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DIEVS, SVETI LATV1JU!

TIRONO MIRTIS

Lapkričio 18 d. mūsų artimiausias šiau
rės kaimynas — Latvija mini savo nepri
klausomybės paskelbimo 64 metų sukaktį.
Tą dieną mūsų mintys bus nukreiptos ‘į
mūsų brolišką tautą, pavergtą mūsų rytų
kaimyno, persekiojimą ir rusinimą, ne
mažiau kaip ir mūsų pačių tauta.

MIRE PREZ. L. BREŽNEVAS

Kai skaitysime šiame puslapyje straips
nį „Luzerno rezoliucija“, matysime, kad
visos nerusų tautos Sov. Sąjungoje pergy
vena panašius vargus. Latvių tauta, kurios
sūnūs nemažai prisidėjo prie Rusijos re
voliucijos pasisekimo, šiandien kenčia dau
giau negu kitos. Tas vyksta dalinai dėlto,
kad Rusija liko imperialistine valstybe,
nors pasirinko socialistinių respublikų są
jungos vardą.

Latvija yra rusinama daugiau negu ki
tos Sov. Sąjungos pavergtos tautos. Tą aiš
kiai rodo statistiniai duomenys.
Latvijos respublikoje 1935 m. buvo
75.5% latvių ir 14.5% slavų. Sovietams
okupavus Latviją, tas santykis tuoj pa
blogėjo.

Lapkričio 10 d. Maskvoje staiga mirė
Leonidas Brežnevas, Aukščiausios tarybos
prezidiumo pirmininkas ir Sov. Sąjungos
komunistų partijjos C.K. pirmasis sekre
torius. Jis buvo 75 m. amžiaus ir pasta
ruoju laiku silpnos sveikatos.
Vadovavęs Sov. Sąjungos vyriausybei
nuo 1964 m., L. Brežnevas buvo 18 metų
valdžios priešakyje. Per tą laiką jis žymiai
prisidėjo prie Sovietų karinės galios iš
plėtimo ir ginkluotės modernizavimo. Ka
rinėmis priemonėmis 1968 m. jis likvida
vo „Prahos pavasarį“ ir suformulavo va
dinamą Brežnevo doktriną. Jis taip pat
pasiuntė Raudonąją Armiją į Afganistaną,
kur ji tebėra lig šios dienos.
L. Brežnevui esant valdžioje buvo pasi
rašytas Helsinkio Baigiamasis aktas, kuris
leido Sov. Sąjungoje kilti disidentų sąjū
džiui. Tas, tačiau, buvo žiauriausiomis
bausmėmis nuslopintas. Tūkstančiai poli
tinių kalinių laukė jo mirties, tikėdamiesi
amnestijos.
Kas bus L. Brežnevo įpėdiniu, tuoj pat
nebuvo paskelbta, nors tikriausiai Krem
liuje yra nutarta.

POSĖDŽIAUJA

Popiežius pakėlė latvių kunigą Joanesą
Cakuls vyskupu ir paskyrė jį dviejų Lat
vijos vyskupijų (Liepojos ir Rygos) admi
nistratoriaus padėjėju.
Tų vyskupijų administratorium yra 87
m. amžiaus vysk. Julijans VaivOds.
LATVIJOJE NORMUOJAMAS PIENAS

Londono dienraštis The DAILY TELEG
RAGH (XI.10) pranešė, kad Latvijos iš
eiviai Stockholme platina pastaruoju lai
ku gautą iš Rigos vaikams pieno kortelę,
kuri liudija, jog Latvijoje yra normuoja
mi pieno praduktai.
Dienraštis pridūrė: „Latvija yra viena
iš Baltijos respublikų, inkorporuotų 1940
metais ‘į Sov. Sąjungą“.

Broliui [PRANUI, 77 metų amžiaus,
okup. (Lietuvoje mirus,
ilgamečiu! „Vyčio“ klubo inariui
JONUI ŽALIUI ir žmonai MARIJAI,
reiškiame gilią užuojautą
Klubo Valdyba ir nariai

NERIMAS LENKIJOJE
NAUJOS RIAUŠĖS (LENKIJOS
MIESTUOSE

Labai patikimas Vokietijos dienraštis
Lapkričio 10 d., Lenkijos profsąjungų
FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG (XI.6) pranešė iš Vilniaus, kad So Solidarumo įregistravimo dviejų metų su
vietų KGB spalio 11d. padarė kratą Jono kakties dieną, Varšuvoje, Wroclawe ir
Sadūno, kolchozo direktoriaus, gyv. Vil Krokuvoje ginkluota milicija ašarinėmis
niuje, bute. Saugumo pareigūnai rado žais dujomis ir vandens švirkštais sklaidė tūks
lą pas jo 6 metų amžiaus dukterį Mariją tančius demonstrantų, kurie su vėliavo
— lietuvių tautinių spalvų — geltonos, mis ir dainomis pasirodė gatvėse.
raudonos ir žalios — vėliavėlę.
Demonstracijos kilo darbininkams išė
Nors vėliavėlės spalvų tvarka neatitin jus iš fabrikų, kur jie buvo nuėję „dirbti“,
ka Lietuvos tautinei vėliavai, Jonas Sa- kad išvengus žiaurių bausmių, jeigu prisi
dūnas buvo apkaltintas, kad jis laiko tau dėtų prie streikuojančių. Varšuvos televi
tinę vėliavą. Apie tai žinią iš Lietuvos at zija pranešė, kad tame mieste buvo suim
vežė atvažiavę turistai.
ta 270 žmonių.
Krata pas Sadūną sukėlė gyventojų pa
POPIEŽIUS APLANKYS LENKIJĄ
sipiktinimą. Žmonės sako, kad KGB ruo
Lenkijos kalinė valdžia, po pasitarimo
šia bylą prieš Joną Sadūną. Tokiam galvo
su arkivyskupu J. Glempu, pranešė, kad
jimui pagrindą davė faktas, jog Jonas Sapopiežius Jonas Paulius II lankysis Lenki
dūnas yra Nijolės Sadūnaitės brolis, o ji joje ateinančiais metais. Vizitas prasidės
yra tapusi Lietuvos tautinio ir religinio
birželio 18 d.
pasipriešinimo simboliu, šiandien ji yra
Dėl vizito sutarta per arkivyskupo J.
41 metų amžiaus moteris. 1975 metais už
Gletmpo pasitarimą su popiežiumi prieš
laikymą ir platinimą Liet. Katalikų Baž
dvi savaites. Grįžęs į Varšuvą, arkivysku
nyčios kronikos, pogrindžio leidinio, ji bu
pas J. Glemp sutarė su gen. Jaruzelskiu
vo nuteista 6 metams stovyklos. Jos drą
vizito datą.
sus paskutinis žodis teisme buvo plačiai
Oficialiame pranešime sakoma, kad po
žinomas netik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
piežiaus vizitas įvyks, jeigu krašte vieš
Atlikusi bausmę, 1981 m. Nijolė Sadūpataus ramybė.
PREZ. BREŽNEVO PRIEŠMIRTINIS
naitė grįžo į Vilnių ir apsigyveno savo bro
PERSPĖJIMAS
LENKAI SUĖMĖ 7 ŽMONES
lio šeimoje. Prieš kelis mėnesius J. SadūSpalio revoliucijos paradui Maskvoje nas pasiskundė milicijai, kad kažkas buvo
Lenkijos televizija XI. 10 pranešė, kad
pasibaigus, prez. L. Brežnevas Kremliuje įsilaužęs į jo rūsį.
ščecine buvo suimtas „Amerikos šnipas“
priėmė aukštuosius sovietų karininkus,
Roman Laba, kuris yra JAV studentas
kuriems maždaug pakartojo prieš dvi sa
Britanijos mokslo akademijoje.
BRITAI NUTEISĖ SOVIETŲ ŠNIPĄ
vaites pasakytą kalbą.
Ščecine buvo suimti 7 žmonės, ryšium
Lapkričio 10 d. Aukščiausias teismas
Jis perspėjo „būsimus agresorius“, turė Londone nuteisė britų pilietį Geoffrey su rastomis skrajukėmis, kuriomis buvo
damas galvoje pirmoje eilėje JAV, kad Prime, šnipinėjusį Sov. Sąjungas naudai, raginama streikuoti, trim dublikatoriais,
dviem raš. mašinėlėmis, popieriumi ir
Sov. Sąjunga „atsimokės jiems triuškinan 35 metams kalėjimo.
čiu smūgiu“, jeigu jie drįs pradėti karą.
G. Prime tarnaudamas karo aviacijoje, štampais.
Sovietų ginklo jėga esanti vienintelė prie o vėliau dirbdamas slaptoje komunikaci
IRANO — IRAKO KARAS
monė sustabdyti tuos „karštagalvius im jos įstaigoje per 14 metų teikė žinias so
perialistus“.
(Lapkričio 6 d. Irano kariuomenė pradė
vietams, palaikydamas ryšį su KGB agen
(Prez. Brežnevas pasakė savo kariškiams, tais Rytų Vokietijoje ir kitur. Jis perdavė jo puolimą Irako fronte, įsiveržė i Irako
kad Amerika pradėjusi politinę, ideologinę rusams slapčiausias informacijas ir pada teritoriją, sunaikino dvi brigadas, paėmė
ir ekonominę ofenzyvą prieš Sov. Sąjun rė nepataisomą žalą Britanijai ir jos są nelaisvėn 1 190 kareivių, 62 tankus ir šar
gą. Todėl karinis pasiruošimas yra svar jungininkams.
vuočius.
biausias sovietų uždavinys. „Mūsų galybė (iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii
ir budrumas at'šaldys kaikurių imperialis
tinių politikų karštas galvas, aš manau“,
— pasakė Brežnevas.

1959 m. latvių sumažėjo iki 62%, slavų
padidėjo iki 30.9%.
1979 m. latvių liko 53.7%, slavų padidė
jo iki 40.0%.
Dar liūdnesnė padėtis yra Rygoje, Lat
vijos sostinėje, ten 1970 metais latvių bu
vo 40.9%, rusų — 42,8%.
Jeigu reikalai taip vystysis, kaip ligšiol,
tai už kelių metų Latvijoje patys latviai
bus mažumoje. Bet kas, pagaliau, per nau
da iš tokių „latvių“, kaip Latvijos kam.
partijos pirmasis sekretorius August Voss,
kuris viešai kalba tik rusiškai.
Pasirašius Helsinkio Baigiamąjį aktą,
kai kas tikėjojsi, kad sąlygos žmonių bend
ravimui larp Vakarų ir Rytų pagerės. Įvy
ko, deja, atvirkščiai. Nuo 1975 m. sąlygos
žymiai pablogėjo. Paskutiniu laiku net
pradėtas varžyti tarptautinis telefono su
sisiekimas. Laiškai dažnai konfiskuojami.
Latvijoje išleistų knygų (1918—1940 m)
išsiųsti neleidžiama. Pastaruoju laiku už
drausta išsiųsti iš Latvijos knygas, išleis
tas prielš 1975 metus.
Per pastaruosius kelis metus buvo nu
teista sunkiomis bausmėmis daug Latvi
AFGANISTANE ŽUVO ŠIMTAI
jos piliečių, kurie pasirodė neištikimi so
SOVIETŲ KARIŲ
vietų valdžiai:
Vakarų spaudos pranešimu, lapkričio
Juris Bumeistras, žuvininkystės eksper
tas, 1981.6.5 nuteistas 15 metų darbo sto pradžioje Afganistane per milžinišką ka
tastrofą žuvo apie 1000 sovietų karių ir ci
vyklos už „valstybės išdavimą“.
Žanis Skudra, kolchozo darbininkas, vilių vietos gyventojų.
1978 m. nuteistas 12 metų darbo stovyk
Avarija atsitiko Salangos autostrados
los už bažnyčių fotografavimą.
tunelyje susidūrus benzino tankeriui su ka
Alfreds Zarinš, buv. mokytojas, 1981 m. riška mašina, kuri važiavo priešakyje di
nuteistas 10 metų.
delio konvojaus. Kilo gaisras, dėl kurio
Dainis Lismanis, inžinierius, 1981.6.5 blogai vėdinamame tunelyje, kuris yra
nuteistas kartu su J. Bumeisteriu 10 me apie 3 km. ilgio, užtroško daug žmonių.
tų darbo stovyklos.
1 Pagal pranešimus, sovietų kareiviai bu
Maris Lukjanovičs 1980 m. nuteistas 5 vo užblokavę abu tunelio galu, įmanydami,
metams už antisovietinę agitaciją ir pro kad karišką konvojų užpuolė musulmonų
partizanai. Tuo labiau, kad tunelis yra
pagandą.
Janis Tilgalis, darbininkas, 1978 m. nu kalnuotoje vietoje, kur dažnai pasirodo
teistas 5 metams darbo stovyklos už pana partizanai1 ir apšaudo rusų kariuomenės
transportus.
šią veiklą.
Kiti žinomi nuteistieji yra T. Kūma, P.
PAGROBĖ SOVIETŲ LĖKTUVĄ
Lazda, V. Vinkelis, J. Vinkelis, M. Ravinš
ir J. Skulmė.
Trys vokiečių kilmės Sovietų piliečiai
Tarp kalinamųjų yra ir tie latviai, ku pagrobė keleivinį lėktuvą, skridusį į Ode
rie kartu su lietuviais ir estais 1979 me są, ir pravertė pilotą skristi į Turkiją. Lėk
tais pasirašė „45 baltiečių peticiją“, dabar tuvas nusileido Sinopo aerodrome, prie
svarstomą Europos Parlamente.
Juodosios jūros, kur yra NATO bazė.
Visi jie, ir tūkstančiai kitų, yra kovoto
Lėktuvo įgulos nariai buvo lengvai su
jai už Latvijos laisvę ir nepriklausomybę. žeisti, bet galėjo grįžt atgal. Vokiečius su
Švenčiant Latvijos nepriklausomybės ėmė turkų policija.
šventę visiems latviams tėvynėje ir išeivi
joje linkime: DIEVS, SVETI LATVIJU !
MADRIDO KONFERENCIJA VĖL
LATVIJOJE NAUJAS VYSKUPAS

LIETUVOJE
KRATA J. SADCNO BUTE

XXXVI

Po astuonių mėnesių pertraukos, lap
kričio 9 d. Madride vėl susirinko Europos
saugumo ir bendradarbiavimo konferen
cija, kuri turi peržiūrėti Helsinkio susita
rimų vykdymą. Diplomatiniuose sluoks
niuose abejojama, ar konferencija susitars
dėl rezoliucijos.
Kalbėdamas Europos Ekon. B-vės de
šimties valstybių vardu, Danijos delegaci
jos vadovas Thomas Roehnagel pasakė,
kad karo stovis Lenkijoje turi būti panai
kintas, suimtieji turi būti paleisti ir turi
būti pradėtas dialogas tarp valdžios, ka
talikų Bažnyčios ir Solidarumo.
T. Roehnagel pasakė, minėtos valstybės
patieks svarbias ir būtinas pataisas prie
konferencijos rezoliucijos. Jos apims tau
tų laisvo apsisprendimo, individualinės
laisvės pareikšti nuomonę dėl Helsinkio
Baigiamojo akto — tai reiškia Helsinkio
grupių Sov. Sąjungoje areštus — ir lais
vųjų profesinių sąjungų klausimus.
ŽADA PALEISTI L. WALĘSĄ

Lenkijos karinė valdžia lapkričio 11 d.
pranešė, kad internuotas Solidarumo ly
deris Lech Walęsa bus be jokių sąlygų už
kelių dienų paleistas.

Luzerno rezoliucija

prašo paremti tautų (teisėtas pastangas išsilaisvinti

Kaip jau rašyta, spalio mėnesį Luzerne,
Šveicarijoje, buvo sušaukta konferencija,
kurioje apžvelgta Sovietų Sąjungos nerusi'škų tautų rusinimo politika ir išnagrinė
tas kolon i alinio tų tautų Išnaudojimo re
žimas. Konferenciją surengė organizacija,
kuri vadinasi „Europos žmonių teisių ir
apsisprendimo konferencija“. Konferenci
ja priėmė rezoliuciją, kurios vertimas į
lietuvių kalbą skamba taip:
„Europos žmonių teisių ir apsisprendi
mo konferencija, įvykusi Luzerne 1982 m.
spalio 10 ir 11 dienomis, buvo labiausiai
skirta nerusiškų tautų rusifikacijos ir kolonialinio režimo praktikai Sovietų Sąjun
goje tų tautų nuo praamžių gyvenamuose
kraštuose.
Konferencija kreipia pasaulio dėmesį į
neginčijamą faktą, kad tų tautų susovietinimas niekur nebuvo įvykdytas su jų su
tikimu. Jau dešimtmečiais toms tautoms
(tarp kita, ir pačiai rusų tautai) nelei
džiama pasisakyti per laisvus rinkimus.
Visuotiniai pripažintoji apsisprendimo tei
sė draudžiama tautoms, pavergtoms Sovie
tų Sąjungos. Laikotarpyje, kurio būdingas
bruožas yra buvusio kolonialinio režimo
pašalinimas ir mažiausių teritorijų nepri
klausomybės paskelbimas. Sovietų Sąjun
ga vis dar laiko pavergusi daugybę kultū
ringų tautų. Sovietų Sąjungos federalinė
struktūra tėra paprastas fasadas, už ku
rio slypi kraštutiniškai centralizuota vie
nos partijos valstybė.
Iš vienos pusė Sovietų Sąjunga laužo
daugelį tarptautinių sutarčių, kuriomis
garantuojamos žmonių teisės, iš kitos gi
pusės ji visomis priemonėmis vykdo ne
rusiškų tautų rusifikaciją. Vis atkakliau
vykdomų rusifikacijos priemonių dydį ro
do nors ir tas faktas, kad paskutiniuoju
laiku rusų kalba dar įkyriau nekaip ligi
šiol brukama kaip ‘šnekamoji kalba net
vaikų darželiuose. Ta kryptimi einančios
priemonės pasiekė aukščiausio laipsnio
reikalavime, kad veikalai moksliniams
laipsniams įgyti turi būti rašomi tik rusų
kalba. Valdinėmis priemonėmis vykdomas
rusų kalbos liaupsinimas ir privilegijų
teikimas svetimam įkurdinamam gaivalui
sudaro sąlygas pavojingam rasizmui. Tuo
pat metu nerusiškų tautų kalbos ir kultū
ros nuosekliai menkinamos.
Nemažesnę grėsmę nerusiškų tautų eg
zistencijai sudaro sistemingas svetimų
tautų žmonių, vyriausiai rusų, kurdinimas
jų kraštuose, šalia daugeio kitų priemo
nių ypač besaikis pramonės skatinimas iš
šaukia darbo jėgos paklausą, kuri toli pra
noksta atitinkamos šalies pajėgumą. Dirb
tinai sukeltam nepritekliui užpildyti kraš

te masiškai kurdinami daugiausia rusai,
kuriems, be to, teikiamos įvairios pirme
nybės.
Centrinės planavimo įstaigos Maskvoje
ypač pasirinko nutautinimo tikslais di
džiuosius miestus. Tokios politikos pase
ka yra ta, kad beveik visose atskirų sovie
tinių sąjunginių ir autonominių respubli
kų sostinėse įkurdinta tokia rusų gausy
bė. jog daugelyje vietovių jie sudaro net
gyventojų daugumą. Dėl sistemingo sveti
mų tautų žmonių, pirmoje vietoje rusų,
antplūdžio, pagal 1979 m. gyv. surašymą,
vietinių gyventojų nuošimtis Kazachijos
sąjunginėje respublikoje sumažėjo iki
36%. Rusai ten sudaro 40,8%. Latvijoje
latvių nuošimtis nukrito iki 53,7% (rusai
ten sudaro 32,8%). Estijoje estų yra
64,67%, rusų — 27,9%, Ukrainoje — uk
rainiečių 73,6%, rusų — 21,1% ir t.t.
Steigiant krašto poreikiams svetimas
didžiules įmones, dargi dažnai pereinan
čias į gigantomaniją, nerusiškose sovieti
nėse respublikose sudaroma kolonialinė
priklausomybė tiek žaliavos tiekimo, tiek
gaminių paskirstymo požiūriu.
Daugelyje vietų nerusiškų tautų gam
tos turtai centrinių planavimo įstaigų be
atodairos naudojami visiškai neatsižvel
giant į gamtos aplinką. Taip pat vakarų
pasaulyje didelį susidomėjimą sukėlusios
dujų atsargos dažniausia slūgso Sovietijos
nerusiškų tautų teritorijojje. Iš šių gam
tos turtų gavybos plaukiantis svetimos
valiutos srautas tarnauja tolesnio sovieti
nio ginklavimosi reikalams ir koloniaUniam režimui išlaikyti. K patikimų šalti
nių turima žinių, kad politiniai kaliniai
naudojami darbams, susietiems su dujų
vamzdžių klojimu. Lygiu būdu yra tikrai
žinoma, kad nerusiškų tautų jaunimas,
pašauktas karinės prievolės, siunčiamas į
Afganistaną. Nerusiškų tautų teritorijos
dažnai naudojamos karinėms bazėms, nu
kreiptoms prieš Vakarų Europą.
Konferencija
) visu rimtumu kreipia pasaulio dėmeslį
į Sovietų Sąjungos pavergtų tautų teisę
laisvai apsispręsti,
2) reikalauja kad sovietų vadovybė tuo
jau pat sustabdytų nerusiškų tautų rusi
fikacijos politiką, siekiančią sunaikinti ne
rusiškų tautų egzistenciją,
3) smerkia išnaudotojišką kolonialinę
politiką nerusiškų tautų kraštuose ir
4) kreipiasi į pasaulio visuomenę, pri
mygtinai prašydama paremti Sovietijos
nerusiškų tautų teisėtas išsilaisvinimo pa
stangas

Luzernas, 1982 m. spalio 10 d.

PASAULYJE

— Vakarų Berlyno socialdemokratų ly
deris, 56 m. Dr. H.J. Vogei, sutiko vadovaų
ti V. Vokietijos socialdemokratų partijai
ateinančiuose parlamento rinkimuose, ku
rie turėtų įvykti 1983 m. kovo mėnesį.
— Didelis grūdų perteklius Vakarų Eu
ropos Bendruomenėje kelia daug proble
mų.
D. Britanijoje pertekliaus sandėliuose
yra 1 mil. tonų miežių ir 500.000 tonų kvie
čių. Prancūzija negali parduoti 3 mil. to
nų kviečių.
— Šveicarijoje vyksta pasaulio šachma
tų olimpiada. Iš viso varžybose dalyvauja
93 kraštai.
— Pirmojji nuo pilietinio karo laikų Is
panijos socialistų vadovaujama vyriausy
bė gruodžio 12 ir 13 d. turės pirmąjį po
sėdį.
40 metų amžiaus min. pirmininkas Gon
zalez jau sudarė naują kabinetą, į kurį
įeina ir kitų partijjų žmonės. Gruodžio 9
d. jis perims pareigas ir paskelbs kabine
te sąstatą.
— Prancūzų karo laivas sulaikė Žalio
sios taikos organizacijos jachtą, kuri plau
kiojo Mururoa koralų salos pakrantėse,
prancūzų Polinezijoj. Tame rajone vykdo
mi prancūzų branduoliniai bandymai, ku
rių per paskutiniuosius 15 metų iš viso
buvo daugiau kaip 80.
— V. Europos Bendruomenėjej sviesto
atsargos pasiekė apie pusę milijonų tonų.
Dabar nutarta dalį to sviesto prieš Kalė
da parduoti pigesne kaina namų rinkoje.
D. Britanijoje specialūs pakeliai po 250
gramų kainuos 24 penus.
— Lenkų profesoriaus Lipskio teismas
atidėtas neribotam laikui.
Jo teismas jau buvo pradėtas sausio
mėn., bet nutrauktas dėl silpnos sveikatos.
Prof. Lipskis kaltinamas streiko organiza
vimu „Ursus“ traktorių fabrike.
— Teroristai, nelegalūs imigrantai ir
kitokie nepageidaujami asmenys privertė
Prancūziją pagriežtinti imigracijos nuos
tatus. Pirmoje eilėje įvestos vizos atvyks
tantiems iš Pietų Amerikos. Manoma, kad
tai greit bus taikoma šiaurės Amerikos
ir Afrikos kraštams.
šiuo laiku Prancūzijoje gyvena 4.220.000
kitataučių — 8 proc. visų gyventojų.
— Praėjusią savaitę pietų Italijoj poMci
ja pravedė sėkmingą reidą: suėmė 1.208
įtariamuosius, konfiskavo 100 šautuvų, 36
pistoletus, daug šovinių, granatų ir sprogs
taniosios medžiagos ir atgavo 300 mil. lirų
vertės pavogto turto.
— Kinija pardavė Egiptui 2 rusų kons
trukcijos, „Romeo“ klasės, povandeninius
laivus. Taip pat kinų technikai Egipte da
bar remontuoja kitus to tipo laivus.
1960 metais rusai pristatė tuos povan
deninius laivus, bet nebeduoda jiems dau
giau atsarginių dalių. Prieš 20 metų kinai
su rusų pagalba patys pradėjo, su kai ku
liais mažais pakeitimais, gamintis rusų
konstrukcijos laivus. Kinai kasmet pasis
tato po 9 povandeninius laivus, kurių da
bar turi daugiau 100.
Prieš keletą metų kinai aprūpino ir Ru
muniją 39 rusiškos konstrukcijos įvairiais
mažesniais karo laivais.
— Apie 50 žmonių žuvo Tuniso potvy
niuose. Daugiau kaip 5000 pastatų sugriau
ta ar apgadinta.
— Tarptautinis Finansų Fondas patvir
tino 1.1 milijardų paskolą Pietų Afrikai.
Afrikos valstybės Jungtinėse Tautose ban
dė tą paskolą sustabdyti.
— Filipinų kariuomenė išbandė naują
bombą, pagamintą iš kokoso alyvos.
— Lenkų žinių agentūra PAP pranešė,
kad Kalėdoms visi piliečiai gaus teisę prie
do nusipirkti 1 kologramą cukraus, muilo
gabalą ir pakelį skalbimo miltelių.
— Jau 760 metų Mongolija padalinta į
dvi dalis. Didesnioji dalis, 3.500.000 mil.
gyventojų, priklauso Kinijai, o kita,
1.500.000 gyventojų, yra sovietų satelitas
— Mongolijos liaudies respublika. Abi da
lis skiria 100 mylių platumo karinė zona,
kuri stropiai saugoma. Huhehote, Kinijos
Mongolijos sostinėj, įtaisyti milžiniški po
žeminiai priešlėktuvinės apsaugos tuneliai.
1911 metais rusų caras parėmė mongo
lus, kai jie, pasinaudodami politiniu cha
osu Kinijoje, paskelbė savo nepriklauso
mybę.
1924 metais buvo įkurta dabartinė Mon
golijos liaudies respublika, kurią Kinija
sutiko pripažinti.
Kinų-sovietų santykių pagerinimo dery
bose vienas iš Kinijos reikalavimų yra,
kad rusai sumažintų savo kariuomenę
Mongolijoj.
— Britų povandeniniai laivai aprūpinti
naujom Chevaline branduolinėmis rake
tomis, kurios pakeitė senąsias Polaris.
10 metų užtruko pagaminti tas raketas,
kurios kainavo 1.100 milijonų svarų. Po
dešimtmečio jos bus vėl keičiamos ameri
kiečių Trident tipo raketomis.
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Vydūno istoriniai - - politinis veikalas
Mūsų tautos didysis rašytojas, filosofas,
kaip žinome, politikuoti nemėgęs, buvo
priverstas, dėl didėjančių vokiečių nacių
lietuvių persekiojimų, parašyti ir 1932 me
tais išleisti apie 500 psl. studiją: Sielben
Hundert Jahre deutsch - litauischer Bezlehungen“, kurioje negrinėjami septynių
šimtų metų vokiečių - lietuvių santykiai.
Kas paskatino šios knygos pasirodymą,
dr. Vydūnas savo knygos įžanginiam žody
(5 psl.) rašo: „Jei lietuvybė nuo seniai
daugelio vokiečių buvo traktuojajma su
panieka, tai ši jų elgsena po šio pasaulinio
karo neribotai padidėjo. Ypatingai tas
jaučiama Prūsų Lietuvoje. Net teisės į tė
viškę, taip sakoma, prūsų lietuviams ne
norima pripažinti“. Toliau jis sako: „dėl
to savaime ir iškilo visa eilė klausimų
surištų su tėviškės samprata, jos gyvento
jais, kas yra savo esmėje vokišlkumas bei
lietuvybė, ir kaip visa tai prasidėjo ir
šimtmečių eigoje vystėsi“. Autoriaus nuo
mone „šis negirdėtas vokiečių puolimo iš
aiškinimas, suteiks abiem pusėm patenki
namų priemonių ramiam ir teisingam šios
problemos svarstymui“.
Niekas kitas geriau už Vydūną negalė
jo pažinti vokiečių galvosenos, jų litera
tūros; jis studijavęs Vokietijos mokslų
įstaigose, turėjo daug pažinčių ir santykių
su vokiečiais mokslininkais. Tik jis, kaip
mažlietuvis, galėjo puikia vokiečių kalba
pateikti pilną vaizdą tos dramos, kuri pra
sidėjo 1231 metais — užpuolus Vokiečių
Kryžiuočių ordino kariams jo gimtąjį
kraštą...
Knygos turinį sudaro dešimts skyrių,
kuriuose paliesta ir smulkiai išnagrinėta
ir atsakyta j šimtus iškeltų klausimų.
Ypač poetiškai Įmantrus pirmas 60 psl.
skyrius — tėviškės pasaulėjautos aprašy
mas (Die preussisch - li'tauische Heimatwelt). Iš tiesų, tai vydūniškas himnas gim
tajam tėvų kraštui, jo gamtai, lietuviškai
motinos kalbai, kurią jis prisipažįsta dar
vaiku būdamas, ryšium su įsisavinta vo
kiečių kalba, buvo paniekinęs. Viena pro
ga motinos tarti žodžiai jam įsmigo giliai
širdin: „Taip, tu gėdinies lietuvių kalbos!
Bet jug toji kalba tavo tėvų, tavo motinos!
Atseit, tu gėdinies manęs? (19 psl.). Po
ilgesnio su motina dialogo, vaikas tai jaut
rial išgyvenęs, suprato savo galvosenos
tragediją. Po to jis ryžtingai nutaręs: „gy
venime išdidžiai laikytis savo kilmės ir
lietuvybę iškelti į garbę“. (Vydūno pa
braukta). 51 psl.). šis skyrius išverstas
lietuvių kalbon ir išleistas atskira knyge
le tikrai tiktų mūsų besimokančiam jau
nimui (lituanistinėse mokyklose).
Reikia stebėtis Vydūno drąsa ir ryžtu
išeiti viešumon su šiuo veikalu tuo laiku
(1932), kai sufanatizuotas nacių-vokiečių
jaunimas (Hitlerjugend) pradėjo siausti
ir naikinti visą, kas tik buvo lietuviško
(pagal šūkį: rottet alles was echt litauisch
ist). Vydūno objektyviai ir aiškiai į akis
pasakytos tiesos, jie negalėjo pakęsti, dėl
to knyga (1934) buvo konfiskuota ir su
naikinta. Taigi šio veikalo pirmajai laidai
šiemet sukako 50 metų.
Nors sutramdžius 200 metų Vokiečių
Ordino nuolatinius karo žygius, lietuvių
tauta Melno sutartimi (1422) liko padalin
ta, bet po to abiejų tautų net 500 metų
(laikantis sutartų sienų) paliko neišdildo
mų prisiminimų. Dabar toji kaimynystė
svetimos imperialistinės karo jėgos jau 40
metų yra nutraukta, bet lietuvių-vokiečių
taiip išgyventi bendri santykiai negali būti
nutrinti bei pamiršti. Likimo vėjai papū-

tė kita priešinga kryptimi. Slavų Damok
lo kardas (dabar žygis į vakarus — pochod na zapad) pakibo ir lygiai grąso taip
lietuvių (ir viso Pabaltijo), taip ir vokie
čių tautoms. Pirmoje eilėje nuo vokiečių
didelės tautos iniciatyvos, bendro suprati
mo ir sutarimo priklauso, kad visame Bal
tijos regione ‘įsiviešpatautų teisė, bet ne
imperialistinė diktatūra, paremta taika.
Kiek žinoma apie 200.000 mažlietuvių,
dar kalbančių lietuviškai, rusiškojo impe
rializmo buvo priversti savo senąją tėviš
kę apleistt. žinoma — dauguma jaunimo
pradėjo kalbėti vien vokiškai ir pamiršti
savo tautinę kilmę, ką turėtų savas tautie
tis šiuo veikalu jiems .priminti. Be to mes
neturime iki šiol geresnio veikalo vokie
čių-lietuvių santykiams ir tų santykių is
torijai nušviesti. Šio str. autoriui šį klau
simą VLIKo Tarybos posėdy (1979) re
feravus, to posėdžio pirmininkui kun. A.
Trakiui balsavimo keliu dalyvių atsiklau
sus, vienbalsiai (vienam susilaikius) buvo
pritarta šio Vydūno veikalo antros laidos
išleidimui. Vydūno veikalą tenka traktuo
ti išeinant iš to laiko politinės minties
varžtų.
[Berlyno u n iv. prof. dr. Viktoras Falkenhanas, žinomas baltistas bei savistas rašo:
„Šių prisiminimų autoriaus manymu, plačiausiems lietuvių sluogsniams, jų pačių
savimonei ir tuo pačiu tvirtam jų savos
humanistinės dvasinės kultūros pamatui
praverstų, jeigu vokiškai parašytas Vydū
no veikalas „Vokiečių - lietuvių santykiai
per septynis šimtmečius“ taip pat būtų
įskaitytas į lietuvių kultūros palikimą,
nes šitas veikalas priklauso prie gražiau
sių visos žmonijos kultūros žiedų“

(m.

pabr.
V.Ž)
Lieka tik sveikinti ir dėkoti Vydūno
Jaunimo Fondo valdybai, po svarbaus
prof. Šapoko Lietuvos Istorijos veikalo iš
leidimo, nutarusiai ir pasirūpinusiai Vydū
no veikalo antra j a laida. Mūsų pareiga šį
patriotinį užmojų finansiniai paremti, nes
teks jį daug kur informacijos tikslais do
vanoti, dykai išsiųsti (įvairioms bibliote
koms). ■
šio str. autorius paremdamas Vydūno
Jaunimo Fondą skiria 260 dol. apmokėti
15 knygų prenumeratą vokiškai kalban
tiems, ar lietuvių kalbą pamiršusie-ms, iš
jų 50 dol. — į Fondo lėšas išversti lietu
viškai ir išleisti pirmąjį Vydūno veikalo
(60 pusi.) skyrių — antrašte: Tėviškės pa
saulėjauta, ar Tėviškės atradimas.
Vincas Žemaitis
Knygos leidėjų — Vydūno Jaunimo Fon
do pastaba: Nuoširdžiai dėkodamas, pil

nai pritariu V. Žemaičio mintims, lir jau
galiu pranešti, kad pirmos laidos 478 psl.
tekstas papildytas trumpomis biografinė
mis žiniomis apie dr. Vydūną ir jo veika
lą jo vietovardžių ir vardų rodykle, įžan
giniu žodžiu, užsakytais Italijoje ir jau
gautais, būdingais Mažajai Lietuvai pen
kiais spalvuotais vaizdais, pasirodys lap
kričio mėnesy. Knygos kaina labai žema,
tik 14 dol. su pasiuntimu. Knyga bus kie
tais viršeliais, teksto virš 500 psl. Veikalą
reprezentaciniai atspausdins M. Morkūno
spaustuvė, Čikagoje.
Užsakymus ir aukas (čekius ar money
orders) rašyti: Vydūnas Youth Fund, Inc.
ir siųsti: Vydūnas Youth Fund, Inc. 3425
West 7'3 St. Chicago, ILL. 60629. U.S.A.
Aukojusių sąrašai bus skelbiami spaudoje.
Su padėka ir pagarba
Vytautas Mikūnas

Anapus Atlanto
LIETUVIŠKŲ RENGINIŲ DERLIUS
ČIKAGOJE

Šis sezonas ypatingai pasižymi lietuviš
kų renginių gausumu. Jų čia yra daug ir
įvairaus pobūdžio.
Labai populiarios yra taip vadinamos
vakaronės, kurios dažniausiai vyksta penk
tadienių vakarais Jaunimo Centro kavinė
je. Vakaronių ciklą pradėjo Irena Kriaute
liūnienė, kuri papasakojo įspūdžius iš jos
kelionės po Europą, visa tai pailiustruo
dama skaidrėmis. Viena vakaronė lietė
VLIK'ą ir joje pagrindinį pranešimą apie
šią organizaciją padarė iš Klevelando at
vykęs Algirdas Kasiulaitis. Panašių vaka
ronių apie VLIK'ą yra numatoma ir dau
giau. Vienas penktadienio vakaras buvo
skirtas mūsų rašytojams, kurie yra rašę
apie Lietuvą okupacijos metais. Tokią kū
rybą jie patys skaitė ar kiti jų mintis per
davė.
Įdomios buvo svarstytos politikos ir
švietimo klausimais, kurias surengė AUT'
o visuomeninių reikalų komisija (vad. dr.
Kriaučeliūnas). šiose svarstytose pasiro
dė Stasys Lozoraitis, jaun. iš Vatikano, D.
Krivickas iš Vąshingtono ir D. Bindokienė iš Čikagos. Moderavo J. Jurkūnas.
Ypatingai gausu yra meno parodų, ku
rios įvyksta dviejuose galerijose. Viena iš
jų — „Čiurlionio“ galerija, o kita — sta
čiai tik „Galerija“. Per nepilnus du mė
nesius jau spėjo įvykti visa eilė parodų:
Z. Mikšio, R. Zotovienės, M. B. Stankū
nienės, G. Žumibakienės ir kt. Lapkričio
pradžioje atidaroma vieno iš žymiausiųjų
išeivijos dailininkų — Viktoro Petravi
čiaus darbų paroda. Prieš ją „Galerijoje“
(ji yra amerikiečių dailininkų rajone’)
savo kilimus ir tapybą buvo išstačiusi,
dail. Tamošaitienė iš Kanados. Lietuviai
fotografai „Čiurlionio“ galerijoje turėjo
foto parodą.
Išskirtinai reikia paminėti humoristinio
vieneto — „Antras Kaimas“ pasirodymas.
Jų buvo numatyta 6, tačiau publikai gau
siai lankant, pridėtas ir septintas, šis ko
lektyvas, kuriam vadovauja literatas TiAlgirdas T. Antanaitis šiemet įžengė į
19-sius savo veiklos metus, šių metų prog
rama, atrodo, yra geriausiai nusisekusi iš
visų anksčiau buvusiųjų.
šį sezoną buvo nemaža įvairių žymių
veikėjų sukakčių minėjimų, kurie sutrauk
davo 300 ar daugiau žmonių. Šie minėji
mai, baliai su akademijomis buvo sureng
ti Jurgiui Janu’šaičiui, Antanui Juodval
kiui, Vytautui Alantui, kun. dr. Juozui
Prunskiui ir dr. Jonui Valaičiui. Visi jie
yra plačiai pasižymėję literatūriniame,
žurnalistiniame ar politiniame gyvenime.
Gana įdomų koncertą buvo surengęs
radijo valandėlės „Margutis“ vedėjas Pet
ras Petrulis. Jis į Čikagą buvo pakvietęs
naują dainos vienetą iš Niujorko, pavadin
tą „Harmonijos“ vardu. Tai dvigubas
kvartetas (du vyrai ir dvi moterys), ku
rių vadovu yra Viktoras Ralys. Šis viene
tas Čikagos klausytojams davė populia
rių dainų programą, kurią turėjo pratęsti
bisui duotais gabalėliais. Prieš šį koncer
tą buvo paskelbti „Margučio“ surengto
feljetonų konkurso laimėtojai (dalyvavo
29 autoriai su 30 feljetonų). Pirmą vietą
laimėjusį felijetoną (autorius — dr. H.
Lukasevičius) perskaitė akt. Julius Balu
tis.
Naują premjerą spalio 30 d. davė „Dai
navos“ ansamblis. Buvo pastatytas trijų
veiksmų muzikinis veikalas „Vilniaus pi

Fabijonas Neveravičius žiausio patoso ar nereikalingų žodžių, veikiau savo
elgesiu o ne dėstomomis sąvokomis, ji sukėlė jame
tvirtą įsitikinimą, kad jis dirba ir turi dirbti ne sau,
Antroji plotmė — Balėno darbas — kėlė ja ne savo malonumui ar naudai, net ir ne tam, kad
me ne tik būtiną jėgų įtempimą, bet nešė drauge išsikrautų susikaupęs darbo būtinumas, plačiai pra
didelį, ligi šiol nepatirtą pasitenkinimą. Kitados, vardžiuojamas įkvėpimu, o todėl, kad jo darbo iš
pirmą savo veikalą rašydamas, jis dirbo nerviškai, davos atneš naudos kitiems ir praturtins tautinės
su užsimiršimu, daugiausia naktimis, tuo ligi kraš kultūros lobį.
tutinumo išsemdamas nervų energiją.
Drauge su tuo įsitikinimu atėjo jausmas, kad
Dabar buvo visai kitaip. Julijos subtiliai, visai jis ir jo darbas neatsiejamai rišasi su visu bendru
nežymiai vairuojamas, jis ne tik sumetodino gyve visų kultūros darbininkų darbu ir sudaro nebe iš
nimą, bet ir darbą. Atsisakęs nuo darbo naktimis, imtinai jo paties nuosavybę, bet bendrą nuosavybę.
jis patyrė, kad taipgi gali sėkmingai dirbti ir dieną,
Taip nežymiai ir jam pačiam nepastebint į jo
net ir nustatytomis valandomis. Jis pastebėjo, kad pažiūrų ir darbo sritį įsipynė Julijos asmenybė.
ramiai ir lėčiau rašydamas, jis nusikratė darbe ne
Atėjo toks momentas, kada Balėnas pamatė,
visai pribrendusių ir kritiškai nepersvarstytų min jog ji yra neatmezgiamai surišta su viskuo, kas jam
čių, kad pats darbas išeina kondensuotesnis ir bran brangiausia.
desnis.
Juodu su Julija gyveno čia kuone atsiskyrėliš
Tą pat buvo pastebėjusi ir Julija, lygindama kai, beveik nesusidurdami su žmonėmis. Vieninte
jo dabar rašomą veikalą su pirmuoju. Tačiau ji nie liai žmonės, su kuriais juodu susidurdavo kasdien,
ko nesakė, ir tik tuomet, kai jis pats pareiškė tai buvo užvaizdą Rimkus ir jo šeima.
matąs, ji išdėstė ir savo nuomonę.
Balėnas susidomėjęs, su malonumu stebėjo
Su kiekviena tolyn žengiančio darbo diena jis tuos žmones ir jų tarpusavio santykius. Tai buvo
vis labiau jautė, kad tasai jo darbas jam yra bran tipingi, tvirti kaimiečiai. Tasai jų tvirtumas reiškė
giausias dalykas pasaulyje. Bet jis suprato ir tai, si ir viename ir antrame, nors juodu skyrėsi savo
kad tam darbui vykdyti jis pats turi gyventi pilna temperamentais. Balėnas su nuostaba žiūrėjo į juo
timi, nes tik tąja sąlyga galės kurti ką vertinga.
du, kaip jie puikiai vienas kitą supranta, vertina
Jis buvo įsitikinęs, kad prie tos išvados priėjo vienas kito darbą, kaip augina ir auklėja vaikus ir
pats. Tačiau iš tikrųjų tai buvo Julijos nuopelnas. su kokiu žmonišku atlaidumu sugeba suprasti ir
Ji taip subtiliai, nepastebimai, pačiu gyvenimo su atjausti kitus.
tvarkymu ir savo atsinešimu prie jo darbo bei as
Kartą jis pasakė Julijai:
mens pakreipė visa į reikiamas vėžes, jog sugėlė ja
— Stebiu ir stebiuosi Rimkais. Kaip juodu,
me nesugrianamą įsitikinimą, esą, jis pats prie to sakyčiau, giedriai sugyvena, vienas kitą vertina ir
priėjo.
supranta. Ir tai vadinamieji paprasti žmonės. Ko
Visai nepastebimomis priemonėmis, be ma dėl mūsų inteligentų šeimose reta tokių pavyzdžių?

Jteigtas susidomėjimas

lies legenda“, kuriam muziką parašė (ir
dirigavo) Aloyzas Jurgutis, libreto auto
rė — Aurelija Balaišaitienė. Pagrindinėse
rolėse pasirodė: B. Mačiukevičius, A. Si
monaitytė - Gaidžūnienė, J. Panka, V.
Radys, V. Liorentas, K. Avižienius ir kt.
Spalio 30 dieną posėdžiavo Amerikos
Lietuvių Taryba, kuri buvo susirinkusi į
savo metinę konferenciją. Nors buvo lau
kiama pasikeitimų jos vadovybės tarpe,
tačiau suvažiavimas buvo ramus ir praėjo
to ginčų ar didesnių pakeitimų, kuriuos
pranašavo šios organizacijos opozicijoje
esantieji žmonės. Dabar Amerikos Tary
bai (ALT'ui) pirmininkauja dr. K. Šid
lauskas.
Spalio 31 d. savo konferencija turėjo
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)
šeštoji apskritis. Ši organizacija po 4 me
tų švęs savo 100 metų sukaktį dideliu mi
nėjimu — seimu, kuris įvyks Čikagoje.
Todėl ir šioje konferencijoje buvo prisi
mintas ateinantis didysis minėjimas ir na
riai buvo kviečiami pradėti pasiruošimą.
Į konferenciją buvo atvykęs SLA pirminin
kas (prezidentas) Povilas Dangis iš Pitsburgo.
E. šūlaitis
LIETUVIŲ DAINA HAVAJUOSE

Tarptautinį liaudies dainų ir šokių fes
tivalį Havajuose, Honolulu mieste, su sa
vo mokiniais surengė olandų kilmės dai
nininkė Adelheid Armhold, P. Afrikos res
publikoj mirusio dail. Prano Domšaičio
našlė, jo kūrinius išsaugojusi lietuviam.
Festivalin buvo įjungtos prancūzų, slova
kų vokiečių, norvegų, švedų, škotų, airių,
rumunų, austrų, japonų, bulgarų, italų,
ispanų, rusų ir lietuvių dainos. lietuvišką
liaudies dainą „Linelius roviau“ atliko pa
ti mokytoja A. Domlšaitienė-Žvironienė.

Atsiųsta paminėti
ELTA-PRESS, Nr. 8, 1982 m. rugpjūtis.

Eltos informacijos italų kalba, šiame nu
meryje: LKiB Kronikos Nr. 53 vertimas
į italų kalbą. Viršelyje kleriko Aloyzo
Volskio fotografija. Jis buvo valdžios pa
šalintas iš Kauno Seminarijos už tai, kad
atostogų metu tariamai turėjęs ryšius su
„'kunigais ekstremistais“. Biuletenį reda
guoja kun. V. Mincevičius, Roma.

Su lietuviui*
VITALIŲ ŽUKAUSKO SUKAKTIS

Amerikoje gyvenąs aktorius Vitalis Žu
kauskas šiemet mini savo sceninės veiklos
40 metų sukaktį. Ta proga numatoma su
rengti akademiją, kurios metu jis pats at
liks programos dalį.
V. Žukauskas turi surinkęs labai daug
istorinės medžiagos apie lietuvių teatrą
Amerikoje. Tad ta proga bus surengta ir
teatro istorijos paroda.
PSICHOLOGIJOS STUDIJOS

Dr. Ina Užgirienė, buv. Lituanistikos In
stituto psichologijos skyriaus vedėja, .gy
venanti JAV, išvyko į Olandiją, kur kele
tą mėnesių studijuos naujienas psicholo
gijos srityje, ypač vaikų vystymosi — pa
žinimo studijose.
MUZIKAS S. GAILEVIČIUS —
PENSIJON

Kanadoje gyvenąs muzikas Stasys Gailevičius eidamas 78-tuosius amžiaus me
tus, pasitraukė į pensiją ir išėjo iš Lietu
vos Kankinių parapijos choro vadovo ir
vargonininko pareigų. Muz. S. GaileVičius
yra gimęs 1904 lapkričio 12 muzikų šei
moj ir muzikos studijas baigęs Lietuvoj
ir Prancūzijoj. Dirbo teatre, Lietuvos ope
roj ir su chorais. Yra parašęs daug kom
pozicijų. Išleistuvės buvo birželio 12 Ana
pilio salėj, Mississauga, Ont. St. Gaitevičius žada ir toliau kurti giesmes ir dainas
lietuvių choram.
MIRĖ SVEČIAS IŠ LIETUVOS

Atvykęs iš Lietuvos aplankyti savo bro
lio, Proenix mieste, Ariz., JAV, staiga mi
rė kun. Mykolas Gobis. Tas atsitiko rug
sėjo 24 d. jo brolio bute.
Kun. M. Gotais buvo gimęs 1905 m.
gruodžio 29 d., kunigu įšventintas 1932 m.
Kaune. Pradžioje buvo paskirtas Girkal
niu, Raseinių aps., vikaru. Paskui buvo
vikaru ir klebonu įvairiose Kauno arki
vyskupijos parapijose. Paskutiniu metu
klebonavo Babtų parapijoje.

KORP. NEO-LITUANIA SUKAKTIS
Vladas Kulbokas, LIETUVIŲ LITERA
Rugsėjo 4-6 d.d. Tabor Fanmoje, JAV,
TŪRINĖ KRITIKA TREMTYJE, Lietuvių buvo suruošta metinė korporacijos Neo-

Katalikų Mokslo Akademijos leidinys, Ro
ma, 1982 m. Didelio formato 570 psl. kny
ga.
LAIVAS, Nr. 5, 1982 m. rugsėjis-spalis.
Religinio ir tautinio gyvenimo dvimėnesinis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuolija.
Red. kun. J. Vaškas, MIC, Chicago IL.,
USA.
PASAULIO LIETUVIS, Nr. 10. 1982 m.
spalis. PLB-nės Valdybos leidžiamas Muš
truotas mėnesinis žurnalas. Red. Br. Nai
nys, Chicago IL, USA.

Lituania stovykla, per kurią buvo pami
nėta studentų korporacijos 60 metų su
kaktis.
Dabartinis korporacijos pirmininkas An
tanas Juodvalkis pasakė:
„1922 m. lapkričios 11 d. savame univer
sitete, Kaune, trylikos ryžtingų studentų
rūpesčiu, gimė Lietuvių studentų korpora
cija Neo-Lituania, kuri liko ištverminga
ir gaji iki šios dienos“.
Po A. Juodvalkio kaltos, filisteris inž.
V. Mažeika, nušvietė korporacijos nueitą
MITTEILUNGEN aus baltischen Leben, kelią, dabarties raidą ir ateities uždavi
No. 3, Oktober 1982, Baltijos draugijos Vo nius.
kietijoje biuletenis vokiečių kalba. Redak
torius Dr. Olgerd Aule, Titurelstr. 9/6,
IŠKILUS ARCHITEKTAS
8000 Muenchen 81; Westgenmany.
MŪSŲ PASTOGĖ praneša, kad prie mil
Karys, Nr. 6, 1982 m. birželis - liepa. žiniško viešbučio „Hilton International“
Pasaulio Liet, karių — veteranų mėnesi statybos Adelaidėje pasidarbavo arch.
nis žurnalas. Red. Z. Raulinaitis, Brook Antanas Lapšys.
lyn, USA.
Šio viešbučio planus paruošė ir statybą
LIETUVA, Filatelistų draugijos biule prižiūrėjo architektai partneriai Antanas
tenis Nr. 2, 1982 m. gegužė-rugpjūtis. Biu Laplšys ir Neighbour. Arch. A. Lapšys yra
letenis apima flateliją ir artimas sritis. jaunas vyras, žinomo adelaidiškio visuo
Leidžiamas 3 kartus metuose. Administra menininko Jz. Lapšio sūnus.
torius: K, Rožanskas, 3450 W. 62nd. Street,
Prie viešbučio statybos dirbo dar du
Chicago, IL 60629, USA.
lietuviai: metalo suvirintojas Balys Nemeika ir stalius Adomas Mačiukas. Tad
turistams lietuviams verta netik pasižiū
rėti į tą 18 aukštų pastatą, bet ir jame ap
— Visų pirma, juodu ir kūnu ir dvasia sveiki. sistojo.

O antra — juodu riša interesų bendrumas, pomė
gių vienodumas... Jie puikiai vienas antrą supranta,
nes dirba panašų darbą tam pačiam tikslui, — kal
bėjo Julija.
— Ir dar viena sritis: vaikai. Niekada negirdė
jau, kad tėvas ar motina būtų vaikus aprėkę arba
apmušę. Žinai, prieš pusvalandį buvau liudininku
tokios scenos: išgirdęs stiklą suskambėjus už namo
kampo, nuėjau pasižiūrėti, kas įvyko. Nagi, Petru
kas stovi su lanku rankoje ir spokso į iškultą langą.
Girdžiu Rimkų kalbant iš tarpdurio: — „Tai kam,
vaikeli, taip padarei?“ — „Tai, kad netyčia“, —
teiseinasi Petrukas. — „Tyčia ar netyčia, o langas
iškultas. Daugiau taip nedaryk vaikeli“, — sako
jam Rimkus, ir daugiau nei žodžio. Nė balso ne
pakėlė. Man susidarė toks įspūdis, kad, jeigu Pet
rukas būtų ne langą iškūlęs, bet jaują padegęs, Rim
kus tik paklaustų: „Tai kam, vaikeli, taip pada
rei?“. Priėjęs paklausiau Rimkų, kodėl jis apskritai
nebuvo uždraudęs Petrukui šaudyti iš lanko paliai
namus. Daug kartų esu jį matęs belaidžiojantį čia
strėles. — „Tai, kad reiktų bartis, diržą juostis, ir
vistiek nebūtų klausęs. Mažas, kaip ir didelis, kol
nenusvyla nagų, nepaiso, o kai nusvyla, tai, kaip
tas vokietis, karštais kopūstais apsišutinęs, net ir
toli nuo puodoeidamas pučia. Daugiau taip nedarys,
pamatęs, kokią iškadą padaręs“. Tai tau ir pedago
ginis patyrimo principas, savotiškai interpretuotas,
— nusijuokė Balėnas, baigęs pasakoti.
— Žinai, čia daug sveiko proto, Rimkai turi
nuostabų instinktą vaikų auklėjimo srityje. Esu pas
tebėjusi ne vieną dalyką. Ar eisim prie ežero? Bai
gei dirbti? — paklausė ji.
(Bus daugiau)

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 83

Petras ir Povilas kartu dirbdami veži
mą plytų iškrauna per 20 minučių.
Povilas ir Antanas tą vežimą iškrauna
per 30 minučių, o Petras, dirbdamas su
Antanu, tą vežimą plytų iškrauna per 40
minučių.
Per kielk minučių Petras, dirbdamas
vienas, iškrautų tą vežimą?
Atsakymas Nr. 82

Jis būtų namuose 17 vai. 36 min.
— Kas atsitiks, jei žmonių prieauglis
pasaulyje vis mažės, o medicinos mokslas
pasieks aukščiausią pažangos laipsnį?
— Visi bus pensininkai.
— Ar galima nupirkti neįkainuojamą
dalyką?
— Ne! Pavogti — galima.

*♦»

— Koks skirtumas tarp žmogaus ir ma
šinos?
— Dar niekas nesukonstravo tokios ma
šinos, kuri nieko nedarytų.

***

— Ar yra Amerikoje bankas, kuris dar
nė karto nebuvo apiplėštas?
— Yra. Ryt bus jo atidarymas.
• ••
— Kaip atprasti nuo cigarečių rūkymo?
— Uždegti iš abiejų galų.

***

— Koks drabužis pats seniausias?
— Figos lapas.

į
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K. V. BANAITIS

Dr. Vincas Kudirka—muzikas
(Pabaiga)
Estetinio prado reikšmę tautos gyveni
Vilniuje pradėjusiame eiti „Lietuvos me gali įvertinti tik labai aukštos kultū
Aide“ vienas asmuo pasirašęs „buvusis ros ir kilnios dvasios asmenybės. Šiuo at
muzikantas“ trumpame rašinyje nurodė, žvilgiu Vinco Kudirkos asmenybė beveik
kad mūsų himnas yra vieno rusų gvardi neturi sau lygių mūsų atgimimo istorijo
jos pulko mario atgarsis Ir kvietė Lietu je. Daugelis mūsų inteligentijos vadovau
vos muzikus sukurti naujų himną. Į jo jančių asmenų — tiek praeityje, tiek da
straipsnelį atsiliepiau ir aš ilgu rašiniu bartyje, — meno bei kultūros reikalais,
„Lietuvos himno reikalu“, įrodinėdamas, jei kiek ir domisi, tai tik iš pareigos, ar
kad šalia Kudirkos himno reikia 'įvesti, ba bijodami būti apšaukti profanais, ne
bent iškilmingais atvejais, Šimkaus kom- mokšomis. Šiaip gi daugelis mūsų švie
panuotą Sauervelno žodžiams „Lietuviais suomenės kurkas maloniau jaučiasi prie
esame mes gimę“, kadangi ir kitos tautos kortų stalelio, prie degtinės, negu teatre,
turi kartais dvi iškilmingas tautines gies paveikslų galerijoje ar rimtos muzikos
mes — himnus. Į tą polemiką dėl Kudir koncerte. Užtat kiekvienam Lietuvos me
kos h'lmno prisidėjo ir žinomas mūsų ar no darbuotojui Vinco Kudirkos asmuo ke
cheologas Tadas Daugirdas. Jis įrodinėjo, lia ne tik didžios pagarbos, bet ir nusiste
kad himno reikšmė nepareina nuo jo me bėjimo: stačiai nesuprantama, kad iš pa
lodijos originalumo bei gražumo. Himnai prastas kaimiečio bakūžės galėjo išaugti
atsiranda dažniausiai visai nelauktai, šis tikras dvasios, sielos aristokratas, šis
spontaniškai, tam tikrais tautos gyvenimo kilnusis europietis!
momentais, kai nėra nei laiko, nei galimy
Lietuvos muzikai galima didžiuotis, kad
bės galvoti apie grynai muzikinius dainos ne kas kitas, o didysis Varpininkas Kudir
privalumus. Užtat Tadas Daugirdas ir pa ka davė pradžią Lietuvos muzikos istori
tarė laikytis senojo mūsų himno, kurį su jai! Kaip šiandien bevertinsime gaurai
kūrė Vincas Kudirka ir kuris jau suaugo muzikaliniu mastu jo kompozicijos, bet
su mūsų atlbudusios tautos sąmone. J šį faktas lieka faktu, kad jis yra pirmasis
senelio Daugirdo balsą aš atsiliepiau kitu reikšmingas mūsų kompozitorius ir pir
straipsniu, pabrėždamas būtinumą kaip masis mūsų muzikos kultūros kėlėjas. Jo
nors išpręsti mūsų himno reikalą. Šis klau didelis susirūpinimas lietuviškos muzikos
simas buvo tuomet labai aktualus ir anuo reikalais jau prieš daug metų, — yra lyg
metiniai „Lietuvos Aido“ redaktoriai lei ir savotiškas įspėjimas būsimiems mūsų
do plačiai jį svarstyti.
tautos veikėjams: jeigu norite kad išliktų
Bet... polemika lieka polemika, o gyve ir iškiltų mūsų tauta, tai niekuomet netu
nimas eina savo keliu. Dabar, praėjus dau rime pamiršti jos dvasinės kultūros reika
geliui metų, turiu atvirai prisipažinti, kad lų. Tauta be savos kultūros yra bevertė;
senas, Europos kultūroje auklėtas Tadas ji pasmerkta .anksčiau ar vėliau išnykti
Daugirdas kur kas geriau numatė mūsų^ kitų tautų tarpe.
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Ištremti iš Rygos turistai
'Rygos Saugumas ištrėmė iš Tarybinės
Latvijos du Miunsterio latvių gimnazijos
mokinius turistus iš Vakarų Vokietijos —
17 metų amž. Haroldą Ozolą iš Kalgarijos,
Kanadoje, ir 18 metų Martyną Simanį, iš
Chicagos. Abu juos apkaltino sovietinių
įstatymų pažeidimu.
Kas gi atsitiko? Abu jaunuoliai su kitais
penkiais turistais važiavo į Rygą aplanky
ti giminių. Kelionė prasidėjo iš Miunsterio
per Berlyną, Varšuvą, Gardiną, Vilnių į
Rygą. Ant Lenkijos ir Sovietų Sąjungos
sienos muitininkai atrado jaunuolių laga
minuose Sov. Sąjungai pavojingus daly
kus — rašytą žodį, patefono plokštelių,
užrašų knygutes, laiškus, Miunsterio Lat
vių gimnazijos mokinių leidžiamą žurnaliu
ką „Afišos“, JAV laikraštį „Newsweek“,
latvių istorijos knygas. Visus šiuos daik
tus muitininkai konfiskavo, ir kelionė vy
ko toliau. Rygoje, Inturistų viešbutyje
„Latvija“ jie gavo kambarį U-ame aukš
te, bet greit juos Išskyrė, Martyną perdangino į 8-tą, o Haroldą ‘į 16-tą aukštą.
Kitą dieną jie buvo iškviesti atvykti į
vizų skyrių „Ovik“, bet Haroldą šis pak
vietimas nepasiekė. KGB tarnautojas nu
rodė abiem Y .ykti kartu rytoj 10 vai. Se
kančią dieną abu ir atvyko. Juos tuoj iš
skyrė ir pradėjo tardyti. Visti pirma jiems
pranešė, kad jie yra nusižengę Sovietų
Sąjungos įstatymams. Knygų įvežimas į
Sovietų Sąjungą esąs priešvalstybinis dar
bas. Tardant saugumietis Blums pareiškęs
įtarimą, kad abu jaunuoliai yra pasam
dyti žvalgybos agentai, Ir teiravosi, kiek
už tai jiems sumokėta. Tardant jie turė

ję nurodyti savo giminių adresus ir asme
nis, su kuriais jie Rygoje susitiko. Iš Gar
dino čia buvo pristatyti ir visi iš jų kon
fiskuoti daiktai. Žiūrinėjant jų užrašų kny
gėlės, jiems buvo statomi įvairūs netikėti
klausimai. Klausta, ar jie neturi ryšių su
pastorių Klaviniu, kuris esąs ČIA agen
tas, su Povilu Bruveriu, ir klausinėta ką
veikia Bruveris Vakaruose. Ištardžius pa
galiau įsakė jiems surašyti, ką jie buvo
pasiėmę įvežti, kokiam tikslui, nurodyti
adresą kam koks daiktas buvo numatytas
'įteikti. Be to, jie turėjo pasirašyti raštą,
kad su priešsovietinės literatūros įvežimu
jie turi palikti Sovietų Sąjungą. Baigiant
tardymą, saugumiečiai jiems nurodė, kad
aplankant „bočių tėvynę geriau imti su
savimi daiktus, kurie turi ryšį su Vakarų
kultūra, bet ne su istorija, kuri yra jau
praeityje ir nebegrįš“. Jiems prigrasinta,
kad jei jie tuoj su sekančiu traukiniu ne
grįšiu atgal, jų byla būsianti perduota
prokurorui.
Po šių grasinimų jaunuoliams beliko iš
Inturisto viešbučio tuoj vykti į stotį, kur
jie turėjo nusipirkti naują traukinio bi
lietą, nes jie buvo prirašyti prie Inturisto
grupinio bilieto. Inturistas atsisakė grą
žinti pinigus už neišnaudotas viešbutyje
tris paras.
Apie šį įvykį pranešta vokiečių kelionių
biurui Ir numatomas dar didelis susiraši
nėjimas su Sov. Sąjungos 'įstaigomis, nes
įvykdytas ne tik nepagrįstas ištrėmimas,
bet ir apgaulė, pasilaikant pinigą už vieš
butyje neįvykusias nakvynes.
T. (Draugas)

AR LONDONUI GRESIA POTVYNIS

paspartėjo. Prietaisai parodė, kad 1865—
1965 m. sala pažemėje apie 61 cm. Londo
no miesto valdžia rimtai susirūpinusi. 1969
m. pradėjo vykdyti apsaugos priemonių
programą, kurią numatoma baigti 1982 —
1983 m. Temzės upės krantinę saugos ori
ginalus barjeras iš patvarių betono stati
nių, o pačioje upėje, kad netrukdytų lai
vybai, bus nugramzdintos 8 judančios plie
no užtvaros specialiose kamerose. Kilus
pavojui, hidrauliniai įtaisai išstums tokią
12000 t sveriačią užtvarą, kuri ir sulaikys
potvinio bangą. Tai bus pats didžiausias
pasaulyje įrenginys prieš jūros potvynį.

Londono gyventojai prieš keletą metų
išvydo metro, autobusų stotelėse ir kitose
viešose vietose skelbimus, kuriuose buvo
nurodoma, kaip elgtis potvynio metu: veng
ti miesto rajonų, kuriems gresia Temzės
upės vandenys, žemų pastatų gyventojams
lipti ant stogų ir pan. Ar Londonui iš tik
rųjų gresia potvynis? Taip, tik sunku nu
matyti, kada jis ištiks. Viena iš daugybės
priežasčių — ypač gausūs krituliai Temzės
upės baseine, taip pat smarkūs šiaurės ry
tų vėjai, kurie bet kada gali privaryti į
Temzę vandens Iš šiaurės jūros. Apie to
kias stichines nelaimes byloja ir istorinė
kronika. Londonas du kartus, 1236 ir 1663
m., buvo užtvindytas didelių potvynių.
Geologai tvirtina, kad šiuo metu potvy
nio grėsmė Londonui kaip niekada didelė.
Mat dėl kol kas neišaiškintų tektoninių
priežasčių Aglijas sala Išlinksta. šiaurės
Velsas ir Škotijos tolydžio kyla, o pietva
karinė salos dalis smunka. Šio judėjimo
greitis vidutiniškai 30 cm per šimtmetį,
tačiau per pastarąjį šimtmetį jis gerokai

GAUBLYS — MILŽINAS

Danijoje, Silkeborgo mieste yra vienas
didžiausių gaublių pasaulyje. Sis žemės
modelis iš pradžių buvo pagamintas kaip
gamtinių dujų rezervuaras. 1936 m. daili
ninkas Ogė Harstupas turistams prisivi
lioti „išrašė“ metalinį rutulio paviršių že
mės paviršiaus kontūrais.
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Skaitytoją laiškai
DĖL „E. LIETUVIO“ RAŠINIŲ

in Varpai in 1898
National Anthem p: inted
i

Lietuvos Himnas pirmą kartą: atspausdin tas VARPE 1898 m.

himno likimą, negu mes kai kurie jaunie
ji, tuomet dar tik bepradedą savo muzikalinę darbuotę.
Kas vakarą skambanti giesmė „Lietuva
tėvynė mūsų“ prie Nežinomojo Kareivio
kapo ir mūsų kariuomenės dalyse vakari
nio patikrinimo metu, — yra aiškiausias
įrodymas, kad jokie samprotavimai nepa
jėgia pašalinti iš gyvenimo kartą jau pri
gijusi tautos himną. Jau 1898 metais bu
vo parašyta „Lietuva tėvynė mūsų“, o ji
skamba vis taip pat gaivinančiai kaip
anuomet, ir iš jos posmų ir garsų nuolat
kalba į mus didžiojo suvalkiečio Vinco Ku
dlrkos dvasia.
Trumpai peržvelgę Kudirkos muzikalinę veiklą, matome, kad jis per visą savo
trumpą, bet darbingą gyvenimą, priklausė
lyg dviem skirtingiems pasauliams: Iš vie
nos pusės — tai geležinės logikos realis
tas, veikėjas, politikas, pilnas sąmojaus
satyrikas, iš kitos gi — svajotojas, poetas,
muzikas ir kompozitorius. Galima pama
nyti, kad jis muzikoje ieškojo tik užsimir
šimo, 'išsiblaškymo po sunkių gydytojo pa
reigų. Bet tai būtų klaidinga pažiūra. Iš
aukščiau minėtų faktų ir darbų aiškėja,
kad jis daug rimčiau žiūrėjo į muzikos už
duotfį tautos gyvenime ir mūsų muzikos
reikalais rūpinosi nemažesniu atsidėjimu,
kaip visais kitais mūsų tautai svarbiais
klausimais: politiniais, ekonominiais ir 1.1.

kymą „Skaitytojui“ ir surasti mano laiš
ke tą, ko ten visai nebuvo.
'Štai keli pavyzdžiai: „nežinant tiesos,
nereikia spėlioti (to niekuomet nedariau),
„'klaidžioja lyg pro miglą... jau gerokai
paėmęs pusryčiams alaus (rašiau tiesą),
bet pusryčiams aš negeriu alų, nors aš ne
pašiepčiau „Juodvarnį“ ar „Skaitytoją“,
jeigu jis gertų alų, vyną, kavą, arbatą, vai
šių sunką, ar ką nors kitą. Tam aš ir pa
ėmiau pavyzdį iš mano viešnagės šv. Kaži
miero Kolegijos, Romoje, kur vyno gėri
mas per pusryčius yra normalus dalykas,
lygiai kaip gali būti alaus gėrimas kituo
se kraštuose. O ką geria .pusryčiams „Juod
variniai“, (na ir
Skaitytojai“)?
Nejaugi „Juodvarnis“ negalėjo suprasti,
jog aš neturėjau galvoje alaus gamybą,
bet lenkiško maisto gamybą popiežiui, iškviečiant lenkes vienuoles (tik: jau ne ita
liškiems pusryčiams gaminti, kaip tvirti
na „Juodvarnis“ ar „Skaitytojas“).
„Juodvarnis“ vėl klausia, ar televizijos
komentatorius, kuris kalbėjo apie popie
žiaus pusryčius, valgė pusryčius drauge
su popiežium. Jeigu jis nevalgė, tai buvo
tik jo įsivaizdavimas!!! Reiškia, jeigu jis
pats ten nebuvo, juo negalima tikėti — jis
tik įsivaizdavo. Balsu net pagalvoti, prie
ko mes prieitume, jeigu tuo patikėtume.
„Juodvarnis“ rašo, kad aš esu „labai
geros nuomonės apie vyno ir alaus varto
jimą“, nes esu daug kartų apie tai prislmi
nęs, aprašydamas „Europos Studijų Savai
tes, ir „Juodvarnis“ klausia, kam rengia
mos Studijų Savaitės, ar tik vynui gerti...?
Tai yra niekam vertas pasakymas, kuris
rodo, kad to pasakymo autorius nėra nuo
lažinis Studijų Savaitės dalyvis ir neskai
to Studijų Savaičių aprašymų laikraščiuo
se.
Pabaigoje savo laiško „Juodvarnis“ pri
deda pastabą, labai įžeidžiančią popiežių,
ir nežinau, kaip redaktorius galėjo tai pra
leisti. „Juodvarnis“ rašo, jog aš norėčiau,
„kad šv. Petro įpėdinis įkurtų vyno ir
alaus karizmatišką sąjūdį“.
VIS NEBAIGIAME PUSRYČIŲ
Toks išsireiškimas peržengia visas pado
Reikia stebėtis, kaip „Juodvarnis“ su rumo ribas ir atėjo laikas „Juodvarniui“
gebėjo (E.L. nr. 41) iškraipyti mano atsa- su „Skaitytoju“ prisipažinti, kas jie yra?
Nors ir būdamas senesnio amžiaus, bet,
dar nesu pametęs atminties. Kiek prisime
nu, prieš keletą metų. Iš „E. Lietuvio“ Re
dakcijos buvo balsų ir susirūpinimų, kad
mažėja lietuvių, norinčius rašyti į „E. Lie
tuvį“.
Iš Redakcijos buvo pasisakymų; „jei ir
toliau bus taip, galės prieiti prie to, kad
nebus, medžiages ir tiems abiems lapams,
spausdinimui užpildyti“. Kiek vėliau iš
skaitytojų buvo pasiūlyta; „imkite kokį
popierio gabalėlį ir rašykite, parašę, siųs
kite Redakcijai. O Redaktorius, gavęs tuos
prirašytus lapelius, ims juos taisyti, refor
muoti, pagal redakcines taisykles ir pa
teiks spausdinimui“. Tokiu būdu ir laik
raštis bus pilnai užpildytas Ir negalės su
stoti. Ir skaitytojai, turės ką skaityti, ga
vę laikraštį“. Kaip ten toliau buvo, su
tuo pasiūlymu, nebuvo iš Redakcijos pasi
sakymų. Taip ir pasiliko iki šiai dienai.
Ateina laikraštis pilnai prirašytas ir ma
tyti, kad jam užpildyti, rašinių netrūksta.
Tai ir aš, tuo prisilaikau, ką tik sena
galvelė, sugalvoja, tą ir „tėplioju“, o ne
teisingai rašau, nes nesu mokytas. Tai ir
esu didžiai p. Redaktoriui dėkingas, kad
mano rašinėlius, taiso ir spausdina.
Gal tik tuomet, sustosiu kai Redaktorius,
man pasakys: „gana, Jonas Liobė, tau
„teplioti“ — rašinėti, kai esi sulaukęs, to
kio amžiaus, eik į minkštą kėdę, (jei' ją
turi) ir sau ramiai Ilsėkis. Tuomet, jau
'būsiu priverstas sustoti. O, Kol negausiu,
iš Redaktoriaus tokio pranešimo, kaip
lig šiol rašinėsiu, kol galėsiu,
kol
akys švies ir ranka nevirpės. Nes ma
no gyvenime buvo ir liks Iki mirties ra
šymas mėgiamiausias darbas. Kai ir daine
lė dainuojama: „ne žodžiai vaduos, o tik
kardas išvaduos". Tai Ir mane, nuo raši
nėjimo, tik „E. Lietuvio“ Redaktorius su
stabdys.
Mano rašinėjimo pradžia nuo 1924 m.
ir rašau iki šiai dienai.
Jonas Liobė

VLADO ŠLAITO POEZIJA

„Vagos“ leidykla išleido Londone gyve
nančio poeto Vlado šlaito eilėraščių rin
kinį „Be gimtojo medžio“ (142 psl.).
Knyga Išleista 7000 egz. tiražu. Joje yra
atspausdinti V. Kazakevičiaus parinkti’
Vlado Šlaito eilėraščiai iš visų per eilę
metų spausdintų rinkinių. Knygai įžangi
nį straipsnį parašė Eug. Matuzevičius,
iliustravo V. Bairmutė.
MIRĖ V. ŽILĖNAS

Spalio 24 d. Vilniuje mirė istorikas Vin
cas Žilėnas, Vilniaus etnografijos ir isto
rijos muziejaus buv. direktorius.
Gimęs prieš 75 metus (gruodžio 31 d.),
V. Žilėnas baigė lenkų okupuotame Vilnių
je lietuvių Vytauto Didžiojo gimnaziją ir
studijavo Vilniaus universitete istoriją.
Dar gimnazijoje būdamas pradėjo bendra
darbiauti lietuvių spaudoje ir nuo 1935
im. redagavo „Vilniaus žodį“. V. Žilėnas
be to dalyvavo „Kultūros“ švietimo drau
gijoje, kurios centras buvo Šiauliuose. Pa
skelbė mokslinių straipsnių apie lietuvių
įgyvenamuosius namus ir XVII a. ginklų
kalyklą Valkininkuose.
DAUG BULVIŲ, BET MAŽA MĖSOS

Oficialiai pranešta, kad Lietuvos žem
dirbiai „organizuotai nuėmė bulvių derlių
ir įvykdė bulvių pardavimo valstybei meti'
nį planą.“ Visiems respublikos miestams
patiektas reikiamas bulvių kiekis žiemai.
Žymiai blogiau yra su pieno Ir mėsos
gamyba. Žemės ūkio ministerija oficialiai
pareiškė, kad kai kuriuose rajonuose Ir
ūkiuose pieno primilžiai rugsėjo mėnesį
sumažėjo. „Tas yra neleistina“, — sako
pranešimas.
•Ministerija sako, kad pieno gamybos
klausimas skiriama nepakankamai dėme
sio. Ne visur laiku paruošti gyvulininkys
tės pastatai žiemai, karvės uždaromos pa
vėluotai. Kai kuriuose kolūkiuose atšalus
orui karvės nakčiai nebuvo parvaromos į
tvartus. Karvės nepakankamai šeriamos.
Dėl panašaus neūkiškumo, ūkiuose primil
žlai per parą sumažėjo net 1,3-1,1 kilog
ramo.
Nepatenkinami trijų šių metų ketvirčių
mėsos gamybos intensyvumo rodikliai.
Bendro gyvulių ir paukščių priesvorio
gauta '3 procentais mažiau negu pernai
per tą patį laikotarpį, o Ignalinos, Molėtų
ir Vilkaviškio rajonuose — net 13—11 pro
centų. Penimi galvijai per parą priaugo
tik po 523 gramus, o Švenčionių rajone
vos 389 gramus. Žemi priesvoriai taip pat
Biržų, Jonavos, Raseinių, Skuodo rajonuo
se. Trečiame ketvirtyje padėtis dalinai pa
gerėjo, tačiau priesvoris 26 gramais dar
buvo žemesnis už praėjusių metų lygį. Pa
blogėjus galvijų penėjimo intensyvumui,
sumažėjo jų realizacinis svoris. Per 9 mė
nesius parduotas valstybei galvijų prie
auglis svėrė 385 kg arba 13 kg mažiau ne
gu pernai. Labai mažo svorio galvijų prie
auglį realizavo Biržų (350 kg), Tauragės
(356 kg), Šilalės (358 kg) ir Švenčionių
(359 kg) rajonai.
Neintensyviai buvo penimos kiaulės,
kurios per parą priaugo tik po 385 g, ar
ba 11 gramų mažiau negu pernai, žemiau
si priesvoriai gauti Skuodo, Ignalinos, Aly
taus, Anykščių ir Klaipėdos rajonuose —
mažiau negu po 320 gramų.
BIBLIOTEKOS ROMAI

Ąžuolyno pakraštyje, Kaune, pradėti
betonuoti pamatai būsimai miesto biblio
tekai. Statinį sudarys keturių ir septynių
•aukštų korpusai, turintys per 10 tūkstan
čių kv. metrų naudingo ploto.
Rūmams projektą paruošė Kauno m.
projektavimo instituto architektai, vado
vaujami vyr. inž. J. Antanavičiaus.

Ypač tai turėtų įsidėmėti Lietuvos jau
MIRĖ PROF. DR. V. KAIKARIS
nuomenė, kuriai ateityje teks vadovauti
mūsų tautai. Studentija, moksleivija, tu
Rugpjūčio mėn. Lietuvoje mirė prof. Dr.
rėtų sekti Vinco Kudirkos pavyzdžiu ir
Vytautas Kaikaris, 70 m. 1936 m. baigęs
stengtis dar jaunystėje išmokti gėrėtis
Vytauto Didžiojo universitetą, dirbo moks
dvasinės kultūros vertybėmis, dalyvauti
lin'į darbą Technikos fakultete. Nuo 1940 '
ten, kur galima pasisemti daugiau kilnios
m. persikėlė į Vilniaus universitetą, kur
dvasios, gražio. Nes menkos, žemos dva
vadovavo Chemijos katedrai, buvo fakul
sios inteligentija neturės ką pasakyti sa
teto dekanu. Parašė eilę darbų chemijos
vo tautai. Ji neįkvėps.jai kilnesnių sieki
mokslo klausimais.
mų bei idealų.
Jaunimas, kuris mokės tik girtuokliau
EISMO NELAIMĖS
ti, kortuoti, blevyzgoti, nepažadins tautos
Per
šių
metų
rugsėjo mėnesį Lietuvoje
dideliems darbams. Vien tik futbolą spar
įvyko
718
eismo
nelaimių,
kuriose 87 žmo
dydami — taip pat toli nenužygiuosime!
nės žuvo ir 525 buvo sužaloti (pernai —
Tikras tautos šviesuolis, busimasis idė
590 eismo nelaimių, kurių 71 žuvo ir 482
jinis visuomenės vadas — tai Vinco Ku
sužeisti).
(„Valstiečių laikraštis“).
dirkos tipo Inteligentas, kuris per visą
savo gyvenimą stengėsi išsilaikyti tam
KAUNO ZOLOGUOS SODE
tikroje dvasinėje aukštumoje ir neleidžia
Kauno zoologijos sodas turi naujų .jgyven
pilkai kasdienybei nustelbti kilnesniųjų
tojų“. Iš Olandijos Roterdamo zoologijos
žmogaus dvasios galių. Užtat jis taip ne
sodo gautas Dovydo elnias. Neseniai so
apkentė ir pliekė savo negailestinga
das gavo Čapmano zebrų porą.
plunksna visus dvasios ištižėlius bei mo
Kai kurie žvėrys dauginasi: šiais me
ralinius susmukėlius. Jo intensyvus lite
tais sode buvo atvesti du liūtukai ir du
ratūros darbas ir fanatiška muzikos mei
panteriukal. Deja, patelės atsisakė jaunlk
lė puikiausiai rodo, kur tikras tautos vei
liūs auginti. Tas rūpestis teko zoologijos
kėjas, šviesuolis privalo ieškoti sustiprini
mo Ir įkvėpimo savo darbams. Pasakys
M. Bajorinas sodo tarnautojams.
Prieauglio susilaukė puma ir Bengalijos
kas: juk tai išimtis, retenybė, idealas!..
Red. pastaba: Tuo ginčą apie pusryčius katė, taip pat usūrinė kiaunė - charza. Gi
Taip... gali būti... Bet ta išimtis, ta mūsų — Kudirka, — ir privalo Šviesti mums vi
mė kengūriukas.
(Naujoji Romuva) baigiame.
tautos kilnioji retenybė, — Vincas Kapsas siems pavyzdžiu!
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALENDORIUS 1982 M.
XI. 27-28. Pabaltiečių moterų bazaras,

Bradfordas
MAIRONIO — KARIUOMENĖS
MINĖJIMAS

Latvių Namuose, Londone, DB.
Minėjimas rengiamas lapkričio 20 d.,
XII.4. D(BLS Tarybos suvažiavimas „Lie
šeštadienį.
tuvių Židinyje“ Nottinghame.
Pradžia 12.30 vai.
J. Adamonio paskaita ir vietinių vyrų
siksteto dainos bei deklamacijos.
TAUTOS FONDUI AUKOJO
Kviečiame gausiai dalyvauti.
P. Vičas — 20.00 sv.
Pradžia 6.30 vai, v.
Nuoširdžiai dėkoja
Skyriaus Ir klubo valdybos
TFA D. Britanija

AUKOS SPAUDAI

Maidenhead

G. Brazaitienė — 5.00 sv.
SKYRIAUS PIRMININKUI IŠSIKĖLUS
K. Grigaitienė — 4.00 sv.
VALIJON
D. Rainelis — 3.50 sv.
DBLS Maidenhead skyrius specialiame
S. Ruseckienė ir J. Petrušaitis — po
susirinkime svarstė tolimesnę veiklą, sky
1.50 sv.
riaus pirmininkui E. Šovai persikėlus gy
Ačiū.
venti į Pietų Valiją. Bendra dalyvių nuo
mone p. E. Šova buvo prašomas ir toliau
1983 M. KALENDORIUS
1983 m. „Europos Lietuvio“ ir N.K.K. tęsti pirmininkavimą, nors ir iš tolimes
kasdien nuplėšiamas kalendorius jau at nės distancijos. Jis tada sutiko Ir toliau
spausdintas ir siuntinėjamas prenumera eiti pirmininko pareigas bent iki sekančio
metinio skyriaus posėdžio.
toriams.
1983 m. kalendoriaus didžioji pasiskai
tymų dalis skirta įdomesniems senosios
Lietuvos istorijos įvykiams ir, atgavus
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
1918 metais laisvę, valstybės kūrimosi pra
L.K.V.S.
„RAMOVĖ“ Manchesterio sky
džiai ir visiems nepriklausomo gyvenimo
rius ruošia Kariuomenės Šventės minėji
pasiekimams prisiminti.
mą, kuris įvyks Mančesterio Lietuvių Soc.
Kasdien skaitydami po lapelį, pasi Klube lapkričio 20 dieną 6 vai. vakaro.
džiaugsime tais darbais ir įvertinsime
Programoje: Paskaita ir įvairi progra
a.a. Mira. Balučio žodžių reikšmę, Ikad „be ma.
laisvės — viskas sunku, su laisve — vis
Kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti.
kas lengva“.
Sk. Valdyba
Kas negauna to kalendoriaus, arba no
rėtų užsisakyti daugiau egzempliorių, pra
šomi skubiai kreiptis į NIDOS administ
raciją“. 2 Ladibroke Gardens, London Wil
PAŠVENTINTAS P. DUDĖNO
2PT, England.
ANTKAPIS

Manchesteris

Stoke-on-Trent

PAPIGINTAS GELEŽINKELIS

Britų geležinkeliai per visą lapkričio
mėnesį siūlo pensininkams papigintą pra
važiavimą. Už 3 svarus galima gauti bilie
tą nuvažiuoti kur tik nori ir grįžti tą pat
dieną atgal. Papiginti bilietai pensinin
kams galioja kiekvieną dieną, išskyrus
penktadienius, bet reikia turėti metinį
„Senior Citizen Railcard“, kurį galima įsi
gyti išanksto (kainuoja 10 sv. metams).
„Railcard“ savininkai turi teisę važinėti
geležinkeliais už pusę kainos per ištisus
metus. Tas bilietas tinka papigintam pra
važiavimui ir kitų Europos kraštų geležin
keliais.

Londonas

Gruodžio 7 d., Stoke-on-Trent lietuviai
susirinko prie P. Dudėno kapo Newcastle
kapinėse. Dar kartą atsisveikinome su bu
vusiu skyriaus pirmininku. Kun. S. Ma
tulis pašventinęs jo antkapį kalbėjo apie
trapų žmogaus gyvenimą šiame pasaulyje
ir prašė būti jautriems iškeliavusiems
broliams ir seserims lietuviams. Per Die
vo malonę Petrui buvo suteikta laiko pa
siruošti perėjimo Iš šio į Dievo pasaulį.
Antkapyje lietuviškai, auksinėm raidėm
iškalta kad jo liūdi šeima Lietuvoje.
Artėja metinės nuo Petro Dudėno mir
ties. Mes pasilikę jo liūdime ir už jį mel
džiamės. Ilsėkis ramybėje mielas Petrai.
Iš kapinių pervažiavome į šv. Vulstano
bažnyčią, čia, šv. Marijos koplyčioje, kun.
S. Matulis atlaikė mišias už P. Dudėno vė
lę. Mišias užprašė B. ir B. Puodžiūnai.

TOMAS VENCLOVA LONDONE

Lapkričio 17 d. j Londoną atvyksta To
mas Venclova, kuris čia dalyvaus PEN
klubo suvažiavime.
Tomas Venclova susitiks su Londono
lietuviais penktadienį, ar šeštadienį, lapk
ričio 19 ar 20 d. vakare Lietuvių Namuo
se, Ir duos pašnekesį bei paskaitys savo
kūrybos.
Norintieji dalyvauti vakaronės laiką su
žinos paskambinus telefonu 727 2470. Įėji
mas laisvas.
PRIEŠADVENTINIS KAUKIŲ BALIUS

Sporto ir Socialinis Klubas rengia prieš
adventinį Kaukių Balių 1982 metų lapkri
čio mėn. 13 diena (šeštadienį) 7.30 vai.
vakaro, klubo patalpose, 345A Victoria
Park Road, London E. 9.
Įėjimas 1.50 sv. Kaukių vakaro bufetas
veltui. Klubo vadovybė kviečia visus sa
vo narius ir svečius dalyvauti su kaukė
mis.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 2 vai. pp.
Londono liet, choras kviečia Londono ir
apylinkės tautiečius į mūsų Lietuvos ka
rių paminėjimą.
Prašoma atsilankyti į iškilmingas mi
šias Liet, bažnyčioje 11 vai. ir po to į mi
nėjimą, kuris įvyks Socialiniame klube
Victoria Park Rd.
Programoje Justo Černiaus ir choro dai
nos.
IŠVYKO KOMANDIRUOTĖN

IRIS IR ANTANAS PETRONIAI
IŠVAŽIUOJA Į R.HYLĄ

Gruodžio 7 d., B. ir B. Puodžiūnų jau
kiame bute susirinkome atsisveikinti su
Iris ir Antanu Petroniais. Jie, įkandin ki
tų, nuolatiniai gyventi keliasi į Rhylą.
Viskas prasidėjo labai nekaltai. Nuo
Stoke-on-Trent artimiausias pajūrys yra
Rhyle, Valijoje. Vasaros metu daugelis sto
kiečių vykdavo į Rhylą pajūrio sodriu oru
pakvėpuoti. Gudresni, kad sumažintų iš
laidas, įsigijo karavanus, kuriuose, jeigu
ne patys, tai jų bičiuliai, praleisdavo atos
togas.
Pirmasis tenai nuolatiniai gyventi per
sikėlė H. Šova. Juo pasekė A. ir M. Siurb
liai ir A. h- M. Kalusevičiai. Pasakojama,
kad tenai apsigyvenę ir iš kitų vietovių
lietuviai.
Antanas Petronis DBLS-fgos Stoke-onTrent skyriaus ilgametis narys, talkinin
kas lietuviškoje veikloje ir draugiškas, lie
tuvis patriotas. Iris Petronis daugelio pa
rengimų šeimininkė ir nuoširdi lietuviškos
veiklos rėmėja. Jiems išvažiavus Stoke-on
-Trent skyrius prarado rimtų ir nepamai
nomų darbuotojų. Nors ir nusiminę, kad
išvažiuojate, mes pasilikusieji linkime
jums gerai įsikurti naujoje vietovėje ir
prašome mūsų neužmiršti.
Vaišių metu Petroniams buvo įteikta
dovanėlė. Be B. ir B. Puodžiūnų vaišes
paruošė Anelė Balnienė, Ona Vencaitienė
ir Birutė Zaveckienė.
VAL.

Belgija
ŽVILGSNIS Į BELGIJOS LIETUVIŲ
PRAEITI

Bandoma net kontestuoti šitos bendruo
menės oficialumą...
Vakarų sistemoje teigiami, ar neigiami
atsiliepimai visad atkreipia visuomenės
dėmesį, ir padaro, anot mūsų posakio, tam
tikrą „reklamą“. Todėl aprašydama ma
žuosius įvykius šitoje mažoje bendruome
nėje jaučiuosi nevisai drąsiai.
Kai rugpjūčio viduje pas mus lankėsi
PLJ-mo kongreso ruošėja pirmininkė Vio
leta Abariūtė. Išsikalbėjome man jaut
riausia tema: čiabuviai! lietuviai. Į klausi
mą — kiek pagaliau yra jų Belgijoje? —
Atsakyti nesunku: — apie 250 žmonių įra
šytų į sąrašus, o apie 100 su kuriais palai
kome ryšius. Jaunimo, studijuojančio,
taip kaip ir nėra. Kiti sukūrę mišrias šei
mas.
Neskaltlingumas nėra nuodėmė. (Šitame
krafšte mūsų Bendruomenė yra oficialiai
įregistruota Vidaus Reikalų Ministerijoje,
ir gavusi teisę dalyvauti manifestacijose,
ir t.t).
Nenorėčiau pradėti visą šitos emilgrantų
grupės istorijos kartojimą, bet tik perbėg
siu kelioms eilutėms jų įsišaknojimą šita
me krašte, kur niekas jiems nesiūlė ir nežadėjjo nei ateities, asimiliacijos, nei kul
tūrinės veiklos lengvatų.
Lietuviai Belgijoje pasirodė dar caro lai
kais, atvykę studijuoti. O Lietuvos nepri
klausomybės metais atvažiavo čia būrelis
vienuolių. Tuo pat metu atsirado ir kele
tas šeimų, ieškančių geresnių uždarbių
negu tėvynėje. Karas juos pasodino ant
emigracijos suolo, nuo kurio jie ir nepasi
kėlė.
Atėjo to karo galas, ir subėgo jo išbai
dytų žmonių, kurie iėškojo kur laikinai
prisiglausti. Buvo ir karo belaisvių iš vo
kiečių dalinių. Visi šitie žmonės sudarė
nemažą skaičių, kuriuos belgai, sovietų
spaudžiami, ruošėsi iškeisti į savo belais
vius, buvusius vokiečių kariuomenėje.
Dauguma lietuvių, jų tarpe visi belaisviai,
grįžo atgal į Vokietiją, ar išsiveržė kitur.
Tuo metu Briusely gyveno, o ir dabar
dar gyvena ten, kunigas Julius Danauskas,
kuris daug pasitarnavo atvykėliams ir be
laisviams. Jis ir yra šitos Bendruomenės
kūrėjas.
Pagaliau 1947 metais didžioji emigraci
jos banga, apie du tūkstančiai žmonių,
suvažiuoja iš Vokietijos lagerių tik... per
važiuoti, užsidirbti, susirinkti savuosius,
ir perplaukti per vandenis... Dauguma
taip ir padarė. Paliko tie, kuriems pasitai
kė kliūtys, o pagaliau ir emigracijos biu
rų durys užsisklendė, ir teko apsistoti il
gesniam laikui.
Lietuviai greit susiorganizavo. Turėjo
mažas Vargo mokyklėles vaikams, leido
laikraštuką. Ir traukė iš krašto kur kas
galėjo, kad nusikračius juodų anglies dul
kių. Po vieno, kito pirmininko, išvykusio
į Ameriką, Bendruomenei pirmininkauti
buvau išrinkta aš, ir likau tose pareigose
ligi šios dienos.
šis Belgijos lietuvių i'šimtingumas gali
atrodyti kitiems svetimas, bet tai yra šios
Bendruomenės realybė, ir reikia skaitytis
su ja.
Bęlgija randasi Europos kryžkelėje, ir
kiekvienas lietuvis, patekęs į šį kraštą ga
li žinoti, kad čia ras savųjų ir pilna ta žo
džio prasme.
Pobūvis, kuris buvo suruoštas 16 spalio
jaunesniųjų Lieže, galima pavadinti susi
tikimu tarp dviejų kartų: vyresnieji lie
tuviai ir jų vaikai, daugumoje Iš mišrių
šeimų, bet kažkaip susibūrę po ta pačia
vėliava.
Kunigas J. Petrošius, deja, neatvyko
pamaldoms, susitrukdęs paskutiniu mo
mentu su dokumentais.
Elijus Kvederavičius atvažiavo iš Limburgo su visu arsenalu lietuviškų plokšte
lių muzikos vakaronei.
Vytas Slavinskas jaunuomenės vardu pa
sveikino susirinkusius lietuvių ir prancū
zų kalbomis. Atrodė, kad jo paruoštas žo
dis buvo skirtas pirmininkei, pareiškiant
padėką už visą ruošą per tiek metų, ir su
linkėjimais dar ilgai tarnauti lietuviams
Belgijoje. Buvusieji tautinių šokių grupės
dalyviai — lietuvių mišrių šeimų vaikai
ir belgai sudainavo daug lietuviškų dainų.
Nuolatinis švenčių rengėjas Paulius
Bružas suorganizavo rinkliavą Vasario 16
gimnazijai.
Sekantieji susirinkimai bus, kaip kas
met sausio mėn., pamaldos Briuselyje, ir
Vasario 16-tos minėjimas, vasaryje, Lieže.
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kioje Dainos“ „sodyboje“ — ansamblio
vadovo Pauliaus de Boer tėvų bute, kur
vyksta choro repeticijos, Paulius rinkti
niam muzikos žinovų bei mėgėjų rateliui
surengė labai įdomų savybės koncertą,
dalyvaujant ir Pauliaus tėvui fizikos pro
fesoriui Egbertui de Boer su savo kompol
zicijomis „Laikų“ (japoniško tipo trum
pučių eilėraščių) tekstais.
Pats Paulius koncerto užbaigai su dide
liu pakilimu paskambino eilę M.K. Čiurliono fortepiono kūrinių. Įžangai apie di
dį Lietuvos genijų kelis žodžius tarė I.
Kaplanas. Amsterdame gyvenanti Ameri
kos lietuvė Lidija Majauskaitė vakaro me
tu organizavo koncerto klausytojams ga
limybę susipažinti su puikiomis Čiurlio
nio paveikslų reprodukcijomis.
Susidomėjimas M.K. Čiurlionio kūryba
kviestųjų olandų tarpe buvo nepaprastas.
Paulius de Boer žada kaip pianistas vis
plačiau propaguoti Čiurlionio kūrinius.
J. Budreika

Vokietija
LIET. KULTŪROS INSTITUTO
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 4-5 dd. Romuvoje, Lampterhei
me, kviečiamas Lietuvių Kultūros Institu
to Suvažiavimas.
Norintieji dalyvauti prašomi iki lapkri
čio 24 d. pranešti V. Bartusevičiaus adre
su: Danziger Str. 74, 5560 Wittlich.
EVANGELIKŲ SINODAS

Kunigas Fr. Skėrys pranėšė apie šauki
mą Lietuvių evangelikų liuteronų Bažny
čios sinodą. 1983 m. liepos mėn. 1—3 die
nomis Čikagoje, Tėviškės parapijos bažny
čioje ir salėje, pas senjorą kunigą Ansą
Trakį. Saarlando ir Rheinland-Pfalz lietu
vių evangelikų liuteronų Bažnyčios atsto
vas vienbalsiai išrinktas sinode Dr. med.
Stasys Sereika iš Queidersbacho (Kveidersbacho).

PAŠA UL YJE
— Lapkričio '3 d. mirė žymusis britų
istorikas E. H. Carr, sulaukęs 90 metų.
Jis parašė daug knygų apie komunizmą.
Vienas didžiausių jo darbų yra rusų revo
liucijos istorija. 20 metų jis ištarnavo dip
lomatinėje tarnyboje, 1925 m. dirbo britų
ambasadoje Rygoje.
— Britų Transporto sekretorius prane
šė, kad krašto keliais bus leidžiama nau
dotis tik iki 38 tonų sunkvežimiams (vie
toj 44 tonų siūlymo).
— V. Vokietijoj bedarbių skaičius pa
kilo iki 1.92 milijonų — 7.9 procentai vi
sų dirbančiųjų. Tai didžiausias skaičius
nuo 1948 metų.
— JAJV Pentagonas pranešė, kad 60
amerikiečių karininkų tuoj bus pasiųsta
į Libaną pertvarkyti krašto kariuomenę.

Reikalinga parama
NEPAMIRŠKITE VASARIO 16
GIMNAZIJOS!

Visame laisvame pasaulyje lietuviai te
turi vieną vienintelę gimnaziją, šią mokyk
lą lanko mokiniai iš visų lietuvių gyvena
mų kraštų. Šiemet joje yra mokinių iš Vo
kietijos, Jungtinių Amerikos Valstybių,
Kanados, Urugvajaus, Venecuelos, Austra
lijos ir net iš Mali Respublikos (Afrikoj).
Iš to matosi, kad Vasario 16 Gimnazija
yra nevien tik Vokietijos, o viso pasaulio
lietuvių mokslo įstaiga.
Šioje gimnazijoje dėstoma ne tik lietu
vių kalba, literatūra ir Lietuvos istorija,
‘bet einami visi dalykai, kurie ir vokiečių
gimnazijose mokomi. Kaip kiekviena vo
kiečių gimnazija, taip ir mūsų mokykla
paruošia mokinius aukštajam mokslui uni
versitete. Gimnazija turi 9 klases (nuo 5
iki 1'3) ir dėstomi šie dalykai: tikyba (ka
talikams ir evangelikams), lietuvių, vokie
čių, anglų, lotynų, rusų ir prancūzų kalbos,
matematika, fizika, biologija, chemija, pa
saulio istorija, Lietuvos istorija, visuome
nės mokslas, geografija, dailė, darbeliai,
muzika ir sportas. Daugiau negu du treč
daliai visų pamokų dėstoma lietuvių kal
ba. Todėl lietuviai mokiniai iš visų kraštų
gali ją lankyti. Silpniau kalbantiems lietu
viškai yra pagalbinės pamokos.
Mokiniai iš įvairiausių šalių tarpusavy
je užmezga draugiškus ir tamprius ry
šius, kurie palaikomi ir išėjus iš gimnazi
jos. Taip sustiprėja ryšys tarp atskiruose
kraštuose gyvenančių lietuvių, kuris mū
sų tautinei sąmonei ir mūsų išlikimui la
bai svarbūs.
ši institucija, kaip visos mokslo 'įstaigos,
pareikalauja didelę sumą pinigų. Neturi
me savo valstybės, kuri mūsų mokyklą iš
laikytų. Gimnazijos išlaikymas šiemet kai
nuoja 1.170.006 DM. Esame dėkingi vokie
čių valdžiai, kad mus dosniai remia, su
mokėdama du trečdalius visų išlaidų. Ta
čiau vieną trečdalį visų išlaidų turi patys
lietuviai padengti, tai yra apie 400.000
DM. Vien tik tėvai to nepajėgia. Dar
130.000 DM reikia aukomis surinkti.
Todėl kiekvienais metais kreipiamės į
lietuvių visuomenę, prašydami paramos
ir esame labai dėkingi, kad jos kasmet ir
susilaukiame.
Tikimės, kad ir šiais metais tautiečiai
mus dosniai parems, nes iki metų galo
dar trūksta 54.000 DM.
Už Jūsų paramą lietuviškam jaunimui
nuoširdžiai dėkojame.
Vasario 16 Gimnazijos Kuratorijos val
dyba
Tėv. Alf. Bernatonis, OFMCap,

pirmininkas
A. Šmitas — gimn. direktorius
J. Valiūnas — iždininkas

Aukas galite siųsti šiuo adresu:
Litauisches Gymnasium, Romuva,
D 6840 Lampertheim-Hūttenfeld,
W. Germany

IŠBANDYTA TEMZEI UŽTVANKA

Lapkričio 7 d buvo pirmą kartą išban
dyta Temzės užtvanka, kuri turi apsaugo
ti Londoną nuo potvynių. Naujoji pakelia
moji užtvanka savo didumu yra pirmoji
pasaulyje. Ji padaryta iš plieno skydų, ku
rie kiekvienas sveria 3 200 tonų, įrengtų
tabp betoninių atramų su angomis apie
70 metrų.
APDOVANOTAS KINIJOS PILOTAS

LIBANE DAUG UŽMUŠTŲ

Teroristų atvežta bomba prie Izraelio
karinio štabo būstinės Tyre mieste, pietų
Libane, sprogo ir sugriovė 8 aukštų pasta
tą. Tarp 25 užmuštų yra bent 5 Izraelio ka
rininkai. Griuvėsiuose rasta 40 sužeistų.
U1TVTUKOJ PAMALDOS

Nottinghame — lapkričio 14 d., 11.15 vai.,
Komunistinės Kinijos karo aviacijos pi
Liet. Židinyje.
lotas, kuris praeitą mėnesį atskrido su Ketteringe — lapkričio 14 d., 14 vai., šv.
MiG-19 naikintuvu į P. Korėją, gavo at
Eduarde.
lyginimą auksu, kurio vertė 1.6 milijono Nottinghame — lapkričio 21 d., 11.15 vai.,
sv. sterlingų. Jis buvo perkeltas į Taiwaną,
minint Vilniaus Aušros Vartų Mariją ir
kur jį iškilmingai sutiko Kinijos naciona
Lietuviškų parapijų metus, Lietuvių
listinė vyriausybė.
Židinyje.
Derbyje — lapkričio 21 d., 14 vai.. Bridge
POPIEŽIUS GRĮŽO Į ROMĄ
Gate.
Popiežius Jonas Paulius II dešimts die Rhyl (North Wales) — lapkričio 27 d., 12
nų viešėjęs Ispanijoje, lapkričio 9 d. grįžo
vai., Our Lady of the Assumption (St.
į Romą.
Mary's), Wellington Rd. išpažintys nuo
Paskutinę dieną lankydamasis Santiago
11.30 vai.
de Composteloje popiežius kvietė melsti už Nottinghame — lapkričio 28 d., 11.15 vai.,
taiką „senoje Europoje“. Jis pasakė, kad
Liet. Židinyje.
katalikų Bažnyčia gali būti tarpininku Huddersfielde — lapkričio 14 d„ 12.30
tarp Rytų ir Vakarų. Europos kontinentui
vai., šv. Juozapo baž., Somerset Rd.
gresia ekonominė, politinė ir dvasinė kri Eccles — lapkričio 21 d., 12.15 vai.
zė, o taip pat branduolinis karas. Sprendi Manchesteryje — lapkričio 28 d., 12.30 vai.
mas gali būti rastas Europos krikščioniš Leigh — lapkričio 28 d., 5 vai., šv. Juoza
kosios kultūros atgaivinime.
po baž., Church St.

St. Baltus

Olandija
NAUJA OLANDIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ

Savo eiliniame susirinkime pp. Ditmarų bute Bodegravene Olandijos lietuvių
Bendruomenė išrinko savo pirmininke p.
Mirgą de Spanje — Augustaitytę. (Rotter
dam). Aptarti tolimesnio veikimo planai
— Amsterdamo „Dainos“ ansamblio rėmi
mas, tautinių šokių grupės organizavimo
galimybės.
Nutarta kuo skaitlingiau dalyvauti ati
darant Amsterdame latvių karikatūristo,
stalininės invazijos 1940 metais aukos, S.
Civinskio — Civiso kūrinių parodą, kuri
prasidės 1983 m. sausio 14 d.
ČIURLIONIO GARSAI „DAINOS*1

DBLS Centro Valdybos sekretorius inž.
SODYBOJE
A. Vilčinskas yra išvykęs tarnybos reika
Artėjant prie savo pirmųjų metinių
Pastaruoju laiku Belgijos Lietuvių Bend
lais dviem savaitėm į Arabų įlankos kraš ruomenės vardas pasirodo vis dažniau šio Amsterdamo „Daina" pradeda naują sa
tus.
laikraščio skiltyse.
. vo veiklos barą. 1982 m. spalio 30 d. jau

Pagaliau išspausdintas labai reikalingas, seniai lauktas
LIETUVOS

ŽEMĖLAPIS

Sudarė Algirdas Gustaitis. Braižė Kęstutis Stropus.
Žemėlapiui 14-kos Lietuvos miestų herbų nupiešė
dail. T. Valius.

Žemėlapio kaina tik 10 amer. dol. pasiimant, persiunčiant
brangiau, žemėlapis nelankstomas.
Išleido Lietuvos Saulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių
Istorijos Draugija. Įsigyti iš leidėjų Chicago, Illinois, U.S.A.:
2417 W. 43 Street, telf. 312 376-0551
arba
6547 S. Washtenaw Ave„ telef. 312 776-3209.

Tuo Lietuvos žemėlapiu (puošk ime kambarius, įstaigas.

