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Tėvai ir vaikai
Lietuviško prieauglio klausimas yra ne

pabaigiama išeivijos spaudos tema. Pra
ėjusią savaitę šioje vietoje mes vėl nagri
nėjome tą klausimą ir priėjome išvados, 
kad tėvų pareiga yra mokyti savo vaikus 
lietuvių kalbos ir įdiegti jiems tautinį są
moningumą. Šiandien norėtume tik pri
durti, 'kad tėvų pareiga yra taip pat išauk
lėti savo vaikus gerais gimtojo krašto pi
liečiais.

Tautiškai sąmoningą lietuvišką prieaug
lį ar tai išeivijoje, ar Lietuvoje gali išau
ginti tik tvirta šeima. Todėl, kalbant apie 
lietuvišką prieauglį, tenka paliesti ir tė
vus, kurie sukuria šeimą ir rūpinasi vaikų 
auklėjimu, nes tik iš tvirtos Šeimos, kur 
tėvai darniai sugyvena, galima laukti 
prieauglio, kuris mokės savo kalbą ir bus 
tautiškai sąmoningas, šeimose, kur vaikai 
girdi nuolatinius vaidus ar kur tėvai išsi
skiria, — vaikai nuo mažens pradeda eiti 
savo keliais. Skyrybų aukos paprastai bū
na vaikai. Tad skyrybos nėra joks šeimos 
konflikto išsprendimas, ypač jeigu tėvai 
turi mažamečių vaikų.

Tačiau skyrybos šiais laikais yra labai 
paplitusi liga tiek išeivijoje, tiek ir Lie
tuvoje. Pastaruoju laiku ta problema pla
čiau diskutuojama ir spaudoje, nagrinėja
mos šios negerovės priežastys. Norima iš
aiškinti santuokų irimo priežastis, ieškoti 
būdų joms pašalinti ir užtikrinti Šeimos 
patvarumą.

Labiausiai paplitusi skyrybų priežastis 
— girtavimas, toliau eina neištikimybė, 
charakterių skirtingumas, pavyduliavi
mas, įtarinėjimas, priekaištavimas ir kt. 
Lietuvoje šiuo metu išsiskiria kas trečia 
naujai sukurta santuoka, 40% iš jų — dėl 
girtavimo. Kita svarbi priežastis — neiš
tikimybė, kuri kyla dėl nepatenkinamo 
aprūpinimo butais ar jaunavedžių įdarbi
nimo skirtingose vietovėse. Dažnai jauna
vedžiai, priklausydami įvairioms profesi
nėms sąjungoms, vyksta skirtingu laiku ir 
į skirtingas vietas atostogų ar į ekskursi
jas. Tuo būdu pati krašto santvarka prisi
deda prie šeimų ardymo.

Lietuvoje ir išeivijoje nemaža išsituo
kia jaunų 'šeimų, kurios arba nepradėjo 
santuokinio gyvenimo, arba santuokoje 
gyveno trumpą laiką. Svarbi tokių santuo
kų suirimo priežastis yra lengvabūdiška 
pažiūra sudarant jas: susituokė, būdami 
mažai pažįstami, prieš santuoką labai 
trumpai tedraugavo arba nebuvo reikia
mai pasiruošę sukurti šeimą. Taip sudary
tos santuokos trunka neilgai. Jeigu tokios 
šeimos neturi vaikų, tai visuomenei daug 
žalos nepadaro. Bet jeigu tokie jaunuoliai 
veda tik dėl to, kad prieš vedybas susilau
kia kūdikio, ir po to greit išsiskiria, tai 
iškyla problema jauniems tėvams ir prie
augliui.

Išeivijoje, šalia girtavimo, santuokų iš
irimo labiausiai paplitusi priežastis, tur 
būt, tbus neištikimybė. Bet visais atvejais 
santuokos patvarumas daugiausia pri
klauso nuo pačių santuokinių, nuo jų no
ro išlaikyti gerus tarpusavio santykus ir 
nuo jų atsakomybės jausmo nrieš prieaug
lį. Svarbiausia bendro gyvenimo sąlyga — 
dvasinis bendrumas, siekimas tų pačių 
idealų, supratimas, kad jie turi bendromis 
pastangomis išauklėti vaikus.

Rūpinimasis vaikų tautiniu auklėjimu 
turėtų būti svarbiausias dorovinis šeimos 
principas. Tėvai savo elgesiu, žodžiais ir 
darbais visuomet turėtų būti pavyzdžiu 
savo vaikams, žinodami blogų papročių 
(girtavimo, rūkymo) žalą žmogaus svei
katai, o dažnai ir šeimos patvarumui, tė
vai pirmoje eilėje turėtų nuo to susilaiky
ti. O savo ruožtu tėvai turėtų suprasti pa
reigą išmokyti savo vaikus lietuvių kal
bos ir įsąmoninti juos būti lietuviais. »

SUŠAUDĖ DAR TRIS

„Pravda Ukrainy“ pranešė, kad Žitomi- 
re buvo nuteisti sušaudyti 3 vyrai, kurie 
nacių okupacijos metu nužudė 141 žmogų 
netoli seno malūno Lipkų kaime. Vienas 
iš sušaudytųjų — P. A. Iščenko prieš ka
rą buvo NKVD karininku. Antras — I. I. 
Simon buvo Raudonosios Armijos kulko
svaidininku, o trečio pavardė — G. D. 
Kondratiuk. Kartu su suaugusiais jie nu
žudę ir grupę vaikų. Visi trys nuteistieji 
slapstėsi per 30 metų.

GEN. GRIGORENKO BE PILIETYBĖS

Sovietų Aukščiausiosios Tarybos prez. 
Brežnevas pasirašė įsaką, kuriuo gen. 
Piotrui Grigorenkai atimama Sovietų pi
lietybė.

Žinomas Sovietų karys ir Frunzės karo 
akademijos lektorius, nuo 1961 m. pradė
jęs kritikuoti Stalino politiką ir tapęs di
sidentu, — P. Grigorenka buvo uždarytas 
psichiatrinėje ligoninėje, bet 1977 m. lap
kričio mėn. buvo išleistas 6 mėnesiams į 
Ameriką, kur gyvena jo sūnus. Jis buvo 
išvažiavęs į užsienį su sąlyga, kad jam 
bus leista grįžti į tėvynę. Dabar ta teisė 
jam atimta.

VATIKANO SANTYKIAI SU KINIJA

Laikraščiai rašo, jog krikščioniškąjį pa
saulį gal ir nustebino žinia,kad į Kinijos 
tautinio patariamojo komiteto konferenci
ją Pekinan kaip delegatai atvažiavo du 
vyskupai, vienas jų esąs senukas Mukdeno 
arkivyskupas, paskirtas 1949 m., o antra
sis — Šanchajaus vyskupas, Vatikanui 
kaip ir nežinomas, bet žinynuose įrašytas, 
kaip nukentėjęs už savo tikėjimą, taigi 
būsiąs teisėtas.

Vatikano ta žinia apie vyskupus nenu
stebinusi, nes jis esąs kaip tik pasiruošęs 
siųsti žinomą katalikų veikėją į Pekiną at
stovauti šv. Sostui. Vadinasi, dėl to jau 
turėjo būti sutarta. Popiežius ne kartą sa
vo pareiškimuose yra priminęs Kinijos 
vadams, kad gerintų santykius su šv. So
stu. Gal dėl to, o gal siekdama atoslūgio 
tarptautiniuose santykiuose Kinijos vy
riausybė 1970 m. atidarė Pekine katalikų 
katedrą, bet daugiausia ja galėjo naudotis 
tik diplomatai ir labai retai kinų katali
kai.

Komunistams perimant valdžią, Kinijo
je buvo apie 3 mil. katalikų, kuriuos ap
tarnaudavo apie 3.000 kunigų ir 90 vysku
pų. Nuo to laiko apie jų padėtį retai kada 
prasiskverbdavo kokia žinia. Vis dėlto Va
tikaną pasiekdavo žinių, kad ten įšventi
nami naujai paruošti kunigai.

NEŽMONIŠKAI KALTAS, BET IR 
BAUSMĖ AZIJATIŠKA

Ravalpindyje, Pakistane, 27 m. amžiaus 
Mohammadas Sabinas išžagino 7 m. .am
žiaus mergaitę ir buvo nuteistas 10 metų 
kalėti ir gauti 15 lazdų.

į sporto aikštę jis buvo atvestas atsiimti 
tų lazdų, ir „teatro“ pasižiūrėti susirinko 
daugiau kaip 100.000 žmonių!

Mušė jį prižiūrėtojai nendrine lazda, 
įmirkyta garstyčių alyvoje. Bausmės vyk
dymą prižiūrėjo karo stovį tvarkantieji 
pareigūnai, vyriausybės nariai ir kalėjimo 
valdininkai.

Artėjant smūgiams į penkioliką, nebe
išlaikė Sabino kojos, ir jo nugara baisiai 
kraujavo.

ŠCARANSKĮ ĮSKUNDĖ 
PROVOKATORIUS

Disidentas Anatolis ščaranskis jau se
niai sėdi kalėjime, ir sovietinė prokuratū
ra grasina, kad jam bus sudaryta byla už 
valstybės išdavimą.

Dabar amerikiečių magazinas „Time“ 
rašo, kad jį įskundė žydas Sania Lipavs- 
kis, kuris devynetą mėnesių buvo ameri
kiečių žvalgybos organizacijos ČIA agen
tas ir gyveno kartu su ščaranskiu.

Amerikiečių žvalgybai dirbti jis pats 
pasisiūlė ir rinko žinias iš mokslinių insti
tucijų. Ščaranskį jis įskundė kaip ČIA 
agentą.

PARODA, KURIOJE VYRAUJA 
RELIGINIAI MOTYVAI

Grupė dailininkų Maskvoje suruošė sa
vo kūrinių parodą — iškabinti 95 paveiks
lai, nepraleista 20 daugiausia dėl to, kad 
juose per daug aiškiai vyrauja religiniai 
motyvai. Nepatenkinti dailininkai ruošęsi 
demonstruoti, bet jiems buvę pagrąsinta: 
už tokį žygį būsią išmesti iš dailininkų są
jungos.

Parodą tuoj užgriuvo maskviečiai, ne 
tik eiliniaii, bet ir visokie biurokratai, nes 
bus paėjęs gandas, kad nemaža prisitam
pyta su cenzoriais, kol pagaliau pasisekė 
ją suruošti.

Nors cenzūra sijojo paveikslus, bet tuo
se praleistuose vyrauja mistiški bažnyti
niai simboliai. Ypač tad esą žymu Vitalio 
Linickio paveikiuose, kurių jis išstatė 12, 
pavadinęs „Apokalipse“. Juose vaizduoja
mas ant kelių parpuolęs žmogus prieš 
Kristaus šešėlį, taikos balandis, kryžius, 
altorius, dangus, Šventųjų trimitai.

LENKŲ EMIGRACINĖ VALDŽIA

Lenkų emigracijos D. Britanijoje išrink
ti atstovai, suvažiavę vasario mėn. pabai
goje į Londoną, išrinko tautinę tarybą, 
kuri ateinančios kadencijos metu svarstys 
Lenkijos vidaus ir užsienio politikos klau
simus. Tarybon yra išrinkta 30 atstovų, 
kurių vidutinis amžius apie 42 m. žinomi 
vyresniosios kartos lenkų emigracijos vei
kėjai naujon tarybon nepateko.

Ligšiolinė lenkų tautinė taryba, kaip 
seimas, buvo sudaryta politinių partijų 
pagrindu.

PSICHIATRAI ATSISAKO KANKINTI 
POLITINIUS KALINIUS

Amnestijos internacionalo gautomis ži
niomis, septyni Sov. Sąjungos gydytojai 
atsisakė vykdyti įsakymą elgtis su atgabe
namais disidentais kaip su ligoniais. Du 
jų buvo suimti.

Ypač didelio susirūpinimo keliąs dr. 
Anatolio Barabanovo likimas. Jis dirbo 
Sičiovkos specialioje psichiatrinėje ligoni
nėje, kuri garsi tuo, kad joje kaip tik lai
komi politiniai kaliniai. Barabanovas to
kių nelaikė ligoniais, dėl to priėš porą me
tų pats buvo suimtas, o šiuo metu laiko
mas Kinijos pasienyje esančioje griežto 
režimo psichiatrinėje ligoninėje.

Amnestijos internacionalui atsiųstame 
ir 43 darbininkų pasirašytame atvirame 
„Laisvųjų profesinių sąjungų“ laiške, be 
kita ko, rašoma, kad 1977 m. Sov. Sąjun
goje buvo uždaryti psichiatrinėse ligoni
nėse 14 darbininkų, kurie dėl darbo sąly
gų ar atlyginiimo pasiskundė fabrikuose 
darbų prižiūrėtojams ar direktoriams.

Žmogaus teisių vykdymą sekanti komi
sija savo biuletenyje iš Maskvos rašo apie 
liūdną likimą leningradiečio žurnalisto 
Boriso Evdokimovo, kuris 1971 m. buvo 
suimtas ir pakaltintas antisovietine agita
cija. Norėdamas išvengti 10 m. kalėjimo, 
jis apsimetė psichiniu ligoniu. 1977 m. 
žmona paliudijo, kad jis iš tikro yra ligo
nis, ir gydytojai jam sako, kad jis dabar 
jau nebe turįs vilties išeiti.

MOTERŲ DIENA MASKVOJE

Švenčiant Tarptautinę Moters Dieną 
kovo 8 d. Maskvoje, grupė moterų bandė 
suruošti demonstraciją, reikalaudamos lei
dimo emigruoti iš Sov. Sąjungos. Iš daly
vavusių demonstracijoje 22 žydų tautybės 
moterų, 10 buvo areštuota. Moterys išdali
no Vakarų korespondentams atsišauki
mus. kuriais jos kreipiasi į Anglijos kara
lienę, į Amerikos Prezidento žmoną p. R. 
Carter, Olandijos karalienę Julianą, ir 
taip pat į kelias žydų moterų organizaci
jas, prašydamos padėti joms kovoje dėl 
teisės emigruoti. Sovietų valdžios įstaigos, 
atmesdamos jų prašymą, „rodo, ką reiš
kia šioje šalyje moterų teisės,“ — sakoma 
rašte.

Britų spauda, rašydama apie moterų 
„lygias teises“ Sov. Sąjungoje, pažymi, 
kad rusų moterys dažnai dirba sunkesnius 
darbus negu vyrai, darbovietėje ir namie 
dirba apie 80 vai. į savaitę, ir nei vienos 
moters nėra sovietų ministerių kabinete.

SOVIETAI APIE ŽYDUS

Slaptuose sovietų dokumentuose, dabar 
paskelbtuose Izraelyje, sakoma, jog rusai 
nepasitiki žydais, kurie nenori emigruoti 
iš Sov. Sąjungos.

Pasižymėjęs anti-semitas Valerij Emel- 
janovas įteikęs Aukščiausiojo Sovieto Pre
zidiumui raštą, kuriame sakoma, jog žydų 
„penktoji kolona“ yra tiek pat pavojinga 
sovietų tėvynei, kaip Volgos vokiečiai ir 
totoriai buvo II-jo pasaulinio karo metu.

Izraelio ministeris Chaim Landau pasa
kė, kad tas dokumentas reiškia sovietų 
karo paskelbimą žydams ir zionistams. 
Viename dokumente sakoma, kad pasau
lio žydijia ruošiasi įsteigti penktąją kolo
ną. Tie, kurie lieka Sov. Sąjungoje, naujo 
karo atveju, bandys susprogdinti tą šalį 
iš vidaus. Emeljanovas siūlo įsteigti pa
saulinę anti-zionistinę organizaciją, pana
šią į antifašistinę 1940 m.

BELGRADO KONFERENCIJOS GALAS

Pasibaigus Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijai Belgrade 
buvo paskelbtas trumpas dokumentas, ku
ris patvirtina, kad 35 valstybių delegaci
joms, posėdžiavusioms 7 mėnesius, nepa
vyko susitarti jokiu esminiu klausimu. Se
kanti konferencija susirinks 1980 m. lap
kričio 11 d. Madride.

J. A. V-bių delegacijos pirm. A. Gold- 
bergas pareiškė, kad Amerika ir toliau 
kreips ypatingą dėmesį į žmogaus teisių 
klausimą, ir rūpinsis tais žmonėmis bei or
ganizacijomis, kurioms yra paneigtos tos 
teisės. Persekiojamųjų sąrašas yra labai 
ilgas.

A. Goldbergas pakartojo savo anksty
vesnį pareiškimą, kad darbas tų žmonių 
ir grupių, kurie seka Helsinkio sutarimų 
vykdymą, 'turėtų būti aukštai vertinamas. 
Bet konferencijai nepavyko padaryti jo
kios išvados dėl Helsinkio sutarimų ne- 
įgyvendinimo.

Baigiamajame posėdyje sovietų delega
tas J. Voroncovas aštriai puolė Vakarų 
valstybes, kurios esą sėjančios nepasitikė
jimo ir nesutarimų sėklą, bandydamos kiš
tis į Ikitų valstybių vidaus reikalus.

Po ginčų, kurie tęsėsi 5 mėnesius, Bel
grado konferencija pasibaigė kovo 10 d.

CHARLES BRONSON VAIKYSTĖ IR 
DABARTINIS MILIJONIERIAUS 

GYVENIMAS
Remdamiesi amerikiečių žurnalo „Time“ 

straipsniu, „Tėviškės Žiburiai“ supažindi
na su kriminalinių ir nuotykių filmų 
žvaigžde Charles Bronson, devintuoju vai
ku lietuvio angliakasio, kurių jis turėjo 
penkiolika. Angliakasiu tėvas dirbo 
Ehrenfelde, Pensilvanijoje, o jo pavardė 
buvo Bučinskas, o garsiojo aktoriaus tik
rasis vardas Kazimieras.

Bučinskai tą savo sūnų siųsdavo į mo
kyklą nuskusta galva, kad neturėtų utė
lių, ir aprengdavo vyresnės sesers išaug
tine suknele. Norėdamas pasirodyti vyriš
kas, Kazimieras kramtydavo tabaką.

Tarnyba kariuomenėje padėjo jam nu
tolti nuo anglies kasyklų, o šiokie tokie 
bandymai vaidinti pamažu nuvedė į fil
mus.

Kaip jis dabar gyvena, galima šiek tiek 
spręsti ir iš to, kad tik už vieną filmą 
„Love and Bullets“, jis ir jo žmona Jill ga
vo iš viso 1,5 mil. dolerių. Kai filmas bu
vo statomas, į Ženevą Bronsonai atvyko 
su 6 vaikais ir su 14 tarnų ir tarnaičių ir 
mokytojų vaikams, išsinuomojo viešbuty
je 30 kambarių, už kuriuos kasdien turėjo 
mokėti po 2.400 dol.

Atliekamą laiką su žmona aktore Jill 
Ireland ir vaikais leidžia ūkyje Vermonte.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
DARBAI IR UŽSIMOJIMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto val
dyba 1978-1979 metams „Lituanus“ žurna
lo direktoratan paskyrė dr. K. Girnių, dr. 
A. Klimą, dr. T. Remeikį, dr. M. Vygantą 
ir dr. J. Račkauską, Bendruomenės tary
bon — dr. J. Rėklaitienę, inž. J. Gaižutį, 
Z. Katiliškienę ir M. Valaitienę, tarybos 
leidinių komisijon — I. Bukaveckienę, dr. 
S. Ramanauskienę ir R. Penkiūnienę.

Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 60 m. ir Mindaugo karūnaci
jos 725 m. sukaktimis organizuojamos trys 
radijo programos anglų kalba. Tradicinį 
metraštį, kuriame atskleidžiami žmogaus 
teisių pažeidimai Lietuvoje 1977 m., reda
guoja dr. T. Remeikis.

V. Rastenis sutiko paruošti leidinį tiems, 
kurie vyksta ekskursantais Lietuvon, kad 
jie, susipažinę su faktais, elgesiu .ar pa
reiškimais nedarytų klaidų ir nepakenktų 
lietuviškam reikalui.

Dr. B. Kasias rašo veikalą prancūzų 
kalba, kuriame nušvies Lietuvos okupaci
jos aplinkybes. Tą veikalą planuoja išleis
ti JAV LB krašto valdyba.

Dr. R. Šilbajoris pasiėmė suredaguoti 
kolektyvinį veikalą apie sovietų vykdomą 
kultūrinę tautžudystę.

Amerikiečių leidykla leis S. Kudirkos 
atsiminimų knygą ir paprašė JAV Liet. 
Bendruomenę padėti ją platinti. Valdyba 
sutiko.

Seįtijmos DIENOS
— Dziennik Polski (11. 3. 78), Londono 

lenkų dienraštis savaitgalio laidoje iš
spausdino per visą pirmą puslapį K. Oku- 
liczo straipsnį „Lietuvos Nepriklausomy
bės šešiosdešimtmetis“.

— Britų radijas BBC-4 nuo balandžio 3 
d. pradės tiesiogines transliacijas iš Par
lamento.

— Rytų Vokietijos komunistų partijos 
lyderis Erich Honecker kalbėjosi pirmą 
kartą su protestantų Bažnyčios vodavybe 
dėl santykių tarp valstybės ir Bažnyčios 
pagerinimo.

— Muitinių ir valstybės iždo valdinin
kai tyrinėja lordo Kagano fabriko atskai
tomybę, norėdami patikrinti, ar jo firmos 
piniginės transakcijos su užsieniu buvo 
suderintos su įstatymais. Britų spauda, 
pranešdama apie tą įvykį, pažymi, jog lor
das Kaganas buvo gimęs Lietuvoje.

•— Britų policija susekėdvi LSD narko
tikų gamyklas Valijoje ir Londone. Ten 
buvo gaminama milijonai tablečių, kurios 
buvo parduodamos daugelyje valstybių. 15 
suimtųjų buvo nuteisti iki 13 m. kalėjimo.

— Italijos naują ministerių kabinetą su
darys Guilio Andreotti, krikščionių de
mokratų partijos politikas, sutaręs dėl 
krašto ekonominės programos su kairio
mis partijomis.

— Torine prasidėjo Raudonųjų brigadų 
teismas kuriame 49 italai kaltinami tero
ristine veikla. Tarp kitų, kaltinamųjų suo
le sėdi revoliucionierių vadas Renato Cur
cio.

— JTO nusiginklavimo konferencijoje, 
Ženevoje, Sov. Sąjunga patiekė sutarties

Vadinamieji liaudies 
draugovininkai Lietuvoje

1977 m. gruodžio 18 d. Niujorke rusų 
emigrantų laikraštyje „Novoje Russkoe 
Slovo“ išspausdintas straipsnis „Draugo
vininkai ir patrulininkai“. Tai organiza
cija, Sov. Sąjungoje sukurta padėti mili
cijai ir MVD agentams. Tame straipsnyje 
kaip tik rašoma apie Lietuvą ir lietuvius 
šitaip:

„Vasarą Lietuvoje įvyko „liaudies drau
govininkų“ sąskrydis. Kaip žinoma, Lietu
va sovietiniams valdytojams teikia nema
ža rūpesčių ir nemalonumų. Tai ryškus 
tautinis prasiveržimas, jaunimo religinio 
auklėjimo pakilimas ir neabejotina trau
ka į Vakarus dr kapitalizmą. Kaip praneša 
turistai ir laiškai „iš ten“, šiais metais 
Lietuvoje vyko darbininkų streikai ir net 
riaušės. Ryšium su tuo šis draugovininkų 
sąskrydis mums labai įdomus. Sąskrydžio 
dalyvių atsišaukime sakoma, kad „Lietu
vos šimtatūkstantinė draugovininkų armi
ja“ ir ateityje energingai stovės sovietinio 
žmogaus, socialistinės valstybės ir parti
jos sargyboje.“

„Palyginti nedidukei ^Lietuvos Tarybų 
Respublikai draugovininkų 100.000 skai
čius savaime daug ką pasako“. Toliau at
sišaukime rašoma: „...visus draugovinin
kus kviečiame skirti dar daugiau dėmesio 
visuomeninės tvarkos ir socialinio teisėtu
mo saugojimui, sustiprinti kovą su vagi
liavimu, girtuokliais, chuliganais ir teisės 
pažeidėjais paauglių tarpe.“

„To sąskrydžio dalyviai kalbėjo ir apie 
„nesveikus nacionalizmo pasireiškimus ir 
apie reikalingumą kovoti su „mūsų priešų 
ideologiniais išpuoliais“. Ką tai reiškia, 
suprantama visiems. Turistai pasakoja, 
kad daugelyje vietų Lietuvoje vietiniai gy
ventojai nenori kalbėti rusiškiai“.

Vidaus reikalų ministerio pavaduotojo 
S. Lukausko pranešime pateikti šie duo
menys: Lietuvoje yra 3.933 „draugovės“. 
Iš jų 148 kovoja su spekuliacija, 122 su 
nepilnamečiais nusikaltėliais ir 285 skir
tos politiniams priešams sekti. Tos „drau
govės“ privalo perspėti, neleisti nusikalti
mui įvykti. Jos turi teisę bet kokiu laiku 
įsibrauti į įtariamųjų butus ir namus ir 
dargi kaltininkus suimti“.

Sąskrydyje buvo aptarti ir draugovinin
kų įvykdyti teisės pažeidimai, būtent: 
žiaurumas, tyčinis piliečių įžeidinėjimas 
ir kai kada bendradarbiavimas su vagimis 
ir kitokiais nusikaltėliais. Kitam sąskry
džiui numatyta užduotis „patriotinio“ ju
dėjimo „už socializmą ir partiją“ išplėti
mas.

T. V.

LATVIŲ DĖMESYS LIETUVIAMS

1977 m. latvių žurnalas „Treji Varti“ at
sispausdino Alės Rūtos novelę „Po angelo 
sparnais“ ir Birutės Pūkelevičiūtės „Kaip 
Arvis išėjo į žmones“, o „ALA-Žumals“ 
jos „Raudą“ pernai, o „Grįžimą“ šįmet.

„Jauna Gaita“ 1977 m. recenzavo Aloyzo 
Barono „Mėnesienos“ latviškąją laidą.

projektą neutrono bombai uždrausti. Ame
rikos delegatas tuoj pat atmetė projektą, 
kaip sovietų propagandos triuką.

— Somalijos vyriausybė pranešė, kad ji 
atitrauks savo kariuomenę iš Etiopijos te
ritorijos, Ogadeno provincijos.

— Prez. Tito, viešėdamas Amerikoje, 
paaiškino, kodėl kartu su juo nekeliauja 
jo žmona. „Be jos man geriau. Jeigu ji bū
tų su manim, aš turėčiau rūpintis ir ja.“ 
Jis pasakė: „Jūs ją dar pamatysite“.

— Rodezijos klausimą pradėjo svarstyti 
JTO Saugumo taryba, į kurios posėdžius 
yra pakviesti karingų juodųjų atstovai.
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Milašius ir Lietuva
Praeitais metais suėjo šimtmetis, kai gi

mė prancūzų kalba rašęs lietuvių kilmės 
poetas Oskaras Vladislovas Milašius.

Rašęs prancūziškai, gyvenęs prancūziš
koje aplinkoje, vis dėlto porą paskutinių
jų savo gyvenimo dešimtmečių dirbo Lie
tuvai. Apie jo darbą ir ryšius siu Lietuva 
straipsnyje „Milašius ir Lietuva“ dabar 
išėjusiame „Aidų“ gruodžio mėn. numery
je A. V. rašo: ,

Milašių giminė save laikė lietuviais — 
istorinės Lietuvos prasme. Tad Oskaras 
Milašius ir savo gimtinę Čerėją, kuri yra 
anapus Minsko, laikė lietuviškomis žemė
mis. Yra išlikę pora laiškų, jo rašytų 1904 
m. 'iš tėviškės ir taip pradedamų: „Čerėją 
Lietuvoje (Czereia en Lithuanie)“. Viena
me iš tų laiškų jis rašo: „Jau pusantrų 
metų esu vienų vienas Lietuvoje, Baltijos 
provincijoje, mano tėvų žemėje...“ (Lett- 
res inėdites a Christian Gauss, Paris, 
1976). Žymiai vėliau tam pačiam Gaussui, 
savo artimam bičiuliui ir žymiam Prince- 
tono universiteto dekanui, jis nurodė, ko
kie būtent lietuviai buvo Milašių šeima: 
„Kaip Jūs žinote, aš priklausau labai se
nai lietuvių šeimai, sulenkėjusiai, kaip ir 
visos mūsų krašte didikų šeimos“ (ten pait 
pusi. 77). Tame pat laiške jis rašo, kaip 
jis sužinojo apie Lietuvos atgimimą. 1917 
m. po bolševikų revoliucijos netekęs visų 
šeimos dvarų (apie trisdešimt tūkstančių 
hektarų) ir kapitalų, jis stojo dirbti Pran
cūzijos užsienio reikalų ministerijoje, kaip 
redaktorius. „Tai ten aš patyriau apie lie
tuvių tautinį ir separatistinį sąjūdį“, sako 
Milašius aname laiške.

Kaip iš susirašinėjimų matyti, pirmam 
mintis įtraukti Milašių į nepriklausomos 
Lietuvos darbą kilo kun. V. Bartuškai, 
veikusiam lietuvių komitete Lozanoje. Ra
dęs žurnale „Mercure de France“ Mila
šiaus eilėraščių, kur prie savo pavardės 
autorius pridėjo „poete lithuanien“, kun. 
V. Bartuška parašė jam laišką, kviesda
mas „jį pasidarbuoti savo tėvynei, Taikos 
Derybų metu“ (Dr. V. Bartuška: Lietuvos 
nepriklausomybės keliais. Klaipėda, 1931, 
p. 30!). Milašius greitai, 1919 metų sausio 
■antrą dieną, laišku iš Paryžiaus atsiuntė 
atsakymą, taip rašydamas: „Aš būčiau 
labai laimingas, kiek galėdamas prisidėti, 
grąžinant taiką ir gerovę mūsų brangioje 
Lietuvoje, taip skaudžiai nukentėjusioje“ 
(ten pat, 301 — prancūziškas atsakymo 
tekstas). O minėtame laiške Gaussui Mila
šius apie tai rašo: „Vieną gražią dieną iš
vydau mano kabinete pasirodant lietuvį, 
kuris atėjo mane pakviesti tiesiogiau pa
sidarbuoti kraštui. Priėmiau redaktoriaus 
vietą prie Lietuvos delegacijos Taikos 
Konferencijoje: prabėgus metams, buvau 
paskirtas Lietuvos atstovu Paryžiuje“.

Kitoje vietoje Milašius apie savo stoji
mą dirbti nepriklausomai Lietuvai taip 
sako: „Aš, prancūzų poetas, klaidingai ar 
teisingai laikomas avangardinių sambūrių 
pagarboje, būčiau galėjęs nueiti ir apsivai
nikuoti rožėmis Varšuvoje su daugeliu ki
tų lietuvių iš manojo pasaulio. Aš tikėjau
si atliksiąs naudingesnį darbą, pasilikda
mas po kukliu lietuviškuoju kryžium“ (ko
lektyvinis leidinys „O. V. de L. Milosz, 
1959, p. 205).

Yra atsiliepimų iš žmonių, mačiusių Mi
lašių dirbant anoje Lietuvos delegacijoje.

Dr. Kazys Grinius, vėliau Lietuvos pre

Milašiaus talentas, sako, jau prieš pir
mąjį pasaulinį karą buvo pastebėtas ir 
vertinamas. O karas išblaškė jo gerbėjus 
ir pritemdė poeto garbę. Mirė ir pats poe
tas (1939. III. 2) antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse.

,Poeto gerbėjai ir bičiuliai nežinojo, ką 
daryti“, rašo L. A. „žybtelėjo mintis 
įsteigti Milašiaus bičiulių draugiją, kuri 
rūpintųsi išlaikyti gyvą jo atminimą. To
ji iniciatyva išėjo iš Lietuvos ministro 
Prancūzijai Petro Klimo ir pasiuntinybės 
sekretoraus dr. Stasio Bačkio.

„O. V. Milašiaus bičiulių draugija ėmė 
veikti tik po antrojo pasaulinio karo. Di
delis žygis buvo atliktas, kai Andrė Silvai- 
re apsiėmė išleisti visus Milašiaus raštus, 
įskaitant ir tuos, kurie liko rankraščiuose. 
Pati draugija kasmet pavasariais suruo
šia Fontenebleau mieste, kur mirė poetas, 
jo paminėjimą. Programoje — paskaita, 
poezijos skaitymas, kapo lankymas, vai
šės. Ta proga draugija išleidžia po vieną 
sąsiuvinį „Les Aruės de Milosz“. Jų pasi
rodė jau 12.

„O. V. Milašiaus gimimo 100 m. sukak
tis jo bičiulių draugijai davė progos dar 
plačiau pasireikšti, Jos pastangomis rašy

zidentas, apie pusę metų beveik kasdien 
susitikdavęs delegacijos būstinėje, išsine
šė tokius įspūdžius: „Milašius buvo labai 
darbštus... Kai kokį rašinį betaisydamas 
užbaigia, tai tuojau, būdavo, prašo sekre
toriaus Klimo, kad duotų kitą darbą. Jam 
patikdavo, jei pabaigęs vieną rašinį jau 
randa ant stalo padėtą kitą, kad nė minu
tės neprapultų be vaisiaus (Dr. Kazio Gri
niaus atsiminimai apie Milašių. Aidai, 
1967, Nr. 5).

Kitas tos delegacijos narys, kun. Pijus 
Bielskis, atsiuntė tokius įspūdžius kun. V. 
Bartuškai: „Milašius dirba įsijuosęs. Ir 
stengiasi sutrupinti ledus, kurie dengia 
Lietuvą, jos nepriklausomybę ir įgimtas 
tautos teises. Mano nuomone, geresnių pa
siuntinių už Milašių sunku būtų rasti ir 
norėti. Tai žmogus, dvasia ir kūnu pami
lęs savo tėvynę Lietuvą, jos laisvę, nepri- 
kausomybę ir atgimimą. Ypač nuo lenkų 
užgrobimo jis pašvenčia jai dienas ir nak
tis“ (Dr. V. Bartuška: Lietuvos nepriklau
somybės keliais, p. 300).

Lietuvos oficialiu atstovu Prancūzijai 
Milašius buvo paskirtas 1920 metais, kai 
Prancūzijos vyriausybė pripažino Lietuvą. 
Tose pareigose jis išbuvo ligi 1925 m. va
saros, toliau pasilikdamas Lietuvos pa
siuntinybės Paryžiuje patarėju.

Lietuvos atstovu Prancūzijai Milašius 
buvo tais laikais, kai teko susidurti su vi
sa eile problemų, — tokių kaip Lietuvos 
pripažinimas, priėmimas į Tautų Sąjungą, 
Klaipėdos byla, Vilniaus užgrobimas, san
tykiai su Lenkija, kurią kitame laiške 
Gaussui jis vadina imperialistine, „mano 
priešais“.

Lietuvon Milašius pirmą kartą atvyko 
1919 m. gegužės pabaigoje ir ten išbuvo li
gi birželio vidurio. Paskutinį kartą Mila
šius Lietuvoje lankėsi 1924 metais — Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos diplomatų kon
ferencijoje Kaune. 1922 m. Milašius iš 
Kauno 'automobiliu vyko į Babtų apylin
kes, norėdamas surasti savo protėvių liz
dą, iš kurio Milašiai į Čerėją išsikėlė 1802 
metais, tačiau jo žygis nepavyko.

„Jo Lietuvėlė, kaip ją vadindavo Mila
šius, visados buvo jo dvasioje, jo širdyje 
— ir taip pat yra jo poezijoje“, — rašo 
vienas iš artimiausių Milašiaus bičiulių, 
Armand Godoy, savo knygoje „Milosz. le 
Poete de 1‘ Amour“ (1960, p. 20).

PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ PASTANGOS 
POPULIARINTI O. V. MILAŠIŲ 

PRANCŪZIJOJE

Lietuviams O. V. Milašius mažai tepa- 
žįstamas. Ne kažin ką ir jo kūrybos verti
mų teturėjome .Daugiausia pastangų su jo 
poezija mus supažindinti yra padėjęs A. 
Vaičiulaitis, o stambiausias mokslinis lie
tuvio darbais apie jo kūrybą, be abejo, yra 
dr. J. Griniaus, tik jau seniai išleistas ir 
retam kam teprieinamas (išleistas Lietu
voje 1930 m.).

Tačiau įdomu, kaip ir kiek jis minimas 
Prancūzijoje. Prancūziškai rašė, Prancū
zija jam lyg ir antroji tėvynė.

Pasinaudodami „Aidų“ (1977 m. Nr. 10) 
autoriaus L. A. apžvalginiu straipsniu „O. 
V. Milašius atsimenamas Prancūzijoje“, 
žvilgterėkime, kokių pastangų yra dėję 
prancūzai ir lietuviai, kad poeto vardas 
būtų ne tik neužmirštamas, bet dar nuolat 
primenamas. 

tojų draugija (La Societė des Gens de Let- 
tres) Beaubourg rūmuose Paryžiuj balan
džio 15 d. suruošė O. V. Milašiaus poezijos 
rečitalį. Gegužės 26, Ž. Mikšio rūpesčiu, 
Paryžiaus valstybinėje bibliotekoje įvyko 
Milašiaus raštų bei dokumentų paroda. 
Taip pat minėtinas jos katalogas „Tamsy
bės ir šviesa“, pateikiąs daug vertingos 
informacijos. (Netoli parodos muziejinėje 
koplyčioje (Sainte Chapelle) birželio mė
nesį kas antrą dieną buvo vaidinama Mi
lašiaus „Mėphibosetho“ misterija. Mila
šiaus minėjimų serijoje ypač skambaus 
atgarsio susilaukė birželio 18-19 Fonte
nebleau mieste suruoštas tarptautinis sim
poziumas su 11 referatų apie mūsų poetą 
bei jo kūrybą. Referatus skaitė žymūs 
Prancūzijos mokslininkai bei literatai. 
Tarp jų ir vienas lietuvis — dr. Jonas Gri
nius. Ta proga įtakingas dienraštis „Le 
Figaro“ paskelbė ilgą Gėrard Guillot 
straipsnį „Milašius — didelis poetas išei
na ils tamsos“.

„Rudeninėje Milašiaus minėjimų eigoje 
didžio dėmesio vertas jo veikalo „Saulius 
iš Taršo“ suvaidinimas „La Comedie 
Francaise“ teatre lapkričio 21, 22, 30 ir 
gruodžio 1, 2. Vaidino žymūs prancūzų ak

........................................................................................ ......... ................ .

O. V. Milašius 

Iš „nemiga“
Sakau: manoji Motina. Tai apie jus mąstau, gimta 

Pastoge, 
Namai gražių gaivių vaikystės vasarų, tai apie jus, 
Kurie nebardavot manęs už mano liūdesį, tai apie jus, 
Taip puikiai slėpusius mane nuo žvilgsnių atšiaurių. 
O drauge, o miela bičiule! Ach, kodėl nesutikau tada, 
Niūniuojančios jaunystės metais, aš merginos, 
Tokios, kaip jūsų, sielos, teikiančios pavėsį, 
Tokių giedrių akių, pamilusių kristalo tolius, 
Gražių, paguodžiančių, kada žvelgi į jas vasarvydžio 

brėkšmėj!
Ach! Aš žavėjausi daugybe sielų, nei viena iš jų 
Maloniai nekvepėjo staltiese šalta ir duona auksine, 
Nebeturėjo seno lango, atviro birželio bitėms, 
Nei švento balso, skambančio vidudienio žieduos! 
O, tie veidai, beprotiškai bučiuoti! Jie nebuvo 
Tokie, kaip jūsų, moterie, kadais stovėjus ant kalvos. 
Jų akys nepanašios buvo į gražias, liepsningas ir 

dulksvas rasas, 
Kurios svajoja jūsų soduose, į mano širdį žvelgiančios 

giliai 
Ten, prarastajam rojuj, verkiančioj alėjoj,
Kurioj vaikystės paukštis tolimu balsu mane dar- šaukia, 
Kur vasaros ankstyvo ryto sutema sniegu pakvipus.
O Motin mano, ir kodėl į sielą man pasėjot 
Tą baisią nepasotinamą meilę žmogui? O, kodėl 
Manęs švelniausiom dulkėm neužklojot,
Kaip tas senąsias šnarančius knygas, kurios kvepėjo 

vėju 
Ir atminimų saule; ach, kodėl 
Negyvenau aš vienas be troškimų jūsų prieglobsty 

kukliam, 
Akis įsmeigęs į vaivorykštinį langą, kur sparva, 
Vaikystės draugė mano, zvimbia žydrame senatvės 

danguje?
O, gražios dienos! Giedrios dienos! Kalvai skendint 

žieduose, 
Kada auksiniame kaitros okeane darbštuolių bičių 

aviliai 
Lyg milžinai vargonai gaudė miego ir sapnų dievams, 
Kai gražiaveidis ir lietingas debesys 
Širdies gailestingumą liejo ant nuleipusių javų, 
Ištroškusio akmens ir mano sesės rožės tarp griuvėsių! 
Kur jūs, laimingos dienos? Kurgi tu, raudotoja graži, 
Kami alėja?

V. Šiugždinio vertimas

toriai. Nepamirštinas ir Cluny teatras, 
kur suvaidinta Milašiaus „Miguel Mana- 
ra“.

„Milašiaus gimimo šimtmečiui atmin
ti jo bičiulių draugija pasiryžo mažu for
matu išleisti veikalą „L‘ Amoureuse in
itiation“, o šių metų gale pasirodys prof. 
Jean Bellemin-Noel knyga apie Milašiaus 
filosofinę poeziją“.

KUO MILAŠIUS ĮDOMUS 
PRANCŪZAMS?

Prancūzams O. Milašius įdomus ne dėl 
savo nuopelnų Lietuvai. Priešingai, šie, 
gal būt, net kliudo poeto teisingam įverti
nimui. Nors jis prancūzų kalbos plonybes 
jautė geriau už daugelį paryžiečių, tačiau 
jo viešas tarnavimas Lietuvai negali būti 
malonus prancūzų nacionalistams. Bet 
jiems Milašius įdomus kaip gilus poetas ir 
metafizikas, kuris praturtino prancūzų ci
vilizaciją tokiomis literatūrinėmis verty
bėmis, kokių žmonijoje nedaug tesužiba. 
Tas labai jautrus poetas yra visiems įdo
mus savo dvasine kova, išreikšta origina
liais vaizdais dėl Būties, dėl didžiosios 
realybės, kitaip vadinamos Dievu. Mila
šiaus kūriniai, ypač antroje jo gyvenimo 
pusėje, yra tartum etapai, kurie nužymi 
kovos pastangas dėl tikrosios Realybės, 
arba Absoliuto, meilės. Tačiau šios pastan
gos ne iš karto buvo sąmoningos. Pradžio
je jos atrodė kaip klajonės tamsybėse, lyg 
nujaučiant kažin kur meilės šviesą, bet ja 
netikint. Tai buvo ne tik literatūrinė poe
to Milašiaus laikysena, bet taip pat jo as
meninės egzistencijos stovis pirmojoje gy
venimo pusėje. Nematydamas prasmės sa
vo gyvenimo tamsybėse, Milašius vis dėl
to instinkto buvo skatinamas rasti sau šio
kią tokią vietą tikrovės tėkmėje tarp žmo
nių.

(Dr. J. Grinius, „Don žuano ir meilės 
problema O. V. Milašiaus kūryboje“, Ai
dai. 1977 Nr. 10)

Su lietuviais 
pasaulyje

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO 
PREMIJOS JAUNIESIEMS 

ŽURNALISTAMS
Ligi šiol jau kelinti metai jauniesiems 

žurnalistams premijas skirdavo Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos sudarytasis Daudž- 
vardžio vardo komitetas.

Dabar jau ir Australijos Lietuvių fon
das paskyrė 150 dol., kuriuos „Mūsų Pa
stogės“ savaitraščio redaktorius su redak
cinės kolegijos nariais kitais metais pa
skirstys to krašto lietuvių spaudoje akty
viai pasireiškusiems jauniesiems.

PREMIJA DALIAI JANAVIČIŪTEI
Australijos baleto šokėja Dalia Janavi

čiūtė dalyvavo Sydnejuje suruoštame kla
sikinio baleto festivalyje, įkuriame varžy
tasi dėl sugebėjimo šokyje išreikšti tauti
nį charakterį.

Varžėsi visos Australijos patys gabiau
sieji baletininkai, ir D. Janavičiūtė laimė
jo pirmąją vietą ir gavo 3.500 dolerių sti
pendiją ir važiuos tobulintis į Monte Car
lo — į princesės Grace vardo klasikinių 
šokių akademiją.

MIRĖ J. GUCIUS

PASILINKSMINIMAS
Liūdnas pranešimas

Tautiečiai, nuo dabar no, no! Su 
feljetonais baigta, jei ir į Sąjun
gos centro valdybą žadėtumėt rink
ti. Bijau feljetono tartum pačios 
Maskvos. Užtenka. Va, vakar ponia 
Maišelienė paleido kočėlą į mano 
žmoną, Maišeliukai įmetė pastipu
sį katiną mums į virtuvę, o šian
dien gavau pakvietimą į teismą. 
Pats Maišelis, buvęs mano drau
gas, skundžiasi, kad jam garbę nu
plėšiau nuo krutinės!

Pamanykit tik! Mat, kur jis ją 
laikė! O krūtinė, gėda pasakyti, 
vos kelių sprindžių, tiek tos ir gar
bės!

Ir už ką gi, tautiečiai, toks perse
kiojimas?! O gi dėl feljetono! Tar
tum pačiam sąjungos pirmininkui 
ar direktoriui bučiau kilstelėjęs 
porą pirštų iš apačios į viršų pagal 
anglišką paprotį!

O anksčiau su Maišelių šeima lyg 
broliai, nepasakytum, kad ne gi
minės. Jie padėdavo man per Ve
lykas sutašyti rūkytą kumpį, at
siųstą iš Kanados; mes jiems iš- 
tuštindavom alaus statinėlę, par
sigabentą iš bravoro. O musų žmo
nos, pasidžiovusios abipus tvoros, 
kiekvieną dieną kabėdavo iki pat 
vakaro, iki mes, vyrai, grįždavome 
iš darbo.

Maišeliukai niekad neplavinėda- 
vo arti mūsų langų, ir jei kur su
skambėdavo stiklas, tai tik pas to
limesnius kaimynus, gatvės gale, 
žodžiu, aplink taika ir ramybė, 
kaip pačiame šventoriuje.

Tačiau kartą atropoja susirūpi
nęs Maišelis, musų DBLS skyriaus 
pirmininkas. Sviedžia savo kepurę 
ant stalo greta mano lėkštės su 

sriuba, sviedęs panarina galvą ir 
susikrimtęs gailiai dejuoja.

Blogai, girdi, musų mieste. Mar
garitą baigia gumbas sukti, Taure
lę tulžis ėda, šakelė skrandžiu 
skundžiasi, Oželiui nevirškina, An
taninai viena pusė padidėjo, ir 1.1, 
ir 1.1, žodžiu, visi tautiečiai ir jų 
švelnioji lytis didžiai nelaimingi, 
surugę; lyg butų pakviesti į Krem
lių arbatėlės.
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Taigi Maišelis piešia tokią mig
lą, girdo tokia ricina, kad žmogus 
pradedi bijoti susitikti kurį nors 
iš savųjų. Pusvalandį pasikalbėjęs 
su tokiu ar tokia, parėjęs namo, 
gali pats sau kilpą užsinert! ant 
kaklo ar parašyti į Gimtąjį Kraš
tą ir prisipažinti, kad visur tas pats 
velnias.

O aš Maišelio skyriuje net sek
retorius. Atstūmęs jo kepurę nuo 
lėkštės su sriuba, kad neprigertų 
joje, čia pat tariuosi, kas daryti, 
kaip gelbėti žūstantį skyrių, kaip 
išrinkti nario mokestį, kad tokia 
nusiminimo epidemija saučia.

Maišelis tam ir pirminin
kas, kad sumanus. Girdi, reikia no
sį pakelti, nuotaiką pataisyti, gy
vybės įpurkšti. Laikas pasilinks
minimą suruošti. Jis, Maišelis, pa- 
čirpins smuiku polką, jo pati, Mai
šelienė, užtrauks iš kantičkos, o 
man, Bliudui, sekretoriui, įsako 
mirkyti plunksną, feljetoną kurti. 
Girdi, juoktis sveika, taip televizo
rius pranešė iš Vilniaus ir musų 

daktaras patvirtino. Lyg lygintuvu 
išlyginsim raukšles, pagydysim 
tulžį. Mėginu gintis, tvirtinu, kad 
nemoku gyvybės purkšti,nosį žmo
nėms kelti, bet pirmininkas neat
leidžia, reikalauja papilti apie mus 
pačius, musų reikalus ir silpnybes.

Dar nepasiduodu, aiškinu, kad 
žmonės jautrus, bet Maišelis ir 
klausyti nenori. Anot jo, jei ir jaut
rus, tai visi šviesus, supranta ju
morą ir, norėdamas mane įtikinti, 
pasakoja neseną įvykį.

Automobilio susidūrime žuvo 
anglas ir rusas iš Maskvos. Abu 
kartu kyla į Dievo teismą. Vieno ir 
kito krūtinė pilna medalių. Tas iš 
Vakarų rodo į komunisto krutinę ir 
klausia, už ką tie visi atžymėjimai. 
O gi, atsako rusas, už kapojimą 
galvų tiems, kurie mėgino pajuok
ti Kremliaus valdovus. O tu už ką 
gavai? klausia iš eilės komunistas 
anglą. Aš girdi, už pajuokimą, 
traukimą per dantį musų vyriau
sybės, ministerių pirmininkų.

Supranti, šaukia man Maišelis, 
dabar atskirsim pelus nuo grudų, 
žinosim, kuris musų tikras inteli
gentas, demokratas, kuris slaptas 
čigonas.

Drūtai įtikino. Bet medžiagos ne
turėjau, nejudrus buvau rinkti, ir 
tada Maišelis padėjo, išsiuntęs sa
vo žmoną naujienų, o po to ir pats 
išlėkė į miestą. Po savaitės prisi
rinkom tiek žinių, kad nors knygą 
leisk.

Nuo dabar musų žmonos, pasi
džiovusios ant tvoros, pamiršo ir 
atominės bombos struktūrą. At
neštąsias žinias nagrinėjo, links
mesnes rinko.

Pagaliau laikas atėjo ir man 
mirkyti plunksną, rašyti apie 
Jurgio Taurelės tulžį, šakelės 
skrandį, Antaninos didėjančią pu
sę ir t.t.

Baigęs rodau žmonai, prašau kri
tikos. Akinius užsidėjusi, jinai skai
to, rimtai žiuri, kur koks kablelis, 
■kur koks dvitaškis pasimetęs, o 
baigusi nusigandusi šoka man į 
akis. Girdi, gi Maišelius užmiršo
me, į slaptų čigonų lagerį įgrūdo- 
me, bičiuliai mirtinai užsigaus ne
paminėti, o šviesus.

žiūriu — tikrai neįtraukiau į de
mokratų luomą, atmintis niekingai 
užkrito.

Sėdim su žmona per naktį, ieš
kom, ką rašyti apie bičiulius, kaip 
juos pradžiuginti, ir pagaliau prisi
menam, kad Maišelis lietuviško 
laikraščio dar neužsisakė, o Maiše
lienė su vaikais uturiuoja tik ang
liškai, įsitikinusi, kad vedę jie pra- 
čiulbės ir lietuviškai, savo vaike
lius perėdami.

Na, o pasilinksminimas labai pa
vyko. Išlyginom raukšles, pataisėm 
tulžį. Rėkė, kvatojo, plojo, mane 
alumi girdė, žmonai butelį likerio 
supylė, bet po kelių dienų Maiše
lienė kočėlą paleido į žmoną,_ Mai
šeliukai pastipusį katiną įgrūdo, o 
Maišelis į teismą padavė. Neatsi
liko ir kiti. Sutikęs mane Jurgis 
Taurelė du pirštu kilstelėjo iš apa
čios į viršų ir tai keletą kartų! ože- 
lis rusiškai prabilo, šakelė labai 
drūtą kumštį iškėlė, o Antanina, 
pamačiusi mane turguje, dūdas 
viešai paleido. Kiti irgi manęs ne
pamiršta, nors mano pastangų dė
ka visi dabar sveiki, šėtonai. Pasi
taisė, balsai atgavo jėgą, grįžo pra
rastoji energija, nebemini jau savų 
silpnumų. (Tik Antaninai nepakė
liau nosies, vis viena pusė didėja).

O aš tuo tarpu bijau ir iš namų 
išeiti, bijau sutikti kurį nors.

Susimildami, pasižadu. Daugiau 
— no, no, nerašysiu feljetonų, ne
taisysiu užkietėjusių širdies narve
lių. Vaikščiokit užkietėję!

Vasario 22 d. Adelaidėje, Australijoje, 
mirė žinomas kultūrininkas ir režisorius 
Juozas Guotus, sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Paliko liūdesy žmoną Antaniną Binkevi- 
čiūtę-Gučiuvienę, solistę ir dainavimo mo
kytoją. („Mūsų Pastogė“)

DAUŽVARDŽIO FONDO PREMIJOS
Lietuvių Žurnalistų sąjungos centro val

dyba iš Daužvardžio fondo jauniesiems 
spaudos ir radijo bendradarbiams paskirs
tė premijas, iš viso 1.900 dol.

Po 100 dol. gavo E. Būtėnas, M. Drunga, 
S. Kuprys, E. Juodvalkytė ir Kolumbijos 
lietuvis K. V. Slotkus, po 75 dol. R. Stri
kas, K. Brazdžionytė, R. Lukoševičiūtė, 
R. O. Šiūlytė. R. Janulevičiūtė. J. Kuprys, 
O. Baršketytė, P. Kisielius, V. Nakas, V. 
Kuprytė, B. šaulytė, M. Dambriūnaitė, N. 
Burbaitė ir L. Burbaitė, po 50 dol. A. Mo- 
tušytė, A. Gečytė, R. Bobelytė, R. Ivaškai- 
■tė, K. Veselkaitė, T. Baltutis ir J. Rukšė- 
naitė.

Vieni tų .premijuotųjų gyvena JAV, kiti 
Kanadoje, Pietų įAmerikos krantuose, 
Australijoje ir Vokietijoje.

PARODA IR VAKARAS AUSTRALAMS
Dr. G. E. Kazokienė gavo iš Bankstown 

(Australijos Sydnejaus miesto dalis) savi
valdybės teisę suorganizuoti valstybinėje 
bibliotekoje tautodailės parodą, kurioje 
buvo išstatyti lietuviški audiniai, juostos, 
gintaro dirbiniai. Šalia tų eksponatų išsta
tytieji įrašai rodė, kokia yra Lietuvos pa
dėtis, kokia buvo jos istorija; pridėtas ir 
žemėlapis. Paroda ruošta australams ir tę
sėsi II. 16-III. 4.

Vasario 17 d. tose pat patalpose suruoš
tas Lietuvos vakaras daugiausia austra
lams. Pati savivaldybė išsiuntinėjo kvie
timus rinktinei publikai. Pati dr. G. E. 
Kazokienė skaitė paskaitą apie Lietuvą ir 
jos savitą kultūrą. Priėmimu buvę sužavė
ti ir svečiai ir bibliotekos vadovybė, o vie
tiniai laikraščiai parodą ne tik reklamavo, 
bet ir plačiai aprašė, pailiustruodami nuo
traukomis.
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Kam plojo Vilko Seimas?
priklausomybei atkovoti. Kiti tarė, kad tai 
busimosios Lietuvos valstybės -santvarkos 
bruožai ar net konstitucijos projektas. Dar 
kiti manė, kad gal tai tvarkaraštis dabar
tinei Lietuvos ūkinei sistemai į privatine 
nuosavybe ir privatine iniciatyva pagrįs
tąją. O iš tikrųjų tai tais žodžiais pasiro
dė besanti vadinama alternatyva dabarti
nei Lietuvos padėčiai... kurios sukūrimo 
iš išeivijos anąmet pageidavo T. ženklys 
„Akiračiuose“ paskelbtame straipsnyje 
„Ko -mes tikimės iš išeivijos“.

Laisvalaikio mastymai
Rašo K. VALTERIS

PAAIŠKINIMAS IR PASIAIŠKINIMAS

įdomių 
vasario 
straips- 
straips-

Praeitų metų pabaigoje buvo sušauktas 
Vliko metinis seimas, šįkart Floridos St. 
PeterSburge. Nemaža klausimų jame buvo 
svarstyta, o po to mūsiškiai laikraščiai, 
kaip ir visada, prispausdino nemaža kri
tiškų pastabų, kurios, deja, ne visada lei
džia susigaudyti, kaip ten kas iš tikro yra 
vykę. Vienintelis lyg ir bešališkiausias do
kumentas, kuris po seimo pasiekė per 
spaudą lietuvių mases, buvo jau nudailin
ti nuglostyti, beveik šūkiais paversti nuta
rimai.

O seime būta iškelta naujų ir 
minčių, kaip rodytų „Akiračių“ 
mėn. atspausdintasis V. Rastenio 
nis „Nauji vėjai Vlike?“ Jau pati
nio antraštė sakytų, kad ir V.Rastenis abe
jonėmis sutiko seimo svarstymus, jei kal
bėdamas apie naujus vėjus klaustuką ant
raštėje įra’šė. Jis ir yra kritiškas, bet ir 
mums, toli gyvenantiems, įdomu, kokie 
ten vėjai papūtė ir kaip Vliko seimas į 
juos reagavo.

Tuos vėjus papūtė iš Britanijos į Vliko 
seimą nuvažiavęs dr. A. Štromas, kalbėjęs 
ten apie Lietuvos valstybingumo galimy
bes ateityje.

...„dr. Štromas nesileido į abejotino pa
tikimumo pranašystes apie ateitį“, rašo V. 
Rastenis, „o kalbėjo daugiausia apie tai, 
kas galima ir reikia daryti dabar, kad bū
tumėm visada pasirengę pasitikti anks
čiau ar vėliau atgysiančią Lietuvos vals
tybę.

„Visų pirma, dr. Štromo teigimu, dar 
galima, bet jau nebeatidėliojant reikia su
tvarkyti tebegyvų Lietuvos valstybės ele
mentų tęstinumo mechanizmą. Lietuvoje, 
sako, didelį įspūdį daro įvairiais būdais 
patiriamas faktas, kad dar yra veikiančių 
■ir pripažįstamų Lietuvos diplomatinių at
stovybių — pasiuntinybių ir konsulatų. 
Bet prelegentas pasisakė buvęs gana ne
maloniai nustebintas, kai radęs čia tas at
stovybes lyg ir atskirtas nuo šaknų tos 
valstybės, kuriai jos atstovauja. Anoj pu
sėj, esą, niekas nė neįtaria, kad Lietuvos 
atstovybių užnugaryje nėra struktūros, iš
plaukiančios iš Lietuvos konstitucijos 
nuostatų, į kurią struktūrą tos atstovybės 
būtų .atremtos ir kuri užtikrintų atstovy
bių tęstinumą, nenutrūkstantį jų aprūpi
nimą naujais pareigūnais, esamiems iš ri
kiuotės iškrintant. Prelegentas pabrėžė, 
kad iš tikrųjų tai tokia struktūra yra, tik 
jos mechanizmas kažkodėl stovi 
tas. O tai esą labai negerai.

„Tą mechanizmą užvesti, sakė 
gali tik vienas asmuo, būtent,
Diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, ku
riam nepriklausomos Lietuvos valstybės 
konstitucijoje nustatyta tvarka yra atite
kusios ir respublikos prezidento preroga
tyvos. Dr. Štromas skatino Vliką neatidė
liojant kreiptis į tą asmenį su paakinimu, 
kad jis bent dabar pagaliau panaudotų tas 
savo prezidentines prerogatyvas ir paskir
tų Lietuvos ministrą pirmininką, kuris, 
pagal konstituciją, būtų jo įpėdinis. Be to, 
A. Štromo manymu, būtų tikslinga panau
doti prezidentines prerogatyvas ir dar vie
nam svarbiam konstituciniam aktui. Tai, 
esą, turėtų būti laikinis (nepaprastos pa
dėties) įstatymas, kuriuo Vlikas — toks, 
koks yra, ar gal bendrai visų sutarta pras
me reformuotas — būtų padarytas Lietu
vos seimo (parlamento) moduliu. Tam 
moduliui — laikinam kondensuotam par
lamento pakaitalui — esą. gal turėtų būti 
suteikta teisė pritarimu ar nepritarimu 
aktyviai dalyvauti tolesniame nepriklau
somos Lietuvos konstitucija paremto me
chanizmo veikime“.

O ką į tai Vliko seimas?
...„seimas visa tai sutiko plojimu ir vė

liau priėmė netgi 
linkme nukreiptą 
Rastenis.

Dr. A. Štromas
dar ir kitą reikalą — nepriklausomybinės 
programos.

„Nepriklausomybinės programos termi
nas“, rašo V. Rastenis, „jau kuris laikas 
prieš šį seimą buvo matomas ir girdi
mas: „Sėjos“ žurnale, Londono studijų die
nose ir gal dar šen ten. Bet ką tai reiškia, 
regis, buvo suvokiama gana įvairiai ir, pa
sirodo, dažniausiai klaidingai. Vieni ma
nė, kad tai strategijos planas Lietuvos ne-

,,Tiesa, ta „alternatyva“ irgi nedaug aiš
kesnė už „nepriklausomybinę programą“. 
Bet dabar A. Štromas Vilkui konkrečiais 
pavyzdžiais paaiškino, ką turi galvoje apie 
tai kalbėdamas jis pats, Ženklys ir kiti te
nai, anapus apie tuos dalykus mąstantieji. 
Tai ne konstitucija, ne ūkinė bei socialinė 
ateities santvarka, o tik keli dėsniai, dėl 
kurių, esą, visiems reikia būti aiškiai susi
tarusiems dar prieš nepriklausomybės grį
žimą; dėsniai, kuriais būtų susitarta vado
vautis pačioj atgaunamos nepriklausomy
bės pradžioj, kad esamajam režimui žlu
gus, jo alternatyva būtų ne chaosas, o iš 
anksto numatyta provizorinė tvarka.

„Klausimai, į kuriuos, anot A. Štromo, 
reikia turėti iš anksto apgalvotus ir sutar
tus atsakymus, esą keli. Pavyzdžiui: — 
Kokių Lietuvos sienų siekiame? Kas bus 
pripažinti Lietuvos piliečiais? Kokia ir 
kaip nustatoma bus atsakomybė už nusi
kalstamą kolaboravimą su dabartiniu re
žimu? Kokia pagrindinių žmogaus teisių 
samprata bus vadovaujamasi ir kokia bus 
tų teisių apsaugos praktika? Ar bus išlai
kyti (arba pagerinti) teigiamieji dabarti
nio režimo įgyvendinti patvarkymai, kaip 
nemokamas gydymas, nemokamas moks
las ir kt.?

M. Padrūtupis (sutrumpintai jį vadin
siu PMP) nudžiugino mane savo laišku 
E. L. Nr. 7. Malonu buvo patirti, kad vie
nas asmuo tikrai skaitė mano straipsnelį 
apie laisvę (redaktorius neįskaitytinas, nes 
jis privalo perskaityti prieš duodamas 
spausdinti!) ir net pagerbė mane savo pa
stabomis.

O PMP priekaištauja man, kad, neišryš
kinęs laisvės ir teisingumo sąvokų, pali
kau skaitytojus „kabančius ore“! Priekaiš
tas tik dalinai pagrįstas. Juk mano „mąs
tymai“ nėra disertacija, bet įsivaizdavi
mas, kad dauguma taip pat galvoja; tai 
lyg ir raštiškas pasikalbėjimas su savimi. 
Jei kam būtų neaiškumų ar abejonių, tai 
mielai laukiami klausimai, pastabos ir pa
tikslinimai, o aš paaiškinsiu bei pasiaiš
kinsiu.

Jei siūliau išbraukti iš žodyno žodį 
„laisvė“, tai tuo pačiu sakiau, kad netikiu 
į laisvės buvimą šiame pasaulyje. Prie 
laisvės klausimo teks dar kada nors grįžti.

Su teisingumo sąvoka tai, atrodo, pražu
vau. Nežinau, kaip nusakyti teisingumą. 
Man tik aišku, kad tiesa ir teisingumas 
glaudžiai susieti, o teisė ir teisingumas re
tai sutampa. Gal filosofas Kastytis Baub
lys padėtų man išbristi iš šios bėdos?

PMP klausia, kas tie „galingieji“ Di
džiojoj Britanijoj. Aname straipsnelyje il
goku sakiniu išreikšta mano nuomonė „iš
garavo“. Artai įvyko redakcijoj, ar spaus
tuvėj — PMP galėtų sužinoti iš tų dviejų 
„galingųjų“.

PMP apskelbė mane didžiausiu laisvės 
priešu dėl to, kad ,a'š norįs uždrausti rū
kyti ir gerti. Tai nepagrįstas ir piktas pra
simanymas. Tabokiai tai tikrai yra laisvės 
priešai: tenkindami savo liguistus įpročius 
ir įgeidžius, jie skleidžia troškinančius,

smaugiančius ir kvėpavimo organus žalo
jančius dūmus ir tuo būdu atima kitiems 
laisvę kvėpuoti švaresniu oru! Kai aš ko
voju dėl tos laisvės, tai PMP apskelbia 
mane didžiausiu laisvės priešu. Sulindę į 
negyvenamas landynes ar susispietę kur 
džiunglėse, tie tabokiai gali dūmyti, kiek 
tik nori, t. y. naudotis visiška laisve!

Taip, anglų humoras yra geriausias pa
sauly. Anglai moka gražiai pasišaipyti iš 
kitų ir iš savęs. Tačiau humoras yra la
bai rimtas dalykas. Tik humoriniu būdu 
pasakoma tiesa. Prieš porą metų Herefor
de buvo Midlando ligoninių laborantų 
konferencija. Aš buvau vienas lektorių. 
Savo paskaitėlėj turėjau progą humoro 
forma itabokius pavadinti tabako mania
kais (pamišėliais). Klausytojams patiko, o 
konferencijos pirmininkas labai dėkojo 
žodžiu, o vėliau ir raštu. Jei taip būčiau 
pasakęs ne humoro forma, tai mano padė
tis būtų buvusi nepavydėtina, nes apie 
50% konferencijos dalyvių buvo tabokiai. 
Taigi PMP neturėtų lengvabūdiškai žiūrė
ti į anglų humorą ir humoristiškus pareiš
kimus.

Labai nusivyliau PMP laiško pabaiga, 
kur jis tvirtina, kad medicina nepajėgia 
studijuoti laisvos žmogaus valios. „Teolo
gija gal būtų tinkamesnis mokslas“, bai
gia PMP savo laišką. Teologija nėra moks
las tikrąja žodžio prasme, todėl negali be
šališkai studijuoti, tyrinėti žmogaus elge
sio. Teologija gali būti virš mokslo, gali 
būti mokslų vairuotojas, patarėjas, derin
tojas, bet žmogiškų funkcijų tyrinėjimus 
palikim tokiems mokslams, kaip psicholo
gija ir medicina, o ypač fiziologija, endo
krinologija ir psichiatrija. Jei PMP tiki į 
laisvą žmogaus valią, tai gal jis tebetiki, 
kad mūsų žemė yra blyno, o ne rutulio 
formos ir kad saulė skrieja aplink žemę, 
o ne atvirkščiai?

I c—n—
LIETUVOJE

IR VĖL „ŽAIBAS“
Originalų grafiką sudarė Šakių sodinin

kystės tarybinis ūkis. Čia, kontoroje, kabo 
kelionių į Kauną atsiimti rašomąją, maši
nėlę grafikas. Sudaryti jį privertė gyveni
miška būtinybė.

1976 m. spalį ūkis nuvežė į Kauno „Žai
bo“ įmonę pakeisti naujos spausdinamos 
mašinėlės „Maskva“ šriftą.

— Darbus atliekame žaibiškai. Lapkritį 
mašinėlę galėsite pasiimti, — užtikrino 
kaip paprastai.

Ūkio buhalterija, nieko nelaukdama, už 
darbą pervedė pinigus — 35 rublius. Lap
kritį pats ūkio vyr. buhalteris A. Bendžiū- 
nas nuvažiuoja paimti mašinėlę. Bet buvo 
šalta, ir žaibas nieko nebuvo suveikęs.

Praėjo beveik pusantrų metų. 15 kartų 
ūkio darbuotojai važiavo mašinėlės, suko
rė daugiau kaip tūkstantį kilometrų. O 
„žaibiškai“ remontuojama mašinėlė vora
tinkliu apsitraukė.

Užtai ūkyje šiems metams ir sudarytas 
kelionių į Kauną grafikas.

L. ŠIPŠAS (Valstiečių laikraštis)

KILPOSE BRIEDIS IR TRYS STIRNOS

neužves-

Štromas, 
Lietuvos

„Vlikas, anot dr. Štromo, turėtų nedels
damas imtis iniciatyvos sudaryti tam tik
rą komisiją ar kitaip pavadintą sambūrį, 
kuriam būtų pavesta išdiskutuoti tuos 
klausimus ir suformuluoti aiškius atsaky
mus. Lietuvoje, esą, dažnas apie tuos da
lykus galvoja, bet ten nėra galimybės tuo 
susirūpinusiems susirinkti ir -ten visa tai 
aptarti bei reikalingus atsakymus sutarti. 
Tik čia, laisvėje, tik išeivijos -mąstytojai, 
sako, gali ir todėl turi tai padaryti.

„Į tuos svarstymus siūlė įtraukti ne tik 
Vilką sudarančių politinių grupių veikė
jus, bet ir daugiau „gerų galvų“ iš šalies, 
pvz., „iš Santaros intelektualų, arba kaip 
profesorius Vardys, ...gal pridėti kai ku
riuos naujuosius ateivius ir panašiai“... 
Jų visų sutarti atsakymai ir būtų ta „ne- 
priklausomybinė programa“, kurią reiktų 
paskui pertransliuoti į Lietuvą, kad tenai 
turimais būdais ji būtų plačiai išpopulia
rinta, o laikui atėjus būtų panaudota.

„Ir šis pasiūlymas Vliko seimo plenume 
buvo sutiktas nerezervuotais plojimais“.

Dar toliau V. Rastenis smulkmeniškiau 
pavaizduoja Vliko seimo reakciją į dr. A. 
Štromo siūlymus:

„Niekas Vliko seimo plenume nesuabe
jojo ir nepasvarstė, ar kalbamieji pasiūly
mai (ar bent vienas katras iš jų) būtinai 
reikalingi 
ar bus iš 
Pagaliau 
įvykdyti.
smulkmenų greičiau apie tai, kaip tuos pa
siūlymus vykdyt, o ne apie tai, ar juos 
vykdyt, žodžiu, seimo plenume nebuvo pa
reikšta jokių rezervų nei dėl vieno, nei dėl 
kito A. Štromo kalboje išdėstyto pasūly- 
mo. Tik vienas klausytojas kiek baimin
gai suabejojo: — ar kitos vyriausybės pri
pažintų tik dabar užsieniuose rekonstruo
tus kokius nors Lietuvos vyriausybinius 
organus? Dr. Štromas „nupūtė“ tą abejonę 
labai drastiškai: — O mums nusispiaut! — 
atrėžė jisai. Girdi, svarbu tik, kad patys 
pripažintumėm...

„Ir vėl seimas prapliupo plojimais, nes 
visiems gi patiko toks narsus paaiškini
mas. Taigi abu dr. Štromo pasiūlymus Vli
ko seimo plenumas sutiko tik su aiškiu, 
nerezervuotu pritarimu“.

Ar jau galėtume šičia rašyti tašką, tikė
damiesi. kad tie plojimai reiškia, jog pa
siūlymai bus vykdomi? Gal ir ne visiškai 
taip. Baigdami skaityti V. Rastenio 
straipsnį, pradedame suprasti ir -antraštė-

; je jo įrašytąjį abejojimą reiškiantį klaus- 
i tuką. Jis baigia taip:

„Bet kai tie spalvingi 
; nūnai perėjo per Vliko 
į las — pirma dar seimo 
; ypač vėliau „galutinėj
i kai po trejeto savaičių jie pasirodė laik- 
; raščiuose įsprausti tarp tuzino kitų neva 
; nutarimų (Nr. 3 ir 6), tai nei dr. Štromas, 
; nei seimo dalyviai tikriausiai juose nebe- 
i atpažino savo sakytų ar girdėtų minčių. O 
i seime nebuvusieji iš tų „nutarimų“ neįgys 
: nė žaliausio supratimo, kas iš tikrųjų ten 
Į buvo kalbėta ir manyta nutarti. Naujas 
: vėjas iš tikrųjų bus pūstelėjęs dar tik at- 
i viroj Vliko „didžiojoj salėj“, bet, pasiro- 
į do, nepasiekė uždaro „mažojo kabineto“, 
i Jame suglaistyti seimo neva nutarimai 
; liudija, kad tenai ne tik naujo vėjo, o ir 
; Šviežio oro dar mažoka“.
i Gal ir per pesimistiška straipsnio auto- 
: riaus išvada. Gal glaustai suformuluoti 
: nutarimai vėl atgys, kai bus pradėti vyk- 
: dyti pagal seimo valią.

priimti. Arba ar jie praktiški, 
jų kokios apčiuopiamos naudos, 
ar jie realistiški, ar įmanomi
Klausimų buvo, bet tik dėl

apytikriai to siūlymo 
rezoliuciją“, rašo V.

savo paskaitoje iškėlė
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KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd. 
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS. 

LONDON, Wil 2PT

Pirmūnai
Lietuvoje labai madinga, iš tiesų beveik 

būtina, kiekvienoje darbovietėje turėti pa
sižymėjusius darbininkus — pirmūnus. 
„Komunistas“ (Nr. 12, 1977 m.) išspausdi
no J. Grybo publicistines pastabas, kurios 
rodo, kad pagyrimų ir nuopelnų besivai
kant, kartais daugiau žalos, negu naudos 
pasidaroma.

galite... — sukrėsta tokio patarimo, nera
do žodžių mokytoja.

— Mes norėjome, kad jums būtų leng
viau, — atsakė mokiniai.

Jų akys liudijo, kad iš tikrųjų vien ge
na linki savo klasės vadovei ir nesupran
ta, kodėl ją įskaudino. Ar ne keistuolė: 
jaudinasi dėl kažkokios bulvės!“

Pranešime iš Rokiškio „Tiesa“ raišo:
„Pernai gruodžio mėnesį Obelių apylin

kės Trako miške buvo aptikta 80 suregz
tų kilpų, jose įkliuvę briedis ir trys stir
nos.

„Rokiškio rajono gamtos apsaugos ir Vi
daus reikalų skyriaus darbuotojai surado 
brakonierių. Tai du kartus už vagystę 
teistas Obelių tarybinio ūkio Papilių sky
riaus darbininkas Bronius Leonavičius. Jo 
namuose taip pat buvo rasta dar 53 pa
ruoštos kilpos, 5 kilogramai kilpoms ga
minti vielos, taip pat stirnienos, draudžia
mi žvejybos ir kiti brakonieriavimo įran
kiai“.

Be kita ko, Leonavičius gavo vienerius 
metus, kuriuos turės atlikti griežto režimo 
pataisos darbo kolonijoje, ir sumokėjo 
1.019 rublių už padarytąją medžioklės 
ūkiui žalą.

Melžėja

Rašykite tuo 
viskas pagal 
vimus.

adresu, ir bus pasiųsta 
jūsų norus ir pagelda-

Taip pat padedame sudaryti tes
tamentus ir persiunčiame paliki
mus

Mokytoja
„Paprastai santūri mano pažįstama mo

kytoja šį kartą nepajėgė susitvardyti. Su
tikau ją grįžtančią iš užsitęsusio posėdžio, 
labai susijaudinusią.

— Negalima šitaip, negalima... — kal
bėjo -tarsi vis ginčydamasi su kolegomis.

Kiek aprimusi, papasakojo, kad, apta
riant trimestro rezultatus, ją skaudžiai 
kritikavo už nepakankamą mokinių pa
žangumą. Apmaudu buvo: stengėsi, ir štai 
tau. Bet visiškai buvusi priblokšta, kai jai 
pasiūlė sekti kolegės, baigusios trimestrą 
be dvejetų, pavyzdžiu. Toji kolegė dirba 
aplaidžiai, tačiau, baigiantis trimestrui, 
dvejetukininkams surašo trejetus ir susi
laukia pagyrimų.

— Kokį žmogų mes išugdysime, jeigu 
patys mokysime apgaulės! — krimtosi mo
kytoja.

Ji niekaip negalinti pamiršti to, kas at
sitiko pernai rudenį, kai su klase talkinin
kavo kolūkyje. Rinko bulves. Mokytoja 
pavargo. Tai pastebėję, prie jos priėjo ke
li mokiniai ir patarė:

— Nerinkite visų bulvių.
— O jūs negi renkate ne visas? — nu

stebusi sukluso.
— Žinoma, ne: vieną paimi, porą užmi

ni. Nėra ko baimintis: užminta bulvė api
byra žemėmis, ir jos kaip nebūta.

— Kaip jūs galite, vaikai, 'šitaip, kaip

tas

per-
Ne- 

reiš-

BULGARAMS PATIKO LIETUVIŠKI 
SĖMENYS

A. Vingelytė „Valstiečių laikraštyje“ ra
šo, kad praeitais metais Lietuvoje išaugin
tų VNIL-17 veislės linų sėklos buvo išsiųs
ta į Bulgariją.

Linai, sako, ten gerai užaugo, davė gra
žių sėmenų ir pluošto, ir Bulgarija užsi
prašė daugiau sėklos. Vien tik Joniškio 
sėklininkystės stotis jau turinti paruošusi 
bulgarams 70 tonų sėmenų.

KAM BUS SKIRIAMOS DURPĖS?

siūlymai ir skati- 
,.rabinų“ karšyk- 
komisijose, bet 

redakcijoj“ — ir
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„Teiraujuosi kartą jauno kolūkio vado
vo apie lenktyniavimą, nugalėtojų pager
bimą, o jis tik ranka numoja. Tarp mūsų 
kalbant, vien nereikalingų rūpesčių 
lenktyniavimas pridaręs.

Antai suįžūlėjo, pradėjo riesti nosį 
nelyg išliaupsinta pirmūnė melžėja, 
pasiūlė jos į prezidiumą, pretenzijas 
kra.

Paklausiau: kodėl principingai neįver
tina, nepakritikuoja išpuikėlės? O pirmi
ninkas kaso pakaušį: kad nepatogu., dar 
pradės skųstis...

Tik iš kitų sužinojau, kokia ta „pirmū
nė“. Parinkę jai pieningiausias karves, jas 
geriau pašeria. Kam tai daroma? Na, 
ūkiui naudinga turėti pirmūną. Juo geres
ni jo rezultatai, tuo labiau atrodo nusipel
nęs ir vadovas. O neišugdęs pirmūnų gali 
susilaukti kritikos.

Tai štai kodėl tam pirmininkui lenkty
niavimas vien nereikalingų rūpesčių pri
daro. Ar bereikia stebėtis, kad, taip 
„lenktyniaujant“, viena apgaulė seka ki
tą, kad darbštieji piktinasi, o apsileidėliai 
įžūlėja? Verčiau neturėti pirmūnų, negu 
juos „pasidaryti“. Juk ne tik materialinių 
nuostolių čia patiriama: taip traumuojami 
dori žmonės, gimsta abejingumas, skepti
cizmas, klesti apgavystės. Tai, žinoma, ne
reiškia, kad tikrai gabaus ir sąžiningo 
žmogaus nereikia palaikyti. Kalbama apie 
socialistinio lenktyniavimo iškraipymą.“

Lietuvos durpininkai šiemet iškasią apie 
mil. tonų durpių. Du trečdaliai jų būsią 

skirta žemės ūkiui — apie pusantro mili
jono tonų kraikinių, 312.000 tonų specia
lių durpių gyvulininkystės fermoms ir 
100.000 tonų durpių kotnposto.
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JEIGU PAKLAUSI, KELIĄ RASI
„Valstiečių laikraščio“ redakciją P. 

Kuprys iš Skuodo rajono klausia:
„Sugedo mano elektrinė skutimosi ma

šinėlė, pagaminta Charkove. Reikia nau
jos galvutės. Kas galėtų sutaisyti?“

Inž. A. Žemaitis per laikraštį jam atsa
kė:

„Kreipkis į Klaipėdos buitinės techni
kos remonto įmonės „Vilnis“ Skuodo tai
syklą, esančią Jaunimo g. 11. Jeigu tokios 
galvutės šiuo metu neturės, tai ją parū
pins“.

JEIGU PASIRYŽIMAS IŠSIPILDYS

Paslaptingos ligos ir maistas
Yra žmonių, kurie serga ir net kartais 

labai sunkiai, ir niekas nežino, kas jiems 
yra. Kai kurie jų guldomi ligoninėn, vieni 
psichiatrinėn, kiti vidaus ligų skyriun. 
Kai kurie gydytojai duoda tokiems labai 
stiprių, dėl to pavojingų vaistų, bet nega
li pasakyti, kuo tie žmonės serga.

Prieš keletą metų Basingstoko ligoninė
je dirbąs dr. R. Mackamess parašė knygą 
„Not all in the Mind“, kurioje darėsi išva
das, kad dalis tų paslaptingų, bet žmones 
labai varginančių ligų šaltinis yra maistas 
— gal vieną depresija užgula, kai jis su
valgo kiaušinį, o kitą dėl tų maltinių, ku
riuos jis rytą pusryčiui, rodos, labai ska
niai su pienu susrėbė. Tą daktarą tada jo 
profesijos draugai taip išjuokė, kad 
vos nemetė savo profesijos.

Dabar Liverpoolio ligoninėje dirbąs 
R. Finn net gydytojų žurnale „Lancet“
rašo istorijas 'šešeto savo ligonių, kuriuos 
jis išgydė ne vaistais, 'bet neduodamas 
jiems valgyt tokio maisto, kuris kenkia jų 
sveikatai. Jo įsitikinimu, tūkstančiai to
kių žmonių yra, ir jie pasveiktų, jei gydy
tojai atkreiptų dėmesį j maistą. Vienam 
gal kenkia arbata, kitam gal kava, tre
čiam pamidorai ar bulvės ar dar kas nors. 
Vadinas, tie ligoniai yra alergiški tam tik
ram maistui, ir jiems dėl to skauda galvą, 
jie alpsta, vemia, juos vienus suima bai
sūs skausmai, o kitus menkesni negalavi
mai.

vaikas.
bulvės, 

ketvertą 
ir bijojo

Kai'šiadorių rajono Dovainonių paukšti
ninkystės tarybinio ūkio žemdirbiai, kaip 
rašo „Valstiečių laikraStis“, penkmečio 
trečiaisiais pasiryžę iš hektaro išauginti 
po 33 cnt grūdų, po 160 cnt bulvių, gauti 
didesnį negu praėjusiais metais pašarinių 
šakniavaisių, kukurūzų derlių.

jis

dr. 
ap-

Mergaitę žaizdomis vertė, ji nuolat bu
vo prislėgta — nepakenčiamas 
Kalti šokoladas, kava ir žalios 
kurias ji labai mėgdavo. Moteris 
metų kentėjo krūtinės skausmus
žmonių susitelkimų (turėjo agorafobiją). 
Gydytojai buvo priėję išvados, kad ji tu
ri širdies neurozę. Dr. Finnas pagydė ją 
— visų skausmų ir baimių priežastis buvo 
jos pamėgimas gerti arbatą, per dieną iš
gerdavo apie 20 puodukų.

Kita moteris turėjo nuolat paleistus vi
durius. Jai netiko pamidorai (išgijo tuo
jau pat, kai tik liovėsi juos valgyti). Pa
gyvenęs vyras turėjo visokių spėliojamų 
ligų ir nemaža prisikentėjo gydomas nuo 
letargijos ir depresijos: buvo bent 20 kar
tų hipnotizuotas, 13 kartų gavo elektros 
šokus, ir niekas nepadėjo. Pamažu pasvei
ko, kai nustojo gerti skysčius su kofeinu.

Raudonasis vynas, šokoladas ir kai ku
rie kiti maistai gali būti migrenos prie
žastis. Kitiems kenkia kava, nors jie ir 
mėgtų ją. Kitiems, kaip matome, pamido
rai. Bet svarbu, kad dr. Finnas, tur būt, 
atvers ne vienam gydytojui akis, jog kai 
kurie paslaptingomis ligomis sergantieji 
gali būti ir jų vartojamo maisto aukos.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Aš drebančia ranka rašau todėl, kad va

kar neatsipagiriojau.

KONSTITUCIJA AIŠKINAMA IR 
LIGONIAMS

Lietuvos spaudoje buvo daug propagan
dinių straipsnių prispausdinta, kol dar ne
buvo priimta naujoji sovietinė konstituci
ja.

O dabar, kaip „Tiesoje“ rašoma, „Žini
jos“ draugijos lektoriai skaito paskaitas 
apie jau veikiančios konstitucijos teigi
nius. štai Varėnos visuomenei pradėtas 
skaityti 6 paskaitų ciklas ta itema. Siste
mingai apie konstituciją paskaitos skaito
mos ir Druskininkų sanatorijose ne tik 
personalui, bet ir ligoniams.

KIEK KAINUOJA TELEFONO 
STULPAS?

Britanijos telefono vielas laiko apie 
4.500.000 stulpų. Kadangi medis vienas 
anksčiau, kitas vėliau ima pūti ir trūnyti, 
tai kasmet jų pakeičiama naujais apie 
30.000. Vidutinis stulpo amžius yra apie 40 
metų.

Dabar paaiškėjo, kad už savo amžių at
gyvenusį telefono stulpą paštų valdyba 
ima apie 55 penus. Jos darbininkai nu
plauna ir atveža iki pirkėjui pasiimti pa
togios vietos (naujas stulpas paštų valdy-

(Iš pasiaiškinimo) bai kainuoja apie 25 svarus).
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Lietuvių Kronika
AUKOS

Spaudai paremti aukojo:
R. Stalius — 5.00 sv., A. Kuzmickas — 

0.50 sv.
Ačių.

VIEŠNIA IŠ WOLVERHAMPTONO

Kasmet Londono Lietuvių Namuose 
mėgstanti leisti atostogas, savaitei pailsė
tu. ir dabar, kovo mėn., pailsėti iš savo 
Wolverhamptono atvažiavo C. Markevičie
nė.

Markevičiai turi ten savo barą. Tai vieS- 
nia ir čia, užuot ilsėjusis, savanoriškai 
stojo dirbti Lietuvių Namuose už baro.

BOSTONIŠKIS SVEČIAS 
P. NAVAZELSKIS

Grįždamas aplankęs savuosius Lietuvo
je ir Berlyne, Londone kelioms dienoms 
buvo apsistojęs Petras Navazelskis, nuolat 
gyvenąs Bostone, JAV.

Jis aplankė ir Lietuvių Namus ir perda
vė bostoniškių sveikinimus pažįstamiems.

Be kita ko, P. Navazelskis pirmaisiais 
pokario metais yra gyvenęs Britanijoje.

LANKĖSI L. NAMUOSE
Žinomas visuomenininkas ir buv. Lais

vės Radijo liet, sekcijos vedėjas Juozas B. 
Laučka su ponia, pakeliui iš Vokietijos į 
Ameriką, buvo sustoję Londone ir lankėsi 
Lietuvių Namuose. Apžiūrėjo spaustuvę ir 
užsisakė laikraštį.

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. Mišios bus 11 vai.

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.

LEAMINGTON SPA

SERGA K. BIČKUS

Leamington Spa ligoninėje sunkiai ser
ga Kazys Bičkus. Linkime kuo greičiau 
pasveikti.

BRADFORDAS

MIRĖ P. ANDRIJAUSKAS

Vasario 26 d., užėjęs į Vyčio klubą pra
leisti laiką su draugais, širdies smūgio iš
tiktas sukrito ir staiga mirė a.a. Petras 
Andrijauskas, išgyvenęs 55 metus.

Velionis ’buvo gimęs Skuode, Kretingos 
apsk. Nuo mažens daug vargo: mažas ga
nė galvijus, paaugęs dirbo žemės ūkio dalr- 
bus, subrendęs tarnavo kariuomenėje ir at
sidūrė net Norvegijoje. Paimtas į belaisvę, 
buvo nuvežtas į Belgijos beląisvių stovyk
lą. Ištrūkęs iš stovyklos, emigravo į Ang
liją. Kurį laiką padirbėjęs Selby, apie de
šimt metų gyveno Birmingham*, iš kur 
1960 m. atsikėlė į Bradfordą i|r apsigyveno 
Shipley koop. bute, dirbdamas įvairiuose 
fabrikuose.

A.a. Petras buvo ramaus būdo, drau
giškas, nors laikėsi palyginti nuošaliai. 
Skaitė „E. Lietuvį“ bei „Nidos“ knygas, 
paremdamas lietuvišką spaudą. Latvijoje 
gyvena jo motina Butienė ir sesuo, su ku
riomis palaikė ryšius.

Kovo 3 d. Šv. Onos bažnyčioje susirinko 
gražus būlrelis draugų ir pažįstamų gedu
lingų Mišių. Jas aukojo, Libera sugiedojo 
ir pasakė atsisveikinimo pamokslą kun.
J. Kuzmickis. Apeigose dalyvavo ir keli jo 
darbo draugai .anglai, paaukoję Šv. Mi
šioms už jo sielą. Velionis amžino poilsio 
atsigulė W. Bowling kapinėse šalia kitų 
lietuvių.

Po laidotuvių St. Grybo rūpesčiu Vy
čio (klube buvo surengti šilti pietūs, paruoš
ti Z. Voicelkauskienės.

Amžiną atilsį!

ROCHDALE
SERGA

Petras šablinskas prieš pat Kalėdas vėl 
buvo paguldytas ligoninėn. Turėjo kelias 
kojos operacijas, bet koja negerėjo. Vasa
rio 6 d. Petrui amputavo dešinę koją.

Dabar jaučiasi žymiai geriau. Linkime 
Petrui greitai pasveikti.

MIRĖ

Kovo 4 d. Rochdalės ligoninėje mirė 
Petras Talačka. Velionis buvo gimęs 1900 
m. liepos 28 d., Subačiuje, Panevėžio apsk. 
Paliko žmoną Anelę ir sūnų Juozą.

Velionis Petras priklausė DBLS Roch
dalės skyriui. Skyriaus nariai a. a. Petro 
šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čia.

NAUJA VALDYBA

Kovo 5 d. įvyko DBLS Rochdalės sky
riaus metinis susirinkimas. Išrinkta nau
ja skyriaus valdyba: D. Banaitis — pirm., 
B. Liegus — sekr., K. Erštikis — kasinin
kas. Į revizijos komisiją išrinkti V. Ba
naitis, O.Ramonienė ir P. Šablinskas.

Sveikiname naują valdybą ir linkime 
sėkmingo darbo.

V. M.

LEICESTERIS

MIRĖ J. GERDAUSKAS

Mūsų kolonijoje staiga mirė Justinas 
Gerdauskas, 56 metų amžiaus, kilęs nuo 
Kudirkos Naumiesčio.

įEuvo vedęs anglę, bet su žmona negy
veno, o taip pat ir nuo savo tautiečių 
nuotoliai laikėsi ir jokioms organizaci
joms nepriklausė.

Kovo 7 d. rytą vis dėlto susirinko į ka
pines būrelis lietuvių atiduoti mirusiam 
tautiečiui paskutinės pagarbos Velionies 
palaikai buvo sudeginti krematoriume. 
Laidotuvių (reikalus tvarkė žmona.

Grįždami iš kapinių, galvojome ir kal
bėjome apie likimą tokių atokiai nuo visa 
ko besilaikančių žmonių. Visose kolonijo
se turime DELS Skyrius, kurie dešimtme
čius laikosi gyvi ir prireikus pasirūpina 
savo tautiečiais. O tie, kurie šalinasi sa
vųjų, kada nors prigyvena padėtį be išei
ties. Liūdnas neorganizuotojų likimas!

K. Paukštys

MANCHESTERIS
SIDABRINĖS VESTUVĖS

Vasario 25 d. Kostas i|r Mary Pažėros 
Manchesterio lietuvių (klube atšventė savo 
vedybinio gyvenimo sidabrinį jubiliejų. 
Atsilankė apie pusšimtis giminių ir svečių, 
kurie jiems sunešė daug gražių ir vertin
gų dovanų bei sveikinimų.

Pažėros 25 metų laikotarpy susilaukė 
devynių vaikų: astuonių dukterų ir vieno 
sūnaus, (kuriuos visus gražiai užaugino ir 
išauklėjo. Jie abu ylra (įsijungę į Manches
terio lietuvių visuomeninį gyvenimą, o 
vaikai i skautų organizaciją. Be to, Kos
tas yra parašęs straipsnių, daugiausia į 
Š.A.L. Biuletenį. Jo raštus visi skaitė su 
įdomumu, ypač pergyvenimus (karo metu 
ir atvykus iį Angliją. Žada ir ateityje ne
padėti plunksnos.

Gausiai maistu ir gėrimais apstatytus 
stalus palaimino (kun. V. Kamaitis. Besi- 
vaišinant buvo rodomas filmas iš Pažėrų 
gyvenimo 25 metų bėgyje. Nufilmavo ir 
palrodė J. Verbickas. Jis taip pat nufilma
vo svambesnius šio pobūvio momentus. 
Svečiai pasakė daug kalbų ir sugiedojo 
jiems Ilgiausių metų. Pobūvis buvo paį
vairintas dainomis, kurias akordeonu pra
vedė P. Viržintas.

Šio sidabrinio jubiliejaus proga visi 
sveikiname K. ir iM. Pažėras ir linkime 
jiems laimingo gyvenimo ateityje, o taip 
pat sulaukti ir auksinio (jubiliejaus.

A. P-kis

L.F.R. LOTERIJA

Vasario 18 d. Manchesterio Liet. Soc. 
klube įvyko L.F.R. lotelrijos laimingų bi
lietų traukimas. (Bilietų traukimo komisi
ją sudarė V. Kapstys, P. Viržintas ir J. 
Ad amonis.

Laimėjo šie bilietai: 30 sv. — 4199 (Wol
verhampton), 20 sv. — 3671 (Nottingham), 
10 sv. — 1172 (London) po 5 sv.: — 1395 
(Gloucester), 745 (Leigh) 3327 (Brad
ford), 601 (Eccles) po 3 sv.; 24 (Glasgow), 
1612 (London), 3787 (Manchester), 3559 
(Nottingham) ir 2157 (London).

L.F.R. vienetas širdingai dėkoja bilietų 
platintojams ir pirkėjams.

L.F.R. vienetas

EUROPOS LIETUVIS

AUKOS TAUTOS FONDUI

DBLS-gos Manchesterio skyrius lietuvių 
klube rengto Vasario 16 minėjimo proga 
pravedė Tautos Fondui rinkliavą, per ku
rią surinko 50 svarų. Skyriaus valdyba vi
siems aukotojams nuoširdžiai dėkoja.

DBLS Manchesterio skyr. valdyba

WOLVERHAMPTONAS

SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad balandžio 8 d.. 6.30 vai. 
vakare pas ponus Markevičius šaukiamas 
visų DBLS narių susirinkimas. Prašome 
visus dalyvauti.

Skyriaus valdyba

LIET. SODYBA

VELYKOS SODYBOJE
DBLS Sodybos skyrius maloniai kviečia 

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 
suaugusių margučiai. Priimami tik natū
ralūs kiaušiniai.

VOKIETIJA

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Schwetzingene jau nuo seno gyvena bū

relis vyrų, dirbančių prie amerikiečių ka
riuomenės. Jų darbdaviai ir (šiemet leido 
vasario 16-tąją paversti nedarbo diena. 
Šventė pradėta pamaldomis abiems konfe
sijoms kartu, tačiau į jas susirinko tik la
bai mažas būrelis žmonių. Vėliau paaiškė
jo ir priežastis — rašytuose kvietimuose į 
minėjimą apie pamaldas iš viso neužsi
minta.

Šv. Mišias atlaikė katalikų kapelionas 
kun. Bronius Liubinas, o jų metu pamoks
lą pasakė evangelikų kapelionas kun. Eri
cas Skėrys. Pamokslas buvo sakomas iš
einant iš šv. Rašto minties: „Prašykite, tai 
bus jums duota, ieškokite, tai rasite; bels
kite. tai bus jums atidaroma. Nes kiekvie
nas, kuris prašo — gauna, kuris ieško — 
randa, ir tam, kuris beldžia — (atidaro
ma“ (Lk. 11,9-10).

Amerikiečių teatro salėn susirinko apie 
60 asmenų. Minėjimą atidarė 8591 LS kuo
pos vadas mjr. Jonas K. Valiūnas ir ta pa
čia proga anglų kalba paaiškino, ko čia 
susirinkta. Tada jis pakvietė i!š Anglijos 
atvykusį dr. Aleksandrą Štromą paskai
tai. Šis kalbėjo iš dalies vokiškai, iš da
lies lietuviškai. Kadangi savo paskaitą jis 
skaitė daugelyje Vokietijos lietuvių kolo
nijų, tai, be abejo, atsiras kas nors, kas 
išsamiai pateiks spaudai jo mintis, šioje 
vietoje tebus suminėtas dr. Štromo siūly
mas, kad Stasys Lozoraitis perimtų atsto
vavimą Lietuvai laisvajame pasaulyje ir 
sudarytų egzilinę vyriausybę.

Po paskaitos Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai pašoko eilę tautinių šokių ir 
padainavo keletą dainelių. Moksleiviams 
vadovavo mokytoja M. Dambriūnaitė.

Iškilmės baigtos Tautos Himnu.
Kaišerslauterne minėjimas įvyko vasa

rio 18 d., šeštadienį. Ir čia pradėta pamal
domis, kurias laikė vėl kunigai Br. Liubi
nas ir F.r. Skėrys. Seselių koplyčia buvo 
apypilnė, nepaisant snieguoto kelio.

8593 LS kuopoje po to minėjimą atida
rė Jurgis Barasas ir pakvietė kalbėtoju iš 
Muencheno atvykusį dr. Joną Grinių. Jis 
pradžioje pasakė, kad kalbėsiąs ne apie 
Lietuvos praeitį, bet apie viltį. Kaip šeima 
stengiasi turėti savo namus, taip tauta — 
savo valstybę. Anot Griniaus, visos impe
rijos žlugo, žlugs ir Sovietų Sąjunga, nes 
vaikaičiams tėvų palikimas nėra šventas. 
Sovietų Sąjungoje persekiojami piliečiai, 
neaprūpinami jie net maistu. Tad toks re
žimas negali būti ilgalaikis.

Galiausiai paskaitininkas suminėjo Si
mo Kudirkos ir Nijolės Sadūmaitės pavyz
džius. „Mūsų viltis nėra iliuzija. Ji turi 
atramą istorijoje ir Dievuje“, baigė dr. 
Grinius.

Po to dar pora Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių padeklamavo po trumpą eilė
raštuką, o pabaigai buvo visų sugiedotas 
Tautos Himnas.

Paminėtina, kad, stebint šiuos abu mi
nėjimus, savaime peršasi mintis, kad išei
vijos lietuviai jau sensta, kad jau nepajė
giama minėjimams pateikti programos, 
kuri iš naujo uždegtų širdis lietuvišku
mui.

B. L.

BAD-ZWISENAHN

Vasario 19 d. Bad-Zwišenahno lietuviai, 
apie 70 jų, susirinko paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventės. Apylinkės 
pirm. Kazirskis, atidaręs susirinkimą, pa
dėkojo nariams ir svečiams, kad atvyko.

Sulaukta daug sveikinimų ir linkėjimtj 
iš apylinkių valdybų ir svečių. Vietos bur
mistras Osmer šiltais žodžiais pasveikino 
lietuvius ir palinkėjo jiems ir toliau sėk
mingai dirbti ir populiarinti tautines tra
dicijas ir turėti vilties vėl atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę. Prel. Jatulis i® Ro
mos ir vietinis kunigas tarė paguodos žo
dį. Paskaitą skaitė dr. Sereika. Jam Osna- 
bruecko ir Bad-Zwišenahn apylinkių var
du buvo įteikta iš okupuotos Lietuvos at
vežtų gėlių, kurios dr. Sereikai ir kitiems 
susirinkusiems net išspaudė ašaras. Solis
tai šrederiai, akordeonu pritariant Roen- 

ne, padainavo laug lietuviškų dainelių, ku
rios sužavėjo ir lietuvius ir vokiečius 
klausytojus.

Pasibaigus programai ir sugiedojus him
ną, buvo priimta ši rezoliucija, kurioje pa
sisakoma už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, už rusiško administracinio apa
rato pakeitimą lietuvišku, už sovietinės 
armijos atitraukimą ir t. t.

Ž.

Kaip jau buvo skelbta, jubiliejinė stu
dijų savaitė vyks 1978 m. liepos 16-23 d. d. 
Freisinge prie Muencheno, lEildungszent- 
rum — „Kard. Doepfner-Haus“.

Gruodžio 10 d., Muenchene posėdžiavu
si Studijų savaitei rengti komisija išrinko:

paskaitų moderatoriais — dr. K. J. Če
ginską, dir. V. Natkevičių ir dr. J. Nor- 
kaitį;

į organizacinę komisiją — A. Grinienę, 
inž. R. Hermaną, stud. M. Landą ir Kr. 
Pauliukevičiūtę;

meniniams parengimams ruošti — dr. 
B. Norkaitienę.

Nutarta stud, savaitėje atžymėti Lietu
vos Nepriklausomybės 60 m. ir ELS savai
čių 25 m. sukaktis.

Studijų savaitės dalyvio mokestis — 
250 DM, iš kurių 100 MD įmokama regist
ruojantis. Jaunimas įmoka 50 DM.

Registracijos mokestis — 30 DM, jauni
mui — 20 DM; nedirbančiam jaunimui 
numatomi palengvinimai.

Registracijos terminas baigiasi 1978 m. 
birželio 1 d.

Registruotis pas Aliną Grinienę, Dia- 
mantstr. 7, 8 Muenchen 50. Tel. 089-150 
44 71, pasiunčiant registracijos ir dalyvio 
mokesčio 130 ,DM (ar 70 DM) į Stud, sa
vaičių konto prie Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Vokietijoje:

Litauische Studienwoche Konto Nr. 8. 
9340. 02 Volksbank Kreis Bergstrasse, 
Bankleitzahl 553 915 00 6840 Lampert
heim.

Paskaitos ir meninė programa bus vė
liau paskelbtos.

Organizacinė komisija

PIRMIEJI į STUDIJŲ SAVAITĘ

Į 25-tąją Europos Liet. Studijų savaitę 
pati pirmoji užsiregistravo ponia Aldona 
Balandaitė-Broeland iš Švedijos, ją sekė 
kun. P. Girčius, ponai E. ir V. Vilkutaičiad 
ir p-lė V. Sidrytė iš Vokietijos. Tai penki 
pirmieji užsiregistravę dalyviai! Jau yra 
užsiregistravusi visa eilė iš Vokietijos, 
Šveicarijos, Belgijos ir nemažai iš Jungti
nių Amerikos Valstybių.

Prašau mano sūnų pasiųsti tarnybai į 
Tolimuosius Rytus, nes kaimyniniuose 
kaimuose jo darbeliai jau žinomi.

(Iš pareiškimo komisariatui)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Rosary bažn.
BRADFORDE — kovo 19 d., 12.30 vai.
BRADFORDE — kovo 26 d., 12.30 vai. iš

kilmingos Prisikėlimo Mišios.
NOTTINGHAME — gavėninį susitelkimą 

kun. dr. J. Sakevičius, MIC, šia tvar
ka: kovo 18 d., nuo 17 vai. išpažintys, 
18 vai. Mišios ir pamokslas, kovo 19 
d., išpažintys nuo 10 vai., 11.15 vai. 
Verbų šventinimas, procesija, Mišios, 
.pamokslas.

DERBYJE — kovo 19 d., 14 val„ Bridge 
Gate, gavėninio susitelkimo pamaldos, 
kurias praveda kun. J. Sakevičius, 
MIC. Išpažintys nuo 13.30 vai.

STOKE-ON-TRENTE — kovo 19 d., 15 
vai., Wolstanton, St. Wulstaris.

NOTTINGHAME — Did. Ketvirtadienį, 
kovo 23 d., 19 vai.. Did. Penktadienį 
15 vai., Did. šeštadienį 20 vai., o Pri
sikėlimas su procesija kovo 26 d., 
11.15 vai. Visos pamaldos bus Lietu
vių Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Velytose, kovo 
26 d., 18 vai., Convent of Mercy, St. 
John's Square.

BIRMINGHAME — kovo 27 d., 11 val., St. 
John's Convent, 19 Park Rd.. Moseley.

NOTTINGHAME — Atvelykyje, balandžio 
2 d., 11.15 vai., Lietuvių Židinyje.

MANCHESTERYJE — kovo 26 d., 12.30 
vai., St. Chad's bažn.. Cheetham Hill 
Rd.

BOLTONE — kovo 27 d., 11 vai.. St. Pat
rick's bažn., Great Moor St.

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus gegužės 6 d. šeštadienį į

TRADICINI PAVASARIO BALIU• <
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.
Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.

Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

skautiškuoju keliu

Šių metų skautų ir jaunimo stovykla 
Lietuvių Sodyboje prasidės trečiadienį, 
liepos 26 d. dr baigsis šeštadienį, rugpjū
čio 5 d

Palengvinti stovyklos organizavimą, 
prašome skautus ir jaunuolius jau dabar 
registruotis pas J. Maslauską, 7, The Cre
scent, Mayfield, Nr. Ashbourne, Derbys. 
DE6 2JE.

1978 m. kovo 14 d, Nr, 11 (1401)________

Skautiškuoju keliu

SKA/TYTOJŲ LAIŠKAI

JAUNIMO ŽINIARAŠTIS 
ANGLŲ KALBA

Lygiai kaip ir dr. K. Valteris, džiaugiuos 
ir aš „LITHUANIAN YOUTH NEWS
SHEET“ išleidimu. Man jau seniai niežėjo 
ranką parašyti apie būtinumą išleisti lie
tuvišką almanachą anglų, prancūzų, vokie
čių, italų, it.y. svetimomis kalbomis ir tuo 
sudaryti galimybę gimtąją kalbą užmiršu- 
siems arba ir netekėjusiems progos jos iš
mokti lietuviams išsakyti savo įspūdžius, 
apskritai išreikšti savo nuomonę ir su sa
viškiais bendradarbiauti. Tik vis svyra
vau, ar būtų skaitytojų ir ar yra būtinu
mo.

(Dabar, pasirodžius jaunuomenės žinia
raščiui anglų kalba, man kyla klausimas; 
o kas bus, jei Vokietijos jaunuolis parašy
tų straipsnį vokiškai, išvis bet kurio kraš
to (lietuviai išsklaidyti visame pasauly, 
net Pietų Afrikoje jų nestinga) parašytų 
savo vartojama kalba straipsnį .ar žinutę? 
Išversti į anglų kalbą būtų nebloga, tik 
reiktų spausdinti rašinį ir ta kalba kulria 
jis parašytas, kad tuo būdu pritrauktų 
daugiau jaunimo, daugiau Skaitytojų. Vo
kietijoje anglų kalba gimnazijose privalo
ma, tik kas kita yra kuria nors kalba skai
tyti ir rašyti, štai aš, parašęs laišką pran
cūzų kalba, vis tiek duodu prancūzui pa- 
tiklrinti. nes niekad nesu tikras, kad man 
kur velniūkštis nepakišo kojos.

Pagalvokim!
Apišbė

TRŪKSTA GYVENTOJAMS SĖLENŲ

Britai valgo duoną, kuri yra taip malta 
ir išmalta, kad nė jokios sėlenėlės nebelie
ka. Poniška duona!

O maitinimo specialistai įrodinėja, kad 
sėlenos duonoje labai naudingos ir reika
lingos virškinimui. Kai britai tokie tradi
ciški ir neskuba naudotis naujovėmis, tai 
tokią baltą, lyg švarų popierių, duoną dar 
valgys kažin kiek metų. Bet maitinimosi 
specialistų balsas prieš keletą metų buvo 
toks stiprus ir garsus, kad jis pasiekė ne
maža gyventojų. Jei duona be sėlenų, pir
kite dr valgykite pusryčiui specialiai ap
dirbtų sėlenų gaminius! Tų gaminių su
vartojimas 1975 m. tuoj pakilo 35 procen
tais ir per tuos sekančius metus vis dar ki
lo ligi pat šiol. Dabar parduotuvės gauna 
iš fabriko jų nebe tiek, kiek nori, bet tik 
tam tikrą normą, kuri greit išparduoda
ma, vis trūksta ir trūksta.

Sėleninių gaminių ar gaminių su sėle
nomis yra gana įvairių, bet pačiu geriau
siu laikomas amerikiečių firmos Kelloggo 
„Ali Bran“. Ši firma turi to gaminio mo
nopolį, dėl to niekas kitas neturi teisės 
pradėti pagal tą receptą gaminti. O savo 
fabrike ji nebeįveikia pagaminti tiek, kad 
patenkintų visus pirkėjus. Todėl ji Vali- 
joje pasistatė naują, 14 mil. svarų kaina
vusį fabriką, kuris žada pradėti veikti ge
gužės mėn.

Be kita ko, „Ali Bran“ Britanijoje pra
dėta gaminti 1922 m., bet niekas tada rim
tai nesidomėjo. Dabar, kai parduotuvėse 
dažnai jų pritrūksta, norinčios jų turėti 
moterys, kad užmato, prisiperka ir tam 
kartui nereikalingų atsargų.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Savo septynmetį sūnų apgirdžiau degti
ne, kad sykį išgėręs, daugiau nenorėtų.

(Iš motinos pasiaiškinimo)

Vairuotojas nesustabdė mašinos ir įva
žiavo į vežimą, pakinkytą vienu arkliu be 
užpakalinio šviesos atšvaito.

(Iš akto)

Prašau atleisti iš darbo su tuo, kad ne
galiu dirbti statyboje, nes visą laiką ran
duosi po nedarbingumo lapeliu.

(Pareiškimas viršininkui)

Kaimynų šuo nugraužė kabelį, todėl mes 
dabar negauname vaizdo.

(Iš pokalbio)

Leiskite neatvykti į darbą, nes aš va
žiuosiu su kiaule į supirkimo punktą.

(Kolūkietis— brigadininkui)
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