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Lietuva žlugimo pavojaus 
akivaizdoje

(1939-1940)

šeštadienį, rugpjūčio 16 d., pasibaigė 
27-ji Studijų Savaitė . Jos aprašymą ne
trukus išspausdinsime.

čia duodame pirmosios paskaitos 
santrauką. Paskaitą skaitė dr. A. Ge
ruti, Lietuvos Įgaliotas Ministras.

Paskaitininkas įvade pastebėjo, jog jam 
svetima rūsiams kaitintojo rolė jau vien 
todėl, kad daugelio to meto valstybinio gy
venimo dalyvių jau nebėra gyvųjų tarpe, 
žymi dalis susilaukė kankinių mirties. 
Anais lankais, kai dideliu greičiu rutulio
josi įvykiai, daugelis svarbių aplinkybių 
net aukščiausiose vietose buvusioms vals
tybės vyrams negalėjo būti žinomos, jie 
neretai graibstėsi patamsyje. Tad, kas 
mums šiandien yra tolima praeitis, jiems 
buvo sunkiai įžvelgiama dabartis bei atei
tis.

Pasiremdamas įvairiais šaltiniais jų 
į Maskvos ultimatumą 'tinkamai nereaguo
ta, net viešai nepareikšta protesto, kodėl 
nepasipriešinta, bent simboliškai, ginklu. 
Jis ieškojo atsakymo toje dvasinėje būse
noje, kurioje gyvenome mes, Vakarų Eu
ropos krikščioniškojo auklėjimo bei įsiti
kinimų žmonės, kurie galvojo, kad pasira
šytosios sutartys riša taip pat kontragen- 
tą. Mūsų tarpe nedaug tebuvo žmonių, 
kurie buvo įsigilinę i maskvinio režimo 
esmę, įsisąmoninę, kokia praraja mus sky
rė nuo Kremliaus valdovų galvosenos bei 
jų valdymo praktikos. Net pačiose viršū
nėse stovėjusių mūsų valstybės vyrų ne
mažas skaičius nebuvo nustojęs vilties, 
kad vis dar būsią galima su sovietais vie
naip ar kitaip susitarti. Tuo tarpu sovie
tinėms viršūnėms negaliojo visuotinai 
kultūringame pasaulyje priimtos teisės, 
teisėtumo bei padorumo normos. Turėjo
me prieš save suokalbininkus, apgavikus, 
jėgos garbintojus, — ne valstybės vyrus, 
bet tikrą mafiją. Kremliaus sukčiai apga
vo ne vieną mūsų naivėlį, kuris patikėjo 
Maskvos gera valia.

Pasiremdamas įvairiais šaltiniais, jų 
tarpe ir memuarine literatūra, dr. A. Ge
rutis pavaizdavo, kaip Maskva, susimo
kiusi su vokiečių nacionalsocialistais, pri
vertė Lietuvos vyriausybę įsileisti sovieti
nes karines įgulas. Tuo metu, kai Hitlerio 
tankai riedėjo Paryžiaus gatvėmis. Krem
lius pasinaudojo proga ir įteikė mūsų vy
riausybei niekšingą ultimatumą, o raudo
noji armija užtvindė kraštą.

Nors Lietuvos vyriausybė ir kariuome
nės vadovybė iš anksto numatė sovietinę 
grėsmę ir paruošė planų tiesioginio pavo
jaus atvejui, bet, deja, nepadaryta atitin
kamų išvadų ir nesiimta priemonių anks
čiau priimtiems nutarimams įgyvendinti. 
Lemiamą valandą pasireiškė nuomonių 
skirtumų pačioje vyriausybėje, dalis jos 
marių vis dar reiškė viltį, kad su Maskva 
■būsią galima susitarti. To meto kariuo
menės vadovybė nepasirodė aukštumoje 
dr pasisakė už nesipriešinimą ginklu. Kai 
lemtingame ministrų kabineto posėdyje, 
kuriame buvo svarstomas sovietų ultima
tumas, pristigo reikiamo vieningumo, vy
riausybė suglebo. Dėl to neįteikta okupan
tui net protesto, nors vyriausybės daugu
mos nusistatyta jį pareikšti.

Respublikos prezidentas A. Smetona ir 
krašto apsaugos ministras gen. K. Mustei
kis, pasisakę (kartu su keliais kitais vy
riausybės nariais) už pasipriešinimą gink
lu, pasitraukė į užsienį. Ministras pirmi
ninkas A. Merkys, kuriam pavesta eiti 
respublikos prezidento pareigas, paskuti
nėmis dienomis visiškai pasimetė, o mi
nistro pirmininko pavaduotojais K. Bizaus
kas pasisakė už nesipriešinimą.

Kaip po pirmųjų vienerių siaubingos 
okupacijos metų pasirodė, tauta, palikta 
be vadovybės, pasielgė tikrai didvyriškai, 
vieningai sukildama prieš sovietinį oku
pantą ir paskelbdama Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimą. Netrukus bet
gi paaiškėjo, kad raudonąjį okupantą pa
keitė rusais okupantas.

Pirmininkų pasitarimo 
pasisakymai

XXVH-tosios Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitės Europoje proga Vakarų Europos 
Lietuvių Bendruomenių valdybų pirmi
ninkai bei nariai ir lietuvių jaunimo at
stovai susirinko posėdžių Insbruke 1980 
m. rugpiūčio 14 ir 15 dienomis.

Dalyviai susipažino su atskirų bendruo
menių veikla praėjusiais metais. Iš prane
šimų sekė, kad Bendruomenių veikloje

E

vieną svarbiausiųjų vietų užėmė Vakarų 
Europos politinių sluoksnių, visuomenės ir 
viešosios nuomonės supažindintas su lietu
vių tautos nenuilstamomis pastangomis at
gauti Lietuvos valstybinę nepriklausomy
bę.

Posėdžių dalyviai radijo bangomis jun
giasi su sesėmis ir broliais pavergtoje Lie
tuvoje, linkėdami jiems ištverti savo ryžte 
išsivaduoti iš maskvinio sovietinio jungo. 
Laisvosios Vakarų Europos Lietuvių 
Bendruomenės yra tvirtai įsitikinusios, 
■kad lietuvių tautai nušvis laisvės aušra.

Vakarų Europos Lietuvių Bendruome
nių bei jaunimo atstovų posėdžiams vado
vavo Pasaulio Lietuvio Bendruomenės val
dybos pirmininkas inžinierius Vytautas 
Kamantas ir Vakarų Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmininkas And
rius šmotas. Kaip svečiai dalyvavo Vaka
rų Europos lietuvių vyskupas dr. Antanas 
Deksnys ir Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos narys, įgaliotas ministras dr. Albertas 
Gerutis.

Suvažiavimas skatina Pasaulio ir Kraš
tų Lietuvių Becdrur menių vadovybes rū
pintis, kad būtų sustiprintos Lietuvos lais
vės siekimo organizavimas ir jo valstybi
nis bei visuomeninis reiškimasis. Suvažia
vimas pritaria PLB valdybos veiklai poli
tinėje srityje ir pageidauja, kad Lietuvos 
laisvininmo veikla būtų derinama tarp 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos, PLB 
valdybos ir VLIKo.

Suvažiavimas pasisako už ,.Europos Lie
tuvio“ svarbą ir skatina lietuvius jį dau
giau prenumeruoti bei skaityti.

Suvažiavimas kviečia Europos lietuvius 
gausiai dalyvauti Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos rengiamuose suvažiavi
muose Lietuvių Sodyboje per Sekmines, 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitėse 
vasaros metu ir prašo Vokietijos LB kraš
to valdybą ištirti galimybes 1982 metais 
Vokietijoje surengti Europos Lietuvių 
Dienas, kurių metu vyktų Europos lietu
vių dainų ir tautinių šokių šventė.

Europos Lietuvių Bendruomenių ir Jauni
mo Sąjungų valdybų kreipimasis į lietu
vių visuomenę

1980 m. rugpiūčio 14-15 d.d. Insbruke, 
Austrijoje, susirinkę Austrijos, Belgijos, 
Didžiosios Britanijos, Italijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenių darbuotojai drauge su Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės pirmininku 
bei Didžiosios Britanijos ir Vokietijos jau
nimo sąjungų atstovais svarstė ir Vasario 
16 gimnazijas reikalus. Visi vieningai su
tarė raginti lietuviškas šeimas siųsti savo 
vaikus į Vasario 16 gimnaziją, kur auklėji- 
vas vyksta demokratinėje, tautinėje ir 
krikščioniškoje dvasioje.

Posėdžio dalyviai dėkoja rėmėjų būre
liams, BALFui ir visoms lietuvių institu
cijoms bei paskiriems asmenims už teikia
mą medžiaginę paramą gimnazijai, prašy
dami jų savo darbą tęsti ir ateityje.

Susirinkusieji taip pat ragina lietuvių 
visuomenę ateityje dar stipriau remti vie
nintelę laisvame pasaulyje lietuvių gimna
ziją, kad ji ilgai ir sėkmingai galėtų tęsti 
savo lietuviškąjį auklėjimo ir švietimo 
darbą.

Pasitarimai Romoje
Š. m. rugpiūčio 7 d. PLB pirmininkas 

ir ponia Kamantienė aplankė Lietuvos 
Šefą ir p. Lozoraitienę. Pasimatymo metu 
p. V. Kamantas įteikė min. S. Lozoraičiui 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dovaną, 
Vilniaus JUniversite'.o jubilieįįinį medalį 
Ta pačia proga PLB pirmininkas pranešė 
apie Vašingtone įvykusios politinės kon
ferencijos rezultatus ir painformavo apie 
ateities veiklos pagrindinius sumanymus. 
Jis pabrėžė, kad PLB remia ir toliau 
bemls (Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
veiklą ir dės pastangas jos egzistencijai 
patikrinti.

Min. Lozoraitis, padėkojęs Kaman
tams už atsilankymą .pasidžiaugė gerais 
santykiais tarp LDT ir PLB, kurie yra 
naudingi bkupuotojto kralšto reikalams. 
Jis trumpai painformavo PLB pirminin
ką svarbiausiais politiniais klausimais 
ir didžiai įvertino akciją LDT egzistenci
jos labui. Pabrėžęs, kad esamoji padėtis 
yra sunki, jis išreiškė viltį, kad visi 
veiksniai ras būdus glaudžiai bendradar
biauti Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo byloje .

Pasimatyme dalyvavo S. Lozoraitis jr., 
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto, kuris 
taip pat ilgai tarėsi su p. Kamantų įvai
riais aktualiais klausimais.

Atsisveikinant min. Lozoraitis paprašė 
pirmininką Kamantą perduoti sėkmingo 
darbo linkėjimus visiems Europos L. Ben
druomenių atstovams', susiririkuilemnl 
pasitarimui, į kurį jis pats vyksta.

PLB VALDYBOS PIRMININKO IR PLB 
DARBŲ KOORDINATORIAUS INŽ.

VYTAUTO KAMANTO PRANEŠIMAS

Prieš porą savaičių kelionės pradžioje 
lankiausi Paryžiuje, kuriame yra nedide
lė lietuvių kolonija. Bet ten, kaip ir jūs 
čia, Anglijoje, vietiniai lietuviai yra ak
tyvūs plačiai ir tiksliai painformuodami 
Prancūzijos valstybės įstaigas, spaudą, 
■radiją ir televiziją apie dabartinę padėtį 
okupuotoje Lietuvoje ir .pogrindžio spau
dą. Kaip antai, Simo Kudirkos atsilanky
mo metu, daugelis Prancūzijos laikraščių 
apie tai rašė. Todėl teigiu, kad Prancū
zijos laikraščiuose Lietuvos reikalai 
yra gyvi.

Romoje aplankiau Lietuvos Diplomati
jos Šefą S. Lozoraitį ir Lozoraitienę 
(žiūrėk. — „Pranešimas spaudai"), 

o Vatikane — prel. Audrį Bačkį, einantį 
atsakingas pareigas Vatikane, bažnytinėje 
hierarchijoje. Su juo buvo aptartos prie
monės ir darbai, kurie palengvintų tikin
čiųjų padėtį okupuotoje Lietuvoje.

Rugpiūčio 6 d. Šv. Tėvo Popiežiaus Jo
no Paliaus Antrojo priėmime Šv. Petro 
aikštėje, 20.000 žmonių minioje, aš ir ma
no žmona Aldona buvome pristatyti Šv. 
Tėvui. Jis mus pasveikino, o aš Jam sa
kau: — ,,Šv. Tėve, mes, pasaulio lietuviai, 
Jumis esame dėkingi ir Jus mylime už tai, 
■kad rūpinatės lietuviškais reikalais“. — 
Tai pasakiau pirma angliškai, o paskiau 
lietuviškai. Į tai Jis atsakė lietuviškai: — 
„Mano lietuviai, mano lietuviai“ — ir an
gliškai pridėjo: — „Aš meldžiuos už jus, 
aš rūpinuos jumis, lietuviais. Aš laiminu 
visus lietuvius ir jų šeimas“.

Po priėmimo šv. Tėvui įteikėme „Pa
saulio Lietuvį“ ir Vilniaus Universiteto 
sukakties medalį. Atsisveiikindamrp Jo 
paprašiau, kad padėtų Lietuvoje vargs
tantiems lietuviams.

Šis pasimatymas mums padarė gilų įs
pūdį ir suteikė vilties, kad mes, lietuviai, 
ateityje savo darbuose atsieksime dau
giau, nes mūsų reikalais domisi asmenys, 
kurių įtaika jaučiama plačiame pasauly
je.

Apie šį mūsų pasimatymą su Šv. Tėvu 
ir apie lietuvių veiklą bendruomenėse 
per Vatikano radijo stotį pranešiau į Lie
tuvą.

Muenichene lankiausi „Laisvės Radijo“ 
■stotyje, kur paaiškėjo, kad „Laisvės Radi
jo“ stoties padėtis nesikeis ir lietuviškos 
programos bus toliau tęsiamos iš Muen- 
cheno.

Insbruke (Austrijoje) vykstančioje lie
tuviškųjų studijų savaitėje dalyvavo 130 
asmenų iš 10 kraštų. Joje vyko ir Euro
pos lietuviškų bendruomenių pirmininkų 
ir atstovų suvažiavimas, kuriame buvo 
dislktuojama Europos bendruomenių 
veikla. Suvažiavime taip pat dalyvavo 
vysk. Antanas Deksnys ir Lietuvos Įga
liotas Ministeris dr. Gerutis. Tenai dis
kusijose (išryškėjo „Europos Lietuvio“ 
svarba ir reikalingumas lietuviams Euro
poje, todėl atstovai pasižadėjo rūpintis 
prenumeratorių verbavimu.

Pasinaudodamas šia proga dėkoju Di
džiosios Britanijos lietuviams už globą, 
finansinę paramą ir lietuvišką vaišingu
mą bei nuoširdumą ruošiant IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Anglijoje.

PIO UL YJE

Ypatinga padėka tenka Aleksui Vilšins- 
kui.

PLB valdyba yra įsitikinusi, kad šiuo 
metu visų lietuvių pagrindinis tikslas 
yra padėti pavergtai lietuvių tautai Tėvy 
nėję Lietuvoje atgauti laisvę ir valstybi
nę Lietuvos nepriklausomybę. To sie
kiant reikia pagyvinti politinę, socialinę 
ir kultūrinę veiklą ir išlaikyti tautinį są
moningumą.

PLB valdybos vardu prašau Didžiosios 
Britanijos lietuvius mums padėti patari
mais, kritika ir darbais siekiant tų pačių 
bendrų tikslų.

Mes visi dirbame Lietuvos labui!

Lenkijos klaustukai
Praėjo jau beveik aštuonetas mėnesių, 

kai sovietinės armijos įžygiavo i Afganis
taną įvesti ten takios tvarkos, kokią Krem
lius numatė. Vakarų pasaulis dėl to buvo 
sujudęs: žadėta taikyti sankcijas, boiko
tuoti Maskvos olimpiadą, net nebesitarti 
dėl ginklavimosi apribojimo ir kitų tarp
tautinių problemų.

Dabar tasai įtempimas jau atslūgo. 
Laikraščiuose protarpiais dar gali užtikti 
žinutę ar reportažėlį, kad Afganistane su- 
bomborduoti keli kaimai ar kad sukilėliai 
kuriame nors kelyje užpuolė sovietų tan
kų ar sunkvežimių vorą. Afganistanas bai
giamas užmiršti, žinios apie jį pradeda 
„pasenti“, nes iškilo kita aktualija ir dar 
čia pat Europoje — Lenkija. Kol kas, ga
lima sakyti, tai tebėra visiškai kitokio 
pobūdžio reikalas, stebinantis tuo, kad so
vietiniuose kraštuose ligi šiol šitaip nebū
davo. Įmonė po įmonės sustreikuoja, pa
teikia savo reikalavimus, ir vadovybės ta
riasi ir stengiasi bent iš dalies patenkinti 
dirbančiuosius. Streikai plinta, ir reikala
vimai didėja.

Tą padėtį Lenkijoje gana įdomiai yra 
rugpiūčio 16 d. britų „The Guardian“ ap
taręs vedamajame.

„Padėtis Lenkijoje kasdien vis labiau 
rimtėja — streikininkams, susiskaldžiusiai 
komunistinei valdžiai ir pagaliau pasauli
nei bendruomenei, kuri dabar, tegu ir 
galimybėmis remdamasi, privalėtų rimtai 
apsvarstyti, kaip reaguoti, jeigu Sovietų 
Sąjunga tiesiogiai įsikištų, o lenkai prie

šintųsi. Tačiau tai kol kas dar tolima ga
limybė“, rašoma straipsnyje. Toliau padė
tis šitaip svarstoma:

„Tačiau kai Gdanske pajudėjo 50.000 
pramonės darbininkų, niekais buvo pavers 
tas vyriausybės apsimestinis tvirtinimas, 
•kad streikuojančiųjų reikalavimai yra gry
nai ekonominiai. Aišku, kad laivų staty
bos darbininkai nori pinigų. Bet jie taip 
pat nori paminklo tiems 56 savųjų, kurie 
žuvo 1970 m. an t i vyriausybinėse riaušėse, 
grąžinti tris darbininkus, kurie buvo at
leisti, kad įstojo į negausią disidentinę 
Baltijos darbininkų laisvųjų sąjungą, ofi
cialiąsias profesines sąjungas pakeisti tik
rai laisvu organu ir paskelbti visus jų 
reikalavimus.

Tie du paskutinieji reikalavimai nėra 
nauji. Bet jie yra lemiami. Apskritai vy
rauja nuomonė, kad Sovietų Sąjunga, nors 
ir 'smalkiai svyruodama, pagaliau įsikiš, 
nebepaisydama, kokia biauria kaina tai 
reikėtų daryti, jei būtų panaikinta vienos 
partijos santvarka, panaikinta cenzūra ar 
labai išsiplėstų riaušės. Kol kas, griežtai 
ne taip, kaip 1956, 1970 ir 1976 metais, 
darbininkai neorganizavo eitynių ar de
monstracijų, juo labiau nenaikino darbo
viečių. Tačiau reikalavimas laisvų profe
sinių sąjungų vietoj ligšiolinių marione
tinių ir valdininkiškų, kurių pareiga yra 
buvusi palaikyti darbininkuose drausmę 
ir įgyvendinti tai, ką diktuoja valstybė ir 
įmonių vadovybė, labai pavojingai priar
tėja prie tiesioginio iššūkio santvarkai. 
(Kiek ilgai gi dar užtruktų, kol tokios 
profesinės sąjungos pradėtų statyti savo 
kandidatus į parlamentą ar remti rinkti

MIRĖ PLK. JUOZAS LANSKORONSKIS

Rugpiūčio 3 d. Briuselyje, Belgijoje, 
mirė pulkininkas Juozas Lansikorcnskis 
(gimęs 1893. I. 7 Nemunėlio Radviliškio 
vis., Biržų aps.). Palaidotas ten pat Briu
selyje rugpiūčio 7 d.

Gimnaziją baigė Rygoje, istorįjoB-filo- 
logijos institutą Petrapilyje. 1916 m. pa
šauktas i karuomenę, baigė karo mokyk
lą. Grįžęs 1919 m. į Lietuvą, buvo mobili
zuotas, dalyvavo nepriklausomybės kovo
se. Buvo apdovanotas dviem Vyčio kry
žiais. Prancūzijoje baigė St. Cyro karo 
mokyklą, dėstė Lietuvos aukštuosiuose 
karininkų kursuose ir karo mokykloje, 
paskui baigė Briuselio karo akademiją, 
buvo divizijos štabo viršininkas, genera
linio štabo II skyriaus viršininkas, o nuo 
1937 m. karo atachė Paryžiuje.

Buvo spaudos žmogus, daug kur rašė, 
tarp kita ko, ir „Europos Lietuvyje“.

Dalyvavo laisvinimo darbe — rašinėjo 
kitataučių spaudoje, dalyvavo tarptauti
niuose kongresuose.

Anksčiau dažnai atvažiuodavo ir į Lon
doną.

GIEREKAS DĖL STREIKŲ

Rugpiūčio 18 d. pusę valandos televizi
joje ryšium su streikais kalbėjo Lenkijos 
komunistų vadas Gierekas.

Jis pasmerkė „anarchistus ir antisocia- 
listines grupes, kurios bando streikus iš
naudoti savo tikslams“. Tokia padėtis ne
būsianti pakenčiama. Atmetė streikinin
kų reikalavimus dėl politinių reformų — 
cenzūros panaikinimo ir nepriklausomų 
profesinių sąjungų. „Niekas negali tikėtis 
nuolaidų ir kad bus kapituliuota prieš po
litinius reikalavimus“, sakė jis. „Lenkija 
tik socialistinė gali būti nepriklausoma 
valstybė. Yra tam tikra riba, už kurios 
nes negalime toliau eiti.“

Kai kurie streikininkų vadai bandą į 
■ginčus įtraukti Bažnyčią, bet iškilsiąs pa
vojus, kad tarp valstybės ir Bažnyčios 
pablogės santykiai, kurie dabar vis gerė
ja.
Lenkijos vyriausybė darbininkų skun
dams aiškintis yra paskyrusi komsiją, 
■vadovaujamą ministerio pirmininko pa
vaduotojo Pykos. Vyriausybės atstovai 
tvirtina, kad kariuomenė nebūsianti pa
naudota streikuojantiems tvarkyti.

7 DIENOS
— Irano prezidentui Bani-Sadrui vės ne

sisekė paskirti ministerįi pirmininką, nes 
parinktieji kandidatai buvo nepriimtini 
aj atolai Chomeiniui, tai dabar jis pristatė 
pasirinkti net 13 kandidatų sąrašą parla
mentui, ir buvo pasirinktas griežto režimo 
šalininkas Rajai.

— JAV demokratų partija kandidatu į 
prezidentus patvirtino Carterį, dabartimi 
prezidentą.

— Dėl didelių lietų Indijoje patvino 
Gango, Juimunos ir Gagros upės ir apsė
mė didžiąją dalį Utaro Pradešo valstijos, 
ir iš viso žuvo jau bent 650 žmonių.

— Užsienyje gyvenąs sovietinis moksli
ninkas prof. Stem organizuoja Hagoje 
mokslininkų tribunolą, kuris turėtų parei
kalauti, kad dr. Sacharovui būtų leista iš 
tremties Gorkyje grįžti į Maskvą (jo pa
stangas suorganizuoti tokį tribunolą re
mia jau 25 Nobelio premijų laureatai).

— Vakarų Berlyne buvo paminėta 19 
metų sukaktis, kai pastatyta siena, ir pa
dėti vainikai pagerbti tiems 70 Rytų Vo
kietijos piliečiams, kurie žuvo, bandydami 
per sieną pabėgti į Vakarus.

— Indijoje dėl potvynių žuvo 573, o 
Kašmiro rajone muzolmonai kelia riau
šes, dr jose ligi šiol jau žuvo apie J50.

— Po sprogimo Londono Soho rajone 
sudegė du naktiniai klubai, žuvo 37, spė
jama, kad tyčia padegta.

GDANSKO STREIKAS
Prieš dešimtmetį įvykęs Gdansko laivų 

statybos darbininkų streikas priverto pa
sitraukti Lenkijos komunistų vadą Go- 
mulką — jo vietoje buvo paskirtas Giere
kas.

Dabar jie vėl sustreikavo. Pirmasis 
streikininkų laimėjimas — vyriausybė lei
do jiems pastatyti paminklą tiems darbi
ninkams, kurie žuvo 1970 m. streiko me
tu.

šįkart streikuojantieji reikalauja pa
leisti partijos kontroliuojamas profesines 
sąjungas ir leisti demokratiškai išsirink
ti, pakelti atlyginimus, padidinti pensijas, 
mėsą pardavinėti tokiomis kainomis, ko
kios buvo iki liepos mėn., visus tuos rei
kalavimus paskelbti spaudoje ir kitais ži
nių skleidimo būdais.

Paskutiniu metu buvo suimta 14 žy
mesnių disidentų.

LENKIJA TEBESTREIKUOJA
Nuo to taiko, kai liepos mėn. pradžioje 

buvo pakeltos mėsos kainos, Lenkijoje 
yra jau streikavę apie 150 įmonių. Ilgiau 
užtruko streikas sąšlavų vežikų, kurie 
reikalauja, kad būtų renkamos naujos 
darbininkų tarybos, pažado raštu, kad 
nebus baudžiami streikavusieji, apmokė
ti už streiko dienas, vieną dieną savaitėj 
pardavinėti mėsą senomis kainomis arba 
įvesti mėsos korteles ir mokėti priedus už 
sveikatai kenkiantį darbą, šiukšlininkai 
streikavo 6 dienas.

Streikuojantieji taikosi ramiai, neorga
nizuoja jokių demonstracijų. Pogrindinis 
laikraštis „Darbininkas“ rašė: „Valdžia 
laukia, kad mes išeitume į gatvę, idant ji 
galėtų paskelbti, kad mes esame chuliga
nai, ir apdaužyti mus vėzdais. Tai dėl to 
mes sėdime ramiai prie savo tylinčių ma
šinų“.

nius kandidatus?). O dalinis cenzūros pa
naikinimas leis pradėti siūlyti kitokią po
litinę programą (nors kol kas jos tėra tik 
gemalai) žymiai laisvesnio pobūdžio — 
kaip jau buvo padaryta trečiadienį, — ir 
tai negalėtų būti lengvai įgyvendinta.

Ar visa tai turėtų baigtis ašaromis ir 
kraujo praliejimu? Budapeštas 1956 m. 
spalyje. Praha 1968 m. spalyje. Varšuva 
1980 m. spalyje? Bevelk tikra, kad ne. 
Įspūdingas Lenkijos pačios susiorganiza
vusios darbininkų klasės išradingumas ir 
drausmingumas gali duoti pagrindo tvir
tinti, kad pagal dabartinę struktūrą Sovie
tų Sąjungos Rytų Europos imperija yra 
sudaryta iš kažko panašaus į „darbinin
kų demokratiją“. Bet j: gali dar ir toliau 
pažengti, šią vasarą vyriausybė išmintin
gai pasielgė, leisdama laisvai tartis su ne
oficialiais darbininkų atstovais. O ir disi
dentus jungiančiai grupei KOR buvo leis
ta palaikyti ryšį vieniems su kitais ir—su 
realybe. Ligi šiol niekas nė šnibždomis ne
kalbėjo apie sovietinių karinių dalinių ati
traukimą, neutralumą ar kapitalizmo at
statymą.

Kas dar beatsitiktų, Lenkijai teks iš
gyventi sunkų laikotarpį, ir Vakarų ban
kininkai yra pasiruošę siūlyti jai pagalbą, 
kokią jie gali. Nei streikininkai, nei Va
karai nenori matyti nepastovumo Lenkijo- 
realybe. Laki šiol niekas nė šinbždomis ne- 
laisvesnes) profesines sąjungas galėtų su
daryti ligi šiol neregėtą vaizdą, kad rink
tieji profesinių sąjungų atstovai dirbtų su 
nuosaikia ar su griežtesne komunistine 
vyriausybe.“

1
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ELENA BLANDYTĖ — 
LAUKIAMOJI VIEŠNIA

Laikraščio kronikos puslapyje spaus
dinamieji pranešimai sako, kad Londone ir 
Ncittėnighame mums čia pasirodys vieš
nia nebuvėlė iš JAV — solistė ir aktorė 
Elena Blandytė. Nebuvėlė ji iš tikro, nes 
ligi šiol mūsų Saloje dar nėra koncerta
vusi. Ligi šiol ji daugiausia vis žavėdavo 
savo balsu ir talentais vien Amerikos lie
tuvius, ir mes neturėdavome progų ją 
pažinti. Tačiau šių metų pavasarį ji bu
vo nuvažiavusi į Australiją ir ten taip su
žavėjo lietuvius, kad entuziazmu trykš
tančių reportažų buvo pilna tiek Australi
jos, tiek ir Amerikos spauda.

Štai „Laisvojoje Lietuvoje“, rašydama 
apie lietuviškus Australijos įvykius, rašy
toja Agnė Lukšytė jos koncertus taip ap
tarė: „Solistė E. Blandytė klausytojus ne
paprastai sužavėjo“. Ten pat išspausdin
tame Antano Kramiliaus neportaže apie 
jos koncertą Sydnėjuje rašoma:

„Elena Blandytė čia pasirodė kaip gabi 
■aktorė ir dainininkė, kurios balso skalėje 
telpa koloratūrinis ir žemiausias mezo 
soprano balsai. Sydnėjuj Elena Blandytė 
išpildė Pavasario dainelę S. Šimkaus, Vai 
pūtė, pūtė S. Šimkaus, Oi griežle A. Bra
žinsko, Toli mano motinėlė V. K. Banai
čio, Muzikantai atjojo — nežinomo kom
pozitoriaus, Karvelėli Č. Sasnausko, 
Šauksmas B. Budriūno, Vai gražu A. Ka- 
čanausko ir pirmos dalies užbaigai apie 
20 minučių deklamaciją — Vyt. Tamulai- 
čio apysaką Sugrįžimas. Šioje apysakoje 
atsiskleidė visas solistės Elenos Blandytės 
talentas, kurį vargu ar galima apskai
čiuoti.

Solistė taip pat puikiai jaučia publikos 
reikalavimus, tad antrai daliai pasirinko 
lengvesnio žanro dainų ir romansų. Antro
je dalyje padainavo Žibuoklės N. Vieti, 
Pirmoji meilė F. Lai, Romansas R. Fla
vio, Mama R. Racevičiaus, Gimtinės dan
gų T. Makačino ir Vėjas L. Anglėnaitės. 
Nesiliaujant plojimams, viešnia solistė 
dar padainavo porą dainelių. Tiek puikus 
■balsas ir šiitą laikysena scenoje klausyto
jus užbūrė.“

Panašaus turinio reportažą apie kon
certą išsispausdino ir Australijos savait
raštis „Tėviškės Aidai“.

Apie E. Blandytės koncertą Adelaidėje 
„Adelaidės Lietuvių Žinios“ išsispausdino 
autoritetingą reportažą A. B. Gučiuvienės. 
Autoritetingą, nes reportažo autorė pati 
yra buvusi solistė. O ji rašo:

„Gi pagrindinė to parengimo atlikėja 
buvo solistė aktorė Elena Blandytė, kuri 
atliko 15 vokalinių numerių ir mintinai 
perdavė poetine proza sukurtą V. Tamu- 
laičio alegorišką apysaką „Sugrįžimas“. 
Menininkės talentas — šakotas jos gabu
mų lobis, be to, žavinga sceninė išorė. 
Puikus ir pajėgus, spalvotas mezzo — 
sopranas ir tiek dainų, tiek dailiojo žo
džio meninė interpretacija... Be mažiau
sių pastangų, kartais naudodama mikro
foną, jinai persijungia iš vieno stiliaus į 
kitą, jos atlikimas — gyvas, spalvingas 

kaleidoskopas. Ar tai būtų liaudies daina, 
ar operos arija, ar estradinio pobūdžio 
lengva melodija bei dailiojo žodžio per
davimas, ji visur skirtinga, įtakinga. Sa
vo įvairiaspalve artistiška asmenybe leng
vai užkariavo tautiečių susižavėjimą, ku
rie audringai plojo.“

Be kita ko, sužinota, kad savo koncer

tuose Britanijoje solistė-aktorė E. Blandy
tė atliks maždaug tokią pat programą 
kaip ir Australijoje.

Į Australiją tada kantu Su soliste buvo 
nukeliavę kun. K. Kuzminskas, kuris rū
pinasi LKB Kronikų leidimu, ir neseniai 
iš Lietuvos atvykęs jaunas disidentas R. 
Giedra. Po koncertų solistei ir jos pianis
tei į sceną buvo nešamos dovanos ir gė. 
lės. O po koncerto Sydnėjuj, pasirodo, so
listė ir kartu su ja atvažiavusieji abu ki
ti svečiai buvo apdovanoti kengūrų kai
liais Su įrašais.

BUS MINIMAS PULGIS ANDRIUŠIS
Sydnejaus (Australija) lietuviai spalio 

12 d. surengs iškilmingą akademiją prieš 
10 metų mirusiam rašytojui Pulgiui An
driuliui paminėti .

PAMINĖJO PREL, J. GUTAUSKĄ
Brazilijoje leidžiamoji „Mūsų Lietuva“ 

persispausdino iš „Europos Lietuvio“ kun. 
J. Kuzmickio straipsnį, skirtą paminėti 
prel. J. Gutausko jubiliejui.

LAISVĖS OLIMPIADA
Toronte liepos 5-6 dienomis vyko lais

vės olimpiada, kurioje varžėsi daugiau 
kaip 300 atletų. Atidaryme buvo apie 700 
žiūrovų, uždaryme apie 1000.

Laimėjusieji gavo aukso, sidabro ir 
bronzos medalius.

Lietuviai pirmąsias vietas ir aukso me
dalius išsikovojo tinklinyje, krepšinyje ir 
200 ir 400 metrų bėgime.

Rengėjai esą patenkinti ir galvoja tokią 
olimpiadą rengti kasmet.

Vertinant atskirų tautybių medalius 
taškais, lietuviams tų taškų teko 148, lat
viams taip pat 148, ukrainiečiams 147, es
tams 16 armėnams 0.

Augsburgo mieste šiais metais birželio 
22-29 d.d. įvyko Augsburgo tikėjimo išpa
žinimo (Confessio Augustana) 450 metų 
jubiliejaus minėjimas.

Karalius Karolis V buvo davęs įsakymą 
sušaukti seimą (Reichstagą) Augsburge, 
kad numalšintų visokius neramumus ir 
ginčus, kurie po reformacijos buvo kilę. 
Jis, ir be šitų imperijos vidaus reikalų, 
turėjo gana rūpesčių užsienio politikoje, 
nes tarkai bandė įsiveržti į Reichą ir oku
puoti jo kraštus. Jis norėjo ginčus bažny
tiniais reikalais baigti ir reikalavo, kad 
tie, kurie išpažino Liuterio mokslą, su
rašytų, kuo remiasi jų tikėjimas, kuo jis 
skiriasi nuo Romos katalikų išpažinimo ir 
kuriuose reikaluose katalikai ir evangeli
kai sutaria.

Liuterio bendradarbis P. Melanchtonas 
suredagavo Augsburgo Tikėjimo išpažini
mą. Jis buvo surašytas vokiečių ir lotynų 
kalbomis ir 1530 m. birželio 25 d. kara
liaus ir jo didikų susirinkime (seime) per
skaitytas. Romos katalikų .teologai, per
skaitę tą tikėjimo išpažinimą, įteikė savo 
vadinamąją confutaciją, kritikos raštą.

Augsburgo tikėjimo išpažinimas turėjo 
anais taikias didelę reikšmę karaliaus Ka
rolio imperijos valaty.binėj teisej, nes dau
gelis imperijos kunigaikščių jau buvo pri
ėmę Liuterio mokslą ir vaidijose su kata
likų kunigaikščiais. Evangeliško tikėjimo 
žmonės nuo to laiko pasirodė tokiais, Su 
kuriais reikia skaitytis, kurių pamaldų ir 
bažnytinių parengimų nebegalima buvo 
uždrausti.

Bet ne visur katalikų didikai ir dvasi
ninkai lojaliai laikėsi evangelikų atžvilgiu. 
Todėl protestantai, gindami savo teises, 
vėl įsivėlė į vadinamąjį Schmialkaldų 
(Šmalkaldų) karą. Karalius Karolis V ta
me kare nugalėjo sukilusius protestantų 
kunigaikščius (1546-47 metais). 1555 m. 
buvo sudaryta Augsburgo religijų taika. 
Dar apie šimtas metų praėjo, kol po 30 
metų karo Westfalijos taikoje, Munsterio 
mieste, 1648 metais evangelikai galutinai 
gavo lygias teises su katalikais.

Šiais metais į jubiliejinę liuteronų šven
tę Augsburge susirinko apie 25 tūkstan
čiai tikinčiųjų. Apie 70 milijonų liuteronų 
laiko šiandien Confessio Augustaną savo 
tikėjimo išpažinimo pagrindu. Buvo atvy
kusių iš Europos, Afrikos, Azijos, Ameri
kos ir Australijos 200 oficialių Bažnyčios 
■delegatų.

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažny
čios oficialus atstovas buvo vyskupas 
Jonas Kalvanas iš Tauragės. Lietuvių 
evangelikų liuteronų išeivių Bažnyčios at
stovais buvo garbės senjoras A. Gelžinius 
iš Braunschweigo ir kunigas A. Trakis iš 
Čikagos. Svečiais iš lietuvių ten dalyvavo 
kunigai J. Urdzė ir Fr. Skėrys.

Jubiliejaus savaitė prasidėjo birželio 22 
d. iškilmingomis pamaldomis {variose baž
nyčiose. Buvo apie 100 visokių renginių, 
Biblijos valandų, mokslinių paskaitų, 
■skaitytų žymių teologijos profesorių, Baž
nyčios vadovų bei vyskupų. Netrūko ir 
įvairių koncertų, teatrinių parengimų ir 
parodų. Didelį. įspūdį padarė vaidinimas 
vadinamame „Fronhofe“, kuris parodė, su 

kokiais sunkumais turėjo kovoti po refor
macijos žmonės, kurie norėjo gyventi 
pagal Šventąjį Raštą, pagal Liuterio 
mokslą.

Iškilmėse ir paskaitose aktyviai ir pa
syviai dalyvavo ne vien liuteronai, bet ir 
Romos katalikai, jų dvasiškiai, vyskupai ir 
profesoriai. Sukaktuvėse taip pa.t dalyva
vo pravoslavų Bažnyčios delegatai, refor
matų Bažnyčios ir kitų denominacijų ir 
mažeknių tikybinių grupių atstovai.

Penktadienį, birželio 27 d. buvo eku
meninės pamaldos, kurių metu pamoks-

Confessio Augustano 450 m. (1530-1980) 
jubiliejaus šventės dalyviai Augsburge 
lietuviai evangelikai liuteronys. Iš kairės 
į dešinę: Tėviškės parapijos Čikagoje, 
(JAV) klebonas kun. A. Gelžinius iš 
Braunschweigo, vysk. Jonas Kalvanas iš 
Tauragės, vicesenjoras kun. J. Urdzė iš 
Bonn-Bad Godesberg, ir kun. Fr. įSkėrys iš 
Mannheim,

lūs sakė evangelikų liuteronų vyskupas 
Rathke iš Schwerino (DDR) ir katalikų 
vyskupas dr. Stimpfle iš Augsburgo. 
Liturgijos apeigas atliko evangelikų liu
teronų Bažnyčios vyskupas iš Tanzanijos 
(Afrikos Kibirą) ir švedų ev. liuteronų 
Bažnyčios vyskupas Sundby iš Uppsalos. 
Per pamaldas giedojo chorai iš Tanzani
jos, JAV ir Brazilijos.

Labai gyvą ir reikšmingą Biblijos valan
dą pravedė katalikų vyskupas dr. Hem- 
merle iš Aacheno, kurio žodžiams galėjo 
pritarti kiekvienas evangelikas. Sekma
dienį, birželio 29 d., vėl buvo pamaldos 
visose Augsburgo bažnyčiose. Šv. Tomo 
bažnyčioje pamokslą sakė vyskupas lie. 
Jenas Kalvanas iš Lietuvos. Pamokslą 
sakė vokiečių kalba.

Jubiliejus baigtas sekmadienį po pa
maldų. Rotušės aikštėje, kur su lietsar
giais rankose, dėl didelio lietaus, dalyvavo 
apie 5000 žmonių. Pabaigos susirinkimo 
šūkis buvo: „Išpažinti tikėjimą“. Prakal
bas saike Bavarų evangelikų liuteronų vys
kupas dr. Hanselmannas, Vakarų Vokieti
jos valstybės prezidentas K. Carstenas, 
katalikų Bažnyčios kardinolai Willebrand- 
tas iš Olandijos ir Ratzingeris iš Muen- 
cheno.

A.G.

PAMINĖJO STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ
Čikagoje Lietuvių istorijos draugija ge

gužės 15 d. paminėjo Lietuvos Steigiamo
jo seimo 60 metų sukaktį.

VYSK. JONO KALVANO IR SENJ.
KUN. ANSO TRAKIO 40 METŲ 

KUNIGYSTĖS JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 
AUGSBURGE

„Aš mielai jus nešiosiu iki pasenstanit“. 
Šituos žodžius iš pranašo Jezajo knygos iš 
girdo Lietuvos evangelikų liuteronų Baž
nyčios vyskupas Jonas Kalvanas iš Taura
gės ir Tėviškės bažnyčios senjoras klebo
nas kunigas Ansas Trakis iš Čikagos, kai 
juodu atvyko į Augsburgo išpažinimo ju
biliejų (Confessio Augustana), 'kur jie at
šventė savo 40 metų Įšventinimo į kunigus 
sukaktuves. 1940 m. liepos 28 d. juodu 
buvo ordinuoti Tauragės evangelikų liu
teronų Martyno Mažvydo vardo bažnyčio
je anuometinio konsistorijos vicepreziden
to senjoro Adomo GelžiniaiuS, asistuojant 
propstui P. Titelbachui ir kunigui klebo
nui A. Vymeriui. Abu jie pakvietė atvyk
ti į Confessio Augustaną jubiliejų savo or
dinatorių A. Geležinių.

Birželio 25 d. Augsburge, Šv. Ulricho 
(Nukelta į 3 (psl.)

Su lietuviais 
pasaulyje

I. POCIENĖS SKULPTŪRŲ PARODA
Adelaidėje (Australija) nuosavoje me

no galerijoje skulptorė Ieva Pocienė su
ruošė savo darbų parodą. Parodoje buvo 
išstatyta apie 50 darbų iš medžio, bronzos, 
plieno, žalvario ir cemento.

I. Pocienė yra labai gerai žinoma kūrėja 
Pietų Australijos meno pasaulyje. Jos dar
bai yra laimėję visą eilę premijų, ir me
no žinovai labai gerai apie ją atsiliepia.

Skulptorė yra aktyvi lietuvių bendruo
menės narė. Nuo 1964 m lektoriau j a meno 
mokykloje.

G. ČAPKAUSKIENĖ /KONCERTUOJA
Pragydusi šaltos žiemos metu Britanijo

je, Kanados lakštingala Gina Čapkauskde- 
nė rugpiūčio pabaigoje koncertuos Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje Kenebunkporte 
(JAV).

JONO PODVOISKIO NORAI
Rita Likanderytė „Drauge“ rašo, kad 

Anglijos LJS pirm. Jonais Podvojskis 
klausia PLJ centro valdybą, ar nebūtų 
galima pagaminti bendro buvusio kongre
so filmo, paėmus iš visų filmuotojų po da
lį.

Toliau rašoma, kad Anglijos ir Vokieti
jos jaunimo sąjungų santykiai geri: lanko 
vieni kitų suvažiavimus ir stovyklas. Tik 
su Prancūzijos jaunimu ryšiai nesą aiš
kūs. Abi valdybos prašo informacijų, ži
niaraščių, darbščių energingų žmonių, 
dainorėlių, Lietuvos istorijos, programos 
idėjų ruošiamiems seminarams ir studijų 
savaitėms.

ATIDARYTAS LIETUVIŲ DAILĖS 
ARCHYVAS

Jaunimo Centre, Čikagoje oficialiai ati
darytas lietuvių dailės archyvas, kurį su
organizavo kun. A. Kezys.

Archyve sutelkta nemaža meno kūrinių, 
apie 5000 skaidrių, apie 100 knygų, susi
jusių su lietuvių daile.

Domas Burneikls

Žemaičio atsiminimai
Velykiniai nuotykiai. Paskutinis šios 

ilgos gavėnios vakaras buvo šiltas, be vė
jo. Miškai ir laukai nutilę, lyg patys į sa
vo tylą įsiklausę. Tik retkarčiais tą ra
mybę suitrikdydavo varlės pelkėse ar 
mėšlavafbalių zvimbimas ir žmonių tylus 
pašnekesys ar visais laukų, miškų ir pie
vų takais takeliais į Lauksodą einančio 
jaunimo juokas.

Mūsų sodyboje paliko namie tik vienu 
du senukai, šventoriuje apie du būgnus, 
pastatytus prie senos medinės varpinės, 
būriavosi pusberniai ir paaugliai berniu
kai, norintieji pamušti ar tik pasižiopsoti. 
Tačiau tų norinčių mušti buvo tiek daug, 
kad dažnai muštukus vieni kitiems iš ran
kų išplėšdavo. Bet vieną tarpelį tie palai
minti muštukai ant būgno gulėjo laisvi. 
Tuo pasinaudojau ir paėmiau juos, pasi
ryžęs pamėgintu Tik kažkoks pusbernis 
atėmė juos iš manęs.

— Ek pri mamas, ne būgnus mušti, — 
pasišaipė dar.

Gėda ir pikta. Bet nieko nepadarysi, 
mažesnis būdamas.

Bet čia lyg iš žemės išdygo Irtogano 
dvaro .nuomininko sūnus Jogminukas, 
aukštas, gražus vaikinas mokinio unifor
ma (mokėsi Telšių miesto mokykloje).

— Pats nemoki, o iš kito plėši, — pasa
kė Jogminukas, muštukus atėmęs :š to 
akiplėšos.

Bernelis muštukus atidavė be ginčų, 
nes su tuo ponaičiu niekas nedrįso spy
riotis jau vien dėl to, kad jis „studentas“, 
o dar ir maldyklos tarnas (mišioms pa
tarnaudavo), na, prieš Kalėdas sekmadie
nių rytais prie vargonų dar giedodavo 
lenkiškai .jgadzinikas“ (nors nė vieno len
ko nebuvo apylinkėje).

Na, ir pradėjo mušti tas šaunusis Jog- 
minukas, net sunku sekti jo rankų jude
sius, taip bėgiojo muštukai nuo vieno ka
tilo ant kito.

— Še, dabar pats mušk! — baigęs pa
davė man.

Muštukus paėmiau, bet nedrįsau pra
dėti, nes kelios dešimtys su pačiu Jog- 
minuku priešaky susmeigė savo žvilgs
nius į mane ir, rodos, akimis klausė: „Na, 
na, matysime, matysime, kaip tu muši!“

— Uns nežino, su katruo galu mušti!— 
kažkuris iš būrio veptelėjo. Prapliupo 
juokas. Jei ne tas Jogminukas, būčiau 
tuos nelabus muštukus numetęs ir pabė
gęs. Bet dabar...

Tuo tarpu pašaipininkų pradėjo atsi
rasti vis daugiau. Pagaliau pradedu, pa
mėgdžiodamas Jogminuką.

— Puikiai!—sušuko Jogminukas, suduo
damas ranka man per petį. Tas pusber
nis, kuris mane siuntė pas mamą, buvo 
dingęs...

Iš maldyklos atbangavo skardūs ir ne
darnūs mūsų giedorių giesmės garsai.

— Jau Jurkiukis užbaubė, einame į baž
nyčią, — kažkas pasakė.

Mūsų Adomas turėjo stiprų balsą, gal 
baritoną, bet jis, kaip ir kiti giedoriai, 
savo balso nederino į melodiją. Giedoda
mas ar dainuodamas, laikydavo dešinę 
ranką prie ausies. Savo stipriam balsui 
■leisdavo banguoti be jokių apvaldymo 
gudrybių. Kiek buvo giedorių, tiek buvo 
ir balsų.

Maldyklose prieš įruoštą karstą laisvoje 
aikštelėje ant grindų buvo paklotas kili
mėlis, ant jo padėta auksiniais kutais pa
puošta pagalvėlė, ant pagalvėlės gulėjo^ 
kryžius su nukryžiuotuoju. Vienoje ir ki
toje kryžiaus pusėje stovėjo po vyrą, bal
tomis kamšomis apsivilkusį. Jie laikė su
kryžiuotas lazdas, kurių galuose buvo di
deli pasidabruoti bumbulai' su baršku
čiais, terškančiais, jei tik kiek lazda pa
judinama. Jonas man paaiškino, kad tie 
du vyrai yra Rymo kareiviai (šiaip vadin

davo „Žalnieriais“, o čia — kareiviai!), 
stovintieji prie Kristaus grabo. Stovėjo 
jie po dvi valandas. Bet jei būtų testovėję 
ir po valandą, savanorių juos pakeisti ne
būtų pritrūkę...

Už manęs klūpėjęs ūsorius kalbėjo ro
žinį (tiksliau būtų vadinti karoliniu). Prie 
klausyklos klūpojo keletas moterėlių (vy
rai (kažkodėl vengė šio kunigo, 'kuris ne
mėgo klausytis niekų).

Po mišparų kunigas įlipo į sakyklą. Jis 
nešėsi po pažastimi didžiulę šventųjų „žy- 
vatų“ (knygą. Nors jis tą knygą visada 
nešdavosi į sakyklą, bet niekada jos ne
atskleisdavo.

Prieš pamokslo pabaigą griūva kaip il
gas ant grindų vienas romiečių kareivių. 
Tai buvo Pranas Kontrimas iš Krepšių. 
Vyrai jį nunešė į zokristiją. Šitas nelem
tas atsitikimas sutrukdė :ir pamokslą ge
rai baigti. Vėliau Kontrimas pasipasako
jo, kaip jam tada atsitikę. Prieš tai buvęs 
porą naktų mažai temiegojęs, o tą dieną 
dar ir į Telšius turėjęs suvaikščioti moti
nai vaistų parnešti.

— Kai kunigas pradėjo vis tą „sakau“, 
mane užgulė toks miegas, kad nė nepaju
tau kaip besapnuojąs. Rodos, į namus 
parėjau mirtinai nuvargęs. Motina prive
dė prie baltai paklotos lovos ir sako: 
„Gulk, sūnau“. Aš ir kritau į .tą lovą. Pa
budęs supratau, į kokią lovą atsiguliau. 
Greitai užsimerkiu ir guliu kaip nualpęs...

Po pamokslo prasidėjo sunkiausioji ir 
nuobodžiausioj i nakties budėjimo dalis. 
Giedoriai užtraukė „kalnus“. Greitai dau
gumai budinčiųjų miegas ėmė akis merk
ti. Tuojau pat .atsirado „žadintojų“. Pa
augliai ėmė slankioti tarp žmonių ir 
snaudaliams kaišioti po nosimis bonkutes 
su amonijaus spiritu. Patraukęs dujų, 
žmogus šokteli ir kuriam laikui atsikrato 
miego. 'Bet neilgam. Kai kurie vaikigaliai, 
neturėdami amonijaus, ėmė eglišakėmis 
braukyti panosius. Už amonijų žmonės 
nepyko, bet eglėšakininkams duodavo per 
nagus. Ir šie, gerai gavę, greitai dingo. Ta
čiau visos priemonės nepajėgė išblaškyti 
miego. Greitai visoje maldykloje klupan- 

tieji ir stovintieji ėmė siūbuoti, nelyginant 
vėjui pučiant smilgos lankoje. Tik prasi
dėję „stebuklai“ miegalius šiek tiek išbu
dino. Prie vargonų aukštai staiga sutvisko 
žaibas ir trenkė perkūnas su ilgais, Ilgais 
nudundėjimals. Po pusvalandžio 'jau kitas 
„stebuklas“: už karsto tarp eglaičių pra
dėjo giedoti lakštingala. (Aš patikėjau, 
kad ir perkūnas ir lakštingala yra tikri ste 
buklai. Bet Jonas sugriovė tą mano tikė
jimą, paaiškindamas, kad čia tik Jogmi- 
nukų išmonės.

Rytą, pamaldoms pasibaigus, žmonės 
ėmė veržtis pro duris lauk, lyg ten vidu
je staiga būtų kilęs gaisras. Nors durys bu
vo plačios, bet tarpdury buvo toks didelis 
susigrūdimas, kad dažnas ne eite išėjo, o 
buvo stačiai išmestas kaip sviedinys. Be 
to, dar atsirado bernų, kurie pamatę jau
ną moterį ar mergaitę ties durimis, tyčia 
paspausdavo. Toji šaukia: „Jėzus Marijė- 
le, nuspausiite, bedušninkai!“ Bet kas tau 
klausys! Dar paspaudžia, ir moterėlė, iš
mesta pro duris, nulaipnoja paknopstom 
laiptais žemyn.

Kai buvau išmestas iš maldyklos, saulė 
jau aukštokai buvo pakilusi. Oras pilnas 
malonaus gaivumo ir paukščių giemės 
garsų. Vyturėliai vienas po kito kilo iš j au 
pradžiūvusių dirvų ir, kalbėdami ore, lyg 
tie velykiniai paukštukai ant siūlo palu
bėse, čireno lietuvio artojo širdžiai tokias 
mielas giesmeles...

Pasivijo mane Zosikė ir Levikė, ir mes 
neskubėdami grįžome namo sėstis prie 
velykinio stalo.

Šį rytą ir senoji buvo linksma ir šneki. 
Su visais šnekėjo, juokavo, neišskirdama 
nė manęs.

— Motina nuo gyvatės yra patrauku
si šįryt, — saiko Jonas tyliai.

Stalas buvo pastatytas trobos vidury, 
apdengtas balta linine staltiese ir apkrau
tas visokiomis gėrybėmis, bet be alkoho
linių gėrimų. Jų vietą čia užėmė beržų 
sula. Pačiame stalo vidury grožėjosi mū
sų senasis dubuo, iš kurio gavėnios metu 

valgydavome pusmarškonę košę . Dabar 
jis buvo pilnas svogūnų laiškuose virtų 
kiaušių. Ir tų gražiųjų kiaušių galėjome 
valgyti, kiek kas norėjome.

Adomas su Jonu susivaržė, katras dau
giau suvalgys. Jonas varžybas pralaimė
jo, tesuvalgęs šešis. Adomas sudorojo vi
są dešimtį.

— Ar tik nesusirgsi? — įspėjo Adomą 
senasis.

Baigęs varžybas, Adomas staiga pakilo 
ir išbėgo :č trobos ir per kiemą dideliais 
žingsniais nušuoliavo už klėties.

Pavakariais vėl visi penki išėjome į 
Lauksodą — į mišparus, šiandien nebuvo 
nei taip paslaptinga, nei tylu. O 'be to, vi
si įtupėjome rūpesčių su virškinimo įtai
sais. Viduriai, nebūdami paruošti tokiam 
staigiam ir gausiam maisto pasikeitimui, 
kėlė maištą.

Šventoriuje susitikau šio ryto draugą, 
tokį strazdanotą berniuką, su kuriuo gre
ta nešėme tris kartus aplink maldyklą 
gražiausius žibintus, kurie kaip tik buvo 
iš Vilniaus Išių Velykų proga atvežti.

— Einame į zokrestiją, zokrestijonas sa
kė turįs darbo mums, — pranešė jis.

— Gerai, — sutikau.
Mudu įeiname į maldyklą ne pro di

džiąsias duris, bet pro tas, pro kurias eina 
kunigas ir maldyklos tarnai. Kitaip sa
kant, mes save jau laikėme kaip ir mal
dyklos tarnais. Pro aukurą eidami, dėda
miesi labai pamaldžiais, klaupiame ant 
'abiejų kelių ir ilgiau paklupome. Zakrasti- 
joje mums tikrai davė darbo — dailiai 
sudėti Ikamžas, kurios tebegulėjo nuo ry
to sumestos ant stalo.

Mišparams pasibaigus ir kunigui išėjus, 
po valandėlės i(r mudu išeiname. Prieš 
aukurą ir dabar suklupę ilgiau meldžia
mės. Beklupant nepastebimai šalia manęs 
priklaupė kažkokia moterėlė. Pakilęs no
rėjau jau žengti, bet koja įsipainiojo i 
■tos moters sijoną ir aš griūvau ant rankų, 
tuo sudarydamas iš savęs kampainį.

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)

Tuo laiku, kai visi Sovietų Sąjungas 
pavaldiniai, prisiklijavę prie savo telev> 
zijų, stebėjo olimpinius žaidimus ir gėrė
josi savais sportininkais, grobstančiais 
vieną ipo kito auksinius medalius, šių pa
valdinių valdovai Kremliuje olimpiniais 
žaidimais visai nesidomėjo. Jie buvo už
imti atidžių stebėjimu kitokių žaidimų, 
žymiai reikšmingesnių ir svarbesnių 
jiems ir pasauliui, būtent, J. A. Valstybė
se vykstančių lenktynių tarp kandidatų j 
valstybės (prezidentus.

Kremliaus valdovams šios lenktynės 
atrodė gana juokingos; stebėdami jie 
prunkštė ir šaipėsi. Mat, jeigu lyginti jas
su arklių lenktynėmis, tai arklių ten bu
vo visokių — ir raišų, ir senų, ir pusiau 
nusivariusių, 'tik, dėkui Marksui ir Leni
nui, nė vieno stipresnio, kuriuo būtų bu
vę galima susidomėti.

Taigi. Bendras lenktynių vaizdas Krem
liui buvo labai juokingas. Bet mums, šio
je geležinės uždangos pusėje?!., labai ir 
labai liūdnas.

Dažnas gal paklaus: kaip tai atsitiko, 
kad tokioje didelėje, turtais pertekusioje, 
galingoje valstybėje su daugiau kaip 200 
milijonų gyventojų neatsirado jokio pra
našaus aiškiai tinkamo kandidato į pre
zidentus?

O koks turėtų būti tasai tinkamas, tuo 
tarpiu dar nežinomas J. A. Valstybių pre
zidentas? Ogi toks .kuris sugebėtų vado
vauti ne tik savai tautai, bet taip pat vi
sam bent vakarų pasauliui. Jis turi suge
bėti ir tinkamai suprasti bei įvertinti ne 
tik, kas darosi Amerikoje, bet lygiai tiek 
pat, kas darosi Turkijoj, Vokietijoj ar Is
landijoj. šiandien, ikai visa politinė kova 
pasaulyje vyksta tarp dviejų pasaulėžiū
rų (demokratijos ir komunizmo), kiek
viena vadovaujama atskiro „superpower“ 
(milžino) — Sovietų ir J. A. Valstybių, 
nė vienas Amerikos prezidentas negali 
pabėgti nei nuo jam skirto pasaulinio 
vaidmens, nei nuo atsakomybės, susietos 
su šiuo vaidmeniu.

Iki pirmojo pasaulinio karo tokį vaid
menį vaidino Didžioji Britanija. Tuomet 
ji (buvo toji „superpower“ ir sėkmingai 
vadovavo pasauliui 300 metų.

Tačiau pirmasis pasaulinis karas parei
kalavo iš Didžiosios Britanijos, tegu anuo 
metu ir labai galingos, žymiai daugiau, 
negu kad ji galėjo duoti. Taigi J. A. Vals
tybių dalyvavimas kare ir tuo pačiu Eu
ropos reikaluose pasidarė neišvengiamas. 
Pirmajam gi pasauliniam karui pasibai
gus, D. Britanijos galybė ne atsikūrė, bet 
sugriuvo. Jos vieta atiteko iš eilės stipriau 
slam, t. y. J.A. Valstybėms. Amerika 
staiga tapo ne tik savo, bet ir pasaulio 
reikalų tvarkytoja, staiga, nes J.A. Vals
tybės tam nebuvo nei pasiruošusios, nei 
pribrendusios. O tautai politiškai subręs
ti, kad priedu galėtų ir pasaulinio masto 
•uždavinius spręsti, reikalingas labai ir 
labai ilgas laikas.

Kai D. Britanija ėmėsi vadovauti pa
saulio politikai, ji jau turėjo 900 metų sa
vos labai garsios ir turiningos istorijos. 
Ši ilga istorija pagimdė daug patyrusių, 
net genialių valstybės vyrų ir valstybiš
kai suibrandino tautą.

Ka!i dėl J. A. Valstybių, tai juk tik 
prieš porą metų buvo švenčiama 200 me
tų nepriklausomybės sukaktis, iš kurių 
140 metų buvo panaudoti išimtinai savos 
valstybės kūrimui. Atseit, istoriškai ma
tuojant, J. A. Valstybės dar tebėra politi
nės vaikystės amžiuje. Tad su pagrindu, 
rodos, Solženicynas buvo kartą viešai 
prasitaręs: užsienio politikoje amerikie
čiai elgiasi kaip vaikai.

Taigi, kiekvienos tautos politiniam su
brendimui, ypač kai jai skirti dideli už
daviniai, reikalingi šimtmečiai. J. A. 
Valstybių tauta yra per jauna, be reikia
mo subrendimo pagimdyti pasaulinio 
masto valstybės vyrus ir be ilgo istorinio 
patyrimo pasauliui vadovauti, ypač mū
sų laikais, kai pasaulio problemos diena 
iš dienos darosi vis sunkiau sprendžiamos.

Iš amerikietiško taško žiūrint, nuo pir
mojo pasaulinio karo iki dabar J. A. Vals
tybės turėjo du išskirtinus prezidentus — 
W. Vilsoną ;ir F. Ruzveltą. Bet pamėginki
me įvesti juos bent iš europietiško taško, 
nes abiems juk buvo lemta vadovauti Eu
ropai ir, pasauliui.

Pirmasis davė Europai ir pasauliui Tau
tų Sąjungą. Būdamas kraštutiniu idealis
tu, neturėjęs pakankamai gyvenimiškos po 
litinės patirties, jis manė ir aklai tikėjo, 
kad pats Tautų Sąjungos esimas bus pa
kankama priemonė ir garantija taikiam 
tautų sugyvenimui ir jų gerovei. Jokio 
pasauliui vadovauti ir tvarkyti praktiško 
plano nei pats W. Vilson, nei po jo sekęs 
prezidentas neturėjo. Išdava?!

Vos tik 20-čiai metų praslinkus, kilo an
tras pasaulinis karas, savo pasekmėmis 
dar žiauresnis už pirmąjį. J. A. Valstybių 
prezidentu buvo F. Ruzvelt. Išgarsėju-
šioj Jaltos konferencijoj jis, užuot su
stiprinęs ir suvienijęs Euėopą, perskėlė 
ją pusiau, sudarkė, išniekino ir Staliną 
padarė savo vyriausiuoju įgaliotiniu va
dovauti Europos politikai. Europa tapo

suniekinta ir parduota. Kaip F. Ruzvelt 
manė vadovauti pasauliui be Europos, pa
likęs tik jos griaučius, gal žinojo tik vie
nas kitas protingesnis beprotis.

Štai tik šie du pavyzdžiai mums jau 
parodo, kad J. A. Valstybės nepagimdė 
didelio masto valstybės vyrų, sugebančių 
suprasti ir įvertinti istorinės reikšmės 
įvykius kitoje Atlanto ar Didžiojo vande-
nyno įpusėję. Tarp kita ko, prezidentas 
Kennedy net nesuprato įvykių reikšmės 
Kuboje, tik 90 kilometrų atstu nuo J. A.
Valstybių krantų.

Tiek būtų pažvelgus į praeitį.
**«

Prezidentas J. Carteris, išdygęs riešu
tų plantacijoje, toliau ištikimai tęsė (bu
vusių prezidentų pasaulio įvykių raidos 
nesupratimo „tradiciją“.

Panašiai kaip W. Vilson po pirmojo 
pasaulinio karo, įsteigęs Tautų Sąjungą, 
manė, kad jos priežiūroje pasaulis tvar

kysis pats, taip J. Canter, matyt, manė, 
kad, paskelbęs laisvojo žmogaus teises, jis 
sugriaus komunizmo diktatūrą, o po to 
pasaulis tvarkysis pats.

Deja, atsitiko kaip tik priešingai: kol 
J. Carter didžiavosi ir garsino laisvo 
žmogaus teises, komunizmo diktatūra 
ginklavosi,, stiprėjo, plėtėsi užkariauda
ma sau Angolą, Etiopiją, Jemeną, Vietna
mą, Laosą, Kamibodiją ir pagaliau Afga
nistaną. Vakarų pasaulis, ypač Vakarų 
Europa, sumišo.

Vakarų Europoje pradėjo atsirasti, ko 
Kremlius nuo seniai taip troško, nepasi
tikėjimas J. A. Valstybių politikai vado
vaujantiems.

Prancūzija jau seniai prezidento De 
Gaulle lūpomis buvo pareiškusi nepasiti
kėjimą J. A. Valstybėms ir visai atsisky
rė. Vakarų Vokietijos kancleris H. 
Schmidt jau dveji metai gyvena nesan
taikoje su J. A. Valstybių prezidentu J. 
Carteriu dėl jo vedamos silpnos ir nuo
lat sivyraujančios užsienio politikos. Viena 
proga, tokių gandų būta, H. Schmidt bu
vo net pasakęs J. Carteriui: „Tamstos pa
tarimai man, kaip ir kokią politiką vesti 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, vargu reika
lingi, nes Tamsta gyveni už 5.000 kilo
metrų nuo Rusijos, o aš tik už 50...“ Jei
gu taip tikrai buvo pasakyta, tai toks 
pasakymas buvo ne tik nepaprastai tai
klus, bet ir turėtų likti istoriniu.

Nepasitikėjimas J. A. Valstybėmis 
pastaruoju laiku išdygo net čia, D. Brita
nijoje. Šiuo metu parlamento sluoksniuo
se rimtai svarstomas klausimas, kaip 
surasti 15.000 milijonų svarų papildomai 
atomu lapsiginkluoti, kad D. Britanija pri
reikus galėtų tapti visai nepriklausoma 
nuo J. A. Valstybių.

Maža to. Vakarų Europos Valstybių 
Bendruomenė, iki šioliai pusėtinai palai
da, pradėjo susiglausti, ieškodama vie
nybės ir savarankiškumo net bendrais 
užsienio politikos klausimais. Štai žydų- 
arabų nesantaikos klausimu Venecijoje 
suvažiavę Vakarų Europos politikai va
dovaują pareiškė, kad, Palestinos auto
nomijos klausimą svarstant, turėtų daly
vauti ir palestiniečiai, nors toks pageida
vimas ir yra priešingas J. A. Valstybių 
ikišioliniam nusistatymui, jau neminint 
pačių žydų. Taip pat dėl sankcijų prieš 
Iraną ar olimpinių žaidimų boikoto Euro
pos Valstybių Bendruomenė tik J. A. 
Valstybių itin spaudžiama, pritarė ir ati
tinkamus nutarimus padarė, bet... su 
pastaba — nei boikotas, nei sankcijos 
nebus pakankamai veiklios ir neduos 
laukiamų rezultatų. Taip ir atsitiko. Ir 
vėl J. A. Valstybės politikai įvykių ne
suprato ir labai maža tepasiekė.

Žinoma, visa tai dar toli nuo to, ko no
rėtų ir pastoviai užsispyręs siekia Krem
lius, būtent, visiško santykių lūžio tarp 
Vakarų Europos ir J.A. Valstybių. Ta
čiau vis dėlto būtų žymiai geriau negu 
kad būtų kitaip.

Jeigu Vakarų Europa dėl J. A. Vals
tybių neišmanymo rimtai pradėtų ieško
ti savo kelių valstybinėms problemoms 
spręsti, tas tik labiau paskatintų Sovie
tus naujoms afganlstanišlkoms 'avantiū
roms. Artimiausia iš tokių vietų galėtų 
būti, pvz., Turkija. Pastaroji yra nepa
prastai svarbus kraštas strategine pras
me, todėl yra NATo globojamas. Jau me
tai ar daugiau Turkija pasidarė riaušių 
kraštas. Dideli ginklų kiekiai sukilė
liams siunčiami iš Rusijos per Bulgari
ją. Kai kuriose provincijose sukilėlių 
veikla taip gerai organizuota ir žiauri, 
kad Turkijos vyriausybė buvo priversta 
įvesti karo stovį. Visame krašte politinė 
įtampa labai didelė. Argi tai būtų sekan
tis Sovietų klientas, maldaujantis „iš
laisvinimo“?

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

Niekam nereikalingas tas, kam reika
lingas tik jis pats.

Volteras

Atkelta iš 2 psl.) LIETUVOS SPORTININKAI
bažnyčios koplyčioje, be jubiliatų ir jų or
dinatoriaus, dar dalyvavo kunigai Juozas 
Urdzė iš Bonn-Bad Godesberg ir Fr. Skė
rys ilš Mannheimo. Sugiedota liaupsės gies
mė „Dieve Tėve danguje, giriam tavo var
do šlovę“. Ordinatorius, paskaitęs Šv. 
Rašto žodžius „Aš mielai jus nešiosiu iki 
pasenktant ir iki pražilsiant“, priminė vys
kupui Kalvanui jo sunkią tarnybą Taura
gės evangelikų parapijos kunigo nuo 1940 
m., senjoro ir konsistorijos pirmininko, 
galiausiai vyskupo pareigose, o vėliau ir 
dar daugiau pareigų jam buvo užkrauta', 
tad dėl didelės jų naštos buvo galima len
gvai ir suklupti.

Senjoras kun. A. Gelžiniuis priminė ir 
senjoro kunigo A. Trakio vargus, rūpes
čius bei kovas, kol jam pasisekė „Nauja
me pasaulyje“ suorganizuoti „Tėviškės 
bažnyčią“ Čikagoje tiems, kurie neįpras
tame krašte ieškojo, kas primena tėviškę, 
būtent, susirinkimus, bendrą lietuvių 
maldos kalbą ir Evangelijos skaitymą bei 
klausymų.

Po maldos vysk. J. Kalvanas ir senjoras 
kun. A. Trakis suklaupė prie altoriaus, 
kad po 40 m. ordinatorius juos vėl pa
laimintų.

Senjoras kunigas A. Gelžinius savo pra
kalboje suminėjo taip pat ir didelius nuo
pelnus vicesenjoro kunigo Juozo Uirdzės, 
kuris BonrABad GodėSberge suorganizavo 
Krikščionių studentų sąjungą Annabergo 
rūmuose, kur trimis kalbomis skelbiama 
Evangelija ir duodami liudijimai tikėji
mui ne vien seniems, beit ir- jauniems 
žmonėms. Taip pat dėkojo už dideles pa
stangas ir nuopelnus kunigui Fr. Skėriui 
kuris mirusio kunigo Juliaus Stanaičio 
vietoje laiko pamaldas lietuvių kalba Va
karų Vokietijoje senesniems emigrantams 
ir dabar atvykstantiems iš tėviškės.

Po bažnytinių apeigų visi penki kuni
gai kantu pavakarieniavo.

Vyskupas Jonas Kalvanas gimė 1914 m. 
balandžio 24 d. Ruobežų kaime, Biržų ap
skrityje. Baigęs Biržų gimnaziją, studi
juoja teologiją 1933-1936 Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Evangelikų Teologi
jos fakultete ir 1937-1939 Rygos universi
teto Teologijos fakultete, kurį baigia teo
logijos licenciato laipsniu.

1940 m. liepas 28 d. Tauragėje ordinuo- 
jamias kunigu1 ir ten gyvena ir tarnauja be 
pertraukos iki šios dienos. Nuo 1941 m. 
renkamas į Konsistoriją ir eina joje vice
pirmininko, sekretoriaus, dabar jau pir
mininko pareigas. 1970 m. rugpjūčio 23 d. 
Sinode išrenkamas senjoru, o 1976 m. bir
želio 20 d. Sinode išrenkamas ir pašventi
namas pirmuoju Lietuvos Evangelikų Liu
teronų Bažnyčios vyskupu. 1977 m. vasa
rą šeštajame viso Pasaulio liuteronų są
jungos suvažiavime Daressalame (Tanza- 
nijoje-Afrikoje) išrenkamas Pasaulinės 
Liuteronų Sąjungos (LWF) Tarybos na
riu.

Senjoras kunigas Ansas Trakis gimė 
1912 m. birželio 2 d. KuršeliuoSe, Truše- 
lių vate., Klaipėdos aps. Mokslus pradėjo
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SUVENYRINIS ŽEMĖLAPIS

Kai kas priekaištauja „Europos Lietuvio“ leidėjams, kad prie laikraščio antraštės 
pradėtas spausdinti žemėlapis.

Mūsiškis, be abejo, visiškai nublanksta prieš šitąjį, kurį čia spausdiname.

MAP OF POLAND. After the Second World War, 
(1939-1945), the Polish Organisations fighting for freedom 
and Independence made ffiis request to the United 
Nations Special Commission,

Lietuviškai tas čia pateikiamasis tekstas būtų: LENKIJOS ŽEMĖLAPIS. Po antrojo 
pasaulinio karo (1939-1945) už laisvę ir nepriklausomybę kovojančios lenkų orga
nizacijos pateikė šitą reikalavimą Jungtinių Tautų specialiai komisijai.

KAIP MASKVOS OLIMPIADOJE 
SEKĖSI SPORTININKAMS IŠ LIETUVOS

Kiekvieno sportininko Svajonė, tikslas 
ir garbė yra dalyvauti olimpinėse žaidy
nėse, 'kurios ruošiamos kas ketvirti metai. 
Tai siekdami, jie praleidžia ilgas įtemptas 
valandas treniruodamiesi. Bet, norint da
lyvauti olimpiadoje, reikia savo pasirink
tose šakose pasiekti tam tikrą nustatytą 
pajėgumo normą. Tokiuis pajėgumo egza
minus dabar išlaikė apie 30 Lietuvos 
sportininkų, bet Sov. Sąjunga padarė at
ranką ir leido pasireikšti olimpiadoje tik 
19.

Pirmosiomis dienomis Maskvos olimpia
dos žaidynėse 200 m krūtine plaukime pa
saulio rekordininkė Lina Kačiušytė per 
delną paveržė aukso medalį iš rusės S. 
VarganovO'S, Tuo plaukimu ji pagerino ir 
olimpinį rekordą. Dabar L. Kačiušytei pri
klauso du rekordai: pasaulio ir olimpiados. 
Plaukimas 100 m krūtine jai nepasisekė.

Šimkų pradžios mokykloje. Po to lanko 
Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje ir 
ją baigia 1934 m. Jį vilioja evangelikų 
teologijas ir filosofijos mokslas, kurį pra
deda 1936 m. Vytauto Didžiojo universite
te Kaune. Čia drauge studijuoja ir hu
manitarinius mokslus. Baigęs studijas 
Kaune, išvyksta į Šveicariją ir Bazelio bei 
Zuericho universitetuose gilina ir baigia 
teologijos ir filosofijos mokslus. 1940 me
tais ilš Šveicarijos sugrįžta į gimtąją tėviš
kę ir tais pačiais metais liepos 28 d. Tau
ragėje ordinuojamas kunigu.

Pastoracinį darbą pradeda Šilalėje ir 
Tauragės apskr. evangelikų liuteronų pa
rapijose. 1941 m. su repatriantais sugrįž
ta į Klaipėdos kraštą ir repatri-acinėse sto
vyklose neoficialiai teikė dvasinius patar
navimus stovyklų gyventojams.

Po Antrojo pasaulinio karo kunigas 
Ansas Trakis sugrįžta į lietuvių stovyklas 
Wundsiedelyje, Bamberge, Schweinfurte, 
Schwaebisch - Gmuende ir dirba pasto
racinį darbą. Drauge su kitais organizuoja 
lietuvių evangelikų liuteronų Sinodą ir 
lietuvių evangelikų-liuteronų Bažnyčią 
išeivijoje. Pokario metais, atlikęs visą ei
lę svarbių ir reikšmingų darbų Vakarų 
Vokietijoje ir kituose Europos kraštuose, 
1951 metais pasiekia Čikagą ir čia pasto
viai įsikuria bei suorganizuoja visus evan- 
gelikus-iiuteronus ir įsteigia lietuvių evan
gelikų liuteronų Tėviškės parapiją Čika
goje. Nuo 1951 m. jis yra tos parapijos 
klebonas ir kunigas. Tėviškės parapija tu
ri apie 600 narių.

Dirba ne tik krikščionišką darbą, bet ir 
visuomeninį. Priklauso Balfui ir išrenka
mas direktorium, dabar eina vicepirmi
ninko pareigas. Didelį dėmesį ir Savo dar
bą skiria Lietuvių Bendruomenei. Pakar
totinai išrenkamas Tarybos nariu. Savo 
našią duoklę atiduoda Mažosios Lietuvos 
draugijai. Yra Lietuvių Evangelikų Tary
boje ir skautų dvasios vadovas.

A.G.

Įdomus faktas yra tas, kad dabar spor
tininkai, atrodo, kovoja tik už save. Se
niau taip nebūdavo. Pvz., kad ir ėjimo 
čempionas Antanas Mikėnas Melbour
ne olimpiadoje (1956) prieš pat pabaigą 
užleido pirmą vietą ir aukso medalį iš 
paskos ėjusiam rusui:, o pats pasitenkino 
sidabro medaliu.

Antrąjį individualų aukso medalį išsi
kovojo plaukime 200 m krūtine vilnietis 
Robertas Žulpa. 100 m krūtine ir jam ne
pasisekė, net į finalą nepateko.

L. Kačiušytė ir R. žulpa yra tie du 
sportininkai, kurie laimėjo individualius 
aukso medalius.

Sov. Sąjungos rankinio komanda, kurio
je žaidžia alytiškė Aldona Nenėnienė ir 
pasvalietė Sigita Mažeikaitė, taip pat iš
sikovojo aukso medalį. Taigi apdovanotos 
juo buvo ir abi lietuvaitės.

Reikėtų pažymėti, kad A. Nenėnienė 
yra žaidusi jaui ir Montrealio (1976 m.) 
olimpiadoje ir ten taip pat su kitomis ga
vo aukso medalį.

Sovietų rinktinėje moterų krepšinio ko
mandoje žaidė vilnietė Angelė Rupšienė ir 
šiaulietė Vida Beseliienė (tos komandos ka
pitonė yra A. Rupšienė). Toji komanda 
taip pat išsikovojo pirmąją vietą ir auk
so medalius. Aišku, aukso buvo apdovano
tos taip pat ir A. Rupšienė ir V. Baselienė.

Tuo metu 400 m Sov. Sąjungos rekordą 
turėjęs Remigijus Valiulis iš Šilutės ne
buvo paskirtais dalyvauti tokioje bėgimo 
distancijoje. Pats sportininkas sako, kad 
(peržiūros egzaminų metu jam nepasisekę. 
Bet jis dalyvavo grupinėje 4X400 m esta
fetėje. Tos grupės 4 bėgikai laimėjo pir
mąją vietą, po aukso medalį ir pasiekė 
naują Europos rekordą. Jų tarpe ir R. Va
liulis.

Kalbant apie Valiulį, pasakytina, kad 
anglų televizijos pranešėjas, o 'taip pat ir 
televizijos ekranas išrašė, jog estafetėje jis 
bėgs trečiuoju. Laukėme jo pasirodant, o 
sulaukę gėrėjomės gražiai nuaugusiu, grei- 
takoju „Valiuliu". Pasirodo, buvo pakeis
ta, ir Valiulis bėgo pirmuoju. Pasikeitimas 
nebuvo praneštas, tai taip ir neteko įsižiu
rę į tikrąjį Valiulį. Tuo trečiuoju bėgo N. 
Čarneckis.

Biržuose gimęs Vladas Turla, Sov. Są
jungos kulkinio šaudymo čempionas, grei- 
tašaudoje pistoletu į šešėlius iš 600 galimų 
taškų surinko 595 ir pasiekė 4 vietą.

Telšiškė Jadvyga Putinienė, Lietuvos 
ieties metimo rekordininkė, nons buvo pa
siekusi finalą, žaidynių pabaigoje pateko 
į 11 vietą.

Ilgų distancijų veteranas Aleksandras 
Antipovas (gimęs Kupiškio aps.) 10 km 
bėgimo distancijos nepajėgė baigti — ne
teko jėgų ir turėjo pasitraukti. Tą dileną, 
kaip rašoma, Maskvoje buvę 30 laipsnių 
(karščio.

Vilniuje gimusi Galina Murašova disko 
metime pasiekė 7 vietą.

Vyrų krepšinio rinktinė komanda (joje 
dalyvauja Sergėjus Jovaiša, gimęs Anykš
čiuose) turėjo pasitenkinti trečia vieta ir 
bronzos medaliu.

Valdemaras Novickis, Kauno veterina
rijos akademijos studentas, žaidė ranki
nio komandoje ir išsikovojo sidabro me
dalį.

Vandens sporte Taline .aštuonvietėje 
dalyvavo 2 sportininkai ilš Lietuvos: Jonas 
Nammontas ir Jonas Pinskas. Komanda 
■pateko į trečią vietą, ir jie abu pelnė po 
bronzos medalį.

1.000 m nuotolio baidarininkas kaunietis 
Ramutis Višinskis į finalines varžybas ne
pateko.

Regina Baltutytė, gimusi Jakšiiškių kai
me, Anykščių aps., 'buvo, aštuonvietės 'bai
darių komandos atsarginė.

Kaip sekėsi kitiems 2 atstovams — bai
darininkams iš Lietuvos, Trakuose gimu
siai Natalijai Kalašnikovai ir iš Irkutsko 
srities kilusiam Jonui Zautrai, spaudoje 
žinių neteko užtikti. Atrodo, kad jie buvo 
atsarginiai.

Reikėtų nepamiršti ir visos eilės tų 
olimpinių sportininkų trenerių— A. Gra- 
žjūno, A. Staro, A. Kukšto, A. Krasaičio, 
V. Kontvainio, A. Civinsko, A. Gedmino, 
R. Vidmanto ir daugelio kitų, kurie prisi
dėjo prie tų olimpiečių laimėjimų. Čia, 
žinoma, įskaitytinia ir dalis vyriausiųjų 
Maskvos trenerių.

Kai vyko Maskvos olimpiados žaidynės, 
anglų spauda ir televizija sportininkus iš 
Lietuvos vadino sovietais, o dažniausiai 
rusais. Olimpine proga Maskvoje išleisto
je knygoje „TSRS olimpinė komanda“, ku
rioje supažindinama su sportininkais, ne
buvo pažymėta, kad jie yra iš Lietuvos. 
Tiesa, metrikoje pažymima, kur gimęs, ku
riai sporto šakai atstovauja ir kuriam 
mieste. Daugeliui anglų sporto komenta
torių sunku net ištarti kai kurias kitatau
čių pavardes, tai nėra ir ko laukti, kad 
jie pasidomėtų, kur tas Vilnius, Šilutė, 
Biržai, Klaipėda ar Kaunas.

Priminta, kad šuolio į tolį pasaulio re
kordininkė, pirmoji moteris, peržengusi 7 
metrų ribą, Vilma Bardauskienė Maskvos 
olimpiadoje nedalyvavo, nors pavasario 
varžybose ji buvo parodžiusi neperblo- 
giausią rezultatą. Matyt, tiek neužteko.

Olimpiados šuolio i tolį varžybose net 
trys moterys peršoko 7 metrų ribą. Aukso 
medalį išsikovojo rusė T. Kalpakova, nu
šokusi 7 06 cm. V. BardauSkienės rekor
das 7 09 cm dar kol kas saugus, nepra
lenktas. Marė B.
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Kronika
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Tautinės Paramos Fondo Valdyba nori 
priminti visiems DBLS skyriams, Ikad š. 
m. (balandžio mėn. skyrių atstovų suvažia
vimas priėmė tokį nutarimą: kiekvienais 
metais rugsėjo mėn. tautinės šventės mi
nėjimo proga kiekvienas skyrius pasi
stengs surinkti galimai daugiau aukų T. 
P. Fondui.

T. P. Fondo valdyba prašo kiekvieną 
DBLS skyrių 'šį nutarimą sėkmingai įvyk
dyti renkant aukas, suruošiant loterijas, 
užverbuojant naujus nuolatinius Fondo 
rėmėjus, kur yra klubai, skiriant minėji
mo dienos pelną ir t. t.

Pinigus prašome siųsti Lietuvių Namų 
adresu Londone, pažymint, kad pinigai 
skiriami Tautinės Paramos Fondui.

Fondo Valdyba taria nuoširdų ačiū.

SENATVĖS PENSIJA ARTIMIESIEMS
■Lietuviai, turintieji (britų pilietybę, ga

li gauti Lietuvoje esančiai siavo žmonai 
senatvės pensiją.

Tuo reikalu platesnių informacijų gaus 
parašiusieji šiuo adresu:

®r. Daunoras, 14, Priory Rd. Kew, Sur
rey TW9 3DF.

(Atsakymui prašoma pridėti p. ž. 12 
PA

AUKOS SPAUDAI
Spaudai paremti aukojo 8 sv. P. Gimis, 

po 5 sv. B. Kijauskas, R. V. Levėlaitės ir
K. Petrauskas, 3 sv. M. Sveikutis, 2,50 sv. 
P. Sarapinas, 2 sv. P. Vencaitis.

Pov. Bružas — 1.000 belgiškų frankų.

NAUJI PRENUMERATORIAI
„Europos Lietuvį“ užsisakė: V. Šakalys 

(Vokietija), E. Schmidt (Prancūzija), P. 
Zagorskas (Britanija) ir B. Vieraitis 
(■Britanija).

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGA — PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS ŠEIMOJE
Rugpiūčio 1'6-18 d. d. PlLB valdybos pir

mininkas ir PLB darbų koordinatorius 
inž. Vytautas Kamantas ir p. Kamantie- 
nė lankėsi Londone.

Sekmadienio ryte jie lankėsi šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje, kur šv. Mišias 
laiilkė kun. J. Sakevičius. Per pamokslą 
jis priminė apie naująją lietuvišką auką, 
1980 m. vasario 1 d. mirusį kun. Virgili
jų JAUGHLĮ. Mišioms giedojo J. ČefV 
nio vadovaujamas bažnytinis choras, o 
vargonais grojo V. O'Brien.

Po šv. Mišių parapijos svetainėje V. 
Kamantas padarė pranešimą (žiūrėk 
„Dirbame Lietuvos labui“). Vėliau vyku
siose diskusijose inž. Vytautas Kamantas 
pranešė PLB valdybos nutarimą, kad 
nuo 1980 m. liepos 1 d. Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjunga formaliai atsto
vauja Didžiosios Britanijos lietuviams Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės šeimoje.

Sekmadienio vakare V. Kamantas ta
rėsi su DBLS-gos Centro V-ba ir „Euro
pos Lietuvio“ redakcija. Pirmoji darbo 
diena buvo užbaigta vaišėmis Lietuvių 
Namuose.

Pirmadienio vakare dnž. V. Kamantas 
ir p. Kamantienė aplankė Lietuvos Atsto
vą V. Balidką ir p. Balickienę.

Tos pačios dienos vidudienį V. Kaman
tas ir ponia išskrido į JAV-bes.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
J. Struoginis — 10 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

Londonas
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS IR 

KONCERTAS
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio 

klubo salėje (345a Victoria Park Rd., 
London E9) rugsėjo 7 d., 6 vai. vakaro, 
bus Tautos šventės minėjimas-koncertas.

Pirmą kartą Londone pasirodys ir pro
gramą atliks aktorė-solfetė Elena Blandy- 
tė, nuolat gyvenanti Čikagoje, JAV.

LIETUVIŲ NAMUOSE
Vasaros atostogų metu Oldhame pas te

tą Oną Ramonienę viešėjo Regina ir Va
lentina Lelėvaitės iš JAV.

Kelioms dienoms jos buvo atvykusios į

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.

Londoną ir lankėsi „E. L.“ redakcijoje.
Iš Vokietijos „E. L.“ skaitytojas K. Pet

rauskas su žmona atostogavo Lietuvių 
Namuose.

LIETUVIO DAIL. DARBAI MENO 
PARODOJE LONDONE

Dailininko Algio Švėgždos meno darbai 
yra išstatyti Fiiishenio Meno Galerijoje, 30 
King Street, St. James's, London SW1.

Parodą galima lankyti kasdien nuo 10 
vai. aki 5.30 vai. p.p., o šeštadienį — nuo 
10 vai. iki 12.30 vai. p.p.

Paroda veiks iki rugsėjo 12 d.

LIETUVIŲ DIENŲ REDAKTORĖ 
LONDONE

„Lietuvos Dienų“ leidėjo Antano F. Sky
riaus duktė, Rūta Skirtus, MPA, iš Kali
fornijos, spaudos reikalais atvyko į Lon
doną ir lankėsi Lietuvių Namuose, „Eu
ropos Lietuvio“ redakcijoje. Rūta Skirtus 
yra „Lietuvių Dienų“ angliškos dalies re
daktorė.

KARALIENĖ MOTINA STASIUI 
KASPARUI

Stasys Kasparas gavo tokį iš Britanijos 
karalienės motinos Elizabeth būstinės 
Clarence House atsiųsta ir freilinos Bos- 
set pasirašytą rugpjūčio 4 d. laišką:

„Karalienė Elizabeth, karalienė moti
na, prašė mane padėkoti tamstai ir vi
siems Lietuvų Katalikų Bcindruomtnės 
Didžiojoje Britanijoje nariams už sveiki
nimus Jos Didenybės 80 m. amžiaus su
kakties proga.

Karalienė motina sujaudinta, kad tams
ta malonėjai parašyti jai, ir aš siunčiu 
tamstai Jos Didenybės nuoširdžią padė
ką.“

Liet. Sodyba
TAUTINĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Lietuvių Sodybos skyrius, 
rugsėjo 13 d., (šeštadienį), 7 vai. vakare 
ruošia Tautinės šventės Minėjimą.

Minėjimas įvyks Sodyboje, Headley 
Parke.

Skyriaus nariai ir svečiai yra maloniai 
prašomi į šį minėjimą gausiai atsilanky
ti.

Skyriaus Valdyba

Bradfordas
A. GERDŽIUNO SUKAKTIS

Rugpiūčio 3 d. Vyties klube jaudrus vi
suomenininkas Algis Gendžiūnas, daly
vaujant apie 60 svečių, 'atšventė savo am
žiaus penkiasdešimtmetį. Gimęs 1930 m. 
rugpiūčio 3 d. Suv. Kalvarijoje, neturėjo 
progos ilgesnį laiką džiaugtis gyvenimu 
laisvoje Lietuvoje.

Su tėvais ir trimis seserimis ūgterėjęs 
berniukas atsidūrė Vokietijoje, iš ten emi
gravo į Angliją ir įsikūrė Oldhame, kur 
numirė motina, o paskum tėvas. Būdamas 
judrus, energingas, įsijungė į skautų 
veiklą, talkininkaudamas jų šventėse, o 
taipgi kasmetinėse stovyklose. Persikėlęs 
į Huddersfieldą, ligi šiol aktyviai daly
vauja Bradfordo Vyties klubo veikloje, 
'būdamas valdybos nariu, o prireikus — 
nepakeičiamu artistu.

Kai linksmai nusiteikę sveteliai susėdo 
prie gėlėmis papuoštų stalų, kun. kapelio
nas palaimino gausius patiekalus. Skcnė- 
janitiis Algio žmonos Irenos ir šeimos bei 
talkininkių kulinarijos lietuvišku išradin
gumu, klubo pirm. V. Gurevičius šiltai 
pasveikino sukaktuvininką, perdavęs es
tafetę A. Bučiui, kuris perskaitė „didžiu
lį“ sveikinimą ir įteikė klubo dovaną. Nu
aidėjus „Ilgiausių metų“ linkėjimams, 
kun. J. Kuzmickis palinkėjo ir ateityje 
neaipleisti lietuviškos veiklos barų. Trum
pai drūtai pasveikino skautn. A. Jakima
vičius, po kurio šiltų linkėjimų pažėrė P. 
Vasis ir su savo seksteto nariais sutrau
kė „Laiilmingų metų“. A. Gerdžiūnas, vei
kiamas draugiškos nuotaikos, padėkojo 
visiems už gražius linkėjimus bei dova
nas. Oficialią dalį užbaigė P. Vasis, per
skaitęs šūsnį įvairiausių sveikinimų. Ta
da atėjo eilė skautų ženklu papuoštam 
tortui ir kavutei.

Ilgai aidėjo dainos, linksmi pokalbiai, 
o visą pobūvį foto (kamera įamžino sve
čias iš Rochdalės, Motuzą. Sekmadienį, pa
čią gimimo dieną, gražus būrelis susirin

ko šventės pabaigai — lietuviškų pietų.
Po dažnų priėmimų, atžyminčių kurio 

nors lietuvio mirtį, ši dar energingo ir 
veiklaus A. Gerdžiūno 50 m. amžiaus su
kakties šventė padvelkė gražiu atsinauji
nimu.

Ilgiausių metų!
J. K.

MIRĖ KAZYS JAKUTIS
Liepos 23 d. Ilkley ligoninėje po ilgos ir 

varginančios ligos paliko šį pasaulį Ka
zys Jakutis. Gimęs 1901 m. lapkričio 16 d. 
Stašnionių km., Rimšės vis., Zarasų aps„ 
ūkininko šeimoje, nuo mažens mokėsi ir 
dirbo. Paaugęs įsijungė į lietuvišką veik
lą, globodamas vilniečių šv. Kazimiero 
raistinę. Pašauktas tarnauti lenkų kariuo
menėje, pasiekęs jaun. puskarininkio 
laipsnį. Už lietuvišką veiklą teko Vilniaus 
krašte nemaža nukentėti. Vedęs augino 
tris dukteris ir sūnų, dirbdamas lietuviš
kose įstaigose. Nelengva buvo ir vokiečių 
okupacijos metu, kai įdūkę naciai nušovė 
jo motiną. Negerovių patyrė ir jo tėvas — 
Rimšės viršaitis.

Karo nublokštas į Vokietiją, didžiai ap
gailestavo Lietuvoje likusią šeimą, kurią 
kiek išgalėdamas rėmė siuntiniais. 1947 
m. emigravo į Angliją, o 1956 m. įsikūrė 
Bradfordo priemiestyje Shipley, dirbda
mas tekstilėje. Sunkus darbas dulkiname 
Selby malūne suardė Kazio sveikatą: se
natvės rūškanas dienas praleido ligoninė
se. Ligi mirties jį globojo Aug. čebatariū- 
nas, jo testamento vykdytojas.

Liepos 30 d. šv. Onos bažnyčioje apsčiai 
susirinko velionio draugų pasimelsti už jo 
vėlę. Vargonams palydint, gedulingas Mi
šias aukojo kun. J. Kuzmickis, sugiedojęs 
Lilbera. Pamoksle iškėlė a. a. Kazio gilią 
tėvynės meilę, tautinį susipratimą, giliai 
krikščionišką sielą. Po pamaldų specialiu 
autobusu visi palydėjo į Bowling kapines.

Po laidotuvių Vyties klube A. čebata- 
riūnas, geroms moterims talkininkaujant, 
surengė jaukų priėmimą. Laimindamas 
vaišėmis apkrautus stalus, (kun. kapelio
nas pasidžiaugė gausiai susirinkusiais ve
lionio draugais. Klubo vardu kalbėjęs A. 
Bučys pažymėjo velionio draugiškumą, 
klubo palaikymą, lietuvišką jo sąmonę. 
A. Čebatariūnas (prabilo į lenkų tautybės 
dalyvius, dėkodamas už draugiškumą, šv. 
Mišių aukas. Lenkų vardu kalbėjęs T. Ja- 
kiel gražiai išryškino a. a. Kazio krikščio
nišką sielą, pastebėjęs, kad, jei visi būtų 
tokie kaip velionis, pasaulis būtų laimin
gesnis.

Tegu žino Lietuvoje tebegyvenanti ve
lionio žmona ir vaikai, kad a. a. Kazys vi
są laiką gyveno praeities atsiminimais ir 
jų niekad nepamiršo. Amžiną atilsį!

Derby
KNYGOS PRISTATYMAS PARODOJE
Puošnioje Derbo priemiesčio (bibliote

koje rugpiūčio 5-31 dienomis vyks lietu
vių suorganizuota paroda, kurioje bus pri
statyta visur didelio dėmesio susilaukusi 
dailininkų Tamošaičių knyga „Lithua
nian National Costiuimes“.

Parodos eksponatus, be to, sudarys kny
gos .tautiniai rūbai, audiniai, gintaras, 
tautinių rūbų nuotraukos, juostos, Lietu
vos žemėlapis ir iš dail. Tamošaičių gau
tos medžiagų atkarpos.

Biblioteka atdara nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. popiet (šeštadieniais 9-12 vai.). Ad
resas: Alleriree Library ,'Park Farm Cen
tre, Allestree, Derby.

DBLS Derbio Skyriaus Valdyba

EKSKURSIJA Į MANČESTERĮ
DBLS Derby skyriaus valdyba organi

zuoja ekskursiją į (Mančesteryje rugsėjo 
27 d. DK Bendrijos rengiamąjį sąskrydį.

Norintieji ekskursijoje dalyvauti, pra
šomi iki rugsėjo 12 d. registruotis pas 
valdybos narį J. Valentiną (7 Brennfieid 
Av., Derby, tel. 372452) ar pas V. Junoką 
(34 Vallley Rd., Littleaver, Derby, tel. 
760346). Kelionės kaina — 3,50 sv.

Skyriaus valdyba

Manchesteris
ALEKSUI KUZMICKUI 80 METŲ 

AMŽIAUS
„šiaurės Anglijos Lietuvių Biuletenyje“ 

rašoma, kad Eccles (Mančesteryje) gyve

nąs Aleksas Kuzmickas jau balandžio 8 d. 
sulaukė 80 m. amžiaus.

Po karo atvykęs į Britaniją ir apsigyve
nęs Eccles, jau 1949 m. stipriai įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Dirbo DBLS skyriuje, 
DBLS apygardos vadovybėje ir keletą me
tų pirmininku. Net septynetą meitų pirmi
ninkavo Mančesterio lietuvių klubui ir 
daug metų išdirbo jo valdybose.

Įvertindamas jo nuopelnus, klubas 1966 
m. Aleksą Kuzmicką yra išsirinkęs savo 
garbės nariu.

ANGLIJOS LIET. KAT. B-JOS 
SĄSKRYDIS

Rugsėjo 27 d., šeštadienį, Mančesterio
L. K. 'bendrija ruošia Cheetham Town 
Hall, Cheetham .Manchester 8, Anglijos 
Katalikų Bendrijos sąskrydį.

5 vai. vakare bus bendros pamaldas St. 
Chad's bažnyčioje, kuri yra kitoje gatvės 
pusėje nuo Cheetham Town Hallės.

6 vai. v. minėtoje salėje vyks tolimesnė 
šio sąskrydžio programa.

Meninę dalį atliks Nottinghamo lietu
vių choras „Gintaras“, Gloučesterio lie
tuvių tautinių šckių grupė ir kiti.

Po programos bus šokiai. Veiks baras 
ir užkandinė.

Kviečiame visus atvykti į šį sąskrydį, 
kuris įvyksta kartą metuose ir vis kitoje 
Anglijos vietoje.

M. L. K. B. valdyba

ONŲ BALIUS
Liepos 26 d. Onos surengė lietuvių Ku

be oninių balių-pobūvį. Dalyvavo 4 Onos 
(deja, dar ne visos) ir gražus būrys atsi
lankiusių į pobūvį. Onos parūpino maisto 
ir pradžiai po stikliuką, o vyrai prisidėjo 
gėrimu. Vaišes gražiai :ir turiningai pa
ruošė V. Virbickienė.

Visi atsilankiusieji pasidžiaugė tuo ba
liumi ir gražiu laiko praleidimu. Visi 
Onoms sugiedojo Ilgiausių metų.

Ta proga apie Onas gražų žodį įtarė klu
bo pirm. V. Kupstys, kan. V. Kamaitis ir 
D. Banaitis. Į sveikinimus ir kalbas atsa
kė O. Ramonienė ir O. Virbickaitė.

Visos dalyvavusios Onos yra daug pa
sidarbavusios Mančesterio lietuvių kultū
riniame ir viuomeniniame gyvenime ir 
pavargimo žymių dar neįrodo.

Kartu savo gimtadienį atšventė Alb. 
Stankevičius.

Šios garbingos šventės proga visi nuo
širdžiai sveikiname Onas ir linkime joms 
kloties tolimesniame jų gyvenime ir veik
loje.

A. P-kis

MIRĖ DONATAS SVOLKINAS
Rugpiūčio 5 d. Bangor, Š. Valijoje, D. 

Sveikinas, atostogaudamas pas savo vai
kus, buvo ištiktas širdies smūgio ir, nu
vežtas į vietos ligoninę, kur, neatgavęs 
sąmonės, mirė. Buvo 55 m. amžiaus.

Donatas gimė 1925 m. gruodžio 24 d. 
Jonavoje. Jo tėvas turėjo ant Neries kran
to žymią baldų dirbtuvę. Ligi karo Dona
tas lankė gimnaziją. Vėliau (buvo paimtas 
į Reicho darbo tarnybą. Karo galo sulau
kė būdamas prie ginklo Jugoslavijoje. Iš 
ten atsidūrė Australijoje, iš kurio 1947 m. 
atvyko į Angliją. Pradžioje dirbo žemės 
ūkyje, vėliau išėjęs reikiamą mokslo kur
są, gavo norimą darbą elektros jėgainėje 
netoli Mančesterio, ir ten dirbo iki mir
ties. 1954 m. vedė vokietaitę ir susilaukė 
4 sūnų ir dukters. Vėliau išsiskyrė. Ilgą 
laiką (gyveno vienišas M. lietuvių klube. 
Buvo 'klubo V-bos narys. Buvo visiems 
draugškas, sąžiningas, negėrė ir nerūkė.

(Sudegintas rugsėjo 8 d. Bangor, š. Va
lijoje. Liko 4 sūnūs, duktė ir Lietuvoje 
motina, sesuo ir giminės.

Ilsėkis, Donatai, ramybėje.
Jo šeimą ir gimines visi giliai užjaučia

me ir 'kantu liūdime.
A. P-kis

Nottinghamas
LINK MANCHESTERIO

Į didįjį lietuvių sąskrydį Mančesteryje 
rugsėjo 27 dieną jau yra iš Nottinghamo 
užsakytas autobusas. Kelionei prašoma ne
delsiant užsirašyti ir įmokėti po 2 sv. 50 p. 
Lietuvių Židinyje, telef. 0602-865738, arba 
pas K. Bivainį, telef. 0602-411119, ar pas 
Igną Šimkų, telef. 0602-865738.

RUDENS SĄSKRYDIS IR TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 6 d. Ukrainiečių salėje (30 Ben- 
tink Rd.) Nottinghamo DBLS skyrius ren
gia tradicinį Britanijos Lietuvių Sąjungos 
metinį sąskrydį ir Tautos šventės minėji
mą.

Programą atliks: solistė-aktorė Elena 
Blandytė iš JAV, pirmą kartą koncertuo
janti D. Britanijoje, D. Britanijos tauti
nių šokių 'grupė „Lietuva“ ir Nottingha
mo meninės pajėgos.

Po programos Šokiai, bufetas, vaišės, 
loterija.

Pradžia 6 vai. vakaro.

Škotija
Rugpiūčio 16 d. įvyko oficialus Škoti

jos Lietuvių Klubo Bellshille atidarymas. 
Dalyvavo (daugiau kaip 100 asmenų iš 
įvairių Škotijos vietovių, tarp jų ir Lie
tuvių Namų Bendrovės pirm. J. Alkis, 
atstovaudamas DBLS ir jos institucijoms.

Iškilmingosios vakarienės metu įvyku

sį faktą svečiams pristatė Klubo pirm. J. 
Bliūdžius, supažindindamas susirinkusius 
su valdybos nuveiktais darbais ir pastan
gomis padaryti šį Klubą lietuviškos veik
los centru, kuris tarnautų visoms organi
zacijoms ir jaunimo 'reikalams.

Oficialaus Klubo atidarymo atlikti jis 
pakvietė svečią J. .Alkį, (kuris savo žodyje 
išreiškė viltį, kad šis klubas taps Škotijos 
lietuvių veiklos centru ir išvystys dar di
desnį (bendravimą su lietuviškomis kolo
nijomis Didž. Britanijoje ir gražiai veiks 
PLB šeimoje.

L. N. Bendrovės pirm, sveikino susirin
kusius PLB valdybos ir DBLS vardu, lin
kėdamas vietiniam skyriui sėkmingos 
veiklos Škotijoje.

Po vakarienės erdvioje salėje vyko 'šo
kiai su tradicine lietuviška ir škotiška 
muzika jaukioje ir draugiškoje atmosfe
roje.

Bellshillo lietuviai labai didžiuojasi sa
vo nauju klubu, kurio pastatymas buvo 
baigtas praeitais metais. Tai padaryta su 
vietinės valdžios pagalba, kuri, nugriovus 
senąjį lietuvių klubą, matė reikalą ir pa
reigą suteikti lietuvių kolonijai sąlygas 
tolimesnei veiklai.

Aišku, kad naujuose pastatuose daug 
darbo reikės dar įdėti vidaus pagražini
mui ir įvairiems įrengimams, ir tai jau 
yra pačių lietuvių reikalas. Jau ir dabar 
labai daug darbų atlikta, pvz., įrengtas 
baras, ir tai atliko keli nariai, vadovau
jant pačiam pirmininkui.

Klubas yra jaukioje vietoje, turi didelį 
žemės plotą, bus pakankamai vietos prie
statams ir mašinoms pastatyti.

Labai džiugu, kad mūsų Škotijos lietu
viai turi sąlygas ir entuziazmo bendrai 
ir vieningai veikti ir linksmintis savo pa
talpose.

Linkime jiems sėkmės ir vienybės jų 
ateities darbuose.

Vokietija
MALDININKŲ KELIONĖ Į 

OSNABRUECKĄ
Šį rudenį rugsėjo 28 d. aplankysime OS- 

nabruecką, kuris prieš 1200 metų apsi
krikštijo, kur buvo įsteigta vyskupija ir 
kur ir dabar tebegyvena Hamburgo, Bre
meno, Schleswig-Holstein krašto ir dali
nai Niedersachsen — Žemutinės Saksoni
jos krašto vyskupas.

Iš Hamburgo vyksime specialiu autobu
su ir privačiomis mašinomis. Turėsime 
nuvykti ir susirinkti prie katedros. Ten 
bus jau susirinkę ir kitų tautybių grupės: 
italai, ispanai, kroatai, lenkai, korėjiečiai. 
Pamaldos vyks 'toje Seniausioje katedroje. 
Kiekviena grupė stengsis pasirodyti šioje 
šventovėje tautiniais drabužiais, Su savo 
tautinėmis vėliavomis ir tautiniais inicia
lais papuošta žvake, kuri išreiškia kiek
vienos tautos religinį gyvastingumą. J. E. 
vysk. dr. Helmut Wittier mus pasitiks, 
pašventins žvakes ir jas priims, pastatys 
ant didelių žvakidžių ir atlaikys Šv. Mi
šias bei pasakys pamokslą. Pontifikalinių 
Mišių metu giedos katedros choras, o po- 
vieną giesmę užtrauks kiekvienas tautos 
maldininkų grupė. Po Mišių 'bus bendri 
pietūs. Paskui bus paskirų tautybių pasi
rodymas su kultūrine programa ir įžymy
bių lankymas. Mes, lietuviai, planuojame 
suruošti didesnio masto sąskrydį su kul
tūrine programa bei lietuviškomis vaišė
mis. V. Š.

PASKUTINIOJO KARO INVALIDAS
Liudvikas Pikelis iš Australijos lankė

si Hamburge.
Jis čia pasiliko, iki jam pagamino ko

jos protezę. Šis linksmų plaučių tautietis 
papasakojo daug įdomių dalykų iš Aus
tralijos lietuvių gyvenimo. Jis turi žmoną 
ir 4 dukras.

PADĖKA
Dėkojame Londono lietuviams, kurie, 

pasibaigus Skautų stovyklai Sodyboje, nuo
širdžiai ir vaišingai priėmė stovyklautojus 
iš Vakarų Vokietijos.

„Aušros“ tuntas ir Jūratės draugovė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
GLOUCESTERYJE — rugpiūčio 30 d., 

12.30 vai., šv. Petre.
STROUDE — rugpiūčio 30 d., 17.30 vai. 

Išpažintys prieš Mišias.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 31 d., 11.15 

vai., Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — rugpiūčio 31 d., 

14 vai., šv. Petre.
CO VENTRYJE — rugpiūčio 31 d., 16 vai., 

šv. Elzbietoje.
NOTTINGHAME — rugsėjo 7 d., Šilu

vos Marijos — Tautos šventės pro
ga, 11.15 vai. židinyje. Dalyvaus ir 
Škotijos lietuviai.

NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Šiluvos 
Marijos — Tautos šventė, 19 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 14 d., 11.15 
vai., židinyje,

KETTERINGE — rugsėjo 14 d.. 14 vai., 
Šv. Eduarde.

NORTHAMPTONE — rugsėjo 14 d., 18 
vai., šv. Lauryne, Craven Street.

NOTTINGHAME — .rugsėjo 21 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — rugsėjo 21 d., 14 vai., Brid
ge Gate.

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 21 d., 17 
vai., Šv. Petre - Pauliuje, North St. ■
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