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ARISTOTELES, WER 1ST DAS?

AMERIKOS KVIEČIAI PLAUKIA Į
SOV. SĄJUNGĄ

Prahoje gyvena toks jaunas filosofas
dr. Juilliluis Tomin. Už pasirašymą tame
garsiajame čarteryje jis buvo išmestais iš
universiteto, beit tuo jo bėdos nepasibai
gė. Jis sakioj amas, dažnai areštuoj amas,
tačiau ir vėl paleidžiamas, nes niekuo ne
nusikalsta. Visa jo (kaltė, (kad privačiuose
namuose nagrinėja norintiems pasiklausy
ti filosofines temas: dėstomas Aristotelio,
Deskarto, Wii'tgenšteino mokslas. Politika
ir jokie bėgamieji reikalai visiškai neju
dinami. Jis visada turi klausytojų, ku
riuos .policija kartais išvaiko. .Dabar To
minas buvo įspėtas nebeskaityti tų pa
skaitų.
Jo tomis paskaitomis susidomėjo anglų
filosofai ir pradėjo važiuoti talkininkau
ti (jlaim. Bet tie svečiai filosofai suimami,
patardami, atgabenami iki sienos, ir va
žiuok sau namo. Neseniai buvo šitaip iš
varytas W. Newton-Smith, o dabar dr. A.
Kermy. Žiupsnelį savo įspūdžių dr. A.
Kenny papasakojo „The Sunday Times“
bendradarbiui.
Sekmadienį jie abu su žmona ties Rozvadovu buvo išsiųsti per sieną. Policinin
kui laisvojo pasaulio pusėje taip pat .įtar
tina pasirodė ta pora, velkanti suniktus
lagaminus. „Kurgi jūs šitaip anksti su
tais sunkiais nalšuliais einat, jei arti
miausia stotis yra už 30 kilometrų?“ Dak
tarais kaip mokėdamas išaiškino, kad jie
Prahoje buvo suimti ir ištremti. O už ką?
Už Aristotelio mokslo aiškinimąsi. „Aris
totelis, wer ist das? Aš turiu išsiaiš
kinti su savo viršininkais“, nusprendė po
licininkas.
Žinoma, čia jiems niekas nesudarė ko
kių kliūčių keliauti namo. Keisti nemalo
numai baigėsi su sienos perėjimu. O Pra
hoje dr. Kermy tardžiusiam slaptosios
policijos pareigūnui rimtai teko varžytis,
nes nėra įstatymo, toris draustų disku
tuoti Aristotelį. Jis buvo suimtas ir iš
tremtas pagal įstatymą dėl ,nusikalsta
moj o chuliganizmo“.
Jo žmoną tardžiusieji valdininkai turė
ję. dar senus mandagumo įpročius, net
įbėgę atidarinėti durų. O jį patį vis sten
gęsi išklausti, apie ką jlis kalbėjo. Kai iš
klausė, tai pasakė: „Mums garbė, kad no
rite su mumis pasidalyti savo moksliniais
pasiekimais, bet...“

Nors prez. Carteris buvo nustatęs, kad
Sov. Sąjungai bus leidžiama iš JAV išsi
gabenti tik 8 mil. tonų grūdų, bet laivi
ninkystės patarėjų firma tvirtina, jog iš
tikro jų Išplaukė 30 mil. tonų. Superka
ir išgabena tarpininkai.
Sov. Sąjungoje esąs apstabdytas 'gyvu
lių plovimas.

ŠVEICARIJOS NEUTRALUMAS

Federalinė Šveicarijos vyriausybė ban
do pripratinti gyventojus prie minties,
kad pagaliau atėjo laikas įstoti į Jungti
nių Tautų organizaciją. Iki šiol Šveicari
ja vengė to žingsnio, laikydamasi neutra.
luino.
Prezidentas G. A. Chevallaz tiki, kad
Šveicarijai neutralumas yra būtinas palai
kyti Europoje pusiausvyrai.
Kai kam tas jos neutralumas atrodo at
šakus, dėl to kai kur tikrai ar įtik apsi
metant į jį žiūrima kaip
agresyvumą.
Štai neseniai Sov. Sąjunga pareiškė Švei
carijai protestą, kad jos spauda parodžiu
si perdaug priešiškų nusistatymų dėl Af
ganistano, Protestą šveicarai 'atmetė, todėl
ir santykiai su Sov. Sąjunga paaštrėjo.
O baigėsi viskas tuo, kad buvo išvaryti
keli sovietų diplomatai, pasireiškę 19771978 m. kaip nepatikimas elementas. Sa
vo ruožtu rusai apkaltino šveicarus, kad
jie prisidėję prie sovietų pareigūno mir
ties. O po to šveicarai dar priglaudė eilę
žymių sovietinių sportininkų ir politinių
pabėgėlių iš Rytų kraštų.
Tokie įvykiai rodytų, kad Šveicarija
yra tvartai nusistačiusi palaikyti Vakarus.
Aplamai, į Šveicariją suplaukia nemaža
nešvaraus kapitalo iš trečiojo pasaulio
diktatorių ir net iš mafijos. Taip pat gali
būti ginčytinas klausimas jos varomoji
ginklų prekyba. Šalis, kuri davė pasauliui
Raudonąjį Kryžių, apie septyniasdešimtų,
jų metų vidurį eksportavo daugiau kaip
už 1'00 milijonų svarų ginklų. Dalis tų
ginklų pateko į kovojančių partizanų ran
kas, be to, jie buvo pardavinėjami ir to.
Moms valstybėms, kaip, pavyzdžiui, ša
cho Iranui.
Nežiūrint nesutarimų su Sov. Sąjunga,
Šveicarija įsiveža iš jos 30 procentų sau
reikalingos alyvos.
Šveicarija yra vienintelė didžioji valsty
bė, kuri nėra įstojusi į Jungtinių tautų
organizaciją. Taip pat ji nepriklauso ir
Europos ekonominei bendruomenei.
O dabar stengiamasi parūpėti kraštą
kad jis pagaliau jau turėtų pasidaryti
Jungtinių Tautų nariu. Bert šveicarai ne
būtinai daro, tai, ko valdžia norėtų —
valdžios propaganda jai nieko nereiškia.
Tačiau šveicarai yra gerai pasiruošę su.
tikti busimąjį pasaulinį karą. Kiekvienas
pajėgus šveicaras turi atlikti karinę prie
volę, o prireikus per 48 valandas gali su
mobilizuoti 500.000 armiją. Ji taip pat nu
matė, kaip reikia apsaugoti savo gyven.
tojus karo metu: užsitikrino, kari kiekvie
nas šveicaras liktų gyvas po atominių bai
sybių. Per paskutiniuosius 15 metų sta.
tytieji namai turi rūsiuose įrengtas ato
mines slėptuves. Tie įrengimai turėtų ap
saugoti 90 procentų jos gyventojų. O gy
ventojų ji turi 6 milijonus.

SEPARATISTAI NELAIMĖJO

NAUJA KRATŲ IR AREŠTŲ BANGA
LIETUVOJE

Kunigų Alfonso Svarinsko ir Sigito
Tamkevičiaus butuose buvo padaryta
krata balandžio 19 d. Bent dviejų kitų
Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narių
kunigų 'butuose irgi buvo padaryta kratai,
bet suėmimų nebuvo. Balandžio 15 d. jie
buvo perspėti, kad jeigu toliau veiks, tai
gali būti suiimti ir apkaltinti platinimu
medžiagos, kuri 'šmeižia sovietinę valstybę
ir visuomenę.
Iš Vainiaus ateina žinios, kad balandžio
9 ir 17 d. ten buvo padarytos kratos Vito
Abručio bute. Paimtas rankraštis, kuria
me kritiškai rašoma apie sovietus, Jis ne
turįs ryšio su kitais lietuviais aktyvistais,
bet esąs kritiškas sovietų valdžios atžvil
giu. Jis turįs giminių JAV-se.
Vilniuje balandžio 25 ar 26 d. buvo su
imtas Jašmantas, apie 50 metų amžiaus.
Jis anksčiau buvęs „Komsomolskaja pravda“ korespondentas. Jo suėmimas sieja
mas ryšiais su Skuodžiu.
Antanui Terleckui sudaryta byla, ku
riai duotas numeris 86. Jis esąs kaltinamas
antisovietine propaganda ir šmeižimu.
Jam gresia 15 metų bausmė.
Juliui Sasnauskui sudaryta atskira nuo
Terlecko byla, kuriai duotas Nr. 82. Atro
do, kad jam primetama mažesnė kaltė,
negu Terleckui.
(Elta)
PROTESTAI DĖL „NOVVA“ LEIDYKLOS
VADOVŲ PERSEKIOJIMŲ

Lenkijoje sėkmingai veikia neoficiali
leidykla ,,Nowa“. Bet jos vedėjas Miros
lav; Chojecki buvo suimtas ir pakaltintas,
kad pavogęs rotatorių. Suimtas ir leidyk
loje įdirbęs Bogdan Grzesiak ir pakaltin
tas tuo pat, kaip ir Chojeckis,
Tačiau dėl tų suėmimų pradėta protes
tuoti tiek Lenkijoje, tiek ir svetur. Griiež.
tą protestą pareiškė Stockholme posėdžia
vusi tarptautinė leidėjų sąjunga. Lenkijos
rašytojų sąjungos Varšuvos skyriaus pro
testą pasirašė 116 narių. Protestavo inte
ligentai, Bažnyčia, disidentai, ir Chojeckiis buvo paleistas.
,,Nowa“ — vienintelė Lenkijos leidykla,
kurios nekontroliuoja cenzoriai.
TURKIJA APRŪPINA IRANĄ

Turkija smarkiai padidino savo ekspor
tą į Iraną, pasinaudodama Vakarų kraštų
jam taikomąja blokada.
Jau esą nugabenta 1.000 tonų kviečių.
Irano parduotuvės esančios užverstos iš
Turkijos atvežamuoju konservuotu mais
tu.
Kadangi Turkijos pasienyje vyksta ko
vos tarp sukilusių kurdų ir Irano kariuo
menės, tai susisiekimas geležinkeliu tarp
abiejų kraštų neįmanomas. Dėl to Turki
joje paskubomis sudaryta transporto
bendrovė, kuri turi 128 sunkvežimius ir
gabena viską, kas reikia, į Iraną.
ĮSPĖJIMAS KOMUNISTŲ PARTIJOMS

Vienuolika Europos komunistų partijų
nedalyvavo tame Paryžiaus pasitarime,
kurį buvo sukvietusios Prancūzijos ir
Lenkijos partijos. Tai buvo jų protestas
dėl Afganistano užpuolimo.
„Praivdoje“ jos griežtai įspėjamos, kad
turinčios remti Sv. Sąjungos užsienio po-

Rašytojui

ROMUALDUI GIEDRAICIUI-SPALIUI
mirus, jo žmonai ANGELEI
nuoširdžią užuojautą reiškia

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos
ir
Lietuvių Namų Bendrovės
Valdybos

Rašytojui
ROMUALDUI GIEDRAICIUI-SPALIUI
mirus,
netekę mums artimiausio malonaus
kultūrininko ir visuomenininko
su giliu liūdesiu reiškiame
A. GIEDRAITIENEI
nuoširdžiausią užuojautą
Bradfordo in apylinkės lietuvių
vardu
Vyčio klubo in skyriaus valdybos

ilitiką. Arba jos remiančios detantę, arba
antidetantę, nes trečio kelio nesą tiems,
kurie atstovauja komunizmui ir darbo
žmonių sąjūdžiams. O sovietinė užsienio
politika esanti verta remti, nes ji prisi
laikanti tikros lenininės tarptautinės liniljos, esanti prieš karus, prieš ginklavi
mąsi, -už taiką, detantę ir taikų sugyveni
mą.

Kanados prancūzai, kurie tirščiausiai
gyvena Quebeco provincijoje, jau seniai
nori sudaryti savo nepriklausomą valsty
bę. Kartais jų kraštutinieji prasiveržia
net teroro veiksmais.
Dabar jiems buvo leista balsuoti refe
rendume, ar nori gauti savivaldą, ar pa
silikti Kanados federacijoje. 59,5 procen
tai rinkėjų pasisakė prieš nepriklausomy
bę. Tačiau federalinė vyriausybė kviečia
TARP JŲ IR LIETUVIS CEKANAVICIUS
separatistų vadus įtartis dėl reformų, ku
Neoficialusis komitetas, kuris tyrinėja rios leisitų atskiroms provincijoms sava
rankiškiau tvarkytis.
psichiatrijos panaudojimą
politiniams
tikslams, paskelbė, kad ryšium su busimą
ABIEJŲ PUSIŲ NUOSTOLIAI
ja olimpiada Sov. Sąjungoje 15 disidentų
buvo uždaryta beprotnamiuose.
Afganistano sostinėje Kabule esą areš
Tarp jų išvardijamas ir Arvydas Ceka- tuota apie 600 studentų, o iŠ viso to mies
to srityje apie 3.000. Kiek anksčiau mieste
navičius.
Policija stengiasi sulikviduoti ir tą ko buvę nemaža iššaudyta ir šimtai sužeista
misiją, kuri tyrinėja psichiatrijos panau moksleivių, kurios buvo išėjusios į gatvę
dojimą politikai: areštuoti du jos nariai demonstruoti ir šūkavo prieš Sov. Sąjun
gą lir Karmalio vyriausybę.
— Bachminas ir dr. Temovskis.
Gazniio provincijoje per ilgiau užtruku
sį puolimą žuvę apie 200 sovietinių karių.
SUKILIMAI PIETŲ KORĖJOJE
Kitu atveju buvę sunaikinta apie 160 tan
Skelbiama, kad neramumai yra apėmę kų. Karinėmis uniformomis apsirengę su
apie 16 miestų Pietų Korėjos Čolanamdo kilėliai užpuolę 600 tankų koloną. Tada
provincijoje, o tikras sukilimas vyksta tankai“ pasukę į užminuotus laukus.
Kwangju mieste, kurį laiko apsupusi ka
LIBIJOS BUDELIŲ CENTRAS
riuomenė.
ROMOJE?
Neramumų ir sukilimo pradininkai esą
studentai, kurie reikalauja paleisti suim
Romos policijos viršininkas tikina, kad
tuosius opozicijos vadus ir pašalinti iš vy tas miestas dabar yra centras žudikų, ku
riausybės generolą Čun. Studentus remia riuos Libijos prez. Gadafis siunčia šaudy
gyventojai.
ti negrįžtančių namo savo piliečių, jo re
Bijomasi, kad tais neramumais nepasi žimo priešų.
naudotų komunistinė šiaurės Korėja ir
nepradėtų žygio į Pietų Korėją. JAV ne RYTAI DIDINS IŠLAIDAS GYNYBAI
tik įspėjo šiaurės Korėją, bet pasiuntė
Rytų Volkiletiljos vadas Honeokeiris pa
lėktuvų ir lėktuvnešį į Korėjos vandenis.
Vėlesnėmis žiniomis, Kwangju miestas reiškė, kad Varšuvos sąjungai priklausan
tieji kraštai sutarė padidinti išlaidas gy
buvo užimtas.
nybai. „Rytų Vokietija pasiryžusi aukotis,
PREZIDENTAS KRITIKUOJAMAS DĖL kai būtinai reikia dar labiau sustiprinti
sąjungą, kad ji galėtų pasipriešinti kari
KELIONĖS Į VARŠUVĄ
nei grėsmei iš Vakarų“, sakė jis.
Kol kas Prancūzijos, prez. Gascardo žy
Manoma, kad tai reiškia, jog Sov. Są
gį į Varšuvą susitikti su prez. Brežnevu junga reikalauja savo satelitus prisidėti
užgyrė tik Vokietijos kancleris Schmidtas, prie brangiai kainuojančios Afganistano
kaip žingsnį teisinga kryptimi, ir prancū okupacijos.
zų komunistų partijos laikraštis „Humanite“ — tas susitikimas buvęs skubus ir
RELIGIJA KINIJOJE
būtinas.
Kinijos Ginghai provincijos laikraštis
Vašingtonas ir didžioji dalis Europos
Ekonominės Bendruomenės kraštų į tą rašo, kad ten komunistų partijos nariai
kelionę žiūri su nepasitenkinimu. Brėžiu pradėjo praktikuoti islamo religiją, kai
deniais važiavęs nepasitaręs su sąjunginin kur vietiniai partijos vadai esą jau mulos.
kais. Vokiečių spauda ypač piktai pasi Tai nesideriną su marksizmu - leninizmu.
Toje šiaurės vakarų provincijoje gyve
sakė. Pagali prancūzų spaudą, iš to tik
rusai laimėsią, prezidentas patekęs į na daugiausia tautinės mažumos.
O Kinijos žinių agentūra praneša, kad
spąstus — tai esąs antras Muenchenas.
Nors po to susitikimo prez. Giscardas pirmą kartą po 18 metų į Pekiną suva
pareiškė, kad kai (kuriais užsienio politi žiavo į savo sinodą apie 200 katalikų vys
kos (klausimais abiejų pusių pažiūros ne kupų, kunigų, moterų vienuolių ir pasau
sutampa, beit „Pravda“ labai teigiamai liečių išsirinkti naujos vadovybės ir per
pasimatymą įvertino.
žiūrėti savo konstitucijos.

7 dienos
— Austrijos, Belgijos, Olandijos, Airi
jos, Italijos ir Švedijos atletai nutarė ne
paklausyti savo kraštų vyriausybių drau.
dimo nedalyvauti olimpiadoje — jie ne
tarė važiuoti į Maskvą (anksčiau šitaip
yra nusistatę Prancūzijos ir Britanijos
sportininkai).
— Po pusantro mėnesio užtrukusių pa
sitarimų Belgijoje sudaryta nauja šešių
partijų koalicinė vyriausybė, vadovauja
ma Martens, kurį buvo. nuvertus!, jo pa
ties krikščionių demokratų partija.
— Gegužės mėn. Britanija turėjo 1.509.
191 bedarbį — didžiausias kiekis po karo.
— JAV, Vašingtono valstijoje, visa jė
ga prasiveržė St. Helens kalno ugniakalnis.
— Kai Miamyje, JAV, buvo išteisinti 4
buvę poliiciniinkiai, pakaltinti juoduko nu
žudymu, kilo didžiulės riaušės, Šimtais
areštuota, keliolika žuvo, ir nuostolių pri
daryta daug (o viso įvykio apimtį rodytų,
kad riaušių malšinti buvo sutraukta 3.800
policininkų).
— Airijos ministeris pirmininkas Haughey pareiškė, kad jo tikslas yra apjungti
visą Airiją, taigi ir dabar Britanijos val
domą šiaurinę dalį (Ulsterį).
— Gegužės 22 d. į JAV laiveliais buvo
atplaukę 67.000 kubiečių.
— Irane mirti nuteisti 20 asmenų, ku.
rie platino narkotikus.
— Miamyje, JAV, juodukų sukeltosios
didžiulės riaušės aprimo.
— Kinijoje praeitais metais buvę par
duota 29 milijardai kino teatro bilietų.
— Indijos Karnartakos valstijoje sugriu
vo statomasis fabrikas ir žuvo daugiau
kaip 100 jį stačiusių darbininkų.
— Graikijos policija suėmė tris litaij tė
čius, įtariamus, kad jie, vykdydami savo
prez. Gadafio politiką išžudyti užsieniuo
se gyvenančius jo režimo priešus, nušovė
vieną tokį ir norėjo jau pabėgti.
— Kinijoje nuteistas mirti ir sušaudy
tas valdininkas, kuris prieš 19 metų pa
vogė 889 uncijas aukso dir dabar norėjo
dalį parduoti (ir žmona buvo nuteista
mirti, bet ta bausmė pakeista 2 metais
bandomojo laiko, o jį įskundęs banko pa
reigūnas gavo 800 juanų — 533 dol. ir
buvo paaukštintas).
— Vengdama didesnių įtempimų su Sov.
Sąjunga, Japonija esanti pasiryžusi at
mesti Kinijos vado Hua siūlymą sudaryti
aintisovdetinę saugumo sistemą, į kurią
įeitų JAV, Europa, Kinija ir Japonija.
— Vatikanas pradeda leisti mėnesinį
„Osservatore Romano" priedą lenkų kal
ba, pirmas jo numeris, už sausio-vasario
mėnesius, jau siuntinėjamas (atspausta
60.000, į Lenkiją siunčiama 40.000).
— Prasidėjus sunkiai numalšinamoms
studentų riaušėms, Pietų Korėjoje įves
tas griežtas karo stovis, ir civilinės val
džios veikla sustabdyta.
— Italijos raudonosios brigados grasina
panaudoti teroro priemones prieš Europos
Ekonominės Bendruomenės valstybių va
dovus, kai jie birželio mėn. susirinks į
Veneciją tartis.
— Ventimiglia vietoje (Italija) policija
surado 84 m. našlės griaučius — ją miru
sią suėdė katės, kurių ji laikė 10, ir tos
katės pradėjo viena kitą ėsti, o likusios
išdvėsė.

KAS UŽ IR KAS PRIEŠ PREZIDENTĄ

Rašoma, kad Prancūzijoje prez. Giscamdo pasitarimus su prez. Brežnevu už
giris tik komunistų partija ir Sov. Sąjun
gos lamlbaisadoriuis Červonenka, kuris sa
DR. A. GERUTIS APIE LIETUVIŲkąs, kari dabartinis prezidentas laikosi de
UKRAINIEČIŲ SANTYKIUS
Gaulle'io linijos.
Visi kiti politikai smerkia tą jau įvy
Ukrainiečių žurnalas „Sučasnistj“ (Da
kusį pasimatymą. Net ir paties preziden
to partijos vadai smerkią savo išrinktąjį. bartis) gegužės mėnesio numeryje paskel
bė Lietuvos Diplomatinės Tarnybos nario
dr. Alberto Geručio straipsnį apie lietuvių
-ukrainiečių santykius tarp abiejų pasau
Staigiai mirus rašytojui
linių kairų, kai Lietuva buvo atkūrusi ne
ROMUALDUI GIEDRAICIUI-SPALIUI
priklausomą valstybę.
jo žmoną ANGELĘ gilaus liūdesio
Kaip savo laiku rašyta, mūsų tautietis
valandoje užjaučia ir kartu liūdi
laikė praeitų metų spalio pabaigoje Ber
ne paskaitą Šveicarijoje gyvenantiems uk
D. Banaitis
rainiečiams. Toji paskaita nūn paskelbta
minėtame ukrainiečių žurnale, leidžiama
me Muenchene, Vokietijoje. ,,Sučasnistj“
išeina jau 20 metų ir laikomas vienu ilš
ukrainiečių' žymiausių periodinių Iteiidii.
Mielai Prieteliui
nių, apie kurį buriasi ukrainiečių viduri
ROMUALDUI GIEDRAICIUI-SPALIUI
nės kartos emigracija, (atsiradusi laisva
netikėtai mirus, jo žmoną
me pasaulyje po antrojo pasaulinio karo.
skausmo valandose nuoširdžiai
Straipsnyje, užimančiame 10 žurnalo
užjaučiame
puslapių, 'autorius pavaizdavo, kaip nepri
O. J. Benderiai
klausomos Lietuvos organizacijos (Šaulių
Sąjunga, Vilniui Vaduoti Sąjunga ir kt.)
glaudžiai bendradarbiavo su ukrainiečių
organizacijomis ir veikėjais, kurie rūpi
nosi' Ukrainos laisve. Laikotarpyje tarp
Mylimam Kolegai Rašytojui
abiejų pasaulinių karų Lietuvos politika
R. GIEDRAICIUI-SPALIUI
pasiskyrė savo svarbiausiu tikslu atgauti
mirus, jo žmonai ANGELEI
sostinę Vilnių. Kai Vakarų Ukrainos teri
rieiškia širdingą užuojautą
torija su Lvivo miestu priešakyje buvo
lenkų užimta, atsirado savaime interesų
P. B. Varkala
bendrumas tarp lietuvių ir ukrainiečių.
Yjpač artimi ryšiai buvo palaikomi su Uk

Vienodi siekimai

rainiečių Tautine Organizacija, kurios va
dovaujantis veikėjas buvo pulkininkas
Eugenijus Konovalec, žuvęs 1938 m. Rotterd'ame (Olandijoje) nuo GPU agento
pragaro mašinos.
Dr. A. Gerutis straipsnyje papasakojo
Ir apie savo ryšius su ukrainiečiais, kai
gyveno Berlyne ir Ženevoje. Autorius
taip pat Šveicarijoje susitiko su pik. E.
Konovalecu.
Dar viena įdomi smulkmena: autorius
straipsnyje pamini dr. Dovą Zaunių, už
sienių reikalų ministrą, susitikusį Žeme,
voje su pik. E. Konovalecu. Apie šį susi
tikimą kažkaip sužinojo lenkai, greičiau
siai per vielšbučio tarnus, tarnavusius
lenkų žvalgybai. Lenkų spauda iš susiti
kimo padarė didelę sensaciją, apkaltinda
ma Lietuvos valstybės vyrą bendnaidar.
biavimu su „ukrainiečių teroristų vadu“.
Savo straipsnyje dr. Gerutis pastebi,
kad anų laikų lietuvių- ukrainiečių bend
radarbiavimas vyriausiai buvo nukreiptas
prieš Lenkiją, tori laikė savo rankose
sostinę Vilnių. Po antrojo pasaulinio karo
padėtis iš pagrindų pasikeitė, šiandien ir
lietuvių, ir ukrainiečių, ir lenkų tautos
paglemžtos Sovietų Rusijos, šiandien vi
sos nerusiškos tautas turi suburia savo
jėgas prieš sovietinį imperializmą ir vie
ningai kovoti prarastaj ai laisvei atgauti.
Šia proga galima pastebėti, kad gegu
žės mėn. Šveicarijoje lankėsi žinomas uk
rainiečių disidentas gen. Grigorenko. Ber
ne su juo kalbėjosi mūsų tautietis. Tiek
generolas, tiek jo žmona pasakojo, jog,
būdami Sovieinjoje, jie palaikė atrtimą
ryšį su lietuviais, kovojančiais už žmo
gaus (teises ir savo tautos laisvę.
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Fr. Skėrio sidabrinis jubiliejus
Balandžio 18 d. sukako 25 metai nuo tenka užtukti ir ,.Europos Lietuvyje“ ir
Fr. Skėrio įsidarbinimo Vasario 16 gim visuose (kituose mūsų tremties laikraš
čiuose.
nazijoje.
F. Skėrys yra aktyviausias lietuvių
Janiais Fracas Skėrys gimė 1919 m. lie
pos 2 d. Kalenu kaime, Lauksargių vis., evangelikų veikėjas Vokietijoje. Jis nėra
Pagėgių laips., Klaipėdos krašte vidutinio suvokietėjęs kaip dauguma kitų Klaipė
ūkininko šeimoje. 1926-32 m. jis lankė dos krašto lietuvių, visą savo gyvenimą,
Kalėnuose pradžios mokyklą, 1932-37 m. kiek sąlygos leido, tarnavo ir tarnauja
Pagėgių Donelaičio gimnaziją, 1937-40 m. lietuvybei. 1956 m. F. Skėrys savo įgyveni,
Tauragės valstybinę mokytojų seminari mo tikslą apibrėžė: „Tremtyje noriu iš
ją, kurią baigė 1940 m. birželio 17 d., laikyti lietuviškumą, tautinį solidarumą,
įsigydamas atestatą, suteikiantį pradžios toleranciją ir lygiateisiškumu pagrįstą
mokyklos mokytojo teises. Mokytojavo vienybę. (Pasiryžimas išlaikyti lietuvybę
iki 1941 m. Žemaičių Naumiestyje. Re- ir nepriMhausomylbėls (Lietuvai |trlolšldimials
patrijiavęs į Vokietiją, mokytojavo įvai
riose repatrijanitų stovyklose. Bet jam
pavyko grįžti i Klaipėdos 'kraštą. Ten gy
vendamas, gavo mokytojo vietą Tilžės
apskrityje. Kadangi gyvendamas Klaipė
dos krašte daugiau įlinko į lietuvius, na
ciai jį 1943 m. ištrėmė į vidurio Tuer'ngiją. Karuii pasibaigus, iki 1951 m., F.
Skėrys dirbo įvairiose įmonėse tarnauto
ju, o 1951-53 m. sporto vadovu didelėje
įmonėje. 1953 m. pabėgo iš Vokiečių Demo
kraitinės Respublikos į Vokietijos Federalinę Respubliką — į laisvę. (Apsigyvenęs
Marmhejme, iki 1955 m. jis dirbo tarnaus
toju įmonėje. 1955 m. balandžio 18 d. pra
dėjo mokytojo pareigas Vasario 16 gim
nazijoje, dėstydamas vokiečių k. ir mate
matiką žemesnėse (klasėse ir evangelikų
tikybą visose klasėse.
1974 m. birželio 9 d. jis Bremene buvo
ordinuctas į evangelikų diakonus ir nuo
to laiko religiškai aptarnauja visos pietų
Vokietijos lietuvius evangelikus. Nuo
1974-75 mokslo metų pradžios F. Skėrys
Viaisario 16 gimnazijoje ledėsio tik evan
gelikų tikybą visose Masėse. 1977 m. sau
sio 1 d. jis buvo pakeltas i pilnateisius
evangelikų kunigus.
Šalia savo profesinių pareigų F. Skėrys yra miano aukščiausias 'tikslas. Su giliu
plačiai pasireiškia kaip visuomenės vei tikėjimu į Dievo pagalbą, F. Skėrys šios
kėjas. Prieš 'antrąjį pasaulinį karą Lietu savo programos laikėsi ir tebesilaiko iki
voje j'ils priklausė Lietuvos Skauitų Są šios dienas. Neprklauisydamais jokiai po
jungai ir Šaulių Sąjungai. Tremtyje labai litinei pairtij'ai ar partiniam susigrupavaaktyviai dirba Vokietijos Lietuvių Ben mui, F. .Skėrys nedalyvavo smulkiuose
druomenėje: nuo 1959 m. iki dabar, išsky kasdieniniuose ginčuose, bet dirbo lietu
nus vieną kadenciją, yra VLB tarybos vybei, stovėdamas aukščiau susiskaldžiu
narys, 1962/63 m. ir 1966/67 m. buvo VLB sių grupių. Jam buvo ir yra svarbi lietu
valdybos narys, 1956/57 m. ir 1958/59 m. vybė savo pilnybe, o ne vienos ar kitos
priklausė VLB garbės teismui, o VLB lietuvių grupės nauda. Konfesiniu (atžvil
kontrolės komisijai priklauso ligi dabar giu F. Skėrys yra didėlis ekumenės puo
selėtojas, vienas pirmųjų įnešęs ekume
jau daugiau kaip dešimtmetis.
nės
idėjas į Vokietijos lietuvių visuome
(Be -savo (tJasScgiinių mokytojo pareigų
Vasario 16 gimnazijoje, F. Skėrys daug nę.
Vasario 16 gimnazija dėkoja F. Skėriui
yra dirbęs ir dirba savanoriškai su mo
kiniais, ypač su evangelikais. Nuo 1955 už ištikamybę per dvidešimt penkerius
m. sėkmingai vadovauja Evangelikų Jau metus, per pilną ketvirtį šimtmečio. F.
nimo Rateliui. Kasmet per paskutinį dvi- Skėrys Vasario 16 gimnazijoje yra prisi
deSimtpenkmetį kartu -su katalikų kape dėjęs prie šimtų mokinių lietuvybės jstitilionu yra suorganizavęs ir pravedęs Va kiinimo -susiformavimo, jlis yra vieniais pa
sario 16 gimnazijos mokinių Kalėdų eg grindinių gimnazijos pamatų. Vasario 16
lutes. Jau per 20 metų kasmet suorgani gimnazija tikisi, kad jis dar ilgai darbuo
zuoja evangelikų mokinių ekskursijas ap sis jai. Be F. Skėrio Vasario 1-6 gimnazi
žiūrėti artimesnių ar tolimesnių Vokieti jos ateities beveik negalima -įsivaizduoti.
Petras Veršelis
jos (įžymybių, o per paskutinius 15 metų
praveda evangelikams mokiniams adven
P. S. Fr. Skėrys yra nuo 1977 m. Lietu
to šventes. Be to, nuo 1955 m. religiškai vių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios -at
globoja Vasario 16 gimnazijos evangeli stovas Vasario 16 gimnazijos Kuraitorijo
kus skautus ir skautes.
je.
Spaudoje F. Skėrys laibiausiai reiškiasi
Laisvai mokėdamas vokiečių kalbą ra
evangelikų žurnaluose „'Mūsų Sparnuo šo straipsnius vokiečių spaudai iir popu
se“ ir „Svetyje“, bet jo straipsnių dažnai liarina ne tik gimnazijas, bet :tr lietuvių

Su lietuviais
pasaulyje
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
LITERATŪROS PREMIJA

JAV Lietuvių Benldiruomenės Kultūros
Taryba, Krašto Valdybai (pritariant, savo
1-980 m. balandžio 9 d. posėdy nutarė
įsteigti Lietuvių -Bendruomenės Literatū
ros premiją. Premijos dydis — trys tūkstalnčiiai dolerių. 'Premijos sąlygos sutartos
su Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba.
Pirma. Premija -skiriama tik atsižvel.
giant į išvarstomojo kūrinio vertę.
Antra. Lygiomis teisėmis su spausdin
taisiais veikalais premijuotai ir rankraš
čiai.
Trečia. Premija 'skiriama už geriausią
svarstomųjų metų grožinės literatūros
kūrinį arba už lituanistinės tematikos hu
manitarinio ‘turinio mokslo veikalą.
Ketvirta. Premijai veikalus atsiųsti
paiškuitinė data — gruodžio 31-oji diena.
Penkta. Premijos komisiją sudaro trys
Kultūros Tarybos skirti niariiai ir du Ra
šytojų Draugijos atstovai (nebūtinai
Draugijos nariai).
Žiu metų vertinimo komisijos sudėtis
bus paskelbta vėliau.
Informacijų premijos klausimu kreip
tis j JAV LB KT vicepirmininką Viktorą
Mariūną šiuo adresu: 1994 Beverley Hills
Dr. Richmond Hits, Ohio 44143, USA.

Ji įsėdėjo už stalo labai rimta ir santū
ri. Bet tokia rimta ji buvo tol, kol 'tėvas
ant stalo pastatė atkimštą vyno bonką.
Tada mano kūma iš karto pralinksmėjo
■ir pasidairė labai šneki.
— Kam to reikėjo, broli! (ji tėvą vadi
no broliu), — sakė ji linksmai, žiūrėda
ma į bonką.
Kūmos sodyba buvo didelė ir pasislė
pusi po dideliais dideliais medžiais. Aš
tegalėjau matyti tik jos trobos baltą ka
miną Virš tų medžių. Daugiausia domė
jausi kūmos sodnu, kurio žiogrius rėmė
si į mūsų pievą. Ir tik pavasarį, kai vais
medžiai sužydėdavo, ir rudenį, kai vai
siai šakas lenkdavo prie žemės.
— Nelįsk į kūmos sodną, dar tau kojas
pamuš, — įspėdavo motina, kai prisipažiindavau buvęs prie sodno.
— Kūma ir pati atneš kada nors obuo
lių, — sukeldavo viltis motina.
(Bet kūma ne tik neatnešė nei obuolių,
nei' gružių, bet ir pati daugiau nebeatėjo,
nes nuo paskutinio pas mus atsilankymo
vos pusmetį pagyvenusi mirė.
Sesers Vėros rūtų darželis. Apie jį ra
šau ne vien dėl to, kad šitame mažame
žiemės gabalėly sesers, kaip ir daugelio
lietuvaičių, pynėsi svajonės ir gimė vil
tys, jog pagaliau vieną kartą per sniegus
Ir pusnis, eiklų žirgelį pasikinkęs, at
skambės jos 'išrinktasis, 'bet ir dėl to, kad
tais darželis po gluosnio buvo didžiausia
puošmena mūsų skurdžios sodybos.
Jis buvo įruoštas tarp gyvenamojo na
mo ir kelio pietvakarių pusėje. 'Brolis
(Pranas buvo jį gražiai žogriiu aptvėręs.
Daržely tarp įvairių formų lysvių take
liai buvo laikomi visada švarūs ir kiek
vieną šeštadienį pabaustam! švariu smė
liu, kurį dažniausiai man tekdavo parneš
ti. Kaip paprastai rūtos užėmė čia pačią
garbingiausią vietą. Nors ir kitos gėlės

buvo jos mylimos Ir motiniškai globoja
mos, (bet rūtos -visada (būdavo dėmesio
centre. Ir nestebėtina, juk rūtelė žaliavo
ne vien daržely, bet ir jaunosios vainikė
ly. Todėl ir mano įsesuo (kiekvieną rude
nį, kol rūtos dar 'gražiai žalios, gražiau
sias ir žaliausias šakeles, atsargiai ir su
meile nukarpiusi, sudėdavo į molinį puo
dą. Tada tą puodą įleisdavo į negilią duo
butę, apdėdavo eglės .ar kadagių šakelė
mis ir palikdavo žiemai. Jei žiemą kuriai
nors jos draugei prireikdavo tų žalių rū
tų, atkasusi sniegą ir nuėmusi šakas, pa
imdavo tiek, kiek tam kartui reikėdavo.
Išimtas šakeles -tuojau pat pamerkdavo į
šaltą vandenį, ir jos greit atgaudavo gy
vybę ir pasidairydavo tokios pat žalios,
kaip ką tik nuskintos. Tokiu pat būdu
atgaivindavo 'ir našlaičių žiedus, kurie
užsilikdavo rudenį.
Daržely būdavo gausu Visokiausių gė
lių, kurių vardus sunku beatsiminti. Bet
dar yra išlakę atminty bent tiek: pinavijos, lelijos, jokūbėdiiai, įvairiausi jurgi
nai, gauruotosios mėtos, paprastosios
mėtos, šalmėtės, šontos, meti'lės, pažiog■rialis glaustėsi vilkadalgiai, nasturtos vi
sada žydėjo prie vartelių, o razedos gau
siai kvėpino iš širdies pavidalo ežės.
Dievmedis smilkė kodylą pačiame kampe
prie kelio, o priėšais, kitame kampe, su
dievmedžiu rungėsi kvepalais jazminas.
(Pagaliau vieną žiemą ir seseriai pačiai
prireikė tų žaliųjų rūtų. Kartą vieną po
pietę pro mūsų langus praskambėjo gra
žiu arkliu kinkytose rogutėse jaunas ūso
rius.
— Mama, jei tas atvažiuotų, tuojau už
jo eičiau, — sako sesuo, mačiusi pro lan
gą praskambėjusį ūsorių.
— Je, je, o kada atvažiuotų Ir nebeno
rėtum eiti? — atsiliepė motina.
Sesuo nuo lango nepasitraukė. Skam

RAŠYTOJAS APIE RAŠYTOJĄ...

tai nesudarę problemų, nes j'ils yra jpra.
tęs žaisti šlapiose ir sausose aikštelėse.
šįmet mirusio rašytojo Juozo PetrėnoTikimės, kad Vitas varžysis ir WimTarulio peleniai bus nusiųsti į Lietuvą. Jo bledono turnyre Londone liepos mėnesį.
ilgų metų (bičiulis rašytojas Liudais Do
vydėnas šitaip rašo „Dirvoje“ (Cleve
IR TAIP GARSINA LIETUVĄ
land) :
„Ten pelenus pasitiks Antanas Bara
Čilkagietis Kazys Bartašius audžia į
nauskas, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuo knygas įdėti puikias lietuviškas juoste
lis ,Juozas Tumas-Vaižgantas, Kazys Bin. les. Tos jo juostelės jau kuris laikas iš.
kils ir... bus (didelis artimųjų kūrybos ‘bi statomos Vašingtono Kongreso bibliotekos
čiulių būrys, aukštaičių, žemaičių, suval suvenyrų 'skyriuje. Kasdien tūkstančiai
kiečių. Juozas Petrėnas — Petras Tamu bibliotekos tarnautojų, bibliofilų jas ma
lis bus savas tarp savų, žinomas tarp ži to, o turistai labai perka. Prie kiekvienos
nomųjų.“
parduodamosios juostelės yra prisegtas
atitinkamas tekstas, kuris paaiškina
A. MIKULSKIO SUKURTASIS
juostelės lietuvišką pobūdį.
RELIGINIS HIMNAS
K. Bertašiaus juostelės susilaukė spau
Klevelando Dievo Motinos parapijos dos dėmesio.
šventovėje Čiurlionio ansamblis atliko re
DOSNI AUKA
liginį koncertą — himną ,,Septyni Kristaus žodžiai“, kurį sudaro maldos ir gies
Australijoje gyvenanti savanorė kūrė
mės. Įspūdingą himną sukūrė pats an
samblio vadovas-dirigentas Alfonsas Mi ja Ona Šalkauskienė, sėkmingai parda
vusi namus, didėlę dalį gautųjų pinigų
kulskis.
paslkitetė lietuviškomis organizac|i|jtoms,
jų tarpe ir „Mūsų Pastogei“ 3.000 dale,
VITAS GERULAITIS LAIMI
rių.
New Yorko Forest Hill lauko teniso
O. Šalkauskienės vytras, kaip rašoma
čempionų turnyre Vitas Gerulaitis leng
„Mūsų Pastogėje“, bolševikų okupacijos
vai laimėjo prieš John McEnroe.
metu buvo suimtas ir nukankintas. Atvy
Vitas prieš šį Amerikos žaidėją buvusį kusi į Australiją, išmokslino sūnų Hen
Nr. 2 šįmet laimi jau trečią karią. Šios riką, kuris buvo iškilęs į pirmaeilį dai
rungtynės jam davė 50.000 svarų.
lininką Australijoje. Pernai jos sūnus
Žaidynių metu smarkiai lijo, bet Vitui staiga mirė.

1980 METŲ MUZIKOS PREMIJA
ALFONSUI MIKULSKIUI

27-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ

JAV LB Kultūros Taryba savo posėdy
balandžio 9 d. paskyrė 1980 metų muzikos
premiją 1.000 dolerių — ALFONSUI MI
KULSKIUI.
Premijos mecenatas — -Lietuvių Fon
das.
Šia premija JAV LB Kultūros Taryba
norit pagerbti Alfonsą Mikulskį už jo nuo
pelnus Lietuvos liaudies dainos ir muzi
kos menuli ir įsijungti į (bendrą Alfonso
Mikulskio kūrybinio darbo 50 metų su
kakties atžymėjimą.

1980 m. rugpiūčio 9-16 d. d.
Austrija, Innsbruck as, „Haus der
Begegnung“, Tschurtschenthaleretr. 2
šeštadienis, rugpiūčio 9 d. — 20.00 vai.
Susipažinimas.
Sekmadienis, rugpjūčio 10 d. — 9.00 vai.
Pamaldos. 10.00 vai. Atidarymais. 10.30
vai. Dr. Albertas GERUTIS (Bernas):
„Lietuva žlugimo pavojaus akivaizdoje
(Vilnius mūsų — Lietuva rusų)“. 15.00
vai. Tautinių šokių koncertas, atliekamas
Zuericho (ansamblio „Viltis“, vadovė Jo
ana STASIULIENĖ. 19.30 vai. TĖVYNĖS
VALANDĖLĖ: K. Donelaičio 200 m. nuo
mirties minėjimas — Vincas NATKEVI
ČIUS (Viemheimas): ,,Metų“ idealinės ir
estetinės vertybės“. „Metų“ ištraukų
skaitymais — Eglė
JUODVALKYTĖ
(Muienchėmas) ir kt
Pirmadienis, rugpjūčio 11 d., 10.00 vai.
Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas (Cinci
nnati): „Kultūra, pažinimo stilius ir as
menybės vystymasis“. 20.00 vai. Dr. Kaje
tonas J. ČEGINSKAS (Muenchenas): ,,Lie
tuvos laisvės kovos 1940-1980“.
Antradienis, rugpjūčio 12 d., 10.00 vai.
Kun. prof. dr. Povilais RABIKAUSKAS,
S. J, (Roma): „ Konstantino Sirvydo as
muo ir reikšmė“. 20.00 vai. Valteris BA
NAITIS (Fuerstenberg): „40 metų Lietu
vos okupacijos“.
Trečiadienis, rugpiūčio 13 d., 10.00 vai.
Dr. Kęstutis GIRNIUS (Muenchenas):
„Pagrindinės dabarties moralės srovės“.
20.00 vai. Jaunimo simpoziumas: „(Metai
po Jaunimo Kongreso“.
Ketvirtadienis, rugpiūčio 14 d., 10.00
vai. Kun. Alfonsas SAVICKAS (Bad
Woerishofen): „Simboliai C. G. Jung gel

VIENA DIENA SEINŲ BAŽNYČIOJE

Brazilijoje dirbąs kun. Pranas Gavė
nas, kaip raišo „Tėviškės Žiburiai“, lan
kėsi (Seinuose. Sausio 27 d. jis norėjo atlafikyti mišias Seinų bazilikoje, bet kle
bonas kun. Rogovskis neleido.
Lietuviai, kaip visada, po lenkiškos su
mos ėmė giedoti lietuviškas giesmes. Ta
da kun. P. Gavėnas pranešė jiems, kad
jam neleido laikyti mišių. Lietuviams
giedant, kažkas bazilikoje įjungė burz■gantį trukdytuvą-burzgį. Lietuviai nepai
sė ir giedojo toliau, o svečias iš Brazilijos
apdovanojo juos atsivežtomis dovanomis
— rožiniais ir paveikslėliais. Tada vieti
nis klebonas kreipėsi į miliciją, skųsda
masis dėl lietuvių keliamo triukšmo. Mi
licija neatvyko.

tautos bei Lietuvos vardą vokiečių visuo
menėje. Nuo 1955 m., kaip narys, dirba
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Vyr. Baž
nyčios Taryboje iki šiai dienai. Su spau
dos agentūromis palaiko gerus ryšiu.

Domas Burneikis balo garsas vėl pasigirdo.

Žemaičio atsiminimai

1980 m. birželio 2 d. Nr. 22 (1512)

Netrukus įva
žiavo į kiemą ir sustojo.
— Vo, jergulėliau, juk ir atvažiavo!—
Šūktelėjo sesuo, bėgdama į kitą trobą.
Tas ir buvo jos žadėtasis. Tai buvo
Pranais Jurkus iš Krėpštų, Žarėnų vis.,
Krėpštų dvaro ūkio nuomininko turtingo
jo senojo Jurkaus sūnus, kuris ir tapo
mano sesers vyru ir mano svainiu.
Sesuo savo rūtų darželį mylėjo ir mo
tiniškai glabojo ne tik ligi vestuvių, bet
ir (tada, kai užgriuvo ją ir vaikai ir ne
pabaigiami darbai. Visada ji rado valan
dėlę laiko užeiti į darželį ir apravėti, ap
tvarkyti. Aš rūpinausi, kad takiai būtų
pabarstyti smėliu šeštadienių vakarais.
Tur būt, ji darželio neužmiršo ir ligi
pat savo 'amžiaus galo.
„Gondrinė“. Į vakarus nuo mūsų- sody
bos buvo keliolikos ha pelikė Gondrinė.
Ji gavo vardą, matyti, nuo to, kad kiek
vieną rudenį, prieš išlėkdami į šiltus
kraštus, į ją susirinkdavo gandrai. Jų
čia sulėkdavo gal šimtas, o rasi ir dau
giau. Pradėdavo lėkti popietinėmis valan
domis. Ir įtik gražia, ramia ir be vėjo die
ną. Kiekvieną naujai atlekiantį anksčiau
susirinkusieji pasitikdavo garsiu kaleni
mu. Gal sveikino, o gal ir papeikimą tuo
reiškė už pasivėlavimą. Tą dieną čia gy
venusioms varlėms būdavo 'tikros sker.
dynės. Kai gandrai pradėdavo rinktis,
tėvas mudviem su broliu Kaziu drausda
vo eiti net 'arčiau pelkės, kad nebaidytu
mėme paukščių.
— Te jie ramiai pasišneka prieš palik
dami mūsų žemę, — sakydavo.
Pelkėje gandrai vaikštinėdavo ir tarš
kėdavo iki vėlumos. Kitą rytą jau nebe
būdavo nė vieno. Tada tėvas mudu siųs
davo apžiūrėti pelkę, ar nėra kur karkly
ne paliktas koks paliegęs. Jis tvirtinda
vo, kad nesveiką gandrą kiti apipainioja
karklais ir palieka čia mirti. Ar taip svei
ki gandrai elgėsi su savo paliegusiu gi
minaičiu — nežinau, bet mudviem tokio
nepasisekė rasti.
Gal tik visi sveiki čia susirinkdavo. Bet

kad tokių atsilikėlių yra — tikras daly
kas. 1940 m. rudenį Kulių miestelio lau
kuose pats mačiau tokį. Kol nešalo, varg
šas, vaikštinėjo 'Jaukuose, rankiodamas
sliekus ir vabalus. O kai ėmė šalti, kaž
koks ūkininkas jį priglaudė savo karvių
tvarte.
Gondrinė buvo įdomi dar ir tuo, kald
ji metuose du kantus virsdavo sekliu eže
ru: rudeni ir pavasarį. Tada vaizdas bū
davo nepaprastai gražus: iš vandens ky
šodavo karkliukai, berželiai, karklynai ir
kitokie (krūmynai. Ramiais vakarais, sau
lei leidžiantis, Gondrynė pasidarydavo
dar žavesnė: medelių ir krūmų šešėliai,
lyg (paslaptingos būtybės tai į vieną, tai į
(kitą pusę lėtai lėtai juda ir ilgėja.
Pavasarį, dar ledui dorai neištirpus,
mudu su broliu dienų dienas braidžioda
vome Gondrinėje, vaizduodami gandrus.
Motina negalėdavo mūsų prisišaukti prie
jolkio darbelio. Iš pelkės iki sodybos rei
kėjo eiti per kalvą. Kol pareini, šalti ir
sausi pavasario vėjai 'blauzdas nugairina
ir. odą suskeldina. Vakare suiaiižėjusiias
kojas motina tepdavo grietinėle.
Tada
blauzdos pradėdavo degte degti.
— Mamele, į Gondrinę aš daugiau nie
kada nebeisiu, — šaukiu besiraitydamas
iš skausmo.
— Nebeik, nebeik, eik dabar į lovą, —
sutinka motina.
Bet tas pažadas (būdavo įtik iki ryto.
Jei ta žemė būtų mano. Iš Šaltinkalnio
įdubimo vanduo, prasikošęs pro įsmėlio
podirvius, atkalnėje, vadinamoje šalti
niais, veržėsi į paviršių gausiu panikių
akių šaltiniu. Dėl tų penkių .akių atrodė,
kad vanduo šaltiny virte verda, čia van
duo nei vasarą išdžiūdavo, nei žiemą už
šaldavo. Tėvas šį šaltinį labai mėgo ir rū
pestingai 'globojo. Kad daugiau vandens
susitvenktų ir kad vasaros sausmečiu gy
vuliai turėtų vandens atsigerti, jis pada
rė keliolikos kvadratinių metrų tvenki
nėlį.
Šventadienių rytais vasarą jis dažnai
čia į papievius atsivarydavo gyvulius pa

mių psichologijoje“. 20.00 vai. PLB pir
mininkais, inž. Vytautas KAMANTAS
(Chicago): „Dabartinė PLB veikla“.
Penktadienis, rugpiūčio 15 d., 9.00 vai.
Žolinė. Pamaldos — J. E. vysk. dr. (Anta,
mals DEKSNYS. 10.00 vai. Augustinas RUBIKAS (Memmingenas): „Popiežiaus ne
klaidingumais (po H. Kuengo bylos)“.
20.00 vai. Koncertais: Elena BLANDYTĖ
(Chicago) — „dailus žodis ir daina“; fledtistas Petras ODINIS (Bergisch Glad
bach), palydint V. M. Vasyiliūnui (Goet.
tinigen). Atsisveikinimo vakaronė.
šeštadienis, rugpiūčio 16 d., 9.30 vai.
Savaitės įvertinimas; kitų metų st. savai
tė.
St. savaitės metu vyks A. Galdiko, A.
Krivicko, J. Tamošaičio ir kt. dailininkų
darbų paroda; filmai, skaidrės, ekskursi
jos i apylinkes ir kt. Posėdžiaus Europos
Bendruomenių vadovybės, atskiros orga
nizacijos.
Moderatoriai: dr. K. Girnius, V. Naitke.
vičiias, M. A. ir dr. J. Norfcaitis.
Dvasinis vadovas: kun. dr. J. Jūnaitis.
Rengimo komisija: I. Joemg-Naudžiūniadtė, A. Grinienė, dr. A. Kušiys.
■Maloniai 'kviesdami jus dalyvauti stu
dijų savaitėje, prašome registruotis pas
ponią I. Joerg, A-6473 IVenns, Oesterreich.

Registracijos mokestis: 350 šlg. (50
DM.), jaunimui — 140 Šlg. (20 DM.). Pra
gyvenimas dienai kainuos 30 DM., arba
210 šlg. Kambariai — dviems. Norintieji
įgyventi po vieną, galės nakvoti netoli
mame egzercicijų name, o valgyti „Haus
der Begegnung“. Registruojantis prašome
pažymėti, kas norėtų būtinai gyventi vie.
nais kambary.
Registracija baigiasi birželio 30 d.
Rengėjai

siganyti. Tada parnešdavo šaltinio van.
dens arbatai. Šaltinio vandenį naudojo ne
vien arbatai, (bet ir kaip vaistą; akims ir
žaizdoms plauti.
Gal per porą dešimtų metrų žemiau
šaltinio buvo mūsų sodybos gyventojų
bendros PamuJIk ainių pievos. Vienoje
vietoje, stačiai priešais šaltinį, buvo
siauras tų pievų ruožas, už kurio stūkso
jo trys konusai-kalvos, piemenų vadina,
mos: „Pats“, „Pati“ ir „Patuks“. Atseit,
tėvas, pati ir vaikas. Pagal dydį.
Tarp pievų ir šaltinlkalniio dar buvo
platoka graži aikštė, o toliau į pietus pa.
krypęs Bikos kalno šlaitas. Čia mažiau
siai pora savaičių .anksčiau prasidėdavo
pavasaris ir tiek pat prailgėdavo ruduo.
Kai kitur dar būdavo sniego, čia jau im
davo žaliuoti žolė ir alksniai skleisti la
pus.
Kartą sekmadienio rytą kartu su tėvu
ir mudu su broliu atkeliavome. Kai gy
vuliai, prisisotinę papievių sodrios žolės,
sugulė aikštėje, tėvas pakilo prie šalti,
nio. Radęs savo tvenkinio mažus sugadi
nimus, pataisė juos ir latsisėdb ant ak.
mens. Mes su broliu 'sutūpėme čia pat
prie tėvo kojų ant vejos.
— Jei ta žemė, — pradeda tėvas šnekė
ti, — būtų mano, ten žemai pasibūdavočiau sau sodybą. Stačiai priešais šaltinį
stovėtų troba, itaojiau už jos kiaulininkais,
o dešinėje tvartai, ir ties pat (kalvomis
jauja su daržine. Čia padaryčiau dar di
desnį tvenkinį. Tada medinėmis rinėmis
vandenį nuvesčiau iki pat trobos. Tuomet
tik tūlį atsukai, ir bėga vanduo. Nereikė
tų iš taip toli (mūsų šulinys buvo gana
toli) nešioti vandens. O ten toje šiltojoje
Bikos atkalnėje užsodinčiau sodną, —
baigė tėvas savo 'svajones.
— Tėte, kada tu būdavosi čia 'trobas?
— klausiu jį jau (besivarantį gyvulius į
namus.
— Vaike, tu jau tikrai... AŠ tik tada
būdavočiau, jei ta žemė būtų mano.
(Bus daugiau)
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1938 M. ULTIMATUMAS
Kai kurie istoriniai įvykiai, metams to
linant mus nuo jų, pamažu pradedami
užmlilršti. Ką, pavzdžiui, -bežinome iapie
1938 metus, kai Lietuva užmezgė diplo
matinius ryšius su Lenkija?
Dabar, ypač kai Sov. Sąjunga susido
rojo su Afganistanu ir Vakarų pasaulis
ne tik pasmerkė tą žygį, beit ir tam tikras
baudžiamąsias priemones dėl to pradėjo
jai įtaikyti, propagandininkai ir Lietuvo
je gyventojams turi įrodinėti, kokia tai
kinga visada yra buvusi Maskvos politi
ka. Tokiems įrodinėjimams skirtą R.
Žiugždos Straipsnį „Nuosekli kova prieš
fašistinę agresiją (Tarybų Sąjungos ko
va už taiką ir saugumą Rytų Europoje
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir
Lietuva)“ Ediispausdino „Komunistas“
Nlr. 4. Apie pusę to straipsnio kaip tik
užima pasakojimas, kaiip tie santykiai
tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo užmegzti.
Tą dalį čia ir persispausdiname.
Dair 1938 m. sausio ir vasario mėne
siais, žinant abiejų šalių vyriausybėms,
'Kretingoje vyko (slaptos neoficialios de
rybos, kuriose Lietuvai -atstovavo kun. V.
Mironas ir prof. M. Biržiška, Lenkijai —
grafas St. Tiškevičius, Varšuvos viceburmįistrais, Kretingoje gyvenusio įgrlafo A.
Tiškevičiaus sūnus. Įvyko keletas susiti
kimų, apie kurių eigą abi pusės regulia
riai itaformuodavo savo šalių užsienio
reikalų ministrus.
Kaip galima spręsti iš turimų doku
mentų, Lietuvos 'atstovai sutiko palaips
niui normalizuoti santykius su Lenkija,
-užmegzti diplomatinius santykius, kartu
pareikšdama, kad Vilniaus klausimą jie
ir toliau laikysią ginčytinu-. O 'Lenkijos
atstovai siūlė užmegzti draugiškus san
tykius tarp dviejų Šalių, pripažįstant esa
mą padėtį, t. y. pripažįstant Vilnių Len
kijai!. Nepaisant -tokių didelių nuomonių
Skirtumų, matyt, žinant savo šalių užsie
nio reikalų ministrams, neoficialieji at
stovai pradėjo tartis dėl galimybių su
rengti oficialias derybas tarp vyriausy
bių paskirtų delegacijų.
Vasario 26 d. Kaune -pas prezidentą A.
Smetoną įvykusiame pasitarime užsienio
reikalų ministras S. Lozorai-tis -apibūdino
-susidariusią tarptautinę padėt-į. Nurody
damas, jog reikalai -aiškiai krypsta į ka
rą, S. Lozoraitis pareiškė nuomonę, kad
-savo saugumo sustiprinimo interesais Lie
tuvai reikėtų sudaryti nepuolimo sutartį
su Lenkija ir Vokietija. Kartu jis papa
sakojo apie slaptų derybų Kretingoje ei
gą. A. Smetona atmetė pasiūlymą susitar
ti su Lenkija, pareiškęs, jog esą geriau
kalbėtis „su pačiu ponu, negu -su jo ber
nu“. Jis bevelijo derybas su hitlerine Vo
kietija ir pabrėžė, jog su Lenkijos vy
riausybe -aplamai negalima vesta derybų,
kol jos -valdžios organai persekioja Vil
niaus krašto lietuvius. Taigi oficialios
Lietuvos dr -Lenkijos derybos taip ir ne
įvyko.
Tokiomis aplinkybėmis Lenkijos reak
ciniai sluoksniai ryžosi pasinaudoti 1938
m. kovo 11 d. anksti rytą Alytaus apskri
tyje ties Trasnykų kaimu įvykusiu inci
dentu. Jo metu buvo mirtinai sužeistas
lenkų pasienietis, neteisėtai perėjęs ad
ministracijos liniją per 17 metrų į Lietu
vos pusę. -Lenkijos -užsienio reikalų mi
nisterijos politinio Skyriaus vedėjui T.
KobilianiSkiui kilo mintis įteikti -Lietuvai
ultimatumą. Pasiūlymas susilaukė prita
rimo vyriausybės sluoksniuose. Kadangi
užsienio reikalų ministras J. Bekas tuo
metu buvo Italijoje, sutarė galutinį
sprendimą atidėti iki jo -grįžimo. Bet jau
kovo 12 d. reakcinė -Lenkijos spauda ir
radijas pradėjo plačią kampaniją prieš
Lietuvą.
Lietuvos vyriausybė, siekdama suregu
liuoti incidentą, pasiūlė Lenkijos vieti
niams -administracijos organams sudaryti
mišrią komisiją įvykiui ištirti. Kaip ir
anksčiau panašiais atvejais, buvo pasiū
lyta, kad abiejų šalių -atstovai susitiktų
kovo 13 d. -ant ėjusio per administracijos
liniją Varėnos tilto. Tačiau Lenkijos at
stovai neatvyko. Tada kovo 14 d. Lietu
vos pasiuntinys Taline perdavė Lenkijos
pasiuntiniui pasiūlymą, kad abiejų šalių
vyriausybės -paskirtų įgaliotinius, kurie
išsiaiškintų kovo 11 d. incidentą, taip pat
pradėtų derybas dėl priemonių užkirsti
kelią tokiems incidentams ties adminis
tracijos linija ateityje. Lenkijos vy-ria-u-sy-bė atmetė šį pasiūlymą — Lenkijos
valdantieji sluoksniai rengė planus, su
darančius -rimtą pavojų taikai.
Kovo 16 d. J. Bekais grįžo į Varšuvą.
Tą pačią -dieną jas dalyvavo pas -preziden
tą -M. Moscickį įvykusiame pasitarime,
kuriame buvo nutarta įteikti -Lietuvai ul
timatumą. Kovo 17 d. rytą viename Var
šuvos lialikraščių buvo paskelbta, kad esą
numatyta pareikalauti iš Lietuvos ne
delsiant atnaujinti diplomatinius ir kon
sulinius santykius, -geležinkelio susisie
kimą ir pašto ryšį, sudaryti sutartį tauifinių mažumų klausimu-, prekybos ir
muitų konvencijas, pašalinti iš Lietuvos
koinsiii'tuai'j os iitnaipsnį, kuriame Viltelius
vadinamas Lietuvos sostine, ir duoti vi
sišką satisfakciją dėl įvykusio incidento.
JAV žurnale „Current History“ tuo metu
buvo rašyti, jog toksai ultimatumas „ne
maloniai primena \ Austu:. os ultimatumą
Serbijai lemtingą 1914 metų vasarą“.
Tačiau agresyviausiesiems Lenkijos
sluoksniams ir to buvo m-aža. Jie norėjo,

kia-d į ultimatumą būtų įtraukti -taip pat
reikalavimai suteikti autonomiją visiems
Lietuvoje -gyvenantiems lenkams, nu
traukti diplomatinius santykius su Tary
bų Sąjunga. Kad taurios nacionalistinės
opozicinės grupės netgi reikalavo, kad
Kaune būtų sudaryta nauja vyriausybė,
priimtina Lenkijai, nustatytas glaudus
abiejų šalių generalinių štabų -bendradar
biavimas ir Lenkijai suteikta jūrų karinė
bazė Klaipėdoje ar Palangoje.
Vilniaus krašte, prie Lietuvos ir Lenki
jos admiinistriadijos liniįjįos buvo teikia
mos lenkų fcariuoanenės jėgos. Bet kuriuo
momentu jos galėjo įsiveržti į Lietuvą.

TSRS 'vyriausybė, rūpindamasi savo
šalies saugumu ir -gindama lietuvių -tau
tos interesus, negalėjo likti abejinga,
Lenkijos reakcini-ams sluoksnį am-s -suda
rius karinio konflikto grėsmę netoli TSRS
valstybinės sienos. Dar kovo 15 d. užsie
nio reikalų liaudies komisaras M. Litvi
novas kalbėjosi tuo reikalu su Anglijos
ambasadoriumi Maskvoje Čilstonu ir pa
prašė JAV ambasadorių atkreipti Vašing
tono dėmesį į -padėties rimtumą. Kovo 16
d. 15 vai. M. Litvinovas, priėmęs tik prieš
valandą grįžusį iš Kauno -į Maskvą Lie
tuvos pasiuntinį J. Baltrušaitį, painfor
mavo jį -apie savo pokalbį su Čilstonu ir
pranešė, kad -tuoj telegrafuoja į Paryžių.

Tą patį vakarą M. Litvinovas pasikvie
tė Lenkijos ambasadorių Maskvoje V.
Gžibovdkį ak pareiškė -j-am, jog, nesiimdama -vertinti Lenkijos ir Lietuvos ginčo,
Tarybinė vyriausybė yra -suinteresuota,
kad jis būtų išspręstas tik taikiu būdu,
ir nurodė, jog prievartiniai veiksmai gali
sukelti pavojų taikai visoje Rytų Euro
poje. Padėties rimtumas verčia -atkreipti
Lenkijos vyriausybės dėmesį į tai, jog
Tarybų Sąjunga, būdama suinteresuota
-išsaugoti ne tiik nominalinę, bet ir falkjtinę Lietuvos nepriklausomybę, negalėtų
likti -abejinga įvykiams, jeigu Lietuvos
nepriklausomybei įkiltų grėsmė.
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Šįkart pirmuoju spausdinamas straips
nis, kuriame rašoma, kas Tasmanijos
žymių žmonių buvo daroma lietuviams
politiniams kaliniams išlaisvinti iš sovie
tinių kalėjimų. Ta proga primenamas toks
buvusio teisingumo minisrterio Miller pa
sakymas: „Iš tikrųjų jeigu mes, kurie
esame laisvi tylėsime, tai dalis pačios
laisvės mirs, ir visa žmonija dėl to pra
laimės“.
Supažindinama su Maskvoje 45 pabaltiečių paskelbtuoju pareiškimu, reikalam
jančiu panaikinti Hitlerio-St alino susita
rimą dėl Pabaltijo, su naujais pabėgėliais
(tarp jų su lietuviais V. Česiūnu, V. Mac
kevičium, R. Kasiuliu) ir kt.
O šio nedidelio, bet įdomiai tvarkomo
leidinio paskutinis puslapis šįkart skirtas
Peter Rištic straipsniui „Geležinės uždan
gos ironija“. Autorius čia pateikia visą
krūvą anekdotų, kurie kursuoja anapus.
Štai vienas apie meškeriotojus. Kur -upė
sudaro sieną -tarp abiejų Vokietijų, vienoj
pusėj vakarų vokietis traukia ilš upės žu
vį po žuvies, o kitoj upės pusėj meškerę
įmerkusiam rytų vokiečiui nekimba.
— Kas čia yra, kad tu visą žuvį išgaudai? — šaukia rytų vokietis savo tautie
čiui.
— Paprastas dalykas, — atšaukia už
kalbintasis. — Jūsų pusėje niekam nelei
džiama praverti nasrų.
Arba anekdotas rusiška tema, kai vie
nas sovietų pilietis klausia kitą:
— Sakyk, kieno piliečiai buvo Adomas
ir Ieva?
— Sovietiniai, žinoma. Jie gi neturėjo
drabužių, vienu obuoliu turėjo dalytis ir
galvojo, kad gyvena rojuje.
Kai popiežius jau ruošėsi po savo vizi
to atsisveikinti su Lenkija, partijos vadas
Edward Gierek dar paklausė jį:
— Jūsų šventenybe, labai prašyčiau, ar
negalėtumėte patvarkyti Lenkijos ir Sov.
Sąjungos skyrybų?
— Sūnau mano, galėčiau, žinoma. Tik,
deja, jūs turėsite mokėti išlaikymą.
Arba apie Marksą, kuriam Dievas davė
20 sekundžių laiko grįžti į žemę ir pakal
bėti televizijoje.
Jis atsistojo prieš televizijos kamerą,
truputį patylėjo ir tada sušuko:
— Visų šalių proletarai, atleiskite man.

Kovo 17 d. -M. Litvinovas spaudos konferendijkįjle -padarytame plaireiiškiime -aitu
kreipė dėmesį į naujo pasaulinio karo
grėsmės padidėjimą -ryšium -su Vokieti
jos įvykdytu Austrijos užgrobimu ir pa
brėžė, kad 'kyla grėsmė Čekoslovakijai.
Jis pažymėjo, jog „po to pavojaus, dėl
TEISMO ISTORIJA ADELAIDĖJE
agresijos -užkrečiamumo, gresia peraugti
Adelaidėje
(Ausltnafflijia) leidžiamasis
į -naujus tarptautinius konfliktus ir jau
reiškiasi -susiictariusia nerimą -keliančia „Advertiser“ kovo 26 d. papasakojo isto
riją, kaip teisme buvo pasielgta siu Jonu
padėtimi Lenkijos-Lietuvos pasienyje“.
Algirdu Liudviku Leonardu Pocium, ku
Tą pačią -dieną M. Litvinovas davė nu ris neužpildė pajamų mokesčių blanko už
rodymą TSRS įgaliotajam atstovui Pa praeitus metus.
ryžiuje J. Suricui, kad jis nedelsdamas
Teisme jis aiškinosi, kad esąs nekaltas,
pasimatytų |su Pirancūzijbs užsienio rei nes -reikalavimas -užpildyti esąs nekonistikalų ministru Ž. Poliu Bonkūru ir suži tucinls. Teisėjas nubaudė jį 100 dot. ir
notų, ar Prancūzijos vyriausybė imsis 210 dol. teismo išlaidų. Per 7 dienas jis
kokių nors priemonių, „kad sulaikytų turįs -užpildyti tą mokesčių blanką, bet
Varšuvą nuo beprotiškos avantiūros, ku jis pareiškė, kad nemokėsiąs baudos, ir
ri gresia gaisru visoje Rytų Europoje ir tada prasidėjo grumtynės teismo salėje.
atsilieps padėčiai Centrinėje Europoje“. Teisėjas įsakė jį tuoj pat uždaryti, o Po
Griežta TSRS vyriausybės pozicijia at cius atsisėdo lemėje. Kai penki policinin
vėsino Lenkijos valdančiuosius sluoks kai supuolė prie jo, prasidėjo grumtynės.
nius. Lenkijos vyriausybė nutarė apsiri Ne įtik suolai buvo išvartyti, bet -apstufboti' reikalavimu užmegzti įdiipiomątim|iuis dyti Pociaus 'sūnus -ir žmona, kuri bandė
santykius.
iš suimamo vyro kišenių 'išsiimti -auto
(Bus daugiau)
mobilio raktus ir pinigus.

S&aityteju fauA&ai
KODĖL SKUNDŽIASI?

Jau ne kartą „Europos Lietuvyje“ bu
vo rašyta apie mūsų senelius, -gyvenan
čius Lietuvių Sodyboje, ir net DBLS -at
stovų suvažiavime balandžio 26 d. buvo
truputį apie -juos kalbėta.
Rašyta ir suvažiavime kalbėta, kad So
dyboje kai kam nepatinka ir kai kas
skundžiasi, bet nei „Europos Lietuvis“,
nei suvažiavime niekas nepasisakė, kas
ten yra bloga. Ir kodėl skundžiasi? Ar
tai yra paslaptis? O gal kai- kam tas klau
simas yra labai nemalonus?
Gal daug mūsų senelių, kurie norėtu
me apsigyventi ten su savo tautiečiais,
tekia reklama, kad ten nėra gera, prade
dam abejoti, ®r verta į ją važiuoti ir leis
ti paskutines dienas be jokio malonumo.
Viri genai žinome, kad yra žmonių, ku
rie niekad nebus -patenkinti. Kas vienam
gera, kitam bloga. -Kurie nebūna paten
kinti, visada randa priekabių ir skundži-asi be jokio pagrindo, versdami fcaltę
tiems, kurie juos prižiūri.
Bet -ar mūsų seneliai Lietuvių Sodybo
je nepaitenlkinti ir skundžias! be pa-grin.
do? Niekas neparašė, kodėl jie skundžia
si, o gal ,,E. Lietuvis“ skundų nespausdi
no. -Gal nespausdins ir šio mano laiško, ir
niekias nežinos, kad rašiau, nors ir man
atėjo dienos prisiglausti prie senelių, -kur
galėčiau ramiai baigti savo dienas.
Buvo daiug kalbėta, kad Sodyba yra se
nelių poilsio vieta, bet ar iš-tikrųjų? Kur
jūs rasite čia, Anglijoje, senelių poilsio
namus siu barais, su šokiais įkas savaitė,
su baliais ir kitais triukšmingais -pasi
linksminimais? Ar tai nebus pagrindinis
senelių skundas, į kurį LNB nekreipia dė
mesio, -nes gauna 17.000 sv. pajamų?
Atrodo, kad LNB nori turėti senelius
ir gauti iš jų geras pajamas ir tuo pačiu
rengti -triukšmingus pobūvius, nekrei
piant dėmesio į senelių gerovę ir jų ra-

S

mybę. LNB turėtų nepamiršti, kad -tie se
neliai yra tos vietos savininkai. Be jų
niekad nebūtų buvusi ta vieta nupirkta.
Jie, kai buvo jauni, pinko akcijas, auko
jo ir visokiais būdais rėmė DBLS. Tai
jiems turi būti leista -ramiai gyventi.
Kas būtų, ijei tie seneliai pasitrauktų
iš Sodlybos ir Sodyba netektų 17.000 sv.?
Tada tikrai ją reikėtų parduoti ir ieško
ti kitos vietos Anglijos viduryje. Bet ir
ten žadama vieta seneliams ir pobū
viams.
Taigi 'LNB turėtų neatidėliodama iš
spręsti- visus skundus, kol tai svetimų
ausų nepasiekė ir pašaliniai nepradėjo
kištis į -mūsų tautiečių reikailuis.
Stasys Surgautas
NAUJOJI SODYBA

Aš sveikinu ir reiškiu pagarbą, kad no
rima nupirkti naują sodybą, pirmoje ei
lėje DBLS valdybą, bet didesnė garbė gal
■tenka Šeivoms, kad tą kilnų sumanymą iš
kėlė viešumon. Ir aš laikausi tos nuomo
nės, kad pinigus laikyti banke nėra visai
tikslu ir štai dėl ko. Infliacija nėra ir ne
bus amžina. Ją nugalės tik pakeitimas
valiutos, būtent, 10 dabartinių svarų už
1 naująjį svarą ar panašiai. O nupirkus
sodybą, kapitalas nežus.
Dabar į -naująją sodybą priimti gyven
ti tik tdk-ius asmenis, kurie įmokės ne
mažiau kaip 1.000 sv., arba pagal išgales
daugiau. Va, čia ir bus garantija, kad jo
niek'as neišmes. O jam išvažiuojant, S-ga
turi grąžinti jo įnašą. Ne taip, kaip dabar
senoje Sodyboje. Iš jos gyventojai pabė
ga 'ar „laisvai“ išvažiuoja dėl to, kad nie
kais jų neriša nei su Sąjunga, nei su So
dyba.
Maloniai prašau visus suinteresuotuo
sius mane laikyti pirmuoju kandidatu- į
Šią naująją sodybą.
P. šlrmonls

SPORTO ŠVENTĖ PANEVĖŽY

IIETUVOJE
JOTIJA IR ORIJA

Per šakių rajoną nuo seno 'tekėjo 2 ma
žai upeliai: Jctij-a ir Oriįįa. Per potvynius
jie susiliedavo.
O šiais metais, kaip rašoma „Valstie
čių laikraštyje“, upeliai buvo buldozerių
paversti į 52 ha tvenkinį. Tie sutaikyti
vandenys drėkina 120 ha 'ganyklų, ir
tvenkinyje jau atsirado karpių, karosų,
karšių.
PIRČIUPIU TRAGEDIJOS FILMAS

Sov. Sąjunga Lietuvos kino studijai už
sakė pastatyta Pirčiupio tragedijas filmą.
Filmas sukamas pagal dokumentų rin
kinį „Hitlerininkų -piktadarybės Lietuvo
je“ ir piaigai Dūdininkų ir teisiamųjų pa
rodymų protokolus, kaip rašo „Literatū
ra ir menas“. Filmo siužetas — Pirčiupiu
kaimo vienos dienos kronika.
Pirčiupiu kaime vokiečiai gyvus sude
gino 119 lietuvių, jų -tampė 43 vaikus iki 15
metų, 14 — ilki 5 -ir 4 kūdikius. Filmo pa
vadinimas: ,jByla nutraukiama dėl sena
ties“.
DURPĖS KIAULĖMS ŠERTI

Baltamusij oje, kaip rašo „Valstiečių
laikraštis“, kiaulių ėdalui dalinai varto
jamos aukštapelkių durpės.
Vitebsko srities viename kolūkyje 4
įtūks. kiaulių žiemą taip šeriamos su dur
pių priedu-. Penimėms ir paršavedėms dur
pilu įduodama po 1-2.5 kg per dieną.
Durpės susmulkinamos ir sumaišomos
su šutintomis bulvėmis ir kitais pašarais.
Rašoma, kad durpės apsaugo nuo
skrandžio, žarnyno ir kitų ligų.
SODINAMOS BULVĖS

Lietuvoje visu tempu vyksta bulvių sodlinim-asM kaip rašo „Valstiečių tltaitkiraštis“.
Pvz., Anykščių rajono Svėdasuose žem
dirbiai įsipareigojo pasodinti jiais ne vė
liau- kaip iki gegužės 15 d. Šių metų pa
vasaris buvęs vėlyvas, 'bet tikimasi gauti
gerą derlių, o jis priklausąs nuo ankstaus
sodinimo. Tame pačiame kolūkyje bulvės
buvo sodinamos specialiomis mašinomis,
ir per dieną apsodinama 22-25 ha. Svė
dasų kolūkis turi 240 ha žemės paskyręs
bulvėms, o tam plotui apsodinti reikalin
ga 1.200 tonų -sėklos.
Sėklinės bulvės išrūšiuojamos žiemą.
Jei sėklinės bulvės svoris yra daugiau
kaip 100 gramų, prieš sodinant ji suskal
doma.
KARVĖS IŠĖJO I PIEVĄ

Trūkstant pialšarų, Villkaiviškib, Kėdai
nių, Pakruojo, Telšių, Kaišiadorių ir ki
tų rajonų žmonės išginė karves į pievas,
palyginti, gana anksti, pirmosiomis -gegu
žės dienomis. Šiaurinėje Lietuvos dalyje
diar tebesilaikė sniegas.
Gyvulininkystės ūkio viršininkas R. Po
povas, kaip rašo „Valstiečių laikraStis“,
pabrėžė, kad ūkiai turėtų kuo geriau pa
sinaudoti ganykla, nes per paskutiniuo
sius 4 mėnesius pieno gauta dešimtadaliu
mažiau, negu peliniai tuo pačiu laiku.

-

„Tiesa“ rašo, kad Panevėžyje buvo su
ruoštas didelis sportinis sąjūdis su šūkiu
„Nuo gintarinės Baltijos iki olimpinės
Maskvos“.
Toje sporto šventėje dalyvavo 44 tūks
tančiai žmonių.
PRIEAUGLIS KAUNO ZOOLOGIJOS
SODE

Kauno zoologijos sode šernų šeima su
silaukė 4 (šerniukų, kengūra kengūriuko,
kuris tupi motinos 'krepšyje ir tik kyšte
li galvutę. Taip pat ch-arza laukia mažy
lio.
„Tiesa“ (1980. V. 11) rašo, kad charzosjgyvatės -gerai veisiasi Kauno zoologi
jos sode.
L. KAČIUŠYTĖ IR R. ŽULPA VIENOJE
PIRMIEJI

Vienoje (Austrija) gegužės mėnesį
tarptautinėse varžybose pasaulio rekor
dininkė Lina Kačiušytė plaukime (200 ir
100 m. krūtine) laimėjo abi pirmąsias vie
tas.
Tuos pačius nuotolilus pirmasis 'atplau
kė ir Richardas Žullpa, Lietuvos ir Sov.
Sąjungos rekordininkas.
Abu -plaukimo meistrai dalyvaus Mas
kvos olimpiadoje.
SKUBA KIRSTI MIŠKUS

Trakų miškų plovimo brigadininkas,
Lietuvos premijos laureatas Bronius Pet
ruškevičius labai gerte piaiuna medžius,
kaip rašo „Valstiečių laikraštis“.
Pernai birželio mėnesį B. Petruškevi
čiaus brigada jiau buvo įvykdžiusi penk
mečio normą, o šįmet iki Lenino 110 m.
gimimo sukakties pridėjo dar vieną me
tinę normą.
Dabar toji brigada kerta Paluknio miš
kus ir kasdien iš jo išgabena 60-70 kietmetrių medienos.
Iš „ŠLUOTOS“ HUMORO

Mano sūnus saldainius valgo su protu,
(Iš nuogirdų)

Alio! Tai — tu? Tai — aš!
(Prisistatymas telefonu)

Jeigu nusuksime nuo gyvulio pašarą, su
išmilžiais tupėsime vietoje.
(Iš sienlaikraščio)
Pašarai melžėjoms sukraunami į tvarkin
gas ėdžias, o jų išmilžius kontroliuoja
skaitliukai (E neparuoštų rankraščių)

Daktaras vakare liepė gulti ant tuščio
Skrandžio.
(Poliklinikoje)
Kitą dieną Bertulienės kumpiai atsirado
patys.
(E raporto)

Vilniečiai neturėjo ūgio persvaros prieš
savo varžovus.
(E sporto kronikos)

Mes jau turime užsisiuvę daug pinigų.
(Siuvėjo žmona — draugei)
Pašaliniams, kaip antai, valdytojui, dar
bų vykdytojams, tiekėjams ir kitiems, ku
rie objektuose būna retai, po statybos
aikštelę be palydovo vaikščioti draudžia
ma.
(E neparuoštos instrukcijos)

Tik vyresnio amžiaus moterims
Elizabeth lArden moterų grožio salono
direktorius Pablo Manzoni sako, kad pa
čios įdomiausios jo sutiktos moterys bu
vo vyresnės kaip 40 metų amžiaus. Jis
galvoja, kad tikroji moters elegancija
reišlknialsi įjos laikysena ir pasitikėjimu
savimi, bet ne brangių rūbų madomis. Be
to, jis daug reikšmės teikia rankų Ir na
gų priežiūrai.

Vyresnio amžiaus moteriai labai svar
bu įtinkama šukuosenai. Geriausiai tiktų
trumpai kirpti, šiek tiek papūsti ir švel
niai garbanoti -plaukai. Gražūs esą ir žili,
tik jie turi būti švarūs ir gerai 'nukirpti.
Si-ais taikais moterys, norėdamos atrody
ti jaunesnės, dažosi plaukus. Dažymas
dar daugiau -susendtoa jiau ir taip pavytu
si veidą, nes natūralūs plaukiai turi daug
atspalvių, o dažyti pasidaro vienos spal
vos.

Prie žilų plaukų, sako, gemai tinka ryš
kiai raudonai dažytos lūpos. Tai gaivina
veidą. Taip pat įtinka lengvos ružavos,
raudonos ar tamsesnės raudonos spalvos.
Vengti oranžinio lūpų pieštuko, nes se
nesnių moterų dantys ima gelsti, o toji
spalva tą pageltimą dar labiau paryški
na. Akių šešėliams vartoti mėlyną ar pri
slopintą polką spalvą. Lipdyti blakstienų
nepataria, geriau užtepti daugiau maitai,
ros.
Klaida esanti, kad senstelėjusi moteris,
norėdama pasįjauninti, ant veido deda
daugiau grimo. Deja, jis nepadengia
raukšlių, nes greit ima džiūti, supleišėja,
ir visi netobulumai dar daugiau matyti.
Ruzo galima ir patartina vartoti, bet jis
turi būti vyno spalvos, vengti rudo ar
koralinio atspalvio.

RŪBAI

Vyresnėmis moterims tinka ramių spal
vų rūbai. Bet ir raudona spalva gerai tin
ka prie žilų plaukių. Tamsiai mėlyna suk.
nutė su balta apykakle ir baltais ranko
galiais gali būti dėvima ištisus metus.
Balta vilnonė suknelė su juodu švarku
taip pat -sudaro įdomų ansamblį. Šviesi
pilka ar melsvai plika, smėlio, šiaudų,
medaus, kviečių, dulkinų rožių, -ružavi at
spalviai — visos tos spalvos patartinos
vyresnės moters rūbams. Vengti reikėtų
geltono atspalvio.
Žiemai tinka rūdžių, vyninės, tamsiai
žalios spalvas.
Juodos spalvos rūbais moteris visada at
rodo elegantiškai. Juodiems rūbams rei
kalinga gaivesnių spalvų priedų. Su juo
dais rūbais dėvimi deimantai ir perlai,
bet vengti pigių stiklinių papuošalų. Juo
da spalva tinkanti nešioti ir dieną.
Vyresnio amžiaus moteris turėtų vengti
ryškių raištuptų, stambių -geometrinių ar
ba didelėm gėlėm raštuotų medžiagų.
Visos mados greit praeina, kaip atsiti
ko su „mani“. Išlieka klasikinio kirpimo
rūbai, kurie ypač puošta vyresnio amžiaus moteris. Klasikinius rūbus sud'aro
gero kirpimo eilutės, kelnės, švarkai ir
marškinių stiliaus palaidinės. Klasikiniai
rūbai siuvami su rankovėmis ir paslepia
pradedančias senti rankas. Kaip nors ap
sinuoginti vyresnio amžiaus moteriai vi
siškai nepritinka.
Žinoma, labai svarbu ir laikyti savo
stuomenį. Niekada nesusmukite. Sėdėkite
tiesiai, vaikščiokite tiesios, pakelta gaiva,
įtrauktu pilvu ir tiesia nugara.
Jaunos merginos gali atrodyti kaip
princesės, -bet vyresnės moterys turi lai
kytis kaip karalienės.
(Pagal žurnalą ,,Moteris“)
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minti šeimą, giminę, tautą, rasę, žmoni
ją, nes tie dalykai tampriai susiję su tė
vu ir motina ir taip tęsiasi per kartas to
liau. Artima šventė būtų vyro ir moters
diena.
Ta pačia proga S. Tėvų k-tas nuošir
džiai dėkoja V. O'Brien už įdomią paskai
tą, visiems programos atlikėjams, lietu
vių klubui už patalpas ir piniginę para
mą, A. ir I. Geidžiūnams už maisto pa
ruošimą ir visiems tiems, kurie vienokiu
ar kitokiu būdu prisidėjo prie šio minėji
mo pasisekimo.
A. P-kis

Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
Birželio 14 d., šeštadienį, 4 vai. pjp.,
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo M.L.K. Koordinacinis k-tas rengia Mosmonę.
tono kapinėse prie lietuvių paminklinio

kryžiaus išvežtųjų minėjimą, kurį praves
kan. V. Kamaitis. Organizacijos dalyvaus
su vėliavomis. Bus padėtas bendras vai
nikas.
Kviečiame visus atsilankyti į minėjimą
Kasilninkas Juozas Sendžikas negalėjo ir prisiminti išvežtuosius.
dalyvauti, tai jo pranešimą padarė Juo
M.L.K. Koordinacinis K-tas
zais Šemeita. Klubas turėjo pajamų 15.999
svarus, išlaidų 14.395 svarus, .pelnas —
JAUNIMO EKSKURSIJA
1.604 svarai. 1.300 sv. .investuota Buildalng
Birželio
21 d. Manchesterio lietuvių
Society. Per metus klubas sumokėjo 578
svarus Vialt mokesčio. Remontai kainavo jaunimas organizuoja išvyką į Wolver475 svarus, baldai 279 sv., savivaldybi- hamptono lietuvių rengiamą festivalį.
Autobusas išvyksta nuo lietuvių klubo
nfiiai mokesčiai 679 sv. IV P. L. Jaunimo
Kongresui aukota 100 svarų, kitoms 4 vai. po pietų. Susimokėti J. Podvoiskiui
draugijoms paremti 180 sv. 1980 m. ba arba tuoj prieš vykstant. Apsimokant ke
landžio 1 d. klubas turėjo rezervo 4.909 lionę, galilma kartu apsimokėti ir už įėji
mo bilietą į festivalį.
sv.
M.L. Jaunimo V-ba
Dėl pranešimų buvo šiek tiek klausi
mų. Nepasitenkinimo parodyta, kad klu
PADĖKA
bas nebepatrdavinėj'a spiritinių gėrimų
buteliais.
L.F.R. vienetas nuoširdžiai dėkoja vi
Naują valdybą renkant, pirmininkas ir siems tiems, kurie parėmė veiklą. Ypatin
vicepirmininkas bulvo balsuojami slaptai. gą padėką reiškia Bradfordo lietuvių
S. Kasparais išrinktas pirmininkių, J. čer- klubui „Vytis“, nuolatiniam aukotojui J.
nis— vicepirmininku, J. Sendžikas per Paulauskui ilr Wolverhaimptono DBLS
rinktas kasininku. Revizijos komisijon Skyriui.
perrinktas Juozas Šemeita ir naujiai iš
L.F.R. vienetas
rinktas B. Butrimas. Valdybon įėjo P.
Miaišalaiitis, Petras PukStys, M. šemetleMIRĖ ONA MAKAREVIČIENĖ
nė, M. Parulienė, kandidatu liko P. MasGegužės 15 d. Hop ligoninėje vėžiu mi
teikia.
Dar buvo keliamas klausimas, kad bū rė O. Makarevičienė, sulaukusi 62 m. am
tinai reikia pririnkti tris naujus paitikė- žiaus.
tiniius.
Ona gimė 1918 m. sausio 7 d. Widnes,
K. Medžiokalnis
senosios emigracijos lietuvių šeimoje.
Dirbo Gardnerio motorų fabrike. 1951 m.
ištekėjo, bet šeimos nesusilaukė. Buvo re.
Minghamas
liginga ir paslaugi.
„GINTARO“ VEIKLA NOTTINGHAME
Palaidota gegužės 24 d. Mostono kapi
,,Gintaro“ choro moterų grupės jau il nių naujuose lietuvių kapuose. Pomirti
gesnį laiką prisideda prie Nottinghamo nes apeigas St. Mary's bažnyčioje ir ka
miesto kultqrinio gyvenimo. Garsinidamos pinėse atliko kan. V. Kamailtis. Bažnyčio
lietuvių vardą ir daina bei muzika paro je dalyvavo laibai daug žmonių, kurie su
dydamos lietuvių tautos meną, dažnai nešė daug vainikų ir gėlių. Ligoninės ir
pasirodo langių parengimuose ar tarptau vaikų namai įprašė gėles jiems dovanoti,
kas ir buvo padaryta, jos vyrui' sutikus.
tiniuose įvykiuose.
Liko liūdintys vyras, brolis ir 5 seserys.
Štai gegužės 14 d. vėl pasirodė labda
Jos vyrą Juozą ir gimines visi giliai už
rybės tikslais ruošiamame vakare. Šio
vakaro tikslas — spartinimas tautybių jaučiame ir kantu liūdime.
A. P-kis
bei tikybų glaudesniam :lr broliškesniam
benidravimuli. Vakaro pajialmos skiriamos
Christian Aid Week.
Publiką sužavėjo mūsų tautinių rūbų
spalvingumas 'bei mūsų tautiniai muzikos
MOTINOS pIENOS MINĖJIMAS
iinistrumentali — kanklės, kuriomis pa
LUEBECKE
grojo E. Vainorienė ir dainų grupės va
Gegužės
11
d. minėjimas buvo pradė
dovė N. Vaiinoriūtė.
Vėliau programoje sudainavo lietuviš tas pamaldomis Švč. Jėzaus Širdies baž
kų dainų rinkinį, susilaukdamas šilto nyčios kriptoje, šį kartą kun. Vaclovą
Šarką pavadavo Lietuvių Katalikų Sielo
publikos įvertinimo.
Reikėtų paminėti, kad jos jau ilgą lai vados Direktorius Tėvas dr. Konstanti
ką reguliariai mokosi ir tam yra paauko nas Petras Gulbinas OFM Cap., atvykęs
is Warne a.d. Lippe. Kun. V. išarka buvo
jusios jau daug savo laisvalaikio.
Turėtume džiaugtis, kad dar yra mūsų išvykęs į Hildesheim, kur su ukrainie
tarpe, kas nenuleidžia nalnkų ir neboja čiais meldės) už persekiojamąją Bažny
sunkumų, kad galėtų Skleisti plačiau mū čią ir giedojo senąja slavų kalba dijafcono maldas. Iškilmingas šv. Mišias atnaša
sų vardą.
vo už gyvas ir mirusias motinas lietuvių
ir dailinai lotynų kalba. Labai turiningą
Manchcsteris
pamokslą pasakė vokiečių kalba, kadangi
koplyčioje buvo susirinkę nemažai lenkų
MOTINOS (MINĖJIMAS
ir turistų. Luebeckas yra turistų miestas.
Pasibaigus pamaldoms, lietuviai ir sve
Gegužės 10 d. M.L. Skautų Tėvų k-tas
surengė lietuvių klube Motinos įdienos čiai susirinko į užsieniečiams katalikams
minėjimą, kuriame dalyvavo daug žmo skirtą salę pagerbti motinų ir pabendrau
ti. Kaip ir anksčiau, taip ir šį kartą Ida
nių, jų tarpe 16 motinų.
Minėjimą atidarė ir pravedė Skautų Klausutienė ir Stefanija Stungurienė, jau
Tėvų k-to pirm. V, Kupstys, kuris tarė ir iš pat ankstyvo ryto atvykusios, paruošė
labai skoningai salę, padengė stalus, o
atidaromąjį žodį.
Motinoms skautės įteikė po 'gyvą gėlę gausius ir turtingus maisto patiekalus vė
liau sunėšė mamytės, o vyrai parūpino
ir sveikinimo korteles.
Paskaitą skaitė svečias iš London Vin gėrimus. Ką tik nepersenai atvykusi iš
centas O'Brien, kuris vaizdžiai nusakė Lietuvos Berta Dėjus pas savo sūnus nuo
lietuvės motinos vaidmenį tautos istorijo lat apsigyventi į Vakarų Vokietiją, Lueje ir karžygišką jos laikyseną suinkiom'iis beckan, ji atvežė ir lauktuvių iš tėvynės
tautai dienomis. Prelegentas, nors ir ne — puikaus lietuviško konjako ir kitokių
lietuvis, yra gerai susipažinęs su Lietu Skanėstų. O Jonas Gluosnis iš Kauno bu
vos istorija ir lietuvės motinos vargais ir vo atsiuntęs visą dėžę Kauno saldainių.
Tuomet prie gražiai padengtų stalų, de
rūpesčiais nuo seniausių taikų iki šių die
nų. Už gražią paskaitą jis susilaukė daug gant žvakėms i'r puikuojantis gėlelėmis,
katučių.
nuoširdžioje lietuviškoje dvasioje vyko
Meninėje dalyje H. 'Salius, A. Gerdžiū- vaišės ir pokalbiai. Mamytės buvo links
mas, K. Kupstytė padeklamavo progai pri mos ir patenkintos, kaip žydinčios anks
taikytų eilėraščių, I. Gerdžiūnienė, vi tyvosios pavasario gėlelės.
siems niūniuojant, padeklamavo Lietuva
Kai Tėvui dr. Konstantinui — Petrui
brangi, E. Murauskienė paskaitė angliš Gulbinui OFM Cap. atėjo laikas išvykti į
kai savo poemą motinai. Skautės padai Hamburgą pravesti lietuviškų pamaldų,
navo Oi Lietuva motinėle, o visi Toli už jis dar kartą tarė gražų ir šiltą žodį ma
girių.
mytėms ir visiems susirinkusiems, iškel
Minėjimas baigtas sugiedant Marija, damas lietuvės motinos didžius nuopel
Marija.
nus visais amžių laikais Lietuvai, kurios
Po programos buvo motinoms surengta dėka ir šiandien mūsų tauta yra tvirta
arbatėlė, kurią paruošė A. ir I. Gerdžiū- ir labai gaji, o sąlygos nepaprastai sun
nai. Skautai savo reikalams pravedė pa ktos.
sisekusią loteriją.
Su svečiais, jaunimu ir vaikais motinų
Buvo paminėta motina, bet pamirštas pagerbime dalyvavo per 40 žmonių. Vai
•tėvas. Motina 'be tėvo yra nesuprantama. šės užtruko iki 17 vai. Išsiskirstė žmonės
Reikėtų abi dienas sujungti į vieną ir geriausioje nuotaikoje.
švęsti kartu. Minint juos, reikėtų prisi
J. jPyragas

Kronika
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Tautieti, Tu esi reikalingas Lietuvai.
Tavo auka Tautinės Paramos Fondui pa.
lengvins okupacijos naštą krašte. Aukok
Tautinės Paramos Fondui. Ačiū.
T. P. Fondo Valdyba
AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo po 5 sv. P. Uo
sis ir P. Šumauskas, 1 sv. E. Tamašaus
kienė.

Londonas
BIRŽELIO PAMALDOS

Baisiojo birželio trėmimų ir 40 metų
sovietų okupacijos sukakčiai atžymėti Bal
tų Taryba ruošia ekumenines pamaldas
St. Martin in the Fields bažnyčioje, Tra
falgar Square, Loudon.
Dalyvaus lietuvių, latvių, estų ir britų
dvasiškiai. Pamaldos bus sekmadienį, bir
želio 15 d. 14.30 vai.
Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti ir
prisiminti savo brolius ir seseris Sibiro
tremtyje bei okupuotoje tėvynėje.
LITERATŪROS VAKARAS SU SVEČIAIS
IŠ TOLIMOS KALIFORNIJOS

Bus birželio 7 d., šeštadienį, Lietuvių
Namuose. Pradžia 6.30 vai.
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
METINIS SUSIRINKIMAS

Balalndžio 25 d. Sporto ir Socialinio
klubo salėje įvyko meltimis iki ubo narių
•susirinkimas.
Susirinkimą laltidiairė klubo valdybos
pirmininkas Stasys Kasparas, pakviesda
mas klubo gaubės pirmininką parapijos
kleboną Joną Saikevičių pradėti maldia.
Valdybos vardu S. Kasparas susirinki
mui pirmininkauti pasiūlė Petrą Maišalaitį. Sekretore išrinkta V. Jurienė.
Paskaitytas protokolas. Apie kultūrinę
klubo veiklą ils valdybos pranešimo suži
nojome, kad per metus buvo 8 šokių va
karai!, Vasario 16 minėjimas su Ginos
Čapkauškienės koncertas. Savaitgaliais
,,Lietuvos“ ir „Žaibo“ tautinių šokių gru
pės riuolšia repeticijas. Apatinė baro salė
pendekoįruolta su visais šalia esančiais
kambariais. Sutvarkyti užpakaliniai laip
tai, pertvarkytas apatinės salės šildymas.
Pučiamuosius eflielkirios konivekitoriug tie
siog ilš Belling fabriko parūpino J. Kmita, ir dėl to sutaupyta apie 60 svarų.
Kai staiga mirė klubo sekretorius Jo
nais Parulis, taikinai sekretoriaus parei.
■gaiš ėjo Juozas Sendžikas, jam talkino
Juozas Šemeta. Paskui sekretoriaus pa
reigas perėmė V. MaSteilka ir ėjo jas tris
mėnesius, atlikdamas jas kuo geriausiai,
bet, (turėdamas statyboje atsakingas pa
reigas, prašėsi greičiau atleidžiamas. Iš
jo pareigas perėmė ankstyvesnės emigra
cijos narės Marija Hpye-Kalinauskailtė ir
padėjėja Konstancija Edienė. Numatyta
iškyla i pajūrį — Clacton liepos 6 d. Klu
bo nariams kaina tik 1,50 sv.
Klubo sekretorė sekmadienių popiečiais
ruoš lietuviškus užkandžius.
Pranešimą baigdamas, pirmininkas iš
kėlė pasiūlymą, kad valdyba būtų iš 14
asmenų sumažinta iki 10. Teks gausus
valdybos sąstatas apsunkina posėdžius.
Padėkojo buvusiems sekretoriams, klubo
ir vaidybos nariams už darbą per meltus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALĖJE — birželio 15 d., 12.15 vai.
BRADFORDE — birželio 15 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — birželio 5 d., Dievo
Kūno Kraujo Šventėje, 19 vai., židinyje.
NOTTINGHAME — birželio 5 d., Dievo
Kūno ir Kraujo šventė, 19 vai., židiny,
je.

NOTTINGHAME — birželio 8 d., 11.15
va!., Židinyje.
■KETTERINGE — birželio 8 d., 14 vai.,
šv. Edvarde.
NORTHAMPTONE — birželio 8 d., 18
vai., šv. Lauryne, Craven Street.
NOTTINGHAME — birželio 15 d., mi
nint heroišką-tragišką Birželį, 11.15
vai., Židinyje.
D'ERBYJE — birželio 15 d., 14 vai., Brid
ge Gate.
BIRMINGHAME — birželio 15 d., 18 vai.,
19 Park Rd., Moseley.

Vokietija
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MOTINOS DIENA MUENCHENE

Apylinkės pirmininkais R. Hermanas
savo ilgesniame žodyje Išskaičiavo ilgą
eilę nuopelnų, už ką turime būti dėkingi
motinoms. Seniausia Muencheno apylin
kės motina — 96 metų — dar vis tebesi
rūpina savo 70-čiais vaikais... Dėkingu
mo ir meilės motinai pavyzdį Hermanas
parinko dš okupuotos Lietuvos spaudos:
„Buvau kartą tokiose laidotuvėse. Prie
bažnyčios lydintieji pakriko. Vieni pa
traukė toliau nuo bažnyčios, kiti slankiom
jo 'aplink, lyg nenorėdami įeiti į vidų,
lyg tiesiog savo pranašumą demonstruo
dami. Kiti nusekė paskui kainstą. Gal ne
tiek tikėjimo, kiek pagarbos mirusiajam
vedami. Tarp jų — ir mirusiosios sūnus,
komjaunuolis.
'Pamaldžios
moterėlės,
varstydamos tarp pirštų rožančius ir mo
notoniškai judindamos lūpas, šį kartą
daugiau žiūrėjo į sūnų, negu į altorių. O
jis per visas bažnytines apeigas išklūpo
jo prie motinos karsto, pagarbiai nulei
dęs galvą. Nereagavo jis nei į 'skamban
čius varpelius, nei į kunigo gestus, nei į
beklūpančius bei vėl atsietoj ančius šalta
jo besimeldžiančiuosius. Suklupo jis ir
kapinėse, leidžiant motinos karstą į duo
bę, ir išklūpojo, 'kol iškilęs kauburėlis
paskendo 'gėlėse. Aplinkinių veiduose
smalsumą pakeitė užuojauta ir pagarba
šiam jaunuoliui... Kitokios „pagarbos“
jis susilaukė savo darbovietėje...“
Mirusios, žuvusios motinos pagerb
tos tylos minute.
Iliustruotu eilėraštuku ir gėlėmis ma
mytes pasveikino liet, vaikų darželio vai
kučiai, dar ir su taut. vėliavėlių rnaršiu
pražygiuodami; „Ratuko“ jaunimo vardu
su tulpėmis ir lietuvės motinos paveiks
lėliais pasveikino V. Hermanaitė; V. Hermianienė sveikino Moterų klubo vardu.
Rašytoja I. Niaudžiūnaitė-Joerg iš Tiro
lio paskaitė ištrauką iš spaudai ruošiamo
novelių rinkinio; Eglė Juodvalkytė per
davė K. Inčiūros radijo vaizdelį „Moti
na“,; 'Mildia Dandienė praliriksmdlnio žemai
tišku., plungiškiu skeču „Pjaun ba peile,
dar ba ylos“; konservatorijos studentė
Violeta Hermanaitė, brolio Alfredo pa
lydima, padiailniavo Bašinsko „Seniai bu
vau“ ir K. V. 'Banaičio „Ženyk, močiute“,
„Mama sena, duktė maža“, „Plaukia an
telė“. Programos tarpais „’Ratukas“ ir vi
sli dalyviai dainavo motinos dainas.
Po to sekė nepabaigiamos kalbos kalbe
lės prie kavos ir pyragėlio.
,,LABDAROS“ DRAUGIJOS VEIKLA

.,.Labdaros“ Draugijos narių metiniam
susirinkimui, įvykusiam -gegužės 3 d..
pirmininkavo inž. M. Strumila, sekreto
riavo Z. Glemžienė.
Iš pirmininko J. Glemžos pranešimo
paaiškėjo, kad 1979 m., ryšium su Euroipoje-Aniglijoje ir Vokietijoje vykusiu IV
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu
Draugij’ai teko 'atlikti papildomų daubų,
o ir eilinių dambų padaugėjo.
Pagal praėjusiais mietais visuotiniame
narių susirinkime pareikštus pageidavi
mus siekti artimesnių ryšių su Brazili
jos lietuvių moksleivija, „Labdaros“ val
dyba sudarė artimą kontaktą su Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės valdyba, ku
ri rūpiniasi moksleivija. Vasario 16 Gim
nazijoje yra iš Brazilijos ir Venecuielos
mokinių, kuriuos dalinai remia „Labda
ra“.
Iš Lelnlkiijos Suvalkų trikampio daugėja

lietuvių moksleivių prašymų: tai rūbų,
tai pinigų, knygų ir tėvams vaistų. Iš ten
kreipiasi didesnis skaičius studentų, ku
riems tenka gyventi toliau nuo tėviškių.
„Lafoldlara“ irūpiniasi jvitįokeriopa pairtama. Rūbų siuntomis moksleivijai, pagal
„Labdaros“ suteikiamus adresus, labai
dosniai prisidėjo Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius, vaistams įsigyti „Labdarą“ paremia
Liet. Raudon. Kryžius (tremtyje).
Fadidėjlusi veiklia padidino 'apyvartas.
1979 m. pajamų turėta DM. 16.232,68 (na
rio mokesčio DM. 1.569,95; aukų šalpai ir
stipendijoms DM. 13.889,28; kitų DM.
773,45). Aukos šalpai ir stipendijoms ir
išleidžiamos tik tam1 tikslui. Kitos išlai
dos: rūbų į Lenkiją persiuntimas DM.
819,40; raštinės, pašto ir kitos DM. 853,
44, likutis — DM. 669,86.
Susirinkimas reiškia nuoširdžią padė
ką visiems rėmėjams ir talkininkams,
tiek pavieniams, tiek organizacijoms, ir
kviečia toliau remti ,,Labdarą“.
Mūsų išeivijos visuomenei veikiant su
tartiniai, neabejotinai plėsis „Labdaros“
veikla 'ir daugės mums labai reikalingos
akademinės šviesuomenės gretos.
Susirinkimas perrinko valdybą ir revi
zijos komisiją: Valdybą sudaro: J. Glemža, dr. J. Norkaitis, dlr. M. StankuvienėSaulaitytė, Ch. Šereilkienėj kandidatės:
Z. Glemžienė ir E. Lucienė. Revizijos ko
misiją sudaro: P. Gudelis, L. Dirsė ir M.
šiušetis.
Draugijos valdybos adresas, kaip ir ligšiol: Jonas Glemža, Conventrain 33,7260
Cailw-Hirsau, W. Deutschland. Banko są
skaita: Labdara e. V., Konto Nr. 1185168/
BLZ. 60050101/ Lamjdlei3gtac|kaisse, Stutt
gart 1.
BĖGTŲ MILIJONAIS UKRAINIEČIAI,
LIETUVIAI IR KITOS TAUTYBĖS

Šitaip galvoja buvęs JAV prez. Nixon,
kuris parašė netrukus turinčią pasirody
ti knygą „Tikrasis karas“.
Kol kas tos knygos ištraukas spausdinasi įvairių kraštų laikraščiai, kurie pa
jėgė nusipirkti teisę perleisti per savo lei
dinius. Štai vokiečių ,,Wlelt an Sonntag"
balandžio 27 d. išsispausdino -skyrių, pa
vadintą „Kur komunistai! viešpatauja,
ten žmonės bėga“. .
R. Nixonas įrodinėja, kad trečiasis pa
saulinis karas prasidėjo, kol antrasis dar
nebuvo pasibaigęs. Teheranas,
Jalta,
Potsdamas sudaręs sąlygas 'trečiajam pa
sauliniam karui. Įdomūs tie jo įrodinėji
mai.
Kalbėdamas dėl bėgimų iš Berlyno, kol
jis nebuvo aptvertas, ir dabar dėl dauge
lio žmclniių noro ištrūkti iš sovietinio re
žimo vaidižios, jis, be kita ko, sako, kad
toli gražu ne antisemitizmas kaltas, nes,
sako, milijonais bėgtų ukrainiečiai, lietu
viai ir kitos tautybės, jei tik būtų leidžia
ma.
NELAIMINGI ATSITIKIMAI AFRIKOJE

Zaiirėje popiežiui Pauldui-Jonud II lai
kant pamaldas, dėl spūsties žuvo devyni
žmonės. Tai aptemdė popiežiaus nuotai
ką.
Nobodus žmogus yra tas, kuris tiktai
kalba apie save, neleisdamas tau žodžio
pasakyti apie kitus.

Atlaidine diena Liet. Sodyboje
Televizijos oro biuras Sekminėms ne
žadėjo lietaus, bet artėjant joms tempe,
ratūra palaipsniui krito, o pačios šventės
rytas buvo apniūkęs. Pakeliui iš pat ryto
žiūrėk į tą ar kitą pusę — visur tirištokas
rūkas. Saulė .lyg ir norėjo švystelėti, bet
tuoj pasislėpė, ir apie vidudienį jau ir
lietus bandė pradėti, tačiau taip pat neiš
drįso. Tai dieną turėjome vėsią, bet pa
kenčiamą, kad be lietaus.
Suvažiavo apsčiai žmonių. Keli auto
busai, galybė privačių mašinų. Tiksliai
suskaičiuoti, kiek iš visur suplaukė, ne
galima, bet vadovai tvirtino, kad galėjo
būti apie 500. Daugiau, sako, kaip bet ku
riais kitais paskutiniaisiais metais. Pa
maldų metu buvę susibūrę apie 200, du
barai pilni, o dar ir šen ir ten būreliai
pasisklaidę.
Talkinamas Lietuvių Sodyboje gyvenan
čio kun. Aleksandro Gerybos, pamaldas
atlaikė ir pamokslą pasakė dabar Londo
ne kun. Joną Sakevičių pavaduojąs sve
čias iš Kanados kun. Stasys Kulbis, S.J.
Pcpiečiu daug žiūrovų sutraukė tauti
nių šokių programa, šoko Londono „Lie
tuva“ ir „Žaibas“ ir Gloucesterio-Stroudo „Baltija“. „Lietuva“ ir šeštadienį ir
sekmadienį vykdė plačią loteriją, tuo pa
pildydama savo išteklius, kurie bus labai
reikalingi 'apmokėti kelionei į tautinių
šokių šventę Čikagoje.
O šiaip maišėsi žmonės, kaip tikruose
atlaiduose. Tik, deja, niekas nebuvo užvežęs aitlaidinių tradicinių riestainių. Bet
gal jie jau ir išdulkėję bus iš mūsų atrnin.
ties. O valgyti gi buvo. Kas nieko neat
sivežė, tuos sočiais pavalgydino Sodyba.
Buvo nemaža ir tokių, kurie įsidėjo ir sa
vo valgio ir gal pusbonkį ir praalkę piknikavo. Linksminosi žmonės. Turėjo kal
bos susitikę pažįstami. O ir naujų pažin

čių užmegsta nesuskaičiuojamai, štai sve
čiai ilš Belgijos, iš Vokietijos. Susitinki
žmogus tautietį, su kuriuo, pasirodo, kažkadla buvo gyventa tame pat mieste, tik
anuomet keliai kažkaip nesusiėjo ir išbū
ta ligi šių Sekminių nepažįstamais. Kitais
metais jau būsim pažįstami.
Jaunimo tik dalis stumdėsi baruose.
Daugumas žaidė lauke. Vėliau net ir vy
resnieji išėjo pasivaržyti žaidynėse.
Netrūko, žinoma, ir labai rimtų pokal
bių. Štai entuziastiškai buvo pasvarstyta,
ar reikia parduoti šitą Sodybą ir pirkti
kitą. Daugelis tautiečių sako: ne, šitos So
dybos niekas neparduos! O pokalbiuose
argumentais įrodinėta už vienokį ir kitokį nusistatymą. Kai kas, pasirodo, už
sakinėjo laikraščius. Skautų vadovai pla
tino naują „Budėkime“ numerį. Taip ta
atlaidinė dienelė ir nuslinko vakarop. Na
mo, namo, jaunieji ir senieji broleliai ir
'seselės, namo! Gal ir niekas namie ne
lauks su 'rykštele ar dirželiu, bet vistiek
reikia judintis.
O namon grįžtant skamba autobuse dai
na, bet taip pat ir pokalbiai vyksta, štai
keliamas klausimas, kad šįmet gi suėjo
25 metai, kai Sodyba oficialiai buvo iškil
mingai atidaryta ir pašventinta, o dabar
niekas tos sukakties neprisiminė ir nepa
minėjo. Dabartinis DBLS pirmininkas Z.
Juras suvažiavime buvo prašęs priminti,
jei koks įvykis primirštamas. Atrodo, kad
niekas nepriminė. Jubiliejus mėgstantieji
entuziastai sako: jei taip, tai dar kartą
suvažiuosim ir atšvęsim tą sukaktį su vi
somis ceremonijomis, kaip ir dera.
Gal taip ir bus, o grįžtantiems namon
jaui ir kelio galas. Mieste iš autobuso išlaipioja pakeliui būreliai ten, kur kam
patogiau sugauti kitas susisiekimo prie
mones baigti kelionei. Dar praskamba
linkėjimai: iki kitų Sekminių!

