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PATIKRINIMAS ŽYGYJE Į LAISVĘ
Tokia antraSte žymiausias Londono dien 

raštis THE TIMES (VIII.8) ilšspaulsldino 
savo nuolatinio Bernardo Levino straips
nį apie Stockholme išleistą knygą ŠIE 
VARDA KALTINA.

Knygą iše'ido Latvių Tautos Fondas 
Stocklholme. Tai yna 677 puslapių alfabeti
nė rodyklė 30.000 latvių, kurie buvo iš
tremti 'į Sibirą 1941 metais, sovietams oku 
P8.ws Latviją, ir po to dar išvežti į mir
ties stovyklas 1945, 1946 ir 1949 metais'. 
Mažesniais kiekiais latviai buvo ištremti 
ir vėliau. Paskutiniai knygoje įrašyti, bu
vo suimti 1978 metais.

Bernardas Levinas saiko, kadi tarp pa
starųjų laikų Baltijos valstybių aukų bu
vo disidentų, kurie didvyriškos divalsios 
vedami kovojo, siekdami išlaisvinti saivo 
kraštus ils žiauriausio imperializmo, kiurį 
pasaulis bet kada pažiniojo,, tuo tarpu kai 
JT kolonializmo komisijoje nenutrūksta 
tyla... Bet alkustyvesnieji masiniai suėmi
mai buivo kitokio pobūdžio.

Pažymėjęs, kad per pirmąsias' deporta
cijas tavo išvežta į mirties stovyklas pa- 
triotišlkiausi'as Baltijos valstybių elemen
tas, Bernardas Levinas cituoja ištremtųjų 
pavardes, ir saiko. „Aš pats esu lietuvių 
kilmės, iš maino tėvo pusės.“ Latvių sąra
še jis rado du Levinu. „Neabejotinai, kai 
lietuvių patašius sąrašas bus paskelbtas, 
jame taip pat bus keli. Gal ir mano dė
dės ar pusbroliai nukentėjo Stalino holo
kauste. Bet a'š nemanau, kad reikia turėti 
giminių tarp tų aukų, kad pareiškus pro
testą.“

Straipsnio autorius yra įsitikinęs, kad 
Sov. Sąjungos politika prives prie jų im
perijos žlugimo. Nes uiž kiekvieną pavardę, 
įrašytą šioje knygoje, šiandien, kovoja du 
dėl savo Krašto laisvės ir taikos.

GRUŽUOS KOVA PRIEŠ RUSIJOS 
IMPERALIZMĄ

Rugpjūčio 15 dieną įtakingo Anglijos 
dienraščio „The Times“ vienas iš veda
mųjų buvo skirtas Gruzijos padėties So
vietų Sąjungoje aptarimui. Laikraštyje 
duodama suglausta Gruzijos istorija, pa
minint, 'kad gruzinai apsikrikštijo '377 
metais ir kad seniausi raštai gruziniška
me alfabete yra iš penktojo šimtmečio. 
Taigi, daug .anksčiaus, negu tai padarė ru
sai. Rašoma, kad 1783 metais, pasėkoje 
nuolatinių puolimų iš Persijos ir Turki
jos. Gruzijos karalystė pasirašė sutartį 
su Rusijos carais, prisiimdami jų globą, 
šios sutarties iSdava buvo Gruzijos inkor
poravimas į besiplečiančią Rusijos impe
riją. 1920 metais, Rusijos pilietinio karo 
metu, Sovietų valdžia pasiralšė sutartį pri
pažįstančią Gruzijos nepriklausomybę ir 
suverenumą, bet laike dešimt mėnesių 
atsigavusi Raudonoji armija Gruziją vėl 
Okupavo ir įvedė rusišką, bet jau sovieti
nes santvarką. Gruzijoje gimęs JOsif Džiu
gašvili, geriau žinomas Stalino pavarde, 
jokių simpatijų savo tautiečių nacionali
nėms aspiracijoms nerodė. Gruzinai juo
kauja, kad „rusai mums davė komuniz
mą, o mes jiems už tai Staliną“.

'Minint du šimtus metų nuo GeorgieivSk 
sutarties pasirašymo, pagal kurią Gruzi
ja buvo rusų aneksuota, sovietinė valdžia 
Maskvoje ir ju vietininkai Tbilisi bando 
nušviesti rusų — gruzinų santykius, kaip 
„ypatingą išraišką draugystės ir brolys
tės tarp dviejų tautų“. Bet jiems yra sun
ku išaiškinti, kodėl šiais dekolonizacijos 
laikais šalys inkorporuotos į caru impe
riją dar vis yra valdomos iš rusų sosti
nės.

Pereitą mėnesį apie šimtas žmonių de
monstravo Gruzijos sostinėje Tbilisi reika 
laudaimi paleidimo dviejų jaunų vyrų 
areštuotų už skleidimą atsišaukimų kvie
čiančių boikotuoti iškilmes ruošiamas 
įGeorgievsko sutarties paminėjimui. At
sišaukimuose buvo teigiama, kad 'ši su
tartis tapo Gruzijos nepriklausomybės ne
tekimo įrankiu. Penki demonstrantai bu
vo areštuoti, dar dvidešimt buvo sutaiky
ti, bet po apklausinėjimo paleisti. Viena
me iš kelių nelegaliai leidžiamų leidinių 
vardu Sakartvelo keli įžymūs Gruzijos is
torikai yra cituojami kaip paneigią sovie
tinį propagandinį aiškinimą apie 1783 me
tų sutartį. Neseniai jaunas istorijos stu
dentas Berdzemišvili buvo suiaireištuotas ir 
apkaltintas redagavimu nelegalaus žur
nalo Samireklo (Varpinė), kuris yra apra
išytas kaip „Gruzijos Respublikos Parti
jos Organas“.

Bet gruzinų kova už laisvę yra suniki.
1977 metais Vladimir Žvanija buvo nu
baustas mirties bausme už bambas išspro
gdintais viešuose pastatuose. Po 1978 me
tų demonstracijų Tbilisi sovietinė valdžia 
sutiko naujoje konstitucijoje pripažinti 
gruzinų kalbą oficialia respublikos kal
ba. Tbilisi universiteto studentai laikas 
nuo laiko demonstruoja prielš bandymus 
slopinti tautinius pasireiškimus. 1981 me
tais apie 1000 studentų sėkmingai demonKt 
ravo reikalaudami sugrąžinimo profesO-

SOV. RUSIJOJE
SOVIETINIAI BĖGLIAI

Sovietų geologas dirbantis Špicbergeno 
saloje kreipėsi į salos gubernatorių pra
šydamas politinės prieglaudos. Specialiu 
lėktuvu jis buvo tuojau nuskraidintas į 
Norvegijos scStinę Oslo. Špicbergeno sa
la 1920 metų sutartimi priklauso Norve
gijai, bet pagal tą sutartį pasirašiusios Ža
lys turi teisę dalyvauti salos žemės tvir
tų naudojime. Sovietų Sąjunga yra viena 
iš sutarties signatarų ir saloje dirbo 2000 
sovietų piliečių prie anglies kasimo.

Rugpjūčio 11 d. JAV lailkralštis New 
York Tim'-s ir Baltieji Rūmai gavo laiš
kus raižytus 16 mietų jaunuolio, kuris sakė
si esąs sovietinio diplomato sūnus. Laiške 
laikraščiui jis pralšarė, kad jis nekenčia 
savo šalies ir jos tvarkos bet jam patin
ka Amerika. Galvojama, kad jis yra sū
nus Sovietų ambasados pirmojo sekreito- 
riauls, kuris laike mėnesio turėjo būti per
keltas j kitą vietą. FBI ir slaptosios tar
nybos agentai visai viešai žiūri 'į kiekvie
ną išvažiuojančią automašiną iš Sovietų 
ambasados ir jos taunauitojiI gyvenamo 
bloko, kuris yra apsuptas aukšta tvora 
c vartai kontroliuojami elektroniškai. 
Imigracijos Departamentas įsakė lėktuvų 
linijoms neleisti berniukui patekti į lėk
tuvą. Diplomatinis įtempimas dėl šio in
cidento padidėjo, kai FBI agentai priėjo 
prie vieno sovietų žurnalisto sūnaus Va
šingtono aerodrome ir ragino jį pasilikti, 
manydami, kad jis buvo paraižęs laišką. 
Sovietai amerikonus apkaltino provoka
cija.

NEDATEKLIAI iSOVIETIJOJE
Izvestijos pranešimu apie ketvirtis mi

lijono žmonių Maskvoje mėnesių mėne
siais laukia akinių, nes trūksta optinių 
stiklų. Panaši, jei dar neblogesnė, padėtis 
yra visoje Sovietų Sąjungoje. Izvestija 
duoda pavyzdį karo veterano pavarde 
Chano,' kuris būdamas beveik alkias ke
liavo į Maskvą, Kijevą ir kitus miestus 
betiksliai ieškodamas akinių.

Dėl nepaprasto trūkumo butų Sovietų 
Sąjungoje vienas iš būdų persikelti į ki
tą miestą yta pasikeitimais butų. Daug 
žmonių stengiasi persikelti į Maskvą, nes 
Maskvoje buitinis apdūpinimas yra geres
nis negu- kitur Sovietų Sąjungoje išsky
rus Pabaltijį. To pasėkoje apie 25% Mask,, 
vos gyventojų šiuo laiku yra pensininkai, 
kurie nepaisant visokių jiems siūlomų 
lengvatų persikelti kitur, iš Maskvos ne
važiuoja. Kas sustabdytų tolimesnį pensi
ninkų augimą Maskvoje valdžia neregist
ruoja vyresnių kaip 40 mietų amžiaus 
žmonių.

Lenkija
DEMONSTRACIJA (GDANSKE

Rugpjūčio 14 d. lenkų milicija Gdans
ke, panaudojusi gumines lazdas, išskirstė 
Solidarumo demonstraciją, žygiavusią Le
nino laivų statyklos link. Demonstracijo
je dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių. 
Girdėjosi šūkiai: „Be Solidarumo nėra 
laisvės“ ir „Mes laimėsime!“.

Diseina prasidėjo nuo šlv. Brigados baž
nyčios, kur kun. Henrikas Jankowski, 
Lecho Walęso draugas, pasakė pamokslą, 
kuriame ragino valdžią įvykdyti įsiparei
gojimus, padarytus 1980 metais. Po ma
išių pnie bažnyčios spontaniškai susifor
mavo eisena. Solidarumas neragino de
monstruoti iki rugpjūčio 31 dienos, kada 
bus minima Gdansko laivų statyklos strei
ko sukaktis.

PERSPĖJIMAS LENKIJOS 
SOLIDARUMUI

'Rugpjūčio 16 d. Gdansko karo komen
dantas M. Cygan paskelbė įsakymą, ku
riuo Gdansko vaivadijoje įvedami suvar- 
žymiai numatomoms Solidarumo demonst
racijoms.

Pagal įsakymą, kuris galios iki rugsėjo 
15 d., griežtai baudžiami bus visi, kas:

Nepasitrauks iš viešų susirinkimų, kai 
bus atitinkamų organų įsakyta;

sukvies susirinkimą, negavę valdžios 
leidimo;

naudos maldos namus susirinkimams, 
kurie nieturi rylš'io su religija;

išklijuos skelbimus, proklamacijas, šū
kius alr piešinius viešose vietose, be lei
dimo.

Panašūs suvaržymai galiojo karo stovio 
mėtų, kuris neseniai buvo panaikintas.

JAV kongresmanai nuvykę į Lenkiją ir 
kalbėję su gen. Jaruzelskiu pareiškė, kad 
Vakarų sankcijos neturėtų būti panaikin- 
Ics ligi Lenkijos komunistinė vyriausybė 
nepadarys pakeitimų žmogaus teisių sri
tyje, kurios patenkintų gyventojus.

riaus, kuris buvo atleistais dėl ideologiš
kai nepriimtinų (sovietų valdžiai) paskai
tų apie gruzinų literatūrą. Yra laukiama 
dar daugiau demonstracijų prieš spalio 
mėnesį vyksiančias pagrindinės GeorgieVs- 
ko sutarties minėjimo apeigas.

DOVANA POPIEŽIUI

Krištolinė vaza, kurią Lenkijos lietuviai 
Wrocllawe š.m birželio 21 d. įteikė popie
žiui.

Vienoje vazos pusėje išgraviruotas už
rašas: švenčiausioji Aušros Vartų Motina 
globok Lietuvą ir jos vaikus.

Kitoje pusėje — tas pat užralšas lenkų 
kalba.

POPIEŽIUS APLANKĖ LIURDĄ
'Rugpjūčio 12 d., popiežiaus vizito Liur- 

de išvakarėse, teroristai padėję bombą, 
susprogdino Pont i j aus Piloto statulą visai 
auti Mergelės Marijos šventovės. Sekma,, 
diemį, rugpjūčio 14 d., popiežiui atvykus 
į L nuodą, teroristai padėjo bambas prie 
Tulūzos katalikų laikraščio LA CROIX 
leidyklos ir spaustuvės. Bombas susprog
dinusi prisipažino „antiklerikalinė grupė“.

Prancūzijos policijas Tulūzcje suėmė 
dvi moteris ir vyrą, pas kuriuos rado 
sprogstamos medžiagos.
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Amerikos tvirtas nusistatymas
JAV-ės PAKARTOTINAI PATVIRTINA ESTIJOS, LATVIJOS IR LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIPAŽINIMĄ

Š.m. rugpjūčio 4 d. gautas iš JAV atsto
vės Jungtinėmis Tautoms, ambasadorės 
Jeane J. Kirpatrick sekantis pareiškimas:

Jungtinių Amerikos Valstybių nuolatinė 
laitstoivė Jungtinėmis Tautoms, Jeane J. 
Kirpatrick liepos 29 d. įteikė Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui, Javier 
Perez de Cuellar prezidento Reagano pa
reiškimą, padarytą trijų Pabaltijo valsty
bių — Estijos, Latvijos ir Lietuvos — nie- 
priklauscmybės pripažinimo sukaktuvių 
proga. Ji paprašė, kad šis pareiškimas bū 
tų laikomas oficialiu dokumentu Jungti
nių Tautų Visuotinio Susirinkimo, ir bū
tų paskelbtas. 38-sis Visuotinis Susirinki
mas svarstys tautų apsisprendimo svarbą 
ir skubų nepriklausomybės suteikimą. Se
ka prezidento Reasano pareiškimas:

1983 m. liepos 26-tą mes atžymime Jung 
tinių Amerikos valstybių suteikto trijų 
Pabaltijo respublikų — Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybės de jure 
pripažinimo 61-ias metines. Kiekviena iš 
tų valstybių buvo pilnateisė Tautų Sąjun
gos narė ir jos buvo pasirašiusios nepuo
limo sutartis su Sovietų Sąjunga. Tačiau 
daugiau kaito prieš keturiasdešimt metų 
visos trys šalys bus smurtu įjungtos į So
vietų Sąjungą. Tai įvyko gėdingo Moloto- 
vc-Ribbentroipo Pakto, kuris padalino Ry
tinę Europą į Nacių ir Sovietų įtakos sfe
ras, pasėkoje.

Tęsdama neteisėtą Pabaltijo valstybių 
■okupaciją pag'ai Molotovo - Ri’obentropo 
Pakto nuostatus. Sovietų Sąjunga pažei
džia tarptautinę teisę, ypač teisę apsi
spręsti, kaip nustatyta Jungtinių Tautų 
Chartcje ir vėlesniuose Visuotinių Susirin 
kimų nutarimuose. Visuotinio Susirinki
mo rezoliucija 1541 apsisprendimo klausi
mu nustato, kad nusprendls įjungti į kitą 
valstybę „turėtų įvykti tik tų teritorijų 
gyventojams laisvai išreiškus savo pagei
davimus, ir pilniai įsisąmoninus, ką reiš
kia statuso pakeitimas; o jų pageidaviimiai 
turėtų būti išreikšti jiems būnant pilnai 
informuotiems, bešališkai pravesto demok 
ratinio proceso būdu, kurie remiasi visuo
tiniu pilnamečių balsavimu“. Užuot res
pektavusi tokį diemokratinlį procesą, Sovie 
tų Sąjunga brutalia jėga įjungė tris Pa
baltijo valstybes į savo imperiją.

1940 metais Sovietų Sąjunga įsiveržė, 
okupavo ir aneksavo Pabaltijo valstybes, 
ir ėmėsi žiaurios sovietizacijos politikos. 
Po to, per vieną teroro naktį 1941 metų 
biržeio mėnesio 14-tą dieną Sovietai iš
trėmė labai daug pabaltiečių į Gulago la
gerius, kur daugelis jų žuvo.

PRANCŪZIJOS PAGALBIA CADUI
Pranzūzija pasiuntė į Čadą apie 3000 

savo kariuomenės su šarvuočiais, aviacija 
ir raketomis. Prancūzijos kariniai patarė
jai padės Čado prezidento Haibre kariuo
menei kovoti prielš sukilėlius Šiaurėje, 
kuriems pagalbą -teikia Libijos prez. Ga- 
daifi.

Sukilėliams pavyko užimti bemaž pu
sę Čado respublikos teritorijos.

ČEKOSLOVAKŲ REIKALAVIMAS
čekclslovakų žmogaus teisių grupė 

„Čarteris 77“ atžymėjo „Prahos pavasa
rio“ 15 metų sukaktį, paskelbdama atvi
rą laišką parlamentui. Laiško autoriai Jan 
E.ozlik, Marie Ruth-Kirizlkova ir Marie 
Mialnvaniova reik.alau.ja>, kad iš Čekoslova
kijos būtų atitraukta Sovietų kariuomenė, 
kurios ten yra apie 70.000.

VairlSuivos pakto kairinės pajėgos buvo 
ipąinauldiotos 1968 metais kai Čekoslovaki
ja panorėjo santvarkos su „žmonišku vei
du“.

SOVIETŲ KALINIO IŠPAŽINTIS
Velerij Repin, kuris administravo Sol

ženicyno įkurtą ir finansuojamą fondą 
rėmimiuii sovietinių politinių Kalinių ir 
jų šeimų, gegužės mėnesį buvo nuteistas 
2 metams darbo stovyklos.

Rugpjūčio 18 paskelbtame interview su 
žurnalu „Soįvietškaja“ kultūra“ jis, siėdėda 
mais kalėjime, pasisakė buvęs amerikonų 
šnipu.

Laike bylos jis buvo apkaltintas išda
vimu ir antis avietine veikla, prie ko jis 
viešai prisipažino

Dviejų metų bausmė už tokius kaltini
mus Sovietų Sąjungoje yra laikoma laibai 
švelnia. Atrodo, kad j>am buvo padarytas 
pasiūlymias, kurio jis negalėjo atsisakyti.

AFGANISTANAS TURĖS IEGZILINŲ 
VYRIAUSYBĘ

Afganistano /rezistencinio isąjjlūldlžio tri
jų grupių valdovai, susirinkę Romoje, nu
tarė sujungti savo pastangas kovoje prieš 
Sovietų ckcpaciją ir sudaryti egzilinę vy
riausybę.

Nacių okupacijai Pabaltijo valstybėse 
pasibaigus, Sovietai vėl įsiveržė į Pabalti
jo valstybes ir vėl 'įsitvirtino žudynėmis, 
priespauda ir naujais masiniais trėmimais. 
Tarp 1944 metų, apie 600,000 pabaltiečių 
— iš bendro keturių milijonų siu viršum 
gyventojų skaičiaus — buvo ištremti į Si
birą. Pasipriešinimas sovietinei okupaci
jai užtruko iki 1952 metų — aštuonerius 
metus po raudonosios armijos įžengimo.

Nuo to laiko Sovietai sąmoningai vykdė 
prievartinio rusinimo politiką, siekdami 
‘nutautinti Pabaltijo valstybes. Pabaltijo 
tautų religinis, kultūrinis ir istorinis pa
veldėjimas buvo niekinamas ir slopina
mas. Nepaisant to, Sovietų Sąjungai nepa
vyko smurtu priversti pabaltiečių priim
ti jiems svetimą gyvenimą pagrįstą tota
litariniu dominavimu.

šiandien Pabaltijo tautos ir toliau tę
sia kovą dėl laisvės ir teisės 'apsispręsti. 
Plačiai iškilo disidentiniai sąjūdžiai rei
kalaujantys tautinių, politinių ir religinių 
teisių. Lietuvoje, pavyzdžiui, kur nuolat 
platinami penkiolika pogrindžio leidinių, 
neseniai 148,000 gyventojų pasiuntė pro
testo peticiją Maskvai — tai negirdėtas 
skaičius bet kurioje kitoje Sovietų kont
roliuojamoje srityje. Yra būdinga, kad į 
šias pastangas atgauti 'Pabaltijo laisvę, 
Sovietai atsako pabaltiečių tautinių tei
sių paneigimu bei šių narsių lietuvių, lat
vių ir estų įkalinimu, ištrėmimu ar užda
rymu į psichiatrines ligonines.

Amerikiečiai pritaria teisingiems Pabal 
tijo tautų valstybinės nepriklausomybės 
siekiams. Mes negalim likti nebyliais kai 
Sovietų Sąjungos vyriausybė pakartotinai 
•atsisako leisti šioms tautoms būti laisvo
mis. Mes remialme jų teisę apsispręsti sa
vo pačių valstybinį likimą, teisę įrašytą 
Helsinkio Deklaracijoje, kuri teigia, kad 
„visos tautos visuomet turi teisę, visiškai 
laisvai, kada ir kaip jos pačios nori, be 
išorinio kišimosi, apspręsti savo vidinę ir 
išorinę politinę padėtį ir siekti tokios po
litinės, ūkinės, visuomeninės ir kultūrinės 
raidos kokios jos pačios pageidauja“.

Dėl šios priežasties, Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė niekad nepripa
žino Pabaltijo valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungą, ir to nedarys ateityje.

Šia proga mes norime patvirtinti šią 
mūsų politiką paminėdami 1922-ais me
tais paiskelbto trijų Pabaltijo respublikų 
pripažinimą. Tai darydami mes pabrėžia
me savo besitęsiantį įsipareigojimą Jung
tinių Tautų Chartos principams ir tiks
lams, ir taikai bei laisvei pasaulyje.

(Eltai)

PASAULYJE
— Du JAV vyriausybės kabineto nariai 

kreipėsi į prez. Reaganą, kad jis suma,, 
žintų ar visiškai panaikintų diuijų ir naf
tos pramonei būtinų auklštos technologi
jos įrengimų eksporto į sovietinius kralš- 
tus suvaržymus. Valst. sek. G. Sbultzas 
taip pat nusistatęs priėš esamąsias sank
cijas, kurios, jo įsitikinimu, neatsifekia 
tikslo. Spaudimą daro ir kai kurie ameri
kiečių pramonininkai, tauriems tie suvar
žymai nelša nuostolius.

— Lenkijos R. primas, 53 m. kard. 
Glempas, praėjusią savaitę susirgo tul
žies pūslės uždegimu ir buvo paguldytas 
ligoninėn. Jis negalėjo pasimatyti su JAV 
senatorium Doididu, kuris atvyko į Varšuvą 
sankcijų panaikinimo reikalais.

— Sovietų Politbiuras įspėjo Minerali
nių trąlšų produkcijos ministrą A. Petriš- 
čevą už planų ne'įvykdymą. Tai pirmasis 
toks griežtas ir viešas įspėjimas nuo atė
jimo valdžion Andropovui, kuris pasakė, 
kad aukštieji pareigūnai bus atsakingi už 
nesugebėjimus ir apsileidimus.

— Sovietų žemės ūkio laikraštis „Sels- 
'k aj a žizn“ raiše, taad šiais metais, nežiū
rint oro problemų ir žmonių nesugebėji
mo, tikimasi gauti neblogą derliu — ge
riausią paskutiniųjų penkerių metų laiko
tarpy. Vakarų ekspertai apskaičiavo, jog 
sovietų derlius bus apie 200 mil. tonų. 
Praėjiuisią savaitę Sov. Sąjunga susitarė 
su JAV padidinti grūdų importą iki 9 
mil. tonų per metus (buvo 6 mil.).

— Lenkų planavimo komisijas pirminiai 
kas S. Dlugcsz pareiškė, kad JAV ir jos 
įsąjuinginiinkiai tori sulmckėti Lenkijai kom
pensacijos už padarytus kralštui kelių mi
lijardų dolerių nuostolius, įvedant sank
cijas.

Už panaikinimą liepos 22 d. karinio sto
vio ir dainę amnestiją, JAV jau palengvi
no kai kuriuos suvaržymus.

— Portugalija, kurios ekonomija yra 
viena silpniausių Europoje, buvo privers
ta parduoti 30 tonų aukso 400 mil. dolerių 
skoloms grąžinti.

— Britų spauda paskelbė, kad sovietai 
mažina trečdaliu algas apsileidusiems dar 
'biininkams.

— Nekreipdama dėmesio į profsąjungi- 
ninlkų ir Žmogaus teisių grupių protestus, 
V. Vokietijos valdžia deportavo 39 turkus 
darbininkus, kurie buvo nelegaliai atvykę 
ar kriminaliniai nusikaltėliai.

— Pialkistano Užsn. reik. min. Khan pa
sisakė, kad jo kraštas norėtų vėl priklau
syti Britų karalijos bendruomenei, iš ku
rios buvo išstota.

— Pasaulio šachmatų Federacija (FI 
DE), kurios būstinė yra Šveicarijoj, disk
valifikavo du sovietų šachmatų meistrais, 
Srr.yslcvą ir Karpovą, už neatvykimą nu
statytom vieton dalyvauti pasaulio 1983 
m. Šachmatų turnyre.

— Jugoslavijos Kcsovo provincijoj ne
sibaigia neramumai. Už dviejų milicinin
kų nužudymą, mirties bausme nubaustas 
33 m. albanas A. Pacharizi.

— Sergei Rosenoer, neoficialios sovietų 
■teikos gru'pės steigėjas, sako, kald KGB 
grasina' uždaryti jį į kalėjimą, jeigu jis 
nepasisakys, kur dirba. Iš mokytojo dar
bo S. Rasenoer prieš pusmetį buvo atleis^ 
tas.

— V. Vokietijos Laisvųjų demokratų 
partijia (FDP) siūlo perleisti dalį kiralšto 
geležinkelių ir paisto įstaigų 'į privačias 
ran,kas. Geležinkeliai duoda nuostolius, 
bet pallltas — pelną.

—Irano tautos Mojahadino grupė Pary
žiuje pranešė, kad jų partizanai krašte 
per dvi savaites nukovė daugiau kaip šim
tą islamo revoliucinių kovotojų.

— Palestiniečių PLO organizacijos na
riai posėdžiaudami šiaurės Jemene, nuta
ręs sustiprinti kovą prieš Izraelį. Orga
nizacijoj vyksta nesutarimai dėl kovos bū
dų ir vadovavimo.

— Kinija sutiko palaukti dar 10 metų 
5GO mil. dolerių skolos grąžinimo. Tuos 
pinigus ji paskolino Tanzanijai ir Zambi
jai padėti nutiesti Tazaros geležinkelį.

— Staigus potvynis garsiajame Das Ve
gos azartinių Idšimų mieste, privertė sve
čius palikti savo automobilius ir gelbėtis.

— šėši britai, dirbantieji Saudi Arabi
joj, už bandymą į kraštą įvežti 720 dėžių 
alkoholinių gėrimų, nubausti iš viso aš
tuoniolika' su puse metų ir 2,700 rykščių. 
Didžiausia bausmė, 3 metai ir 420 rykš
čių, teko P. Praittui.

— Netoli Hondūro Comavaguia miesto 
amerikiečiai įrengė palapinių miestą, ku
riame gyvens manevruojantieji jų kariai. 
Manevrai tęsis apie 6 mėnesius. Per tą 
laiką bus apmokoma ir Hondūro kariuo
menė.

— Šveicarų „Naiionale Aktion“ parti
ja reikalauja labiau suvaržyti kitataučių 
atvykimą į kraštą ir tuo reikalu siūlo pra
vesti referendumą. Iki šjm. balandžio 
mėn., turinčiųjų nuolatinio apsigyvenimo 
leidimą, buvo 927,000 kitataučių, neskai
tant įvairių tarptautinių organizacijų na
rių ir jų šeimų.

1
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NAUJOJOJE PLB VALDYBOJE
VI PLB seimo išrinktieji PLB valdyba 

pirmo savo posėdžio susirinko liepos 30 d. 
PLB valdybos būstinėje Ohicagoje. Posė
džio pradžioj valdybos nariai taip pasis
kirstė 'pareigomis: Vytautas Kamamtas — 
pirmininkas; dr. Tomas Remeikis — pir
mininko pavaduotojas ir administracinių 
reikalų vicepirmininkas; Milda Lenkaus
kienė — kultūrinių reikalų vicepirminin
kė; Birutė Jasaitienė — švietimo ir tauti
nio auklėjimo reikalų vicepirmininkė; 
Algimantas Gečys — visuomeninių reika
lų vicepirmininkais; Raimundas Kiudukis 
- - teisinių reikalų vicepirmininkas; My
kolas Dranga — spaudos ir informacijos 
reikalų vicepirmininkas. Pagal PLB kons
titucijos jai suteiktas teises valdyba ne
trukus kooptuos a’tuntąjį narį finansinių 
reikalų vicepirmininko pareigoms. Devin

Naujoji PLB Valdyba: Algimantas Gečys, Birutė Jasaitienė, pirm. Vytautas Ka- 
mantas, Milda Lenkauskienė, Mykolas Drunga ir Tomas Remeikis

tuoju valdybos .nariu ex offico yrą Gin
taras Grušas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
S-gos pirmininkas. Reikalų vedėta ir to
liau bus Danutė Korzonienė.

Kadangi valdybos nariai gy vena geoigma 
fištei išsiskirstę, nutarta valdybos vedlklą 
šiek tiek decentralizuoti, kiekvienam val
dybos nariai, o taip pat asmenys iš šalies. 
Kiekvienai sferai bus sudaryta komisija, 
kuriai vadovaus atitinkamais valdybos na
rys. Komisijos suidėtin kviečiami kiti val
dybos nariai, o taip pat asmenys i šalies. 
Tvirtinant bei tikrinant valdybas, komisi
jos sa/varamki'kai planuos ir vykdys joms 
priklausiančias užduotis.

Pasiskirsčiusi pareigomis, naujoji valdy
ba šiems pareigoms perimti susirinko 
bendro posėdžio su senosios valdybos na
riais, kurie pasidalino mintimis apie savo 
atliktus darbus ir naujajai valdybai paliko 
nemaža naudingų patarimų. Atsisveiki
nant su senosios vaidybos nariais, kiek
vienam įteikta įplakėte — žymuo kaip įver 
tinimas už genai eitas pareigas.

Bėdinajam posėdžiui pasibaigus, naujoji 
valdyba pasiliko aptarti tolimesnius su 
jos veikla susijusius klausimus.

,.Pasaulio lietuvio“ redaktoriaus pareigas 
ir toliau eiti pakviestas dabartinis jo re
daktorius Bronius Nainys. Taip pat savo 
pareigas tęsti pakviesti dabartinio žur
nalo administratoriai Baniutė ir Romias 
Kronai.

Lituanistikos katedros Illinois universi
tete atžvilgiu išsiaiškintas bendradarbia
vimo su JAV LB krašto valdyba pagrin- 

tas. Kaip sutartį su universitetu pasira
šiusioji šalis, PLB valdybos įsteigtas ir 
nuo mokesčių ateistas organas vardu PLB 
fundacija (Lithuanian, World Community 
Foundation; ir toliau lieka teisiškai atsa
kingas už katedros steigimo realizavimą. 
Tačiau JAV LB kralšto vaidybos narių pa
siūlymu ir PLB seimo priimtu nutarimu 
ligšiolinė padėtis pasikeitė tik ta prasme, 
kad JAV LB krašto vaidybos žinion per
kelta katedrai reikalingų lėšų telkimo 
funkcija. Konstatuota, jog šią funkciją 
JAV LB kraSto valdyba jau pradėjo atli
kinėti, paskirdama anksčiau sudarytam 
lėšų telkimo komitetui vadovauti savo val
dybes na,r;, JAV Švietimo tarybos pirm. 
Joną Kavaliūną. Komiteto atstovas M. 
Druniga posėdyje pranešė, jog komitetas 
vra priėmęs bei pradėjęs vykdyti realistiš

ką darbo pianą pirmajai 200,000 doi. įmo
kai šį nudeniį suteikti. Tačiau šis darbas 
neapsieis be Ikionioentruiotų ir skubių pa<- 
staingų, prie kurių ir PLB vaidyba įsipa
reigojo pilnai prisidėti.

Pritarta taip pat ir Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro Chicagoje steigimui. 
Pagal to centro įstatus į jo direktorių ta
rybą kviečiamas ir PLB atstovas, kuriuo 
paskirtas ir sutiko būti dr. Antanas Raz
mą.

Vykdant seime PLB pirm. V. Kaimainto 
ir VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pasirašyto 
pareiškimo 'įsipareigojimą, nutarta PLB 
valdybos visuomeninių reikalų vicepirmi
ninkui ir jo sudarysimai valdybes visuiome 
ninių reikalų komisijai pavesti suformu
luoti gaires pasitarimams su VLIKu ir 
nusnaltyti 3 PLB atstovus tiems pasitari
mams pradėti. Komisijos pasiūlytas gai
res ir atstovus tvirtins PLB valdyba savo 
ateinančiame posėdyje spalio 1 d.

(PLB inf.)

Č. LIUTIKAS •— JUBILIJATAS
Sidnėjuje, Australijoje, gyvenančiam 

Česlovui Liutikui šjm. rugsėjo 18 d. su
kanka 80 metų amžiaus.

Žinomas Australijos lietuvių veikėjas 
ir Sidnėjaus liet, bibliotekos vedėjas yra 
taip pat „Nidos knygų klubo ir „Europos 
Lietuvio“ bendradarbis.

Linkime j aim geros sveikatos ir ilgiau
sių mietų!

VIOLETA (RAKAUSKAITĘ

Neseniai dainavusi Studijų Savaitėje, 
Vokietijoje, dabar išvyksta keliems mė. 
resiams Į Kaliforniją.

Atsiusta paminėti
Skautų aidas Nr. 6. 1983 m. birželis-lie- 

pa. Oficialus Lietuvių Skautų S-gos orga
nais. Redaktorius v.s. Antanas Saiulalitis, 
S.J., Shicago, IL, USA.

Aidai Nr. 3, 1983 m. gegužė-birželis.
Kultūras žulnrialas. Leidžia Tėvai Prain- 
ciškotei. Redaktorius dr. Leonardas Anld- 
riekuis, OEM, Eroclklyn, NY, USA. šis nu
meris iliust/nuotas Magdalenos B. Stankū
nienės grafikos ir tapybos darbų nuotrau
komis.

Moteris Nr. 3, 1983 m. gegužė-birželis. 
Lietuvių moterų žurnalas. Redaktorė No
ra Kulpiavičienė. Leidžia Kanados Liet. 
Kalt. Moterų draugija, Toronto, Canada.

Lietuvių dienos 1983 m. gegužės mėn. 
Iliustruotas mėnesinis žurnalas liet, ir 
anglų kalbomis. Šis numeris skirtas daili 
Česlovui JolniuSui. žurnalas leidėjas A. F. 
Skirius, Hollywood, CA, USA.

30 Lietuviškųjų Studijų Savaičių Euro
poje, konspektas. 42 psl. leidinys; kuris 
primena ir suteikia statistinius duomenis 
apie visas Ligišiol buvusias Europos Lietu
viškųjų Studijų Savaites. Išleido 30-sios 
ELS Savaitės rengėjai. Leidinys gausiai 
iliustruotas ir su įvadu, kuriame pasisako 
Savaičių iniciatoriai dr. K. J. Čeginskas 
ir Idr. A. Maceina.

Akiračiai Nr. 5, 1983 m. gegužė. Atviro 
žodžio mėnraštis. Redakcija: D. Bielskus, 
K. Dranga ilr kt. Chicago, IL, USA.

Varpas Nr. 18, 1982-1983 m. Žurnalas 
tautos bei žmogaus leisvei, tautinei kultū
rai ir lietuvybei. Leidžia Varpininkų Fi
listerių draugiją, red. A. Kučys. šiame nu
meryje 232 psl., atskiro numerio kaina 4 
dol.

Laivas Nr. 4, 1983 m. liepa-rugpjūtis. 
Religinio ir tautinio gyvenimo dvimėnesi- 
nis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuolija. 
Redaktorius kum. J. Vaškas, MIC. Chica
go, IL, USA.

Baltic News Nr. 2, 1983 m. birželis. Es
tų, latvių ir lietuvių leidžiamas biuletenis 
anglų kalba. Adresas: Baltic News, P.O. 
Box 272, Sandy Bay, Tasmania, 700'5 — 
Auistriallia.

Su lietuviais 
imi šaulyįe

MIRĖ PAULIUS RŪTENIS
Liepos 23 d. Australijoje, vėžio ligos nu

kankintas, sulaukęs vos 64 metų amžiaus, 
mirė Paulius Rūtenis, aktorius režisorius, 
žurnalistas ir rašytojas.

Dar Lietuvoje baigęs gimnaziją, Paulius 
Rūtenis ruošėsi dainininko karjerai ir visą 
amžių liko ištikimas teatrui. Adelaidėje 
buvo įsiteigęs lietuvių teatrą, kuriame pats 
statė veikalus ir vaidino. Vėliau įsitvirti
no australiškame teatre, su kuriuo važinė
jo po visą kraštą. Pagaliau apsistojo Sid
nėjuje, kur dirbo su Sidnėjaus liet, teat
ru „Atžala“. Ten pastatė savo parašytą 
dramą „Monika“.

Sidnėjuje jis ruošdavo įvairius minėji
mus bei kultūrinius parengimus.

'Paliko liūdesyje broli ir seserį Oną 
Osmoilsfcienę, abu Amerikoje.

GATROLWOS KINIJOJE
Amerikos lietuvaitė Ingrida Nasvytytė, 

Mylitos ir Vytauto Nasvyčių duktė, išvy
ko siu „Singing Angels“ choru dviejų sa
vaičių gastrolėms į Kiniją ir Japoniją.

Ansamblis koncertuos Kinijos Kongre
so rūmuose ir Japonijos televizijoje bei 
World Disney.

LIETUVIS (PRARADO ATMINTĮ
JAV Oregono ligoninėje po automobilio 

katastrofos atgavęs sąmonę vyras pasisa 
kė nieko neatsimenąs, bet galvojąs, kaid 
jis yra David Miller. Parodžius per Ang
lijos televiziją jis buivo atpažintas Man
česteryje gyvenančio Aro Gašlūno, kaip 
jo brolis Mantis, kuris prie® porą mėne
sių turėjęs vykti į Australiją, kur jų mo
tina Gaila Gasiūnienė yra dalininke se
nienų krautuvėje.

Nors Mantis buvo pakartotinai atpažin
tas kito jį pažinojusio žmogaus, bet jis 
sakosi nieko neatsimenąs ir neatpažiįsltąs 
lietuvių kalbos, kurią jam į juostelę įkal
bėjo brolis Aras.

Maručio tėvas inžinierius Andrius Ga
šlūnas po karo gyveno Australijoje. Prieš 
Ikeliolilka metų su šeima buvo persikėlęs 
gyventi į Angliją, bet neilgai čia pagyve
nęs staiga mirė.

„PENKI STULPAI“ AUSTRALIJOJE
Sidnėjus.

Algirdo Landsbergio veikalas „Penki 
stulpai turgaus aikštėje“ buvo pastatytas 
Sidnėjaus latvių teatro anglų kalba. De
putato vaidmenlį atliko Kastytis Stačio
ms, techniniai asistavo Algis Duldaitis, o 
režisierei Anita Apele padėjo Juozas Malks 
vytis. Be nremjeros, kuri įvyko birželio 
i 2 dieną minint trėmimuisį Sibirą, Sidnė
jaus Latvių Namuose buvo dar du spek
takliai.

Australijoje gyvenanti dailininkė Jo
lanta Janavičienė Sidnėjaus skulptūros 
centre surengė savo keramikas’ darbų pa
rodą, kurioje buivo išstatyta jai būdingos 
senosios lėkštės, skulptūrinės vazos ir 
tušu atlikti škicai ir grafikos darbai.

NIUJORKAS
Viktoro Ralio vadovaujamas Niujorko 

vyrų choras „Perkūnas“ savo mėtinį kon
certą surengė Kultūros židinyje birželio 

dieną. Chorais atliko populiarias senųjų 
ir naujųjų lietuvių kompozitorių dainas.

Niekuomet žmogus tiek nepažemina sla
vo asmenybės, kaip lapsisvaiginęs.

NAUJOS KNYGOS
Antanas Gailiušis — VISAIP ATSITIN
KA, Novelės. Išleido Darbininkas 1983 jn. 
272 psl. Spausidiino Franciscan Press spaus 
tu'vė. Aplankas dadl. Romo Viesulo. Gau
namą pas leidėją —- Darbininkas 1, 341 
Highland Boulevard, Brooklyn1, N.Y. 
11207. Kaina 6 dol. Užsisakantys paštu 
prideda 1 del. siuntimo išlaidoms padengti.

Borys Lewytzkyj — COVETSKIJ NA- 
ROD—DAS SOWJETVOLK. Nationalitae- 
tenipolitik als Instrument des Sowjetim- 
iperialismus. Išleido Hoffmann und Campe 
Verlag, Hamburg, 1983, Vak. Vokietijoje. 
192 psl. knyga, brožiūruota.

SAVAITGALIO PABIROS
AR JAU RAGAVOT AUSTŲ 

DEŠRELIŲ
Šių laikų maisto produkcija pasiekė to

kį laipsni!, jog nuėjus į restoraną ir užsa
kius kaklį nors mėsišką valai, paduos 
julms patiekalą mėsos, kuri pagaminta au- 
aimo būdu iš sojos pupelių. Ir ta „mėsą" 
išvaizda ir skaniu mažai Skirsis nuo tik
ros jautienos, kiaulienos ar avienos. Prį. 
įklausys1 niuo to, kokie prieskoniai „įausti 
į tą audinį“.

Didžiulis žmonijos prieauglis privertė 
Europos ir JAV-bių mokslininkus ieškoti 
naujų proteino šaltinių. Proteinas, kuris 
būtinais žmogaus kūnui, gaunamlas ilš mė
sos, žuvies, kiauBinių, sūrio ir kt. Du treč
dalius pasaulio natūralaus proteino pro
duktų suni'iudpjla 1000 milijonui žmonių 
turtinguose kraštuose, o tik vienas treč
dalis lieka neturtingiesiems — 2.500 mi
lijonams.

Atėjiuis XXI Išlimltmečiui, buis dar blo
giau, nes žmonija pasieks 7.000 miljonų 
skaičių. Proteino gaunamo iš gyvulių 
mėsos, produkcija kasmet padidėja tik 
dviem procentais. Taigi artėja laikas, kai 
jo bus maža ir turtingiesiems.

Dirbtinės mėsos pakDaiuisia diena iš die
nos vis didėja. JAV-ise jau dabar apie 30 
įproc. moksleivių gauna pietums’ iš sojos 
pupelių pagamintą „mėsą“, kiuri yra tris
kart pigesnė už tikrąją. Amerikoje kas
met užauginama daugiau kaip 1.200 mili
jonų bulšelių sojos pupelių. Mokslininkai 
ieško naujų ir dar pigesnių proteino šal
tinių. Bando jo rasti cukrinių nendrių at
liekose, bulvių stiebuose, žirnių, burokų 
ir morkų žalumynuose, vandens hiacin
tuose ir net medienoj. Viena amerikiečių 
įmonė jau gamina iš liucernų, augalas pa
našus į dobilą turtingą proteinu geriamą 
suriką.

D. Britanijoje daromi bandymai paga
minti aukštos rūšies proteiną fertmėntar 
cijos procesu, panašiai kaip 'alų. Toks pro
teinas būtų naudojamas duonas maistin
gumui, sausainių ir pusryčių grūdiniams 
valgiams pagerinti.

Tačiau mokslininkai dabar žiūri dar to
liau 'į ateitį. Proteinas bus gaunamas iš 
gamtinių dujų ir naftos, kuriose yra mik
roskopinių organizmų — medžiaga pro
teino gamybai. Tie organizmai minta pa>- 
ratfino košele.

Prancūzijoj ir Škotijoj iš naftos gauna
mas proteinas naudoj amas gyvulių paba
rams. D. Britanijoje gyvulių palšalrams ga
mina proteiną iš mikroorganizmų, vaidina
mų piseuidonomadų, Ikurie minta metano
liu, pagamintu ilš gamtinių dujų ir naftos.

Žinoma, galima pagaminti tos rūšies 
proteinus tiesioginiam žmonių naudoji
mui, bet tai kol kas nedaroma, nes žmogus 
vis dar nori pasigardžiuoti mėsai kiauši
niais, sūriu ir kitais gardumynais, bet šio 
amžiaus pabaigoje alkis gali pakeisti tą 
žmonių nusistatymą.

F. NEVERAVIČIUS

Priešai
Pjesė

KUN. KLEB.: Tenelaido liežuvio! Tai taigi... 
Aha... tenelaido liežuvio! Svetimoj aky krislą 
matai, o savoj rąsto neįžiūrai! Oi, Laurai, Lau
rai, pasisergėk, pasisergėk! (žengia prie Lau
ro): Puikus esi! Puikus! Puikybė tave, brol... 
(pamato skrendančią kandį, pliaukšteli del
nais, norėdamas nudėti, bet nepataiko1, gailiu 
žvilgsniu palydi nuskrendančiąją) Puikybė ta
ve pražudys! (nusijuokęs): Tai bus velniams 
juoko, kai tave smaloj už puikybę virins! Tai 
bus juoko!... Tai taigi... (Apsuka ratą aplink 
stalą, prieina prie durų, atidaro jas, pasižiūri, 
vėl uždaro ir, priėjęs prie Lauro visai arti, ty
liai): Žmonės šneka, šneka... Tai taigi... O 
žmonėms liežuvio nepririši... šneka, kad ir 
tu... tai taigi... na, supranti... kad ir tu su 
šmugeliu į Prūsus vaikštai... (geraširdiškai 
grūmoja pirštu): Pasisergėk, pasisergėk, kad 
jaunos galvos neprarastum... tai taigi... (ap
suka vėl ratą, paima iš dėžutės papirosą, kyš
teli jį Laurui): še... (garsiai): Tai pas kunigėlį, 
sakai, su reikalu atėjai. Palauk, pašauksiu ku
nigėlį... (išeina).

KUN. VIK.: (Įeina): Sveiki, sveiki! Labai džiau
giuos, kad pagaliau atėjot, Laurai! Sėskit čia, 
prie stalo. Gal arbatos stiklinę išgersit?

LAURAS: (Sėsdamas, švilptelėjęs): Ačiū, kunigėli. 

Klebonas pirtį man ištaisė. Pamatys arbatą 
geriant — lauk išgrūs.

KUN. VIK.: Niekus, niekus šnekat, Laurai... (pa
sisukinėjęs prie indaujos, pripila stiklinę arba
tos, paduoda Laurui ir pats sėdas prie stalo): 
Jis geras... Jis tik gero visiems nori... Pasi
karščiuoja kartais... Senas jau žmogus — kle
bonas. Nereikia dėl to pykti.

LAURAS: (mostelėjęs ranka): Ne pirmą sykį... ir 
ne paskutinį, tur būt!

KUN. VIK.: Matot, Laurai... Kaip čia pasakius... 
Ač kviečiau jus teiti... Norėjau... Girdėjau, 
kad pats nebenori kompanijos su Brazdžium 
laikyti. Tai kaip dabar bus?

LAURAS: (šyptelėjęs): Kas čia per kompanija? Aš 
tempiu tavorą, o jis popiergalius be naudos. 
Tai kokios čia gali būti dalybos?

KUN. VIK.: Betgi, Laurai... Ar visuomet tik nau
da, vien pelnas jums turi rūpėti? Juk yra ir 
kitų dalykų... Pagalvokit pats... Juk tai toks 
svarbus, toks šventas, lietuviškas darbas. Bro
lius, seses šviesti, lietuvišką raštą, Dievo žodį 
jų tarpe skleisti. Juk tai...

LAURAS: Žinau, kunigėli, ne pirmą sykį aiški
nat. Gal tai ir didelis, gal ir svarbus darbas, 
ale iš jo bagetas nebūsi. Aš pasakysiu taip: o 
vis savi marškiniai arčiausia kūno, čia ne juo
kai! Galvos gali greit pasigesti. Tai kaip čia 
taip už dyką?

KUN. VIK.: Suprantu, suprantu... Betgi...
LAURAS: Gerai! Gerai, kunigėli. O sakykite, jei

gu aš darysiu, kap kunigėlis nori, tai ar kuni
gėlis ir man padarysit gera?

KUN. VIK.: Padarysiu! Kodėl ne?... Jei tik galė
siu, jei sugebėsiu...
LAURAS: Gerai! Tai užtarki! mane prieš Antaną, 

prieš Brazdžių, kad leistų už manęs Marcę!
KUN. VIK.: (Sumišęs, valandėlę patylėjęs): Tai jūs 

norit vesti Marcę, Brazdžiaus dukterį! Tai... 
Bet kodėl manot, kad jis neleis? Kam reikia 
užtarimo?

LAURAS: (numodamas ranka): Žinau... Neleis... 
šiaip neleis...

KUN. VIK.: (vėl sumišęs): Betgi, matot, Laurai... 
Ar tai gražu taip? Jums rūpi tik nauda, tik sa
vanaudiškumas... Jūs norit vesti Brazdžiaus 
dukterį... turtingą nuotaką... Ir tik už tą kai
ną sutinkat dirbti darbą, kuris yra didelis ir 
šventas. Ir todėl, kad jis šventas, turi būti at
liekamas grynų, taurių rankų.

LAURAS: (pakildamas) Ačiū, kunigėli! Ką besa- 
kiti! Ale dėl savanaudiškumo — tai nepatai- 
kėt! Man Brazdžiaus nauda nerūpi... Nė per 
nago juodimą... Tegu ją išleidžia vienmarški
nę. Man nereikia kraičio, nei naudos... Štai 
šttom rankom uždirbsiu duonos per akis ir jai 
ir sau! Nepristigs!

KUN. VIK.: Tai puiku! Jūs šaunus vyras, Laurai! 
Nepykit!... Supratom vienas kitą... Užtarsiu, 
būtinai užtarsiu... Bet... Klausykit, Laurai... 
Aš gavau žinią: ten viskas parengta. Reikia 
greit atsiimti... AŠ užtarsiu... Tai kaip?

LAURAS: Tebūnie, kunigėli! Gerai... (ištiesia ku
nigui ranką).

UŽUOLAIDA
(bus daugiau)

Maskvos universitete lektorius skaito 
paskaitą:

— Draugui, praėjusiais metais Kazalks- 
tane mes turėjome blogą derlių, nes...

— Nes, sako, žydai kalti... — įsiterpia 
'baisas iš 'auditorijos.

— Prie ko čia žydai? — tęsia toliau pa- 
SKaitiniinkas. — Karščiai ir kritulių stoiką 
buvo svarbiausios nesėkmių priežastys. 
Tačiau ir Ukrainoj atsitiko nelaimė, nes...

— Žydai • kalti! — vėl pasigirsta iž pa
skutiniųjų suolų.

— Prašau netrukdyti! — pyksta lekto
rius. — Ukrainoj Užderėjo neblogai, bet 
didžiulės liūtys supūdė derlių. Taigi vie
toje grūdų eksportą, turėjome imiporftu.o- 
tis...

— Drauge, lektoriau; ar tiesa, kad žydiai 
turi mclkėti devynis šimtus rublių už lei
dimą išvykti iš Sąjungos? — vėl balsas iš 
auditorijos.

— Taip. Rodos, teisybė, — patvirtina 
ipaiskaitinin xas.

— Tai ko čia mes dabar gaišiname lai
ką su tais javais? Ar negeriau pradėti au
ginti žydukus, o už gautus pinigus be jo
kio vargo pirkti grūdus i'š Amerikos? — 
paklausia vienas studentų. -o

' .■«--------  , i
Auksinių rankų ir širdies žmogus, bet ir 

gerklė jo auksinė.
(Žodinė charakteristika)

Iš fermos paršelį nešėsi po kailiniais, 
nes smalkiai šalo. (Ilš parodymų)

Uošvę aiostuimidžiau už tai, kad ji prašėsi 
ant išlaikymo. (Iš pasiaiškiniimo)

Parduodama nenukirpta avis.
(Skelbimas ant stulpo)

Su antra j a uošve nesuradau bendras 
(kalbos, tad teks trečios ieškoti.

(Iš nuogirdų)
„šluotos“ auksinės mintys
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PASAULIS TURI SUPRASTI
BEDIEVYBĖ — PIRMAS ŽINGSNIS J GULAGĄ

Prieis pusę amžiaus, kiai aš dar buvau 
vaikas, prisimenu senus žmones taip ailš- 
kiniant Rusiją užpuolusias nelaimes: „Žmo
nės užmiršo Dievą, todėl taip ir įvylko.“

Nuo to laiko aš praleidau beveik 50 mie
tų studijuodamas mūsų revoliucijos isto
riją, Perskaičiau šimtus knygų, surinkau 
šimtus atsiminimų ir parašydamas aštuo
nis tomus, tuo paibs prisidėjau prie istori
nio Šiukšlyno valymo, kurį paliko revo
liucija. Ir jeigu mane kas šiandien papra
šytų, kuo trumpiau formuluiojaint, paaiš
kinti pagrindines priežastis, sukėlusias šią 
naikinančią revoliuciją, surijusią 60 mln. 
žmonių gyvybių, aš nerasčiau tam tinka
mesnio atsakymo, kaip: „Žmonės užmiršo 
Dievą, todėl taip ir įvylko.“

Ir tik dabar, 'amžiaus pabaigoje, pasau
lio įvylkių raidos fone, galima suipnasti 
Rusijos revoliucijos padarinius. Ir jeigu 
man reikėtų suformuluoti pagrindinę vi
so 20 a. įvykių vystymosi terudeinicijąį aš 
vėl nerasčiau nieko tinkamesnio, kaip pa
kartoti: „Žmonės užmiršo Dievą.“

Žmogiško suvokimo netobulumas, jam 
praradus dieviškumo apraišką, yra palgrlifn- 
dinė priežastis, privedusį prie šio šimt
mečio nelaimių. Pirmoji iš jų buvo Pirma
sis Pasaulinis karas. Tai buvo karas, (apie 
kurį pirisiminiimai jau baigia išblėsti), 
kai Europa, trykštanti sveikatos ir perteik 
liumi, pradėjo savižudišką 'karą, pakirtu
si jos jėgas šimtmečiui ar net daugiau), 
gal ir visam laikui.

Tas pats trūkumas, bedieviška žmogaus 
pasaulio samprata, vėl iškilo paviršiun 
po Antrojo Pasaulinio karo, kai Vakarai 
pasidavė Išėtoniškai pagundai sukurti 
..atominį lietsargį“. Tam ir atitinkama 
pasaulėžiūra: „Užmirškime bėdas, atpa
laiduokime jaunesniąją kartą nuo jų pa
reigų, nedėkime pastangų apsigynimui, 
jau nekalbant apie kitų .gynimą, užsikimš
kime ausis dejonėms iš Rytų, Ibet vietoje 
to gyvenkime siekdami asmeninės laimės. 
Jeigu iškiltų pavojus — mus apsaugos 
atominė bomba, jei ne — tegul eina pa
saulis (velniop!“

Tik tos, Dievo duotos, aukštesnės in- 
tiriojos stoka, leido Vakarams po Pirmo
jo Paisaulinio karo abejingai klausytis ka
nibalų plėšomos Rusijos agonijų, o po Ant 
rojo Pasaulinio karo abejingai stebėti su

VASARIO 16 GIMNAZIJA
MOKSLO IMETAI VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

i i

Pirmiausia atvykau į Londoną. Po sa
vaitės dar šitas naujais pasaulis kitoj pu
sėj Atlanto neatrodė man tikras — lyg iš 
pasakų knygos paimtas. Negalėjau atsigro
žėti Europos senumu ir kaimų grožiu. Iš 
Anglijos Skridau į Vokietiją. Važiuoda
mas malšina link Huettenfeldo pajutau ką 
buvcu padaręs. Aš buvau visai svetimame 
kraSte, nepažinodamas nei vieno žmogaus, 
ir čia man reikės visus mokslo metus pra 
leisti naujoje mokykloje ir gyventi su sve
timais žmonėmis. Aš pradėjau rūpintis; ar 
iš viso apsimokės? Gal man reikėtų apsi
sukti ir grįžti?

Nors iš pradžių viskas atrodė baisu ir 
jaučiausi, kad niekad nepriprasto prie 
šitokio gyvenimo, po savaitės pradėjau 
geriau jaustis. Netrukus atsirado draugai 
ir pradėjau prisitaikyti prie naujo gyveni
mo ir gimnazijos tvarkos. Pamačiau, kad 
atvažiavimas į gimnaziją esąs vienas iš 
svarbiausių apsisprendimų mano gyveni
me, kuris turės 'įtakos mano ateičiai ir tau
rių pergyvenimų niekados nepamiršiu.

Vakario 16 gimnazija yra vienintelė lie
tuvių gimnazija laisvame pasaulyje. Ir 
todėl yra suvažiavę mokinių iš beveik vi
so palsaulio. Šiais metais mokinių buvo iš 
astuonių kraštų. Nors iš pradžių skirtin
gos kalbos ir būdai skyrė visus, netrukus 
atsirado draugai, atsirado ir bendra kal
ba — lietuvių kalba.
Daugumas mokinių yra iš Vokietijos. Jie 

čia mokosi ilgesnį laiką ir siekia abitū
ros. Vasario 16 gimnazija labai padeda ne
seniai iš Lietuvos atvykusiems jaunuo
liams. Iš Lietuvos gali išvykti tie kurie 
įrodo, kad turi teisę vokiečių pilietybei. 
Gimnazija priima mokinius ir padeda 
jiems per kritišką laikotarpį, kai turi pri
prasti prie naujos šalies. Jiems yra leng
viau, nes yra kiti lietuviai, kurie tą patį 
pergyveno ir čia turi vienintelę progą iš
mokti vokiškai, kartu tęsiant moklslą. 
Šiais metais ypač džiaugiamės, kad1 yra 
daug iš Lietuvos atvykusių. Veik trečda
lis mokinių yna Lietuvoje gimę.

O dar ir mokiniai iš užsienio prisideda 
prie mokinių Skaičiaus. Kasmet atvyksta 
nemažai mokinių iš JAV-bių ir Kanados 
ir dar keletą iš Pietų Amerikos ir Austra
lijos. Dažniausia mokiniai iš Amerikos ir 
Kanados yra dešimtokai arba vienuolik
tokai ir jie tęsia savo gimnazijos (kursą 
toliau, kaip būtų savo gimnazijose darę. 
Tas yra įmanoma, nes gimnazija turi at
skirą „užsieniečių“ klasę, šitokiu būdu 
mokinys gali maždaug viską išmokti kas 
yra tuose metuose privaloma — pavyz. 
yra Amerikos istorijos, anglų kalbos, vo
kiečių kalbos ir matematikos pamokos. Ši 
ta klasė turi ir sustiprintą lietuvių kalbos 
kursą. Paprastai yra keturios lietuvių 

sidorojimą su Rytų Europos šalimis. Va
karai nesuprato, kad tai bulve ilgo proce
so pradžia, lemiančio pražūtį visam pa
sauliui, nrie kurio vystymosi jie patys 
-prisidėjo. Tik vienintelį kartą šiame šimlt 
metyje Vakarai sumobilizavo savo jėgas 
— kovoje prieš Hitlerį. Šios pergalės vai
siai jiau seniai nuvyto.

Dostojevskis įspėjo^ kad „mus lauka di
deli įvykiai, kurie užklups mus tam in
telektualiai nepasiruošus“. Taip ir įvyko. 
Ir dar jis išpranašavo, kad .pasaulis bus 
išgelbėtas tik po to, kai jiį pirma apsės 
blogio demonais.“ Ar jis iš tikrųjų bus 
išgelbėtas — parodys ateitis. Tai priklau
sys nuo mūsų sąžinės, dvasinės stiprybės, 
nuo mūsų asmeninių ir kolektyvinių pa
stangų lemiamą valandą. Bet jiaui dabar 
galima pareiklšti, kad blogio demonas, 
kaip viesulas, pergalingai siaučia virš pen 
Ikių kontinentų.

Ir vėl paminėsiu Dostojevskį, kuris iš 
prancūzų revoliucijos neapykantos Baž
nyčiai padarė išvadą, kad „revoliucija tu
ri prasidėti nuo ateisimo.“ Tai gryna tie
sa. Bet pasaulis dar nebuvo matęs tokios 
organizuotos, sukarintos ir blogį sėjan
čios bedievybės^ kaip tos, .padiktuotos 
marksizmo. Markso ir Lenino filosofijos 
sistemoje ir jų psichologijos centre, n)ea- 
pyikaln'ta Dievui yra varančioji □■ėe'aį ryš
kesnė negu visi jų politiniai ir ekonomi
niai siekiai.

1920-siais metais Sovietų Sąjungoje vy
ko susidorojimai su stačiatikių Bažnyčia. 
Dešimtys arohivyskuipų ir vyskupų dingo 
be žinios. Dešimtys tūkstančių kunigų ir 
vienuolių, čekistams verčiant atsisakyti 
Dievo žodžio, buvo kankinami, mušami, 
nušaunami vienutėse, siunčiami į stovyk
las, ištremiami į nykią Tolimosios Šiau
rės tundrą, arba senyvame amžiuje išme
tami į gatvę >be duonos kąsnio ar pastogės.

Dešimtims milijonų žmonių kelias Į Baž 
nyčią buvo uždarytas; jiems buvo uždraus 
ta auklėti vaikus tikėjimo dvasia, tikin
čius tėvus atskirdavo nuo vaikų ir užda
rydavo kalėjimuose, o vaikus atbauginlda- 
vo nuo tikėjimo grasinimais ir melu.

Stalinas, kai reikėjo sutelkti jėgas ko
voje prieš Hitlerį, trumpą laiką, ciniškai 
elgėsi draugiškai su Bažnyčia. Šlį veid
mainišką žaidimą', propagandiniu brošiū
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(kalbos pamokos į savaitę, o mūsų klasė tu 
ri septynias. Noris šios klasės programa 
pritaikyta mokiniams, mokslo būdas ski
riasi. Mokinys pirmiausia pastebi, kad 
klasės yra maišos — tik su keliolika moki
nių. Tai reiškia, kad mokinys1 turi būti 
paruošęs pamokas visada ir mokytojas ga 
Ii kiekvienam daugiau laiko paskinti. Be 
to, kiekvienas kursas turi paprastai ketu
rias pamokas į savaitę, o ne penktas kaip 
įprasta Amerikoje ir todėl pamokų die. 
netvarkė yra sudėtinga ir įdomi. Daugu
ma pamokų būna priešpiet. Aplamai, moks 
lo lygis yra visai neblogas ir jeigu moki
nys tikrai stengiasi, jis gali daug išmok
ti. Bendrai, visi gauna tiek, kiek įdteda 
pastangų į mokslą.

Bendrabučio gyvenimas šioje gimnazi
joje gali būti didžiausias pasikeitimas 
nuo naminio gyvenimo naujai atvykusiam 
mokiniui. Kiekvienas moksleivis turi at
prasti nuo tėvų išlepinimų bei naminių 
patogumą. Kambariuose nėra šaldytuvo 
ar lentynų, kurios būtų pilnos skanumynų 
ir saldumynų. Čia kiekvienas turi mokėti 
tvarkyti savo kišenpinigius — taupyti, 
kad liktų pinigų nepramaltytiem dalykam. 
O kad nepasidarytų chaosas su septynias
dešimt mokinių, visa dienos eiga turi bū
ti bendrai nustatyta. Yra atskiri laikai 
valgymui, mokslu., laisvalaikiui, pamokų 
ruošimui ir net apsirengimui. Tačiau esa
me laimingi, kad dar galime vartoti išvie
tes bet kuriuo laiku. Taip pat mokiniai 
turi viskuo dailintis. Pavyzdžiui yra bend
ras dušas (mergaitėm ir berniukam atski
rai), televizijos kambarys, valgykla ir Jais 
vaiaikio kambarys. Kartais sunku rasti 
ramybės, nes draugai visuomet arti.

Gimnazijos patalpos yra patenkinamos 
ir kartasis net nuostabios tokiam mažam 
mokinių skaičiui. Mokyklos pastatais yra 
naujas ir turi pakankamai klasių be pil
nus fizikos ir chemijos kabinetus. Mer
gaičių bendrabutis irgi yra naujas, gra
žus ir patogus. Gimnazija yra laiminga 
turėdama didelį paiką su prūdu, ant ku
rio galima čiucsti kai už‘ąla ir su krepši
nio bei tinklinio aikštėmis. Vienu žodžiu 
yra daulg galimybių užsiėmimams. Gim
nazija turi biblioteką ir skaityklą, tačiau 
galėtų būti jose daugiau mokslinių kny
gų. Berniukų bendrabutis — iš tikro šim
to metų senumo medžioklinė pilis. Iš lau
ko ji atrodo daugiau kaip sugriuvęs san
dėlis negu bendrabutis. Pilis yra nuola
tos taisoma ar atremontuojama. Pilis ran 
rtasi prie kryžkelės, kur mašinos bei sunk 
vežimiai vis dūzgia ir dūmus leidžia. Jau 
yra planuojama pastatyti naują berniukų 
bendrabutį šialia mergaičių bendrabučio. 
T ikimės, kad netrukus bus pradėta Staty
ba.

rų ir kitokių apgaulingų metodų 'pagalbai, 
sėkmingai pratęsė Brežnevais, netgi įti- 
kinidamas Vakarus priimti šį melą .už tik
rą pinigą. Apie komunizmo priešiškumą 
religijai geriausiai galimą spręsti iš pa
lyginti liberalaus Chruščiovo pavyzdžio: 
nors jis ir padarė keletą žymesnių refor
mų režimo liberizacijos srityje, bet kar
tu atgaivino leninistinlį fanatižmą naiki
nant religiją.

Bet atsitiko tai, .ko niekas nesitikėjo: 
šalyje, kurioje buvo nugriautos bažny
čios, 'kur du trečdalius amžiaus viėšpata- 
vo ateizmas, kur dvasininkai neturi ele
mentarinės laisvės,, kur Bažnyčios liku
čiai toleruojami tik propagandai į Vaka
rus, kur tikintieji .netgi šiandien dėl sa
vo įsitikinimų siunčiami į darbo stovyk
las, o tie, kurie stovyklose susirenka at
švęsti Velykų, uždaromi — karceriuose, 
—■ niekas negalėtų patikėti, kad po šių 
susidorojimų Rusijoje dar galėjo išlikti 
krikščioniškos tradicijos.

Bet dar liko milijonai tikinčiųjų, kurių 
balsą pavyksta užslopinti tik brutalia jė
ga. Ir kaip tik jie teikia mums vilties: ne
svarbu kaip bauginančiai komunizmas ne
žvangintų ginklais, savo tankais ir rake
tomis, nesvarbu kaip sėkmingai jam sek
tųsi planetos užrobime — jam niekada ne
pavyks užgniaužti krikščionybės.

Vakarai dar patins komunizmo invazi
ją, bet religija išliks. Nors istorinė raida 
Vakaruose šiandien aiškiai rodo religinio 
susipratimo krizę.

Jau keletą aimžių kai juokiamasi iš gė
rio ir blogio sąvokų, jos, nepaseno ir jas 
dabar pakeitė trumpalaikiai politiniai ar 
klasiniai išskaičiavimai. Dabar netpriim- 
tinia vadovautis per amžius išbandytais 
principais, nėpriimtinia pareiklšti, k.ad 
blogio šaknys glūdi .pačiame žmoguje dar 
prieš joms pasireiškiant politinėje siste
moje. Dabar nelaikomą gėdingu dalyku 
daryti kasdienines nuolaidas blogiui. 
Sprendžiant iš vis didėjančio šių nuolai
dų srauto, Vakarai neišvengiamai artėja 
prie bedugnės krašto. Kokio dar geresnio 
įrodymo bedievybei pavaizduoti reikią, 
'kaip bedieviško filmlo apie Jėzų, rodomo 
visose Amerikos valstijose, šalyje, pasižy
mėjusioje savo .religingumu? Airfoia, pvz., 
kai vienas iš Svarbiausių laikraščių įdeda 
begėdišką Panelės Marijos karikatūrą?

Ateistai mokytojai Vakaruose auklėja 
jaulnąją kairią neapykantos savo visuome
nei dvasia. Neapykantos puoselėjimas cha- 
refkterizuoja šiandieninį Laisvąjį Pasaulį.

Tik atvažiavęs į gimnaziją aš nežinojau 
ką veikti laisvalaikio metu. Negalėjau 
paprastai paskambinti savo draugui ar nu
eiti pėsčiam į dideles parduotuves. Bet 
greitai nebebuvo laiko nuobodžiauti ir die
nos pasidarė net per trumpos. Gimnazijo
je yna daug užsiėmimų, jeigu- tik kas tru
putį paieško. Nuolatos vyksta koks nors 
sportas: tinklinis, krepšinis, futbolas ar 
stalo tenisas. Galima pasiskolinti dviratį 
ir nuvažiuoti į miestą apsipirlkti ar tik 
pasivažinėti ir Vokietijos pilis aplankyti. 
Heidelbergo pilis 'yra viena iš gražiausių 
visoje Vokietijoje ir ji randasi netoli gim
nazijos. Gimnazijoje yra įvairiausių or
ganizacijų ir būrelių. Yra tautinių šokių 
grupė, kuri repetuoja du kart į savaitę 
ir kuri kviečiama pasirodymams. Skautai 
turi savo sueigas ir šiemet net ir ateiti
ninkai atsigavo ir turėjo savaitinius su
sirinkimus.

šie metai ir daugiau kuo pasižymėjo. 
Gale metų buvo sudaryta gimnazijojos 
krepšinio komanda, kurioje lošė gimna
zistai ir gimnazistės. Įsisteigė mergaičių 
chorelis, kuris turėjo repeticijas du 
kart į savaitę. Atsirado ir mokyklos 
orkestrėlis, kuris grojo sėdo (šventė
je. Buvo 'atgaivintas meno būrelis, 
kuris ruošė meno parodas ir paren
gimus. šiais metais gimnaziją lan
kė 69 mokiniai, o tokio skaičiaus jau il
gesnį laiką neturėjome. Buvo dešimt abi
turientų. Tai didžiausias abiturientų skai
čius gimnazijos istorijoje. Vienu žodžiu, 
gimnazija daulg ką atsiekė 'šiais metais ir 
matyt, kad ji eina stipryn. Bet ir, kad 
(galėtų išsilaikyti šios organizacijos bei 
būreliai, reikia daugiau skautų, ateitinin
kų, krepšininkų, choristų ir muzikantų. 
Gal būt ir buvo laikotarpis kai (gimnazi
ja turėjo įsigyjus prastą vardą. Aš gailiu 
drąsiai sakyti, kad tie laikai jau praėjo 
ir gimnazija jau pradeda atsigauti ir tvir
tai stovės. Bet tik tiek tvirtai 'stovės, kol 
bus gerų mokinių su lietuviška dvasia.

Man asmeniškai apsimokėjo šie metai 
dėl įvairiausių priežasčių. Aš atsiekiau 
tikistą — pagerinti savo lietuvių kalbą. 
Rimtai mokydamasis ir kalbėdamas su vi
sais lietuviškai, išmokau daugiau lietu
vių kalbos negu per metų metus šeštadie
ninėje mokykloje. Nemažai išmokau ir vo
kiečių kalbos. Turėjau progų keliauti per 
Vokietiją ir net per visą Europą. Išmokau 
ir ko mokykloje nieks nemoko: kaip ge
riau sugyventi su kitais ir net gyvenda
mas savarankiškai save geriau pažinti. O 
gal svarbiausia, kad' buvo nepaprastai 
įdomūs bei smagūs metai, kurių niekaip 
■namuose nebūčiau galėjęs turėti. Toldėl aš 
ir kviečiu kitus lietuvius į šitą gimnaziją, 
kad jie irgi turėtų progos patirti visokių 
nuotykių. Čia yra visų lietuvių gimnazi
ja ne tik Vokietijos lietuvių ir visi yna 
■kviečiami, šita gimnazija tol veiks, kol 
bus joje mokinių.

Algis Sodonis
Vasario 16 gimnazijos mokinys

Ką ir bekalbėti apie skirtingų religijų 
solidarumo stoką, jei pati krikščionybė 
yra susiskaldžiusi. Pastaraisiais metais 
svarbiausios krikščioniškos Bažnyčios žen 
gė keletą žingsnių susitaikymo linkme. 
Bet jie perdaug jau lėti — pasaulis artėja 
prie pražūties šimtą kartų greičiau'.

Vyksta ir organizuotas judėjimas už 
Bažnyčių suartėjimą, bet jo veikla gan 
keista. Susidaro įspūdis, kad Pasaulinė 
Bažnyčių Taryba daugiau rūpinasi revo
liucinių judėjimų sėkme Trečiame Pa
saulyje, negu religijos persekiojimu So
vietų Sąjungoje, kur jis vyksta plačiau
siu mastu.

Darosi vis aiškiau, kad, nežiūrint ratfi- 
inuiotų politinių manevrų, sprendžiant pro
blemas, užnerta kilpa ant žmonijos kak
lo su kiekvienu1 dešimtmečiu, veržia vis 
stipriau ir nematyti jokios išeities — nei 
atominės, nei politinės, nei dkondminės 
ai ekologinės.

Paklauskime patys save: kas atsitiko su 
mūsų amžiaus idealais? Ir ar mūsų tuščia 
ir moderni terminologija nėra kaip tas 
universalus vaistas bet kuriai ligai, deja, 
kurio veiksmingumas lygus nuliui? Kol 
dar liko laiko, reikia kruopščiai apsvars
tyti kiekvieną pastangą siekiant sunor- 
malizuoti padėtį. Krizę negalima išspręs
ti įprastomis priemonėmis, reikia ieškoti 
naujų būdų.

Mūsų gyvenimo prasmė slypi ne mate
rialinių gėrybių vaikymęsi, bet siekime 
dvasiškai augti, tobulėti. Miūsų žemiška 
būtis yra tik laikino, pereinamojo pobū
džio prieš pasiekiant kažką aukštesnio, ir 
kelyje i tai mes neprivalome suklupti, pa
siduoti arba beviltiškai trypčioti vietoje 
ant vienos iš laiptų pakopų. Vien tik ma
terialiniai dėsniai nepaaiškiną mūsų gy
venimo ir nenurodo jam kryptį. Fizikos ir 
psichologijos dėsniai niekada neatskleis 
Kūrėjo įtakos kiekvieno iš mūsų gyveni
me, suteikiančios mums egzistencijos sti
prybę ir, kada jo pagalba mums nutrūks
ta mes mirštame. Mūsų visos planetos gy
venime dieviškoji dvasia pasireiškia ma
žesne jėga ir tai mes turime suprasti šią 
tamsią ir baisią valandą.
(Iš Solženicyno pasisakymo Guildhalle, 
Londone, priimant Templetono premiją).

Skaitytojų laiškai
TĖVYNĖS ILGESYS

Mūsų poetas B. Brazdžionis rašė:
Tu ateini iš pat piliakalnio širdies, 
Iš pačio židinio tėvų šventų namų, 
Ir nematau' aš pro talve kitos žvaigždės, 
Ir nežinau kitų taip žudančių skausmų...
Kelias ilgas, Australija — Vilnius. Virš 

keturiasdešimt metų nemačiau savo bro
lio, motinos, draugų. Lėktuvais artėjo prie 
gimtosios žemės. Virš trisdešimt „austra
liečių“ lėktuve... Visų mintys, ar alš jiį, 
ar ją atpažinsiu. Juk tiek metų. Lėktu
vas pradeda leistis žemyn'. Matom jau nu>- 
pjautus rugių laukus. Tarp jų maži šilai. 
Netrūkius lėktuvas jiau rieda žeme. Širdy
je 'kažkas sako: „Laikykis, nesugriūfc ant 
tėviškės slenksčio. Tave vėjas mėtė į vi
sas pulses, laikykis!“.

Už didžiulės tvoros stovi minia (žmonių. 
Vienlas iš mūsų sako: „Aš jaiu pažįstu, tai 
mano sesuo“. Kiltas: „Tai maino brolis“. 
Aš nielko neatpažįstu ir beveik nieko ne
matau. Minios stumiamas slenku į priekį. 
Staiga laitsidluirfui vidury man nepažįstamų 
žmolnių. Mane apkrovė gėlėm. Sako, kaid 
pats gražiausias Dievo tvarinys yra- gėlė.

Pripuolė brolis. Apkabina ir nepalei
džia. Jį kažkaip atpažinau, bet tokio nu
tukusio nesitikėjau matyti. Minia neri
mauja'. Tai mokslo draugai, tai giminėsi, 
tai vėl buvę kaimynai. Mergaitė pripuo
lus bučiuoja: „Dėde, kaip malonu tave 
pirmą karią pamatyti. Maino tėvas man 
tiek daug apie jus kalbėjo“...

Apie šį susitikimą ir apie apsilankymą 
Lietuvoje galėčiau jums pasakoti be galo. 
Sugrįžkit į tėvynę, alpianikykit Gedimino 
pilį. Nuvažiuokite į Trakus, nusilenkite 
ir pagalvokite. Pabučiuokite pilies plytą. 
Nemune nusiplaukite Anglijos, Amerikos, 
Australijos ir kitų kraštų apneštas dul
kes. Pajusite, kad tėvynė Lietuva yra ta 
pati Vištomis. Ir tiems, kurie joje gyvena, 
ir tielmfe, kurie yra išsklaidyti visame pa
saulyje. Matas Gailius

ITALŲ — LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS
„Mokslo ‘ leidykla Vilniuje išleido Italų 

— lietuvių kalbų žodyną, kiulrį paruošė 
Valdas Petrauskas. Tokios .apimties (724 
psl.). italų-Jietuvių kalbos žodynas yra 
išleistas pirmą kartą. Ji tiražas 3000 agz., 
kalnia 4,10 rfo.

NUTEISĖ SUŠAUDYTI
TASS pranešė, kad Sovietų teismas nu

teisė Aleksandrą Karolį, baltarusį, mir- 
■bausme sušaudyti už bendradarbiavimą 
su vokiečiais 1939-45 karo metais. Prane
šimas sako, kad jis dalyvavęs žudant vy
rus, moteris ir vaikus. Trijų dienų bylo
jo jo vienintelis pasiteisinimais buvęs tas, 
■kad jis taikė į žudomųjų širdis, kad su
trumpintų jų kančias.

Onute, nemušk daugiau žemaičio!
(Blyninės padavėja — kasininkei)

LIETUVOJE
MAŽEIKIŲ NAFTOS RAFINERIJA
Mažeikių naftos perdirbimo fabrikas 

žaliavą gauna vamzdžiais, nutiestais nuo 
Pavolgi'O ir Sibiro. Rafinerija gamina aUkš 
tos kokybės benziną ir gauna šalutinius 
produktus: mazutą, dizelinį kurą, suskys
tintas dujas, bitumą ir kt.

LAIMĖJO LIETUVOS FUTBOLISTAI
Sovietų tautų spartakiadoje rugpjūčio 

mėn. Lulžnikų futbolo aikštėje, Maskvoje, 
Lietuvos komanda, žaidusi prieš RTFSR 
ikomanldią, laimėjo aukso medalį. Įvartį 
įmušė V. LevenldrauiskaS. Vartininkas A. 
Koncevičius neįleido nei vieno goto. Tuo 
būdu Lietuvos komanda laimėjo 1:0 rezul
tatu.

R. ŽULPA PLAUKIMO ČEMPIONAS
'Sovietų spartakiadoje, plaukimo krūti

ne čempionatą laimėjo Lietuvos plaukikas 
R. Žuffipa, nuplaukęs 200 m atstumą per 2 
min. 18,32 sek. Jis gavo aukso medalį.

Bronzos medalį 100 m. distancijos plau
kime krūtine laimėjo A. Buzelytė.

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS PRANEŠA
Didelėls paklausos susilaukė elektrinės 

bulvių tartraivimo mašinėlės, kurias pra
dėjo gaminti Alytaus šaldytuvų gamykla.

Ši „namų ūkio“ technika daroma iš pa
grindinėje gamyboje susikaupiančių atlie
kų. Iš jų taip pat gaminamos virtuvinės 
plytelės, apdailos plytelės vonioms. Masi
nės paklausos prekių įmonė šiemet išleis 
■dešimtadaliu daugiau negu pernai.

GANDRO LIZDAS — ANT STULPO
(Pastaruoju laiku Lietuvoje sparčiai 

keičiasi aplinka. Gandrai vis mažiau ran
da patogių šiaudinių stogų. O šiferio stogai 
jiems (nepatinka. Mieliau jie pasirenka 
tremtinio dalią... susikrauna lizdus ant 
stulpų.

Netoli Alytaus, prie asfaltuoto kelio ve
dančio Lazdijų link, „Volungės“ kolūkio 
sodyboje, gandrai pasirinko vietą savo liz
dui. Nesusigundė jie mūriniu pastatui, ku
ris yra dengtas šiferiu, ar kitu pastatu, 
o susikrovė lizdą 'ant gelžbetoninio elek
tros stulpo.

Stebėtina, kaip gandrai įsigudrino pri
tvirtinti savo griozdišką „namą“ stulpo 
'smaigaly.

NENORI (BŪTI DAKTARU...
Lietuvoje įsisiūbavus propagandai prieš 

nukištąjį mokslą, VALSTIEČIŲ LAIK
RAŠTIS ( VIII.2) išspausdino tokį S. Moc- 
Ikuvienės straipsnelį:

— Saulutė dar tik ruošėsi tekėti. Ra
mybė, laukų žaluma. Už ežero kilo leng
vas rūkas... Bet Ignas, eidamas iš namų, 
nematė šito gražumo.

Neparėjo vakar namo jo sūnus. Kaip 
išlėkė po pietų durimis trinktelėjęsytaip ir 
nėra. „Ar kur prisigėręs guli, ar galą pa
sidairė“, — neužmigo abu su motina visą 
naktį. (Rraš'vitus išėjo ieškoti.

Susibarė jie dėl mokslų. Kai pavasarį 
Rimas parnešė atestatą pilną penketų, 
tėvai nušvito: bus daktaru. Tokiam ga
biam tik daktaru būti. O jis beprotis — 

iį proftechninę dokumentus padavęs. Ope
ratorium būsiąs. Tai tik moksliškas pava
dinimais, o paprastai — tai kiaulių šėri
kas. Gėda kaimynams prisipažinti: šitoks 
pirmūnas, ir va tau — prie kiaulių.

Neprisigėrė, nepasidarė galo Ramias. Nu
važiavo dviračiu pas savo pirmąjį molky- 
toją. Iki aušros kalbėjo su žilagalviu žmo
gumi alpie tai, apie ką negalėjo pasikalbė
ti su. savo tėvais.

GAISRAI
R. Valatka VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTY

JE (VI.14) rašo apie gaisrus kaime;
„Kupiškio rajone... Narbutų kaime... 

ugnyje žuvo 6 metukų Ineta, 5 metukų 
Algirdas, 4 metukų Ričardas, 3 metukų 
Aida ir 2 mėnesių Jurgita...“

Jau pasijui sužinojau, kad narnas per ke
lias akimirkas sudegė iki pamatų. Liko 
tik kaminas, primindamas šiurpų įvykį.

šėšių vaikų motina Bronė Briliūitė ir 
jos sugyventinis Vidmantas Striupas ge
gužės 12 d., gavęs atlyginimus, buvo išėję 
pasidžiaugti prie butelio... vaikai buvo 
palikti namie be priežiūros.

Kovo 29 d. supleškėjo Kretingos rajono 
„Jaunosios gvardijos“ kolūkiui priklau
sančiam ūkiniame pastate sukrauti 18 šei 
mų pafšarai. Du aštuonmečiai sumanė iš 
■presuotų šiaudų pasidarytoje slėptuvėje 
uždegti vieną šiaudelį. Plykstelėjo lieps
na. Ją begesindamas vienas berniukas už
sidegė. Kitas, strimgalviais nupuolęs že
mini, iš už kampo stebėjo, kaip suaugusie
ji gesina gaisrą. Tik vėliau pasakė, kad 
ugnyje liko jo draugas.

TERŠIAMI UPELIUKAI
Jau kelinti metai iš Akmenės statybinių 

medžiagų kombinato į Vervedžio ir Eg- 
lesio upelius patenka naftos produktų, o 
iš tų upelių—|į Ventą. Žuvo Eglesio upely
je nebematyti — jis tarsi negyvas. Mums, 
seniesiems gyventojams, prisimenantiems, 
kai tie upeliai atrodė anksčiau sfcaudu 
žiūrėti. M. Jazdauskienė
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TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vičas — 20 įsv.
NiuioEind'žiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Bradford o lietuviai, išvežtųjų ir sukili
mo minėjimo proga aukojo:

A. Gatbuogienė — 20 sv., kam Kamai- 
tis 5 sv., „Vyčio“ klubas 27.50 sv., P. Vir
bickas, P. Valsis, V. Gurevičius, A. Bučys,
A. Jakimavičius, V. Motuzą — po 2 sv., 
J. Adomonis, S. Grybas; J. Paulauskas, V. 
Rėkešiiuls, P. Jakubėnas, S. Vaicekauskie
nė, J. Vaičiukas, R. Karalius, E. Silničkas,
B. Kuizminskaitė, O. Adomonienė, V. By
la, N. Rudelis, S. Sasnauskas, V. Bultvy- 
das — po 1 siv. ir M. Asačiovas — 0.50sv., 
viso 80 sv. H. Gasperas, Nottinighairnas, — 
5.00 s v.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja.
TPF Valdyba

GERADARIŲ DĖMESIUI
Lenkijos lietuviai!, kurie prižiūri Da- 

riaru'S-Giirėno (paminklą ir suruošė didvyrių 
pagerbimą liepos 17 d. Pszcelnike (žiūr. 
E.L. >Nr. 30), turėjo daug išlaidų. Pamink
lo priežiūra reikalinga ir alteityje. Todėl 
lėšos yra reikalingos.

Be to, <ka>ip ir visiems (Lenkijos gyven
tojams, to krašto lietuviams yra sunkios 
materialinės gyvenimo sąlygos. Jiems rei
kalinga pagalba.

Jeigu kas norėtų prisidėti kald ir smul
kiomis aukomis įprie minėto fondo pai- 
tmiinklo .priežiūrai, ar padėti siuntinė
li ais Lenkijoje gyvenantiems lietuviams,— 
adresus galėtų gauti E.L. redakcijoje.

Lenkijos lietuvių komitetais ščecine ir 
paskiri lietuviai nuoširdžiai dėkoja vi
siems tiems, kas jau yna padėjęs vienokiu 
ar kitekiu būdu. Red.
Londonas

IŠVYKA Į WOLVERIIAMPTON'Ą
Rugsėjo 10 dieną vykstantiems į Lie

tuvių Dieną Wolverhamipltcn‘e yra užsa
kytas autobusais 
Kelionės kaina 6.00 sv.

Autobusas išvažiuos nuo Londono lie
tuvių bažnyčios 9 vai. ryto.

Vietas užsisakyti Lietuvių Namuose ir 
pas Maš'alaitį 729 2527.

SOLIDARUMO DEMONSTRACIJA
Rugpjūčio mėnesį Rytų Europos taiuitas 

turi palminėti dvi svarbias sukaktis.
Tcs divi sukaktys bus paminėtos benld- 

icje demonstracijoje, kuri prasidės tre
čiadienį, rugpjūčio 31 d. 6 vai. vak. Hyde 
Parke (Speakers Comer), is kur bus žy-
giuojama iki Jaltos aukų paminklo (South 
Kensington).

Visų Rytų Europos tautų grupės yra 
kviečiamos dalyvauti su tautinėmis vė
liavomis ir sų plakatais, kuriuose gali bū
ti įraižyti kiekvienos pavergtos tautos rei
kalavimai.

PRIĖMIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE
ŠeBtadienį, rugpjūčio 13 d. DBLS valdy

ba suruošė Lietuvių Namuose oriėmomą 
Anglijoje viėšlinčiai pianistei Ramintai 
Lampsaityrtei ir jos vynui smuikininkui 
Midhalcl Kollars. Priėmime dalyvavo Lie
tuvos atstovas Vincas Balidkas su ponia 
ir pilna salė tautiečių, netik iš Londono, 
Ibel. ilš tolimesnių vietų, kaip Valija, Ame
rika ir Australija Dalyvavo taip pat buv. 
Australijos parlamento atstovas..., kuris 
domisi Rytų Eurojpcs klausimais.

Ta proga prof. dr. Raminta Lampsaty- 
tė pagrojo keletą M.K. Čiurlionio kūrinių 
f orteipijicn.u',. o Mnckael Kofllars, Ramiinltai 
akompomuojeinlt, pagrojo ilgesnį Šumano 
ir vieną Paganini kūrinį. Salėjo buivo iš
kabinti keli dailininko M. Kollars pa
veikslai, kuriuos po koncerto jis kabėjo 
s usildloimėjuslėms abstrakčiu menu.

Svečiai buvo labai patenkinti, galėję 
pirmą kartą pasiklausyti M.K. Čiurlionio 
kūrybos, kurią talentingai išpildė mūsų 
gabi muzikė, ir taip pat pasaulinio garso 
kūrinių, kr iriuos pagrojo Raminta ir Mi
chael Kollars.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
si. 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, ine būtinai tedakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Teko patirti, kad susirinkusieji buvo 
ypatingai susižavėję M.'K. Čiurlionio mu
zikos kūriniais, kurių liglšiol nebuvo vi
sai girdėję. d.b.

LONDONE (LANKĖSI
.Atvykęs į Europą lankėsi Londone ir 

buvo apsistojęs Lietuvių Namuose Petras 
Matiukas, gyv. Rochcsteryje, NY, JAV. 
Kilęs nuo Dusetų, po karo P. Matiukas 
buvo emigravęs i Australija^ belt dėl nos
talgijos po kelių metų persikėlė į JA,V, 
arčiau Lietuvos... Grįždamas iš Australi
jos, aplankė Ramiojo Vandenyno salas, 
kurias aplankyti svajojo dar būdamas mo
kiniu.

P. Matiukas užsiprenumeravo Europos 
Lietuvį savo draugui, gyvenančiam Olan
dijoje ir sau.

Australijos lietuvis agr. Matas Gailio
mis, gyv. Sydnėjuije, taiip pat buvo apsi
stojęs Lietuvių Namuose, prieis tai siu eks
kursija aplankęs Vilnių ir Rygą. Per Lie
tuvą keliavo traukiniu, kuris pravažiavo 
per Joniškį, jo tėviškę. Per vagono langą 
-ašarotomis akimis matė apaugusią me
džiais savo tėvų sodybą.

VAIKŲ MOKYKLA
Nuo š.m. pradžios kas šelštaldlienį pas 

M. Barėnienę vyksta sėkminga lituanis
tine vaikų mokyklėlė.

Jaunuoliai, kurie norėtų mokytis lietu
vių kalbos ir kitų lituanistinių dalykų, 
(kreipiasi telefonu 997-1360.

Derby
BERN. BRAZDŽIONIS

Sekmadienį, liepos 17 d. į šv. Marijos 
koplytėlę lietuviškoms pamaldoms ir su
sitikti su poetu Bernardu Brazdžioniu su
sirinko daug žmonių.

Šv. Mišias, kurios buvo užpirktos A. 
Tfaevičiaius pagerbimui jo draugo aja. 
Vlado Jiuncko, laikė kun. S. Matulis, MIC.

Pamaldų metu svečias poetas perskaitė 
kekltą savo kūrinių, bei paailškino eilė
raščių reikšmę, bei svarbą. M. Zinkutė 
ir I. Šinvydaitė perskaitė po vieną poeto 
eilėralStį anglų kalba.

Iš juostelės buvo pagrota B. Brazdžio
nio giesmė „Garbe Tau, Viešpatie“ ir „O 
kviestas Pasaulio Valdove“, o K. Strak- 
šienė perskaitė iš šiv. Evangelijos.

Po pamaldų koplytėlės salėje DBLK 
Bendrijas pilta. P. Popika pakvietė sve
čią savo žodžiui. Svečias trumpai apibū
dino poeto darbą, bei įnalšą į tautinę kū
rybą ir padeklamavo savo eilėrašių iš 
1.936, bei ankstyvesnių metų.

Toliau M. Zinkutė anglų -kalba per
skaitė dar tris B. Brazdžionio eilėraščius. 
Susirinkusiųjų tarpe esąs poetas Č. Ob- 
cainskas paskaitė vieną iš savo kūrinių.

B. Brazdžionis užbaigė su vienu iš gra
žiausių savo kūrinių apie Lietuva. Pa
baigai visi dalyviai sustoję -sudainavo 
„Lietuva brangi“. J. Levinskas

Liet. Sodyba
MIRĖ IK. NORKAITĖ

Rugpjūčio 15 d. Lietuvių Sodyboje stai
ga mirė .pensininkė Kleoptna Noukaitė, 
buv. gali, sesuo.

Laidotuvės pirmadienį rugp. 22d. 10 vai. 
iš Lietuvių Sodybos.

Prpstonas
MIRĖ (P. KARŪNAS

Rugpjūčio 13 d. savo name buvo su
rastas miręs Prestono skyriaus rev. (ko
misijos pirm. Petras Šarūnas, 72 m., kili
mo nuo Marijampolės.

Vėliomis turėjo nuosavą namą ir vienas 
pats gyveno. Surado jlį skyriaus sekr. M. 
Ramonas, kuris jį dažnai lankė. Parūpin
davo jam lietuviškcsi spaudos ir sergan
čiam padėdavo. Kadangi į jo butą nebuvo 
galima įeiti, tai buvo prenėšta policijai.

P. Šarūnas turėjo susitaupęs pinigų ir 
sakėsi palikęs, testamentą, tik niekias to 
tikrai nežino. Policija ielško jo giminių. 
"Kas žinote apie jo gimines ar jo ariamuo
sius gali kreiptis į Prestono policiją. Te
lefonas 21788. M. Ramonas

ATITAISYMAS
Užuojautą dėl P. Bugailiškio mirties 

(E.L. Nr. 21) buvo pareiškęs V. Kasnic- 
kas siu šeima, o ne Kaznickas, feaiip buvo 
išspausdinta.

Atsiprašome už klaidą.

Valija
GRAŽIOS VESTUVĖS

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį, Šv. Petro 
bažnyčioje, Fairwater, Cwmbran. Valijo- 
je Anita Laima šovaitė susituokė su Sil- 
vano Woronycz. Po bažnytinių apeigų 
svečiai buvo pakviesti 'į priėmimą Commo
dore viešbutyje, kur dalyvavo per šim
tą šviečiu.

Anitos tėvai yra Rūta ir Eimutis šovai, 
žinomi D. Britanijos lietuvių veikėjai, 
anksčiau gyvenę Londone, o dabar — Va
li jo j e.

Albu jaunavedžiai yra baigę aukštuo
sius mokslius ir dabar dirba Valijoje, kur 
yra ir įsikūrę. Anita Šovaitė buvo veikli 
lietuvių skautė.

Jaunavedžiams linkime ilgo ir saulėto 
gyvenimo.

Wolverhamptonas
DAR APIE BERNADO BRAZDŽIONIO 

VIEŠNAGĘ
Liepols 17-tą dieną mūsų brangus, žy

mus bei mylimas poetas Bernardas Braz
džionis atvyko į Wolverhamprtomą. Ponios 
J. Narbutienė, G. Kaminskienė su tauti
niais drabužiais pasitiko svečią.

Šv. Mišias laikė dr. kun. St. Matulis, 
MIC. Didelį įspūdį padarė 7 žmonių cho
ras, kuris, su pagalba Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios organistės, mokėsi trumpą lai
ką. Choras išpildė taip pat, pagal poeto 
B. Brazdžionio žoidžiuls, paralšvtą giesmę. 
Vietoje pamokslo kalbėjo poetas B. Braz
džionis, kurio nepaprastas ir gilios mintys 
palaiko daug 'įspūdžių.

Po mišių visi susirinko „Queens“ resto
rane. Čia gerbiamas svečiais turėjo savo 
kūrinių rečitalį. Kūriniai priminė mums 
įvairius Lietuvos praeities laikus ir da
bartį. Poetas davė pavyzdį vieno Ameri
kos žmogaus, kuris ištošė milijoną dole
rių, kuris davė kitą milijoną. Tas žmogus 
pradėjo dailinti savo milijonus įvairiems 
žmonėms ir vaikams — ir jų nebeliko. 
Didžiai gerbiamo poeto B. Brazdžionio po
ezijos mintys, skaitytos tą dieną, paliks 
ilgai mūsų širdyse. Įvairiais atvejais nu- 
rodo mums, kaip reikia mylėti savo kraš
tą. Lietuvą.

Laike pertraukos skaitė Anglijos liet, 
poetas, rašytojas L. švaikus savo sukur
tą pasveikinimą gerbiamam poetui. Pas
kui sekė poeto V. Obcarsko pasvedlkinimlas, 
jo parties kūrinys. Staigmeną buvo poetui, 
'kai dr. kun. St. Matulis, MIC perskaitė 
iš Lietuvos gautą pasveikinimą, skirtą po
etui B. Brazdžioniui. Angliškai verstus 
poezijos kūrinius, B. Brazdžionio, skaitė 
Petrais Petkevičius ir G. Kaminskienė.

Didelė padėka Janinai Narbutienei, G. 
Kaminskienei, M. Rančilauskienei už sve
čio priėmimą, bei maisto paruolšimą. Ypa
tinga padėka Janinai Narbutienei už ne
mažą piniginę pagalbą ta proga. Taip pat 
maloniai dėkojalma K. Markevičienei už 
paaukojimą vertingo fanto ir pravedilmą 
loterijos.

Dėkui už apsilankymą iš kitų kolonijų: 
Nottinghamo, Northhaimptono, Binmingha 
ano, Derby N. Narbutienė

Škotija
KLUBO PRIESTATO ATIDARYMAS
Rugpjūčio 13 d. Škotijos Lietuvių So

cialinio klubo salėje Bellshill įvyko ofi
cialus klubo patalpų priestato atidary
mais, kiurį suruolšė klubo valdyba vadovau
jama pirmininko J. Bliūdžiaus.

Atidaryme dalyvavo klubo nariai, at
stovai ils kitų D. Britanijos organizacijų 
ir kiveisitiniai svečiai, klubo pirmi. J. Bliū
džiui pasveikinus svečius ir (kum.. J. And- 
riušiui atidarius naują priestatą atiden
giant bronzinę titulinę klubo lentelę, pir
mininkas perskaitė raistinius sveikinimus.

žeidžiu sveikino kun. J. Andriušis. M. 
SteveinSlon (priestato rangovas), A. Bu
čys (DELS Tarybos ir Bradlfordo sky
riaus bei klubo vardui), V. Gaspierienė (No 
ttinghamo Gintaro choras), J. Žaliauskas
(Woiverhamptono DBLS Sk.), J. Zokas 
(Deiby DBLS Sk.) ir K. TamoSiūinas 
DBLS-gos ir lietuvių Namų B-vės vardui).

Atidarymo metu patarnaujama skani 
vakarienė buvo pagaminta klubo šeiminiln 
kių. Oficialiai daliai pasibaigus vyko po
kalbiai, bendros dainos ir šokiai.

Sekmadienį už naujas klubo patalpas 
kun. AlnJdiriuSis atlaikė pamaldas, per ku
rias giedojo šv. Cecilijos choras vadovau
jamas P. Dzidoliko, o vieBnia iš Nottamg- 
'hamo V. Ga'sperienė pagiedojo 'Sibire pa
rašytą giesmę Marija.

Po pamaldų kun. Andriušis pašventino 
patalpas o K. Rugėnienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė „Atžalynas“ pa&o- 
ko keletą šokių ir graižiai lietuviškai pa
deklamavo kelis eilėraSčius. „Atžalynas“ 
yra sudarytas jau iš trečios ir ketvirtos 
kartos Škotijos lietuviukų.

Po to šv. Cecilijos choras vadovauja
mas P. Dzidoliko susijungęs su tautinių 
fekių grupe padainavo keletą liaudies dai
nelių, tariu vienoje solo dainaivo Paiuitie- 
iiiuB.

Ir šokėjai ir dainininkai publikos buvo 
priimti su entuziazmu. Minėjimas užbaig
tas bendrais pietumis.

Buvo laibai malonu pamatyti šį Škoti
jos. lietuvių veiklos vaisių ir pasidžiaugti 
pas juos vykstančiu atgimimu.

Vadovaujant veikliai valdybai visų pa
stangomis yra sukurta pastovi ir stipri 
ekonominė bazė, kuri padės palaikyti ir

Š.m. rugpjūčio 2 d. Zueriche mirė Ste
pas Garbačiauskas. Velionis gimė 1900 
m. balandžio 17 d., palaidotas rugpjūčio 
9 i. Enzenbuehl kapinėse Rehalp.

Lietuvos nepriklausomybės pirmaisiais 
metais S. Garbačiauskas reiškėsi Kaune 
kaip sportininkas ir sporto veikėjas. 1930 
m pabaigoje paskirtas Lietuvos garbės; 
generalinio konsulato Šveicarijoje sekre
torium-, 1936 m. pakeltas vicekonsulu, ve
lionis tose pareigose išbuvo iki 1946 m., 
kali konsulatas turėjo savo veiklą sustab
dyti. Po karo jis kurį laiką ėjo BALFo 
atstovo pareigas Šveicarijoje. Balfui su- 
tabdžius veiklą Šveicarijoje, S. Garba
čiauskas visą laiką gyveno Zueriche, bet 
lietuvių visuomeniniame gyvenime neda
lyvavo. Jis buvo ilgiausią laiką — dau
giau kaip 50 metų — Šveicarijoje išgyve
nęs lietuvis.

Skautiškuoju keliu
MŪSŲ (PADĖKA

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo ir lietuviškosios skaiutybės įsi
kūrimo 65-ių metų garbingą sukaktį — 
jubiliejų ir L.S.S. Europos Rajono 34-ją 
„LITUANICOS“ vardo skautų vasaros 
stovyklą skautiškoj (šeimoj ir pakilioj 
baigus žaliame beržyne, liko mums gilūs 
ir brangūs atsiminimai. Kėlėm ir leidom 
trispalvę su malda ir himno žodžiais. Bu
vo religinio turinio pia&iekėsiai, skautiška 
programa, lituanistika, dainų repeticijos1, 
Tėvynės Diena su atnašaiujiamcmiis šlv. Mi
niomis žvakučių šviesoje. Tautiniai šokiai, 
įvairiausi pašnekesiai, išvyka, žaidimiai, 
sportas, darbas, poilsis, stovyklos uždary
mo įžodis, iškilmės, aitžyimėjimai ir laužas 
vyko dideliame organizacijų, dvasiškių, 
rėmėjų, svečių, (tėvelių, sesių ir brolių 
ratelyje. Sudiev iki sekančių metų sto- 
vylkinio susitikimo...

Iš gražios ir sėkmingai vykusios skautų 
stovyklos tepasiekia VISAS ir VISUS mū
sų nuoširdus skautiškas AČIŪ! Tik Jūsų 
visų nuoširdžios paramos dėka mes galė
jome džiaugtis Sodybos beržynėlyje gra
žiame ore ir stovyklauti 7 dienas, pagy
venti skautiškoj nuotaikoj. Su aferomis 
atsisveikinome su mūsų atstovais išvyks
tančiais į Jubiliejinę Stovyklą Kanadoje. 
Stovykloje programa buvo turtinga, plati 
ir įvairi. Stovyklos uždarymo iškilmių 
metu dalyviams pristatėme stovyklos dar
bų vaisius: 3 vyr. skautes, 5 prityrusius 
skautais ir dvi pasipuošusias skautišku 
kak'lalr aikščių.

Stovyklautojų vardu širdingai ir skaiu 
tiška! dėkojame DBLS Cetnup Valdybai, 
„E.L.“ redakcijai, Sodybos Vedėjams Z. 
V. Jurams, dvasiškijai, DBLS skyrių val
dyboms, klubams, pensininkams, aukų 
rinkėjams, aukotojams, globėjams, tėve
liams, šeimoms, kurie globojo Vasario 16 
gimnazijos skautais, Sodybos atostogauto
jams, VISOMS ir VISIEMS, vienu ar ki
tu būdu prisidėjusioms stovyklos organi
zavime ir jos pravėdintu, bei dalyvavu
siems stovyklos uždaryme.

Ypatingą skautišką padėką reiškiame
B. M. Varkaliams, A. Vilčinskui, M. Ba

ronienei, B. Butrimui', E. šovai, kun. A. 
Geryfbai, kum.. J. Sakevičiui, St. Kasparui, 
P. Mafeilaičiui, St. Bosikiui, Pr. Guidiškiui, 
A. Waterman, p.p. Briedižiaimis, p.p. Bi
shop, P. Puklšlčiui, J. Bliūdžiui, H. Gaspa
rui, A. Giedraitienei, O. Ramonienei, p.p. 
Silnickiaim, kum. St. Matuliui, MIC. A. Ger 
džiūnui, A. Jakimavičiui, S. Miknaičiud, 
V. Varnai, Vyt. Vidugiriui, K. Murauskui, 
J. Verbickui, J. Lemkienei, R. Adamson,

puoselėti kultūrinę ir politinę veiklą.
Man, buvo laibai malonu vėl pabuvoti 

Škotijos lietuvių tarpe ir atnaujinti pa
žintis susidarytas per ten gyventus 10 me
tų.

Dėkoju klubo valdybai už priėmimą, 
J. Bliūdžiui ir p. Jovarienei už mano 
globą. K. Tamošiūnas

Šveicarija
MIRĖ įS. GARBAČIAUSKAS

J. Booth, C. Kiliuliui, V. O'Brien-, J. V. 
Šližiiams, T. Plipoth, R. Valteriui, p.p. Puo
džiūnams, Vainorienei, G. Kučinskienei, 
J. Alkiui. Skautiškas AČIŪ I

s. B. (Vaitkevičius
Oituanicois Stovyklos Viršininkas

v.s. J. Maslauskas
Stovyklos Adjutantais

L.S.S. EUROPOS RAJONO 34-os 
LITUANIKOS VARGO (SKAUTŲ 

VASAROS STOVYKLOS

Piniginė apyskaita

Pajamos
Stovyklautojų mokestis £454.00
Aaikcls £670.70
Iš viso £1124.70

Išlaidos
-Maistas £811.94
Autobusas £80.00
Filmds £43.96
Palapinės nuoma £15.00
Balšto ženklai ir kitos išlaidos £31.88
Iš viso . £982.78

Balansas
Pajamos £1124.70
Klaidos £982.78
Likutis • £141.92

Likutis pervestas į bendrą kasą. Sve
čiai buivo atleisti nuo stovyklos mokesčio.

Pinigines apyskaitas tikrino s. St. Br. 
Vaitkevičius, Stovyklos Viršininkas ir 
USS Europos Rajono Vadas.

'Lėšų ir sąskaitų tvarkytojai:
v.s. J, Maslauskas 

s. A. Jakimavičius

PAŠA UL YJE
— Apie 2,500 politinių kalinių Turkijo

je baigė mėmeslį trukusį bado streiką.
— Pogrindyje esanti Solidarumo prof

sąjunga ragina lenkų darbininkus daly
vauti rugpjūčio 31 d., po darbo, demonst
racijose, kurios planuojamos suruošti 3 
mietų Solidarumo profsąjungos įkūrimo 
sukakties proga.

— Turkijos karinė vyriausybė uždrau
dė dar 28 asmenims kandidatuoti lapkri
čio mėn. įvykstančiuose rinkimuose. Da
bar iš viso tokių valdžiai nepageidauja
mųjų asmenų yra 344.

— Soly. Sąjungos staičiaitikdų Bažnyčios 
ciisidfelnltai kreipėsi į Pasaulio Bažnyčią 
Tarybos susirinkimą Vanicouveryjie), pra
šydami pagalbos kovoje priėš tikinčiųjų 
persekiojimus. Sovietų delegacijai užpro
testavus, prašymas Taryboje nebuvo svars 
tomais.

— Keliose Indijos provincijose praėju
sią saivaitę vyko gemer alini ai streikai. 
?3aiuig žmonių buivo suimta ir sužeista.

PAIEŠKOJIMAS
A. Lembergas, gyv. Čikagoje, paieško 

Joną Lulgą. Atsiliepti šiuo adresu:
P. Pueevieius,
7 (Nessfield Drive, 
Keighley, Yorks. 
England.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchestcryje — rugpjūčio 28 d., 12.30 

■vai.
Nottinghame — rugpjūčio 21 d., 11.15 vai.
Derbyje — rugpjūčio 21 d., 14 vai.
Eirminghame — rugpjūčio 21 d., 18 vai, 

19 Park Rd., Moseley.
Nottingham'e — rugpjūčio 28 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottingham'e — rugsėjo 4 d., 11.15 vai., 

Židinyje. Pamaldos Tautos 'šventės pro
ga.

NottinghanVe — rugsėjo 8 d., 19 vai., Ži- 
dįnyje, Tautos ir Šiluvos Marijos šven
tėje.

NottinghanVe — rugsėjo 11 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

1983 AUŠROS METAI 
LIETUVIŲ DIENA WOLVERHAMPTON‘E 

Civic Hall, North St-

šeštadienį, rugsėjo 10 dieną TAUTOS ŠVENTĖS proga 
įvyks dainų, tautinių šokių ir muzikos koncertas.
Programoje dalyvaus:

Jungtinis Britanijos lietuvių choras susidedantis iš 
Škotijos „šv Cecilijos" Midland‘o „Gintaro" ir 
Londono lietuvių chorų dainininkų.
Škotijos, GloucesterJo ir London1© „Lietuvos" 
tautinių šokių grupės.
Derby jaunieji muzikantai Milda Zinkutė ir Aleksas 
Sadula.
Koncerto pradžia 6.30 vakare, įėjimas 2.50 sv.

Šioje Lietuvių Dienoje dalyvaus miesto burmistras ir kitų 
tautybių svečiai.

Visi Didžiosios Britanijos lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Po koncerto bus šokiai ir veiks bufetas.

Rengėjai DBLS Woiverhampton‘oSkyriaus ir Centro Valdyba 
Bilietus galima gauti Lietuvių Namuose Londone ir pas 

G. Ivanauskienę 2 Holme Mill, Fordhouses, 
Wolverhampton Tel. 0902 782553
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