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LI ETŲ VIS
SVEIKINIMAS

VYT. KAMANTAS EUROPOJE

XXIX-sios Europos lietuviškųjų studi
jų savaitės dalyviai, susirinkę Anglijoje
iš (devynių Vak. Europos šalių ir užjūrio,
išklausę (pranešimų apie „LKB Kronikos1“
dešimtmeti, reiškia gilių pagarbų ir meilę
Kronikos leidėjams, redaktoriams (r bend
radarbiams, o ypač tiems, kurie nukentėjo,
remdami šį nenuslopinamų tautos sąžinės
balsų.
Dėkodami Viešpačiui už praėjusį „LKB
Kronikos“' dešimtmetį, prašome palaimos
visiems, nuo kurių priklauso, kad Kroni
ka, kaip iki šiol, toliau sėkmingai faktų
kalba (skelbtų Lietuvos Katalikų Bažny
čiai įdaromas skriaudas ir liudytų pasau
liui nepalaužiamų lietuvių tikėjimų ligi ga
lutinės tiesos ir teisės pergalės mūsų Tė
vynėje.
Šis sveikinimas buvo priimtas visų Stu
dijų Savaitės dalyvių ir perduotas Lietui
vai radijo bangomis.

kun. B. Liubln-ą palaikomas ryšis su Va
sario 1-6 d. gimnazija Vokietijoje. LB re
mia lituanistikos kursus bei seminarus.
Siunčia -mokytojus bei paskaitininkus į
įvairius kraštus. Bet didžiausias darbas,
kuris pareikalaus daugiausia lėšų, bus Li
tuanistikos katedra prie Čikagos universi
teto. Tam tikslui iki 1987 m. reikia sudary
ti 750.000 dolerių. Laukiama, kad prie tos
Kalbėdamas Studijų Savaitėje, inž. Vyt. sumos sudarymo prisidės visuose kraštuo
Kamantas pažymėjo, kad pagrindinis PLB se gyveną lietuviai.
-siekimas yra sujungti visus už Lietuvos
Politinė veikla
ribų atsidūrusius lietuvius į bendra, 'dide
Politinėje veikloje PLB Valdyba artimai
lę šeimą, tautiniams tikslams ir uždavi
bendradarbiauja su- Lietuvos diplomatine
niams siekti:
padėti heroiškai kovojančiai' lietuvių -tarnyba, su Lietuvių Informacijos Centru
tautai atgauti laisvę ir valstybinę Lietu New Yorke, bandoma veiklą suderinti su
VLIKu. Buvo paruoštas memorandumas
vos .nepriklausomybę;
išeivijos lietuvių tarpe ištaikyti Ir ug dėl Sov. Sąjungos dekolonizacijos, jis įteik
dyti tautinę gyvybę ir gilų tautinį sąmo tas JTO.
Madrido konferencijoje dalyvavo Rimas
ningumą.
Ceson-i's, kuriam ten pavyko užmegsti
draugi-škute santykius su D. Britanijos de
PLB istorija
legacijos nariu Michael Tait.
Dr. J. Šliupo rūpesčiu jau prieš 100 me Per pastaruosius metus, PLB išleido at
tų, tiksliau pasakius, 1885 m., JAV buvo skiromis knygelėmis Lietuvos pogrindžio
įsteigtas Visų Lietuvininkų Susivieniji 8 leidinėlius, kurie dabar yra prieinami
mas Amerikoje, kuris deja ilgainiui suiro.
išeivijos skaitytojams.
Prie® 50 metų, t.y. 1932 m., Kaune buvo
PLB Valdyba palaiko ryšius su lenkų
įsteigta Draugija Užsienio Lietuviams
emigracija Amerikoje. Praeitais metais
Remti, kuri veikė iki karo pradžios. 1935
-turėjo pasikalbėjimą su Amerikos lenkų
m. Kaune įvykęs pirmasis Pasaulio lietu
tarybos pirmini-nlku ir pareiškė jam soli
vių kongresas įkūrė Pasaulio Lietuvių Są darumą 1 enkų tautos kovoje dėl laisvės.
jungą.
Iš antros pusės, PLB kreipėsi' raštu į po
Prieš 36 metus, 1946 m. Hanau mieste,
piežių ir Balstogės arkivyskupą dėl lietu
Vokietijoje, įvyko lietuvių tremtinių at
viškų pamaldų Seinų katedroje.
stovų suvažiavimas, kuriame 'buvo įkurta
(Santykiai su buv. Lietuvos žydais per
pokarinė Lietuvių Bendruomenėj. 1949
paskutinius metus 'įėjo -į naują fazę, kai
metais buvo paskelbta LIETUVIŲ CHARtam tikra Izraelio veikianti- organizacija
TA ir PLB santvarkos laikinoji nuosta
pradėjo skųsti kelis lietuvius dėl tariamo
tai.
(bendradarbiavimo su naciais karo metu.
Inž. Vyt. Kamantas pacitavo pagrindi
Ryšium su- tais skundais, JAV Teisingumo
nius Chartos punktus:
ministerijos speciali komisija ruošia -by
. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruo las prieš kelis lietuvius, dėl tariamo nele
menė. .
galaus jų įvažiavimo į Ameriką.
Niekas negali būti prievartaujamas (sa
Šiais metais PLB atstovai buvo du kartu
vo ryšį su tautine bendruomene nutraukti. priimti Baltuose Rūmuose, Vašingtone.
Pasaulyje pasklidę lietuviai (sudaro vie Kovo 10 d., kai buvo paskelbta Afganista
ningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
no -diena, ir liepos 19 d. — Baltijos (kraštų
2. žmogus turi prigimtąja teise laisvai diena. Kiek anksčiau PLB pirmininkui te
išpažinti ir ugdyti savo tautybę.
ko trumpai kalbėtis su popiežium Vatika
Lietuvis lieka (lietuviu visur ir visada. ne.
Savo tėvų išlaikytą gyvybę lietuvis per
PLB rūpesčiu patenkinamu būdu sutar
duoda ateities kartoms, kad amžinai gy ta su Vašingtonu dėl Lietuvos diplomati
ventume.
nės tarnybos tęstinumo. Pažymėtina taip
3. Kalba yra stipriausias tautinės bend pat veikla kitose srityse: -PASAULIO LIE
ruomenės ryšys.
TUVIO leidimas, Jaunimo reikalai, Pasau
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė (gar lio Lietuvių Dienų ir PLB Seimo ateinan
bė.
čiais metais organizavimas.
4. Šeima yra tautos gavybė.
Lietuvis (kuria lietuvišką šeimą.
Ateities veikla
5. Tautinė kultūra (yra kelias į tarptau
PLB yra numačiusi' toliau leisti Lietu
tinį pripažinimą ir bendravimą.
vos pogrindžio leidinių reprodukcijas kny
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kul gelių pavidale. Ruošiama išleisti knygą
tūra įneša savaimingą indėlį į visuotinius -apie Bibentropo - Molotovo sutartį l-r slap
žmonių giminės laimėjimus.
. .
tus priedus.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti
Pasibaigus Studijų Savaitei, PLB pirm.
sąlygas (tautinei kultūrai. .
Vyt. Kamantas vyksta -aplankyti Miunche
6. Valstybė įra .aukščiausioji tautinės ną, kur kalbėsis su Laisvės Radijo admi
bendruomenės organizacija. .
nistracija ir vietos lietuviais, o po to —
Valstybinė (nepriklausomybė yra tauti- į Romą. Iki meti; pabaigos dar yra numa
kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji są tyta 12 svarbesnių posėdžių, kur PLB pir
lyga.
mininkas turės dalyvauti, atitrūkęs nuo
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu savo uždarbiai© darbo.
lietuvis (kovoja, (kad apgintų ir išlaikytų
Inž. Vyt. Kamantas, baigdamas savo
nepriklausomą Lietuvos valstybę. .
pranešimą, pasakė: „Dirbame 'bendram
tikslui, siekdami' padėti lietuvių tautai at
Dabartinė |PLB Valdyba
gauti laisvę ir valstybinę nepriklausomy
PLB Valdyboje yra 12 narių, kurie dir bę. Prie -to darbo kviečiame visus lietu
ba jau ketvirti metai, .tęsdami buvusių vius“.
valdybų pradėtus- darbus, ir vykdo 1978
m. Toronte įvykusio PLB Seimo nutari
AGCA DIRBO UŽ |KGB PINIGUS
mus bei PLB konstitucijos nuostatus. Val
dyba taip pat derina pasaulio lietuvių švie
Turkas, -šovęs į popiežių praeitais me
timo, -tautinės kultūros, politinę ir Lietu tais Romoje, buvo KGB, sovietų sla-ptcs
vos laisvinimo veiklą, šalpą, ekonominę tarnybos, pasamdytas. Tas paaiškėjo da
pagalbą ir apskritai visokį lietuvišką dar bar iš straipsnio 'READERS DIGEST.
bą; palaiko ryšius su tarptautinėmis or Straipsnį parašė Amerikos žurnalistė
ganizacijomis, leidžia spaudą. Per dabar Claire -Sterling, dirbanti Ramoje. Ji yra
tinę kadenciją Valdyba jau turėjo 44 po knygos „Teroro tinklas“ autorė.
sėdžius.
Claire Sterling aiškina, kad turkų tero
Valdyba palaiko ryšius -su L.B. padali ristas 'Mehmet Ali Agca buvo komunistų
niais 18-koje valstybių: Europoje: Austri sąmokslo vykdytojas. Jis -turėjo nužudy
ja, Belgija, D. Britanija, Italija, Prancūzi ti žmogų, kurtį Kremlius skaito atgimstan
ja, Švedija, Šveicarija ir Vak. Vokietija, čio lenkų nacionalizmo dvasiniu vadu-.
Kituose kontinentuose: Australija, Ar
Straipsnio autorė, kuri j-au 30 metų gy
gentina, Artimieji Rytai, Brazilija, JAV, vena Romoje, sako, jog KGB patvarkymas
Kanada, Kolumbija, N. Zelandija, Urug buvo perduotas teroristui Agca per Bulga
vajus ir Venecuet-a.
rijos slaptą tarnybą, kur teikė jam pagal
bą 'Sofijoje. Ten buvo ginklų transporto
Kutūrinė .veikla
slapta organizacija, kuriai vadovavo AbuPLB Valdyba yra parėmusi mūsų meni zer Ugurlu, šiuo metu įkalintas Turkijoje.
ninkų bei meno ansamblių keliones -i įvai Jis prisipažino pažinojęs Agcą. Ta organi
rias lietuvių kolonijas. Liet. -Rašytojų D- zacija globojo jį Bulgarijoje, kai Agca bu
jos atstovų keliones į PEN klubo posė vo pabėgęs iš Turkijos kalėjimo. Jie davė
džius, tautinių šokių mokytojų komandi jam ir ginklą, kuriuo jis šovė į popiežių.
ruotes, ir pastaruoju laiku išleido stambią
'Ol-aire Sterling -sako, kad nuo 1977 me
knygą. Tai Vincento Liulevtči-aus veikalas tų Agca buvo -finansuojamas iš paslaptin
„išeivijos vaidmuo Nepriklausomos Lietu gų Rytų Europos fondų, kurie siuntė pi
nigus !į jo v-ardu atidarytą banko sąskaitą
vos atkūrimo darbe“.
Šveicarijoje. Per paskutinius metus Agca
Švietimas
išleido mažiausiai 50.000 dolerių skraidy
Bendruomenė aprūpina -visų kraštų liet, mams ir pirmos klasės viešbučiams Euro
mokyklas vadovėliais ir knygomis. Per poje. Dabar jis y-ra Italijos kalėjime.

D. BRITANIJOS SPAUDOJE
AFGANISTANO KARO (NUOSTOLIAI
SUKREČIA (LIETUVIUS,
sako Londono žymiausias dienraštis THE
TIMES (VIII.26).
Pasirenmdamas lietuvių saivliaidos laik
raščiu AUŠRA, plačiai skaitomas anglų
laikraštis praneša, kad tarp daugelio Sov.
Sąjungos tautybių auga pasipiktinimas
dėl Rusijos karo Afganistane.
Lietuvių kovotojų dėl žmogaus teisių
laikraštis AUŠRA rašo: „Mūsų jauni vyrai
užmušami tolimame Afganistane. Karstai
yra atvežami į Vilnių, Kauną, Klaipėdą,
Alytų, Panevėžį, Šiaulius, Druskininkus
ir kitus miestus. Jie yra atvežami 'į visus
rajonus ir į kaimus“.
„Bloga nuotaika ir pasipiktinimas auga
netik Lietuvoje, bet ir kitose Sovietų res
publikose“.
„Vis daugiau ir daugiau liūdnų žinių
mus pasiekia apie lietuvius, kurie krito
Afganistane. Lavonai yra .atvežami cinBtuotuoae karduose i tėvyne ir slaptai pa
laidojami. Motinoms neleidžiama pamaty
ti mirusių sūnų“.
Kai kareivio Vlado Čereškos karstas bu
vo atvežtas į Šilutę, vietos jaunuoliai atė
mė karstą iš kareivių ir nunešė lį Čereškos
namus. KGB pareigūnai bandė karstą at
imti, bet jaunuoliai neleido, ir taip pat ne
leido paskubomis palaidoti...
„V. Čereškos laidotuvės virto į protesto
demonstracijas prieš priespaudą ir tokią
santvarką, kurioje mūsų broliai yra ver
čiami mirti už svetimųjų interesus. Tomis
laidotuvėmis susirūpinęs KGB Lietuvoje
įsakė, kad Afganistane mirusius laidotų
patylomis ir slaptai“ — pranešė AUŠRA.

Lenkija
DEMONSTRACIJOS LENKIJOJE
Lenkijos karinė valdžia, susirūpinusi dėl
pogrindžio Solidarumo planuojamos de
monstracijos, kuri numatyta rugpjūčio 31
dieną, .paskelbė per oficialią spaudą, kad
'bet koks panašus bandymas bus .griežtai
sustabdytas.
Lenkijos min. pirmininko pavaduotojas
M. Rakowski prieš kelias dienas taip pat
perspėjo gyventojus, kad jokios demonstra
cijos nebus leistos.
Tuo pat laiku D. Britanijos, Vak. Vo
kietijos ir JAV ambasadoriai Varšuvoje
buvo pakviesti į Lenkijos užs. reik, minis
teriją, kur jiems buvo pareikštas protes
tas dėl „subversyvios propagandos“ per
radijo transliacijas. Lenkijos valdžia yra
įsitikinusi, kad neramumus galima būtų
išvengti, jeigu .apie juos nebūtų pranešama
.per užsienio radiją — BBC ir Laisvosios
Europos Radio, kurį finansuoja Amerika.
LENKAI REIKALAUJA AVALĘSAI
LAISVĖS
300 tūkstančių Lenkijos maldininkų, su
sirinkusių Čenstachavoje, audringai paly
dėjo arkivyskupo J. Glempo kalbą, kurioje
jis pareikalavo, kad valdžia paleistų in
ternuotą Solidarumo lyderį Lech Wailęsą.
Savo pamoksle ark i,v. Glernp taip pat
reikalavo, kad valdžia leistų veikti darbi
ninkų profesinėms sąjungoms, paleistų
kitus internuotuosius ir paskelbtų amnes
tiją. Jis taip pat pasisakė dėl valdžios par
darytų kliūčių popiežiui1 atvykti į savo tė
vų žemę ir dalyvauti „ Juodosios Mado
nos“ stebuklingo paveikslo 600 metų su
kakties iškilmėse.
PALEIDO POLITINIUS KALINIUS
Rytų Vokietija paleido iper 40 politinių
kalinių ir perdavė juos į Vak. Vokietiją.
Kitas vokietis pats pasirinko laisvę. Rug
pjūčio 22 d. Rytų Vokietijos sargybinių
nepastebėtas, 27 m. amžiaus jų pilietis pa
bėgo į Vak. Vokietiją.
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PLB pirmininkas dalyvavo 29-toje Eu
ropos .Lietuviškųjų Studijų .Savaitėje,
Strawberry Hill, Anglijoje, ir PLB Euro
pos kraštų pirmininkų suvažiavime. Čia
jis (padarė (platų pranešimą apie Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės veiklą. .
Iš Londono inž. Vyt. Kamantas išvyko
į Miuncheną ir Romą.

GINČAS DĖL SIBIRO DUJOTIEKIO
'Santykių tarp JAV ir Vakarų Europos
valstybių įtempimas padidėjo dėl Sibiro
dujotiekio “įrengimų, kuriuos, pag-a'l sutar
tį su Sov. Sąjunga, Prancūzijos D. Brita
nijos ir Vak. Vokietijos firmos ketina ga
minti- ir parduoti Sov. Sąjungai.
Prancūzijos valdžia, norėdama, kad
Dresser France 'bendrovė įvykdytų sutar
ties įsipareigojimus, rekvizavo fabriką, g-a
minusį kompresorius, ir įsakė bendrovei
kompresorius pristatyti Sov. Sąjungos du
jotiekiui'.
Kompresorių gamyba Dresser France
fabrike buvo nuo birželio 22 d. sustabdyta,
kai JAV prez. Reaganas paskelbė embar
go mašinų eksportui- į Sov. Sąjungą.
JAV senatorius Howard Baker rugp. 24
d. pasakė, kad prez. Reaganas buvo teisus
uždrausti įrengimų eksportą į Sov. Sąjun
gą, nes „jis buvo susirūpinęs dėl Atlanto
sąjungos saugumo Europoje, ir tai buvo
mūsų atsakymas į -Lenkijos gyventojų re
presijas“.
Tuo tarpu Sov. Sąjunga -turi pagrindo
pasidžiaugti, kad tarp Amerikos ir Vak.
Europos prasidėjo .ginčas, kuris gali būti
Kremliui tiktai naudingas.
Rugp. 24 d. Vak. Vokietijos vyriausybė
išsiuntė laiškus Vokietijos firmoms, ku
rios buvo sudariusios sutartis dėl įrengi
mų gamybos Sov. Sąjungos dujotiekiui,
paraginant jas tęsti įrengimų -gamybą, ne
atsižvelgiant į prez. Reagano -galimas sank
cij as.
'Vak. Vokietija bus stambiausias Sibiro
gamtinių dujų naudotojas, kai dujotiekis
'bus pastatytas.
AR DUJOTIEKĮ STATO VERGAI?
Sovietų žinių agentūra TASS rugpjūčio
18 d. paneigė Vak. Vokietijos spaudos pra
nešimus, kad Sibiro dujotiekio -statyboje
■dirba vergai — politiniai- kaliniai. Sovietų
valdžia yra aiškiai susirūpinusi dėl Vaka
ruose pasklidusių žinių, 'kurios gali pakenk
ti projekto vykdymui.

VID. RYTAI
TAIKINGAS PASITRAUKIMAS IŠ
LIBANO
Taikai Libano sostinėje, Beirute, prižiū
rėti atvyko keli' šimtai Pr-anc-ūzijos legijono karių, po to atvyko JAV jūros pėstinin
kų dalinys ir Italijos Bersaglieri 500 ka
rių. Tuo pat laiku- iš Beiruto išvyko keli
tūkstančiai palestiniečių partizanų, ku
riuos priėmė keli arabų kraštai, Libano
teritorijoje dar lieka Sirijos ir Izraelio
kariuomenės, okupuojančios savo zonas.

NAUJAS LIBANO PREZIDENTAS
Rugpjūčio 23 d. Libano prezidentu iš
rinktas 34 metų amžiaus krikščionis Baobi-r Geimayel. Jis gavo 57 balsus iš 62 bal
savusių. Musulmonų ir kairiųjų partijų
atstovai boikotavo rinkimus.
Po rinkimų naujasis prezidentas pasakė:
„Turiu vilties, kad šiandien g-alime pa-saky
ti, jog karas pasibaigė ir prasidėjo taikos
ir saugumo laikas“.
Buvusio -prezidento -Šarkio šešerių metų
kadencija pasibaigs rugsėjo mėnesį.
RADIACIJOS AUKOS RYGOS IR
KLAIPĖDOS LIGONINĖSE?
Vakarų Vokietijoje musų kalba leidžia
mas žurnalas Posiev šių metų balandžio
-numeryje paiskelbė tokią žinią: Iš Rygos
ir Klaipėdos pranešama, kad po Varšuvos
Paktų šalių -karinių pratybų Baltijos pa
jūryje į tų dviejų miestų ligonines buvo
paguldytas nemažas iškaičius pavandeninių laivų jūreivių, susirgusių .is-pinlduliine“
liga. Kalbama, kad kaikurie jų mirė. Su
sirgimai oficialiai vadiniam! .epidemija“,
tačiau nepaaiškinama, kodėl susirgo tik
tai -tarnavusieji- povandieniniuose laivuose,
kurie turi atominius motorus- ar atomi
nius ginklus. Sklinda gandai, kad grupė
gydytojų pasiuntė kolektyvinį raštą aukš
tesnėms -įstaigoms, atkreipdami dėmesį į
nepakankamas priemones .apsaugoti“ pov-a-n.
-deninių laivų patalpas nuo radiacijos“
(Elta)

— Kinija jau paruošė planus statyti pir
mąją komerciniams -reikalams branduoli
nę jėgainę.
— JAV Tarptautinio visumos technoiogi
jos instituto direktorius Kaplan as teigia,
kad pasaulis jau dabar tori pradėti -ruoš
tis -ateinančiam ledynų laikotarpiui.
— V. Vokietijos Šiem žurnalas paskel
bė, jog amerikiečių kariuomenės bazėse
yra -tiek nuodingų dujų, kad jų užtektų
išnaikinti visą pasaulio žmoniją. Vien tik
Fischbacho bazėje pietų Vokietijoje laiko
ma apie 10.009 tonų tokių dujų ir jos nė
ra tinkamai apsaugotos.

PASAULYJE
— Nepriklausomas 'knygų leidėjas veng
ras Deimszlky nubaustas 20 dienų kalėjimo,
ar didele pinigine ba-uda už atspausdinimą
be leidinio. Tai naujas įspėjimas.
visiems Vengrijos disidentams.
— Rytų Vokietijos -valstybės saugumokurjeris suimtas Hamburgo aerodrome.
Jis įtariamas šnipinėjimu. Tai j-au -trečias
R. Vokietijos šnipas suimtas šiais metais.
— Turkijoj teisiami 30 intelektualų,
kurie priklausė Taikos Sąjūdžiui.
— Prancūzijos valdžia nutarė uždraus
ti „Action Directe“ kairiųjų ekstremistų
organizaciją, kuri- pasireiškė terorizmu
prieš žydus.
— Meksika pasiūlė Jungt. Tautose rugsė
jo mėnesį svarstyti Falklando salų pri
klausomybės klausimą.
— Sovietų oficialioji statistika rodo, kad
per pirmąjį šių metų pusmetį mėsos ir
pieno produkcija neatsiekė numatytųjų
užduočių. Dabar spėjama apie galimą nor
mavimą l-r kuponų įvedimą kai kuriems
maisto produktams.
— Rusų mokslininkas, atvykęs į Brazi
liją konferencijon, -amerikiečių -ambasado
je Rio de Janero pasiprašė politinio prie
globsčio.
— Korsikos saloj teroristai vėl susprog
dino apie 80- bombų.
— Kinijos komunistų partija panaikins
7 aukštos postus, .įskaitant ir pirmininko.
Manoma, kad bus panaikintas ir v-aldanty
sis Polltbiuras.
— Paskutinieji tyrimo duomenys teigia,
kad pusė D. Britanijos žmonių perdaug
sveria. Daugelis jų bando įvairiais bū
dais kovoti s-u nutukimu, bet be didesnių
rezultatų. Rugpjūčio 20 d. Londone įsteig
tas Nutukimui tirti fondas, kurio svarbiau
sias uždavinys bus telkti lėšas išrasti -nau
jam vaistui, kuris panaikintų žmogaus or
ganizme nereikalingus taukus.
— Peru vyriausybė imasi ypatingų prie
monių prieš kairiuosius teroristus, kurie
paskutiniuoju- meto ypač sustiprino savo
veiklą, piešdami krautuves ir vykdydami
įvairius sabotažo veiksmus.
— Ispanijos plėšikai sustabdė pašto
traukinį, bet per klaidą pagrobė ne tuos
maišus ir pelnė -tik apie 900 svarų.
— Sovietų naftos Ir gamtinių -dujų ‘įren
gimų konstrukcijos ministeris Ščerbina
pareiškė, kad iki 1985 metų yra numatyta
užbaigti 7 naujų dujokiekių -tiesimą kraš
to viduje. Tiesiamasis dujotiekis į V. Eu
ropą nesutrukdys to darbo.
— Kenijos valdžia pakėlė darbininkų
-atlyginimus ir padidino pagrindinių mais
to produik-tų kainas. Nairoby ir Mombasoj,
didžiausiuose krašto pramonės miestuose,
mažiausias 'atlyginimas -dabar bus 25 sva
rai per mėnesį.
— 'Mozambiko partizanai užėmė vieną
miestelį, nušovė 7 valdžios kareivius ir
susprogdino traukinį. Krašte vis dar vei
kia Tautinio pasipriešinimo sąjūdžio or
ganizacija.
— Bedarbė V. Europos Bendruomenėje
pakilo iki 10.7 milijonų.
— Britų didžiosiose maisto parduotu
vėse jau pardavinėjami virti kiaušiniai.
Jie atrod-o kaip velykiniai', nes dažyti įvai
riom spalvom. Specialūs dažai -apsaugoja
-niuo -greito -gedimo.
— Pasaulio alaus -gėrikų tarpę britai
užima 9 vietą. Pirmoje vietoje skaitomi
vokiečiai.
— Iš Pakistano atėjo nepatvirtintos ži
nios apie nesutarimus Afganistano komu
nistų valdžioj l-r -rugpjūčio 5 d. įvykusį su
sišaudymą, kuriame buvo nušauti 3 minis
terial ir sužeistas prezidentas Karm-alis.
— D. Britanijoje vėl prasidėjo nauja
kokliušo -apidemija. Praėjusią savaitę už
registruota 1.300 naujų susirgimų. Šiais
metais apie 30.000 vaikų persirgo ta liga,
— Irano pogrindžio organizacija Mojahad-in pranešė, kad krašto kalėjimuose vėl
sušaudyta keli šimtai politinių kalinių.
— Buvęs JAV prezidentas Ni-ksonas rug
sėjo mėn. lankysis Kinijoje.
— Raudonosios Brigados nariai užpuolė
netoli Romos esančius kariuomenės san
dėlius ir pagrobė daug ginklų.
— Manoma, kad Pietų Amerikoje besi
slapstantis nacių koncentracijos stovyklos
Auschwitze daktaras Mengele bus neužil
go suimtas.
— 5 kiniečiai, (kurie bandė liepos 25 d.
pagrobti lėktuvą, Šanchajuje sušaudyti.
— JAV Atstovų Rūmai nubalsavo pa
tvirtinti prez. Reagano 99 milijardų dol.
mokesčių padidinimą.
— Pietų Afrikos Krašto Apsaugos min.
Malanas pareiškė, kad be Kubos kariuo
menės Angoloje pasitraukimo, nebus įma
noma pasiekti susitarimo Namibijos ne
priklausomybės klausimu.
— Oficialioji Lenkijos žinių agentūra
pranešė, kad lenkai dabar mažiau valgo,
mažiau pagamina prekių ir mažiau uždir
ba, negu prieš metus laiko.
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į (Palangos kopas. Kad ir Budriai, kurie iš
Detroito atvyko praleisti ilgo savaitgalio.
DEVINTAS LAPAS,
Klemas Budrys architektas, Astra Budrie
Birutė Pūkelevičiūtė
Lietuvių /Bendruomenė steigia
nė poetė. Bet Budriai vaizduoja kitokius
lietuviškas sodybas seneliams
Turiu po ranka Birutės Pūkelevičiūtės žmones, negu jie tikrumoje yra. Astra
premijuotą romaną AŠTUONI (LAPAI. Ten Budrienė pramoko šukuotojos amato ir
JAV LB krašto valdybos Socialinių Reii
gimtasis Kaunas... Dancigas... ir vėl Kau jai klojosi neblogai. Klemas įsteigė net kalų Taryba, kurios pirm, yra dr. Antanas
nas... sprogstančios alyvos prie Savanorių savo firmą, bet be žmonos paramos — nu Butkus, -rūpinasi lietuvių socialiniais rei
Prospekto. Aštuoni lapai tik devyniolikos mirtų badu.
kalais.
pavasarių senumo.
Sunkios dienos ateina pensijos amžiaus
...Kas yra Klemensas Budrys?., klausia
Daug metų prabėgo ir aištuoni lapai autorė, ...-ar jis panašus 'į -Lietuvos šlėk sulaukusiems žmonėms, ypač neturintiems
daug vartyti pagelto ir gimtasis Kaunas tas, kurie vaizduodavo pasiturinčius po artimųjų, kas jiems patartų, prižiūrėtų ir
toks tolimas... Amerika, Čikaga! Ten il nus... 372 pu-sl.
padėtų. Tokie labai blaškosi tai vienur, tai
giausia Western gatvė. Reikia tik pagal
kitur keliasi, bet nedaug ramybės- tarp
Toliau sakoma.
voti-, pusantros valandos iš pietų į šiaurę,
...o gal Kiemas yra- trągiška asmenybė, svetimtaučių teranda. Daugelis glaudžia
pusantros valandos atgal per tiek metų?
-gal jis šio kontinento -auka žmogus, kurį si prie savo tautiečių ir senatvės- dienas
Nenuostabu, kad devintas lapas taip išau
Amerika -sutraiškė, nepasidomėjusi jo norėtų -praleisti tarp savųjų.
go, taip išbujojo. Galima būtų palyginti
Lietuvių Bendruomenė, peržengusi s-avo
sugebėjimais... ten pal
su viena iš šio plataus romano veikėja El
veiklos 30 metus ir įsistiprinusi kultūros,
ias,
sukeliąs
jausmus
yra
gimtasis
žodis,
vira, ten sakoma:
Devintas Lapas nepaprastos vaizduotės lietuvybės, švietimo bei Lietuvos išlaisvi
... Aiškiai amerikietė, aiškiai didmiesti
kūrinys. Buvę, ar tik įsivaizduojami per nimo darbuose, pradėjo rūpintis ir pensi
nė, nuo vaikystės prausta geru muilu-, gir
gyvenimai bei įvykiai pateikiami- supran ninkų — senelių reikal-ais. Norima lietu
dyta sveikatingų vaisių sultimis... 8 pusi.
tama
lengvo stiliaus kalba, kas padaro pa vius pensininkus suburti, kiek galima į
DEVINTAS LAPAS būtų lyg aštuonių
tį -skaitymą maloniu- ir patraukliu. Kalba didesnius vienetus — -įsteigti jiems lietu
lapų tęsinys, kuriame autorė mums atsk
savita, labai turtinga žodžiais. Kaip mie viškas sodybas.
leidžia lyg tolimą praeiti. Gal buvo tikro
Čia jie turės geras gyvenimo sąlygas:
vė, o gal tik sapnas? Deutsch - Eylau pe las, sukeliąs jausmus, yra gimtasis žodis, jei norės, galės turėti daržams sklypelius,
matome
iš
sekančio
pokalbio:
reinamoji stovykla, pakeliui į Kauną:
bus autobusas ir pensininkai galės nuva
...Štai pasakau lietuvišką žodį miškas, žiuoti į lietuvišką bažnyčią, lietuviškoms
... taip neseniai Kaunas buvo arti, tik
už kelių valandų, o dabar — tolo ir tolo, •ir ji-s man jau šlama-: medžių Šakos, pušų pamaldoms, o taip gi į krautuves, parengi
kol apsigaubia migla ir išnyko. Tapo nie ošimas — tie tamsiai žali garsai sudaro mus ir t.t.
kada nepasiekiamu miestu. Tapo svajone... tamsiai žalią žodį miškas... 158 pu-sl.
(Pirmiausia, tokią lietuvi'ką sodybą, no
53 pusi.
Devintas Lapas „Drauge“ -dienraščio rima statyti Clevelande. o kiek vėliau ir
Romanų veikėjų tolimos praeities prisi premijuotas romanas. Leidėjas: Lietuviš kitose didesnėse lietuvių gyvenvietėse.
minimai- paduodami paminint net ir pačius kos Knygos Klubas, Čikagoje.
-Clevelande jau sudaryta -n-amų — Lietuvių
smulkiausius pergyvenimus, surištus su
įSodybos Taryba. Ją j-au patvirtino JAV
pliką lagerio kasdienybe, pilkuma sukelia
TEISĖJO ATSIMINIMAI, Česlovas But- LB krašto valdyba. Sodybos Tarybon įei
jausmus, prisiminimus ir sapnus -apie pa kys, Liet. Knygos Klubo, Čikagoje leidi na: pirm. inž. Bronius Snarskis, nariai —
liktą tėviškę:
direktoriai dr. Henrikas Brazaitis, dr. An
nys.
tanas Butkus, d-r. A.L. Čepulis ir inž. Pra
... negrįžti namo? Net šunys, katės, par
Autorius, galėtume pasakyti, nėra pla nas Razgaitis.
duoti arkliai — -atseka senus takelius ir
parbėga į savo kiemus... 146 pusi. Arba čiai visuomenei skaitančiai -lietuvišką
Visi jie -dirbs be jokio atlyginimo. Tary
spausdintą žodį, žinomas kaip beletristas, ba v-ad-in-s-is „Lithuanian H-um-an Services
ten pat tas namukas:
... žiūrėk — vėl į paveikslą (įšoka sena ar poetas. Autorius yra gimęs Rygoje, mo -Council of the U.S.A., Inc. Chapter Ohio“.
sis gerasis mūsų namukas! Lyg ten po jo kėši vokiečių gimnazijoj, ir -teisę studija Būstinė — Ci-pkus Reality patalpose 31715
vo Maskvos universitete. Sokoma, -kad
stogu, būtų j-auku, saugų ir šilta...
Vine str., Professional Centre, Willowick,
Savotiškai įdomus ir margas lagerio -gy Česlovas Butkus buvo daugiakalbis lietu Ohio 44094. Būstinei patalpas -be atlygini
venimas. Toks paprastas net nerūpestin vis, bet -silpnai kalbėjęs lietuviškai, -buvo mo duoda Čipkai, o Dona Čipkienė eis sek
gas. Darbas neapmokamas, kaip matome net laikomas „antros rūšies“ lietuviu. Pa retorės pareigas, taip -gi be užmokesčio.
sirodo, jo įnašas į nepriklausomos Lietu
iš šių sakinių:
JAV Federalinė valdžia, Washington
... net pamiršom, kad k-ažkur pasauly vos gyvenimą, buvo labai didelės apimties. D.C., tikiems projektams: šiems metams
Teisėjas,
teisės
profesorius,
mokytoj-as,
egzistuoja niekam nereikalingi popierė
paskyrė paskolą 3.451.000 dol. Už paskolą
liai ar sidabreHai, vadinami pinigais... 82 įvairių draugijų pirmininkas ir narys. Ra skaitys 9i-r ketvirtį nuošimčių palūkanų.
šė lietuviškiems laikraščiams, kūrė -saty
pusi.
Gauti paskolą, reikalaujama išpildyti- tam
Kad ir persikraustymas iš vieno namo į ras rusų kalba, teisę ir teisinius įstatymus tikras sąlygas.
kitą lageryje toks paprastas nesudėtingas: vokiškai. Tai pat kūrė scenos -veikalus ir
Lietuvių Sodybos Taryba jau užpirko
... persikraustymas lagery lengvas daly net libretus operetėms, kurių dauguma 4,22 -akrų sklypą, Willoughby, Ohio Ridge
-kas — nei -baldų persivežti, nei užuolaidų yna rankraščiuose.
Rd. (Rt 84). Valdžios visi reikalaujami brė
kabinėti, nei dūžtančių indų atsargiai į
Teisėjo Atsiminimai yr-a- savotiškai įdo žiniai su dokumentais ir prašymu pasko
drožles krauti, nei kilimų vynioti. Tik pe mus autoriaus gyvenimo -atsiminimų kuri lai gauti šm. birželio mėn. 30 d. įteikti
reini į kitą namą ir atsisėdi ant kiltos lo nys. Ypatingai įdomūs yra autoriaus per reikiamai -įstaigai. Tikimasi po 3 mėnesių
gyvenimai -lieoią nepriklausomos Lietuvos gauti -atsakymą.
vos. Ir jau esi persikraustęs... 179 pusi.
Dagelio -gyventojai, žmonės, ar žmogiš laikus. Žodis skaitytojams rašoma, kad
Lietuvių -Sodyba yra ne pelno siekianti
kos -būtybės, jei taip būtų galima juos kaip nekuklaus Butkio -atsiminimų pasako korporacija, ją remia (ir pinigais) JAV
pavadinti. įvairių tautybių, išsilavinimų, jimas, galėtų atrodyti lyg savęs aukštini LB krašto valdyba, LB krašto valdybos
užimti kiekvienas savotiškais rūpesčiais. mas. Pagal -seną lietuvių paprotį, rašyto Socialinių reikalų Taryba, Lietuvių Fon
Kad ir toji Drązdų šeima- nuo Sintautų. jas, apie save kalbėdamas, turėtų laikytis das, esančios- Clevelande lietuvių parapi
... įvažiavo pro vartus -su arkliais kai-p ka santūrumo, tai yra, leisti kitiems -apie ta jos, Lake apskrities miestų burmistrai ir
raliai ir atsivežė nepapras-t-at daug -turto... ve kalbėti. Ten pat atsakoma, kad mačiu tų miestų įvairios organizacijos.
Sakoma, kad vėliau- net papirko lagerio siems daugiau pasaulio, reikalų to vergiš
-Paskolos terminas būtų 40 metų. Skola
komendantą:
ko papročio atsikratyti, tai yra nesigėdinti bus mokama iš išn-uomuojamų butų. Gi
... viešumoje nesirodo: pavalgę krinta ir patirtu džiaugsmu -dalintis su kitais. paskolą išmokėjus, Lietuvių Sodyba pe
Tuo labai sutinku. Ir baigiant sakoma:
-į patalus ir knarkia... 92 pust.
reitų JAV -LB nuosavybėn. Reiškia LB pa
Arba vėl tie bulviniai- blynai ir Drązdie...Česlovo Butkio atsiminimai įdomūs sidarys pMn-ateis. „Lietuvių Sodybos“ sa
nės gyvenimo filosofija:
ne tik teisininkams, bet ir kiekvienam vininkė.
...gyvenom dar geriau, nei- Sintautuose... lietuviškos knygos mėgėjui ir rėmėjui, ne
Čia, JAV, yra įstatymai, kas duoda- pa
Mat Drązdų šeima, išbėgusi iš Sintautų, išskiriant nei jaunosios kartos, kuri domi skolą, tai jam priklauso įsigytas tuntas iki
gyveno kažkur prie Stolpo, ten ir radusi si nuotykingu lietuvio gyvenimu...
paskola bus išmokėta. Išmokėję paskolą
daug palikto vokiško .turto.
Klemensas Savonis gauna nuosavybės dokumentus. Tokiomis
...atsiduso ji, o dabar skubinam valgyti,
sąlygomis JAV gyveną -lietuviai šiandien
ką atsivežę. Duok Dieve, kad suspėtume,
turi nuosavus namus, žinoma, jei paskolą
kol tie prakeikti bolševikai mūsų nesugrū
išmokėjo.
VILNIAUS PILIES LEGENDA
do kur nors į Sibirą... 93 pusi.
Tokią Lietuvių Sodybą planuojama Pa
Bet sugrįžkime prie to namuko:
Tokiu pavadinimu scenos veikalą ikio- -statyti ir Chicagos apylinkėje. Teko gir...Bet mes — tuo takeliu nepasukom, šia Čikagos „Dainavos“ ansamblis. Libre- dėti, kad čia-, kaip ir Clevelande -jau suda
mes namo nesugtrįžom... 146 pusi.
lą sukūrė Aurelija Balaš-aitienė, muziką romą Lietuvių Sodybos Taryba. (Jeigu kiTai dabartis, tikrovė, Oak Springs, ten — kompozitorius Aloyzas Jurgutis. Jis bus tose lietuvių gyven-vietsėe norima turėti
ežero pakrantėje supūstas -smėlis panašus suvaidintas Čikagoje -spalio 30—31 dd.
Lietuvių Sodybas, tai tos vietovės lietu-
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Su lietuviait
viai turėtų imtis iniciatyvos). Tik Chica/ia»aulįf»
goje statybai paskolą suteiks Lietuvių Fon

ANAPUS ATLANTO

da-s, t.yra Lietuvių Fondo Federalinis kre
dito kooperatyvas.
Šis kredito kooperatyvas, per trumpą
laiką turi surinkęs virš dviejų milijonų
dol. indėlių. Ltetuvių Fondo nariai savas
santaupas perkėlė į jį ir čia taupo.
Jau 30 metų prabėgo, kai JAV įsikūrė
LB, beit -tik dabar visu smarkumu žengia
visomis kryptimis. Jos įsigytas turtas vi
są laiką liks lietuvių rankose. O Lietuvai
atgavus laisvę ir nepriklausomybę ir nu
sikračius -Sovietų Sąjungos okupacijos, vi
sas -užgyventas LB turtas -atiteks Lietuvai.
Poetui Stasiui Santvarui — 80 metų

Bostone gyvenęs Lietuvos savanoris— kū
rėjas, Klaipėdos atvadavimo savanoris—
dalyvis, poetas -ir dramaturgas Stasys Sant
-varas, gegužės- mėn. 27 d. atšventė savo 80
metų -amžiaus sukaktį. (Jis gimęs 1902 m.
gegužės 27 d. prie Seredžiaus, netoli Kau
no). Mokėsi Seredžiuje, Vilniuje ir Milane
(Italijoje). Milane baigęs dainavimo stu
dijas, buvo Lietuvos valstybinio teatro,
operos solistas — -tenoras, čia kūrė eilė
raščius, r-ašė i-r vertė dramas. Iš viso yra
parašęs ir išleidęs 7 poezijos knygas: Sau
lėtekio maldas — 1924 m., Pakalnių debe
sys— 1936, Giesmės apie Saulę ir sielą -—
1939 m., Laivai palaužtom burėm — 1945
m., Atida-ri langai — 1959 m., Aukos taurė
— 19-62 m., Dainos -ir Sapniai — 1977 m.,
Rub-aj-atai — 1978 m-., o taipgi parašęs
dramų ir išvertęs operų.
(Po kiaro Stasys Santvaras Vokietijoje,
atkūrė Lietuvių -rašytojų draugiją, šiais
-metais jis pakeltas tos drau-bijos garbės
nariu.
Sukaktu-vininkas yra gavęs labai daug
sveikinimų, tarp kurių iš Lietuvos pasiun
tinių Stasio Lozoraičio ir dr. Stasio Bačkio. Gi draugai -ir gerbėjai atsikvietę jį į
Chicagą ir Clevel-andą -suruošė viešus pa
gerbimus.

GERI BATAI
HUMORESKA
-Gerų batų problema susidomėjau- tik
prieš kelis mėnesius. Iki to laiko, tiesa ir
gi mėgau gerus -batus, bet man -tatai bu
vo jokia problema. Avalynės bazėje -dir
bo mano kaimynė.
Tačiau neseniai paaiškėjo, kad ji -ten
j-au nebedirba. Susirado -pelningesnę vie
telę.
— Dabar, — pasakė kaimynė, — batai
tokios prastos -kokybės, kad nėra ko dar
buotis netgi bazėje. Neapsimoka!
Šitie jos žodžiai- mane privertė įkišti no
sį -į avalynės parduotuvę. Juoba kad ma
no batai buvo gerokai padėvėti ir aš kaip
sykis ketinau įsigyti naujus ir, supranta
ma, genus... Gal, pamaniau, mano kaimy
nė pokštauj-a, gal tų -gerų batų dabar tiek
daug, kad bazėje darbuotis ištikrųjų jai
neapsimoka?
Dej-a, kaimynė -buvo -teisi. Avalynės par
duotuvėje nieko dora pirkti nebuvo. Keli
apgailėtini fasonai, ir viskas.
-— Atsiprašau, — kreipiausi -į pardavė
ją, — -ar kitokių nebūna?
— (Pinkite, kokių yra, — maloniai atsa
kė pardavėje. — Matote, kokie geri padai?
Iš tikrųjų... Batų padai buvo geri. Nors
užsimauk ant rankų vietoj pirštinių. Pa
dais į viršų. Gražumėlis!
— Bet — pasakiau pardavėjai, — batų
grožį nulemia ne padai. Pažiūrėkite, koks

c-as. Tai jis ir sumanė reorganizuoti batų
gamybą. Padalijo įmonę perpus, į du -p-ag
rindinius cechus — kairių ir dešinių batų.-.
— Kad žinotum, vyruti, koks dabar tarp
tų dviejų cechų lenktyniavimas vyksta —
pasakojo Dočys. — Praėjusį mėnesį, pa
vyzdžiui, savo partnerius mes gerokai -ap
lenkėme, pagaminome dviem- tūkstančiais
septyniolika batų daugiau už juos, o šį
mėnesį mūsų cechas dar labiau atsiplėšė.
Aš diirfbu kairių batų ceche, — paaiškino.
— Ah-a! — tuoj prisiminiau parduotu
vėje matytus batus. — Užtat kairės kojos
batai ir yr-a tokie surukę.
Dočys -pernelyg nesiginčijo.
— Mūsų batvi-ršlų kokybė, ties-a, -bloges
nė, — pripažino jis, — bet užtat mes, kairiabačiai, nuolat pirmaujame. Tai kaip,
nori eksperimentinio baro gamybos batų?
— Betgi jie bus vogti! — pasibaisėjau.
— Ant batų neparašyta, — šyptelėjo
Dočys. — Be to, jeigu nori žinoti, ir deši
nieji batai greitai pablogės. Mat mūsų di
rektorius dalį ikairiabačių pirmūnų perke
lia į dešiniabačių cechą. Susidarė nemažas
kairių batų perteklius, — paaiškino jis ir
atsisveikino panašiai kaip pardavėja. At
seit, kai batai prakiurs, pats pas -mane atlėksi.
Šitaip, suprantama, ir -buvo. Medžiojau
parduotuvėse genus batus, rasdavau tai
kairį tai dešinį gerą batą, bet poroje —
niekuomet, todėl nenuostabu, jog vieną
sykį pasidaviau...
(Iš Švyturio)

MIRGA BANKAITYTĖ VENECUELOJE
Mirga Bankaitytė, kanklininkė iŠ Cleve

land©, sėkmingai koncertavo įvaiiilose vie
tose Venecuėloje.
Jūratė Statkutė-de -Ros-ales rašo DIR
VOJE:
— Pasisekė mums stebėtinai- gerai. Mir
ga kankliavo puikiai ir jos paskutinis pa
rinktas veikalas, Mikulskio „Girios- idili
ja“ iš tiesų parodė, ką galima išgauti iŠ
modernių kanklių.
Kai koncertas pasibaigė, pilnos salės
stačių žmonių plojimas buvo Ilgas ir kom
paktinis, man jis išrodė lyg -mūras ploji
mų. Paskui publika puolė klausinėti, ka
da bus sekantis Mirgos koncertas.
JAV LB KULTŪROS TARYBOS
DRAMOS KONKURSAS

Premija: 2000 dolerių. Mecenatas Lietu
vių Fondas .
Sąlygos — taisyklės

1. Konkurse gali dalyvauti viso pasau
Mirė Vincas Kudirka, išgyvenęs virš 100 lio lietuvių išeivijos rašytojai-.
metų
2. Drama savo kalba, veikėjų skaičium,

Gyvenęs Norwood, Mass., gegužės mėn.
1 d. mirė Vincas Kudirka. Jis prieš pirmą
jį karą iš Za-navykijos atvyko į JAV, bū
damas 21 metų jaunuolis, (gimęs 1881 m.
liepos 19 d.). Sunki tai buvo pradžia, be
kalbos ir -specialybės, kurtis šiame krašte.
Bet Vincas Kudirka jaunas, energingas
pramokęs kalbos neužilgo gauna inspekto
riaus darbą, odos fabrike.
1910 metais su Anastazija Venskiūte su
kuria lietuvišką šeimą. Užaugina sūnus
-Bronių ir Vincą (pavardes nepasikeitę —
Kudirkai) dukterį Oną Chervokienę (vy
ras lietuvis).
Velionis Vincas Kudirka, buvo labai
-darbštus lietuviškuose darbuose: steigė lie
tu-viškas -draugijas, organizavo lietuvišką
parapiją, -statė bažnyčią ir t.t.
191'5 m. birželio 10 d. dalyvavo įsteigiant
katalikų -draugiją ir būdamas tos -draugi
jos v-aldyboje tų pačių metų rugsėjo 19 d.
išleido, su kitais nariais, savaitinio laik
raščio „Darbininkas“ pirmąjį numerį, šis
laikraštis leidžiamas ir dabar Brooklyne,
N.Y.
Velionis Vincas Kudirka daug prisidėjo
-aukomis ir jas renk-ant Nepriklausomai
Lietuvai, Išsivadavusiai -anuo laiku- iš
Rusijos caro vergijos. Gi po II-jo pasauli
nio k-a-ro daug lietuvių, visai nepažįstamų,
-atsikvietė į JAV.
Palaidotas šalia savo žmonos Anastazi
jos, mirusios 1976 m. -Be sūnų ir dukters
velionis paliko vaikačių, pro vaikaičių ir
dar pro, -pro vaikaičių. Visi jie didžiuojasi
esą lietuviais ir -sukūrę lietuviškas šeimas.
Pagarba tokiam, ku-ris virš šimtą metų
nešiojasi mūsų Lietu-vos himno -autoriaus
vardą ir pavardę ir ją perdavė savo ainiams.
Andrius Laukaitis

Augustas Tamaliūnas jų viršus... Dešinys batas, nieko nesakau direktorius, didelis visokių naujovių spe-

dailus. Užtai kairys batas susiraukšlėjęskaip kosmetikos kabinete nesilankančios
senmergės -veidas. Su tokiais dviem kai
riais batais tik į -cirko -areną galima eiti,
Tai bent skaniai žmonės pasijuoktų!
— Juokitės, juokitės... — neužsigavo ji
— Niekur jūs nedingsit. Kai reikalas pri
spirs, tuoj atlėksite. Juk basas nevaikščio-sit.
Palydėtas tokiais žodžiais, išėjau iš par
duotuvės, iš pykščio čirkštelėjau pro dan
tis, o pro šalį žiūriu — Dočys eina. Pažįs
tamas dar iš mokyklos laikų.
— Ko -tu, — sako Dočys, — spjaudais
kaip kupranugaris? Kas yra?
Kuo sąžiningiausiai jam viską papasa
kojau. O Dočys, žiūriu, trypia kojom ir
kvatojasi.
— Na ir kvailys esi, — juokiasi jis —
Velniams tau tie parduotuvės batai reika
lingi? Jei nori, — sako, — -aš tau tokius
batus parūpinsiu, kad ne tik į gatvę, bet
ir į teatrą nerausdamas galėsi eiti. Tiesiai
iŠ eksperimentinio baro, — sako.
Dočys, pasirodo, kaipsyk ir dirba tame
avalynės fabrike, kurio apavą parduotu
vėje- regėjau.
— Tai kokį velnią su tais ba-t-ai-s ten da
rote? — ėmiau kibti- prie Dočio, — Kodėl
abu baltai ant kojos negali būti gražūs?
— O tu nesišakok, paklausyk... — rami
na mane Dočys.
Sakinys po sakinio išsiaiškinau, kad ki
taip nė būti negali-. Mat, pasak Dočio, ne
seniai jų fabrikui ėmė vadovauti naujas

MIRĖ PROF. J. KUPRIONIS

Liepos 8 d. širdies smūgio ištiktas Ka
lifornijoje mirė prof. Jonas Kuprionis,
dipl. miškininkas ir visuomenės veikėjas.
Gimęs 1901 m. rugpjūčio 3 d. Kiaušų
km., Anykščių vis., J. Kuprionis 1928 m.
baigė miškininkystės studijas Dotnuvos
Žemės Ū-kio Akademijoje. Dirbo Lietuvos
miškų departamente ir 1941—44 m. Vil
niaus universitete, miškininkystės kated
ros vedėju.
Pasitraukęs į Vakarus, prof. J. Kuprio
nis nuo 1952 m. profesoriavo Louisianos
politechnikos institute. Bendradarbiavo
lietuvių -spaudoje, parašė -daug str-aipsnių
miškininkystės ir kt. klausimais.
Paliko liūdesyje žmoną Mariją, sūnų
inž. Algį ir dvi dukteris su šeimomis.

dekoracijomis, scenos reikmenimis turitikti išeivijos mėgėjų teatrams vaidinti bei
gastroliuoti.
3. Pageidautina, kad rankraščiai -būtų
rašyti mašinėle, -bet bus svarstomi ir aiš
kiai- ranka rašyti kūriniai.
4. Rankraščiai- pasirašomi slapyvar
džiais. Tas pats slapyvardis užrašomas
ant užlipinto voko, į kurį įdedamas lape
lis su tikrąja autoriaus pavarde, -adresu
ir telefono numeriu.
5. Paskutinė data rankraščiams atsiųsti
— 1983 m. kovo 31 d.
6. JAV LB Kultūros taryba trejus me
tus pasiliks išskirtinę teisę konkursą lai
mėjusią dramą leisti vaidinti lietuvių iš
eivijos teatrams. Po trejų metų autoriuigrąžinamos visos teisės.
7. Vertinimo komisija: pirm. Stasė Kelečie-nė, (3352 So. Halsted St., Chicago),
K. Bradū-n-as, J. Dikinls, D. Lapinskas ir
A. ValeŠk-a.
8. Rankraščius siųsti Vertinimo komisi
jos pirmininkės -adresu.
JAV LB Kultūros taryba

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 72

Skaitmenis nuo 1 iki 9 galima išdėstyti
į tris eiles taip, k-ad tų eilių, skersai ar iš
ilgai, sumos bus vienodos, pvz.:
8 1 6
3 5 7
4 9 2
Pabandykite išdėstyti skaitmenis nuo 1
iki 16 į keturias eiles, kad tų eilių, sker
sai -ar Išilgai, sumos būtų vienodos.
Atsakymas Nr. 71

Pirmoji partija gavo 15.530 balsų, ant
Vladas šlaitas roji — 15.350, trečioji — 14.070 ir ketvirto
ji — 9.780.

DVI SMULKMENOS
I...

Įvykiai,
nuotaikos,
nusiteikimai,
spėliojimai,
pasianso dėliojimas,
paralelizmo ir panašumo ieškojimas
tarp dabar ir įseniai jau praėjusių dalykų.
O gyvenimo įvykiai bėga tolyn ir keičiasi
ir neturi ničnieko bendra su mano
nuotaika.
II ...
Rytas.
Ant stogo
trys balandėliai šildosi vasaros saulėje.
Apie ką jie galvoja ant stogo vasaros
saulėje?
Aš manau, tai grynai balandėlių
asmeniškas reikalas.

Atsiusta paminėti
Kazimieras Vilkonis, PAKELIUI Į NEŽINIĄ, -apsakymai- apie sunkią lietuvio

Pasikalbėjimas sovietų kalėjime:
— Sakyk tu man, už ką sėdi?
— Čia ilga istorija. Viskas prasidėjo
1924 metais, kai mirė Leninas. Į mūsų ga
myklą -atėjo komisaras ir sako: „Leninas
mirė. Visa Sovietų Sąjunga gedulo ženk
le. Tūkstančiai vainikų nupirko darbo žmo
nės.... Aš j-am -sakau:: „Už tuos pinigus
būtų galim-a .palaidoti visą Komunistų
partiją' To užteko — gavau 10 metų. Atė
jo -laikas ir -Stalinui. Po jo -tuoj sušaudė
Beriją. -Ryte -ateina -į gamyklą komisaras
ir sako: „Ivanai, nukabink nuo sienos- tą
banditą!“ Pasižiūriu į sieną — ten pilna
visokių portretų. Klausiu: „Kurį?“ Už tai
■vėl 10 metų! Atsėdėjiau, -grįžau namo. Ir
štai -Gegužės pirmosios -proga žygiuojam
-per Raudonąją -aikštę. Kažkas įbruko man
į rankas nešti Chruščiovo paveikslą. Nešu,
o iš paskos k-ažkoks nusigėrėlis vis lipa
ant kulnų. Pritrūkau kantrybės: Klausyk,
drauge, jei dar kantą užlipsi, tai va šituo
klaunu, kurį nešu, gausi- per galvą!..,, Tai
gi dabar vėl sėdžiu ir laukiu rehabilitacijos.

-kelionę. 124 psl. autoriaus lėšomis -išleista
knnygelė. Spaudė Prontap.rint -spaustuvė
Sheffiel-de, D. Britanijoje.
SUBATOS VAKARĖLĮ, Vokietijos Lie
tuvių Jaunimo S-gos išleistas lietuvių dai
Valdyba turi paruoštą šio kanalo sukanynas. 120 psl. knygoje surašyta apIelftO nalizavimo projektą, kurį artimiausiais
liet, dainų su gaidomis. Lampersheim, metais įgyvendins.
Vak. Vokietija, 1982 m.
(Iš atsakymo redakcijai)
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LIETUVIAI NORILSKE
Tur būt nei viena tauta, aktyviai ne
dalyvavusi antrame pasauliniame kare,
tiek daug nenukentėjo, kiek lietuvių tauta.
Apie tai jau yra parašyta tomai 'knygų,
jbet laiks nuo laiko išeina aikštėn nauji
faktai, kurie (patenka į periodinę spaudą.
Tokiu būdu prieš kelias savaites buvome
paskelbę straipsnį apie LIETUVIUS KACETUOSE, kur buvo aprašyta mažai lig
šiol žinomas Landsbergo lageris Vokieti
joje, kur Gestapas buvo nusiuntęs nema
žą būrį lietuvių patriotų, 'įtartų pogrindžio
veikloje.

Dabar gavome autentišką aprašymą so
vietinio kaceto, kur buvo kalinami šimtai
ir tūkstančiai netik lietuvių, bet ir kitų
tautybių žmonių, Sov. Sąjungai įsibrovus
j Pabaltijį ir Rytų Europą. Tai vienas iš
daugelio kacetų, išvardintų pagarsėjusia
me archipelage. Jo vardas — NORILSKiAS.
Apie Sibiro šiaurėje išaugusį miestą
Lietuvių Enciklopedija (XX t. 411.) taip
sako:
— Norilsk nauj>as Sov. Sąjungos pramo
nės miestas Šiaurės Sibire, į rytus nuo Je
nisiejaus žemupio; 162.000 gyventojų
(11957 m.).
Norilskas išaugo iŠ priverstinio darbo
koncetracijos stovyklos, į (kurią jau 1941
m. buvo atgabenta keli šimtai lietuvių
tremtinių, daugiausia karininkų. Dėl pa
sibaisėtinai žiauraus režimo ir nepaken
čiamai šalto klimato (žiemą temperatūra
nukrinta ligi — 60 laipsnių C.) daugumas
tremtinių išmirdavo pirmaisiais metais.
Tremtniai - kaliniai verčiami dirbti vario,
nikelio, platinos, kobalto ir akim. anglies
kasyklose.
Norilskas sujungtas 120 km. ilgio geležinkeriu, nutiestu tremtinių, su Dudinkos
uostu, čia yra turtingiausios Rusijoje nik
elio rūdos kasyklos ir jos liejyklos, pradė
tos 'Statyti 1939 m.
Kaip koncentracijos stovykla, Norilskas
yra laikoma viena iš kelių sunkiausių vi
soje Sov. Sąjungoje (šalia Vorkutos, Ka
ragandos) ir drauge viena pelningiausių
valstybei. Pirmieji masiniai trėmimai į
Norilsko koncentracijos stovyklą prasidė
jo iŠ Ukrainos 1932 m. Vėliau Eiti dideli
transportai atėjo II pas. karui prasidėjus...
Trečioji tremtinių banga atvyko 1944—
45 m. iš okupuotų Pabaltijo kraštų...
Tremtinio dienoraštis

Neseniai Vakarus pasiekė Lietuvos ka
rininko, pergyvenusio tremtį Norilske,
dienoraštis. čia .patiekiame to dienoraščio
ištraukas, kurios gali būti įdomios mūsų
skaitytojams.
1941 m. birželio 14 d. Varėnos poligone.

Atėjęs politrukas kviečia mane pas politi
nio skyriaus vedėją. Ten nuėjus, mane
areštuoja keturi man nepažįstami politruIkai: „ruki 'v'verch! — Pagal NKO įsaky
mą, Tamsta suimamas“. Iškrato ir atima
ginklą bei kitus reikmenis (net ir amžiną
plunksną).
Man užklausus, kodėl ir plunksną atima
ma, atsako: „tau ten rašyti nereikės“.
Už valandos atvedė Itn. Urbelį. Kurį lai
ką sėdime mudu kambaryje. Jau tems
tant veda mus į mašiną, kur randame
dr. Bačiuiį, pik. Mašanauską ir kpt, Mitalauską. Nuveža mus iį Varėnos geležin
kelio stotį nuplėšo kariškus ženklus ir
(įsodina į prekinį vagoną su užgrotuotais
Sekanti diena — sekmadienis. Mes stovi
me vietoje. Po piet, apie 4-5 vai. traukinys
pajuda Vilniaus link. Apie vidurnaktį
pravažiuojame Vilnių, stotis .tuštutėlė.
Varėnos stotyje nakčiai mums išdavė pil
ną popierinį maišą sukorių. Nors valgis
mums visiškai nebuvo galvoje, bet per die
ną maišas paliko tuščias.
Sekančią dieną prabuvome Naujoje Vil
ioję, kur susijungėme su pabradiškiais.
Mane persodino į Stolypino vagoną. Nasvytį, Pabij'auską ir 10 ar 11 kitų išskiria
iš mūsų tarpo ir išvedė kitur, čia mums
išduoda po gabalą dešros ir po pusę ke
paliuko duonos. Po pietų pajudame iš N.
Vilnios. Veža per Minską, Oršą, Suchink
čį, ir vienos dienos rytą, bešvintant, išlai
pina Babynino stotyje (kažkur 200 km.
nuo Maskvos), iš kur einame apie 30 km
lį Juchnovo lagerį. Mums paskiriamas nau
jas barakas (atitvertas nuo kitų spygliuo
ta tvora). Naktį pas mus atvyksta latviai,
apie 540 žmonių, ir apie pietus .atvyksta
estei, apie 270 žmonių, iš 'teritorinių kor
pusų karininkai.
Apie birželio .28 ar 29 d., po išmaudymo, išvykstame 'atgal į stotį. Pakeliui be
eidami, prie kelio randame laikraščio ga
baliuku iš kurio sužinome, kad karas jau
prasidėjo. Išbuvę visą dieną Babynino sto
tyje, vakarop susėdome į vagonus, kuriuos
apleidžiame įtik apie liepos mėn. vidurį
(berods 10 d.) Krasnojarsko stotyje.
Bevažiuojant į Babyniną, palei stotį vis
matėsi čemodanų krūvos. Dvi didokos stir
tos čemodanų liko ir Babynino stotyje.
Krasnojarske mus nuvarė į „peresilką“,
kur išgyvenome porą savaičių. Ten bū
nant, mus varydavo dirbti į prieplauką,
kur kraudavome cementą, plytas ir (kitus
krovinius. Pagaliau vieną įkartą nuvedė
mus į pirtį, kur leido nusipirkti papirosų,
cigarų, muilo, o kai kam pavyko gauti ir
duonos.
Tada nuvedė mus į kitą prieplauką, su
sodino !į didžiulį baidoką, kur tilpo virš

1000 vyrų, ir per 12 dienų nugabeno mus
į Dudinką. čia atvažiavo siaurasis traukiniukas (garvežiukas su 4 platformomis)
ir prasidėjo „posadka“ į kiekvieną plat
formą maždaug po 30 vyrų. Kai vienas
traukini.ukas buvo pilnas, jis nuvažiuoja
ir jo vietą užima Ikitas. Važiuojame per
visą naktį (112 km), bet mūsų nustebimui
visą naktį švietė saulė.
Norilske pirmiausia nuvedė ą pintį,
kur išdavė po porą naujų (visiškai nene
šiotų) baltinių. Išėję iš .pirties, „akade
mikų“ savo tarpe jau neradome. O mus,
visus likusius, nuvedė į naujai pastatytą
lagerį (7-tąjį skyrių). Ten tris dienas pa
ilsėjus, pradėjome dirbti. Pradžioje plėšė
me velėną, paskui pylėme skaldytus ak
menis į vagonėlius ir vežėme naujam gele
žinkelio pylimui. Čia vieną naktį pavyks
ta nusipirkti už 10 rublių konservų dėžę,
kurią .atidarius radome gabalą durpių...
Dirbame prie transportyriaus, o paga
liau mūsų brigadą nusiunčia į smėlio kar
jerą už „nusikaltimą“ — kaž kas perpjo
vė transporterio diržą.
Aš dirbu pirmoje brigadoje, kurioje yra
39 žmonės. Brigadyrius Pik. Įeit, šačkus.
Kiti brigados nariai: dr. Antanas Janulevičius (kuris vėliau man daug padėjo),
pusk, ‘žvikas, Itn. Trakinskas, latn. Urlbelis, Itn. inž. Vitas, pik. Itn. inž. Alėksis,
psk. Jiasonas, pik. tat. Raibilkis, Statkevičius, ia.a. pik. Itn. Bukevičiius, a.a. pik.
Itn. Vilenišk-is, pik. žedeika, la.a. gen. Ge
rulaitis, ,a.a. pik. Itn. Bilėnas. Itn. Bulavas,
pik. Banys, Itn. Urbanavičius, maj. Kaz
lauskas, Itin Tijūnaitis, Itn. Katelė, Petkūnas, psk. Cijunskas, a.a. virš. Stalš'ys, pik.
Itn. a.a. Jančys, Laucius.

Apie lapkričio mėn. pradžią susirgau ir
pragulėjau stacionare netoli mėnesio. Kai
pasveikau, mūsų brigada jau buvo perkel
ta (į platinos kasyklas, čia darbas pasirodė
kiek lengvesnis. Dar tebedirbant šimelio
karjere nervų liga susirgo Bilėnas. Ten
reikėjo dirbti 12 vai. ir dažnai palikdavo
dirbti ilgiau, kaip pabaudą, kad neišdirbdavome darbo normos.
1942 m. pavasarį susirgau. Buvau nu
siųstas į ligoninę Norilske, kur vidaus ligų
skyriaus vedėju buvo dr. Mardna (estas),
o sveikstančiųjų 'Skyriuje — lietuvis gyd.
Tuminas. Po ligoninės vėl dirbau prie pla
tinos plovimo, bet greit vėl pradėjau silp
ti. Išdirbus (apie 3 mėn., vos galėjau pa
kelti tuščią šiupėlę. Iš darbovietės mane
kelis kartus partempė už rankų, kaip ma
žą vaiką. Pagaliau dr. Daugirdas (chirur
gas) paliuosavo vienai dienai. Trečią die
ną ištino abi blauzdos, ir ialš atsidūriau la
gerio ligoninėje. Komisija pripažino mane
II-ros grupės invalidu. Ligoninėje išgulė
jau apie 3 savaites (ligoninės vedėju buvo
dr. Jaloveckas). Iš ligoninės grįžau inva
lidų brigadon, kur brigadyiium 'buvo Stan
kaitis.
1942 m. lapkričio 3 d. Sanitarijos vir
šininkas man pranešė: „My vas rešili podderžat“ (mes nusprendėm jums padėti),
ir paskyrė man dietinį davinlį iki .gruo
džio 1 d. Davė lengvesnį darbą — plauti
grindis. Kurį laiką dirbau kartu su Kund
rotu.
Nuo 1943 m. vasario ar kovo mėn. pra
dėjo man gelbėti maištu dr. Janulevičius.
dėka jo geros širdies, aš pusėtinai susitiprė
jau. Todėl išmetė iš invalidų sąrašo ir iš
siuntė į Dudinką.
1943 m. liepos 4 d. išvykome į Dudinką,
bet. prieš išvežant mums pravedė „obrabotką“, po kurios aš išėjau visiškai „Šva
rus“. Atėmė Sidzikausko dovanotą rankš
luostį ir nuosavas apatines kelnes. Dau
giau nieko neturėjau.
Etapą sudarė apie 400 žmonių iš jų 36
lietuviai. Baidoku plaukėme 52 dienas.
Pakeliui mirė Rickevičius ir Levanas. Bu
vo tai nepaprastai sunki ir varginanti ke
lionė: utėlės, maisto stoka ir vagys. Nors
ir taip mažai ką turėjau — iš (šios kelio
nės išėjau visiškai švarutėlis.
Krasnojarske išbuvau apie 6 savaites.
Dirbau prieplaukoje prie iškrovimo ir pa
krovimo (į vagonus) nikelio ir vario ly
dinių (balvankų). Vėliau dirbau ligoninė
je, kur mirė Grabažis ir kiti, kurių pa
vardžių neprisimenu. Krasnojarske mus
pavijo ir antras etapas iš Norilsko. Su
juo atvyko Abaras, Botyrius. Jis išvyko
į rytus — Kausk, Taišet, o aš su Ramančioniu patekau lį Podkūnią. Kelionė 'buvo
begalo sunki, nes susirgau viduriais. Mums
einant į Eniserskio geležinkelio stotį, pra
leidau į kelnes. Todėl tokiomis pilnomis
turėjau keliauti apie pusantros paros. Nuo
manęs baisiai dvokė, tai mano bendražy
giai varinėjo mane kiekvienas nuo savęs.
Buvau verčiamas tūnoti vagono kampu
tyje. ..
Naujoje buveinėje, cukraus fabrike apie
savaitę laiko dirbau prie burokų. Pagaliau
atsiguliau ligoninėn, kur išbuvau apie 4
mėnesius. Paliuosavo mane 1944 m. vasa
rio mėn. ir perkėlė į kitą darbą.
1944 m. rugpjūčio 1 d. Atrodo, kad pri
einu prie normalaus gyvenimo. Sumaniau
vėl rašyti dienoraštį, nors kiek alš nera
šiau, vis vien dabar nei vieno neturiu.
Šiąnakt sapnavau įdomų sapną: mačiau
Merkį ir Skučą. Būk tai įmes vėl Lietuvo
je... Susitikome visa karininkų draugovė
ir pasakojame savo pergyvenimus. Mer
kys rodo savo foto: senukas su žila barzda,
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ĮGYVENDINAMI TAŠKENTO
NUTARIMAI

Įgyvendinant Taškento konferencijos
nutarimus dėl nacionalinių kalbų panau
dojimo siaurinimo ir rusų kalbos dėstymo
stiprinimo TSRS nacionalinėms mažu
moms, pradinių klasių ir net darželinio
amžiaus vaikai supažindinami su rusų
kalbia (300 žodžių), nesidrovima panaudo
ti kitų, laibiau paslėptų, platesnio masto
priemonių.
(Spaudžiant Maskvai ir pritariant Lietu
vos koiaboracinei valdžiai, nuo 1979 m.
radijo laidose išplėstas rusų kompozitorių
kūrinių išpildymas. Per radiją kiekvieną
dieną sklinda kažkada vaikystėje, prieš
15—20 metų girdėtos rusiškos dainos. Lie
tuviškos muzikos, ypač estradines ir liau
dies programos taip pat siaurinamos ir ki
tų TSRS tautų muzikos programų praplė
timo sąskaita. Radijo pageidavimų kon
certų metu turi būti išpildoma mažiausiai
2—3 dainos rusų kalba. Kadangi klausy
tojai jų nepageidauja, tai muzikiniai radi
jo pageidavimai išpildomi dažniausiai tik
darbo didvyriams, pirmūnams, ordinin
kams, karo veteranams ir pan. Tie pagei
davimai turi būti patvirtinti1 darbovietės
partinių sekretorių, kuriems nurodyta,
kad pageidaujantiems siūlytų prašyti so
vietinių dainų. Kadangi ir tada pakanka
mai nesusidaro rusiškų dainų, tai muziki
nių pageidavimų radijo redakcija pati sa
vo nuožiūra įkiša rusiškų dainų... Toks
radijo redakcijos elgesys piktina (klausy
tojus, pageidavusius išpildyti kokią nors
lietuvišką dainą.
Norint pripratinti lietuvius prie rusų
kalbos, nuo 1980 m. daugumą užsienio fil
mų Lietuvos TSR K'inofiikacijos valdybai
yra uždrausta išleisti su lietuviškais sub
titrais (užrašais). Negana to, valdžia siek
dama „nubausti“ kino žiūrovus už tai, kad
jie tiesiog ignoruoja sovietinius filmus,
kinoteatrus, ypač didžiuose Lietuvos rnies
tuose, stengiasi užpildyti sovietiniais fil
mais. Šitaip pripratinami žiūrovai prie so
vietinio kino meno.
Literatūros srityje jaučiami apriboji
mai vertėjams. „Literatūra ir menas“,
.^Pergalė“ užpildoma sovietiniais rusų ar
ba kitų TSRS tautų kūriniais. Bijomasi
paminėti1 net vienu žodžiu nepriklausomos
Lietuvos laikotarptį. Taip atsitiko su J.
Mikelinsko knyga „Kur lygūs laukai“
(1981) — reikėjo viso 10.000 tiražo vieną
lapą iškirpti ir perklijuoti, o redaktoriui
buvo atimta premija.
'žlugdoma kraštotyra. 1977—1982 m. 'bu
vo uždaryti tie etnografiniai ansambliai,
kurie aktyviai įjungdavo vakaronių daly
vius į programą, t.y. žiūrovai tapdavo daRašo K. Valteris

Laisvalaikio
mastymai
MĄSTYMAI (APIE MIRTĮ

Atslinkus gyvenimo saulėlydžiui vis
dažniau skrieja mintys mirties link. Se
niau, vartydamas medicininius žurnalus,
nesidomėjau nekrologo skyriumi, o dabar
jį peržvelgiu pirmiausiai!..
Kodėl, penkiasdešimt metų praleidus
sprendžiant mirties priežasčių problemas,
tik dabar parūpo sava mirtis? Sprendus
tūkstančius mirties priežasčių problemas,
dabar karts nuo karto kyla tokie klausi
mai: 1). Kas bus mano mirties priežasti
mi? 2). Ar mano mirtis bus staigi, netikė
ta, ar jos priartėjimas bus lėtas, laipsniš
kas? 3). Jei būtų leista pasirinkti mirties
procedūrą — kurią pasirinkčiau ir kodėl?
4). Kokios bus mano priešmirtinės mintys?
Mąstymai nesiriboja mintimi. Dažnai ky
la klausimas: o kas po mirties? Tinkamo
atsakymo į šį klausimą dar neužtikau.
Vaikystės laikais girdėjau mūsų parapi
jos 'klebono tvirtinimus, kad po minties ge
ri žmonės eis į dangų, o blogi — į pragarą,
kur velniai' juos kiš į verdančio deguto
puodus?.. Dabar gaminami ugniai atspa
rūs drabužiai; gal su jais 'būtų saugu ir
verdančioj dervoj?..
Kartą žvilgterėjau Lietuvių Enciklopeddjon, — tikėdamas ten rasti duomenų
minties klausimu. Deja, mintis nusakyta
gana nevykusiai ir netiksliai. Gi rašinys
„Mirties filosofiniu požiūriu'— neįtikinau
tis, sunkiai suvokiamas, o vietomis ir vi
sai nesuprantamas.
Tikiuosi, ikad daugelis skaitytojų retkar
čiais pagalvoja apie mintį; lieka kreiptis į
juos ir prašyti, kad jie pareikštų savo pa
žiūras visais su mirtimi susijusiais klausi
mais.
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lyviais — Rumšiškių Buities muziejaus
etnografinis ansamblis, Kauno politechni
kos instituto, Veterinarijos akademijos et
nografiniai .ansambliai, Vilniaus „Dai
nos“, Kauno „Tėviškės“ klubai. Jei Lietu
voje liko etnografinių 'ansamblių, tai tik
tokie, kurių veikla apsiriboja televizija ar
ba sovietinių švenčių „konkursuose“ ir
kurių tikslas tėra parodyti, kokia didelė
laisvė sovietų Lietuvos kultūrai klestėti.
Tokie ansambliai ne tik neprltraukia liau
dį, bet aitstumia neprityrusius žmones, nes
negyvas 'bendradarbiavimas (per radiją,
televiziją) neteisingai1 perduoda lietuvių
tautos dvasines vertybes, žmogus nustoja
gerbti mūsų senąsias dainas, ką ir mato
me didžioje jaunimo dalyje, ignoruojan
čioje mūsų kultūrą, mūsų nuostabias liau
dies dainas.
Sąmoningai stengiasi pamiršti mūsų na
cionalinio judėjimo veikėjai; draudžiama
minėti įvairius tautinius jubiliejus. Mūsų
tautos veikėjų paminėjimai netgi trukdo
mi grubiais, brutaliais metodais. Prisimin
kime Vytauto Didžiojo 550 metų mirties
jubiliejaus minėjimą Trakuose: kovai
prieš jo dalyvius buvo sukeltos didžiaiusos saugumo jėgos. Vytauto jubiliejus nei
žodžiu nebuvo paminėtas jokiame „lietu
viškame“ laikraštyje, žurnale, per radiją
ir televiziją. Koks 'skirtumas nuo 1930
metų! Tuo tarpu įvairūs rusų jubiliejai
plačiausiai minimi. 1979 m. garsiausias
buvo paminėtas rusų karvedžio Suvorovo
250 metų gimimo jubiliejus. Ta proga bu
vo išleista įvairiausi leidiniai: brošiūros,
monografijos, raštai, pastatyti kinofilmai.
Visuose šiuose leidiniuose Suvorovas bu
vo garbinamas kaip rusų ginklo karvedys,
kaip puikiausias Rusijos sienų gynėjas,
jos interesų saugotojas. Tačiau nei žodelio
nebuvo užsiminta apie tai, kad jis žiauriai
malšino 1794 m. lietuvių - lenkų sukilimą,
(brutaliai susidorojo sui Varšuvos 'gyven
tojais. Taip pat skambiai buvo paminėtas
Kulikovo mūšio 600 metų sukaktuvės. Ta
proga 'buvo išleistos knygos, sukurti' dokumentalinlai filmai. Pramonė netgi paga
mino moteriškais skareles su užrašu „Kuli
kovo polie 1380—1980“. Ar tai ne rusiška
sis šovinizmas? Ar gali tokiose sąlygose
augti lietuviška kultūra?
G. Banys

Lietuviai Baltuosiuose
Bumuose
JAV prezidentas Ronaldas Reaganas,
skelbdamas tradicinę Pavergtų Tautų Sa
vaitę, šį sykį nepasitenkino vien tiktai at
sišaukimo pasirašymu savo kabinete, kaip
kad 'anksčiau darydavo buvę prezidentai
— sukvietė daugybę tautinių grupių atsto
vų, juos pavaišino Baltųjų Rūmų sode ir
pasakė kalbą, vertą visų tautų dėmesio.
Sovietų Sąjunga, pasak Prezidento, ide
ologiniu savo fanatizmu ir ginklavimus!
sudaro didelį pavojų tarptautinei taikai!
ji yra pavergusi daugelį tautų, jų tarpe ir
Baltijos kraštus. Idėjinis komunizmas esą
silpnėja. Vakariečiai prieš jį kovoja tie
sos ginklu, ypač radijo bangomis. Tam
tikslui tarnauja „Amerikos Balsas“, „Lais
vės“ ir „Laisvosios Europos“ radijai. Ame
•rika šioms tarnyboms skiria daug lėšų, o
'Sov. Sąjunga skiria keturis kantus dau
giau lėšų radijo programų trukdymui.
Dabartinė JAV vyriausybė, nežiūrint biu
džetinių .apkarpymų, tarptautinėms radijo
tarnyboms numato netgi padidinti lėšas,
kad jos galėtų stiprinti 'bei plėsti savo pro
gramas. Prašė kongreso narius paremti tą
vyriausybės užmojį.
Savo kalboje Prezidentas paminėjo Len
kijos būklę, „Solidarumo“ vadą Leeh Walensą. Esą laisvės troškimas ginklais nenu
malšinamas.
Šioje iškilmėje dalyvavo viceprez. Bush,
keliolika senatorių bei 'atstovų rūmų na
rių. Iš lietuvių, kaip kviestiniai svečiai, da
įlyvavo: PLB pirm. inž. V. Kamantas, JAV
LB visuomeninių reikalų tarybos pirm.
Zerr, JAV LB krašto valdybos vicepirm.
J. Urbonas, L. Kojelis, L. Stukienė, kun.
A. Bartkus, kun. M. Jarašiūnas, K. Oksas,
D. BobeMenė, K. Jurgėla. Taip pat daly
vavo spaudos, radijo ir televizijos .atsto
vai, kurie dar tą pačią dieną minėtą įvykį
gana plačiai komentavo.
Lietuvių Bendruomenės veikėjai no šios
iškilmės nuvyko į kapitelių, kur lankė
kongreso narius, informuodami juos apie
lietuvių pageidavimus. Buvo prašyta jų
paramos praplėsti „Amerikos Balso“ pro
gramoms.
Taip pat lankytasi „Amerikos Balse“,
tartasi su lietuvių skyriaus darbuotojais,
perduota informacija apie Pavergtųjų
Tautų Savaitę ir Prezidento suruoštą pri
ėmimą tautybių atstovams.
Iš pokalbių su JAV valdžios žmonėmis
ryškėjo nauja vyriausybės linija ir radi
jo programų srityje. Atrodo, norima toms
programoms duoti stipresnį politinį pobū
dį, nesitenkinti vien tiktai informacija
apie amerikinį gyvenimą.
Pokalbyje su Prezidento pareigūnais bu
vo tiriama galimybė pakviesti jį su žmo
na į Pasaulio Lietuvių Dienas Čikagoje
1983 m.
Inf. (T.Ž.)

BATŲ PARDUOTUVĖJE

Kapsuko rajono Montvilos kolūkio „nu
sipelnęs kolūkietis“ K. Palubinskas para
šė TIESOS redakcijai .apie savo patyrimus
„Gulbės“ universalinėje parduotuvėje.
Vyriškos .avalinės skyriuje jis norėjęs
nusipirkti kaliošus, bet tinkamo numerio
radęs tik vieną kaliošą. Kreipęsis į parda
vėją, kuri pasiūlusi susirasti kitą. Nera
dęs kaliošui poros, jis pradėjęs matuotis
guminius aulinukus. Bet ir vėl .nepavyko,
nes iš trijų dydžių 'aulinukų radęs tik po
vieną. Pardavėja paaiškino, kad po vieną
jų tik ir buvę.
APRŪPINIMAS MĖSA

Sovietų valdžios ligšiolinės priemonės
aprūpinti .gyventojus maisto produktais
neduoda patenkinamų rezultatų. Lietuvos
miestuose ypatingai jaučiamas mėsos trū
kumas.
Kaip žmonės patys apsirūpina mėsos
produktais, vaizdžiai aprašo Vilniuje lei
džiamas žurnalas ŠVYTURYS .(Nr. 14.
1982 m.).
Alytaus skerdykloje, kuri yra vadina
ma „.Alytaus mėsos kombinatu", darbinin
kai „kombinuoja“ tokiu1 būdu, kad 1980
m. skerdyklos sargai sulaikė 155 žmones,
'bandžiusius išnešti 1148 kg. mėsos prodiuk
tų. 1981 metais buvo 'sulaikyti 189 'žmonės
su 1662 kg mėsos.
Kovo 8 d. milicijos pareigūnai sulaikė
autobusų stotyje tris moteris, nešusias
mėsos „pirkinius“. Pasirodė, kad visos
trys buvo mėsos kombinato prižiūrėtojos,
kurios saugojo, kad nebūtų vagiama mė
sa...
Bet susektos vagystės sudaro tik nedi
delį procentą .bendros produkcijos. Pernai
visose Lietuvos mėsos kombinatuose sar
gai sulaikė 1487 vagis. O kiek vagių nesu
laikė?
Vien tik Alytaus mėsos kombinate, ap
skaičiuojant pagal normas, iš paskerstų
galvijų pagal svorį trūko 108 tonos jau
tienos, 16 tonų subroduktų ir 416 tonų rie
balinės žaliavos. Tomis tonomis mėsos
„apsirūpino“ patys darbininkai, nelauk
dami kol valdžia juos aprūpins,
MIRĖ LIETUVIŲ BUDELIS

Rugpjūčio 11 d. Vilniuje, eidamas 71uosius metus, mirė Viktoras Galinaitis,
ilgus metas po II-ojo pasaulinio karo ėjęs
Lietuvoje prokuroro pareigas ir prisidė
jęs prie daugelio lietuvių nuteisimo mir
timi ir Ilgamečiu kalėjimu..
V. Galinaitis gimė 1911 m. lapkričio 16
d. Vilkaviškyje. Pirmos bolševikų okupa
cijos metais buvo Vilkaviškio m. vykd.
tarybos pirmininku ir prokuratūros tardy
toju. Prasidėjus vokiečių žygiui į Rytas,
jis pabėgo į Rusiją. Po karo grįžo į Lie
tuvą ir buvo paskirtas Kauno m. prokuro
ru. Nuo 1957 iki 1961 m. buvo prokuroru
visai Lietuvos teritorijai. Vėliau — respub
likos aukščiausiojo teismo narys.
Už didelius nuopelnus Okupantai, V. Galinaitis buvo apdovanotas sovietiniais or
dinais ir medaliais.
SUSIRŪPINIMAS BARAVYKAIS

Atėjus grybavimo sezonui, TIESOJE
(VII.23) buvo atspausdintas toks skaity
tojo laiškas:
— Kasmet grybų dygsta vis mažiau.
Dar tik rudeninės žaliuokės (baltikiai) pra
džiugina grybautojus, bet ir tai ne kiek
vieną rudenį. Taurieji grybai, ypač tikri
niai baravykai, jau labai reti grybautojų
krepšiuose.
Baravykų .bei kitų vertingų .grybų ma
žėja dėl kelių priežasčių, bet iš jų svar
biausia — nemokšiškas, gobšus grybavi
mas, .kai, ieškant baravykučių, augimvietėse išdraskoma miško paklotė.
Nykstantis .gyvūnai, žoliniai augalai įra
šyti į respublikos Raudonąją knygą, jų
apsaugai įkurti draustiniai. Tuo tarpu apie
nykstančių vertingų grybų saugojimą kol
kas mažai kalbama.
(Medžioti ir žvejoti dabar neleidžiama
be atitinkamos organizacijos nario bilieto.
Antriniai mūsų miškų tartai tarsi būtų
neišsemiami'. Tačiau jų, pavyzdžiui, gry
bų, taip pat labai mažėja.
Gamtos turtų apsaugą plačiai propa
guoja Lietuvos gamtos apsaugos draugija.
Jos nariai vykdo gamtos apsaugos visuo
meninę 'kontrolę. Todėl gal ir .grybauti tu
rėtų tik gamtos apsaugos draugijos nariai,
turį bilietus. Tai būtų analogiška medžioto
jų ir žvejų mėgėjų reikalavimams. Kas
rūpinasi žvėrių bei žuvų .gausinimu, tari
teisę pasidžiaugti ir Oaimikais.
(Miškus, 'kuriuose galima atkurti grybų
augimvietes, siūlyčiau paskelbti drausti
niais. Bent laikinai, kol juose bus atkurta
nualinta grybiena.

o Skučas turi per nosį ir veidą kaž kokį
randą.
1944 m. ..rugpjūčio 5 d. iš laikraščių su
Povilas šlelkus
žinojau, esą j au .paimti Šiauliai, o apie
Lietuvos gamtos apsaugos draugijos
namus kol kas nesigirdi...
respublikinės tarybos narys
1944 m. rugpjūčio 18 d. Valandėlę laiko
nuvogęs skubu rašyti keletą žodžių. Sir
MIRĖ F. PAŽŪSIS
guliuoju, tskauda galvą ir visus sąnarius.
Rugpjūčio 3 d. Lietuvoje mirė sukomuATLEISTAS A. AKSOMITAS
Vakar atvyko gydytoja man pagalbon.
nistintos ELTOS direktorius Feliksas Pa1944 m. rugsėjo 6 d. Valio! Šiandien pas
Ilgus metus buvęs Lietuvos TSR staty žūsis.
mane yra 5 kg. duonos. Nepaprastas įvy bos reikalų komiteto pirmininku Antanas
Palaidotas jis, kaip ir kiti pasižymėję
kis...
komunistai, Antakalnio kapinėse, Vilniuje.
Aksomitas išėjo į pensiją.
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1982 ,m. rugpjūčio 27 d. (Nr. 32 (1621)

mielai talkininkauja bendruomenės veik
loje. Prie Sorbonos prijungtam orientalinių kalbų ir civilizacijų institute dėstoma
lietuvių kalba. Paryžiuje .gyvena ir dirba
■aktorial-ės Liuda Apinytė, Zigmas Bane
vičius, Danutė Krištopaitė - Hermann,
Karolina Masiulytė, J. Ch. Moneys; meni
ninkai Pranas Gailius, Vytautas Kasiulis,
Žibuntas Mikšys, Antanas Moneys.
Bendruomenė informuoja prancūzus
apie padėti Lietuvoje, šiemet išleido pran
cūziškai brošiūrą apie Lietuvą („Lietuva,
šalis, kur susiduria du pasauliai“). Šių
metų birželio 23 dieną ji suorganizavo Pa
ryžiuje šv. Merry bažnyčioje solidarumo
susirinkimą už kenčiančią Lietuvą, į kurį
atėjo daug prancūzų.

gražaus oro bei ištvermės skautų šūkiui:
Dievui, Tėvynei ir Artimui.
Siunčiu Jums nors mažą pensijos para
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga savo nuožiūra.
(Londono parapijos Šv. Kazimiero dva
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
sios vadovas (klebonas kun. dr. J. SakeviPrenumeratos .kaina metams 16 sva dėl to nesusitarta, negrąžinami
čius, MIC, prisiųsdamias ‘auką 15 svarų,
ri, jraael metų 8 »v. (kitų kraštų prenuAtspausdinti straipsniai išreiškia auto
rašo:“ dvasinės tarnybos pašauktas vyks
maratoriai moka pagal Britanijos svaro rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
tu į Romą. Apgailestauju, kad negalėsiu
tanų).
monę.
kartu su Jumis būti stovyklos uždarymo
iškilmėse. Linkiu gražaus oro ir Dievos
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ palaimos“.
Gerbiamas kun. dr. J. Sakavičiui, MIC,
KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS
išreiškiame nuoširdų, didelį skautišką
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
AČIŪ už aulkas ir Dievo palaimos linkėji
ANNABERGE
EUROPOS LIETUVIU
mus.
Lietuvių
evangelikų
liuteronų
Bažny

Liet. Sodyba
KALENDORIUS
1918 M.
čios Vakarų Vokietijoje kunigų ir darbuo
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
LIETUVIŲ SODYBOJE
SODYBOS VEIKLA
tojų suvažiavimas vyko liepos 22—25 An
ford, DB.
GAUTOS STOVYKLAI AUKOS
Sodybos vasaros sezonas jau eina prie naberge (Bonn 2), Bad Godesberge. Tuo
X. 16 — Boltono lietuvių šokiai, D. Brita galo. Sprendžiant iš paskutiniųjų mėnesių
Jonas Verbickas — 25 sv., Petras Gugas
pat metu Annaberge poilsiavo lietuviai
nijoje .
— 20 sv., Julius Daimoševičius — 12 sv.,
apyvartos atrodo, kad metai bus užbaigti evangelikai.
Pradžia 8 vai.
su gerokai padidėjusia apyvarta.
Suvažiavimas oficialiai atidarytas lie Antenas Važgauskas — 12 sv., N.P. — 14
Šiemet D. Britanijoje lankėsi Šv. Tėvas pos mėn. .23 rytą Švento Rašto apmąstymu sv., Jonas Povilavičius — 10 sv., Notting
AUKOS SPAUDAI
kaip tik tuo metu kada, paprastai, vyksta vadovaujant garbės senjorui kunigui A. hamo skautų .tėvų komitetas — 10 sv., A.
J. Ruzgys Australija — 16.50 sv.
I. — 10 sv., B. Kijauskas — 10 sv.. Jonas
Sodybos tradicinis D. Britanijos lietuvių Gelžiniui.
A. Grinienė, Vokietija — 10.00 sv.
Liobė — 1 sv., Irena Venskienė — 7 sv.,
Sąskrydis. Todėl daugelis nuolatinių Sody
H. Petrick, Vokietija — 8.00 sv.
Popietiniame
posėdy
senjoras
J.
Urdzė
bos lankytojų, nors norėjo ją aplankyti, į
DERBIO ekskursija — 15 sv„ (Tarp jų.
(K. Ivinskis, Vokietija — 3.00 sv.
apžvelgė paskutiniųjų metų lietuvių evan S. Stauskienė — 5 sv.).
Sodybą
negalėjo
atvykti.
Nežiūrint
to.
So

iB. Litvaitis — 1.50 s v.
gelikų veiklą Vakarų Vokietijoje. Kunigas
Skautiškos idėjos rėmėjams ir rėmė
dybos Sekminių pajamos nebuvo mažes
Visiems nuoširdus ačiū.
Fr. Skėrys pranešė apie savo darbuotę pie joms, sesėms ir broliams išreiškiamas nuo
nės.
tų Vokietijoje ir Vasario 16 gimnaziją, o Sirdus, didelis skautiškas ačiū. Stovyklau
Verta paminėti sėkmingą Skautų Stovyk
Londonas
kunigas Gelžinis darė pranešimą apie Le- tojai išreiškia nuoširdžią padėką Derby
los užbaigimo savaitgalį, šiame užbaigimo
KRYŽIAUS ŽYGIS UŽ PAVERGTŲJŲ savaitgalyje dalyvavo nemažas skaičius foenstedto lietuvių evangelikų parapiją.
skyr. pirm. Vi. Junokui ir visiems derblšStudijų tarėjas Ričardas Baliulis pain kiams už suorganizuotą ekskursiją aplan
TAUTŲ LAISVĘ
mūsų tautiečių, ypač skaitlingai atvykę iš
formavo apie šiaurės Vokietijos evangeli kyti ir moraliai bei lėšomis paremti sto
Spalio 3 d. Walsinhame, Norfolk apylin Derby. Žiūrint iš finansinės pusės, paja
kus ir apie sąsktįdį Neustadte/Holsteine, vyklautojus.
kėje, ruoši'amas pavergtųjų tautų Kry mos buvo rekordinės.
kuris š.m. vyko trečią kartą liepos mėn.
Nuoširdžiai- ir skautiškai dėkojame Ško
Tie du tradiciniai lietuvių susibūrimai
žiaus žygis. Jame kviečiami ir lietuviai
tijos sesėms ir broliams, priešakyje su
dalyvauti.
Sodyboje sudaro didžiąją dalį pajamų iš 9 iki 11 d.d.
Vakare visi poilsiautojai ir suvažiavi skautiškos idėjos rėmėju, DBLS skyr. ir
Išvykstama iš Londono 9.30 vai. ryte, apsilankuslų lietuvių, bet tas sudaro ma
mo
dalyviai pramogavo prie laužo Anna- klubo pirmininku J. Bliūdžiu už malonų
žiau
negu
10%
bendrų
Sodybos
pajamų.
grįžtama tą pačią dieną vakare. Kelionė
bergo
parke.
dalyvavimą, sveikinimus ir linkėjimus bei
kainuoja 4 svarai. Prašoma registruotis iš
Sėkmingam Sodybos darbui reikia apie
Liepos mėn. 24 d. rytą kunigas Marty didžią talką stovyklą tvarkant.
3000 svarų pajamų kas savaitė. Tam pa
anksto.
Stovyklautojų vardu širdingai ir skau
Daromos įvairių tautų ekskursijos ir siekti, reikalingos pajamos iš vietinių gy nas Klumbys vadovavo Švento Rašto ‘ap
mąstymams. Vietoje pasyvių Bažnyčios tiškai dėkojame DBLS Centro Valdybai,
iš kitų vietovių. Teirautis vietoje. Londo ventojų nelietuvių. Sodyba kas kart daro
Tarybos
narių
išrinkti
keturi
uolesnieji
1
.
Europos Lietuvio redakcijai, Sodybos Ve
ne kreiptis Lietuvių bažnyčios adresu; 21 si plačiau žinoma, todėl apylinkių gyvento
Įsteigtas pasaulinis Lietuvių evangelikų dėjui Z. Jurui ir poniai V. Jurienei, kun.
The Oval. London, E2 9DT.
jai vis daugiau Sodybos patalpomis ir pa
tarnavimu naudojasi. Vestuvės, šokių va liuteronų savišalpos fondas, priimtas sta A. Gerybai už maldas ir dvasinę globą,
TeL 01-739 8735.
karai, Šokiai ir vakarienė ir kitokios pra tutas, išrinkta valdyba ir kontrolės komi Klubų valdyboms, nariams, DBLS skyrių
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ
sija.
pirmininkams, nariams, aukų rėmėjams,
mogos vyksta kiekvieną savaitgalį.
Iš Londono yra organizuojama ekskursi
Į Valdybą išrinktieji pasiskirstė parei
aukotojams, skautiškos idėjos rėmėjams,
(Prieš porą savaičių vietinėje anglų
ja i Bradforde ruošiamą
pavieniams asmenims, tėveliams, sesėms
spaudoje buvo plačiai aprašyta Headley gomis:
LIETUVIŲ DIENĄ
Pirmininkas senjoras J. Urdzė
ir broliams. Nuoširdi' skautiška padėka
Park Lietuvių klubas, paminėta Lietuvos
šeStadlenį, rugsėjo 11 dieną.
Vicepirmininkas dr. med. A. Gintautas Sodybos atostogautoj'ams, VISOMS ir VI
istorija, ir suteikta kita informacija apie
Vicepirmininkas Martynas Sprogys
Autobusas Išvyksta nuo Liet, ‘bažnyčios Lietuvą ir lietuvius.
SIEMS, vienokiu ar tai kitokiu būdu prisipunktualiai 8 vai. ryto.
Kasininkė Marija Lendraitienė
dėjusiems stovyklos organizavimo ir jos
Susidomėjimas apylinkės gyventojų So
Vietas užsisakyti1 galima pas P. Maša- dyba yra didelis, bet naujus narius prii
Sekretorė Malita Andrijaitienė.
pravedime bei dalyvavusiems stovyklos
laitį ir Liet. Namuose, užsimokant už ke mant teks daryti atranką.
Kontrolės Komisiją sudaro: Manta Kur uždaryme.
lionę 8 svarus.
Nuoširdi skautiška padėka priklauso
Šaudymo ir žvejojimo sekcijos plečiasi šienė, Elena Baliulienė ir Jonas Rupkalvis.
Vakarines pamaldas poilsiautojams ir maitinimo vadovui s. A. Gerdžiūnui ir jo
ir auga, šaudymo sekcija yra plačiai žino
Boltooas
ma ir laimėjusi daugelio šaudymo varžy suvažiavimo dalyviams laikė pakaitom: talkininkams. Programų ir darbų taikiniu
garbės senjoras kunigas A. Gelžinius, ku ikams: M. Barėnienei, G. Cornish, V. GasSKYRIAUS VEIKLA
bų taures.
nigas
Martynas Klumbys, kunigas Mikas perienei, mokytojai I. Vensklenei, moky
Liepos mėn. 30 d. boitonišklai buvo su
Sodybą dažniai aplanko svetimtaučių ir
sirinkę aptarti savo einamųjų reikalų. anglų ekskursijos iš Londono ir kitų vietų. Klumbys, (kunigas Fr. Skėrys ir 'šeiminin tojai A. Waterman, V. O'Brien, H. Gaspa
Buvo vienbalsiai nutarta visiems dalyvau
rui, J. Venskui, inž. Aleksui Vilčinskui,
Mūsų vyresnio amžiaus jaunimas, So kas senjoras kunigas J. Urdzė.
Liepos mėn. 25 d. (sekmadienį) rytą Pr. Gudišklui, J. Šukaiičiui, K. Bivalniui,
ti .rugsėjo mėn. 11d. Lietuvių Dienoje. dyba taip pat vis dažniau aplanko. Ruo
Bradforde ir taip pat buvo įspūdžiais pa šia seminarus ir lietuviškus savaitgalius. pamaldas su Šventa Vakariene laikė gar J. Kinkai, s. kun. dr. S. Matukui, MIC, v.
sidalinta Iš Sodybos kulią buvo aplankę Sodybos programa jau yra nustatyta iki bės senjoras kunigas A. Gelžinius ir sen s. fil. D. Eidukienei, v.s. fil. S. Miknaičiui,
keli Boltono lietuviai.
v.si fil. Vyt. Vidugiriui, v.s. J. Alkiui, s.
metų galo ir laisvų savaitgalių beveik nė joras kunigas J. Urdzė.
Po pamaldų vyko suvažiavimo įvertini E. ‘šovai, v.s. fil. V. Varnai, v.s. fil. P.
Įžymi Boltono lietuvių kalendoriaus da ra. Dabar yra gautas leidimas barui' ir
mas ir aptartos ateities gairės. Iš viso ši Moliui, v.s. Č. Kiliuliu!, ps. fil. Ed. Meilui,
ta yra jų rengiami tradiciniai šokiai, ku- restoranui veikti prailgintu laiku.
įle šiais metais įvyksta spalio mėn. 16 d.
Rugsėjo 4 d. ruošiamas šokių vakaras tame suvažiavime su poilsiautojais daly v.s.s Br. Zinkui, vyr. sk. v .si. J. Lemkienei,
vavo 50 asmenų iš visos Vakarų Vokieti mielajai ir plačiajai visuomenei, sesėms, ir
8 vai. vak. ukrainiečių salėje, 99 Castle (Dinner Dance) su vakariene.
jos.
St., Bolton. Kurie praeityje yra šiuose šo
broliams skautiškas AČIŪ.
Įėjimas 5 sv.
Pasistiprinę dvasiškai ir kūniškai, sek
kiuose dalyvavę vėl juose dalyvaus nes
Visiems dėkodamas, linkiui sėkmės
To vakaro pelnas skiriamas Falklando
madienį po pietų išsiskirstėme į namus moksle, kasdieniniame gyvenime ir dar
žino, kad gražus ir linksmas vakaro pra žuvusių karių šeimoms.
prie savo tiesioginių darbų ir pareigų. buose iki sekančio susitikimo skautiška
leidimas yra garantuotas. Visi kiti Brita
Prieš išvykstant į namus, nuoširdžiai pa me subuvime ir stovykloje 1983 metais,
nijos lietuviai yra maloniai kviečiami į
dėkojome senjorui kunigui J. Urdzei už LSS 65-jus Sukaktuvinius metus minint.
šiuos šokius atsilankyti — graži muzika,
suvažiavimo suorganizavimą ir jaunoms
puiki salė, geras baras, maisto pirk kiek
LIETUVIŲ įVEIKLA
virtuvės šeimininkėms (jų tarpe ir kunigo
nori, ir, svarbiausia, gera, draugiška lie
WOLVERHAMPTONO lietuvių aukos
Prancūzijoje yra keletas šimtų (su miš Urdzės dukrelei) už pasotinimą. Prisimi
tuvių kompanija yra užtikrinta.
Per veikliąją ir visų institucijų nuošir
riomis šeimomis virš tūkstančio) lietuvių, nimui dar padarėme kartu keletą nuo
Iki pasimatymo Boltone spalio 16-tą!
džią lėmėją ir veikėją G. Kaminskienę,
tarp jų daug žilų galvų. Didesnis skaičius traukų.
Fr. Sk. skautų sąjūdžiui ir veiklai aukojo 29.50
yra Paryžiuje ir jo priemiesčiuose, kiti iš
Derby
svarų. Ji, prislųsdama pinigus, rašo: „'at
siblaškę po visą Prancūziją: nuo Vidurže
siprašau už tokį pavėluotą aukų grąžini
mio jūros iki Šiaurės jūros, nuo Atlanto
EKSKUSIJA Į BRADFORDĄ
mą. Aš vis norėjau visus pasigauti ir dau
iki
Elzaso.
B-nės
Valdyba
susisiekia
su
Ekskursija iš Derby 'į Lietuvių dainų
giau aukų surinkti, bet šiuo metu daugu
STOVYKLOS AUKOS
jais
laiškais
keletą
kartų
per
metus.
Pary

šventę Bradforde rugsėjo 11 d., šeštadieni,
ma buvo atostogose ir svečiuose... Tiki
žiečiai
susirenka
kartą
per
mėnesį
praleis

Mančesteryje
gyvenantis
veiklus
ir
Ilga

nuo DUKE OF YORK viešbučio. Burton
ti keletą valandų kartu, pasidalinti savo metis L.K.V.S. „RAMOVĖ“ pirmininkas mės, kad pinigai visuomet „prisigadys“
Rd., išvyksta 3 vai. pjp.
laimėjimais,
nelaimėmis. Čia apsilanko Kazimieras Murauskas, nors dabar yra Jūsų veikloje, kai Jūs dirbate iš idealiz
Norintieji dalyvauti prašomi užsirašyti
mo, meilės ir pasiaukojimo jaunimui ir
pas V. Junoką, 34 Valley Rd., Little over, Ir svečiai ne lietuviai. Susirinkę sekmadie pensininkas, tačiau jo širdis liko jautri ir
tautai, kai kartais idealas pareikalauja Iš
nį
po
pamaldų,
prie
pietų
stalo
nariai
pa

pilna
noro
kiekvieną
lietuvišką
instituciją
Derby, teletf, 760346 iki rugsėjo 5 d.
bendrauja ir pasikalba.
ypač skautiškąjį sąjūdį paremti. Prisiųs- žmogaus labai daug...
Kelionės kaina 4 sv.
Siunčiu DBLS Wolverhamptono sky
Reguliariai posėdžiauja Prancūzijos lie damas 25 svarus, jis rašo: ...„visus vado
Sk. Valdyba
tuvių bendruomenės valdyba ir taryba. Sy vus, skautus-tes sveikinu, linkėdamas riaus Valdybos skirtą 10.00 sv., ir Wolver
kį savaitėje susirenka jaunimas, kuris Jums stovyklaujant Lietuvių Sodyboje, hamptono kolonijos lietuvių 19.50 sv., Vi
Gioucesteris
so 29.50 sv.
Aukotojai: E. Glažaitis — 5.00 sv. G.
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ
Kaminskienė — 3.00 sv. D. Narbutas —
Glaucesteris ir Stroudas organizuoja
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ DIENA
2.00 sv. N. Matinkas — 1.50 sv. J. Žaliaus
ekskursiją į Bradforde ruošiamą
MAIRONIO METAI
kas, A. Petkevičius, V. Bundonis, J. BerLietuvių dieną
tašius, Vyt. Klyvis, K. Šakalys, J. Krau
šeštadienį, rugsėjo 11 d. Autobusas išvyks
Kviečiame visus į Dainų ir šokių šventę, vvkstančią š.m. rugsėjo 11
jelis po 1.00 sv. M. Narbutas ir B, Vedricta nuo ukrainiečių klubo 37 Midland Rd.,
d., šeštadienį, BRADFORDE,Victoria Hall,, Victoria Rd., Saltaire,
kas po 0.50 sv“.
11.00 vai. ryto.
SHIPLEY.
DBLS Wolverhamptono skyr. Valdybai,
JšStroudo miesto centro 11.30 vai.
p. G. Kaminskienei ir skautiškos idėjos
Sk. Valdyba
Pradžia punktualiai 5.30 vai. vak. Įėjimas £1.50, jaunimui ir pensi
rėmėjams, visoms Ir visiems išreiškiamas
ninkams — £1.00.
nuoširdus skautiškas ačiū.
Manchesterls

LI ETŲ VIS

Vokietija

Kronika

Prancūzija

Skautiškuoju keliu

KLUBO NARIŲ POBŪVIS

Manchesterio Lietuvių Soc. Klubas sa
vo patalpose rugsėjo 18 d., šeštadienį, 6
v.v. rengia
metinį narių pobūvį

Įėjimas 3.00 sv., pensininkams 2.00 sv.,
svečiams 4.00sv.
I
Užsirašoma pas sekretorių iki rugsėjo
12 dienos.
Klubo valdyba

Koncerto programoje dalyvauja:
Sv. Cecilijos choras iš Škotijos,
Nottinghamo GINTARAS,
Londono Lietuvių choras,
Tautinių šokių grupė LIETUVA,
Gloucesterio jaunimo grupė.
Bendriems šokiams gros A. DRAGŪNO KAPELA.

Rengėjai: DBLS ir Bradfordo
VYTIES klubas

v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

įsasa (J9Q(J

EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ——

STUDIJŲ SAVAITĖ
ŽEMUOGIŲ KALNĄ PALIEKANT

„Kur yra tie Anglijos lietuviai?“ — Tai
buivo gal didžiausias nusiskundimas iš
Studijų Savaitės dalyvių.
Tiesa, keli londoniškiai ir netoli Londo
no gy venanitieji kartais apsilankydavo
Studijų Savaitėje, bet iš visos kitos Ang
lijos tik trys lietuviai dalyvavo Studijų
Savaitėje. Studijų Savaitės rengimo komi
teto nariai, nors ir londoniškiai, gyveno
ten visą savaitę.
Lštikrųjų mums „anglikonams“ yra
truputį gėda, kad tik septyni' iš mūsų da
lyvavo visą laiką, o iš Vokietijos atvažia
vo net visas tuzinas.
Iš pasisakymų buvo galima spręsti, kad
29-ji Studijų Savaitė buvo sėkminga ir da
lyviai išvažiavo patenkinti. Paskaitų bu
vo nei perdaug nei per mažai. Maistas ge
ras, tik .porcijos ‘buvo perdidelės. Didžiau
sias susižavėjimas buvo vakariene Lietu
vių Namuose. Sunku buvo įtikinti' sve
čius, kad tai paruošė beveik vienas Kazys
Makūnas.
Nuotykių tą dieną turėjome apsčiai. Berodant Londoną, praganėme dvi ponias
Westminster Abbey, bet jos vistiek atsi
rado Lietuvių Namuose. Grįžtant namo į
žemuogių Kalną (kiti sako, kad turėtų
būti Braškių kalnas), Lietuvių Namuose
palikome pora dalyvių, kurie perilgai' įti
kinėjo vienas kitą, kad jau laikas važiuoti.
Iškilmingą vakarienę turėjome penkta
dienį, ir atrodo, kad visi 'buvo ja paten
kinti. Gal tik vyno mažokai buvo duota.
Į tą vakarienę susilaukėme gerą būrį sve
čių iš arti ir toli. Kalbų buvo neperdaiug
ir visos trumpos ir įdomios. Sveikino Sta
sys Lozoraitis, jun., ir Vytautas Kyman
tas. Užbaigė kun. Augustinas Rubikas
anekdotu ‘apie dzūką, suvalkietį, žemaitį,
ir velnią, sako,, paimtu iš „Europos Lietu
vio“! O gal ir ne iš „Europos Lietuvio"?
Kada jis kalba tokia „rimta“ tema, ne vi
sada galima juo patikėti.
Tėvynės valandėlę labai sėkmingai su
organizavo ir pravedė Eglė Juodvalkė.
Dvi solistės Laimia Stepaitienė ir Vida Gas
perienė žavėjo mus jiį dainavimu, akompa
nuojant prof. Vyteniui Vasyliūnui. Jaunie
ji Kęstutis Ivinskis (Vokietija) ir Saulius
Kubilius (Italija), atskirai ir kartų su
Egle skaitė deklamavo ir dainavo kūlimus
iš Maironio - Mačiulio, Antano Baranaus
ko, Vienuolio Žukausko, Vinco Pietario
kūrybos. O Živilė šlekytė paskaitė ištrau
ką ilš Vinco Krėvės - Mickevičiaus „Aras“.
Tėvynės valandėlė baigta antruoju Lie
tuvos himnu „Lietuva brangi“ ir Lietuvos
himnu. Tai buvo tikrai įspūdingas vaka
ras, vykusiai ir profesionaliai pravestas.
(Porą dienų prieš tai1 turėjome gyvą ir
visus žavintį Violetos Rakauskaitės estra
dinių dainų — koncertą, gražioje ir isto
rinėje Waldegrave salėje. Violeta ne tik
moka dainuoti, bet ir vaidinti, ka-s labai
patinka publikai.
Koncerto pertraukos metu specialiai iš
Amerikos atvažiavusios p. Kriaučialiūnlenė su dukra įteikė I960 dolerių premiją
mūsų Vidui Puodžiūnui už jo veiklą jau
nimo tarpe.
šeštadienį p. Juodvalkė pristatė Ams
terdamo DAINOS žavėtiną lietuvlųdainų
koncertą, grotą iš magnetofono juostelės.
Koncertui paaiškinimą ir pačią juostelę
parūpino I. Kaplanas, negalėjęs pats at
vykti į Angliją.
Tur būt reikia skubėti pranešti, kad ki
tų metų jubiliejinė Studijų Savaitė įvyks
Augsburge, Vokietijoje, kur Studijų Sa
vaitės prasidėjo prieš 30 metų.
Apie paskaitas ir kitus reikalus, susiėju
siais su 29-ja Europos lietuvių Studijų Sa
vaite, rašysime kituose „E.L.“ numeriuose.
M.B.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje —rugpjūčio 29 d., 12.30 vai.
Gloucesteryje — rugpjūčio 28 d., 15.30

vai., šv. Petre.
rugpjūčio 28 d., 17.30 vai.,
Beeches Green.
Nottingham© — rugpjūčio 29 d., 11,15 vai.,
Aušros Vartuose.
Stoke-on- Trente — rugpjūčio 29 d., 14.30
vai., St. Wulstan's.
Bradforde — rugsėjo 5 d., 12.30 vai.
Eccles — rugsėjo 12 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — rugsėjo 19 d., 12.30 vai.
Manchcsteris — rugsėjo 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugsėjo 5 d., 11.15 vai.,
Tautos — Marijos šventės proga, Aušros
Vartuose.
Nottingham© — rugsėjo 8 d., 8.34 vai. ry
te, Tautos šventėje, dr. J. Uoginto užpra
šytos Mišios už Lietuvą Aušros Vartuose.
Nottinghame — rugsėjo 12 d., 11.15 vai,
Aušros Vartuose.
Nottinghame — rugsėjo 19 d., 11.15 vai,
Aušros Vartuose.
Derbyje — rugsėjo 19 d., 14 vai., Bridge
Gate.
Stroude —

— Blackpooly, D. Britanijoje, nubausti
'du vyrai už vogimą elektros 'lempučių ir
mėtymą jų žemyn nuo garsaus 400 pėdų
aukščio Blackpoolio 'bokšto.
'— D. Britanijoje bus suteiktos naujos
lengvatos psichiniams ligoniams, kurie
jau nesitiki Išeiti į laisvę, palikti tas ins Wolverhamptone — rugsėjo 19 d., 17 vai,
Šv. Petro - Paulyje, North St.
titucijas.

