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Reikalaujama paleisti 
Sasnauska

Byla Nr. 58 — „Hitleriniai žmonių 
grobimai“

TSR9 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 
PIRMININKUI
TSRS GENERALINIAM PROKURORUI 
RUDENKAI
TARPTAUTINEI ORGANIZACIJAI 
„AMNESTY INTERNATIONAL“

1979. XII. 11 Vilniuje gruipė saugumie
čių*, vadovaujamų Adomaičio, įsiveržė į 
namus, kiuriuose gyveno Sasnauskas, ir, 
eiteisakę pateikti sulaikymo orderį, išsive
žė J. Sasnauską į Vilniaus KGB rūmus. 
Kaip paaiškėjo vėliau sekusios kratos 
matu, Šie gėdingi saugumiečių veiksmai 
buvo -atliekami jau spėjusios pagarsėti 
bylos Nr. 58 pretekstu. Šios Ibylos dings, 
timu Lietuvoje, Estijoje ir Maskvoje atlik
ta daugiau taip 14 knatų, daug asmenų 
tardyta, o žinomas žmogaus teisių gynė
jas /Antanas Terleckas areštuotas.

Byla Nr. 58 iškelta už „antitarybinio 
pobūdžio literatūros gaminimą, laikymą 
ir platinimą“. Tokia formuluotė primena 
„raganų medžioklių“ žvėriškumus Stalino 
tironijos laikais. Šios bylos iškėlimas 
prieštarauja tarptautiniams TSRS įsilpa- 
reigojimaims suteikti savo piliečiams pa
grindines žmogaus teises, į (kurias įeina 
sąžinės, įsitikinimų, žodžio, spaudos lais
vės ir teisė gauti bei platinti informaciją 
visais .galimais -būdais. Europos valstybių 
pasitarilmo Helsinkyje Baigiamasis Ak
tas, Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaraci
ja, Politinių teisių paktai — štai tie do. 
kumentai, kuriuos TSRS iškilmingai įsi- 
palreigojo vykdyti ir kurie nedalo laisvių 
-į „tarybines“ ir ,.antitarybines“. Todėl 
pats tokio pobūdžio bylos iškėlimas yra 
neteisėtas ir nusikalstamas. Tai, kad niu- 
sjkaltima-s daromas KGB, prokuratūros 
ar kitokios valstybinės įstaigos, tik dar 
labiau paryškina šios nusikalstamos veik
los pavojingumą ir sukeičia teisėtą dorų 
žmonių pasipiktinimą.

Tokįų neteisėtų areštų negalima kvali
fikuoti kitaip, kaip žmonių grobimu. Hit
lerinėje Vokietijoje ingi tavo vykdomi 
panašaus pobūdžio -areštai pagal Hitlerio 
įsaką ,,Nacht und Nebel“ (naktis įr mig
la) ir baigėsi Niurnbergo tautų teismo 
nuosprendžiu tokios „teisėtos“ praktikos 
aultoriamis ir vykdytojams, ši istorijos 
pamoka primena, kad negalima remtis 
įstatymais, kurie prieštarauja žmonišku, 
mui ir tarptautinei teisei.

Kadangi Julius Sasnauskas pagrobtas 
ryšium su byla Nr. 58, tikrosios susido
rojimo priežaistys yra aiškias. Julius Sa
snauskas pasirašė 45 pabaltiečių kreipi
mąsi į pasaulio visuomenę dėl nusikalsta
mo Molotovo-Ribentropo pakto pasmerki, 
mo. Remiantis šiuo paktu buvo sudaryti 
Slapti susitarimai dėl Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, (Lenkijos, Suomijos ir Rumunijos 
teritorijų pasidalijimo tarp hitlerinės Vo
kietijos ir stalininės TSRS. Kadangi to
kie susitarimai yra nusikaltimai prieš 
žmoniją, tai Sasnauskas turėjo ne tjk tei
sę, bet ir doro žmogaus pareigą reikalau
ti Molotovo-Ribentropo pakto ir po jo se. 
kuisių Slaptų susitarimų pasekmių likvi
davimo.

Tas faktais, kad vieno didžiausių nusi
kaitimo žmonijos istorijoje dalyvis V. 
M. Molotovas išvengė Ribentropo likimo 
ir yra globojamas valstybės, paaiškina 
(tą) nesiskaitymą su priemonėmis Ju
liaus SalsnauiSko 'atžvilgiu. Mes reikalau
jame, kad ne Sasnauskas, pasipiktinęs 
Molotovo nusikaltimais, o būtent Riben
tropo kolega Molotovas turi būti patrauk
tas atsakomybėn kaip tarptautinis nusi
kaltėlis, kuriam negali būti taikoma se
natis.

Nusikaltimas, vykdomas Juliaus Sa
snausko atžvilgiu, yna išties kraupus, ka
dangi šis dvidešimtmetis jaunuolis yra 
sunkus ligonis, dėl stuburo ligos net at
leistas iš 'armijos. Visi, kurie pažįsta Ju
lių Sasnauską, žino ji kaip retos doros 
ir moralinio tyrumo jaunuolį. KGB re
presijos prieš jį rodo, kadi iškilo pavojus 
pačiam teisingumo supratimui. Tai iššū
kis žmonių tikėjimui į visits moralines 
vertybes.

Kupini pasipiktinimo, mes reikallaiujia. 
me nedelsiant paleisti saugumiečių pa
grobtąjį! Julių Sasnauską, nutraukti gėu 
dingai pagarsėjusią bylą Nr. 58, patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn neteisėtų 
veiksmų autorius ir vykdytojus, prade
dant respublikos prokuroru Kaireliu, su 
kurio pritarimu vyksta nusikalstamos re
presijos, demaskuoti nr patraukti bau
džiamojon atsakomybėn V. M. Molotovą, 
padariusį didžiausius nusikaltimus prieš 
žmoniją, pasireiškusį groteskišku sande, 
riu su Ribentropu.

'Mės tuo pačiu kreipiamės į pasaulio 
visuomenę, į visus geros valios žmones, 
prašydami paramos ginant šlykštaus nu
sikaltimo auką — Julių Sasnauską. Ne-

Rylu Vokietija ieško praeities
Sako, kad dabar užėjo tokią mada ieš

koti duomenų apie savo praeitį, kilmę, 
šaknis.

Rytų Vokietijoje vien mada pagrįsti tą 
praeities ieškojimą, tu r būt, negalima bū
tų. Ligi šiol ten, kaip ir kai kuriuose ki
tuose sovietiniuose kraštuose, istoriniai 
asmenys — žymūs valstybininkai ar ka
riai — buvo smerkiami. Viską norėta Sta
tyti 'iš naujo, nežiūrint į praeitį.

O be praeities valstybė, tur būt, negali 
pakankamai stipri jaustis. Dėl to dabar 
buvo ypač iškilmingai paminėtas .prieš 200 
m. gimęs Carl von Clausewitz, generolas 
ir karo filosofas, prūsiškumo nemažas 
simbolis, kuris, be kita ko, yra rašęs, kad 
karas yra ne kas 'kita, o politikos pratęsi
mas kitomis priemonėmis. Sukakties pro
ga jo atminimą pagarbino visi laikraščiai, 
televizijos programose buvo pavaizduotas 
jo gyvenimas, šiam -aristokratiškam ge
nerolui jo gimtinėje pastatytas paminklas.

-Clausewitz buvo monarchistas, bet mi
nėjimuose ir laikraščiuose dabar jis buvo 
vadinamas ,,-mūsų generolu“. Jis revoliu- 
ciškai galvojęs ir dėjęs pagrindus komu
nistinei valstybei.

Tiesa, jo genijų yra pripažinę Marksas 
ir Leninas, nes jis sugebėjęs -įžvelgti į po
litines konfliktų priežastis. Jo raštai lai
komi karo mokslo vadovėliais. Bet jo 
veikla yna susijusi su vokiečių militaris
tinės valstybės iškilimu, ir prieš keletą 
metų, sako, nebūtų galima net išdrįsti pa
galvoti, kad jis bus pradėtas garbinti. Po 
antrojo karo ana Prūsija ir jos vadai Ry
tų Vokietijos buvo smerkiami, kaip troš- 
kusieji galios ir naujų teritorijų ir kalti 
už -abu pasaulinius karus.

Clausewitz Iškeliamas kaip patriotas, 
kuris kovojo prieš Napoleono vykdomą 
priespaudą. O kad jis 1812 m. tarnavo 
rusų carų armijoje, tai išaiškinama irgi 
labai „(šiuolaikiškai“: jis nutiesęs pagrin
dus dabartiniam bendradarbiavimui R. 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos armijų.

Be kita ko, prieš porą metų R. Vokieti
jos istorikė Mittenzwei parašė XVIII amž. 
Prūsijos karaliaus Fridricho Antrojo bio- 
grofiją. Tas monarchas Prūsiją pavertęs 
didžiąja galybe.

SKIRIASI DAUGIAU MOTERYS
„Frankfurter AEgemedne“ balandžio 12 

d. išsispausdino Leo Wieland straipsnį, 
pavadintą „Sovietinis žmogus eina nege
ru keliu“. Remiantis įvairiais sovietinių 
specialistų ir sovietinės spaudas pasisa
kymais, straipsnyje nagrinėjamas skyry
bų klausimas Sov. Sąjungoje.

-Maskvoje gyvenantis psichologas da
bartinę padėtį -aptaręs taip: „Laikai pa
sikeitė. Dabar Nataša eina pas skyrybų 
teisėją“, šitoks pasakymas visiškai galio
jęs. Anksčiau vyrai eidavę skirtis, o da
bar viskas apsivertė kitaip.

Šitai laikraštyje „Naujasis gyvenimas“ 
moteris iš Alma Aftos rašanti: „Dviejų 
trečdalių skyrybų pradininkės yra mote
rys. Jos palieka vyrus, nes jie girtuokliai 
ir žiaurūs pasidarė, nes jie iš viso lio
vėsi būti žmonėmis.“ šiais -metais žurna. 
las „Šeima ir mokykla“ pateikė ir iškal
bios Statistikos iš visos Sov. Sąjungos. 
1950 m. išsiskyrė 3,5 procento visų šei
mų. -Po dešimt metų skyrybų jau buvo 10 
proc., o 1979 m. 29 procentai.

Laikraštyje „Maskvos žinios“ sociolo
gė Jankova tą didžiulį skyrybų procentą 
pavadino neraminančiu. Jei kituose di
džiuosiuose miestuose išsiskiria Itrečda. 
lis, tai MaSk-voje ir Leningrade net pusė 
šeimų. -Naujausieji tyrimai parodę, kad 
vyksta, iš pirmo žvilgsnio, neįtikėtini da
lykai: moterys, kurios pagal tradiciją bu
vo laikomos 'šeimos lizdo saugotojomis, 
dabar daugiausia stengiasi jį išdraskyti. 
Tai jau esanti šiandieninės skyrybų pro
blemos esmė. Sovietinė -moteris yra laibai 
pasikeitusi, pasidariusi nepriklausoma ir 
jaučiasi turinti laisvę reikalauti skyry
bų, kas 'anksčiau buvo lyg ir vyrų privi. 
legija.

Gilindamasi į Skyrybų priežastis, socio
logė esmę -įžiūri šeimos susvetimėjime. 
Vyras atitolsta nuo šeimos, maža kuo te
dalyvauja šeimos -gyvenime, neprisideda 
prie vaikų auklėjimo. Dėl to -moterys, sa- 

leiškimle tyčiotis iš žmogaus teisių nusi
kalstamo Molotovo-Ribentropo pakito rė
mėjams ir gynėjams.
1979 m. gruodžio 16 d., Lietuva.
Parašai:
Vytautas Bogušis, Algirdas MasiuCBonlis, 
Leonora Sasnauskaitė, Andrius Tuokus, 
Petras Cidzikas, Jenas Protusevičius, 
Ma-iit Nikius, Enn Tarto, Jueri Kukk, Ri
mantas Matulis, Algirdas Statkevičius, 
Ona Lukauskaltė.Poškienė, Jonas Petke
vičius, Jadvyga Petkevičienė, Mečislovas 
Jurevičius, Kęstutis Subačius, Genutė 
Šakalienė, Vladas Šakalys, Alberta Ži
linskas. (ELTA)
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TAUTOS FONDO TARYBOS POSĖDIS

Vasario 13 d. Kultūros Židinyje, Brook- 
lyne, NY, įvyko Tautos Fondo Tarybos 
iposėdli-s, kuriame dalyvavo Tarybos pir
mininkas J. Valaitis, Valdybos pirminin. 
įkais J. Giedraitis, direktoriai I. Banaitie
nė, J. Audėnas, dr. P. Vileišis ir sekreto
rė M. Noreikienė.

-Pranešimą apie Valdybos veiklą padarė 
pirm. J. Giedraitis. Patirta, kad 1979 m. 
lapkričio mėn. Valdyba išsiuntinėjo 4.000 
laiškų, (kviesdama Amerikos lietuvius au
komis paremti Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto veiklą ir aukoti nese. 
niai įkurtam Lietuvos Laisvės Iždui . I 
laiškus >altisilliepita gausiai ir dosniai. Ypa
tingo susidomėjimo ir pritarimo susilau
kia Laisvės Iždas, kuriame kaupiami fon
dai tais naudojami tik Lietuvai vėl -atga
vus laisvę 'ilr nepriklausomybę. Iždą pa. 
Siekia 'aukos nuo 10 dol. ilki 1.000 dol. ir 
daugiau su pageidavimais įaulkotojų sąra
šuose įamžinti artimųjų atminimą. Iždui 
itiailp pat užrašyta testamentinių patikimų. 
Tautos Fondais yra subūręs grupę lietu
vių teisinių patarėjų įvairiose JAV vals
tijose, kurie suteikia informacijas apie 
testamentų sudarymą.

Taryba -apgailestalvo O. Strimaitienės, 
Valdybos vicepirmininkės įgaliotinių- rei- 
kaliaimis, pasitraukimą iš pareigų. Jos pa. 
neilgas sutiko perimti I. Banaitienė, kuriai 
Taryba išreiškė padėką. Įgaliotinių reika
lų tvarkymas yra svarbus nuolatinis TF 
Valdybos uždavinys.

Jiau baigiamas ruošti Tautos Fondo sta
tutas anglų ir lietuvių kalbomis, (kurio 
laukiama pasirodant knygelės pavidalu 
prieš TF metinį narių suvažiavimą, kuris 
turėjo įvykti gegužės 24 d. Kultūros Ži
dinyje, Brooklyne.

STREIKAI SOVIETINIUOSE 
AUTOMOBILIŲ FABRIKUOSE

UPI spaudos agentūra praneša, tad ge
gužės mėn. dviejuose didžiuosiuose Sov. 
Sąjungos automobilių fabrikuose buvo 
streikai — darbininkai reikalavo daugiau 
maisto ir pakelti ątlygii-nimus. Abiejuose 
fabrikuose iš viso dirba apie 370.000 diar- 

ko, daugiausia dr Skirialsi, kai vyras yra 
nerūpestingas tėvas.

Kaip taisyklė, vaikai paliekiami moti
nai. Tačiau yra toksai įstatymas, kad vy. 
resni kaip 10 m. 'amžiaus vaikai turi tei
sę teisme pasisakyti, ar su motina, ar su 
tėvu jie nori pasilikti. Skyrybos nelei
džiamos be žmonos ’sutikimo, jei ji yra 
nėščia ar jei yra dar metų nesulaukusių 
vaikų.

Moterys norinčios būti pareigingos 
žmonos ir mylinčios motinos, tačiau jų 
jau nėbepaitenikina lalbeji-ngas, nerūpestin
gas ir -socialistai pakrikęs vyras. Jos no
ri būti gerbiamos ir laikomos lygiomis. 
Kuo sovietinės moterys daugiausia skun. 
džia-si, tai joms tenkančia dviguba našta: 
dirbti ilr rūpintis namų 'apyvoka. O tasai 
padėjėjas, kaip viena laikraščiui maišyta
me laiške išsireiškė, „vakarais įguli sofo
je ir geria alų“.

Didžiausią išsiskiriančiųjų procentą 
sudaro jaunikliai. Specialistai sako, kad 
iki 21 metų jaunimas neturėtų sudarinė
ti (šeimų. Viename 'laikraštyje buvo papa
sakota Lidijos ir Viktoro istorija. Lidija 
susituokdama turėjo -aštuoniolika metų, 
Viktorais devyniolika. Vesdamas Viktoras 
dar neturėjo jokios specialybės. -Po to per 
dvejis metus jis pakeitė tris dairbovfetes 
ir iš viso iper tą laiką išdirbo tik dešimt 
mėnesių. Vienur jam daubas buvo -per 
sunkus, kitur jis norėjo dirbti -tik dieno, 
mis — naktinės pamainos buvo nepriim
tinos, nes ijis -vakarus norėjo turėti lais
vus. O tuos vakarus jis įprato praleisti 
su nevedusiais savo vienamži-ais dažnai 
vis smuklėse.

Jauni nei psichctogiškai, nei įnonpiliiiš- 
kai nėra pasiruošę kurti šeimas, ir jiems 
esanti reikalinga atsakingų įstaigų pa
galba ir patarimai. Tačiau aštuonis mill, 
jonus gyventojų turinčiame tokiame Le
ningrade tesąs tik vienas patarimų biu
ras. O jam vis dėlto pasisekę vėl suartin
ti apie trečdalį tų porų, kurios į jį krei
pėsi pagalbos. ,

Iššiskyrusiems Sov. Sąjungoje dažnai 
kyląs klausimas, kaip susirasti naują 
partnerį. Siekdama vadinamųjų partinių 
aukštumų, „Pravdla“ -griaudžianti, kad 
vakarietiška kompiuterinė sistema neri, 
derinanti su „socialistine morale“. Nau
ją Išeitį suradęs kažkuris rajoninis ar 
miesto laikraštis Lietuvoje. Jis per mėne
sį išsispausdinąs apie dvidešimt skelbimų 
asmenų, kurie nori sukurti šeimas. Lau
kiančių pasiskelbti esanti nemaža eilė, 
nes laikraštis, matyt, nedrįsta tokiems 
dalykams skirti daug vietos. 

mėn. vieną dieną Streikavo autobusų šo. 
ferial dėl (atlyginimų, kai jiems buvo 
prailgintais darbo laikas. Dabar gegužės 
men. dėl tų pačių priežasčių jie vėl pradė
jo streiką, prie ’kurio prisidėjo ir automo
bilių fabrikų darbininkai. Daugumas fab
riko darbininkų turi automobilius, ir 
jiems ‘autobusų streikas nebūtų kliudęs 
pasiekti darbovietę, bet jlie prisidėję ži. 
nodamli, kad po .pernykščio streiko šis tas 
buvo laimėta.

Streikas taip pat buvęs Gorkio mieste 
esančiame fabrike, kuriame dirba 200.000 
darbininkų. Čia streikais buvęs protestas 
dėl pieno ir mėsos trūkumų.

MUGABĖ NENORI SOVIETINIŲ 
GINKLŲ

Kol RodezijąįZimbabvę valdė baltieji, 
prieis juos kovojusios vienos juodųjų ar. 
mijos vadas Nkomo buvo aprūpinamas 
ginklais Sov. Sąjungos. Zambijoje, kur jo 
tai armija turėjo bazes, dar esą 11 sovie
tinių itan-kų ir keletas lėktuvų. Nkomo pa
siūlęs Zimbabvės min. pirm. Mugabei 
perimti tuos ginklus.

Bet Mugalbė atsisakęs. Reikės atsargi
nių dalių, reikės sovietinių instruktorių, 
o jis nenorįs būti priklausomais nuo Sov. 
Sąjungos.

PRIE KABULO BUVO APSUPTA 
DIVIZIJA

Į pietus nuo sostinės Kabulo Afganis
tane birželio 14 d. tūkstančiai sukilėlių 
buvo apsupę visą sovietinės kariuomenės 
diviziją.

Paktia provincijoje tarpukalnėse suki
lėliai užpuolė 400 sovietinių šarvuočių 
vilkstinę ir 13 sunaikino. Po to rusai pa
naudojo aviaciją sukilėlių pozicijoms bom
barduoti.

Keli pranešimai rodo, kad būriai sovie
tinių karių bando pereiti į -Sukilėlių pusę. 
Vienas daugiau kaip 40 karių būrys buvo 
iššaudytas, nes sukilėliai įtarė, kad tai 
yra spąstai -jiems.

SCIIMIDTAS UŽ EEB ŽEMĖS ŪKIO 
POLITIKOS KEITIMĄ

Šiais metais -į Europos Ekonominės 
Bendruomenės biudžetą daugiausia turėjo 
įmokėti Britanija. Kai kurie kraštai dau
giau gauna negu įmoka, o Britanija būtų 
mokėjusi daugiau kaip -milijardą svarų, 
kad kiti -galėtų pasinaudoti.

Atkaklių vyriausybės pastangų dėka ta 
suma buvo smarkiai sumažinta, bet dabar 
Vokietija turės net trigubai tiek mokėti 
kiek Britanija. Todėl kancleris Schrnid- 
tas reik-alauja, kad EEB žemės ūkio poli
tika būtų -pakeista, nes jai remti išlei
džiamos milžiniškos sumos ir kraunamos 
didžiulės jos gaminių atsargos, kurios 
arba genda, arba už pusdykį pardavinė
jamos Sov. Sąjungai.

Tų pakeitimų jis reik-alauja, kol dar į 
EEB neįstojo Ispanija ir Portugalija, nes 
tada ir jų žemės ūkį teks remti ir mokė
ti ūkininkams dideles sumas pagal dabar
tinę praktiką.

BADAS RYTINĖJE AFRIKOJE

Dėl sausrų rytinėje Afrikoje kasdien 
miršta badu Šimtai žmonių.

Tas sausrų skaudžiai paliestas ruožas 
eina per šiaurės Ugandą, Šiaurės Keniją 
ir per dalį Etiopijos ir Somalijos.

Kai dalis įbadaiujianičių miršta, kita da
lis įsiveržia į -sausros nepaliestas sritis ir 
grobia galvijus.

DVIEM MILIJARDAIS PADAUGĖS IKI 
2000 METŲ

Jungtinių Tautų gyventcjų fondo di
rektorius Salas savo pranešime rašo, kad 
1980.2000 metais pasaulyje žmonių pa
daugės 2 milijardais, tiek pat kiek 1950-
1980.

Baigiantis šiam šimtmečiui, 80 procen
tų pasaulio gyventojų sudarys vadinamo, 
jo trečio pasaulio žmonės. Žymiai daugės 
ūkiškai atsilikusiuose kraštuose.

SADATAS PRIEŠ ARABŲ KRAŠTŲ 
VADUS

Egipto prez. Sadatas neseniai yra sa. 
kęs, kad dabar jiau nebeliesiąs pykčio ant 
arabų kraštų vadų, o visą energiją nau. 
dosiąs savo kraštui atstatyti.

Tačiau savo partijos vadų suruoštame 
mitinge Gadafį išvadino lunatiku, Saukia
mą kraujo trokštančiu, o Assadą išdavi
ku. Arabai norėję jį papirkti, siūlydami 
susidėti su jais ir už tai žadėdami 5,5 mi- 
lij-ardus idolerių. Sirijos Assadas nenorįs, 
kad jam būtų -grąžintos Golano aukštu
mos, nes dabar jlis -gaunąs po 1,8 milijar. 
dus dolerių kasmet, o jeigu Golaną atgau
tų ir pradėtų jį -išnaudoti, tai nė 200 mi
lijonų negautų. Saudžio Arabija visa ko 
bijanti; Vieną dieną palestiniečių, kitą Si
rijos ir Irako ir net savo pačios šešėlio.

KOVA DĖL VALDŽIOS IRANE

Iraną iš tikro valdo muzulmonų mulos, 
padedami karingų tikinčiųjų. Civilinė 
valdžia su prezidentu BanLSadir maža ką 
tegaili pristabdyti sauvaliavimui, a-rėš. 
tams tir specialių tribunolų vykdomiems 
-teismams.

Prezidentas (nuolat kritikuoja esamąją; 
padėtį. Jis klausia: „Kodėl jūs areštuoja
te? Kodėl užpuldinėjate? Kokiu įstatymu 
remdamiesi įkalinate žmones?“

Karingieji jam atsako, kad jie tik isla
mu remdamiesi siekia revoliucijos, pažan
gos, laisvės ir gerovės.

7 dienos
— Varšuvoje po 18 mėnesių kalėti są

lyginai nuteisti neoficialios Nova“ Jei. 
dyklos vedėjas Chojecki ir jo padėjėjas 
Grzesiak.

— Ligi šiol prancūzų ir britų valdomos 
Naujųjų ‘Hėbridų salos turi greit įgauti 
nepriklausomybę, bet dviejose jų vieti
niai 'gyventojai sukilo, britai nusiuntė 200 
karių tvankos dlaryti, o prancūzai atsisar 
kė tuose sąmyšiuose painiotis.

— Britanijos vyriausybė liepė -išvažliiuo- 
ti Libijos diplomatinės misijos vadovui, 
kuris paskelbė pareiškimą, kad kažkoks 
revoliucinis teismas nusprendė sulikvi- 
duoti dar du Libijos piliečius Britanijoje.

— Tripuiros valstijoje (Indija) tauti. 
nių riaušių metu žuvo 315 žmonių, o apie 
100.000 neteko pastogės.

— Spėjamai, kad Londlono transportas 
(autobusai ir požeminiai traukiniai) iki 
-kitų metų -pabaigos duos 134 mil. svarų 
nuositaliių, todėl bus smarkiai pakeltos 
kailnos, suretintas judėjimas ir uždarytos 
kai kurios požeminio linijos.

— Libijos prez. Gadafils paskelbė, kad 
daugiau nebebūsią žudomi užsieniuose 
gyvenantieji jo režimo priešai.

— 1982 m. du prancūzų lakūnai -skris į 
erdves su sovietiniais kosmonautais (o 
kandidatų tiems Skridimams buvo 430, 
tarp jų 26 moterys).

— Apie Brazilijos mieštą Recife lijo 20 
valandų, ištežę .pradėjo slinkti kalnų šlai
tai — žuvo 52 žmonės, namų neteko dau
giau taip 20 tūkstančių.

— JAV -respublikonų kandidatas į pre. 
zidentois 69 m. amžiaus Ronald Reagan 
pareiškė, kad išrinktas jis atsistatydin
tų, jei pradėtų rodyti senatvės suvaikėji
mo ženklus.

— Už „anitisovietinę ag:taciją ir propa
gandą“ 7 m. darbo stovyklos -ir 5 m. trem. 
ties nuteistas Maskvos Helsinkio grupės 
narys poetais Viktor Neklipelov.

— Sov. Sąjungos krašto -apsaugos mi- 
niisteris Ustinov sunkiai sergąs, o (KGB 
viršininkas Andropov taip pat jau seno, 
kai niekur nesilrodąs, tai spėjama, kad 
jų vieton į politlbiurą bus įsileisti DolgiCh 
ir Katušev.

— Sudanas ir Kenija rūpinasi, tad į šį 
mėnesį šaukiamą Afrikos vienybės orga
nizacijos viršūnių pasitarimą nebūtų įsi. 
leisti Ugandos karinės komisijos atstovai, 
kurie nuvertė teisėtą vyriausybę.

— Pridš pat parlamento rinkimus mirė 
Japonijos minilSteris pirmininkas Ohira.

— Kasdien 300.000 moterų gimdo, 
120.000 darosi abortus, o iŠ 125 milijonų 
kasmet gimstančių kūdikių 15 mil. įnirš, 
ta nesulaukę vienerių metų amžiaus.

— Suomijoje dvi -seserys dvynės su
laukė 100 metų, ir statistikos specialis
tei tvirtina, kad toks atsitikimas gali bū. 
Ui vienas iš 700 mil. gyventojų.

— JAV žydai pasiskundė, kad' Oberam
mergau tradiciniai Kristaus kančios vai. 
d-jnimai yra antisemitiški, nes juose kal
tė už Kristaus mirtį primetama visiems 
žydams, tai Vokietijos bazėse esantiems 
amerikiečių kariams ir jų šeimoms įsaky
ta nebeorganizuoti ekskursijų pasižiūrėti 
j U-

— Pirmą kartą po šešeto metų Vakarų 
Vokietijoje padaugėjo gyventojų 118.000, 
dbar iš vūso yra 61.439.000 (padaugėjo, 
sako, ne vokiečių, ibet užsieniečių imi
grantų, kurie sudaro 7 procentus visų gy. 
Ventoj ų).

— Trejus metus buvo aiškinamasi, kaip 
ten. atsitiko, kad Montrealyje 1976 m. 
rengtoji olimpiada davė milijardą dolerių 
deficito, ir dabar teismai pradės spręsti 
bylas tų, kurie įtariami, kad gali būti 
kalti.

— Alahabade (Indija) kai kuriose vie
tose buvo įvestas karo stovis, kai prie 
viešojo vandens čiaupo kilo kovos dėl 
vandens, kurio labai trūksta, ir 9 žmonės 
žuvo ir keli buvo sužeisti,

— Adolfą Hitlerį savo garbės piliečiu 
dar Laiko Vakarų Vokietijos miestai Bad 
Nauheim, Aldenburg, Ansbach, Witten ir 
Weiden.

— JAV žadama traukti teisman (buvusį 
teisingumo mini-sterį Ramsey Clark, kam 
jlis be vyriausybės įgaliojimo nuvaždiavo 
į Iraną tartis dėl įkaitų išlaisvinimo.
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SU LIETUVOS KARIAIS
J. Kuzmickis

Garsusis inldų rašytojas Rabindranath 
Tagore, Šliaukęs gyvenimo vakaro, pras
mingai pažymėjo; „’Atano broliai, atsisvei. 
kilnkite su Manimi! Visiems jums nusilen
kiu ir rengiuosi iškeliauti. Štai, atiduodu 
jlums savo durų raktus... IŠ jūsų įprašau 
sau įtik paskutinių nuoširdumo žeidžiu. Il
gą laiką buvome kaimynai, bet iaš gavau 
daugiau nei pats galėjau duoti. Jau. bai
giasi diena, ir žiburys, kuris apšvietė ma
no tamsią kertę, užgeso. Esu šaukiamas 
ir palslrengęs savo kelionei“.

Palies penkerius metus užgeso ir mans. 
Zenono IgmaltavK|žaus-IIignoirii'Oį F-Ceituviųl 
karių Gudijoje kapeliono, žiburys, tačiau 
liepsnelės vėl atgijo neseniai išleistų die. 
nlcpalšltinių užrašų „Praeitis kalba“ kny
goje. Tie užraSai — mums atiduotas rak
tas, kad, skaitydami nuolatiniuose pavo
juose 'gyvenusio kairių kapeliono atsimini
mus, surastume jo dvasinį palikimą: „Ne 
dėl nuotykių ar Stiprių įspūdžių einu ši
tuo duobėtu keliu: turiu vienintelį troš
kimą ir tikslą — 'kuo daugiau sielų laimė
ti Viešpačiui“.

Karo šešėliai

įMonis. Z. Ignonis buvo bažn,. teisių spe- 
dilaCfflstais, išprusęs teologais, • sėmęs stipry
bės liš dvasinio gyvenimo aruodų. Rūpin
damasis mūsų karių, o taipgi nesuskaito
mų gudų dvasiniais reikalais, stengėsi 
būti visų suprantamas, kalbėdamas pa
prastais, gyvenimiškais, iš širdies ptau- 
kiančiais žodžiais ir juos įprasmindamas 
šarvo paties ‘gyvenimo 'askeze: nelietė svai
galų, surinktas aukas naudojo šventovių 
remontui, neturtingų pabėgėlių šaipai, jo 
būsto durys dieną naktį buvo atviros be
namiams. Pamaldumas, latslidavimas Die
vo valiai ir pasitikėjimas 'Apvaizda buvo 
įkvepianti gailia, kuri guodė, stiprino ir 
kėtė aukštyn karo niokcjlamų karių ir pa. 
prastų žmonelių dvasią.

Pakilius, džiuig.’lnanifjuls (redšld'nius ■— 
karių pareigingumą, religingumą, garbin
gumą — ne kartą .aptemdė ir nuliūdino 
moraliais nuosmukis. Lietuviių batalionas 
prie 'Minsko „turėjo skaudžių susidūrimų 
ir lalulkų: keturi lietuviai žuvo ir keletas 
sunktai sužeistų. Daugiausia kaltas lie
tuvių puskarininkis Kuprinas, kuris, pa
bėgdamas pas bolševikus, jiems nunešė 
visas informacijas ir dargi' pats dalyvavo 
lietuvių sargybų posto 'UŽpuoHime“.

Tuoj pat sužino, kad Michanovi- 
čiiuose vokiečiai sušaudė lietuvį karį: 
,,Ji!s, gerokai prisisiurbęs samageno, vi
saip keikdamas vokiečius, keletą jų stop, 
riai apkūlė“.

Kalėjime aplankė net penkiolika lietu
vių: „Visi 'atliko išpažintį. Dalbar atrodo 
kaip žmonės, beit dauguma jų čia pateko 
per samagonią ir tik vienas kitas dėl kitų 
priežasčių“. Kokie 'gi tie nusikaltimai? 
„Va, tas ant narų besišypsantis Jaunuolis 
kaltinamas, kad dėl saimiagono žmogų nu
šovė. .. Anie trys... metė granatą į žmonių 
būrį ir .paskui keletas jų namus sudegi
no“.

Nors mons. Zenonas 'įtikinėjo, barė, ne
vengė griežtų žodžių, — karo, nežadėju
sio Lietuvai nieko gero, įtakoje alkoho
lizmais nemažėjo: „Nepaisant besikarto
jančių baisių pasėkų, kurias teikia alko
holis, mūsų kairiai nei viena proga neatsi
sako svaiginančių nuodū- Veltui jų paža
dai... pilnėja kapai, ligoninės ir kalėjimai 
— mūsų kareivėliai nepaliaujamai gir- 
tackliiauj'a“.

Džiaugsmo spinduliai

Tačiau būta ir šviesesnių dienų, kai ir 
kariai, ir gudai padėjo organizuoti pa- 
maWas, gausiai jose dalyvavo, kad talki, 
nlinkavo rengiant vaidinimus, šelpiant 
tošlaičius, atnaujinant šventoves. Iš Isk- 
ros atvykęs karys su apraišiota ranka 
džiaugsmingai padiemonstravo savo tikė
jimą, pažadėjęs ramia širdimi priimti vi
sa, ką Dievas jam skirtų: „Aš su dviračiu 
užvažiialvaiu ant mintos — nesprogo. Dabar 
vėl — graniata sprogo -rankose ir tik tru
putį subraižė, o galėjo visą suplėšyti. Ar 
tali ne Dievo globa ir apsauga?“ Daugiau
sia, pasak jį, ,,įkalta“ jo motina, „kuri 
vis raginusi melstis į Aušros Vartų Šven
čiausią j ą Mergelę“ ‘...

Gudai „mylėjo ir labai gerbė Lietuvos 
kairius, kurie savo (gyvybių kaina juos gy. 
nė nuo 'bolševikinio chaoso, skriaudų ir 
persekiojimų“. 'Pasitikėjo lietuviais ir 
vokiečiai, nes Ukrainiečių suorganizuoti 
daliniai ne kartą su visais ginklais perei
davo pas bolševikus.

Gudai, tiek metų kentėję sovietų oku
paciją ir dėl tikėjimo persekiojimo nete
kę savo kunigų, nepaisė jokių pavojų ir 
masiškai dalyvavo kun. Zenono pamal
dose. Mokėdamas gudų kalbą, įklausė jų 
iš|pla|žlinčių, krikštijo vaikus, tuokė ir kvė
pė pamokslais krikščioniškas idėjas.

Zakristijonas kunigauja

Koks buvo tikėjimo alkis, parodo vie
na parapija. Noris vokiečiai sugrąžino ti
kėjimo laisvę, tačiau katalikų neglostė: 
,,Katalikų kunigai, kurie po sovietų pa- 
srtrauMmo čia pasirodė, jeigu nespėjo 
pabėgti, buvo areštuoti, ir niekas jų dau
giau nematė“. Žmonės prikalbėjo zakris
tijoną, kurį visi garbė, laikiniai eiti kuni
go pareigas. Ortodoksų šventiko remia, 
mas ir pamokomas, pradėjo giedoti eg
zekvijas už mirusius. Įsidrąsinęs ėmė 
krikštyti valkus, pamokslauti, „klausyti“ 
išpažinčių ir net „atnašauti“ Mišias. Dė- 
kitagii žmonės už tai atsilygino, aukodami 
kiaušinių, vaisių bei daržovių pintines 
savo šventovės tarnams.

Tariamą „kunigą“ palaikė ne įtik šven
tikais, bet ir miesto burmistras, „kad ka
talikai galėtų savo (apeigomis melstis baž
nyčioje. Sujulnigus šitų visų gerų žmonių 
teisingais linitencijiais, Vistiek gavosi švent
vagiškas nusikaltimas“, dr kun. Zenonas 
su miesto valdžia privertė „gerą, pavyz
dingą šio miesto pilietį, nuoširdų katali
ką daugiau neiti jokių kitų religinių (ku
nigiškų) pareigų“.

Su lietusiais 
pasaulyje

KRIAUKLIŲ PARODA

Aldona 'Biliūnienė (Miami, Fla.) rodė 
savo iš kriauklių pagamintus meninius 
dirbinius.

LAISVĖS OLIMPIADA TORONTE

Estų, latvių, lietuvių ir ukrainiečių 
jaunimas liepos 4-6 d. Id. Toronte (Kana
da) Etabicoce Olimipium stadione rengia 
Laisvės olimpiadą — sportines žaidynes.

Tai yra reakcija prieš Maskvos olim
piadą. Šioje olimpiadoje gailės dalyvauti 
visų pavergtųjų kraštų jaunimas, gyve
nantis Šiaurės Amerikoje.

Olimpiados reikalui sparčiai renkamos 
lėšos, nes kiekviena į rengimą įsi jungusių 
tautybių turi įmokėti po 4.000 dolerių iš
laidoms pa)dtengti.

„NAUJOSIOS VILTIES“ NR. 12

Studentų tautininkų ,,Neo-Lithuania“ 
korporacijos ir Amerikos (Lietuvių itauiti- 
nnės sąjungos leidžiamojo ir dr. J. Balio 
redaguojamo žurnalo „Naujoji Viltis“ IŠ

Z. Ignonio „Praeitis kalba“ dienoraSti- 
niai užrašai labai įdomūs: jie įdomesni už 
nuotykių romaną, kai liečia tragiškuo
sius 1941.1944 metus, gudų, o taipgi lie
tuvių nepriklausomybės viltis ir mūsų 
karių neįprastas gyvenimo sąlygas. Ka
dangi šie kairiai stengėsi sutaikyti raudo
nųjų ordų veržimąsi į Lietuvą, o kun. Ze
nonas rūpinasi jų ir gudų dvasiniais rei
kalais, negalėjo patikti nei naciams, nei 
komunistams. Pirmieji įtarė jį politika ir 
norėjo ištremti į (Lietuvą; lantriėji papy
lė prieš jį į vairiausių šmeižtų paplavas, 
kad gindamasis paraižė knygą italų kalba 
ir, vidinės įtampos kamuojamais, be labe. 
jo, per anksti mirė persitempusios širdies 
liga.

Knygos kalbos gramatikos ir sintaksės 
klaidas galima buvo atidžiau peržiūrėti: 
ilga tremtis uždėjo nelemtą 'spaudą ir, pa-

LAIDUOSE“ APIE JAKŠTĄ IR 
VAIŽGANTĄ

Europą jau pasiekė ,,Aidų“ žurnalo Nr. 
2, kuriame K. Skrupslkelis rašo apie lie. 
tuvius filosofus ir utopines svajones, A. 
Rulbikas apie Išv. Raštą ir evoliuciją, A. 
Palikus 'apie Ameriką dievų rinkoje, 
spausdinami T. Venclovos ir L. Šimkutės 
eilėraščiai, yra platūs apžvalginiai skyriai, 
bet, įtur būt, pats įdomiausias dalykas yra 
Vinco Maciūno didelis (13) psl.) straips
nis „Jakštas bara Vaižgantą“. Kas paži
nojo tuos du kunigus rašytojus, visi liu
dija, kad jie buvę tiesiog neperskiriami.

Taip, daugelio jie šitokie buvo matyti, 
o dr. V. Maciūnas savo straipsnyje patei. 
kia ir tekių duomenų, kurie liudija, kad A. 
Jakštas savo bičiulį kantais ir piktai išva
nodavo. Štai didokame laiške jis savo 
brangiajam ir Šitaip yra rašęs: „Pasielgei 
kaip tikras cicilikas, ekspropria'torius 'ar
ba koks nusenęs dvarponėlis—Šlėktelė...“ 
,,Ak, kun. Juozai, užmušei manyje pasku
tinį pasitikėjimą žmonėmis! Nes jei toks 
veikėjas kaip kun. Tumas, pasirodo pil
niausiu ištižėliu, tikriausiu Molio Motie
jum, galinčiu padaryti kuo didžiausią 
kiaulystę, tai ko jau besitikėti iš šiaip 
j>au žmonelių, prie jokios aukštesnės idėjos 
niekados nerodžiusių jokio palinkimo“.

Iš tikro tame straipsnyje pateikiama 
ne tik šiokie tokie nesusipratimai tarp šių 
abiejų rašytojų, bet tiesiog jų portretai, 
kaip tik dr. V. Mačiūnas ir moka, prisi
rankiodamas savo temai būdingų duome. 
nų.

sak kalbininkų, nususino gimtąją kalbą.
Reikia sutikti su Kl. Jūra, kad kun. Ze. 

mono 'dvasinis spinduli avimos išskiria jį 
dlš kitų tarpo: „Kentėjo dėl nukilydėliių nuo 
tikėjimo, bet ir juos mylėjo, ir už juos 
meldėsi, ir jiems prašė Viešpaties malo
nių“, kaip geram kunigui ir pridera.

Zenonas Ignonis, PRAEITIS KALBA. 
Ditenonaištiniiai užrašai. Spaudai parengė 
Klemensais Jūra. Išleido Bronius Igniavi- 
čius. Viršelį piešė dali. Paulius Jurkus. 
Brooklyn, 1980 m., 284 psl.

ėjo 'Nr. 12.
Jame dar yra išspausdinta dabar mi

rusio rašytojo Romualdo Spalio novelė 
„Balsai debesyje“. Straipsniai spausdina
mi A. Budreckio (spaudos atgavimo 75 
m. sukaktis), Alg. Gustaičio (Lietuvos 
sienų klausimu). J. Balys pateikia pluoš
tą tikėjimų apie vandenį. Rašoma apie 
mirusius (K. Masiliūną, S. Povafiavičiųj- 
Vyfcinrtą, K. Škirpą), recenzuojamos kny
gos, yra plati apžvalga.

Kaina 4 doL

ADOMAS VARNAS ILSĖSIS NE 
VILNIAUS RASŲ, BET TAUTINĖSE 
LIETUVIŲ KAPINĖSE ČIKAGOJE

Sulaukęs 100 metų, žinomasis daili
ninkas Adomas Varnas mirė Jis troško 
būti palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse, 
■bet, kaip aš Amerikos lietuvių (spaudos 
matyti, amžinojo poilsio vieta jam bus 
lietuvių Tautinės topinės Čikagoje.

Amerikos lietuvių visuomenė yra jau 
suaukojusi 1.200 dolerių pastatyti pa
minklui. Aukos dar renkamas.

ANGLIŠKAI EILĖRAŠČIUS RAŠĄS 
LIETUVIS

„New York Time (Book Review“ kriti
kas gerai įvertino jauno lietuvio Algio 
Žolyno poezijos knygą anglų kalba „The 
New Physics“.

Kritikais sako, kad jo poezijoje yra ža
vumo, naujoviškumo, kitoniškumo, o 
svarbiausia — sąmojo.

Poetas gimė Austrijoje 1945 m'., Ame
rikoje Utah uiniiversiitete įsigijo anglisti
kos doktoratą. šiuo metu profesoriauja 
Saln Diego 'universitete Kalifornijoje. Či
kagoje yra baigęs aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą.

TIE 15 LIETUVIŲ STUDENTŲ 
KALIFORNIJOS UNIVERSITETE

Kalifomilj os valdtybiinaiame univeirisfite- 
te nuo 1977 m. aktyviai veikia 15 lietuvių 
Studentų, kurių pirmininkas yra Rimvy
dais Raškauskas.

Šiais metais jie suruošė 3 savaites už
trukusią parodą susipažinti su Lietuva. 
Studentai ir profesoriai labai stebėjosi 
parodos įvairumu ir gausiai ją lankė.

Tais lietuvių studentų būrelis aprūpino 
universiteto biblioteką Encyclopedia Li- 
thulanica 'ir kitais leidiniais.

„NAUJIENŲ“ NESĖKMĖS

„Naujienos“ (III.28) rašo, kad 5 mo
kesčių inspektoriai, ieškodami skolų >už 
1979 metus, atvykę į spaustuvę, išsikvie
tė šaltkalvį ir užkabino retežius ant trijų 
linotipų.

„Naujienų“ redaktorius bandė minkš
tinti inspektorių širdis, įsakydamas:

„Mes žinome, kad esame skolingi val
džiai, bet mes nenorime jos apgauti. Mes 
sumokėjome jumis už praeitų metų pir
muosius du ketvirčius su jūsų uždėtomis 
baudomis. Esame pasiryžę sumokėti ir li
kusią mokesčių dalį. Mokėjome valdžios 
mokesčius per 65 metus, sumokėsime ir 
nemokėtus praeitų metų mokesčius... Ne
uždarykite Naujienų ir leiskite atsilygin
ti“.

Redaktorius dar ir priekaištingai pasa
kė:

,,... Prieš 65 metus įsteigtą lietuvių 
tremtinių (dienraštį uždarėte... Ižanokite, 
kad uždarėte patį seniausią lietuvių dien
raštį...“

Deja, redaktoriaus žodžiai nepaveikė 
valdžios inspektorių kietų širdžių. Užra
kinę linotipo mašinas, dar uždėjo specia

lius spausdintus valdžios lapelius.
Po to nelemto įvykio „Naujienos“ su

rado pinigų ir sumokėjo Skolą, bet prašo 
lietuvius, „kad visi priremtų savo petį 
prie „Naujienų“ ir neleistų, kad jos būtų 
uždarytos dėl kelių tūksta»čių dolerių“.

WOORDEN TEGEN VERNIETIGING

Amsterdame, Olandij'oje, neseniai pa
sirodė šitaip pavadinta poezijos anto
logija nederlandų kalba. Lietuviškai tas 
knygos pavadinimas reiškia: „žodžiai 
prieš sunaikinimą“.

Vertėja iš nederlandų kalbos į lietuvių 
ir iš (lietuvių į nederlandų poetė Žentą 
Teniiscnai'it‘ė-JI'ęff(em'ans Imfisų Itaiikįr^l&Jjuisi 
buvo painformavusi, kai Bertus Dijk 
ėmėsi tą 'antologiją ruošti, nes jai teko su 
rengėju ibendiradarbiauti. O dabar ji, 
alčiū, ir į (Londoną atsiuntė egzempliorių 
jau išspausdintas antologijos, 196 pusla
pių knygą, tos kalbos nemokantiems pri
dėdama paaiškinimų.

Antologiją sudaro europiečių poezija 
antrojo pasaulinio karo tema: karinės 
kovos, okupacijos, priespauda, milijonų 
žmonių sunaikinimas kalėjimuose ir ton- 
cenitraoijos stovyklose ir getuose, indivi
dualus ir organizuotas pasipriešinimas. 
Rinkinį sudarydamas, redaktorius žiūrė
jęs, kad nebūtų retorikos ir tautinių sen
timentų. Imti kūriniai ir plačiai žinomų 
poetų ir gal visad nežinomų.

Kaip bendradarbiavusi su antologijos 
redaktorium ir gerai visą reikalą žinanti, 
Z. Tenisonaitė-Hellemans sako, kad pa
saulinėje literatūroje tigli šiol nebuvo pa
tosams leidinio, 'kuris išreikštų pasibai
sėjimą negailestingu ir sistemingu milijo
nų žmonių sunaikinimu.

Tarp kitų tautų poezijos čia atstovam- 
jiami ir lietuviai trim Z. Tenisonaitės iš
verstais eilėraščiais: po vieną Juozo Al
mi© Jūragio, Salomėjos Nėries ir Viole
tos Palčinskaitės. Latviai ir estai neat
stovaujami.

Lietuvių poezijos tokiomis temomis, be 
abejo, būtų 'buvę ir daugiau, tik bėda ver- 
tėjiaims, kiad negalima gi sukaupti savo 
knygų fflentynoše visų poetų visų rinki
nių.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO NAUJIENOS

Instituto rektorius yra prof. dr. Jonas 
Račkauskais, 'akivaizdinio skyriaus direk
torius — Aleksandras Dundulis, neaki
vaizdinio — Juozas Masiltonis, lektorių 
tarybos sekretorė — Stasė Petersonienė.

Institutas turi 27 lektorius lietuvių kal
bai, literatūrai, istorijai, psichologijai, 
pedagogikai ir šalutiniams dalykams.

Gegužės 4 d. Institutas pamaldomis ir 
akademija paminėjo įprez. A. Stulginskio 
mirties sukaktį. Susirinkusieji supažin
dinti su1 prezidento atsiminimais.

Gavęs iš Lietuvių Fondo 5.000 dol., In
stitutas perka video-tape priemones ir 
pradės į juostas įrašinėti dėstomuosius 
dalykus. Tais įrašais tada galės pasinau
doti neakivaizdiniu būdu studijuojantie
ji ir studentai ar lituanistinės mokyklos 
bet kur.

Planui vykdyti jau suteikta nemaža 
specialistų įvairioms mokslo sritims dės
tyti.

„READER'S DIGEST“ REDAKTORIUS 
LIETUVIS

Plačiausiai pasaulyje skaitomo žurnalo 
„Reader's Digest“, turinčio 30 milijonų 
skaitytojų ir einančio 15 kalbų, Rytų 
Azijos laidų Hong-Konge vyriausiu redak
torium nuo sausio 1 d. paskirtas lietuvis 
amerikietis Viktoras Laniauskas.

Žemaičio atsiminimai
Muna smertis vaikščio. Vieną rudenį 

bebaigiant bulibes kasti, gausiai pasnigo. 
Tad ūkininkai, būgštaudami', kad gali 
taip pait staiga ir atšalti, kasė jiais iš po 
sniego. Daubas buvo sunikus ir nemalo
nius. Dar blogiau, kad bu'Jbės buvo šlapios 
ir žmonės neįmanė, kaip jas išdžiovinti: 
lankiuose palikti, kaip būdavo įprasta, ne
gailėjo, o į daržines pilti bijojo, kad už
griuvę Balčiai jų nesunaikintų, tokiu var
gu Iškaistų, tad pylė į gyvenamąsias pa
talpas. Tai ir mūsų troboje išaugo gero
ka krūva jų. Dvi savaites vargome, kol 
pradžiovinę ir perrinkę supylėme į rūsius.

Paskutiniosios bulbių dorojimo dienos 
rytą, bevalgant pusryčius, per visą mūsų 
Itrobą nuo lauko durų nuėjo traškėjimas 
balkiais, lyg viršuje būtų kas sunkiais 
žingsniais prabėgęs.

— Miuna smertis vaikščio, — tarė mo
tina 'tyliau, nuo lėkštės 'akių nepakelda
ma.

— Mama, Ikon tu čia dabar niekus ple
pi, — įsubarė tėvas.

Motina dažnai taip sakydavo, kada tik 
seno namo balkiais panašus traJškėjiimas 
nubanguodavo, bet tėvas į tai visada juo
kiais atsakydavo: „Traiškančioji egilė il
giau gyvena nei stiprioji“. 'Bet šį rytą tė
vas labai susijaudino. Besiruošdamas iš
eiti į dvarą, užsivilko šįkart ne švarką, o 
kailinius, ir (Užsimovė kailinę kepurę. Tik 
motinai pastebėjus, kad šilta, tai kodėl 
jis taip įšiltai velkasi, vėl pakabino kaili
nius ir kepurę 'ir su švarku išėjo. Išeida
mas buvo prašęs motiną nesivarginti su

Domas Burneikis

bulbių rinkimu., o pavesti mudviem su 
broliu tą darbą baigti, bet ji nepaklausė. 
Suklulpdžiuisi mudu su broliu Kaziu prie 
baigiamos apdoroti krūvos ir pati, atsi
klaupusi, ėmė skubiai rankioti, mesdama 
valgyti skirtas į vieną Ikrestį, kiaulines į 
■Mitą.

— Greičiau bengsime, anksčiau galėsii- 
tau bėgti' palakstyti, — ragino mus grei
čiau 'dirbti pažadu išleisti pasiausti.

Baigėme tuojau po pusdienio. Motina, 
kaip buvo žadėjusi, išleido mudu pažais
ti. Kažkodėl ir mudviem šiandien nelabai 
vyto tas siautimas. Būdavo, negalėdavo 
mūsų prišaukti vakarienės, o šiandien, 
gal valandą pažaidę, sugrįžome namo. 
Grįžę radome motiną jau mirusią. Mu
dviem išėjus, ji paldėjo seseriai nunešti 
duonminikį prie krosnies. Vos tą duon- 
minkį padėjus, motina kostelėjo, ir pasi
rodė kraujas. Spėjusi dar pasakyti': „Kai 
kraujas aplies širdį, ir mirsiu“, sukrito.

Taip staiga ir nelauktai netekau moti
nos. Rodos, 'dar tebegirdžiu jos balsą, ža- 
diaĮntį išleisti mus palakstyti, o štai ji jau 
guli sesers lovoje numirusi, palikusi vi
sus rūpesčius ir vargus gyviesiems,

Pteieš įdedant į karstą, visi vaikai, ku
rie tuomet buvome, turėjome su motina 
otsisiveilkinti, pabučiuodami ranką ir ko
ją. Aš tryliktasis iš jos pagimdytųjų, taiu 
gi ir pats mažiausias, (atsisveikinau pa- 
skutilniuojlu. Priėjęs prie kojų ir pamatęs 
jas apautais tais {kapiniais berlačėliais, 
kurtuos 'aną kartą Krištapų dauboje bu
vau negailestingai' suniokojęs, taip susi- 
'graudinau, kad nė pabučiuoti nebepajė

giau. Kažkieno stiprios rankos sugriebė 
mane po pažastimis ir pasodino ant mū
rio. Taii|p įsėdėdamas ir išlydėjau iš savo 
gimtosios pastogės savo motinėlę į eglė
mis papuoštą vežimą.

Miotinai mirus, greitai pajutome, kad 
eslaimie netekę kažko neapsakomai svar
baus. Pamatėme, kad griuvo stulpas, ku
ris stipriai prilaikė mūsų šeimos židinio 
rūmą. Neliko 'ašies, kuri, nors ir gerokai 
susidėvėjusi ir sukosi braškėdama, beit 
vis dėlto darniai suko visą šeimos ir na
mų gyvenimą. Nebėra žmogaus, iš kurio 
spinduliavo palaiminta šeimos šiluma. 
Net Ir mūsų trobos, nors buvo tos pačios, 
bet atrodė dabar kitaip.

O a(š pirmiausia pasigedau vakarinio 
motinos .jblusinėjimb“. Kiekvieną vaka
rą, kai nueidavau į savo atlMerių gulti, po 
valandėlės, būdavo, ateina motina. Ji pa- 
Mlmoja .antklodę, pataiso ją, apkamšo, 
keletą kartų pabraukia ranka per plau
kus.

— Nu, dabar gali miegoti, nebėra nė 
vilenos blusos, — pasako baigusi ir išei
na. Ir aš užmiegu pataimintu miegu. Tai 
buvo motinos rankų lopšinė, kurios nega
li laitstolti kad ir gražiausiai1 .auklės dainuo
jamoji.

Ir motinos įrankių tas lopšinės ilgai il
giai ilgėjausi.

— Kad mama pareitų, aš ir bulbes 
sfausčiaiu, iir poterius kalbėčiau, ir trobą 
šluočiau nevaromas, — tarsi maldą kal
bėdavau dažną vakarą lovoje.

Laiškas. Brolis Branas (tarnavo rusų 
kariuomenės kažkuriame .gvardijos pul
ke Petrapily. Tad, motinai mirus, reikėjo 
jam pranešti, kas atsitiko. O tėvas, tur 
būt, ir atvažiuoti kvietė. Reikėjo rašyti 
laiškas. O anuomet mūsų tamsioje apylin
kėje laiškais parašyti ir dar lietuviškai, 

arba, kaip sakėme, žemaitiškai, nebuvo 
toks .paprastas reikalais, kaip kad dabar. 
Aplink gyvenusieji bajorai mokėsi, žino
ma, lenkiškai, o ir 'šiaip į juos kreiptis 
laiško reikalu būtų buvęs, tur būt, tuš
čiais darbas. Tėvas turėjo mokėti rašyti, 
nes buvęs leistas mokytis vargoninkiaiuiti, 
bet kad visiškai' klausos neturėjo, tai te
ko nuo vargoninkaVlmo atsisakyti. Bet, 
per ilgus vargo metus nepaėmęs plunks
nos ar pieštuko į rankas, tik kirvį, dalgį, 
žambį ir t. t., buvo, matyt, gerokai pri
miršęs, tad, gal būt, dėl to ir nebedrįso 
pats rašyti. O įgal ir jis tebuvo tik lenkiš
kai pramokęs.

Tą žiemą mūsų kaimyniniame Dargvai- 
nių kaime daralktoriavo toks Adomaitis. 
Jį tėvas ir pasikvietė. Mes jo laukėme 
kaip kunigo, nors aš ir nežinojau, kaip 
kunigo laukiama, nes, mano atminimu, 
mūsų namų Slenksčio kunigas nebu vo 
peržengęs. Velykines korteles Viešvėnų 
kunigas Opulskis palikdavo pas dvaro 
nuomininką Jonavičių, o šis vėliau 'išda
lydavo savo kumečiams. Tai Adomaičio 
laukdami, visi buvo šventiškai pasiruošę 
ir pasipuošę tą dieną.

Adomaitis buvo nedidelio ūgio, gelton- 
ūsis, linksmas ir labai šnekus. Jis aitsline- 
šė savo rašalą dr žąsies plunksną (tokią 
vėliau iir aš buvau pasidaręs). Tėvas jam 
padėjo plieninę plunksną, beit jis pasisa
kė mieliau rašąs su žąsies. Tėvui nupasa
kojus, ką rašyti, Adomaitis pradėjo. Aš 
prislinkau prie stalo ir su pavydu sekiau, 
kaip jo ranka su plunksna greitai 'bėgio
ja popieriumi, palikdama jame nepapras
tus ženklus.

— Nori išmokti rašyti? — staiga pa
klausė, pastebėjęs mane bežiopsantį.

— Je, ponali, ons, tur būt, su 'anglimi 
rankoje ir gimė, — atsakė už mane tėvas.

Baigęs rašyti., Adomaitis išsiėmė iš ki
šenės tabokinę (taip aš tada supratau) ir 
iš jos luždulkino ant laiško pabaigos, o 
paskui perskaitė...

Šitą laišką įteko perskaityti 1917 m. 
Petrograde pas brolį Praną. Laiško gale 
buvo ir Adtomaičio linkėjimai broiiuž. 
Laiško popierius pageltęs, bet man be- 
riraitant pasivaideno, kad jis tik dabar 
gautas...

— Laikau tą groimatą kaip relikviją, — 
tarė brolis, kai perskaitytą laišką grąžu 
nau jam.

Sulaukėme brolio Prano. Laišką iš. 
siuntas, laukėme brolio atvažiuojant. Pa
galiau vieną saulėtą sekmadienio rytą į 
mūsų trobą įėjo rusų karys, o man pasi
rodė, kad generolas, nes tokio nebuvau 
matęs, o 'brolio jau nebepažinau. Buvau 
jį visai užmiršęs. Dėl to, kai brolis, su 
visais pasisveikinęs, priėjo prie manęs, 
aš jam ir pakštetėjau į ranką.

— Dome, Iką tu dabar darai? Juk aš 
tavo įbrolis, ar jiau pamiršai? — lyg ir su. 
barė broils.

Aš negalėjau atsižiūrėti jo drabužiu. 
Kepurė juodo avikaililo (karakulis) su 
žvaigžde kaktoje, antpetės, diržas ir 
trumpo, bet plataus durklo baltos makš
tys. O batai ilgi ir blizga kaip veidrodis.

Kol brolis buvo pas mus, man vis ro
dėsi, kad kokia didelė šventė, nes vis kas 
nors svetimas užsukdavo į mūsų namus. 
O Jonavičius jau kitą vakarą atsiuntė 
kambarinę Tautkutę pasakyti, kad ir jis 
norėtų pamatyti Pranį. Bet mėnesio atos. 
togos baigėsi, ir 'brolis vėl išvyko. Ir ma
no „šventė“ baigėsi.

(Bus daugiau)
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Gelbėkime save ir savo tauta
l

(B. Andriūbas, „Aušra“, Nr. 19/59)
Keturi [žiaurios Okupacijos dėšimt. 

mečiai ne tik sukomplikavo Lietuvos eko
nominį gyvenimą, nualino gamtą, suma
žino jos išteklius, sunaikino daug kultū
ros vertybių, bet kelia ir didžiulę grėsmę 
tolesniam tautos egzistavimui.

Viena iš pačių didžiausių okupacijos 
blogybių, kertančių tautos gyvybės šak
nis, yna girtavimas ir alkoholizmas. Dėl 
šios blogybės kasdien yra šeimos, žūsta 
avarijose ir kiltuose nelaiminguose įvy
kiuose dešimtys žmonių, gausėja susirgi
mų įvairiomis psichinėmis liigoimfs, vis 
daugiau gimsta fiziškai ir psichiškai ne
pilnaverčių žmonių. O kiek padaroma 
sunkių nusikaltimų ir patiriama dvasinių 
bed materialinių nuostolių! Jokia staltisti- 
kia viso to neįmanoma išreikšti. Kai kas 
šią nelaimę lygina netgi su pokario metų 
fiziniu genocidu, kai per vieną dešimtme
tį mūsų žmonių buvo tiek sunaikinta, jog 
tauta buvo atsidūrusi prie pat prarajos 
krašto. Jei ne po to sekęs atoslūgis, šifan- 
dien tikriausiai mūsų tautai ar bent jos 
kultūrai būtų rašomas nekrologas. Deja, ir 
vėl kartojasi panaši situacija. Tik šįkart 
okupacijos veiksniai sukūrė tokią sfitaa- 
diją, kad ne kiti mus, o mes patys save 
naikiname. Tai, žinoma, diar skaudžiau.

Norėdami toliau gyvuoti ka:p tauta ir 
■išsaugoti savo dvasios vertybes, turime 
viską realiai ■apsvarstyti ir, kol dar ne 
vėlu, stoti į žūtbūtinę kovą dėl savo tau
tos egzistencijos.

Kad iškilusi grėsmė yra tikrai reali, 
įiffikiniamai ir vaizdžiai rodo žemiau pa
teškiami statistiniai duomenys, pamiti iš 
š. m. rugsėjo mėn. įvykusio blaivininkų 
pasitarimo (Apie jo organizavimo sunku
mus rašoma šiame numeryje „Žiniose“ — 
Red.).

Respublikoje 300.000 žmonių kasdien 
piktnaudžiauja alkoholiu, t. y., kas vie
nuoliktas jos gyventojas jau yra tapęs al

Algirdas Gustaitis

Filmu pasaulyje
Daug milijonų kainavęs filmas apie 

žvaigždžių karą.

STAR WARS. THE EMPIRE STRIKES 
BACK

'Prisimenate filmą STAR WARS (žvaigž
džių katrai) ir mažutį, apskritą, švelniai 
švulpinėjantį apskritimą-robotą? Jį vadi, 
no Amtoo-Detoo. Jo draugą, aukštą, auk
sine spalva blizganti robotą, vardu Three- 
pio? Lakūną beždžionę, vardu Chewbac- 
oa? žvaigždžių imperijos vadą, juodą su. 
tvėrimą, vardu Darth Vadar? Atsimenate 
nuostabaus greitumo lėktuvus, kuriais 
vykdomais karas žvaigždžių imperijos ir 
vadinamųjų sukilėlių, kurie čia vaizduo. 
jami gerais, jų tarpe yna Luke Skywalker, 
Ben Kenobim, princesė Leia Organa ir 
daugybė kitų.

'Star Wars davė daug milijonų pelno. 
Neabejotinai puikus filmas.

Veikalo autorius George Lucas paliko 
plačiai praviras duris antram filmui. Tas 
pat prodiuseris Gary Kurtz parengė antrą 
tos pat rūšies filmą su pagrindiniais tais 
pačiais artistais. Veikalą pavadino Star 
Wars. The Empire Strikes back. Vaidina 
tie patys Mark Hamill (Luke Skywalker), 
■Princesė Leia ir čia yra Carrie Fisher. 
Yna ir didžioji, protinga beždžionė — la. 
kūne, yra žvaigždžių imperijos galybė, 
yra sukilėlių jėgos.

Bet kitas veiksmas. Įvestas visiškai 
naujas charakteris — mažutis žmogutis 
■ilgomis ausimis, protingas ir galingas.

Filmas ir vėl malonus žiūrėti, stebinan
tis, žavintis, neabejotinai sutrauks milijo
nus žiūrovų ir duos daugelį milijonų dole
rių pelno.

Tokios fantazijos, sugebėjimų asme
nims negaila mokėti. Tai aukščiausios rū
šies reprezentacinis amerikiečių filmas, 
duodantis naudos visam kraštui. Pagami
no 20th Century Fox, U.S.A.

Po šio eis sekantieji šio tęstinumo fil
mai.

SALA

Yna knyga, vardu The Island. Tuo pat 
vardu Universal Studios, JAV, pagamino 
filmą. Pagrindinis artistas Michael Caine. 
Pagal Michael Ritchie romaną.

Jei knyga yra žioplai paraižyta, tai fil
mas dar kvailesnis. Gerai ar blogai — 
praleista orgijų gabalai. Beveik ištisas 
veikalas — nesąmonių rinkinys. Taip nai
vu, silpna, šlykštu', neįtikėtinai pasibaisė
tina ir naivu, neverta nei rašyti. Kirviais 
žmonių kapojimai net žiauriausių nepa
trauks. Gėda .tokią knygą rašyti, dar di
desnė pagal tai filmą gaminti.

MAŽOJI MERGAITĖ MARKER

Pagal žinomą Damon Ruyno knygą, 
■tuo pat vardu. Angliškai: LITTLE MISS 
MARKER. Pagrindiniai artistai: Walter 
Matthau, Julie Andrews. Mergaitę, pa
varde Marker, vaidina Sara Stimson. Pa
gamino Universal Studijos, JAV.

Prasiskolinęs arklių lenktynėse, tėvas 
trumpam palieka savo mergaitę palaukti 

koholiku. Suaugęs Lietuvos gyventojas 
per metus išgeria 26 Mitrus absoliutaus al
koholio (100 laipsnių stiprumo). Kasdien 
kiekvienas Lietuvos vyras išgeria po 180 
gramų degtinės, o juk 100 gr. degtinės jau 
laikoma alkoholiko norma. Kas septintas 
alkoholikas — moteris. Apskritai per me. 
šus vienas Lietuvos gyventojas suvartoja 
82,3 litro alkoholinių gėrimų. 1977 m. vie
nas respublikos gyventoj'as alkoholiui iš
leido iš viso 179 rUb. Praėjusiais metais 
išleista dar keletu rublių daugiau. Pvz., 
1978 m. vienas Vilniaus gyventojas alko
holiui išleido 189 rub.

Kokiais tempais didėja alkoholio su
vartojimas, rodo šis palyginimas — nuo 
1960 iki 1968 m., t. y. per aštuonerius me
tus, alkoholio suvartojmlas Lietuvoje pa
didėjo net 3,8 karto! Alkoholio suvartoji
mas čir toliau kasmet didėja. Kaip šia blo
gybe esame kitus aplenkę, rodo antras 
palyginimas: vienas pasaulio gyventojas 
per metus suvartoja 2,4 litro absoliutaus 
alkoholio, o Lietuvos gyventojas net 10,2 
litro — beveik 5 kartus daugiu.

Ne taip seniai baisėdavomės, išgirdę 
kalbant apie didėjantį moterų girtavimą. 
Šdlandien jau kalbama, apie paauglių ir 
vaikų girtavimą. Ne vienas ir savo aki
mis matėme prie parduotuvių vaikus, be- 
smaguriaujiančius „rašalu“ ar 'alumi. 
Statistika jau užfiksavo patį jauniausią 
Lietuvos alkoholiką — tai berniukas, gy
venąs šialčinsl'nlkų rlajone, nelturiinltfis dar 
nė 13 metų. 'Be abejo, panašių skaudžių 
faktų greitai 'išgirsime ir daugiau. Mies
teliuose ir kaimuose reikalai kur kas blo
gesni negu didesniuose miestuose. Pasta
ruosiuose esama daugiau žmonių, atme
tančių šį klaikų gyvenimo būdą. Tačiau 
kaimuose jiau [nedaug besutiksi blaiviai 
gyvenančių vyrų.

Ta'i, kad Lietuvoje iš tikrųjų susidarė 
tragiška būklė, jau patvirtina ne tik 
periodika, bet ir rašytojų balsai, vargais 

arklių lošimo buveinėje. Bet tėvas dau
giau negrįžo. Mergaitę paėmė (laikinai) 
gamlblerių bosas, kurį vaidina Walter 
Matthau. Po truputį tą kelių metukų 
mergaitę pamilsta. Ir t.t.

Veikalas geras, malonus, talentingai 
parašytas. Filmas taip pat malonus žiūrė
ti. Gamblerių bosas ir mažutė mergaitė 
geri, bet Julie Andrews atrodo per kukli, 
per švelni ir kažkaip netinkanti. Ji yra 
puiki 'artistė, nepamainoma dainininkė, 
'bet jai geriiaiusiiai tinka švelnios partijos, 
ne tokios, kaip šiame filme, nors ir reikia 
vaidinti (pagal vadovų pageidavimą) 
švelnią. Netiks švelnumas.

Filmas mieliausiai žiūrėtinas visai šei
mai.

LAPĖS

Angliškai FOXES. Pagamino United Ar
tists. Muzika Giorgio Moroder. Produse- 
riai David Putinam ir Gerald Ayres. 
Rankraštis — Gerald Ayres. Direktorius 
Andrian Lyne.

Pagrindiniai artistai — keturios apie 
po dvidešimt meltų merginos ir prie jų 
(maždaug iš eilės) bandantis prisisukti 
gerokai jaunesnis vaikinas.

Įtikėtina? Nelabai. Bet veiksmas vyks
ta Holywoode, kur visokios nesąmonės 
galimos.

Tos merginos ne tiek mokosi, kiek tran
kosi gatvėmis, po naktines vietas. Viena, 
prisirijusi narkotikų, miršta. Ar likusios 
pasuks į normalų gyvenimą, ar vaikiūkš
tis ir vaikėzai, kurių pilna filme, pano
rės augti, kaip rimtiems jaunuoliams de
ra? Tuo daugiau nei abejotina.

Kaip filmas — įdomus, genai nufilmuo
tas, yra įdomių personažų ir naujų išgal
vojimų. Baisi kalba, dėl to pažymėtas 
raide R, nors filme jokio nuogališkumo 
nėra. Kodėl filmų gamintojai vartoja ir 
leidžia baisius keiksmažodžius, net iš 
mergaičių burnų, — sveika galva nesu
prasi.

ROŽĖ

Ne, čia ne gėlytė. Tai merginos vardas, 
angliškai filmas pavadintas THE ROSE. 
O ji yra Rose. Nauja artistė Bette Midler, 
labai gera savo partijai.

Veikalas sukasi apie „pop-sunger“ (grei
tų dainininkų) artistę Rose, kuri buvo 
stumte išstumta į pop-daintainkių žvaigž
dyną. Jos balsas valdo dešimtis ar šimtus 
tūkstančių jaunuolių, aklai klausančių to
kių „pop“ šūkavimų. Jie viską daro, kad 
pamatytų žvaigždę koncerte, miršta iš 
džiaugsmo, pasiutimo, nesusivaldymo.

Tatai filme pavaizduota meistriškai. 
Panašiai yna ir amerikietiškam ,,.pop“ dai- 
navimo-vaidinimo pasaulyje. Klojami mi
lijonai. žvaigždės persitempia, ima nar
kotikus „stiprumui“, nuo ko visiškai su
gniūžta.

Čia ji ne tik narkotike, bet ir pasirenka 
savo šoferį, jauną vyrą, meilužiu, kas ne
labai derinasi su jos padėtimi bei aplinka.

Moraliniu požiūriu filmas nepriimtinas. 
Bet turi daug tikro reališkumo ir filminio 
meniškumo.

Pagamino 20th Century Fox. Be Bette 
Midler, čia vaidina Alan Bates, Frederic 
Forrest, Barry Priums ir kit. 

negalais prasiveržę pro cenzūrą. Štai 
trumputė ištrauka iš Mykolo Karčiausko 
„žviirgždės poemos“ II-sios dalies, iš
spausdintos 1979 m. „Pergalės“ 9 nr.:

„Kai vaistai tobuli, ir ligos tobulėja. 
Kada gi tiek girtų po kaimą (šlitinėjo? 
Kiek mes žmonių prarandame, (kiek

prarasti žadam, 
degtinėj ieškome, ko darbuose

neradom.
Prigėrė šuliny, po malšina pateko, 
sutraiškė ar naminę gerdami apako. 
Kiek motinų pragėrė motinystės teisę, 
kuo meilę motinų mes kūdikiams

pakeistai? 
Dieniugatoj per kaimą eina prasigėrus. 
Visi pakampiai (krautuves plačiai

atvėrė.
Pasmaugs dorovę, prigimtį žmogaus ir 

būdą, 
naujagimius, ir tuos, ir 'tuos planingai 

žudom 
žygiuodami į priekį, i rytojų šviesų...“ 
Ką šioje kraupioje situacijoje siūlo 

mums partija ir vyriausybė? Kokias gi 
kovos priemones ji numato?

Vienas iš respublikiniame pasitarime 
įkalbėjusių pabrėžė, kad vyriausybė žada 
alkoholinius gėrimus pilstyti į mažesnio 
tūrio talteltas (po 100 ir 200 gr.) ibei šiek 
tiek sumažinti alkoholio gamybą. Kai dėl 
■pirmojo pažado, tai kažkas pasakė, k'ad 
taip tik dar daugiau užterštai gamtą šu
kėmis. Antrasis pažadas taip pat nerea
lus: kokiom gi prekėm valstybė pakeis 
alkoholį, jei kasmet didėja prekių defi
citas? Tad kokiu būdu ji išvilios kasmet 
iš respublikos gyventojų tuos 600 milijo
nų, kuriuos gauna už ■alkahoJinių gėrimų 
pardavimą? Juk tai penktadalis visos res
publikos prekių apyvartos, ir tiek suma
žinti pajamas neleis nei CK, nei Ministrų 
Taryba.

Pagaliau ar gali kovoti su šia negerove 
tie, kurie ją sukūrė? Vieniais to paties res
publikinio pasitarimo dalyvių išdrįso pa
sakyti, kad blaivybės akcija vyksta ir 
vyks be valstybės paramos. Matyt, da
bartinė valdžia verčiau linkusi bet kuriuo 
būdlu pratęsti savo egzistavimą, negu au
kotis liaudies gerovei ir pasitraukti iš is
torijos arenos.

Tad nėra ko laukti iš partijos ir vyriau
sybės, kad jos imtųsi gaubėti mus iš di
džios nelaimės.

Pasitarime niekas atvirai ir nekėlė 
klausimo, iš kur atsiranda ta blogybė ir 
kur jos šaknys. Tačiau daugeliui šiandien 
ir taip aišku, kad nuolatinis žmonių pa
niekinimas, dvasinių jų reikmių ignora
vimas bei pavertimas paprastais darbo 
galvijais ir yra tos priežastys, verčian
čios milijonus (komunistinės santvarkos 
žmonių degraduotis. Atsidūrę prieš ne
įveikiamą, žmogiškąjį orumą bei la'svę 
gniuždančią Isfi'eną, nepatirdami jokios 
šilimos ir tejelusdiami nudaltinį, dažnai 
net nenusakomą, dvasinį alkį, žmonės 
metasi į desperaciją, į nuopolio ir savęs 
naiilkiiniimo kelią. Tai (kerštas. Fatališkas, 
daugelio net nesuvokiamas kerštas siste
mai, 'privertusiai jluos degraduotis. Žmo
nės, žūdami, naikina ir pačią sistemą. 
Be abejo, teiks kelias mums nepriimtinas. 
Pirmiausia, etiniu, požiūriu. Mes negali
me 'abejingai Stebėti, kaip žūsta tūkstan
čiai silpnesniųjų, nesugebėjusių rasti at
ramos prieš juos niveliuojančias jėgas. 
Kilia vertus, ar galime ibū.ti tikri, kad po 
viso šio alkoholinio košmaro liks dar tiek 
dorų lietuvių, jog būtų įmanomas valsty
bingumo atkūrimas ir ekonomikos bei 
'kultūros plėtojimas. Juk nežinia, kiek de- 
šilmtimečių dar teks mums grumtis su al
koholizmo skiatinitojais. Ar tuose žmogiš
kuose -griuvėsiuose niepaOiaidosime ir tų 
vertybių, (kurių puoselėjimu rūpinamės 
šimtmečiais? Gal po to siaubo bus tik 
skurdus vegėtavimas?

Todėl paprasčiausia logika verčia mus 
apsidairyti ■aplinkui ir daryti viską, kas 
įmanoma, savo interesams ginti. Pir
miausia — pradėkime nuo savęs. Įsiparei
gokime iš viso negerti alkoholio arba bent 
iki minimumo sumažinti jo vartojimą. 
Kai įveiksime save, tada galėsime padėti 
ir kitiems. Nesijaustame esą vieniši. Vi
sada savo aplinkoje mes surasime žmo
nių, kurie mus supras ir padės. Svarbiau
sia — pradėti kovą! Ilgainiui surasime 
daugiau bendraminčių ir kils platesnis 
šios veiklos sąjūdis. Be to, kovoje kartais 
gimsta tokių jausmų, kurie viską nušvie
čia dar ryškesne šviesa ir įkvepia drą
siems žygiams. Tikėkime, jog gerus dar
bus laimina ir Dangus. Nelengva 'buvo ir 
Motiejui Valančiui pradėti blaivybės 
veiklą rūsčiomis carizmo sąlygomis. Ta
čiau kaip veikiai ji išsiplėtė ir kokių 
veržliu ir Skaidriu srautu nutekėjo! Var
gu ar vėliau bereikėjo didelių vadovų ir 
įkvėpėjų. Viškas jau vyko savaime.

Be to, tai bene vienintelė sritis, kur 
valdžia bejėgė imtis prievartos. Niekas 
mūsų neprivers gerti, jei mes patys ne- 
gersime. Žinoma, ji galės kliudyti organi
zuotai veiklai, tačiau žmonių sąmoningu
mas yra didžiausia organizuotumo forma 
ir prieš ją valdžia neras jokių efektyvių 
priemonių.

Kali kurie Lietuvos kunigai jau akty
viai pradėjo šią kovą. Atsiranda entu- 
zi'astų ir tarp pasauliečių. Visada sun
kiausia pati pradžia. Užmezgę kontaktas 
ir jausdami vieni kitų žingsnius, būsime 
drąsesni ir savo veiksmuose ir darbuose. 
Tad stokime į garbingą kovą dėl savo 
tautos gerovės, dėl žmonių dvasinio 'gro
žio ir laimės!

LIETUVOJE
HENRIKO NAGIO KŪRYBA LIETUVOJE

Lietuvos rašytojų sąjungos poetų sekci
ja savo gegužės 22 d. susirinkimą, kaip 
raišo „Literatūra ir menas“, Skyrė Kana
doje gyvenančio poeto H. Nagio kūrybai.

Apie poeto gyvenimo kelią kalbėjo V. 
Kazakevičius, apie ankstyvąjį jo kūrybos 
iperiodą — E. Matuzevičius, o H. Nagio 
eilėraščius skaitė poetė D. Pranckietytė.

DVI DAILĖTYROS DISERTACIJOS

Leningrado J. Repino dailės institute 
dvi lietuvės apgynė lietuviškomis temo
mis parašytas kandidatines disertacijas.

L. Ramanauskaitės disertacinė tema 
„Šiuolaikinis lietuvių vitražas“, o D. Na- 
čiulienės — „Tarybų Lietuvos tekstilinio 
pano raidos tendencijos ir jo sintezės su 
interjeru klausimai“.

PAGERBTAS [MOKSLININKAS, 
KURIS IR SANSKRITO KALBOS 

VADOVĖLI PARAŠĖ

Vilniaus universiteto filologijos fakul
tetas pagerbė jau mirusį profesorių Ri
čardą Mironą, kuris ir pats yra rašęs ori
ginalius veikalus ir nemaža vertęs iš se
nosios indų ir antikinės literatūros.

Tarp išspausdintųjų jo vertimų minimi 
,,Oria kalbos žodynas“, „Dvylika Rig- 
Vėdo himnų“, graikų dramaturgo Eschilo 
„(Prikaltasis! Prometėjus“, .JSepityneitas 
prieš Tebus“ ir kt. .

Dar nespausdinta sanskrito kalbos va
dovėlis ir jo verstas senosios indų litera
tūros paminklas „Pančatanitra“.

Už ryšių stiprinimą su Indija jam buvo 
paskirtaJ. Neimu premija.

SKOLINGAS NELIKO

Praėjusią vasarą Ukmergės rajono Le- 
onpclio paukštininkystės tarybinio ūkio 
veislinių telyčių ganykliniuose aptvaruo
se ilgai svečiavosi stumbras. Ir štai šie
met, kovo 11 d., viena telyčia atsivedė la
bai stambią telyčaitę. Penkių dienų ji at
rodė esanti 2—3 savaičių. Apaugusi 
šiurkščiais, ilgais garbanotais plaukais. 
Akižiedžiai iškilūs.

Telyčaitės elgsena irgi buvo laukiniška. 
Iš normalaus gardelio bematant iššokda
vo. (Valstiečių laikraš tis)

ŠALTAS PAVASARIS LIETUVOJE
Pavasaris Lietuvoje buvo pavėluotas.
Vasaros pradžioje tik ką pražydo aly

vos, kaip įnašo „Valstiečių laikraštis“.
Pavasario metu iš Arktikos 'buvo varo

mas šaltas šiaurės vėjas, ir vidutinė (tem
peratūra nesiekė nė 10 laipsnių šilimos. 
Tokių šaltų pavasarių būta 1909 ir 1927 
metais.

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS 
NEPRIŽIŪRIMAS

Ekskursijų vadovas Jonas Vaitkus ra
šo „Tiesoje“, (kad Stelmužės ąžuolą pagy
dyti tai pagydė, 'bet jo aplinka niekas ne. 
sjirūpina. To isterinio ąžuolo ir jo kaimy
nių liepų lapai tebepūna dar nuo 1978 m., 
o iš puvėsių sluoksnio negali dygti žolė. 
Aplink mėtosi šakos, pilna duobių, ir pri
augo nereikalingų krūmų.

KUPRANUGARIŲ MĖSA

Sovietai džiaugiasi, kad Afganistane 
radio daug kupranugarių ir iš vieno gau
na apie 770 svarų mėsos.

PARODOS LENKIJOJE

Liubline ('Lenkija) buvo suruošta dau
giau kaip 350 lietuvtiškų 'leidinių paroda.

Tairp tų leidinių buvo parodyta pirma
sis 'lietuvių kalbos žodynas, encilklopedi. 
ja, A. Mickevičiaus „Pono Tado“ vertimas 
į lietuvių kalbą ir (kt.

Telkia paroda buvusi suorganizuota jau 
penktą kartą.

RAŠO L. KACIUŠYTĖ IR V. KUPSTYS

(Pasaulio plaukimo rekordininkė L. Ka- 
čiušytė ir nusipelniusio sporto veikėjo 
vardą turįs treneris V. Kupstys parašė 
,,Tiesai“ laišką, nurodydami, kad Lietu
voje tėra tik vienas atviras plaukimo ba
seinas Vilniuje. O ir tas vienas jau ket
virti metai remontuoj'amais ir šią vasarą 
neveiks.

Kur, klausia jie, rengti Lietuvos plau
kimo čempionatą? Jis gi jau esąs nuima, 
tytas liepos 3-6 dieniomis Vilniuje.

Toliau jje raišo, kad praėjo tie laikai, 
kai plaukikai pasitenkindavo Zarasų ir 
Trakų baseinais. (Dar esąs uždaras 50 
metrų iligio baseinas Lazdijuose. Bet su 
juo tailp pat problema. Jo atidarymo ter
minas seniai pasibaigė, ir jis tebestovi 
uždarytas.

1979 m. .plaukikai 77 kartas pagerino 
Lietuvos rekordus, tiek suaugusiųjų, tiek 
jaunių klasėje. Iš to skaičiaus tik 7 re
kordai buvo 'atsiekti Lietuvoje.

BUSIMASIS KURORTAS PRIE JŪROS 
VANAGUPĖJE

Prje Baltijos jūros Vanaguipėje buvo 
atidaryta dalis naujojo 'būsimo kurorto.

Pats kurortas dar nėra visiškai užbaig
tais. Reikės įdėti daug darbo, iki jis pra
dės pilnai priiminėti' ligonius ir poilsiau
tojus.

POEZIJOS PAVASARIO ŠVENTĖ

(Palemone, ant Kauno marių (kranto, 
kaip rašo „Valstiečių laikraštis“, buvo 
atidaryta tradicinė „Poezijos piarvasartio- 
80“ šventė. Šiais metais už eilėrtalščių 
knygą „Mažosios poemos“ premiją laimė
jęs P. Palilicnis uždegė aukurą.

Po iškilmių šventės atidaryme dalyva
vusieji poetei išvažiavo i kitose vietose 
ruošiamus literatūros vakarus.

B. JASAITĖ — SENIAUSIA LIETUVOS 
GYVENTOJA

Seniausia Lietuvos gyventoja pagal 
„Valstiečių laikraštį“ esanti Barbora Ja- 
saitė, gimusi 1855 m. liepos 15 d.

Dabar B. Jasaiitė dažniai rymo prie lan
go, o kai nusibosta, tad sėda prie raitelio 
verpti.

GRĮŽTA V. BARDAUSKIENĖ

Vilma Bardauskienė, šuolio į tolį pa
saulio rekordininkė (‘ 7.9 cm.) pamažu, 
kaip rašoma Lietuvos spaudoj, pradeda 
atgauti sportinę jėgą. Taline surengtose 
lengvaaitletilkos žaidynėse ji nušoko 6.68 
cm. itr laimėjo pirmą vietą.

Dar neaišku, iar ji bus priimta į sovie
tinę rinktinę Maskvos olimpiadai.

Permainingas poeto likimas
Birželio 10 d. suėjo 400 metų, kai mirė 

Portugalijos vienakis karys ir poetas Luis 
Camoens, kuris pasaulyje išgarsėjo savo 
klasine poema „Luziadai“. Toje poemoje 
jis vaizduoja XV ir XVI amž. Portugali
jos jūreivių keliones į ligi tol dar nežino, 
mus kraštas — imperijos kūrimo pradžią. 
Taigi šis jo sukurtasis epas buvo portu
galų pasididžiavimas, o jo kūrėjas laiko
mas tautiniu herojum. Deja, ne visada vi
siems.

Diktatūros laikais jį brangino daugiau 
valdančioji dešinė ir kalbėjo ir rašė apie 
jį kaip apie Portugalijos imperijos idealią 
tėvo figūrą. Kairei, ypač komunistams, 
jis, žinoma, 'buvo reakcionierius.

Visikas pasikeitė, kai buvo nuversta 
diktatūra. Dabar Camoens yra Portugali
jos komunistų idealas, tautinis didvyris 
ir patriotas, kuris siekęs mokslu paremtos 
tiesos, kiek tai susiję su Europos kultū
ros ir istorijos pasikeitimais. Artėjant tai 
didžiajai sukakčiai, jie visais įmanomais 
būdais ir aukština jį.

O demokratinė vyriausybė šaltokai žiū
ri į visą sukaktį. Tiesa, buvo nukalti jam 
paminėti medaliai ir išleidžiami ta proga 
specialūs pašto ženklai. Yra sudaryta mi
nėjimo komisija, 'bet ji pritrūko pinigų, 
kad galėtų plačiau pasireikšti. Norėta pa
gaminti apie poetą visą Seriją televizijos 
programų, bet vyriausybė tą planą su
stabdė. Kultūros ministeris pareiškė, kad 
kraštas išgyvena ekonominę krizę ir ne. 
pajėgus plačiau ką nors daryti.

SOVIETINĖ GYDYTOJA 
STEBUKLADARĖ

Sov. Sąjungoje labai pagarsėjo Džunia 
DavitaSdili, iš Gruzijos kalusi aisiriietė. 
Net profesinių sąjlungų lailkraštis ,,Trud“ 
apie ją rašė. Kilusi iš gydančių stebukla
darių šeimos, jli dabar yra plačiai žino
ma ne 'tilta Gruzijoje, bet ir Maskvoje. 
Gruzijoje jos pacientus sudaro intelek
tualiai, aktoriai, dailininkai, poetai. Iš sa
vo gimtosios respublikos ji dažnai važi
nėja į Maskvą, ir plačiai sklinda pagrįsti 
sir gal ir nepagrįsti gandai, kad jos pa
cientai yra taip pait Brežnevas ir kiti 
aukštieji politiniai vadai. Kai kurie Mas
kvoje įgyvenantieji užsienio kraštų diplo
matai į taos gandus, sako, žiūri abejin
gai, neima jų už gryną pinigą. Gal, sako, 
gydo juos, o gal ir negydo, gal tie gandai 
ir tyčia esą skleidžiama, norint atkreipti 
dėmesį į jų amžių ir nuolatines ligas.

Kad' tik rinktinDai sovietiniai piliečiai 
gali pasinaudoti tos Davitašvili paslaugo
mis, rodo jos imamojo mokesčio už patar
navimus suma. Už gydymą ji ima 250 rub
lių (160 svarų). O ko ji nesi imanti gydy
ti, tai vėžio.

Sovietines mokslininkas dr. Spirkin 
tvirtina, kad ji, nesinaudodama jokiais 
vaistais, per 15 minučių iišgydžiusii odos 
piktžaizdę. Po to gydymo dar buvusi ties 
ta vieta skaisčiai raudona dėmė, rodanti 
susidarančią odą. Gruzinas dailininkas 
skųsdavosi galvos skausmais, itai ji kelias 
minutes laikiusi pirštus prie jo veido. 
Tuomet jis jiautęs veide pulsuojant karš, 
tį, bet po kelių dienų dingo galvos Skaus. 
mali.

SOVIETINIAI VILKAI

Sov. Sąjungoje, daugiausia Rusijoje, 
dabar esą apie 70.000 vilkų. Per 10 metų 
jų padvigubėjo. Vien tik Rusijoje jie per 
metus pridarą .apie 4 mil. sv nuostolių.
Praeitais metais jų buvę iššaudyta 20.000. 

Medžiojama net iš lėktuvų. Už vilkės nu
šovimą duodama 100 sv. premija.
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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

DEIMANTINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS

Liepos 4 d. sukanka 60 metų, kai prel. 
J. Gutauskas, ilgametis Škotijos lietuvių 
Dvasios Vadas, buvo įšventintas kunigu.

Tą garbingą sukaktį Škotijos Lietuvių 
Katalikų D-jos vieningai minės liepos 6 d., 
sekmadienį.

Iškilmingos šv. Mišios bus 2.30 vai. po 
pietų Motherwell miesto katalikų kated
roje. Pagerbimas, vaišes ir šv. Cecilijos 
choro koncertas bus netoli esančioje šv. 
Bride's salėje.

Norintieji dalyvauti tame minėjome, 
prašome 'įsigyti bilietus iki birželio 22 d. 
Bilieto kaina 3 sv. 50 penų. Užsakyti gali
ma šiuo adresu:

Mr. J. Kašponis, 48, Garfield Ave., Mos
send, Betlshill, Lanarkshire, -ML4 2NU.

Minėjimo K-tas

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI

Taufcės Paramos Fondui 50 svarų au
kojo Rimantas Šova, 10 sv. dir. Aleksan
dras Štromas ir 10 sv. A. Butkus.

NETRUKUS ATEIS NAUJAS 
REDAKTORIUS

„Europos Lietuvio“ leidėjai — DBLS ir 
LNiB vadovai — pastarosiomis savaitėmis 
tarėsi su busimuoju to laiiikriaBčiio redak
toriumi, kuris žaldla ateiti pakeisti taiki
niai tas pareigas einančio K. Barėno.

Kol kas dar ne visiškai aiškus tikslus 
laikas, kada niaiuyasiis redaktorius perims 
laikraštį. 'Bet 'šiitai žada įvykti labai ne
trukus.

PROF. DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS 
TARPTAUTINĖSE KONFEREN-CIJ'OSE

Sallfordo universitete profesoriaująs 
dr. Aleksandras Štromas birželio 24-26 d. 
d. dalyvaus Berlyne kviečiamos apklausos 
komisijos darbe. Komisija', kurioje, ibe dr. 
A. Štromas, dalyvaus dar dr. Zayas iš Go- 
ettinigeno, prof. Veiter iš Innsbrucko, prof. 
JM'tmabn iš Colorado ir prof. Ermiacora, 
apklausos forma sudarys atitinkamą do
kumentą ir išsiuntinės Madrido busimo
sios konferencijos dalyviams. Tasai doku- 
mentas-memorandumas pateiks duomenis, 
kaip praktiškai yra taikomas Helsinkio 
konferencijos nutarimas dėl žmogaus tei
sių iScv. Sąjungoje ir Rytų Europoje.

Rugpjūčio 25 - rugsėjo 1 d. d. prof. A. 
Štromas Kinijos respublikoje darys pra
nešimą „Taiki pasaulėtvarka: idealas ir 
realybė“. Pranešimą jis darys Profesorių 
pasaulinės taikos akademijos ten šaukia
moje konferencijoje.

Dar buvo gavęs kvietimų į kitas konfe. 
renicijas, tarp jų į Keniją ir į Meksiką, 
bet atsisakė, nes per vasarą, įki rugsėjo 
mėln., turi baigti rašyti knygą apie Sov. 
Sąjungos Visuomenės dezintegracijos pro
cesus ir politinės santvarkos pasikeitimo 
joje galimybes.

Londonas
I ŠEŠTĄJĄ LIETUVIU TAUTINIU 

ŠOKIŲ ŠVENTĘ

D. Britanijos lietuvių tautinių šokių 
grupė „Lietuva“ birželio 27 d. išvyksta 
|į Šeštąją Lietuvių Tautinių Šokių Šventę, 
kuri įvyks Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Čikagos tarptautiniame amfiteatre, 
liepos 5-6 dienomis.

Tautinių šokių (grupėje „Lietuva“ daly
vauja šokėjai iš įvairių D. Britanijos lie
tuviškų centrų: iš Mančesterio, Ročdalės, 
Stoke-on-Trento, Wolverhamptono, Nott- 
inghamo, iš Londono ir kitur. Nežiūrint 
tekių tolimų kelionių atvykti repeticijoms 
į Londoną, 'grupės dalyviai surado tam 
laiko ir su pasiryžimu nugalėjo visus ki
tus sunkumus ir dabar, jau pasiruošę, šu 
pasididžiavimmu atstovaus, jau antrą kar
tą, D. Britanijos lietuviams Lietuvių Tau
tinių Šokių Šventėje.

Paskutiniu laiku grupei teko keletą 
kartų pasirodyti ir dalyvauti eilėje ang
liškų parengimų, kur buvo proga anglų

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

publikai Skelbti ir reklamuoti Lietuvos 
vardą.

Ketvirtadienį, birželio 26 d., 8 vai. va
karo, Londono lietuvių bažnyčioje už lai
mingą grupės kelionę ir pasisekimą Ame
rikoje bus laikomos Šv. Mišios, kurias at
našaus svečias iš Kanados kun. Stašys 
Kulbis SJ. Po pamaldų svetainėje bus at
sisveikinimas — palydėjimas, į kurį kvie
čiami visi.

T.Š. grupė „Lietuva" dar kartą dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie grupės ke
lionės išlaidų padengimo, 'ir stengsis D. 
Britanijos lietuvių neapvilti savo pasiro
dymu ir dalyvavimu šeštojoje Tautinių 
šokių šventėje.

JONINIŲ, PETRINIŲ IR POVILINIŲ 
VAKARAS LONDONE

Birželio 28 d., 7 vai. vakare, ruošiamos 
Jonų, Petrų ir Povilų vardinės. Šis paren
gimas įvyks Londono Socialinio Klubo pa
talpose (345a Victoria Park Rd.).

Rengėjai kviečia visus, ypač pensinin
kus, dalyvauti. Įėjimas ir užkandžiai nie
ko nekainuos. Bus plokštelių muzika ir 
šeimyniškai draugiška, linksma vakaronė.

Ta pačia proga bus ir loterija, kurios 
pelnas skiriataias bažnyčios remontui.

Londono DBLS Sk. Valdyba

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
VASAROS IŠVYKA

Sekmadienį, liepos 6 d. Sporto ir Sociali
nio klubo nariai vyksta prie jūros, į Clac- 
ton-on-Sea, maždaug 'apie 70 mylių nuo 
Londono.

Klubo nariai, norintieji dalyvauti išvy. 
koje, prašomi tuojau užsiregistruoti pais 
klubo sekretorę Mariją Hoye-Kalinaus- 
kaitę klube ir susimokėti už vietą auto
buse. Nariams tik 1 svaras 50 penų. Jeigu 
bus atliekamų vietų, bus priimami ir ne- 
nariai, bet už pilną mokestį — 3 svarus.

Išvykstama nuo klubo patalpos (345A 
Victoria Park Road, London E.9) punk
tualiai 8. 30 vai. ryto.

Prašoma nesivėluoti.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

Sekmadienį, birželio 15 d., Londono lie
tuvių parapija kartu su visomis 'lietuviš
komis Ipariapijbrrlis laisvaljiame pasaulyje 
paminėjo tais tragiškas 1940.1941 m. bir
želio 14-15 dienų sukaktuves. Tokios ben- 
ros maldų dienos pageidavo Vliko ir PLB 
vadovybės.

11 vai. ryto šv. Mišias 'atnašavo kun. 
Stasys Kulbis S. J., pasakydamas tas die
nas atitinkantį pamokslą. Pamaldose prie 
Aukščiausiojo stipriau širdis kėlė Justo 
Čeirnio vadovaujamas Choras lietuviško, 
mis patriotinėmis giesmėmis.

Pasigesta pamaldose mūsų vadovaujan
čiųjų žmonių ir jaunimo.

Kaizys Plukas 'staiga sunegalavo ir pa. 
teko St. Charles ligoninėn, Exmoor Street, 
Londone, W. 10. Lankymo valandos 2.30. 
8 vai. popiet.

Linkime greitai pasveikti.

Ona Bulaitienė išvyko atostogų į Vo
kietiją ir Austriją.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Mančesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba birželio 28 d., 3 vai. po pietų, sa
vo klubo patalpose šaukia klubo narių 
pusmetinį susirinkimą.

Kviečiame visus narius ir nares daly
vauti susirinkime. Bus prirenkami klu
bo valdybos nariai ir svarstomi visi klu. 
bo reikalai.

Reikiamam skaičiui narių nesusirinkus, 
po valandos įvyks susirinkimas dalyvau
jant bent kuriam narių skaičiui.

Klubo Valdyba

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Gegužės 31 d. Manchesterio lietuvių 
klube įvyko lietuvių filatelistų susirinki
mas, kuriam pirmininkavo naujoji Drau
gijos pirmininkė R. Popikienė. Draugijos 
sekretorius padarė pranešimą apie dabar
tinę pašto ženklų prekybos padėtį D. Bri
tanijoje. Parodydamas pavyzdžius, jis 
pranešė, kad nors daugumo D. Britanijos 

pašto ženklų kainos per paskutinius tre- 
jis metus pakilo, kai kurių yra kritusios.

Buvo pasidalyta įspūdžiais iš tarptauti
nės pašto ženklų parodos ,London 1980“, 
ir Draugijos sekretorius pasiūlė pradėti 
galvoti apie ekskursiją .į ateinančių metų 
tarptautines pašto ženklų parodas Vieno
je arba Paryžiuje.

Kitas 'Draugijos susirinkimas bus rug
pjūčio 9 d., 3 vai. p.p. Tada R. Popikienė 
parodys dalį savo Karūnavimo sukakties 
pašto ženklų rinkinio.

Nottinghamas
ŠVENČIAMOS JONINĖS

Birželio 28 d. Nottingham© Moterų 
Draugija ruošia Joninių vardines ukrai
niečių salėje (30 Bentink Rd.).

Kviečiame Jonus, Petrus ir Povilus ir 
visus mūsų prietelius.

Prašom užsirašyti iš anksto pas Mote
rų Draugijos nares P. Damoševičienę ar 
Vaškauskienę ar kitas arba' telefonu No
ttingham 702762 ar 871694.

Bus linksma muzika, veiks baras. Pra
džia 6.30 vai. Prašom nesivėluoti — bū
kit punktualūs. Laukiam jūsų.

Moterų Draugija

Boltonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Boltono Baltijos Tautų Komitetas su
rengė išvežtųjų į Sibirą minėjimą, kuris 
įivyfko birželio 14 d.

Vidurdienį Boltono miesto centre, prie 
Cenotafo, išvežtiesiems paminėti buvo pa
dėtas vainikas. Jį padėjo Baltijos tautų 
jaunimo atstovai. Mergaitės, apsirengu
sios tautiniais rūbais, atstovavo estams 
ir latviams, o lietuviams atstovavo jau
nasis M. Silius. Gaila, 'kad oras buvo la
bai blogas ir žmonių nesusirinko tiek 
daug, kiek tikėtasi.

Vakare bažnytinės apeigos, kalba ir fil
mo apie dabartines sąlygas Baltijos kraš
tuose rodymas įvyko latvių klube.

Minėjimą pabaigus, visi dalyvaujantie
ji atsigaivino sumuštiniais ir kava, ku
riuos paruošė Boltono Baltijos tautų mo
terys.

Vokietija
VISI IŠLAIKĖ

Abitūros egzaminai 1980 m. pirmą kartą 
buvo pravesti pagal naują reformuotą 
tvarką. - Anksčiau pagrindiniai dalykai au
tomatiškai būdavo vokiečių k., dvi sveti
mos kalbos (lietuvių k. valstybiniuose 
brandos egzaminuose laikoma svetima 
kalba) ir matematika. Iš jų reikalavo lai
kyti egzaminus raštu ir žodžiu. Be to, bū
davo keturi kiti dalykai, kuriuos reikėda
vo atsakyti tik žodžiu. Pagal reformuotą 
sistemą patys mokiniai pasirenka daly
kus, iš kiurių jie nori laikyti egzaminus 
raštu ir žodžiu, tik žodžiu arba visai ne. 
Tačiau reikia laikyti iš a'štuonių dalykų, 
ir tam tikros kombinacijos yra privalo
mos. Reikalavimai iš pagrindinių dalykų 
yra daug 'aukštesni; be to, dabar nebežiū
rima tiek daug |į gryną faktų žinojimą, 
kiek į kandidato savarankišką galvojimą.

Vasario 16 gimnazijoje šiais metais bu
vo keturi kandidatai, kurie visi išlaikė 
egzaminus. Raštu egzaminai buvo tarp 
sausio 31 d. ir vasario 12 d., žodžiu — 
birželio 2 d. ir 4 d. Egzaminus išlaikė:

Benius Juozas Fedaravičius, gimęs 1960 
m. spalio 29 d. Salzgitteryje, Vokietijoje. 
Į gimnaziją įstojo 1977 m.

Audrona Langytė, gimusi 1959 m. rug
sėjo 5 d. Ašmintuose, Lietuvoje. Gimnazi
joje mokėsi nuo 1971 m.

Renata Liepaitė, gimusi 1959 m. gruo
džio 23 d. Katyčiuose, Lietuvoje. Į gim
naziją įstojo 1977 m.

Rūta Šakaitytė, gimusi 1959 m. gegu
žės 20 d. PlaškiuoSe, Lietuvoje. Gimnazi
joje mokėsi 1969-70 mokslo metais ir nuo 
1974 m. Petras Veršelis

MOTINOS ĮMENA SAARO (KRAŠTE

Šiemet Motinos dieną saarlanddečiai lie
tuviai vėl minėjo kartu su kaimynine apy- 
linge Holmburgo mieste. Rinkomės bemaž 
jau įpraston vieton, kur jau eilė metų 
renkamės, kur mūsiškiai, ilietuviški susi
rinkimai gegužės mėnesį virto jau tradi
cijas.

Tačiau šįkart kiek pajvairinom. Pano
rome ekumeniiškų pamaldų, pasaulietiško
sios dalies paskaitas praleidome visai, tuo 
palikdami daugiau vietos ir laiko tautie
čių asmeniškiems pokalbiams ir diskusi
joms.

Katalikų Dievo Kūno šventės bažny
čioje kunigai Dėdinas ir Skėrys laikė eku- 
meniškas pamaldas. Kun. Dėdinas — pats 
didelis akustinės ir kitokios 'aparatūros 
mėgėjas — pamaldoms panaudojo geros 
kokybės stereofoninius giesmių įrašus, 
kurie, beja, ir gerai pritaikyti 'besimel
džiantiems pritarti.

Maloniai nustebino dalyvius su savo pa
mokslu kun. Skėrys. Mums jis 'buvo pa
žįstamas kaip žmogus, nemėgstąs gilintis 
į subtilius 'ir sentimentalius dalykus. Be
ne jo 60-jo gimtadienio proga rašydamas 
straipsnelį minėjau, kad jis ,,nesileidžia 
į psichologijos plonybes“. Ir tai jaučiau 
ne aš vienas, o, tarp kitko, tai 'anaiptol 

ne blogybė, o tik charakterio bruožas. 
Kur jo besiklausydavom, ar jo evangeli
jos skaitymus, ar pamokslą, buvo kiek
vienam aišku: va, čia ar ten kaip para
šyta, taip tą ar aną dalyką reikia supras
ti, ir toliau, brolau, nei krust; be jokių 
„nebent“ ar „o gal“. Tačiau šįkart, bent 
jau aš, girdėjom lyg ir „kitą“ Skėrį. Savo 
pamoksle jis trumpai papasakojo Motinos 
dienos šventės kilmę, išpopulialrėjiimą, o 
paskui, Savo ausimis nenorėjau tikėti, 
motinai, motiniškumui, motinystei iš
reikšti jis pasikvietė į pagalbą... S. Nėrį. 
Ir priedo reikia pabrėžti, kad neretai kai 
kas nustebina tokiu 'ar kitokiu netikėtu
mu, kur kas retas dalykas, kai netikėtu
mas sukelia pasigėrėjimo jausmą. Nesi
imsiu aprašyti kun. Skėrio minčių — jas 
tik sugadinčiau: pasiklausyti, pasigėrėti, 
visada lengviau nei atpasakoti.

Į salę po pamaldų rinkomės jau dar 
gausesnis būrys, prisidėjo keli pavėlavę. 
Čia reikia pridurti, kad, tur būt, taip ir 
nepavyks surasti visiems 'gerai tinkamo 
laiko subuvimams pravesti. Sekmadienis 
daug kam nepriimtinas todėl, kad susirin
kus norisi ir pavakaroti, o daug kam rei
kia pirmadienį gana anksti skubėti į dar
bą. šeštadienis vėl daug kam darbymetis 
apie privačius namus ir daržus, vieni pa
geidautų anksčiau, kiti nenorėtų rinktis 
vėliau ir žmonėtis iki išnaktų.

Susirinkusius trumpu žodžiu pasveiki
no šių eilučių autorius, po jo sveikinimo 
žodį tarė Saaro Krašto Soc. Reik. Minis
terijos atstovas Wiedemann. Susirinkusieji 
buvo pakviesti pasigrožėti Vasario 16-sios 
gimnazijos moksleivių tautiniais šokiais 
ir dainomis. Juos gerai paruošė mok. Au- 
gustinavičiūtė, Dana, pelnytai apdbvano- 
ta komplimentais ir gėlėmis. O mokinu
kams, besiruošiantiems vykti į Dainų 
Šventę „anapus Atlanto balos“, surinkta, 
kad ir kukli sumelė, piniginės paramos. 
Šokiams grojo puiki Petrikaičio muzika.

A. Palavinskas

AMERIKIEČIŲ KAREIVINĖSE

Gegužės 9 d. Vasario 16 gimnazijos tau
tinių šokių grupė pasirodė Schwetzingeno 
kareivinėse Amerikos kariuomenės inži
nierių klubo renginyje.

Buvo paruoštas stalas su maža lietuviš
ko liaudies meno parodėle. Aušra Gečytė, 
gimnazijos mokinė iš JAV, klausytojus 
supažindino savo skaidinėmis 'iliustruotoje 
paskaitoje -anglų kalba su Lietuva, jos is
torija ir jos dabartine -padėtimi. Paskaitą 
sekė penki tautiniai šokiai.

Amerikiečiai buvo gimnazijos tautinių 
šokių grupe labai patenkinti ir nustebę 
pamatę tokių įdomių šokių. Priėmimas ir 
vaišingumas mūsų grupę labai sustebi-no, 
nes jis buvo daug geresnis kaip pas dau. 
gumą mūsų tautiečių.

Petras Veršelis

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
DIREKTORIAUS PADĖKA 

KUN. F. SKĖRIUI

Didžiai Gerbiamas Pone 'Skėry,
Vasario 16 gimnazija yra- laiminga, ga- 

lėdiamia Jus pasveikinti nepaprastos su
kakties proga: Jūs išdirbote 25 metus, 
Jūs globojote, ne tik mokėte, ypač evan. 
geliikus mokinius, dėstydamas per visus 
25 metus evangelikų religiją -bei vado
vaudamas Evangelikų Jaunimo raiteliui. 
Už tai ir už visą kitą darbą, kurį Jūs at
likote sąžilnlinlgaii, uioliai ir su pedagoginiu 
taktu, nuoširdus dėkui. Priimkite šia ne
paprasta proga mažą Vasario 16 gimnazi
jos dovanėlę — DM 200.

Jūsų V. Natkevičius, M. A., r/irckt. 
Romuva-Huettenfeldas, 1980. 4. 18.

MIRĖ AUGUSTAS SIMOKAITIS 
KAISERSLAUTERNE

Augustas Simokaitis, gimęs 1907 m. 
sausio 1 d. New Yorke, JAV. mirė -gegu
žės 7 d. kraujo vėžio ligos pakirstas. Tė
vai su sūnum Augustu grįžo 1907 m. į Lie. 
tuvą, į Kanūkų kaimą, į tėviškę 'tėvų, ku
rie turėjo 9 ha ūkį. Ten ir gyveno iki re. 
patriadijos -į Vokietiją 1941 m. Vokietijoj 
gyveno įvairiose irepaibrijainitų stovyklose 
Pomeranijoje, paskiausia Bytow mieste
lyje. 1932 m. vedė Šneidleraltytę iš Skirs
nemunės kaimo. Iš tos santuokos sušilau, 
kė dviejų sūnų, kurie dabar su savo šei
mom gyvena JAV.

Antrasis pasaulinis -karas išskyrė šei
mą, ir Augustas vienas grįžo iš Pomera
nijos į Lietuvą, į Kateakėnų kaimą Klai
pėdos krašte 1947 m. 1954 m. antrą kartą 
susituokė su Manijia Povilaityte. Iš tos 
santuokos susilaukė sūnaus. 1958 m. vd-sa 
šeima sugrįžo, bet jau dabar į Vakarų 
Vokietiją, ir apsigyveno Kaiserstauterne, 
nes brolis Jurgis Simokaitis po Antrojo 
pasaulinio karo buvo čia pasilikęs. Taip 
visa Simokaičių šeima (keturi broliai ir 
viena sesuo) susispietė Kaiserslaulteme. 
Brolis Juozas Simokaitis mirė 1977 m. 
balandžio 22 d. Kaiserslaulteme, sulaukęs 
daugiau kaip 76 m. amžiaus. Buvo beveik 
3 metus dirbęs lietuvių kuopoje L. S. Co. 
8593 Kaisenslauteme, o po to iki išėjimo 
į poilsį 1970 m. pas amerikiečius virtuvė
je. Prenumeravosi lietuvių evangelikų 
liuteronų laikraštį „Svečią“ ir lankėsi 
lietuviškose pamaldose, kai kun. Fr. Skėu 
rys jas laikydavo. Laidojimo 'apeigas lie
tuvių kalba Kaiseršlautemo miesto kop. 
tyčioje ir kapinėse gegužės 12 d. atliko 
kunigas F-r. Skėrys. Laidotuvėise dalyva
vo -apie 30 žmonių, beveik visi kilę iš Lie
tuvos. Ant kapo sudėta keletas vainikų ir

gėlių. Visi dalyviai po laidotuvių buvo 
pakviesti pas Miari'ją Kukatienę, gim, Si- 
mokaitytę, kavos.

Paūiko liūdinčius žmoną, 3 sūnus (vie
niais jų dabar su motina gyvena Kaisers- 
lautemle, o du JAV), du brolius — Joną 
ir Jurgį — ir sesutę Mariją Kukatienę — 
visi trys gyvena Kaiiserslauterne, ir kitas 
gimines.

Visiems jiems reiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdžiu, netekęs savo 
panaplij rečio.

Kunigas Fr. Skėrys

Justo Gimbuto teismas
USSR News 'Brief (Briuselis, Nr. 3) 

praneša, kad vasario 12 d. Klaipėdoje bu
vo pašauktas į teismą Justas Gimbutas. 
J'į kaltino už gyvenimą be paso (LTSR 
Baudžiamojo Kodekso 212 straipsnio Loji 
dalis). Teisėjlas buvo Paročka, liudlinin. 
kai: milicijos kapitonas KapkajevaS, 
miesto vykdomojo komiteto tarnautoja 
Paulaitienė ir leitenantas, kurio pavardė 
nežinoma. Advokato kallitiinamasi-s aitsls-a. 
-kė. Kai Iteisėj'as perskaitė kaltinamą, ku
riame nurodomas ankstyvesnis Gimbuto 
teistumas, Gimbutas pasinaudojo „nu-ša- 
'linimo teise“ ir nesutiko su teismo sudė
timi. 1948 m. Gimbutą 25-iems metams 
nubaudė OSO (Osoboje Soveščanije — 
Ypatingas pasitarimas), populiariai ,,troj. 
-ka“ vadinamas karinis tribunolas. Kadan. 
gi toks nuosprendis buvo ne pa-gal įstaty
mus, Gimbutas 'teistumo nepripažįsta. Ait- 
kalėjęs 30 metų, jd's pernai balandžio mė
nesį išėjo iš lagerio dr 'atsisakė -imti sovie
tinį paisą, reikaliaudamas leidimo išvykti 
į Ameriką. Kai teisėjas dr tarėj-ai išėjo pa. 
šiltai®, Gimbutas iŠ salės dingo. Teismas 
buvo 'atidėtas. (ELTA)

SKUODŽIO „KREIPIMASIS J VISUS 
LIETUVOS TIKINČIUOSIUS“

Nuolat matydamas ir -skaudžiai pergy
vendamas Lietuvos tikinčiųjų teisių už
gniaužimą, neturėjimą savos oicialios lei
džiamos spaudos ir negjalėjimą dalyvauti 
atvirose diskusijose su nepaliaujamo 
ateistinės spaudos srauto leidėj'aiis, LKB 
Kronikos -apkaltinimus šmeižtais, aš, Vy
tautas Skuodis, paeitaraišiais metais sifili, 
ikau- 400 pisi, -apimties analitinį darbą 
„Dvasinis genocidais Lietuvoje“. Jame 
statistiškai apibendrinau' visus 1940-1976 
mėliais LTSR periodinėje spaudoje iatt- 
spauisdintus ateistinius straipsnius, o taip 
pat vi-sos Lietuvos tails metelis išleistas 
ateistines knygas bei brošiūras. To darbo 
turinys, dažniai iliustruojamais skaičiais, 
aiškiai parodo tarybinio -ateizmo nemoks- 
lilškumą, jo vulgarumą, tikinčiųjų siste
mingą įžeidinėjimą, persekiojimus — ele
mentarių, visame pasaulyje pripažintų 
žmogaus teisių nuoUaitiinį pažeidimą Lie. 
tavoje.

Išleisdiamas šį dambą tį viešumą, tvirtai 
pareiškiu, kad:

1. Nuo 197-9 m. lapkričio mėn. 24 d. -sa. 
ve -laikau -šeštuoju LTTG K. nariu.

2. Sutinku, kad visi to komiteto doku
mentai, man dėl kurių nors priežasčių 
negalint pasir-alšyti, būtų išleidžiami taip 
pat mano vardu.

3. Veikalą „Dvasinis genocidas Lietu
voje" ('autorius doc. Vytautas Skuodis) 
prašau Skaityti šio komiteto dokumentu,

Doc. geolog. mokslų kandidatas 
Vytautas Skuodis

Vilnius 1979 -m lapkričio mėn. 25 d.
(ELTA)

VYTAS STAŠAITIS PALEISTAS IŠ 
LAGERIO

Sausio 27 d. Vytas Stašaitis buvo pa
leistas iš -lagerio, kur jis praleido 15-ą 
mėtų. Apie tai 'informuoja USSR News 
Brief (Bruselis, Nr. 4). Pokario metais 
dalyvavęs palrtizainlinėse kovose, jis vė. 
liau pabėgo į Laitviją, kur su padirbtais 
dokumentais pragyveno iki 1965 metų. 
Bausmes tarėjo baigti ir kilti senieji 'Po
kario kovų dalyviai, 'bet -apie jų paleidimą 
neskelbiama. Pavyzdžiui, nieko nežinoma 
apie 1952-ais metais suimtą Klemensą šir
vį. (ELTA)

PAIEŠKOJIMAS

Susan Milašius Arlauskaitė per Britų 
Raudonąjį Kryžių paieško savo brolio 
Kazio Arlausko, gimusio 1925 ar 1926 m. 
sausio mėn. Skuode, Lietuvoje.

Jis pats ar žinantieji .apie jį prašomi 
-rašyti DBLS Centro Valdybos pirm. Z. 
Jurui Lietuvių Namų adresu-.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — birželio 29 d„ 1 vai. p.p., 
metinės Mišios už a.a. Joną Vosylių, 

GLOUCESTERYJE — birželio 28 d„ 14.30
vai., Šv. Petre.

STROUDE — birželio 28 d., 17.30 vai., 
Beehes Green.

NOTTINGHAME — birželio 29 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — birželio 29 d., 
14 vai,. Šv. Petre. ' -

COVENTRYJE — birželio 29 d., 16 vai., 
šv. Elzbietoje. Seka a.a. Juozo Varnai
čio kapo kryžiaus šventinimas.

MANCHESTERIS — birželio 29 d., 11.30
vai.

ECCLES — liepos 13 d., 12.15 vai.
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