm. A. F. Sto
rius.

Aidai, mėnesinis kultūros žurnalas, Nr.
10, 1977 m. gruodis.
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Po Chicagos dangum

Netekome gero plunksnos darbininko. įtakos daro ispanai ir portorikiečiai, įvai
Vasario 9 d. širdies smūgiu mirė Konstan rios juodųjų sektos, meksikiečiai, bet ir
tinas Petrauskas. Per kelias dienas prieš tos turi vargo. Silpnesnieji kaba tik ant
mirtį buvo atvykęs į „Lietuvos Aidų“ ra plauko.
dijo studiją, ir įrašiau jo paskaitą Vasa
Sophie Barčus radijo programa, ilgai
Olandas istorikas van Loon savo kny
rio 16 d. tema. Jis labai vertino radijo pro turėjusi programą nuo 10 vai. ryto, per
gos „Žmonijos tėvynė“ („The Home of
gramas, kaip savanoris-kūrėjas daug kar keliolika metų tapo nustumta į trečią vai.
Mankind) pirmąjį puslapį pradeda maž
tų yra kalbėjęs radijo bangomis kariuo po pietų. Dabar vėl pakelta kaina 6 dol.
daug taip:
menės šventės proga, ir šįkart netikėjau, už pusvalandį. Sunku gauti rėmėjų, ir pro
Jeigu kiekvienas žmogus būtų 3 pėdų
kad tai bus paskutinis jo žodis už Lietu gramos duos nuostolį. Norėdama sudaryti
aukščio, pusantros pėdos pločio ir vienos
vos laisvę. Neseniai dar buvau gavęs laiš lėšų, Lietuvos Aidų radijo programa ba
pėdos storio (t. y. vidutiniškai toks, koks
J. A. Valstybės moka ruoštis, bet laukia ką, kad jis mielai paruoš radijo programai landžio 9 d. Lietuvių Tautiniuose namuo
jis yra), tai visą žmoniją (guldant kiek
per ilgai ir veikia per lėtai, todėl beveik jumoristinio turinio paskaitėlių.
se rengia susipažinimo vakarą-benketą su
vieną žmogų taip, kaip guldomos sardinės)
Nustebau, kad apie jo mirtį ir laidotu programa ir šokiais.
galima būtų suguldyti į vieną dėžę tik vie visuomet pavėluotai.
Vakarų Europa nemoka nei ruoštis, nei ves tesužinojau, kai jau buvo palaidotas.
Dar kelios mirtys. Bekasdamas sniegą
nos mylios ilgio aukščio ir pločio. Jeigu
Nei per spaudą, nei radijo jokios žinios, prie savo garažo, gavo širdies priepuolį ir
kas nors užneštų šią dėžę ant aukščiausio laukti, nei veikti. Todėl 'ji ir virto Krem
ti'k šaulių rinktinės dalis težinojo, kad
mirė Bronius Grikenis, buvęs ilgametis
Žemės kalno ir pastatytų ant paties kalno liaus paniekintu subversyvinės veiklos ob
pirmadienio vakare, vasario 13 d., Mažei Utenos gimnazijos paišybos mokytojas. Il
jektu.
viršūnės smaigalio taip, kad ji ten išlai
ka Evans koplyčioj įvykęs .atsisveikini go amžiaus sulaukęs, atsiskyrė su gyvai
Norėdami geriau suprasti, apie ką kal
kytų pusiausvyrą, tai žmonija tuo būdu
mas, o antradienį palaidotas Lietuvių tau
siais veikėjas V. Mankus, SLA. Balfo,
bama, 'bent trumpai žvilgterėkime į kelis tinėse kapinėse.
rastų sau niekieno netrukdomą poilsį.
Alto, Demokratų ir kt. organizacijų narys.
Po to iš kažkur atbėgtų mažas šunelis. svarbesnius pokarinius pasaulio įvykius.
Velionis čia neturėjo jokių giminių, to Neseniai mirė ilgus metus Anglijoje gyve
Antrąjį pasaulinį karą laimėjo sąjungi
Apuostęs dėžę, pakeltų koją ir, tyčia ar
dėl laidotuves tvarkė pagal testamentą ne nęs Jonas Motiekonis, žinomos mūsų vei
netyčia, paspirtų ją. Netekusi pusiausvy ninkų karinė technika ir jų drąsus karei
žinomi asmenys kažkaip slaptai nuo vi kėjų Jadvygos Lakienės tėvelis. Anglijoje
ros, dėžė pradėtų riedėti su didžiausiu vis, bet visą karo grobį ir dar su milžiniš
suomenės.
gyvenusieji lietuviai reiškia Lakams gilią
triukšmu nuo aukštesnio kalno ant mažes ku kaupu pasiėmė sau sovietai.
Vasario 16 d. minėjimas Marijos mo užuojautą.
nio, nuo to mažesnio ant dar mažesnio...
Vietname su milžiniškais nuostoliais ir
kykloj praėjo su dideliu pasisekimu, nors
Žurnalistų vakaras jau seniai praūžė su
iki sustotų bedugnės tamsoje.
aukomis kariavo J. A. Valstybės, bet ka
šalta žiema spaudė Chicagą. Sniego pus dideliu pasisekimu. Senoji centro valdyba
Tai būtų žmonijos pabaiga, ir įsiviešpa rą laimėjo sovietai.
nys dar ne mažėja, o didėja (40 cm), ta atsisveikino, naujoji dar nepaskelbė, ko
Po Vietname suduotojo smūgio Krem
tautų amžina tyla.
čiau vasario 12 d. tiek į Gimimo parapi
Šios van Loon prieš 50 metų sugalvotos lius išlaukė, kol J. A. Valstybių visuome jos bažnyčią, tiek salę suėjo tūkstančiai kias pareigas katras užims. Chicagoje pa
sidarė tylu, nes žurnalistų skyrius seniai
nė
morališkai
ir
politiškai
visiškai
sutri

pasakos turinys yra labai žiaurus, ir jos
tautiečių.
miega ir net susirinkimo per metus nesu
mintis klaiki. Bet mūsų gyvenamiesiems ko, ir visam pasauliui nesitikint užėmė
Šventės programa buvo įvairi ir reikš šaukė. Būtų gyvas reikalas visiems sueiti
laikams ji yra tokia tinkama ir tokia pra Angolą.
minga.
Sen. Dole pasakė viltingą kalbą, ir išrinkti naują valdybą, kad veikla pa
Padalytojo Berlyno politinėmis priemo
našinga, kad verta ją prisiminti.
nėmis demoralizavus Vakarų Vokietiją ir kad Lietuva nebus pamiršta Amerikos. Al judėti;. Yra jau jaunimo, kuris galėtų
to veikla žmonėse paryškinta — sudėta ne mus, senius, pavaduoti. Tegu jaunieji pa
Afrikos Rage, Somalijoj, jau dega tre tuščiais pažadais suviliojus J. A. Valsty
toli
12 tūkst. dol. vien tik minėjime. Pirm. dirbėtų. Labai opus reikalas žurnalistams
bes, Kremliui pasisekė įkalbėti Vakarams
čiojo pasaulinio karo grėsmės dagtis.
Šarka ir pirm. dr. K. Bobelis ir visi kiti organizuotai laikytis, nes vienas po kito
detantę.
Ja
sugebėjo
pasinaudoti
tik
sovie

Dar tik prieš keletą mėnesių Somalija,
valdybos žmonės dirbo sklandžiai.
iškeliaujam nesugrįžtamai, o juk spauda,
palyginti, nedidelė valstybė, turinti tik 3 tai, gavę kalnus sviesto, kalnus javų ir 60
Lietuvių Televizijoje tą patį vakarą radijas ir televizija turi gyvuoti.
mil. gyventojų, buvo Sovietų glėbyje. So tūkstančių milijonų dolerių. Už tai atsi
Bal. Brazdžionis
malijos vyriausybei įsakius, 3.000 Rusijos dėkodami, sovietai sustiprino ginklavimą Kasparo pravestos diskusijos labai pesi
mistiškai nuteikė. Diskusijų išvada: jau
„patarėjų“ su tankais, raketomis bei kito si ir varžybas pasaulinėje rinkoje.
Helsinkio konferencija Vakarams buvo nimui tokie minėjimai nesukelia jokių
kiais karo pabūklais turėjo palikti kraš
TU TAIP SAKAI
tą. Išvaromi rusai ašarų klanų ar kartė sušvitusi tariamuoju Kremliaus pralaimė patriotinių jausmų, jaunimo juose nema
lio dykumų, kaip atsitiko jiems išsikraus jimu, o Belgrade ta pati konferencija iš tyti! Ar diskusijose dalyvavę keturi as
menys per 24 minutes gali atsakyti už vi
Čekas atbėgo į policijos nuovadą šauk
tant iš Egipto, šį kartą nepaliko. Jie net virto į žmogaus teisių mirties dialogą.
są jaunimą? Ar nereikėtų sukviesti jau damas:
Liūdna, bet taip yra, ibent tuo tarpu.
nevažiavo atgal į savo tolimą Rusiją; jie
***
nimo organizacijų vadovus ir su jais dis
— Gelbėkite! šveicaras kareivis atėmė
tik perėjo Somalijos sieną ir atsidūrė žy
Kitose smilkstančios nesantaikos vieto kutuoti, pačiam jaunimui dalyvaujant? iš manęs rusišką laikrodį.
miai didesnėje, žymiai jiems daugiau ža
Dežuruojantis policininkas susidomėjęs
Tą pačią dieną (vasario 16) per ameri
dančioje valstybėje — Etiopijoje, kuri tu vėse, kaip antai: Izraelio-Egipto ginče ar
ri dešimteriopai tiek gyventojų. Be to, ten Rodezijos vidinėje nesantaikoje, pastaruo kiečių WJOB radijo stotį buvo perduota ir nustebęs klausėsi jo to skundo. Paga
jų jau laukė didelis būrys kitų „patarėjų“ ju laiku Kremlius pradėjo vaidinti kažko dr. K. Bobelio kalba, Circle universiteto liau sumetęs galvoje, kaip iš tikro bus at
kio nematomo pilkojo vaiduoklio vaidme lietuviai studentai suruošė minėjimą, Lie sitikę, bandė jį pataisyti.
iš Sovietų Sąjungos ir Kubos.
— Palauk, palauk! Man rodos, tu norė
O mįslė vis dėlto lieka neišspręsta: ko nį. Tai nauja Kremliaus politinė strate tuvių Moterų Klubas savo tarpe prisiminė
jai pasakyti, kad rusas kareivis atėmė iš
dėl Somalija, daug metų išbuvusi Sovietų gija. geležinių pirštinių diplomatija, apie tą šventę.
Sunkėja radijo valandėlių išlaikymas, tavęs šveicarišką laikrodį.
globoje, staiga pabūgo ir apsisprendė išsi kurią jau buvo prieš metus šiuose laiškuo
se rašyta, kad tokiai Kremlius ruošiasi ir nes stotis vis kelia kainas ir ypač nori iš
— Tai tu taip sakai, ne aš, — jaudinda
laisvinti iš 'šios „globos“?
Somalijos prezidentas Siad Barre vie tokia bus. Šis pilkojo vaiduoklio vaidmuo stumti etnines grupes. Daugiausia dabar masis at'beldė jam čekas.
nam užsienio žurnalistui išaiškino reika yra labai patogus Kremliui, bet užtai ki
lą. Kai kartą jis buvo Maskvoje, vienas tiems visais atžvilgiais per neaiškus ir pa
■sovietų generolas išdėstė Kremliaus Didį vojingas.
Štai Rodezijoje, atrodo, vyriausybės pir
jį planą Afrikos sričiai, kurion įjungta ir
Somalija. Pagal šį planą Somalija, Etiopi mininkas Smithas yra pagaliau sutaręs su
ja ir Pietų Jemenas turėtų sudaryti stip visais vietos gyventojų atstovais valdžios
rią karinę sąjungą; ją sudarius, jos turė perdavimo reikalu juodųjų daugumai.
KOVA IR DARBAS
DĖL DR. VALTERIO NUOMONĖS
tų padėti visas galimas pastangas nuvers Bet D. Britanijos vyriausybė dėl šio suta
ti dabartinį Sudano režimą ir įjungti tą rimo labai rezervuota, o J. A. Valstybių
„Europos
Lietuvio“ Nr. 6 iš „Mūsų Pa
Dr. Valteris pasigenda laisvės ir lygy
kraštą į suminėtąją karinę sąjungą. Pa ambasadorius Jungtinėse Tautose pareiš
stogės“
perspausdintame
straipsnyje
kė
net
viešai,
kad
bet
koks
susitarimas
bės Anglijoje. Jis galvoja šios dienos per
laukus, iki sąjunga kiek sustiprės ir iki
„Apie kovas ir kovotojus“ tautiečiai kal
bus tinkamai paruošta dirva, Somalijos, neįgyvendinamas be rytų pritarimo. O ry gyvenimais. Tik, taip galvojant, lengva tinami, kad maža nuveikia, net aukomis
Etiopijos, Sudano, Pietų Jemeno sąjungos tai (suprantama — sovietai) šiuose visuo apsirikti. Reikia mesti žvilgsnį į praeitį, neparemia vykdomų darbų. Perskaičius
veikla ir jėgos būtų permestos per Raudo se, jau daugiau kaip pusę metų tebesitę kad suprastum, kodėl Anglija pripažinta susidaro įspūdis, kad straipsnio autorius
nąją jūrą j Arabiją. Veikimo bazė būtų siančiuose pasitarimuose visai net nedaly didžiausios laisvės ir lygybės šalim.
lyg ir pamiršo tą mažą tautiečių saujelę,
Pietų Jemenas ir Omano sultanatas (šis vauja. Rytai patogiai sau sėdi Maskvoje,
Mes jau gimnazijoj girdėjome apie Vol kuri pasiaukodama dirba ir kovoja už tė
stebi,
murkso
ir
prireikus
tik
prataria
žo

dar turėtų būti „paimtas globon“). Vyk
terio persekiojimus. Prancūzijos policija vynės ir mūsų reikalus. Turime būti jiems
dant šį planą, neišvengiamai būtų du la dį „niet“. Ir to užtenka Vakarams. Tiesa, turėdavo pasirašytą charte blanch su lei dėkingi ir vertinti jų svarbų lietuvišką
bai svarbūs dalykai: 1) turtingiausios pa Rodezijos pasienyje rytai laiko saujelę te dimu suimti, tereikėdavo įrašyti pavardę, darbą, prie 'kurio mes esame mažai teprisaulyje Saudi Arabijos žibalo versmės pa roristų, kad žodis „niet“ būtų įspūdinges kad netektum laisvės. Mes žinome apie sidėję arba visai neprisidėję. Kad neprisitektų Sov. Sąjungos įtakon; 2) Egiptas nis ir veiksmingesnis. Ir to užtenka.
privilegijuotą luomą, apie Jean Jeacque dėjome, tai gal ne visi tinkame tam dar
Kiek komplikuotesnėje, bet iš esmės tobūtų priverstas pasiduoti be sąlygų.
Rousseau persekiojimus, apie aristokratų bui.
koje
pat
padėtyje
yra
ir
Izraelio-Egipto
Išklausęs tokį sovietinio generolo dėsto
sauvalę. Tatai, ką Durnas savo romane
Lyginti -mus su Sibiro tremtiniais vargu
mąjį planą, Somalijos prezidentas Siad ginčas. Amerikiečiai ar anglai gali iš kai „Grafas Monte Christas“ parašė, buvo
Lyginti mus su Sibiro tremtiniais vargu
lio
nertis
ir
prakaituoti,
kiek
'tik
jie
pa

Barre išsigando (juk tai būtų neišvengia
tuolaikinis sauvalės vaizdas. Montesqieu, o čia mes esame laisvi. Bet kovą galėtume
ma trečiojo pasaulinio karo pradžia) ir jėgs, bet paskutinis žodis bus iš rytų. Jei lankydamasis Anglijoje, matė didelį skir lyginti su darbu. Jeigu šičia nebūtume tu
gu
tik
Maskvai
pasiseks
įsitvirtinti
Etio

persiorientavo į Vakarus.
tumą tarp jos ir savo tėvynės ir aprašė rėję pasiaukojusių darbininkų, tai šian
Prie šio sovietų generolo pasakojimo pijoj, o rytų Vokietijos brigadoms įvesti Anglijos laisvę, kurią jis rėmė valdžios dieną neturėtume Lietuvių Namų, Lietu
darbo
stovyklų
režimą,
tai
Sadato
dienos
tiems, kurie dar nežino, būtina pridurti,
paskirstymu — separation de pouvoir — vių Sodybos, „Europos Lietuvio“. Tie kil
bus suskaičiuotos.
kad Pietų Jemenas kadaise buvo britų im
legislatyvinė galia, teismas ir valdymo nūs darbininkai niekad nesigiria, ką jie
perijos kolonija; kai anglai pasitraukė, ją
galia. Hyde Parke kiekvienas gali laisvai yra padarę, ir niekad nesiskundžia dirb
Vakarų Europoje neturime priemonių
tuojau užėmė sovietai. Pietų Jemenas ru
ateities apipavidalinimui.
Gyvename kalbėti, galima ir laisvai rašyti. Montes dami, bet mes drįstame dar daugiau iš jų
sų valdomas jau arti 20 metų. Vidaus re
quieu pažiūros yra juristams kiekviena reikalauti.
šimtmečių būvyje sukurtaisiais kultūros
žimas labai kietas: jį vykdo ir „tobulina“
proga kalamos kaip pavyzdys.
Kas būtų, jeigu tie mūsų patriotai pa
lobiais ir sukrautaisiais kapitalais. Nebe
ne rusai ir ne kubiečiai, bet rytų Vokieti
Nuo XVII amžiaus jau daug kas pasi liktų Lietuvių Namus, Lietuvių Sodybą,
pajėgdami daugiau sukurti ir sukrauti,
jos specialios brigados. Nepaklusniems
pasyviai žvelgiame į ateitį, nebekuriame keitė. Kai aš 1938 metais studijavau Zue- nespausdintų „Europos Lietuvio“? Kas ta
ten jau veikia trys, o gal ir daugiau dar
įvykių, bet laukiame jų. Nenusiminkime, riche, mums prof. Fleiner su pamėgimu da išgirstų, kad mes esame kovotojai? Ir
bo stovyklų. Pati Pietų Jemeno valstybė
ekranas greit nušvis; pamatysime naujus skaitė savo buvusių klausytojų anglų laiš kur susirinktume, jei salės nebūtų?
yra nepaprastai svarbioj vietoj: užimdama
Garbė jums, brangūs tautiečiai, ir ačiū.
įvykius Italijoj ir Prancūzijoj. Van Loon kus, kuriuose tie nusiskundė dingstančia
dalį Arabijos pusiasalio pietinės pakran
Stasys Sargautas
šunelis gal ir atbėgs, apuostys dėžę, bet... Anglijos laisve. O Anglija dar pergyveno
tės, beveik susisiekia su Saudi Arabija ir
karą su hitlerine Vokietija, kai V sviedi
dar paliks ją kaboti ir toliau.
atsiremia į Raudonosios jūros sąsiaurį,
DĖL LAISVĖS IR TEISINGUMO
niai lėkė į ją. Ir bolševizmo psichozė dėl
Lietuvi, laikykis!
kuriuo eina visas laivų judėjimas tarp
skandalingų slaptosios policijos bylų pa
Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje!
„E. L.“ Nr. 7 M. Padrūtupis pateikė
Europos ir Indijos vandenyno.
keitė visą anglo galvoseną.
*
„Skaitytojų laiškuose“ savo nuomonę dėl
Stasys Kuzminskas
Tik jei pagalvosim, kaip airiai nepri K. Valterio „Laisvalaikio mąstymų“.
Sovietų generolo išdėstytasis planas yra
klausomybę išsikovojo, tai vargiai ar ra
Jis pasisakė tik dėl dviejų punktų, o ki
tikrai didelis ir įspūdingas, šiuo planu pa
sime kitą tokį kraštą, kuriame laisvės tus nutylėjo. Kurie punktai nepatiko, tuos
liečiama ne paskirų valstybių likimas, bet
mintis būtų taip aukštai gerbiama. Bern. suminėjo. Va, ir man įdomu, kodėl nepa
Vakarų pasaulio gyvybinė problema. Su
Russel, tiesa, buvo kalinamas už savo raš tinka laiške ir teisingumas. Atrodytų, lyg
praskime, kad Afrikos Rage (Somalijoj ir
VISIŠKAS NESUSIGAUDYMAS
tus, bet jis dėl to pasakė, kad Anglijoje ir teisingumo žmonėms nereikia. Manau, kad
iš dalies Etiopijoj) lošiama tik stambio
„SOCIALISTINIŲ“ KULTŪRŲ
aristokratas patenka į kalėjimą, jei para laisvės ir teisingumo žmonės norėtų, tik jų
mis kortomis ir bankas labai didelis.
REIKALUOSE
šo, kas valdžiai netinka, tai ženklas lygy pasaulyje nėra. Jei būtų teisingumas ir
Šis planas, nors į žemėlapį pažiūrėjus
bės, kurios kitur nėra.
laisvė, nebūtų karų ir kitokių nesusiprati
ir atrodytų labai menkas (pora dykumų,
Vilniuje leidžiamasis „Pergalės“ žurna
Kai aš, Lietuvą bolševikams okupavus, mų žmonių gyvenime.
smėlynų, pora šimtų ožkų, vienas kitas las dabar dažnai pasidairo, kas rašoma
Jei atsirastų tarp skaitytojų daugiau
liūtas — tai ir viskas), bet užtai pasek apie lietuvius kitų, ypač „socialistinių“ mitinge neplojau, nes kalbėtojas niekus
mės, jeigu jis būtų įvykdytas, būtų milži kraštų enciklopedijose ir literatūrai skir tauškė, prie manęs priėjo jaunuolis ir po valterininkų, gal būtų įdomiau, turėtume
nosim kumščiu plojo į delną. Aš buvau daugiau skirtingų nuomonių. Prisimenu,
niškos ir vargu apskaičiuojamos. Jis pra tuose leidiniuose.
lenktų bet kurį Hitlerio Trečiojo Reicho
Šių metų Nr. 2 V. Agurkis rašo, ką lie valdininkas ir savo viršininko buvau įspė Lietuvoje kadaise buvo rašyta, kaip teisy
kūrimo planą su plotais nuo Uralo kalnų tuviška jis surado vengrų enciklopedijose. tas, kad mitingų lankymas yra valdininko bė, gyvendama danguje, matė, kad žmo
iki Viduržemio jūros.
„Naujojoje vengrų enciklopedijoje esą su prievolė. Kur gi čia laisvė, gal tai laisvas nės žemėj nemyli jos. Neapsikęsdama nu
sileido žemėn ir ėjo per žmones, sakyda
Hitleris savo planus grindė lakiomis li minėta visa eilė lietuvių rašytojų, o „Pir- tautų apsisprendimas?
Filosofiniu požiūriu dr. Valteris teisin ma: „Esu teisybė“. Kiek ji tų žmonių ap
guistomis fantazijomis. O Kremlius grin mame-šeštame tomuose atskirais straips
džia juos ramiai apgalvota ir iš lėto įvyk niais aprašyti A. Venclova ir Žemaitė. De gas — lygybės ir laisvės sąvokos tampriai lankė, bet nesurado nė vieno, kuris sutik
doma realybe. Šia prasme Kremlius yra ja, vienas aprašytas kaip „tarybinis lat susijusios su teisingumo sąvoka, kurią po tų su teisybe. Tuomet ji vėl grįžo dangun.
Taip žmonės ir iki šiol gyvena, nemylė
dar niekieno nenugalėtas pasaulinis čem vių rašytojas, Latvijos MA narys kores litikui ir eiliniam piliečiui sunkoka su
pionas.
pondentas, vienas socialistinio realizmo vokti, jiems mielesnės lygybės ir laisvės dami teisybės. Ar kas nors pakalba teisin
Kremlius moka ruoštis, laukti ir veikti. latvių literatūroje pradininkų“,
kita sąvokos, kurių jie mielai išsižada dėl vi giau, ar parašo, vis atsiranda nesutinkan
čių.
Hitleris mokėjo ruoštis ir veikti, bet ne (smarkokai iškraipyta pavarde) — kaip suomeninės tvarkos.
J. Liobė
Alg. Suomis
mokėjo laukti.
„latvių rašytoja“.
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LIETUVOJE
137 PAGARSĖJUSIOS MELŽĖJOS

„Valstiečių laikraštis“ paskelbė sąrašą
137 Lietuvos melžėjų, kurios per 1977 me
tus primelžė iš karvės daugiau kaip po
5.000 kilogramų pieno.
Tame sąraše yra įrašytis 5 tokios, ku
rioms pasisekė primelžti daugiau kaip po
6.000 kg.

Mažiausias kiekvienos melžėjos žinioje
esančių karvių skaičius yra 17, didžiau
sias — 61, o daugumas turi išmelžti tarp
21 ir 32
PIRMOJI PANEVĖŽYJE AUTOMOBILIŲ
REMONTO DIRBTUVĖ

Panevėžyje pradėjo darbą pirmoji leng
vųjų automobilių remonto dirbtuvė.
Ji darys kapitalinį remontą „Volgoms“,
„Latvijoms“ ir „Ezarams“ ir numato per
metus „pagydyti“ daugiau kaip 1.800 au
tomobilių.

KIEK OFICIALIŲ SVEČIŲ LANKĖSI
LIETUVOJE?

Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių
su užsienio kraštais pirmininkas R. Pet
rauskas „Tiesoje“ rašo, kad 1977 m. Lie
tuvoje buvo priimti 479 užsienio svečiai
„iš šešių socialistinių šalių ir iš aštuonio
likos kapitalistinių bei besivystančių ša
lių“.
LENKTYNIAUDAMI KERTA MIŠKUS
„Tiesos“ pranešimu iš Trakų rašoma,
kad Rudiškių punkto kirtėjų brigada,
„sėkmingai įvykdžiusi ir viršijusi“ „socia
listinius įsipareigojimus“, iki 1977 metų
gruodžio 20 dienos įvykdė trejų dešimtojo
penkmečio metų planą. Brigada išvystė
platų socialistinį lenktyniavimą, 1977 me
tais paruošė 12127 kietmetrių medienos ir
davė 4 tūkstančius kietmetrių viršplani
nės produkcijos“.

SPARTUOLIAI IR NESPARTUOLIAI
REMONTUOJA VILNIŲ
A. Kertulis „Tiesoje“ apie Vilnių rašo:
„49 komunistinio darbo spartuoliai dir
ba Spalio rajono gamybinėje butų ūkio
valdyboje. Į juos lygiuojasi ir kiti darbi
ninkai. Praėjusių metų kapitalinio remon
to planas įvykdytas 105,1, einamojo re
monto — 108,6 procento. Kompleksiškai
suremontuota beveik šimtas namų — 45,4
tūkstančio kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto“.

KIEK KELIO NUKLOTUM AUDINIAIS?
„Tiesoje“ rašoma, kad Marijampolės
(Kapsuko) „Šešupės“ fabrikas pradėjo
trečiuosius penkmečio metus ir jau išau
dė daugiau kaip 110.000 metrų audinių.
Kad pranešimas labiau įsmigtų į skaityto
jų galvas, dar apie tuos audinius pridėta:
„jais nuklotum kelią į Kauną ir atgal“.
Be kita ko, ten audžiamos medžiagos
„vaikiškiems paltams, moteriškiems kos
tiumėliams“.

PLAUKŲ DAŽYMAS IR VĖŽYS
Įspėjimas vartotojams

I dažus, kuriais moterys ar kai kurie vy
rai dažosi plaukus, gamintojai prideda
tam tikrą procentą galinčių vėžį sukelti
medžiagų. Amerikiečių sveikatos priežiū
ros įstaigos jau yra įspėjusios vartotojus
apie tokią galimybę.
Europos Ekonominės Bendruomenės ati
tinkama komisija priėmė taisykles, kurių
turės prisilaikyti kosmetikos dalykų ga
mintojai. Atskirų Bendruomenės kraštų
parlamentai jas patvirtino, bet Britanijos
sveikatos priežiūros įstaigos susirūpinu
sios, kad pagal tas taisykles per daug dar
laisvės duodama kosmetikos gamintojams.
Taisyklėse pasakyta, kad neleistina jokia
kosmetika, kuri gali pakenkti žmogaus
sveikatai tuo metu, kai normaliomis sąly
gomis ją pavartoji. O jei nusidažysi plau
kus, tai aišku, kad vėžys neprasidės tuo
jau pat.
Britų ir amerikiečių tyrimai parodė,
kad į dažus plaukams dažyti pridedama
stiprių medžiagų, kurios neabejotinai ga
li būti vėžio pradininkės. Vis dėlto EEB
taisyklės leidžia į tuos dažus dėti net 6
procentus tų pavojingų medžiagų.
Vėžio studijų departamentas ir Birminghamo universiteto medicinos mokykla
bandymais įrodė, kad tas pavojus yra tik
ras. Deja, bandymai buvo atlikti panaudo
jant gyvulius, ne žmones. Bandymai bus
tęsiami. Kad tos medžiagos ardo organiz
mo celes, amerikiečių bandymai patvirti
no.
Kai vėžį gali sukelti ir tie stiprūs dažų
priedai ir dar kitokie dalykai, tai sunku
pirštu parodyti, kas vienu ar kitu konkre
čiu atveju yra kaltas už ateinantį gydytis
ligonį. Be to, kai buvo ruošiamos EEB
kosmetikos taisyklės, bešališkų mokslinių
įstaigų tyrimų duomenų niekas neturėjo.
Buvo remiamasi duomenimis, kuriuos pa
teikė pramonės finansuojami tyrinėtojai.
O jie tvirtino, kad tos dabar pavojingomis
pripažįstamos dažams vartojamos medžia
gos gyvuliams nesukelia vėžio.
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Lietuvių Kronika
AUKOS

PADĖKA

Spaudos reikalams aukojo:
Širdingai dėkojame visiems draugams ir
J. Vitas — 5.00 sv., St. Pocius — 1.50sv., pažįstamiems taip gausiai atsilankiusiems
J. Vaškelis — 0.50 sv., L. Čiudiškis — 3.00 į mielos Onutės Marčilionienės laidotu
sv., K. Masiliūnas —- 2.50 sv.
ves. Dėkojame visiems už gėles, kurios
puošė bažnyčią ir kapą. Ypatingą padėką
Ačiū.
reiškiame kun, J. Sakevičiui, atlaikiusiam
šv. Mišias ir palydėjusiam karstą į kapi
AČIŪ APLANKIUSIEMS
nes, ir J. Černiui, giedojusiam bažnyčioje.
Netikėtos ligos staigiai perblokštą, ma Dėkojame pp. Grupiljonienei ir Namajušne labai gausiai ligoninėje lankė draugai, kienei, paruošiusioms užkandžius, ir baž
pažįstami ir bendradarbiai. Ypatingą rū nytiniam klubui už patalpas ir paramą.
pestį parodė DBLS bei L. Namų b-vės val
Ašiū visiems. Mes jus niekuomet nepa
dyba, dainavietės ir mielieji bendradar miršime.
biai, perėmę „E. L.“ redaktoriaus parei
Velionės brolis Juozas Vitas
gas, kad darbas nebūtų sutrukdytas.
ir Povilas Remėza
Visiems lankytojams ir vienokiu ar ki
tokiu būdu linkėjusiems iš užkluptos ne
GLOUCESTERIS
laimės išsikrapštyti reiškiu nuoširdžiau
sią padėką.
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
J.Lūža

MIRĖ O. VAGNERIENĖ

Kovo 1 d. Newport ligoninėje mirė
trumpiai sirgusi Ona Vagnerienė. Laidotu
vės kovo 6 d. Ventnore, I. O. W., kur ji
su savo vyru turėjo vasarvietę.
,

PAIEŠKOJIMAI

Onos Endriukaitytės, kilusios nuo ša

kių, po karo išvykusios į Angliją, ieško
brolis Jurgis Endriukaitis, gyvenąs 1426
S. 50 Avė, Cicero, III. 60650, Amerikoje.

Paieškomas Jonas Keturakis, gyvenąs
Londone. Ieško teta, gyvenanti Amerikoje.
Adresas „E. L.“ redakcijoje.
Paieškomas Albinas Petkevičius, atvy
kęs Anglijon po karo. Atsiliepti redakci
jom.

LONDONAS
GAVĖNINIS SUSITELKIMAS

Lietuvių bažnyčioje kovo 18 d., šešta
dienį šv. Juozapo šventėje (atkeltoje iš ko
vo 19 d.), įvyks gavėninis susitelkimas 7
vai. vakare. Išpažinčių bus klausoma prieš
pamaldas ir po pamaldų.
Kovo 19 d. — Verbų sekmadienį — šv.
Mišios 9 ir 11 vai. (jau vasaros laiku) su
svečio pamokslais. Išpažinčių klausoma
prieš Mišias.
Gavėninį susitelkimą praves ir išpažin
čių klausys kun. V. Kamaitis.
Prašoma šia proga pasinaudoti, nes sve
čio kunigo nebus kitomis dienomis ir per
Velykas.
VELYKŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS

Lietuvių bažnyčioje Didįjį ketvirtadie
nį pamaldos bus 8 vai. vak., Did. penkta
dienį — 3 vai., Did. šeštadienį — 7 vai.
vakare.
Velykų rytą 8 vai. Prisikėlimo pamal
dos, 11 vai. — suma.
Antrąją Velykų dieną (neprivaloma
šventė) šv. Mišiois bus 11 vai.
BALTŲ TARYBOS PARENGIMAI
Birželio minėjimas

1941 metų birželio trėmimus paminėti
Baltų Taryba ruošia pamaldas St. Martinin-the-Fields, Trafalgar Square, bažnyčio
je, šeštadienį, birželio 17 d., 12.00 vai. Da
lyvaus lietuvių, latvių ir estų dvasiškiai
ir visuomenė.
Koncertas

Baltijos valstybių neprklausomybės 60
metų sukaktims atžymėti, Baltų Taryba
ruošia koncertą. Koncertas įvyks penkta
dienį, spalio 13 d.,19.30 vai., Chelsea Old
Town Hall, Kings Road, SW3.
MARGUČIŲ BALIUS

šeštadienį, balandžio 1 d. Londono Spor
to ir Soc. klubo salėje ruošdamas šv. Onos
d-jos Margučių balius su nauja, dar ne
girdėta muzika ir šokiais. Pradžia 8 vai.
vak. Įėjimas 1 sv. Visi kviečiami dalyvau
ti.
PADĖKA

Londono tautinių šokių grupė „Lietu
va“ dėkoja Londono lietuvių bažnyčios
klebonui kun. J. Sakevičiui už malonią jo
paramą grupei £20.00, Londono Lietuvių
Moterų Draugijai „Dainava“ už paramą
£25.00, ir švento Kazimiero klubui už nuo
latinę globą ir šių metų paramą £50.00.
Šis malonus grupės veiklos palaikymas,
ar tai moraliai ar materialiai, duoda gru
pei padrąsinimą toliau dirbti ir savo veik
lą plėsti.
Londono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė
„Lietuva“
SVEČIAS IŠ KANADOS

Lietuvių Namuose lankėsi kanadietis
Juozas Vitais, atvykęs iį savo sesers laido
tuves. Paliko auką E. Lietuviui ir ketino
užsiprenumeruoti laikraštį.

dengė vaišių stalą, kuris buvo apkrautas
skaniausiais valgiais. Turėjome muziką,
tai buvo pasišokta ir pasilinksminta, o
energijos pilnam F. Ramoniui akordeonu
pritariant, padainuota lietuviškų dainelių.
Turėjom ir turtingą loteriją.
Šis sukaktuvinis pobūvis buvo labai
įvertintas.
Pirmadienį, vasario 20 d., „Derby Eve
ning Telegraph“ šį įvykį tinkamai atžy
mėjo, primindamas, kad mes šventėme
dvigubą lietuvišką sukaktį.
Vasario 16 d. ryšium su Lietuvos neprikausomybės paskelbimo sukaktimi skyrius
iškėlė lietuvišką trispalvę virš miesto sa
vivaldybės. Lyg Gedimino kalne, gražiai
ir iškilmingai plevėsavo ji ir rodė gyven
tojams, kad čia dar esame lietuvių.
Balandžio 1 d. skyrius turės metinį su
sirinkimą.
,
J. Levinskas

LIET. SODYBA
VELYKOS SODYBOJE

1978 m. kovo 7 d. Nr. 10 (1400)

čių katalikių moterų organizacijos ruošia
mame koncerte su mūsų liaudies šokiais
ir dainomis. Kvietimą priėmėme su
džiaugsmu ir dideliu atsakomybės jaus
mu.
Hamburgo moterų draugijos saviveikli
ninkų būrelis egzistuoja jau metai. Ren
kamės kiekvieno trečiadienio vakarą „Sofie Baret“ gimnazijos patalpose. Dainoms
vadovauja G. Kilartienė, šokiams — E.
Ballulienė. Šių abiejų moterų veiklumas ir
sugebėjimai jau parodė savo rezultatus!
Sausio 22 d. koncertas! Prieš 900 Hambur
go žiūrovų sudainavome 2 lietuvių liau
dies dainas ir sušokome 2 liaudies šokius.
Grupės pasirodymas buvo priimtas aud
ringais plojimais.
Rengėjai negailėjo
mums pagyrimų. Mes buvome laimingi;
buvo pamiršti repeticijų sunkumai ir nuo
vargis.
Minėdama žodelį „mes“, galvoju ne tik
apie mus, moteris, bet ir apie mūsų labai
•aktyvius vyrus, kurie mus visa širdimi re
mia: dainuoja ir šoka kartu su mumis. Vi
si fiziškai sunkūs 'ir .techniški darbai at
liekami mūsų darbščių vyrų. Jų pagalbą
mes, moterys, labai vertiname, jos mums
labai reikia.
Sekantis koncertas vasario 4 d. Ne ma
žiau atsakingas — Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas. Hamburgo Liet.
Bendruomenės kvietimu dalyvavome kon
certo antroje dalyje: padainavome 3 dai
nas ir sušokome 3 šokius.
Šventėje dalyvavo eilė garbingų svečių.
Dalyvavo Švedijos vyskupas H. Branden
burg ir minėjime ir koncerte. Tuo labai
džiaugėsi ir didžiavosi ne tik rengėjai —
Hamburgo Liet. Bendruomenė.
Mūsų,
Hamburgo Moterų draugijos, narės nešio
jasi ypatingą pagarbos ir dėkingumo jaus
mą šiam aukštos inteligencijos ir didelės
širdies žmogui: vysk. H. Brandenburgo
dėka šiandieną turime patalpas — kamba
rį ir virtuvę su naujais baldais ir įrengi
mais Hamburgo miesto centre. Čia mes
galime rinktis bet kuriuo laiku ir bet ku
ria proga. Ten dainuojame, šokame, spor
tuojame, rengiame susitikimus, susirinki
mus ir šeimyninius pobūvius. O esame su
sibūręs tvirtas apie 20žmonių būrys. Ham
burgo Moterų draugijos narės didžiai dė
kingos šiam vyskupui ir linki jam sėkmės
Švedijoje. Mes gailimės, kad netenkame
savo rėmėjo, bet džiaugiamės kartu su
Švedijos katalikais, kad jie laimi .tokį
žmogų.

VĖL PASIRODĖ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
GRUPĖ

Vasario 23 d. Zuericho miesto Gerlikono kvartalo naujame rajone, kur būna
daug vietinių parengimų, buvo pakviesta
vakaro programos atlikti Stasiulienės tau
tinių šokių grupė. Gražiai pristatyta namų
valdytojo, grupė reprezentavosi jai įpras
tu grakštumu, bei subtiliu įsijautimu į
mūsų liaudies dvasią net su keliolika šo
kių. Jų tarpe sušokta ir keletas naujai iš
moktų.
Kiekvieną šokį publikai apibūdino Stasiulienė, perteikdama jų prasmę, o pasi
gėrėtiną Lietuvos istorijos apžvalgą ir mū
sų tautos kalbos ir kultūros bruožus pa
teikė jauna šveicarų šokėja, ponia Ursula
Sigg, kalbėdama šveicarų dialektu.
Pilnutėlėje salėje, talpinančioje apie po
rą šimtų žmonių, buvo jaučiamas susiža
vėjimas ir girdėta posakių, kad tokių gra
žių liaudies šokių ir tokių gražių tautinių
drabužių dar nebuvo matę.

DBLS Sodybos skyrius maloniai kviečia
Buvusi
visus tautiečius ir jų draugus atšvęsti šv.
Velykas Sodyboje.
Programa: kovo 26 d„ 11.30 vai. šv. Mi
šios. 3 vai. p. p. pasilinksminimas su šo
kiais, turtinga loterija ir margučių varžy
bomis. Bus atskirai premijuojami vaikų ir
1977 m. spalio 20 d.
Sekmadienį, kovo 12 d., 3 vai. p. p., uk
suaugusių margučiai. Priimami tik natū
rainiečių klubo salėje, 37, Midland Rd.,
ralūs kiaušiniai.
LSS Tarybos Pirmija, laikydamasi se
kviečiamas Gloucester-iStroud skyriaus
niai įsigalėjusios tradicijos, skelbia SU
metinis susirinkimas naujai valdybai iš
KAKTUVINIUS SKAUTUOS METUS nuo
bradfordas
rinkti ir einamiesiems reikalams aptarti.
š. m. lapkričio mėn. 1 d.
Nariai ir prijaučiantieji kviečiami da
„VYTIES“ KLUBO SUSIRINKIMAS
1978 m. vasario mėn. 16 d. sukanka 60
lyvauti.
metų,
kai oficialiai Lietuva pasiskelbė Ne
Bradfordo
Lietuvių
Vyties
klubas
sau

Skyriaus valdyba
priklausoma Valstybe (1918. II. 16).
sio 29 d. savo gražiai tautinėmis spalvomis
1978 m. kovo mėn. 15 d. sukanka 55 me
išpuoštoje salėje turėjo metinį visuotinį
NOTTINGHAMAS
tai, kai SKAUTŲ AIDAS pradėjo eiti
narių susirinkimą. Dalyvavo 49 nariai.
Šiauliuose (1923. III. 15).
Susirinkimui pirmininkavo D. Banaitis,
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
sekretoriavo V. Ignaitis.
1978 m. lapkričio mėn. 1 d. sukanka 60
Nottinghamas paminėjo 60-ties metų ne
Iš valdybos pranešimo buvo matyti, kad
metų, kai Lietuvių Skautų ir Skaučių Or
priklausomybės atgavimo sukaktį.
praeitais metais nuveikti dideli darbai
ganizacija įsikūrė Vilniuje — 1918 m. lap
Nežiūrint šalto oro, žmonių salėje susi klubo viduje (naujai pertvarkyta virtuvė,
kričio mėn. 1 d.
rinko nemažai. Matėsi ir iš tolimesnių vie nupirkti kiti virtuvės įrengimai, išdekoŠvęsdami šias sukaktis, ypač SUKAK
tovių.
ruota). Visa tai kainavo nemažas pinigų
TUVINIAIS
LIETUVIŲ
SKAUTUOS
Oficialioji dalis buvo pradėta skyr. sumas. Be to, nupirktas naujas bilijardas,
METAIS, atnaujinkime savo įsipareigoji
pirm. K. Bivainio. IŠ Londono atvykęs Z. kuria pastatytas prie bufeto antrame kam
mą DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI.
Juras buvo pakviestas tart keletą žodžių. baryje. Daug išleista, bet valdyba užbaigė
Dirbdami vietovėse su sesėmis ir bro
Savo trumpu pranešimu jis apibūdino senuosius metus su gana vidutinišku pel
liais, tobulai perduokime jiems šio šūkio
bendrą politinę veiklą. Po to trumpai, bet nu.
reikšmę bei prasmę lietuviškajam skautyįdomiai kalbėjo mūsų paskaitininkas dr.
Į naująją valdybą išrinkti: V. Gurevi
bės sąjūdžiui.
S. Kuzminskas. Baigdamas savo kalbą jis čius — pirmininku, A. Bučys — vicepir
Dalia Malinauskienė
Iš Lietuvių Katalikų Kronikos žinome,
pabrėžė: „nors ir išsibarstę po visą pasau mininku, St. Grybas — sekretorium, P. Jakaip paprasti, bet taurūs lietuviai Lietu
lį, lietuviai vis dėlto renkasi ir mini savo kubėnas — kasininku, Vaicekauskas ir J.
LIETUVIŠKAS SUSITIKIMAS
voje kovoja už religinę ir kiekvieno žmo
nepriklausomybės atgavimo šventę kur jie Reinys — kultūrinių parengimų vadovais
RASTATTE
gaus pilietinę teisę. Tai darydami, jie au
bebūtų“.
ir J. Tamašiūnas — administratorium.
Vasario 18 d. Rastatte buvo suruoštas koja savo gyvybę, o mes čia dirbdami au
Meninė programos dalis buvo atlikta Kandidatais liko A. Traška ir Šilingas.
vietinių pajėgų. Pasirodė mūsų jauniau Revizijos komisija išrinkta iš trijų narių. lietuviškas susitikimas, kuriame paminėta kojame tik savo laiką. Vien tik ši mintis
Baigiant susirinkimą, jam pirmininka 60 metų sukaktis nuo Lietuvos nepriklau turėtų sukrėsti ir uždegti kiekvieną vado
sieji artistai ir Nottinghamo moterų dainų
vienetas. Muzikinę dalį pianinu ir akor vęs D. Banaitis padėkojo buvusiai valdy somybės paskelbimo. Nors keliai labai bu vą ir vadovę naujam darbui SUKAKTU
deonu išpildė Nijolė Vainoriutų. Nebijo bai už atliktuosius darbus ir palinkėjo vo prisnigti, vis dėlto atvyko iš toli ir ar VINIŲ LIETUVIŲ SKAUTUOS METŲ
ti apie 90 žmonių, daugiausia iš Pforzhei- proga!
dama šalčio iš Bradford© atvykusi A. Gal- sėkmės naujajai.
mo ir Karsruhės.
J. R-nys
SKAUTŲ AIDAS yra vienas seniausių
buogienė labai gražiai ir jausmingai pade
14 vai. buvo pamaldos, kurias atlaikė lietuvių jaunimo laikraščių, kuris regulia
klamavo du eilėraščius, skirtus tai dienai.
Tėv. A. Bernatonis. Jose dalyvavo abiejų riai lanko mus jau 55 metus. Jis savo la
VOKIETIJA
Meninė dalis baigta daina „Lietuvai“ li
konfesijų žmonės, (evangelikų kun. Fr. pais liudija gyvosios skautijos veiklą ir,
autos himnu.
,
Skėrys jau buvo įsipareigojęs Kaiserslau- kaip senas draugas, atsilanko į mūsų na
HAMBURGO
LIETUVIŲ
MOTERŲ
Vakaro metu Nottinghamo jaunimo bu
mus. Kad šis laikraštis dar ilgai mus lan
terne laikyti pamaldas).
VEIKLA
vo suruošta graži ir turtinga loterija. Pel
Po pamaldų svečiai pasivaišino tortais kytų ir liudytų mūsų sąjūdžio veiklą, pre
nas skiriamas jų reikalams.
Hamburgo Lietuvių Moterų draugija su
numeruokime jį, platinkime jį kitiems, ra
Šventės proga dvi veiklios jaunuolės su sikūrė prieš 14 m. Pradžią sudarė kukli ir kavute. Pasistiprinus Rastatto apylinkės
šykime į jį savo vietovės skautiškus išgy
ruošė miesto centre lietuviškos dailės pa kelių moterų grupė, kuri aukojo savo jė pirm. Povilas Gustainis pasveikino susi venimus, įvairius įvykius ir sukaktuves.
rodėlę. Ateityje žada ruošti daugiau. Pir gas Išiai organizacijai didinti. Be abejo, rinkusius, dėkodamas, kad nepabūgo blo
Platinkite šį laikraštį giminėms ir pažįs
mieji žingsniai jau padaryti. Norėtųsi pa kūrimosi eigoje buvo daug malonių ir go oro. Minėjime žodį tarė Tėv. A. Berna tamiems, rėmėjams ir geradariams, kad
raginti mūsų jaunimą, kad ir daugiau jų džiaugsmingų valandų, o taip pat ir nema tonis, nušviesdamas lietuvių tautos praei per jį jie arčiau pažintų jūsų ir skautybės
prisidėtų prie lietuviškos veiklos ne vien lonių staigmenų ir nesutarimų, ypač dėl tį, nepriklausomybės atgavimą ir okupa idealus. Lietuvių Skautų Sąjunga turi di
ciją .Po to rastatiškiai vyrai, vadovauja
tik žodžiais, bet ir darbais.
bendradarbiavimo su Hamburgo Lietuvių mi Felikso Andriejausko, sudainavo kele delės įtakos jaunimo auklėjime, nes per
Vasario 19 dieną, sekmadienį, Židinyje Bendruomene.
tą dainų, Vasario 16 gimnazijos mokinės jos eiles yra perėję keliasdešimt tūkstan
kun. S. Matulis atlaikė šv. mišias už mūsų
Tačiau šia proga noriu pasidalyti Daiva Krivaitė ir Karina Langytė pa čių jaunų lietuvaičių ir lietuviukų; ji yra
Lietuvą. Laike šv. mišų solistė V. Gaspe- džiaugsmingomis minutėmis.
deklamavo Maironio eilėraščių. Deklama lietuvių bendruomenės gyvenimo mozai
rienė pagiedojo dv giesmes. Vargonavo
Kaip ir visas pasaulis, taip ir mes, Vo vo ir rastatiškiai — Regina Gustainytė, kos gyvybinė dalis.
Nijolė Vainoriūtė.
kietijos lietuviai, su džiaugsmu ir šven
Linkiu visiems darnaus ir vieningo dar
Visos maldos ir giesmės buvo skirtos tiškos laimės jausmu laukėme šv. Kalėdų, Elė Gustainienė ir Augustas Sergejus. Pro
mūsų brangiai ir mylmai tėvynei Lietuvai. ši šventė įneša labai daug šilumos į kiek gramai baigiantis visi kartu sudainavo bo. Linkiu, kad mūsų sukaktuviniai metai
„Lietuva brangi“. Po minėjimo veikė tom pasireikštų ypatingais darbais mūsų jau
E. V.
vienos šeimos židinį. Taip, tai neginčytina bola, kurią suruošė Lionė ir Bernardas nimui, mūsų lietuviškajai skautybei ir
tiesa. Ir„ manau, daugelis pritars man, Wolfai, padedami seno lietuvių bičiulio mūsų tėvynei Lietuvai.
kad pagrindinį įnašą, tą neblėstantį žibu Heinz Ellwanger. Viktoro Gustainio bufe
Darbingų SUKAKTUVINIŲ SKAUTI
rėlį, šios šventės malonią nuotaiką savo tas aprūpino svečius gėrimais. Lionė WolSUSIRINKIMAS
triūsu ir sugebėjimais teikia moteris, mo fienė, Adelė Stanaitytė, Rūa Kleinienė ir JOS METŲ!
tina, žmona.
kitos virėjo Bernhardo Wolfi vadovaujiaBudžiu!
DBLS Leigh skyrius šaukia metinį na
Nors prieškalėdiniais mėnesiais ir šei mos moterys triūsėsi virtuvėje, rūpinosi
rių susirinkimą, kuris įvyks kovo 11d., 7
moje joms padidėja darbo krūvis, mūsų svečių maistu. Net lietuviško skilandžio
vai. p. p. White Lion Hotel, Leigh Rd.,
moterys įprasta tvarka kiekvieno mėnesio
Leigh. Bus renkama nauja skyriaus val paskutinįjį trečiadienio vakarą aukojo buvo papjaustyta, dr daug kas gardžiavo
dyba ir revizijos komisija. Taip pat bus lietuvybės išlaikymo reikalams, ryšiams si juo.
Visi buvo geros nuotaikos. Vieni šneku LIETUVIŠKOS PAMALDOS
apsvarstyti einamieji reikalai. Narius ir
palaikyti tarp lietuvių. Jau spalio ir lap čiavosi, kiti šoko. Šokiams grojo muzikan
prijaučiančius kviečiame kuo skaitlingi.au
kričio mėnesiais buvo svarstoma, kaip mes tai Waldemaras Jonaitis iš Pforzheimo ir NOTTINGHAME — kovo 12 d., 11.15 vai..
dalyvuti.
Liet. Židinyje.
paminėsime Kalėdas. Pasiūlymų buvo Heinz Ellwanger iš Rastatto. Ypač daug
Skyriaus valdyba
daug. Gal suruošti adventinį vakarą su kam ūpas pakilo, kai Barzdaitis iš Karls- COVENTRYJE — kovo 12 d., 16 vai., St.
Elizabeth's. Gavėnių susitelkimą pra
mūsų pensininkais ir nesisveikuojančiais ruhės akordeonu prisidėjo prie dainų.
veda kun. J. Sakevičius, MIC. Išpa
DERBY
lietuviais? Gal praleisti adventą savo Žmonės tik apie vidurnaktį .pradėjo skirs
žintys nuo 15.40 vai.
draugijos narių šeimų ratelyje? Gal, gal, tytis. Atrodo, kad visiems šis lietuviškas
SĖKMINGAS SUKAKTUVINIS
ECCLES — kovo 12 d., 12.15 vai. Išpažin
gal...
sustikimas patiko. Ačiū už jį visiems pro
PARENGIMAS
tis prieš pamaldas.
Kadangi kalėdinę eglutę ruošė Hambur gramos atlikėjams, rengėjams ir talkinin
LEEDSE — kovo 12 d., 3 vai. p. p. Holy
Vasario 18 d. DBLS Derbio skyrius su go Liet. Bendruomenė, mes, moterys, su kams.
Rosary bažn.
rengė šaunų savo 30 metų sukakties jubi organizavome šeimyninį adventinį vaka
A. S.
BRADFORDE — kovo 19 d., 12.30 vai.
liejų, kuris kaip tik .sutapo su Lietuvos rą prie vaišėmis padengto ir žvakutėmis
BRADFORDE — kovo 26 d., 12.30 vai. iš
papuošto stalo. Susirinko gausus būrys
nepriklausomybės 60 m. sukaktimi.
kilmingos Prisikėlimo Mišios.
Į tą neeilinį parengimą-pobūvį atsilankė (daugiau kaip 40 žmonių): močiutės, vai
KETTERINGE — kovo 12 d., 14 vai., St.
beveik visi skyriaus nariai, prijaučiantie kai ir anūkai. Visi džiaugėsi malonia ad
LIETUVIŲ KALBOS PASKAITOS
Edward's.
ji ir svečiai. Be to, atvyko ir DBLS centro ventine nuotaika. Mokytojas R, Baliulis
NORTHAMPTONE — kovo 12 d., 16.30
Domodossoloje
gyvenantis
Tėvas
Tąsius
vaizdžiai ir vaikams suprantamai papasa
valdybos atstovas B. Butrimas.
vai., St. John's, Bridge St.
Atidarydamas pobūvį, skyriaus pirmi kojo apie Kristaus užgimimą dr Kalėdų Ereminas I. C, kaip jau buvo pranešta „E. NOTTINGHAME — gavėninį susitelkimą
Lietuvyje
“
,
skaito
italams
Domidossolos
švenčių
pradžią.
Mažieji
susidomėję
klau

ninkas lietuvių bei anglų kalbomis trum
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, šia tvar
pai supažindino vakaro dalyvius, kas per sėsi ir apipylė R. Baltulį klausimais. O jis Tėvų osminiečių kolegijoje lietuvių kalbos
ka: kovo 18 d., nuo 17 vai. išpažintys,
sukaktis švenčiama. S. Butrimas priminė vaikams pasiūlė padeklamuoti ir padai ir kultūros paskaitas. Jos buvo tiek sėk
18 vai. Mišios ir pamokslas, kovo 19
mingos,
kad
lietuvių
kalba
susidomėjo
ir
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, pasi nuoti. Iš tikro dainininkų ir deklamuotojų
d.,
išpažintys nuo 10 vai., 11.15 vai.
Milano Katalikų universitetas, šis pakvie
džiaugė skyriaus garbingu amžium ir pa netrūko, net dūdelę kai kas pūtė!
Verbų šventinimas, procesija, Mišios,
tė
Tėvą
T.
Ereminą
I.
C.,
nuo
šių
metų
Draugijos
pirmininkės
gyd.
L.
Pašaitielinkėjo ir toliau taip gražiai ir aktyviai
pamokslas.
reikštis. Dar žodį tarė P. Popika ir J. Zo- nės iniciatyva, jos sūnui Orlandui teikiant pradžios, pravesti studentams lietuvių kal DERBYJE — kovo 19 d„ 14 vai., Bridge
technikinę pagalbą, pamatėme ekrane bos kursą. Kaip žinoma, lietuvių kalba
kas.
Gate, gavėninio susitelkimo pamaldos,
Po to svečias iš Londono skyriaus gimta skaidrėse Kristaus gimimo vietos vaizdų. yra labai svarbi palyginamosios kalboty
kurias praveda kun. J. Sakevičius,
ros
moksle.
Išeivijos
lietuvių
visuomenei
dienio proga uždegė 30 žvakučių, kurios Skaidrės sustiprino paskaitos vaizdą.
MIC. Išpažintys nuo 13.30 vai.
Skirstėmės kupini adventinės nuotaikos. belieka tiktai linkėti Tėvui T. Ereminui I. STOKE-ON-TRENTE — kovo 19 d., 15
pudšė sukaktuvinį tortą, ir sudainuota „Il
C.
sėkmingai
tarp
italų
darbuotis
Lietuvos
Džiaugėmės pavykusiu vakaru ir rūpino
giausių metų“.
vai., Wolstanton, St. Wulstan's.
Po visų šventinių ceremonijų mūsų mės artėjančiu koncertu. Jau lapkričio naudai.
J.
J.
mėnesį
gavome
kvietimą
dalyvauti
vokie

darbščioji šeimininkė L. Valantinienė ati

Skautiškuoju keliu

