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Pelesa (Varanovo raj. Gardino sr.) 
1962 m. tarybinė valdžia nugriovė Pelesos 
bažnyčios bokštą ir pačią bažyčią pavertė 
grūdų sandėliu, šiai gyvybingai lietuvių 
parapijai buvo neišsakomas skausmas ir 
negyjanti žaizda, nes šią didingą akmeni
nių ridulių bažnyčią Pelesiečiai statė kru
vinomis rankomis ir savo lėšomis. Neti
kėdami, jog valdžia galėtų grąžinti tikin
tiesiems bažnyčią, Pelesiečiai vis dėlto pa
bandė kreiptis i pačiąs aukščiausias val
džios įstaigas. Ir štai reto valdžios kurtu
mo pavyzdys:

Nuo 1976 m. pelesiečiai paraižė į Mask
vą ir į Minską 33 .pareiškimus. Pirmą kar
tą po pareiškimu Minsko religijų reikalų 
įgaliotiniui pasirašė 20 tikinčiųjų, o po 
antruoju į Maskvą — 600 tikinčiųjų. At
sakymas buvo toks „Nedraudžiam melstis 
kaimyninėse bažnyčiose. Lenkiškai Rodū- 
nėje (tdimioi'siems kaimams už 25 km.,) 
o lietuviškai — Dubičiuose) už 30 ir dau
giau kilometrų. Į kitus pareiškimus nieko 
neatsakydavo arba pakartodavo jau mi
nėta atsakymą.

1983 m. bažnyčia kaip sandėlys tuščia. 
Pelesos centre ir Bolceškėje (kolūkio cent
re) yra dideli sandėliai, 'kuriuose telpa iki 
1 miij. tonų grūdų ir tų sandėlių niekad 
pilnai neužpilcyidavo, o bažnyčioj papila 
tik porą tonų grūdų, kad tik būtų kuo 
motyvuoti. Šiuo metu, nuo kovo pradžios 
bažnyčioje grūdų nėra.

1982 m. rugpjūčio mėnesį 'į kolūkio cent
rą Bolčeskę buvo atvykęs Baltarusijos re
ligijų reikal j įgaliotinis A. KIZIUK iš Va
ranovo rap. Vykd kom. pirmininko pava
duotojas N. KUZMIČIUS. A. KIZIUK su
sirinkusiems žmonėms kalbėjo, jog į Mins 
ką dėl bažnyčios grąžinimo važiuoti never 
ta, nes jis pats tikrai jos neatiduos. N. KU 
ZMIČIUS, pakišęs pelesiečių rašytą pa
reiškimą, užsipuolė, jog jame iškreipti fak
tai ir reikalavo parodyti savo parašus. 
Posėdy ypač drąsiai laikėsi Petronė MIN- 
DŽIULIENĖ, Marija REGINIENĖ, Jane 
VALIUKEVIČIENĖ, Marija KRUOPIENĖ. 
Moterys pareikalavo ištisai garsiai persikai 
tyti pareiškimą ir įrodyti kas netikslinga, 
kas neatitinka tikrovei.

Tada KUZMIČIUS apkaltino Mariją 
KRUOPIIENĘ, jog si organizuoją pereiš- 
kimų rašymą ir suorganizavo prieš porą 
metų Pelesoj susirinkimo metu maištą, ka 
da visi žmonės įnirtę užpuolė valdžios at
stovus, reikalaudami grąžinti bažnyčią.

Baigiantis posėdžiui, rajono vykd. ko
miteto pirmininko pavaduotojas N. KUZ
MIČIUS užtvirtino, jog Pelesos bažnyčia 
priklauso valdžiai, o ine tikintiesiems ir 
kol gyvuos Tarybų Sąjunga, bažnyčios ti
kintieji neatgaus.

Nusprendę, kad jų prašymai ir skun
dai į valdžios įstaigas nieko nepadeda, 
žmonės Pelesos kapinėse 1982 m. prieš Vi
sų Šventųjų šventę pasistatė mažą koply
tėlę kur gausiai rinkosi 'bendrai maldai 
spalio 29, 30, 31 ir lapkričio 1 d.

Visų šventųjų šventėje buvo apie 300 
žmonių. Nors kunigo ir nebuvo, žmonės 
patys kalbėjo už mirusius .rožančių, ir gie
dodami gedulingoj procesijoj su žvakėmis 
meldėsi už visus mirusius ir už šiose ka
pinėse palaidotus šio krašto kovotojus, žu
vusius už tautos ir tikėjimo laisvę.

Nors koplyčioje šv. Mišių nieks nelaikė, 
tačiau1 (buvo papuoštas gražus altorėlis. 
Koplyčioje laikydavo minusius, pora buvo 
atvežta ir iš Lydos. Palikę mirusįjį koply
čioje, žmonės galėdavo nuvykti į kurią 
nors bažnyčią šv. Mišioms, už mirusįjį 
pasimelsiti.

Tačiau rajono vykd. ik. pirm. pav. N. 
KUZMIČIUS, pasikvietęs dvidešimtuko 
pirmininką J. KANEVIČIŲ, įsakė koply
čią nugriauti, užmokėti 50 rub. baudą ir 
pasakyti, kas organizavo koplyčios staty
bą. Tik po pakartotino iškvietimo į rajoną 
J. KUNEVIČIUS, pakvietęs A. BALSEVI
ČIŲ ir A. STANKEVIČIŲ, nugriovė kop
lyčią.

Po karo prie Dubinių kaimo kryžkelės 
stovėjo Vytauto paminklas, o Pelesos ir 
Dubinau (kaimuose 16 gražių kryžių. 1964 
m. nugriovė paminklą, nupjovė visus kry
žius ir, nuvežę už 5 km. į Varlių mišką, 
sudegino.

1982 m. Vvtauto paminklo vietoje jauni
mas pastatė saulutę, kaip priminimą, kad 
visi šio kaimo žmonės turi uždegti savo 
širdyse po saulę, kad būtų tvirtais tikėji
mo ir lietuviškumo saugotojais.

Buvusiam veikliam nariui 
Juozui BENEČIUI mirus 

Amerikoje, jo žmonai Amandai, 
šeimai ir sesei Stanislavai Reinienei 

reiškia nuoširdžią užuojautą 
Vyčio klubo valdyba

Rugsėjo 25 a. Londone lankėsi VLIKo 
valdybos pirm. Dr. K. Bobelis ir vicepinm. 
inž. Liūtas Grinius. Londone jie sustojo 
pakeliui iš Pasaulin antikomunistinės ly
gos konferencijos (WACL) Liuksembur
ge, kur atstovavo Lietuvą.

Londono Lietuvių namuose abu VLIKo 
vadovai pranešė apie tik ką pasibaigusią 
konferenciją, padarė bendrą Lietuvos po
litinės padėties apžvalgą ir atsakė į da
lyvavusiųjų iškeltus klausimus pasaulio 
politinės ir užsienio lietuvių vidaus polit. 
padėties reikalais.

Liuksemburgo konferencijoje dalyvavo 
atstovai iš 86 kraštų, kai kįurie atstovau
dami savo vyriausybes, kai kurie savo 
kraštų politines partijas ir sąjūdžius.

Konferencija vyko Liuksemburgo par
lamento rūmuose ir ją atidarė ministeris 
pirmininkas. VLIKo delegacija buvo .gerai 
pasiruošusi ir galvoja, kad jai pavyko pa
siekti daugumą delegatų su savo gerai pa
ruoštu aplanku, talpinančiu informaciją

apie priežastis privedusias prie Lietuvos 
okupacijos ir politines sąlygas leidžian
čias tai okupacijai tęstis.

Ypatingą susidomėjimą parodė Afrikos 
tautų delegatai.

VI PLB Seimo metu padaryto susitari
mo siu PLB Valdyba įgyvendinimui, VLI 
Kas sudarė komisiją vadovaujamą L. Gri
niaus, kuri tarsis su PLB Valdybos pas
kirtais žmonėmis. Tikimasi, kad tai įvyks 
spalio mėm pradžioje.

VLIKas glaudžiai bendradarbiauja su 
I.-ieutvos diplomatijos šefu min. S. Lozo
raičiu ir ypatingai su Lozoraičiu Jum, ku
ris yra akredituotas prie Šv. Sosto.

VLIKas 'galvoja, kad jo, kaipo organo 
sudaryto dar Lietuvoje ir apimančio 15 
politinių partijų ir sąjūdžių pareiga yna 
atstovauti Lietuvą tarptautinėje plotmėje.

Susitikime su VLIKo vadovais dalyva
vo Lietuvos įgaliotas pasiuntinys D. Bri
tanijoje o. V. Balickas su žmona ir apie 
30 Londone gyvenančių lietuvių.

LĖKTUVO ATGARSIAI
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NEGAVO MEDALIO

Sovietų aviacijos vadui maršalui Koldu
nov rugsėjo 20 d. suėjo 60 metų. Tokia 
proga Sovietų Sąjungoje yra priprasta 
duoti medalį. Koldunov ne tik negavo me
dalio, bet sovietų spaudoje nebuvo net pa
minėtas.

Ar tai reikia, kad politbiuras galvoja, 
kad tuoj po Korėjos lėktuvo nušovimo duo 
ti aviacijos vadui medalį būtų netaktiška, 
nes kaip bežiūrėtum, šis incidentas labai 
pakenkė sovietų prestižui, ypatingai taip 
vadiname Trečiajame pasaulyje? Ar polit- 
biura's galvoja, kad aviacija pasielgė ne
mokšiškai?

Nors Maskvos spauda daug prirašė, no
rėdama pateisinti lėktuvo numušimą, tik 
du politbiuro nariai viešai apie tai kalbė
jo. Užs. reik. min. Gromyko Madride, kur 
jis besitedlsindamas daugiau pagadino, ne
gu pataisė ir gynybos min. marš. Ustinov, 
įteikdamas medalį Sevastopoliui.

Iš neoficialių šaltinių yra žinoma, kad 
Andropov .pertraukė savo atostogas ir bu
vo 'grįžęs į Maskvą, 'bet sovietų spaudos 
pranešimuose apie kas savaitę įvykstan
čius poUtbiuirc posėdžius, tai ir lėktuvo 
numušimas nebuvo minėta. Sunku patikė
ti, kad toks įvykis nebūtų buvęs diskutuo
tas Kremliuje. Greičiausia politikai nori 
save atitolinti nuo nelaimingo įvykio, pa
likdami kariškiams pasiaiškinimą.

Bet ir tuo vra nepasitenkinimo. „Prav- 
dos“ redaktorius, lankydamasis D. Brita
nijoje pastebėjo, kad „mūsų kariškiai yra
kalti“ informacijos tiekimo atžvilgiu. Tru
ko beveik savaitę, kol jie prisipažino lėk
tuvą nušovę. Tuo tarpu dieną iš dienos 
buvo gabiai išnaudota paskleidžiant japo
nų ir amerikiečių turimą informaciją.
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ARGENTINA
„ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSAS“ 

Nr. 1575/76 rašo:
Rugpjūčio ?6 Tarybų Sąjungos teritori

joje, prie Sachalino salų, radaras užregist 
ravo svetimo lėktuvo būvimą netoli ka
rinių įrengimų. Tuojaus pakilo T.S. naikin 
tuvali identifikuoti įsiveržėlį. Kadangi sve
timas lėktuvas, būdamas pakartotinai 500 
Kilometrų T.S. teritorijoje, nereagavo į 
reikalavimą identifikuotis, bet užgesinęs 
šviesas bandė pabėgti, tai T.S. patruliuo
jančiam lėktuvui buvo duotas įsakymas 
sunaikinti. Pilotui neliko kitos išeities 
kaip paleisti raketą, kuri pašovė lėktuvą, 
ir jis su įgula ir 260 keleivių 'įkrito Pacifi- 
ko okeanam

...Dėl to incidento, dar neišaiškinus vi
sai Tarybų S-gos teritorijos pažeidimo, 
JAV prez. Reagan sukėlė didelį triukšmą, 
ir pareikalavo drastiškų sankcijų prieš 
Tarybų Sąjungą.

Apgailestaudamas nekaltai žuvusius 
žmones „ALB“ tęsia:

.kiekvieną valstybė ieško kaip sukelti 
neigiamą propagandą prieš savo oponentą.

Pavyzdžiui, ar galima pateisinti tokius 
provokacinius veiksmus kaip JAV pasiun
timą laivų prie Nikaraguos krantų. Arba 
izraelitų elgimąsi Libane. Arba vėl. Ar
gentinos karo laivo gen. Belgraino paskan
dinimą. Tai giliai apgailestaujami įvykiai, 
dėl (kurių civilizuotas pasaulis turi gėdytis. 
Tai barbarizmas!

KABANTIS KELIAS
— Ilgiausias pakabinamas kelias pra

dėtas naudoti Vai Torenoje (Prancūzų 
Alpės). Dvi jo kabinos, sveriančios po 10 
tonų, gali gabenti kiekviena po 187 kelei
vius. Kelienė trunka 3 minutes 40 sekun
džių, per tą laiką kabina 'įveikia 1820 met
rų kelio, pakildama nuo 2300 iki 3200 met
rų aukščiau jūros lygio, kur yra aukščiau
sia Europoje slidinėjimo bazė.

Dar ir po šiai dienai sovietai savo žmo
nėms neprisipažino, kad lėktuve 'buvo 269 
žmonės.

Sovietų Sąjungoje bendra nuomonė yna, 
kad aviacija pasielgė teisingai, bet yra 
klausiama, kodėl prityręs lakūnas negalė
jo atskirti keleivinio lėktuvo nuo žvalgy
binio.

Gal dėl šių priežasčių marš. Koldunov 
ir negavo medalio.

KALTINAMAS WALĘSA
Laike vakarinių žinių Lenkijos televizi

ja, programoje 'užvardintoje „Pinigai“, pa
rodė Lech Walęsa neperseniausiai kalban
tį Gdansk ir sakantį, kad jis nėra turtin
gas žmogus ir kad vadovavimas darbinin
kų sąjungai jam nėra pelningas.
Po to buvo parodyta magnetofono juosete- 
lė būk tai sulkonfislkuota iš Waflęsa brolio, 
kurioje jis neva sakosi turįs milijoną do
lerių, kuriuos jis norėtų kur nors padėti 
savo šeimos išlaikymui. Taip pat jis esą 
sakąs, kad jis norėtų gauti ir Nobelio tai
kus premiją, tik bažnyčia jam neleidžian
ti tai pasilaikyti.

Lech Walęsa žmona Danuta pareiškė, 
kad tokia juostelė neegzistuoja ir pasikal
bėjimai sufabrikuoti.

Lenkijos valdžia prieš prasidedant nau
jiesiems akademiniams metams paskelbė, 
kad atleido virš 1000 universitetų persena- 
lo. Kai kuriems studentams -buvo pasaky
ta, kad prieš tęsiant studijas jiems reikės 
vienius metus dirbti.

Aukštoji Lenkijos profesūra pasiuntė 
gen. Jaruzelski 2 memorandumus iešlko- 
lami užtikrinimo, kad palyginamai demok 
ratinis akademinio gyvenimo procesas ne„ 
bus užgniaužtas.

DAR VIS IEŠKO

Dar vis tebevyksta ieškojimas numušto 
P. Korėjos lėktuvo „juodųjų dėžučių“, ku
riose yra užrašyta paskutiniųjų valandų 
lakūnų pasikalbėjimai ir instrumentų vei
kimas.

Bet artinasi laikas, kada išseks 'bateri
jos įgalinančios miniatūrinį radio siųstu
vą duoti signalus pagal kuriuos dėžutės 
gali būti surastos.

Ieškojimas koncentruojasi 15 kv. mylių 
plote, esančiame apie 20 mylių nuo ma
žos sovietų valdomos salos prie Sachalino, 
vadinamos Moneron. Įvairuojąs jūros dug
no lygis — nuo 300 iki 5000 pėdų .gylio — 
labai apsunkina ieškojimą. Ekspertai įspė
ja, kad truko kelias dienas surasti instru
mentus lėktuvo nukritusio Potomac upė
je prie Vašingtono.

Normaliai baterijos gali išsilaikyti tris
dešimt dienų, bet jų gamintojai sako, kad 
ir dešimt dienų po to signalai dar (gali bū
ti išgirsti. Paskutinį kartą signalas trumpą 
laiką buvo išgirstas pereitą savaitgalį.

Ieškojimas yrą sekamas stebėtojų iš 
Tarptautinės civilinės aviacijos organiza
cijos ir šalių, sūrių piliečiai žuvo lėktuve.

Rusų laivai amerikiečiams netrukdo 
vykdyti ieškojimo

IEŠKOMA NUSKENDUSIŲ LAIVŲ
1798 m. Egipto gyvenvietės Abukiro rei

de įvyko jūrų mūšis. Anglų eskadra, va
dovaujama admirolo Nelsono sutriuškino
Napoleno prancūzų laivyną. Dabar, beveik 
po 200 metų, pradedama ieškoti nuskendu
sių laivų. Bendra Egipto ir Prancūzijos 
specialistų ekspedicija tikisi surasti gink
lų, apyvokos daiktų, seifų vertybių, taip 
pat ir svarbių epochos, kai Napoleonas 
žygiavo į Egiptą, dokumentų. Ruošiantis 
ekspedicijai, Egiptas išsiderėjo nuosavy
bės teisę į viską, kas 'bus rasta prie Egip
to krantų.

POLITIKOJE
NUSIGINKLAVIMAS

Neatsižvelgiant į prez. Reagan naujus 
pasiūlymus apriboti atominių raketų skai
čių Europoje, išdėstymas pirmųjų 40-ies 
Pershing ir Cruise raketų bus pradėtas 
vykdyti gruodžio mėnesį.

Taip pat negalvojama, kad sovietų at
metimas tų pasiųlymų yrą galutinas ir iš 
jų pusės laukiama naujų pasiūlymų, ku
rie galėtų privesti prie rimtų derybų.

Prez. Reaigan pasiūlymas dalinai tavo 
padarytas atsvėrimui vakaruose dabar 
varomos nusiginklavimo akcijos ir Žene
vos nusiginklavimo derybų pasisekimas 
priklausys nuo NATO šalių pajėgumo įro
dyti, kad jos vrą pakankamai tvirtai nu
sistatę išdėstyti raketas ir apmalšinti stip
rų prieišatam'inį udėjimą.

LIBANAS
Pradžioje savaitės sudarytos paliaubos 

kd kas dar laikosi. Paliaubos buvo atsiek
tos nusileidžiant prez. Gemayel vyriausy
bei. Sirijai nepriimtinas Libano miiln. pir
mininkas atsistatydino sudarydamas sąly
gas muisuimobaims-diruzams, remiamiems 
Sirijos vyriausybės, įeiti į naują Libano 
■vyriausybę.

Sirijos akimis, jie atsiekė savo tiskią pa
naikinti po Izraelio armijos invazijos pa
darytą Libano-Izraelio susitarimą, kuria
me jiems nebuvo palikta jokios rolės. Jų 
laimėjimas buvo atsiektas dėl Libano ar
mijos nepajėgumo užpildyti tuštumą po Iz 
raelio kariuomenės atsitraukimo ir izolia
vimo Palestinos išlaisvinimo organizacijos 
(PI-O) daliniu, paklusnių jų vaduŲYasser 
Arafat. Visi Libane užimantieji strategines 
pozicijas PLG daliniai dabar yra tiesio
ginėje Sirijos žinioje.

Graikijos vyriausybė, kiuri sakosi lai
kantis bešališkumo ir nesikišimo į Libano 
įvykius politikos, neleido amerikiečių 
transporto lėktuvams ir laivams pasinau- 
deti Kretos sala aprūpinant amerikiečių 
taikos palaikymo dalinius Libane. Tokį pa 
tį atsakymą gavo ir italai, .nors opozicijos 
laikraščiai pranešė, kad Graikijoje buvo 
leista nusileisti keturiems į Siriją skren
dantiems če'koslovakų mokomiesiems lėk
tuvams, kurie gali būti panaudoti1 karo 
tikslams. Taip pat Graikijos aerodromuo
se buvo papildyti kuru 4 Sirijos aviacijos 
Mirage naikintuvai, pakeliui iš Prancūzi
jos į Siriją.

NUIMAMI SPĄSTAI
Žiniomis ateinančiomis iš Vakarų Vo

kietijos, rytų vokiečiai pradėjo išmontavi- 
mą ąiutamąitiinių šaudymo įtaisų išdėstytų 
prie vakarinės sienos. Iš viso tekių įtaisų 
buvo 50,090. Dar nežinoma kiek jų bus 
išmontuota.

POVANDENINIS KARAS
Švedijos gynybos ministerija, norėdama 

atsverti savo užsienio reikalų ministerijos 
bandymus nepriduoti reikšmės nežinomų 
povandeninių laivų pažeidimui Švedijos 
teritorinių vandenų, paskelbė daugiau da
vinių, rodančių, kad tie laivai yra sovie
tiniai.

Jie parodė filmą, kurioje matom®, kad 
jūros dugne prie karo laivyno bazės Mus
ijo rasti ženMai-vėžės, atitinka vėžes pa
darytas prieš porą metų ant seklumos už
plaukusio sovietų Whiskey klasės povan
deninio laivo.

Australai laimėjo
Pasaulyje ilgiausiai vienose rankose iš

silaikęs sportinis trofėjus .pakeitė savo sa
vininkus.

1851 m. D. Britanijos Karališkasis 
jachtklubas regatoje vykusioje prie Isle 
of Wight (Lamanšo kanale) buvo nugalė
tas New York jachtklubo, kuris išsivežė 
taurę į Ameriką.

Per tą laika 25 kartus buvo mestas iš
šūkis amerikiečiams sporte, kuriame daly
vauti tegali milijonieriai. Ir 25-tą kartą 
Australijos jachta Australia II, priklausau 
ti sindikatui vadovaujamam Anglijoje gi
musio milijonieriaus Alan Bond, pirmoji 
laimėjo 4 lenktynes reikalingas perimti 
taurę ir iš New York po 132 m. taurė 'bus 
perkelta Karališkąjį Perth jachtklubą, 
esantį Vakarinėje Australijoje.

Viena iš sąlygų dalyvauti Amerikos tau
rės varžybose vra ta, kad jachtos projek
tavimas ir statvba turi būti įvykdyta kraš 
te, 'kuris meta iššūkį. Tad australai laimė
to ne tik buriavime, bet ir laivų statybos 
technologijoje, sugebėdami pastatyti jach
tą, (kuri nugalėjo amerikonus jų pačių 
krašte.

Australijos min. pirm. R. Hawke atžy- 
•nėti 'šį laimėjimą rugsėjo 28 d. paskelbė 
valstybine švente.

PASAULYJE
— Ispanijos socialistinė vyriausybė už

draudė mokyklose naudoti katalikų reli
gijos vadovėlius, kuriuose neigiamai pasi
sakyta prieš abortus.

— Sovietų Aukščiausios Tarybos prezi
diumo įsakymu iš pareigų atleistas spal
votų metalų ‘pramonės ministro pavaduoto 
jas Piotr žnturko, kurio žinioje nuo 1978 
m. buvo aukso kasyklos.

— Lėktuvo pilotas Skraidinęs 7 kalinius 
iš Wyoming į Oregono kalėjimą, JAV, 
vienam kaliniui pasiliuosavus iš grandinių, 
buvo buvo sunkiai sužeistas. Kalinys per
pjovė 'peiliu jam gerklę, tačiau pilotas su
gebėjo saugiai nusileisti aerodrome.

— Arabų oro linijos lėktuvas Boeing 
737. skridęs rugsėjo 23 d. ilš Karači į Albu 
Dabi, Vid. Rytuose, nukrito dykumoje. 
Žuvo 112 'keleivių ir lėktuvo įgula.

— Buv. Britanijos min. pirm, ir Darbo 
partijos lyderis James Callaghan (Sovietų 
aukščiausiosios tarybos kviečiamas spalio 
mėn. vyks penkioms dienoms i Maskvą, 
neatsižvelgiant į protestus ryšium su Ko
rėjos lėktuve, nušovimu.

— JAV valdžia sutiko 'grąžinti Thomui 
Eddy McMurray medinę koją, kurios1 tuš
tumoje muitininkai rado vežamą kokainą. 
Jis buvo suimtas rugsėjo 10 d. Miami ae
rodrome, kai atvežė kontrabandą ilš Ko
lumbijos.

— Sovietų saugumo organai suėmė tris 
invalidus ir nusiuntė juos į psichiatrinę 
ligoninę. Mažą (grupė invalidų bandė at
kreipti pasaulio opinijos dėmesį į nepa
kenčiamas jų gyvenimo sąlygas.

— Britanijos (kariuomenės poligone Sa
lisbury Plain vagys pavogė iš Skotų pul
ko seifo sidabro dirbinių, kurių vertė 
siekia 100.090 svarų. Tai istoriniai pulko 
trofėjai: 16 sidabrinių statulų, 13 peleni
nių, ornamentuotas laikrodis ir kt.

— JAV Senatas nubalsavo sumažinti 
Amerikos kontribuciją JTO išlaikymui. 
Numatyta artimiausių keturių metų lai
kotarpyje sumokėti 500 milijonų dolerių 
mažiau.

— Kanados vyriausybė ištrėmė du so
vietų diplomatu, kurie bandė nupirkti 
slaptą technologinę informaciją. Šnipinė
jimu buvo apkaltinti Viktor Čekovickij 
ir Anatolij Solousov, kurie dirbo Preky
bos misijoje, Montrealyje.

— Lenkijos komunistų partijos organas 
POLITYKk aštriai .puolė katalikų Bažny
čios vadovyb? už disidentų 'globojimą, už 
Solidarumo vėliavų šventinimą ir už kry
žių kabinimą mokyklų salėse.

— Per vieną savaitę iš Rytų Vokietijos 
pabėgo trys jauni vokiečiai, perėję sieną 
prie Helmstedt. Žemutinėje Saksonijoje.

— Rugsėjo 25 d. mirė tavęs Belgijos 
karalius 'Leopoldas III 1951 metais pri
verstas atsisakyti sosto savo sūnaus nau
dai. Jis buvo 81 metų amžiaus.

— Britanijos karalienės Elžbietos jaunes 
mis sūnus princas Edward yra .pmiimtas į 
Cambridge universitetą, kur jis studijuos 
archeologiją ir antropologiją.

— 41 m. amžiaus Skotas R. DeWytnie, 
pakeitęs pavaidę ir vaidines rusų princą 
Aleksiejų Nikolajevičių Lvovą, Londono 
teismo buvo nuteistas dviem metams kalė
jimo už visą eilę nusikaltimų, kaip bever
čių čekių išdavinėjimą, naudojimą netik
rų dokumentu, viešbučių sąskaitų neapmo 
kėjimą, ir t.t.

— Šiaurės Atlante prasidėjo dideli Var
šuvos pakto karo 'laivynų manevrai, ku
riuose dalyvavo 15 sovietų karo laivų ir 
8000 karių.

— Per futbolo rungtynes Lecce vieto
vėje, Italijoje, kilo muštynės tarp futbolo 
komandų rėmėjų. Tvarkos dabotojai, ku
rie bandė nuraminti mušeikas buvo ap
mėtyti akmenimis. Vienuolika policininkų 
sužeista, vienas labai sunkiai.

— Italijos respublikos prezidentas Ale- 
sanidro Pertini atšventė savo 87-tą gimta
dienį, nuėjęs Su savo žmena pėsti į mažą 
restoraną netoli Trevi aikštės Romoje, kur 
jis tuoj buvo pažintas ir pasveikintas ki
tų ten buvusių svečių. Oficialioje rezi
dencijoje prezidentą sveikino min. pirmi
ninkas Be tino Craxi ir išimtai italų, kurie 
atsiuntė sveikinimus laiškais.

— Ateinančių metų Europos parlamen
to rinkimams Vak. Vokietijos vyriausybė 
sutiko išduoti darbininkams, gyvenan
tiems Vokietijoje, specialius pažymėjimus, 
kurie leis jiems dalyvauti rinkimuose.

— JAV gynybos sekretorius Casper 
Weinberger nuvykęs į Kiniją pasiūlė to 
krašto komunistinei vyriausybei tiekti 
naujausios technologijes gaminius, kurie 
yra reikalingi Kinijos kariuomenės mo
dernizavimui.

— Vak. Vokietijos savivaldybių rinki
muose Hesse provincijoje ir Bremene, 
krikščionys demekratų partija nustojo 

Į daug vietų. Tuo tarpu opozicijos socialde- 
I -nekratu partija išėjo laimėtoja.
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Aušros vargai
Br. Kviklio paskaitos pabaiga

Sunki medžiaginė būklė
„AuSros“ (paskleidimo darbas buvo labai 

sunikus. Dėl negalėjimo viešai (platinti 
reikėjo naudotis slaiptu kontrabandos ke
liu. Kurį laiką buvo bandyta siuntinėti 
paštu, uždaruose vokuose, bet tai nebuvo 
patikima platinimo priemonė. Nereikia 
stebėtis, kad laikraščio medžiaginė būk
lė visą laiką buvo labai sunki.

Sunku buvo „Aušrą“ redaguoti ir leis
ti ir dėlto, kad jos bendradarbiai buvo la
bai išsisklaidę. J. Basanavičius gyveno 
Bulgarijoje ir tai dar ilgesnį laiką sirgo. 
Rankraščįus jįs ir kiti bendradarbiai tu
rėjo siuntinėti paštu. Taigi jau 1884 m. 
pradžioje J. Basanavičius atkvietė į Prū
siją tada Ženevoje gyvenantį Joną Šliū
pą ir perdavė j aim redagavimą. Šliūpas 
apsigyveno pas ūkininką Martyną Jankų, 
kuris buvo prisidėjęs prie „Aušros“ leidi
mo. 'Bet „Aušra“ negalėjo išlaikyti apmo
kamo redaktoriaus. Šliūpas, atlikęs redak
cinius darbus, turėjo Jankuj „gelbėti ant 
ūkės“, „kad turėtų valgį ir gyvenimą pas 
Jankų“.

Palpjaustęs ir paskaldęs malkų, padėjęs 
supjaustyti akselį, vėl redaguodavo laik
raštį. Tačiau ir Prūsų vyriausybė nebuvo 
„Aušros“ žmonėms palanki: 1884. III. 13 
vokiečiai Šliūpą privertė išvažiuoti į 
Ameriką surediaigavus tik 6 numerius.

Redaktoriaus pareigas perėmė J. Mik
sas, ligi 1885 m. rugpiūčio mėnesio vedęs 
jos reikalus. Jis kiek aptvarkė leidimo ir 
administracijos reikalus, tačiau lėšų ir to
liau trūko — „Aušra“ pati neapsimokėda
vo, o mecenatų nebuvo.

Padėtį bandė gelbėti pats Mikšas, įsitai
sęs savo spaustuvę. Buvo pakelta ir pre
numeratos kaina nuo 4 ligi 6 rublių Didž. 
Uitetuvos skaitytojams ir nuo 4 ligi 7 mar
kių Prūsų lietuviams. Tačiau ir tas nepa
dėjo. Mikšas sukišo visas savo lėšas į lie
tuviškus spausdjnius, bet atgal negavo nė 
padarytų išlaidų. Telkiu kritišku momentu 
iškilo nesutarimas pačių „Aušros“ leidėjų 
tarpe.

M. Jankus ir dr. Bruožis laiškais įspėjo 
labiau pasiturinčius asmenis neskolinti 
Mikšui pinigų. J. Basanavičius tada sun
kiai sirgo dėmėtąja šiltine ir niekuo nega
lėjo (Mikšui padėti. Šis nebepalaikomas 
draugų bei bendraminčių, bankrutavo. 
Kartu su jo spaustuve j kreditorių ran
kas pateko dar nepanaudoti „Aušros rank
raščiai ir didžioji archyvo dalįs.

Šiek tiek duomenų apie „Aušrą“
Iš viso buvo išleista 40 numerių, kurie 

buvo sujungti į 29 sąsiuvinius (buvo dvigu
bų ir net trigubų).

1883 m. 1-5 numeriai spausdinti Alba
no ir Kilbelkos spaustuvėje Ragainėje, nuo 
1883 Nr. 6 ligi 1885 m. Nr. 8 O.v. Maude- 
rodės spaustuvėje Tilžėje, o nuo 1885 m-. 
Nr. 9 ligi pabaigos — J. Mikšo spaustuvė
je, Tilžėje.

(Atsakingais redaktoriais pažymėti: 1883 
m Nr. 1 — J. Basanavičius, nuo 1883 m. 
Nr. 2 ligi 4 —-J. Mikšas, nuo 1883 m. Nr. 
5 ligi 1884 m. Nr. 3 — J. Šliūpas nuo 1884 
m. Nr. 4 ligi 1885 m. Nr. 8 — M. Jankus, 
o nuo 1885 m. Nr. 9 ligi 1886 m. —J. Mik
šas. Tačiau Mikšas, užimtas spaustuvės 
reikalais, neturėjo „Aušrai“ pakankamai 
laiko ir todėl 1886 m. jai redaguoti buvo 
pasikvietęs Juozą Andziulaitį (jam tada 
buvo 22 m. amžiaus).

Kaip matome, tik 2 redaktoriai — J. 
Basanavičius ir J. Šliūpas buvo aukštes
nio išsilavinimo, kiti — savamoksliai, 
spaustuvininkai. Tiesa, jų redagavimo me
tu buvo aprimusios politinės ir religinės 
aistros, tačiau, neturint redaktoriams li
teratūrinių bei žurnalistinių gabumų, 
laikraščio lygis gerokai smuko.

„Aušros“ buvo spausdinama 1000 egz. 
Tačiau užsimokėjusių prenumeratorių bu
vo labai nedaug; 1883 m. — 69, 1884 m. 
apie 3'000, 1885 m. 250, 1886 m. 175. Atski
rais siuntiniais buvo siunčiama: I Mar. 
jampoję — 100 egz., j Rygą — 100 egz. Ne
žinomas kiekis buvo pernešamas knygne
šių į (Letuvą. Taip pat „Aušra“ pasiekda
vo ir Ameriką. Tam tikros neišplatintų 
numerių atsargos buvo M. Jankaus spaus
tuvėje. Ją likvidavus, buvo parduotos an
tikvariatams.

„Aušros reikšmė
Pirmosios lietuviškos knygos leistos 

Vilniuje, Prūsuose ar kitur, buvo beveik 
išimtinai religinio turinio. (Didžiausią jų 
tiražo dalį sudarė maldaknygės, kurių 
pareikalavimas (Lietuvoje buvo labai dide
lis. Leidėjai buVo suinteresuoti jas leisti, 
platinti, o spaudos draudimo laikais ga
benti per stipriai saugomą sieną. Ir knyg
nešiai' jas mielai nešdavo — platindavo, 
nes jos teikė ir šiokią tokią materialinę 
naudą.

Maldaknygės tačiau nekėlė tautinio at
gimimo platesne prasme, tačiau jos pa
ruošė lietuvius šilam Įvykiui, nes išmokė 
juos įskaityti. Kai kurie mūsų kultūros is
torikai maldaknyges vertina labiau kaip 
„Aušrą“. (Mums išrodo, kad ir maldakny
gės ir „Aušra“ buvo kiekviena savo vie

toje, „Aušra“ pasinaudojo maldaknygių 
patarnavimu pereiti į pasaulietišką litera
tūrą pripratinant lietuvius skaityti.

JAušros“ sukeltas lietuvių sąjūdis bu
vo ideologinis, demokratiškas. „Aušra“ ra
šydavo ir ūkiškais bei sociališkais klausi
mais, pasisakydavo prieš luomų (bajori) 
jos) privilegijas, negirdavo lenkiškos baž
nyčios hierarchijos ir lenkų bei lenkuo
jančių kunigų pastangų slopinti lietuvių 
kalbą bažnyčiose.

„Aušra iškėlė į reikiamą vietą lietu
vių kajbą, atskleidė jos žodingumą, grožį, 
vertę kitų kultūringų tautų kalbų tarpe 
(„Adomas su J ieva rojuje lietuviškai kal
bėjo...“), pakėlė tautinį sąmoningumą bei 
apšvietimą. Pagaliau „Aušra“ daug pada
rė ir 'lietuvių kalbos gryninimo (bei rašybos 
suvienodinimo srityje: išstūmė daugybę 
slaviškų r germaniškų barbarizmų, jų vie
toje sukurdama nemaža naujų lietuviškų 
terminų. Ir jei ir ne viską rašomosios 
kalbos kūrimo darbe padarė, tai bent pa
rodė kelius vėlesniems lietuvių rašyto
jams, įpratindama juos skaityti ir laukti 
penijodiško lietuviško laikraščio.

Per nepilnus 4 metus „Aušra“ sutelkė 
apie 70-80 bendradarbių. Tai buvo iki toj 
negirdėtas skaičius mūsų raštijos istorijo
je — kraitis vėlesniems laikraščiams. Jo
je taip pat pradėjo reikštis poetai, bele
tristai, dailiojo žodžio kūrėjai.

„Aulšros“ buvimo laiku išryškėjo lietu
vių (gyvenime esančios skirtingos politinės 
ir socialinės pakraipos'. (Buvo priimtai, kad 
jos visos viename laikraštyje sutilpti ne
gali.

Praėjus vieneriemis metalinis nuo „Auš
ros“ sustojimo katalikiškoji srovė pradė
jo leisti „Šviesą“. 1889 m. „Apžvalgą“, 
1896 m. „Tėvynės Sargą“, 1900 m. „Žiny
čių“.

Liberališkoji bei socialistinė srovė 
1889 m. Išleido „Varpą“, 1890 m. „Ūkinin
ką“, 1892 m. „Apšvietą“, 1901 m. „Darbi
ninkų balsą ‘ Atsirado ir daugiau laikraš
čių.

Tokiu, tai būdu „Aušra“ ir jos Įpėdiniai 
— kiti įvairių sroviu laikraščiai, kad ir 
veikdami skirtingais būdais, siekė vieno 
ir to paties tikslo — auklėti kovotojus už 
lietuvi'škoisioG spaudos laisvę, už tautinĮį 
sulsįpratimą ir už laisvą Lietuva.. Šis. troš
kimas, kad ir po daugelio metų, išsipildė.

MOTERIS
LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALAS

Paskutiniame numeryje M. Slavėnienė 
rašo apie naująsias Lietuvos kaimo dai
nas, Br. Šimkienė apie lietuvių virtuvę, 
S.L. — L. prisimena išvažiavimą į Vokie
tiją pirmosios Lietuvos okupacijos metu 
pasinaudojant vokiečių repatrijacija. O. 
Gailiūnaitė rašo apie Montessori auklėji
mo metodo pradininkę Lietuvoje Mariją 
Varnienę. Dar rašoma apie valgių gamini
mą, rankdarbius ir gydymąsi natūraliu 
būdu. Birutė Lukoševičienė pristato Aure
lijos Baflašaitienės novelių rinkinį „Susi
tikimas pamary“, kuris duoda stereotipinį 
lietuvės moters atvaizdą: ji kukli, darbšti, 
gera ištikima žmona, prieš pastatant sve
timtautę, kuri nors graži, bet žiauri, sa
vanaudė ir tuščia.

Iškyrus straipsnius apie Mariją Varnie
nę, „MOTERIS“ nebando išvest lietuvės 
moters Į platesnes lankas.

„MOTERIS“ Lietuvių moterų žurnalas 
1983 m. Nr. 4 (154). Nora Kulpavičienė — 
redaktorė. Leidžia Kanados lietuvių kata
likių moterų draugijai.

1011 College St., Toronto., Ont. M6H 1A8, 
Canada.

Prenumerata 1'0 dot., vienas numeris 
- 1.75 dol. J.D.

F. NEVERAVIČIUS

Priešai
Pjesė

ANGELĖ: (prikiša kaktą prie kuodelio, tyliai pra
virksta).

BRAZDŽIUS: Neverk... Ašarom reikalo nepatai
sysi.

ANGELĖ: Norėjau būti tau gera pati. Norėjau, kad 
būtų gera... o dabar?

BRAZDŽIUS: Taip. O dabar?
ANGELĖ: O dabar... pragaras... Ir dėl ko tos 

merginos turi kentėti?
BRAZDŽIUS: Nešnekėk. Sukulto puodo nesulip- 

dysi.
ANGELĖ: O kas jį sukūlė? Kas?
BRAZDŽIUS: Nešnekėk. (Kurį metą tyli, pjausty

damas tabaką): Sakyk! Tik teisybę! Mylėjaisi 
su Lauru?

ANGELĖ: (pakyla nuo ratelio, prieina prie stalo). 
Mylėjausi. Nemanau tau meluoti. O kas iš to? 
Mano širdis tau gryna! Neapgaudinėjau tavęs. 
Dar prieš vestuves buvau sakius... O ką man 
tąsyk pasakei? „Noriu tavęs tokios, kokia esi“ 
O kas tu man anuomet buvai? Vyras buvai? 
Kas aš tau buvau? Nė nežinojai, kad aš iš vi
so esu... (Grįžta prie ratelio, užsidengia del
nais veidą).

BRAZDŽIUS: (išeina iš užstalės, tarsi nesiryžda
mas prieina prie žmonos, ištiesia ranką, lyg 
norėdamas suimti ją per pečius, bet atsitraukęs

NA UJOS
LIETUVOS BAŽNYČIOS

Šių metų pradžioje Amerikoje išėjo iš 
spaudos jau trečias storas tomas Broniaus 
Kviklio veikalo LIETUVOS BAŽNYČIOS. 
Kaip ir pirmuose tomuose, jame aprašoma 
viena iš Lietuvos katalikų bažnyčios vys
kupijų, ŠĮ kartą — Kauno arkivyskupija.

Kaip žinoma, autorius yra užsimojęs 
aprašyti visų Lietuvos vyskupijų bažny
čias. Pirmame tome, kuris išėjo prieš tris 
metus, 'buvo aprašytos Telšių vyskupijos 
bažnyčios. Antrame, išėjusiame 1982 me
tais, — Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios. 
Toliau ruošiamas ketvirtas šio veikalo to
mas. skirtas Panevėžio vyskupijai.

1926 metais 'įkūrus Lietuvos bažnytinę 
provinciją, Kaunas gavo garbę būti met
ropoline arkivyskupija, nors vyskupijos 
centru jis jau buvo nuo 1864 metu, kai 
dar ©aro valdžios patvarkymu čia buvo at 
keltos Žemaičių vyskupijos įstaigos.

Kaip, šio tomo įžangoje Br. Kviklys sako, 
Kauno arlkivyskuipijai 1941 metais pri
klausė 91 parapijinė, 31 filijinė bažnyčia, 
34 kitos bažnyčios bei oratorijos turinčios 
nuolatinius kunigus, bei 84 koplyčios tik 
progomis .knisigų aptarnaujamos. Taigi. 
Kauno arkivyskupijoje nepriklausomybės 
laikais buvo iš viso 240 katalikų maldos 
namų.

Sovietų valdžia, okupavusi kraštą, po
kario metais Kauno arki vyskupijoje už
darė 23 bažnyčias. Karo metu buvo ap
griautos astuonios bažnyčios. Buvo su
stabdytas visų oratorijų bei koplyčių vei
kimas. Filijinės bažnyčios buvo perorga
nizuotos į parapijines. Toldėl 1982 metais 
arkivyskupijoje liko tik 122 veikiančios 
bažnyčios, iš kurių apie 20 neturėjo nuo
latinio 'kunigo.

Bollševikai uždarė visus vyrų ir mote
rų vienuolynus, sustabdė katalikišką spau 
dą, uždraudė leisti knygas, nusavino baž
nyčių parapijinius pastatus, uždarė kata'- 
likiškas mokyklas, prieglaudas, senelių 
namus, nusavino žemę ir kitą turtą. De
kanatų įkaičius sumažintas iki šešių. Su
varžyta Kauno kunigų seminarijos, vienin
telės respublikoje veikla.

J 940 m. arkivyskupijos sielovadoje dir
bo 368 kunigai ir keli šimtai vyrų ir mo
terų vienuolių. Bolševikai nužudė ar kon
centracijos stovyklose nukankino 16 kuni
gų, (kalėjimuose ar kacetuose buvo kalina
mi 43 kunigai ir 10 klierikų. Bolševikams 
1944 m. užimant 'Lietuvą Į Vakarus pasi
traukė Kauno arkivyskupijos 70 kunigų 
ir du vyskupai. Dėl okupacijos, nuo 1944 
m. arkivyskupija valdoma nebe ordinarų, 
bet valdytojų.

1982 m. pradžioje Kauno arkivyskupijoje 
tebuvo 155 kunigai, iš kurių tik 102 dirbo 
parapijose. Kiti 53 kunigai yra senyvo am 
žiaus, altaristai, ligonys bei invalidai.

Kauno vyskupijai priklauso apie pusė 
milijono tikinčiųjų. Jos ribos pietuose eina 
išilgai Nemuno, (šiaurėje ji siekia' Latvijos 
sieną. Vakaruose Kauno vyskupija riboja
si su Telšių vyskupija, o rytuose su Pane
vėžio ir Kaišiadorių vyskupijoms1.

Trečiame LIETUVOS BAŽNYČIŲ tome 
yra aprašyta Kauno arkivyskupijos 150 
bažnyčių ir 5C didesnių koplyčių bei orato
rijų, o taip pat kai kurie kiti religiniai ob
jektai: kapinės, varpinės, paminklai, Kry
žių kalnas ir kt. Knygoje daug gražių iliu
stracijų.

Kaip autorius sako, didžioji dalis nuot
raukų yra padaryta specialiai šiam veika
lui ar gautos iš privačių asmenų. Apie 85 
nuošimčiai nuotraukų skelbiama pirmą 
kartą. Bažnyčių bei koplyčių architektu-

dusliai): Kaip aš kartais tavęs noriu ir... ko
kia tu man bjauri...

ANGELĖ: (Tyliai verkia).
(Iš tolo žvvanguliai. Artėja, sustoja prie tro
bos. Nirtingai loja šuo).

ANGELĖ: (keliasi, eina į užkrosnį).
BRAZDŽIUS: Atvažiavo kas... (išeina pažiūrėti) 

Prašau, prašau, kunigėli... (įeina drauge su 
kun. vikaru).

KUN. VIK: (Apsisiautęs juoda pelerina, pasirišęs 
kaklą smėlio spalvos bašliku): Garbė Jėzui 
Kristui!

ANGELĖ: (prieina, bučiuoja jam ranką): Ant am
žių... Prašom nusivilkti...

KUN. VIK. Ne, ne, ačiū... Aš tik trumpam. Reika
liuką turiu pas Brazdžių.

ANGELĖ: Sušalęs kunigėlis. Ar iš toli?
KUN. VIK.: Ne, nešalta, tik bevažiuojant vėjas pri

pūtė veidus. Iš Pašešuvio... (trina rankas).
ANGELĖ: Tai šmotas kelio. Rasi kunigėlis išal

kęs? Aš tuoj kiaušinienės iškepsiu.
KUN. VIK.: Ačiū. Bet tikrai nereikia... Klebonas 

su vakariene laukia. Turiu pasiskubinti.
ANGELĖ: Tai nors pienelio karšto...

KUN. VIK.: Pieno atsigersiu (Į Brazdžių): Žinot, ir 
vėl reikia. Skubiai. Iš Biržų žmonės atsiųsti. 
Ten viskas paruošta. Kada galėtumėt?

BRAZDŽIUS: (Pagalvojęs) Kad reik, tai kad ir 
tuoj. Pavėžinsit, kunigėli, ligi klebonijos?

KUN. VIK.: Aišku. O kaip jūs dabar? Vis vienas? 
BRAZDŽIUS: Vienas.
KUN. VIK.: Ak, kaip gaila, kad jum su Lauru taip

KNYGOS
rą aprašė inž. dr. Jurgis Gimbutas. Knygą 
ruošiant, vienu ar kitu būdu autoriui tal
kino apie šimtas asmenų. Daug prisidėjo 
kun. Viktoras Dabušis.

Knyga yra gražiai atspausdinta, labai 
mažai spaudos klaidų. Šimtai gražių nuo
traukų padarė knygą puikiu albumu. Skai
tančioji visuomenė turi būti nuoširdžiai 
dėkinga knygos autoriui Broniui Kvikliui 
ir visiems jo bendradarbiams už tikrai ver 
tingą veikalą. D.B

Bronius Kviklys, LIETUVOS BAŽNY
ČIOS III tomas. Kauno arkivyskupija. 
Didelio formato 512 psl. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bioliotekos leidykla, Chicago, 
IL, 1983 Aušros metai. Tiražas 1500 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Įrišta į 
kietus drobinius viršelius. Kaina nenuro
dyta. Leidyklos adresas: Lithuanian 'Libra
ry Press, Inc., 3001 W. 59th St. Chicago, 
IL 60629, USA.

MŪSŲ DEŠIMTMETIS
Nors Pietų Amerikos lietuviai yra išsi

barstę po visą šį didelį kontinentą, bet 
yra kelies vietovės, kuriose jie gyvena di
desniais skaičiais. Viena iš tų vietovių 
yra Sao Paulo miestas Brazilijoje, čia 
leidžiamas laikraštis „Mūsų Lietuva“, vei
kia mokykla ir keletas kitų lietuviškų or
ganizacijų.

Viena iš jų. Brazilijos lietuvių bendruo
menės literatūros būrelis, išleido savo 
veiklos dešimties metų apžvalgą.

Pirmame straipsnyje 'būrelio iniciato
rius Alf. D. Petraitis paduoda 10 metų 
veiklą išskaičiuodamas asmenis dalyvavu
sius 'šimte ((vykusių susirinkimų ir nėr tą 
laiką skaitytus, svarstytus, rodytus ir iš-, 
klausytus literatūrinius ir meninius past-1 
reiškimus.

Alg. Mošinskas pasakoja savo atsimini, 
mus iš 1917 gyvenimo Rusijoje ir apie sėk
mingą demonstraciją 1961 metais Rio de 
Janeiro prieš Sovietų ambasada..

A. Gaulia siūlo vietoj kunigaikščių mū
sų vadus vadinti imperatoriais, tik nepa
aiškina, kuo tas mums pagelbėtų.

A. Steponaitis duoda istorinių, geogra
finių ir politinių žinių apie Braziliją, o 
A. V-tė, B. Kemeklytė-Merami, H. Molšins- 
kienė, J. Ciuvinskas, J. Rinęuva, J. Satkū- 
naitė, P. Babickas, Pr. Gavėnas ir St. Ste
ponaitienė patiekia Įdomių savo pergyve
nimų tolimoje ir ne taip tolimoje praeity
je. Intrigue jaučių Šančių atsiminimų au
torę M. Čiuvinskienę dėl dviejų baltų po
slapių, teko išsiaiškinti iš turinio.

Ne visai aiškūs ir Pr. Gavėno prisimini
mai. 1.14 p. jis „prieš metus iš Lietuvos kai 
mo atvykęs 7-rių metų vaikėzas“, o 117 
psl. „vos dviem mėnesiams prabėgus nuo 
kojos Įkėlimo brazilų žemėn“ protestantė 
„dirmavojo“ jį jau esantį kunigu.

Yra ilr originalios (grožinės literatūros kū 
rybos, vertimų, apybraižų.

Iš techniškos pusės pradžioje akį rėžia 
nebuvimas tinkamo akcento ilgąjai ū, o 
ir įrišimas ne iš geriausių. Gal ir kalbai 
buvo galima atkreipti daugiau dėmesio.

Minkšto viršelio pirmame 'Puslapyje 
esanti figūra suįdomina savo panašumu 
tai į Lietuvos, tai į P. Amerikos žemėlapį, 
o gal tai sintezė abiejų? Bendrai paėmus, 
svarus įnašas į P. Amerikos ir viso pasau
lio lietuvių istoriją.
Mūsų dešimtmetis

Redagavo: Halina Mošinskienė
Spaudė: „Mūsų Lietuvos“ spaustuvė
Viršelis: O.M. Petraitytės Liblik
Tiražas 500 egz.
užsisakyti pas redaktorę
Rua prof. Joano Arruda1 176 ap. 12
Sao Paulo 05012 Brazil.

VARPAS
Žurnalas Tautos bei žmogaus laisvei 

tautinei kultūrai bei lietuvybei 
įsteigtas 1889 m.

Žurnalas geros knygos dydžio 232 pus
lapiuose talpina daug įdomių straipsnių 
praeities ir dabarties temomis.

Dr. K. Karvelis straipsnyje „Partizanų 
laisvės kovų prasmė“ teigia, kad jei Lie. 
tuves valstybė 1940 metais būtų ginklu 
pasipriešinusi Sovietų Sąjungai, žmonių 
aukos nebūtų buvę didesnės, negu PO to 
vykusių suėmimų, išvežimų, vienoje ir ki
toje pusėje žuvusių lietuvių karių ir vė
liau partizaninių kovų dalyvių aukos.

E. Jašiūnais išsamiai' pamini Dariaus ir 
Girėno žygį, o dr. A. Gerutis duoda pla
čią studiją apie dr. Jurgį šaulį (bus tęsia
ma sekančiuose numeriuose).

J. Daugėla iškelia Helsinkio susitarimo 
naudą rezistencijai Sovietų Sąjungoje, 
pasmerkia vakariečius pernai metais ty. 
tomis praleidus Sacharovo žmonos viešą 
pareiškimą apie Helsinkio grupės veiklos 
sustabdymą Sovietų Sąjungoje. Deja, be 
reikalo „numarina“ Balį -Gajauską kuris, 
nors ir sėdi kalėjime, bet vis dar šiame 
pasaulyje.

Mečys Mackevičius rašo apie 1938-1940 
m. įvykius straipsnyje „opozicijos pastan
gos gelbėti tautą“. Viename iš pasitarimų, 
įvyikiuisių po bolševikų įžengimo į Lietuvą 
1940 m. birželio 15 d. svarstoma ką pasiū
lyti „liaudies vyriausybės“ finansų minist
rui E. Galvanauskui pavaduotoju. Buvo 
nutarta pasiūlyti' J. Vaišnorą, kuris Galva, 
nauskui pabėgus į Vokietiją pasidarė fi
nansų ministru. Vaišnora po karo pabai
gos už ryšius su partizanais bolševikų bu
vo nuteistas 10 metų Sibiro, iš kurio grį
žęs greitai mirė. M. Mackevičius dabar 
galvojąs, kad Vaišnora buvęs minėto nu
tarimo auka, nors karkas užsienyje! jį lai
ko išdaviku.

Taip pat yra aukščiau minėto Vasario 
16 d. signataro, Lietuvos diplomato & 
„Varpo“ redaktoriaus (1’903 m.) dr. J 
šaulio iki šiol dar niekur nespausdintas 
Jono Vileišio nekrologas.

Prieš 10 metų mirusios Birutės Grigai. 
tytės-Ncvickienės laiške savo srovės bičiu
liui1, rašytame 1948 metais, paduodamas 
pluoštas atsiminimų iš 1919-1920 metų, kai 
ji buvo imin. pirm. Sleževičiaus sekretore, 
1920 metų Maskvos delegacijos sekretore 
ir protokolų biuro vedėja Lietuvos sei
muose.

Laiške ji atsako į neryžtingumo užmeti
mus Lietuvos kariuomenei pasitelkdama 
pavyzdžių iš savo patirties nuo 1917 m. 
Vitebske sukurto lietuviško bataliono, 1919 
m. savanorių, kuriuos ji pati registravo, 
1926 m. perversmo — „čia ir mūsų kaltės 
esama“, iki 1940 m. — „Daugelis karių bai
gė gimnazijas, aukštuosius mokslus ir ta
po naudingais kraštui“. Ji galvojanti, kad 
Lietuvos 'kariuomenės generalinio štalbo 
karininkai „organizavo ir vadovavo visam 
partizanų judėjimui...

Genovaitė Brelchmanienė galvoja1, kad 
„daug prie lietuvių išėjimo į svetimtaučių 
visuomenę prisidėjo ir tautiniai šokliai“. 
Ji apgailestauja, kad tiek daug pastangų 
įdėję į pasiruošimą 'ir organizavimą tau
tinių šokių švenčių, mes nesugebame pa
kliūti į vietos spaudą ar teievižiją

Taip pat „Varpe“ yra visa eilė trumpes
nių pasisakymų, paminėjimų, recenzijų, 
pasikalbėjimų ir nevengiama polemikos 
su kitaip galvojančiais.

Bendrai — daug įdomaus pasiskaitymo. 
VARPAS Nr. 18, (1982-1983), redaktorius 
Antanas Kučys, leidžia Varpininkų Filis
terių Draugija. Kaina 4 dol.

Administracija: 1214 N. 16 Ave., Melrose 
Park, Ill. 60160,USA.

J Digrys.

išėjo...
BRAZDŽIUS: Neminėkit, kunigėli.
KUN. VIK.: Ir kas gi nutiko? Rodos, sklandžiai 

dirbot, ir dabar tokie priešai pasidarėt. Net ne
krikščioniška taip pyktis...

BRAZDŽIUS: (kirste kirsdamas) Neminėkit, kuni- 
gėl. (Keliasi, eina rengtis).

KUN. VIK.: (Angelei paduodant jam pieną): 
Ačiū... (Srebia): O, gerai šilto pienelio... (įeina 
Marcė su Maryčiuke. Pamačiusios kunigą, šo
ka bučiuoti jam ranką).
Sveikos, sveikos!... Ooo, kokia tu jau didelė, 
Maryčiuk. Visai jau pana išaugai. Tai kur taip 
buvot?

MARYČIUKĖ: Pas Paužus vakarojom.
KUN. VIK.: Ar linksma buvo?
MARYČIUKĖ: Dainavom...
KUN. VIK.: Daug dainų mokat? (nelaukdamas at

sakymo — į Brazdžių): Tai galim jau traukti?
BRAZDŽIUS: Tai jau, kunigėli...
KUN. VIK.: (Skubiai sagstosi apsiaustą): Tai su 

Ponu Dievu Brazdžiene.
ANGELĖ: Su Ponu Dievu, kunigėli. (Ji ir merginos 
prieina bučiuoti kunigui ranką).

KUN. VIK.: (išeidamas) Likit sveikos, likit svei.- 
kos.. (Abu su Brazdžium išeina. Angelė išeina 
į priemenę, užsklendžia duris, grįžta).

MARCĖ: Sakėsi tėvas, kur vyksta?
ANGELĖ: Nesakė. Kunigėlis reikalą kažkokį turįs... 

Susiruoškit merginos, greit — metas gulti.
MARYČIUKĖ: Onutei teta iš Raseinių skepetą at- 

J
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Vytautė Žilinskaitė
Skambinant telefonu Lietuvoje beveik 

standartiniu yra pasidaręs prisistatymas: 
„ėia jus trukdo Jonas Jonaitis (Petraitis, 
Juozaitis)*. .Pasirodo), kad panaši frazė 
pradeda įsigyventi ir įgauti įvairias kitas 
reikšmes ne vien tik telefono pasikalbę, 
jimuose. šis feljetonas apie tai ir bando 
paaiškinti. Red.

Kaip sumuštinis susideda iš dviejų rie
kių, taip mūsų būvis iš dviejų „anba“: ar
ba tu kitiems trukdai, arba kiti tau truk
do. O jeigu geidi pamatyti, kaip šios dvi 
simbolinės riekės susilydo į vientisą teš
lą, nueik į parduotuvę: norėdamas nusi
pirkti prelkę, trukdysi pardavėjai pardavi
nėti prekes, o ji, pardavinėdama prekes, 
trukdys tau nusipirkti prekę. Tas pat 
ištaigoje: norėdamas gauti pažymą, truk
dysi tarnautojui rašyti pažymas, o jis, ra
šydamas pažymas, trukdys tau gauti pa
žymą. Dar didesnis trukdytojas esi val
gyklos padavėjai: vien mostas, kuriuo ji 
paduoda valgiarašti, sulygina tave su įky
ria virtuvės muse. Jeigu .įsėdęs į traukinį, 
tariesi tapęs keleiviu, labai apsirinki: tal
pai vagono palydovės trukdytoju. Kai 
persisėdėj ęs atelje, sulauki siuvėjo1, jo 
veidas būna toks nukamuotas ir rūstus, 
jog džiaugiesi negavęs ilguoju centimetru 
per kuprą už tai, kad atitraukei nuo svar
biausio užsiėmimo. Na, o atsigulus j ligo
ninės palatą .. Vien pagalvojus apie sa
nitarių trukdymą, piestu stojasi plaukai. 
Net cukrainėje atsisėdęs išgerti puodelį 
kavos, kad nors menką valandėlę nei 
trukdytum, nei trukdomas 'būtum, išvysti 
sau už nugaros styrančią šmėklą ne šmėk
lą, kuri laukia nesulaukia, kada gi galų 
gale baigsi siurbti kavą ir netrukdysi jai 
atsisėsti j ta "O krėslą, idant ji ramiai, nie
kieno netrukdoma galėtų išgerti puodelį 
kavos... Todėl laikas 'būtų visiems įsikalti 
į -galvą, jog einame ne pirkti, kirptis, siū
dintis, maitintis, ne teistis, -gydytis, re- 
montuotis, pramogauti, o -gaišinti, trik

dyti ir vesti iš kantrybės kirpėjus, pada
vėjus, pardavėjus, teisėjus, tiekėjus, tvar
kos saugotojus bei kitus savo profesijai 

pasišventusius darbuotojus.
Tik įdomiausia, jog tie, kuriems truk

dai, nė už ką neprisipažins esą trukdomi. 
Vienoje vaistinėje girdėjau, kaip moteris 
kokius šešis kartus paklausė vaistininkę, 
ar yra citramono. Vaistininkė nė sykio 

jai neatšaukė, net nepakreipė -akies, tačiau 
'kiekviena jos ląstelė klykte klykė: „Kas 
per įkyri žmogysta, su savo citramonu 
trukdanti man pardavinėti vaistus!“ Nie
kaip neišpešusi atsakymo, moteris staiga 
paklausė:
— Sakykit atvirai: -gal aš jums trukdau? 

Tada labai atsiprašau.
Vaistininkė bemat pastatė ausis.

— Ką jūs, — išsigynė. — Kaip galite 
trukdyti. Jums ko, citramono? Deja, da
bar neturim.
— Jeigu taip, — atsakė moteris, — dar 

sykį prašau atleisti, jog net šešis kartus 
jus sutrukdžiau.

Vaistininkė skubiai ištraukė vieną stal
čiuką.
— Lukterėki t, tarė, — -gal užsiliko koks 
pakelis. Ogi va. Prašom, — ištiesė per

kitų trukdytojų galvas. — Ko dar pagei
dautumėt? Nieko? Ačiū.

Štai todėl randasi vis daugiau gudruo
lių, kurie, užuot tiesiai ko prašę ar reika
lavę, atlieka tokius piruetus: „Sakykite, ar 
gailiu jus sutrukdyti ir paprašyti, kad pa- 
rodytumėt aną sportbatį?“. „Ar labai ne- 
sutrukdysiu, jei paklausiu, ar j-aui turite '

vežė. Tai gražumėlis!
ANGELĖ: (susimąsčiusi): Tai gerai. (Staigus beldi

mas į duris).
MARCĖ: Vaje! Kas čia dabar?
ANGELĖ: Atsklęsk duris, Marcyt...
MARCĖ: (Priemenėj): Jėzau Marija! Lauras!
LAURAS: (eidamas): Ko išsigandai, it šmėklą pa

mačiusi? Labas vakaras!
ANGELĖ: Laurai! Kaip jūs čia dabar?
LAURAS: Paprastai! Kaip matot!
ANGELĖ: Negerai Laurai! Nedera taip daryti!
LAURAS: šnekėk ką nešnekėjusi! žinau, ką da

rau. Kur Antanas?
ANGELĖ: O kam jum žinoti?
LAURAS: (žvilgtelėjęs į atsirėmusią į durų staktą 

Marcę, kuri nuo jo akių nenuleidžia, šyptelė
jęs): Reikia, kad klausiu! Sakykit: žadėjo į 
Prūsus eiti?

ANGELĖ: (sudvejojusi): Ketino... rodos...
LAURAS: Iš galvos, gal, išsikraustė! Visas rube- 

žius stražnykais ir žandarais apstatytas. Gulbi
nų Petrukas buvo atbėgęs — pasakojo. Gau
do visus, kas tik prie rubežiaus prieina. Jau 
ketvirtą dieną nė vienas su šmugeliu neprasi- 
gauna. Du, sako, peršovė. Po vidurnakčio mė
nulis bus, kaip sukulta tarielka. Per šimtą 
žingsnių matyti... Pro kur ketino eiti? Ar sakė?

ANGELĖ: Nesakė. Tik ligi klebonijos su kunigė
liu žadėjo pavažiuoti.

LAURAS: Tai, vadinasi, pro Gulbinus... Šoksiu 
vytis!... Stversiu Jonį, kad pavėžintų lig Gul
binų.

ANGELĖ: Jūs, Laurai! Kaipgi taip?
LAURAS: Žinau! Ne draugas jis man — priešas.

TRUKDYMAI POEMA DARIUI — GIRĖNUI
parduoti dimisinių dirželių?“. „Ar galėtu
mėt, madam, man pa-aulkoti valandėlę sa
vo brangaus laiko ir atskleisti tokią pas
laptį: „priimia dabar direktorius ar ne
priima?... -Kol -kas šiems žcnglieriams se
kasi — sakau, kol k-as, kol dar jų mažu
ma.
Kartą mačiau, kaip į taupomąją kasą 

įėjo kumpas žmogelis, saujoje spausdamas 
banknotų gniužulą. Apsidairęs priėjo prie 
vieno langelio ir paklausė, kur jam 'įnešti 
terminuotą indėlį. Nepatenkinta, kad ją 

trukdo, operatorė kažką burbtelėjo pano
sėje. Neišmoningas žmogelis paklausė:

— Ką?
Visai išvaryta iš kantrybės operatorė 

sustūgo tokių balsu, kad žmogelis -atbulom 
išpuolė iš kasos ir lyg -vejamas plėšikų 

nuskuto tolyn. Nesunku įsivaizduoti, kaip 
jis pardūmė namo, kaip išsitraukė seną 

mielą ir išbandytą kojinę, kuri melste 
meldė trukdoma, kaip sukimšo i ją -pini
gus ir -atsižegncjo nuo visų kasų visiems 
laikams...

Bene labiausiai trukdomas šeimoje, to
je vadinamojoje visuomenės ląstelėje. 
Tikroje ląstelėje nesuskaičiuojama galy
bė dalelių ir dalelyčių juda kruta, nekliu- 
dydaimos viena kitai, o šeimoje tik ir gir
di: „Netrukdyk, nelįsk, atsitrauk, nesuk 
galvos, duokit man šventą ramybę, eikit 
jūs visi žinot kur!“ Didžiausi trukdytojai, 
žinoma, vaikai: tai su jais pažaisto, tai pa
saką pasek, tai į klausimą atsakyk, tai už
davinį paaiškink, — vargšai gimdytojai 
visai išsimuša iš jėgų -niuo jų gindamiesi, 
o čia lyg rakštis akyje jų pačių tėvukai: 
atidavę vaikams santaupas, jie — kas 

pei įžūlumas! — tebėk au ta kambario ker
tėje, kur pats- laikas pastatyti veidrodinį 
barą...

Vienas toks tėvukas, idant užleistų ba
rui tą kampą, ryžosi iš likusių santaupų 
pasistatyti sode namelį ir niekam netruk
dydamas leisti ten savo -dienūgalį. Nelai
mingasis! Jeigu jis būtų žinojęs, kaip -su
trikdys namų statybos -įmonę. Išskyrus 
kilniąją buhalteriją, -kuri greitai ir mie
lai paėmė iš jo įmoką, visi kiti — prade
dant mūrininkais, baigiant viršininkais — 
nežinojo kur dėtis nuo -perkyrėjusio gai
šintojo, trikdančio ritmingą įmonės pul
savimą... Ir va dabar mes prieisime prie 
svarbiausio. Netoli -centrinės turgavietės, 
ten, kur nepavydėtino tyrumo oras ir kur
tinantis mašinų bildesys, gyvena guvus 
šimtametis — ir -parūkąs, ir pageriąs, ir 
lašinius už abiejų ausų kemšąs, ir jokio
mis ristutėms kojų nevarginąs, žodžiu tik
ras galvosūkis ge-rontologams, dietologams 
ir sociologams. Kai jie, trikdydami savo 
brangų taiką, mėgina ištraukti iš jo ilga
amžystės paslaptį, kitaip tariant, reikalau 
ja .paaiškinti, -kodėl iki šiol nepalkratė ko
jų, seniokas apsuka aplink smilių rudą 
nuo tabokos ūsą ir pasilenkia jiems -prie 
ausies:

Kai pagalvoju, kaip su-trikdyčiau- įmo
nę, 'kuri lydi netrikdomo poilsio...

Ir, 'šelmiškai mirktelėjęs, priduria sod
riu ir šviežiu kaip ankstyvoji bulvė balsu:

— ... tai. . -gyvenu toliau.
O kad suvis niek-ad niekam netrukdy

tų, jis, 'kur buvęs, kur nebuvęs suka pas 
daiktinės -oiniginės loterijos -bilietų pla
tintojus — vienintelius fenomenus, kurie 
mėgsta ■ palrukdomi. Seniokas nusiperka 
-9al jau šimtąjį bilietą, Įdeda į medinę ap
triušusią dėžutę ir meldžia likimo tik vie
no: kad neišloštų automobilio, žino, gal
vočius, kas tada jo laukia...

Ir kol kas fortūna -jam palanki.

Ale doro žmogaus tiems Šunims sudraskyti ne
duosiu! (Užsismaukia kepurę, rengiasi eiti).

ANGELĖ: Kur jį berasit?
LAURAS: E! Šmugelninkai, kaip lapės, visus savo 

takus žino! (Eina lauk).
MARCĖ: Laurai!
LAURAS: (atstumia ją): Su tavim vėliau... Da
bar ne metas! (Išeina užsitrenkdamas duris).

UŽDANGA

VI PAVEIKSLAS
Scenovaizdis: Brazdžių troba. Žiemos naktis. 
(Barbenimas į stiklą).

ANGELĖ: (Užsimetui skrandą, basa pribėga prie 
lango): Kas ten?

LAURAS: (Už lango) Atidaryk greičiau! Antaną 
peršovė!

ANGELĖ: (aiktelėjusi bėga durų atidaryti).
MARCĖ: (Iš užkrosnio): Kas ten, pamotei?
ANGELĖ: Kelkis greičiau! Tėvą peršovė!
MARCĖ: Va, Jėzau Marija! Šoka iš užkrosnio, 

grabstinėja po krosnį degtukų, suranda, užžie
bia lempelę).
(Lauras su Joniu įneša sužeistą Brazdžių).

ANGELĖ: Guldykit čia, lovoj, Marce, duok greit 
švarių skudurų ir vandens...

MARYČIUKĖ: (vienmarškinė išeina iš užkrosnio, 
pamažu prieina prie tėvo): Tėte, tėte...

ANGELĖ: Tyliau, tyliau... nereikia šaukti...
MARYČIUKĖ: (susigūžia ant suolo ties lovos ko

jūgaliu, sužiurusi į tėvą).
ANGELĖ: (vikriai nuvelka Brazdžių, apžiūri žaiz

dą — pašnibždomis): Vaje, kiek kraujo. Ne
plėški! marškinių. Pamažu reik...

LENKIJOS SPAUDOJE
Kiek pavėluotai iš Lenkijos gavome 

laikraščio ŽIEMA GARZOWSKA (lie
pos 29 d.) numerį, kuriame aprašytos lie
tuvių iškilmės .prie Dariaus - Girėno pa
minklo liepos IT d. Pszczelnike.

Straipsnis iliustruotas trimis nuotrauko
mis. šalia jo atspausdintas žymios lenkų 
poetės Kazimieros Illakowiszonos eilėraš
tis Lietuvių lakūnų Dariaus ir Girėno gar
bei. -Straipsnio pradžioje atpasakojama 
Lietu-vos didvyrių skrydžio istorija, o to
liau aprašomas 50 metų sukakties minėj-i. 
imas tragedijos vietoje.

„Šia proga miške netoli Mysliborze įvy
ko lietuvių kilmės žmonių, suvažiavusių 
bemaž iš viso pasaulio, susitikimas. Prie 
paminklo, kuris buvo pastatytas 1936 m. 
įvykio vietoje, sutikau Lietuvos sovietų 
soc. respublikos, Kanados ir Australijos 
gyventojus lietuvius. Miško aikštelėse ma
čiau automobilius su registracijos nume
riais beveik iš visų Lenkijos vaivadjų.

Prieš 13 vai. prie paminklo atvyko vai
vadijos politiniai — administracinės val
džios atstovai, o taip pat Mysliborzo mies 
to bei -valsčiaus pareigūnai. Įvyko iškiflmin 
gas paminklinio ansamblio — po restaura
cijos — atidarymas. Ansamblis susideda iš 
paminklo, kuris -vaizduoja paguldytą dvi-
niiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiniiiii

Skaitytoju latakai
DAR DĖI. „SKYSTALIETUVIŲ“

Na tai, įgavau pylos iš J.Kr., ginant Šve
dijos lietuvius „E.-L.“ nr. 35). Bet vistiek 
džiaugiuosi, kad išprovokavau atsiliepimą, 
ir dargi, gana pozityvų atsiliepimą, kuris 
ir mane privertė apsigalvoti. Gal tie Šve
dijos „skystaiietuviai nėra tokie „skysti“, 
kaip galvojome anksčiau. Beje, tą termi
ną naudojau daugiau jumoro prasime ir 
jokiu būdu ne kaip „koliojimą“.

J. Kr. nurodo priežastis-, dėl kurių Šve
dijos lietuviai nevažiuoja į Studijų savai
tes. Kai kurios priežastys yra rimtos ir 
suprantamos, bet dėl dviejų jo duotų prie 
žaisčių noriu pasiginčyti.

Jis rašo, kad paskaitos „interesuoja tik 
kai kuriuos dalyvius literatus, dvasiškius 
ir, gal būti, pačius paskaitininkus, kurie 
už tai gauna dalinai -ar pilnai apmokamą 
kelionę bei pragyvenimą ir turi progos 
patenkinti savo norą pasireikšti viešai“.

Aš tikiuosi, kad kas nors iš pačių pa
skaitininkų atsilieps tuo reikalu, bet aš 
tik -galiu pastebėti, kad nepriklausau nė 
vieniai tų jo duotų klausytojų -kategorijai, 
o visdėlto klausau paskaitų su įdomumu. 
Taip daro dauguma Studijų Savaičių daly
vių. o ne vien literatai ir dvasiškiai. Už
sipuolimas ant paskaitininkų — švelniai 
tariant, yra visiškai ne vietoje. Paskaiti
ninkai -įdeda daug darbo ir pašvenčia 
daug laiko, ruošiant paskaitas. Jie irgi 
turi šeimas, namus ir ilgas keliones (pav. 
iš Amerikos!.

Toliau J. Kr. rašo, kad studijų savaitės 
organizuojamos vienos lietuvių politinės 
srovės ir nevilioja kitų pažiūrų lietuvių. 
Taip gal buvo kadaise, bet ne dabar. Pa
skutiniais metais studijų savaites organi
zavo įvairių kraštų lietuvių bendruomenių 
valdybos (Belgijoje, Prancūzijoje) ir D. 
Britanijos Lietuvių Sąjunga, (du kartus 
Anglijoje). Tie organizatoriai apima visas 
pažiūras.

Aš tik galiu užginti Švedijos lietuvių 
aktyvią veiklą baltiečių - švedų bendrose

MARYČIUKĖ: (tylomis kartoja): Tėte, tėte...
ANGELĖ: (baigus tvartstyti): Kiaurai peršautas 

petys.
BRAZDŽIUS: (sunkiai kvėpuoja, kiek pasiblaško, 

bet nurimsta.) 
(Visi kalbasi tylomis).

LAURAS: (Pasilenkia ties sužeistuoju, klausosi al
savimo): Nieko nebus — reik daktaro... Į Jo
nį): Strimagalviais važiuok į Batakius dakta
ro! Kad ligi auštant pribūtum!

JONIS: (Nenoriai keliasi nuo suolo): Naktį... 
LAURAS: Mano žodį žinai!
JONIS: (greit susirengęs išeina).
ANGELĖ: Kur jį aptikot?
LAURAS: Už Gulbinų, prie pat rubežiaus... Išgir

dau šaudant... Puoliau per krūmus... Už- 
sidūriau tiesiai. Girdžiu: dejuoja... Klausiu: 
ar gali paeiti? Silpna sako... Stvėriau už pa
žastų, išvilkau į taką, o paskui, užsivertęs ant 
kupros, nutempiau į Gulbinus prie rugių... Ne
galėjau nė žaizdos žiūrėti — per arti sargybų... 
tai greit į roges ir parvežėm... Kraujuotam pė
dom rytą vysis, ale tik lig Gulbinų prisivys... 
Paskui pašvilpk!

ANGELĖ: Dėkui jums, Laurai...
LAURAS: Nereik, šnekėt... (prieina vėl prie ligo

nio, tiriamai pažiūri ir klausosi alsavimo): Ra
mesnis... Sušilo... šluostykit jam kaktą... (po 
valandėlės): Eisiu jau... Ateisiu dar, išaušus, 
pažiūrėti...

BRAZDŽIUS: Ateik... Laurai... ateik 
UŽDANGA

GALAS

LIETUVOJEgubą lietuvišką kryžių, -ir medines koplytė 
lės, būdingos tik lietuvių žemėms. Ji susi
deda iš išdrožinėto stulpo, kurio viršūnėje 
yra koplytėlė su š-ventcnybėms. Jos vardas 
„Kryžiastulpis“ susideda iš dviejų žodžių, 
lenkų .kalboje nėra panašaus daikto“.

Straipsnyje aprašyta kieno rūpesčiu pa
minklas -buvo atstatytas ir pažymėta, jog 
kry-žiastu'lpį pagamino Gorzowo mėgėjas 
menininkas Stanislaw Tomaszewski. Prie 
paminklo yra pritvirtintos naujos lentos 
su įrašais anglų, lietuvių ir vokiečių kal
ba. Kairėje pusėje pridėtais naujas 
užraišas lenkų kalba: „Čia žuvo lietuviai 
lakūnai — Atlanto nugalėtojai“. .

Oficialioje iškilmių dalyje paminklą 
globoti buvo pavesta Mysliborzo Vaičiaus 
bendruomenei. Paminklo apsaugoje nusi
pelniusiam girininkui Piotrui -Nievrinskiui 
buvo įteiktas auksinis ženklas „Už nuo
pelnus Gorzowo vaivadijai“. Toks -pat ženk 
las -buvo pripažintas Lietuvių Visuome
ninei — kultūrinei draugijai Seinuose. 
Tos draugijos trims veikėjams įteikti „Tau 
tinių paminklų globėjų“ ženklai. Tarp 
pastarųjų buvo pagerbtas Antanas Surau
čius, knygelės „Pszczelinikas — lietuvių la
kūnų paminklas“ -autorius.

Meninėje iškilmių dalyje pasirodė lietu
vių tautinių dainų ir šokių ansamblis SŪ
DUVA, atvykęs iš Seinų. d.b.

organizacijose. Jeigu pasirinkimas yra tik 
vienas, tai aišku-, k-ad naudingiau -ginti 
lietuviškus reikalus švedų -tarpe -negu- „ba- 
liavoti“ studijų savaitėse. Bet juk mes ki
tuose kraštuose irgi veikiame kitataučių 
tarpe, o vis dėlto, kai -kurie iš mūsų pajė
giame nuvažiuoti į Studijų savaites.

Lietuvių kalbos nemokėjimas yna labai 
rimta priežastis, nes visos pasikartos vyks 
ta lietuvių kalba (kitaip negali ir būti). 
O visdėlto. atvažiuoja ir lietuviškai nemo- 
- —nčių dalyvių (lietuvių žmonos, vyra( 
vaikai), kurie kažkaip įdomiai praleidžia 
laiką, nes Studijų -savaičių metu būna 
daug socialinio bendradarbiavimo, kur da 
lyviai susitinka su draugais, atnaujina pa
žintis, sudaro naujas.

-Sutinku-, kad ir lietuviškai nekalbantis 
jaunuolis gali turėti lietuvišką širdį ir ga
li užsigauti pavadintas antros- klasės lietu
viu. Jis ar ji tikriausiai ne dėl savo kaltės 
nekalba lietuviškai. Tokioms -reikia p-adėti 
išlikti lietuviais. Bet kaip?

Anglijoje šis reikalas yra šiaip taip puo
selėjamas. šalia „Europos Lietuvio“ yna 
išleidžiamas nepenijodinis jaunimo laik
raštėlis „LYNES“ lietuvių ir anglų kalbo
se (daugiausia medžiagos anglų kalboje). 
Londone gyvenantis jaunimas (n-a, ir jau 
ne visiškai jaunimas) turi reguliarias „Va 
Ika-rones“ lietuviška tema, kada pagrindinė 
kalba yra anglų. Amerikoje aktyviai vei
kia Lietuvos Vyčiai, kurie leidžia žurnalą 
daugiausia anglų kalba, ir ta kalba vyrau 
ja jų kuopų susirinkimuose. Lietuvos Vy
čių nariais daugumoje yra senos kartos 
lietuviai ir jų vaikai, kurie primiršo savo 
kalbą, bet nori likti lietuviais patriotais.

Iš to visko norisi siūlyti rengti šalia 
pagrindinės studijų savaitės, lietuviškai 
nekalbantiems atskirą studijų savaitę, bet 
kuria kalba7 Bet tai jau kitas klausimas. 
O kaip būtų smagu, kad mes visi ir visur 
galėtume susikalbėti — lietuviškai.

M. Bajorinas

ŠEŠIASDEŠIMTIES METŲ KŪRINIAI
Kaune, M. K. Čiurlionio galerijoje, ati

daryta Lietuvos nusipelniusio meno veikė
jo profesoriaus -Rimto Kalpoko, neseniai 
pažymėjusio 75-erių metų sukaktį, tapy
bos parodo-. Joje autorius rodo 12-0 kairi
nių. Tai seni ir nauji kūriniai, pažymėti 
1923 ir 1983 metu datomis. Verti dėmesio 
peisažai — „Žemaitijos senatvė“, „Pavasa
rio talkoje“, o taip pat menininkų portre
tai.

46? KELIO AUKOS
Per pirmus aštuonis šių metų mėnesius 

susisiekimo nelaimėse Lietuvoje žuvo 462 
žmonės, sužeista beveik 3000. Daug nelai
mių įvyksta dėl neblaivių vairuotojų kal
tės. Labiausiai paplitę kelio taisyklių pa
žeidimai yra per greitas važiavimas, ne
bojimas kelio ženklų ir neteisingas lenki
mas.

KADA VAŽIUOJA, KADA NE?
„Tiesoje“ raišom a, kad Alytaus aiutubu,- 

siį stoties tvarkaraščiuose parašyta, kad 
autobusas išvyks, bet žmonės tvarkaraščiu 
nepasitiki. Rajono -gyventojai žino, kad 
kai kurie vairuotojai darbo metu-nesilai
ko darbo drausmės.

Nepasitikėjimas autobusų tvarkaraščiu 
Alytuje jau įprastas dalykas. Ne kartą au
to dusu stotyje teko laukt ir nesulaukti 
vieno ar kito autobuso.

LIETUVOS UOSIAI
Uosiai Lietuvoje yrą laikomi aukščiau

siais medžiais. Uosiai greit auga, ir jų 
afriyži'a-us riba yra 300 metų. Uosių uosiu 
Lietuvoje laikomas septynių metrų apim
ties Platelių parko Raganos uosis. Antra
sis auga Veisėjų parke ties Ančos ežeru. 
Jo apimtis penki metrai. Vidzgirio miške 
netoli Alytaus -augą uosiai yra apie 120 
metų senumo ir 40 metrų aukščio. Pamink 
lais paskelbtu uosiu yra Švenčionių rajone 
ir Renfečių uosis netoli Šilalės. Dar daug 
a uga Lietuvoje uosių, 'kurių kamieno skers 
-muo -gerokai prašoka metrą. Juos galim-a 
pamatyti Šateikių, Rietavo, Priekulės, 
Vingio ir Įeituose parkuose. Puikus uosis 
auga Vilniaus universiteto A. Mickevi
čiaus kieme.

Uosis seniai atkreipė lietuvių dėmesį. 
Jo vardas minimas dainose ir pasakose. 
Pasakose apie Eglę žalčių karalienę sako
ma, kad uosiu ji pavertusi savo -sūnų. Tau
tosakininkas Z. Slaviūnas plačiai apraišė 
dar apie-1840 m. stebuklingu laikytą dvi- 
kamieniį uosį. Pro jo liemenų tarpa, pralin- 
dę ligoniai tikėdavęs! pasveikti. Didingas 
Platelių parko uosis, vadinamas Raganes 
uosiu, irgi turėjo savo legendą. Uosis Lie
tuvos vietovardžiuose sutinkamas apie 50 
kartų. Liaudies dainoje minimas uosio 
vardas, pavyze-žiui: „Žaliojoj girelėj augo 
uoselis, ant uosužėlio žali lapeliai, nukris 
lapeliai, užaugs dar kiti, numirs brolelis, 
jau nebus kito“.

LIETUVOJE UOGOS AUGINAMOS 
KOLEKTYVINIUOSE SODUOSE

Ūkis>—pagrindinis uogų augintojas. Ūkis 
taip pat -daugina uogakrūmius, kurie per
kami ir sodinami privačiuose sklypuose. 
Į ietuvoje pasirodė pirmas uogų skynimo 
kombainas.

Pirmosios knygelės a-pie sodus lietuvių 
kalba autorius yra Simianas Daukantas. 
Jis 1849 m. rašė, kad Lietuvoje auga -ag
rastai net 30 atmainų. Juodieji serbentai 
Lietuvoje suklestėjo tik po karo. Raudo
nieji -agrastai buvo auginami labai seniai. 
Lietuvos sodininkystės draugija turi 120 
tūkstančių narių, šios draugijos nariai yra 
raginami išauginti savo sklypuose ir par
duoti p-o 20J30 kg uogų. Pirmą kartą Lie
tuvoje pradėjo tirti paprastųjų spanguolių^' 
bruknių, vaivorų, taip pat iš šiaurės Ame
rikos atvežtų stambiaaugių spanguolių ir 
bruknių, auginimo sąlygos.

KURŠIŲ MARIŲ JACHTOS
Kuršių mariose turima apie 110 jachtų. 

Pačios mažiausios jachtos vadinamos „Op
timistai“ ir „Kadetai“. Didesnės — „Fi
nai“, „Skrajojantys olandai“. Jachtos, va
dinamos „Tornadai“, išvysto greitį iki 30 
km per valandą. Didžiausia Kuršiu mario
se jachta — 16 metrų ilgio — „Lietuva“. 
Jos stiebas vra 27 metrų aukšto ir išsklei
džiama ilki 100 kvadratinių metrų burių. 
Esant geram vėjui, burės varo jachtą 10 
ir daugiau jūros mazgų greičiu.

Buriuojama taip pat ir Baltijos jūroje. 
Seniausia medinė -burinė jachta Klaipėdos 
jachtklube yra „Neringa“, pastatyta 1905 
metais. Jachta „Jūratė“ 1946 m. buvo pir
moji nuleista po karo į jūrą.

Yra nepakartojamas burlaivių grožis, 
kuris ribuliuoja Kuršmarių žydrynėse. 
Prie krantinės sūpuojasi jachtos-. Jos pa
žiūrėti tokios lengvutės, kad, rod'osi net 
lengvas vėjelis nupūs, lyg pienių pūkus. 
Kuršių Nerijos pušynuose ūžauja smagus 
brizas. Jis ištempia jachtų' bures ir skrie
ja baltaburės, keldamos puršlių debesis. 
Sakoma, kad trys dalykai pasaulyje patys 
gražiausi: šokanti moteris, šuoliuojantis 
žirgas ir burlaivis, skriejantis cer bangas 
pakeltomis baltomis -burėmis.

3



LITHUANIAN

EUROPOS LIETUVIS 1983 m. rugsėjo 30 d. Nr. 37 (1674)

LI ETUVIS
W E E K L Y 

in Gt. Britain 
Ltd.

Printed and Published 
by the Lithuanian House 
2 Ladbroke Gardens, London WI1 2PT. 

Tel. 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office..
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 16 svarų, 

pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenumera
toriai moka pagal Britanijos svaro -kursą).

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, negražinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

SPAUDOJE LONDONO NAMAI

BUBOPO3 LIETUVIŲ 
KALENDORIŲ* 1181 M.

X.15. — Bolton'o lietuvių šokiai, Ukrai- 
nieč.ų salėje, Bolton.

AUKOS SPAUDAI:
Kun. P. Urbaitis. SDB 20 dol.
J. Rasa 14.95 dol.
J. Jantševičius 3 sv

Londonas

Nottingliamas
NUOTRAUKOS LIETUVIŲ 

REPREZENTACIJAI
Jas lietuviškų pamaldų proga Židinyje 

darys spalio 2 d. anglas R.J. Morris savo 
universiteto fotografinių studijų diplomui. 
Taigi nuotraukomis atstovausime tarp 
kitų tautų lietuvius. Visi tautiečiai ir miš
rios šeimos maloniai kviečiami dalyvauti, 
kas tik gali, su tautiniais drabužiais. Me
niškas nuotraukas tas galima įsigyti.

RUDENS „UBAGŲ“ VAKARAS
Sporto ir Socialinio klubas 1983 metų 

spalio mėn. 8 dieną (šeštadienį) 8 vai. va
karo klubo patalpose 345A Victoria Park 
Rd., E9, rengia pirmą rudens subuvimą 
„Ubagų“ vakarą. Tai savotiškai meninio 
apsirengimo vakaras, varžybos kuris uba
gas bus pats geriausias. „Ubagai“ bus- pre
mijuojami. Visi kviečiami šiame vakare 
dalyvauti, taip apsirengti, kad niekas me- 
atpalintų iki premija1 bus įteikta.

Bus maisto bufetas veltui. Įėjimas tik 
du svarai.

Visi (kviečiami praleisti vakarą linksmai.

KRYŽIŲ ŽYGIS AYLESFORDE
Spalio 9 d1. Aylesforde, Kent 'įvyks Aš

tuntasis Kryžių žygis už persekiojamus 
tikinčiuosius.

Kviečiama 
bus bendras 
koslovalkais 
katedros 12

Registruotis iš anksto prie Lietuvių baž
nyčios: 21 The Oval, London E2 9DT.

Wolverhamptonas
LIETUVIŲ DIENA WOLVERHAMPTON

Wolverhampton laikraštis „Express and 
Star“ rugsėjo 12 d. laidoje ‘įsidėjo didelę 
nuotrauką su Gloucester „Baltijos“ šokė
jomis ir paminėjo, kad visos Britanijos 
lietuviai susirinko į Wolverhampton pa
minėti D.L.K. Vytauto mirti dalyvaudami 
spalvingame Išokio ir dainos festivalyje, 
kuris Wolverhampton. įvyko pirmą kartą.

Taip pat rašoma, kad programoje daly
vavo chorai iš Londono, Glasgow it No
ttingham, o tautinių šokių grupės iš Lei
cester (padaryta klaida, turėjo būti Glou
cester), London, ir Glasgow.

gausiai dalyvauti. Tą dieną 
autobusas su latviais įr če- 

nuo Westminsterio katalikų 
vai.

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
Jau pats laikas užsisakyti lietuviškas 

Kalėdines atvirutes, vieninteles gaunamas 
Didžiojoje Britanijoje. Užsakymus siųsti 
DBL Jaunimo Sąjungai, Lietuvių Narni! 
adresu. Kaina £1.25 už šešias, įskaitant 
pašto išlaidas.

KIEK LAISVOS LIETUVĖS MOTERYS?
„ Laiškuose lietuviams“ Nr. 8 III pre

miją laimėjusiame rašinyje, Marija San- 
kus-Saulaitė duoda apybraižą bendruome
nės požiūrių į moters rolę Lietuvos gyve
nime:

..Nuo mažens jai nurodamas kelias — 
vedybos, ir koks jos žingsnis tuo keliu 
bus. Ji bus pasyvi — išrinkta, ir jos visos 
bėdos užsibaigs tą dieną, kai ji — graži, 
jauna ir laiminga — už karalaičio ištekės. 
Pasakos, kuriomis jos fantazija ugdoma, 
lopšinės, kuriomis ji raminama, žada jai 
stebuklingą -gyvenimą: „...ir taip jie -metų 
metus laimingai gyveno“...

... Namuose jai buvo leidžiama tvarky
tis: vaikus gimdyti, maitinti, auginti, mo
kyti; n-aim-u's tvarkyti, skalbti, virti; lau
kuose padėti; sergančius prižiūrėti, kaimy
nus lankyti... ir paguosti nuo svarbių dar 
bų pavargusį vyrą...

... Nors esame labiau apsišvietę, neigti 
žmonės prieš penkiasdešimt metų ar žmo
nės „atsilikusiuose“ kraštuose, tačiau ma
žai kas šiuo šeimos atžvilgiu iš esmės pa
sikeitę.

Šeimos komteksas panašus. Valstybę 
tvarko vyrai; Bažnyčią tvarko 'vyrai (Lie
tuvių Bendruomenę valdo daugiausia vy
rai)...

O kaip žiūrima į mergaites augančias 
lietuvių bendruomenėje užsienyje?

.. .Stovyklose mūsų lietuvaitė mokoma 
siuvinėti ir austi, -kol berniukai stato liep
tus. Namuose ji bus -atsakinga už drabu
žius (tai idealas!): išrinks, skalbs, lygins, 
adys. O vyrai statys tiltus. Jeigu mergaitė 
per triukšminga-, per daug 1-aksto, rangosi 
medžiuose — ji -berniukiška. Net jos uni
forma kai kuriems užsiėmimams netinkan
ti ..

...„ Ne .tavo galvai, dukrele, ta matema
tika ar chemija. Geriau tu pastudijuok ką 
nors lengvesnio, o paskui ištekėsi. Tik 
svarbu surasti įgerą universitetą, o tam 
jau gimnazijoj reikia gerų pažymių. J-uk 
nenori ištekėti už šlaviko. Ne! Mano dukre 
lei daktaras ar inžinierius, kad nevargtų, 
kaip aš vargau. Tik ne menininkas, nes 
nielkad nebus pinigų, ir gal ne įmokslinin- 
ikas, nes tada ir jai -reikės galvą sukti. Ne! 
Mano dukrelė turi susirasti, tai yra, turi 
(būti surastai tik daktaro arba inžinieriaus, 
na, gal ir biznieriaus“...

Galite suprasti, kad greta -anų „profe
sionalių“ visos šitos tiktai p.p.p.p. tikrai 
pasijunta labai prispaustos prie žemės ir 
neužtarnautai nešlovingos.

Tad ar negalėtumėte vietoj tos nežinia 
ką reiškiančios p. prirašyti -bent jau dai
nininkė, -nes kiekviena tikrai galime pa
dainuoti nors ir tą „-Koks įgražus gražus 
rūtelių darželis“?

RAŠYTI AR NERAŠYTI?
Čikagoje leidžiamos „Laisvosios Lietu

vos“ kultūriniame puslapyje patalpinta
me knygos įvertinime J.V. susumuoja:

...Tai pavyzdys kaip nereikia paišyti.
Nežinant priežasčių, negalima kaltinti 

nesusigaudymu rašyboj. Bet negalima at
leisti už pasitikėjimą savimi. Dalį įkaitės 
tenka priskirti ir leidėjams. Kaip drįsta 
tokius sudarkytus kūrinius pateikti skai
tytoj aims?..

Derby
PADĖKA

Dėkoju DBLS-gos Centro Valdybos Pir
mininkui J. Alkiui už leidimą išstatyti 
Lietuvių Dienose Wolverhampton paro
dą a.<a. Petro Bugailiškio paveikslų.. Taip 
pat dėkoju p.p. Ivanauskams ir vsiems 
kurie šiaim reikalui padėjo.

-G. Bu-gailiškienė

GERIAUSIAS REZULTATAS
Vilniuje, gindamas Lietuvos rinktinės 

garbę varžybose su Libijos sunkiaatle
čiais, svarbiausią rezultatą pasiekė nemu- 
nietis iš Grikiškių A. Anopas.. šis pirmojo 
sunkaus svorio atletas dvikovėje iškėlė 
365 kilogramus. VL.

PONIOS AR DAINININKĖS
„Dirvos“ Nr. 32 skaitytoja P.P. (neži

nia ar p. P.P. ar p-lė P.P. skundžiasi:
Skaitant laikraštyje net -pačių moterų 

redaguojamą skyrių, tuoj galima paste
bėti vienų. aukštinimą, o kitų sąmoningą 
žeminimą. Štai prie vienų pavardžių bū
tinai -prirašoma daktarė, advokatė, pir
mininkė, rašytoja, poetė, dailininkė, o 
prie Ikitų čia- pat — tiktai p. V. Kulikaus
kienė, p. A. Pipirienė, p.Gaidelion-ytė ir 
daugiau nieko.

„Karyje“ Nr. 7 J.C. yra kitos nuomonės:
... -Kaip ten bebūtų didžiuma Skaitytojų 

džiaugiasi kiek-viena naujai pasirodžiusia 
knyga, nežiūrėdama autoriaus metrikų...

Reikia pridurti, kad jie neaptaria tą pa
čią 'knygą.

KAIP RAŠYTI?
„Laiškų lietuviams“ redaktorius Juozas 

Vaišnora,S.J. Nr. 8 vedamajame rašo:
... Jau -maždaug prieš 40 metų -mes pali- 

savo -tėvynę ir gyvename svetimame 
krašto. Tai ja.u -ne taip trumpas laikotar
pis, per šį laiką spėjo šiek tiek pasikeisti, 
-patobulėti ir mūsų tėvynėje vartojama 
lietuvių kalba. Be abejo, -mes, išeiviai, tu
rime tą pažangą sekti ir prie jos prisitai
kyti, kad mūsų čia vartojamoji kalba ne
taptų kažkokia „aušrine“ ar „sauline“ kal
ba, -iš kuries mūsų broliai ir sesės Lietuvo
je tik pasijuoktų. Deja, net kai kurie mū
sų rašytojai ir laikraščių redaktoriai, o 
taip -pat ir lituanistinių mokyklų mokyto
jai eina tuo keliu, -nepripažindami jckių 
pasikeitimų, neprisilaikydami prie dabar 
Lietuvoje 'įvestų labai gerų, logiškų kalbos 
reformų...

... Nors ir esi baigęs Lietuvoje gimna
ziją ar net universitetą, nors esi studija
vęs ir lituanistiką, bet jeigu nuolat nesi
rūpinsi, nesidomėsi lietuvių kalba, jos pa
žanga, tai atsilikti, užmirši net ir kiai ku
rias Lietuvoje išmoktas taisykles ir dary
si kartais gana grubias rašybos klaidas. 
Kaip 'daktarai ar kitu, profesijų asmenys 
turi nuolat skaityti, studijuoti, kad -neat
siliktų nuo savo -mokslo srityje pasiektos 
pažangos, taip turi daryti ir lituanistai, 
rašytojai, redaktoriai ir visi kiti, kuriems 
rūpi įkalbos kultūra...

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
ŽINIOS

Lietuvių Namų Bendrovė buvo pasisam
džiusi architektą, kiuris padarė -bendrą na
mų apžiūrą. Po ’apžiūras jis savo praneši
me išdėstė eilę pasiūlymų apie remontą, 
kuris būtų reikalingas tolimesniam nau
dingam namo naudojimui. Vienas iš pa
siūlymų liečia priešgaisrinę apsaugą.

Pagal architekto pranešimą ir pasiūly
mus, pagrindinis naimo remontas, nekei
čiant vidinio plano, bet įskaitant priešgais 
rinės apsaugos reikalavimus, kainuotų 
iki 96,000 svarų.

L.N. Bendrovės valdyba šį pranešimą 
uab-air svarsto ir ieško pigesnių būtų pa
daryti remontą, būtiną sustabdymui toli
mesnio namo gedimo ir priešgaisrinės -ap
saugos reikalavimų išpildymui.

Kalpitalinro remonto vykdymui L.N. 
Bendrovė būtų priversta sunaudoti visus 
turimus savo piniginius rezervus ir užsi
traukti paskolą, arba galima būtų parduoti 
vieną namą, pasiliekant tik narna būti
niems savo reikalams ir Klubui. Dalis pi
nigų, gautų už parduotą namą, būtų pa
naudoti likusio namo remontui, o kita da
lis būtų investuota, tuom pakeliant Bend
rovės piniginius rezervus, iš 'kurių jau 
dabar -gaunamą didelė dalis pajamų.

Svarstydama esančią padėti, Lietuvių 
Namų Bendravęs Valdyba -atsižvelgia į -D. 
Britanijos lietuvių kultūrinės ir visuome
ninės veiklos reikalavimus. Ji bando rasti 
sprendimą, kuris užtikrintų tolimesnę 
sėkmingą Bendrovės ir lietuvių bendruo
menės veikla, kuo tikslingiausiai išnaudos 
j ant Bend'rovės turimus resursus.

K. Tamošiūnas
Pirmininkas

Manchesteris
KLUBO NARIŲ POBŪVIS

Manchester Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba š.m. spalio mėn. 1 d., šeštadienį, 
savo pait- Iposc rengia

Klubo narių pobūvį.
Pradžia 6 vai. vakare.
Norintieji jame dalyvauti registruojasi 

pas klubo sekretorę A. Podvoislkienę arba 
klubo bare.

Klubo valdyba

„AUŠROS“ ŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

Rugsėjo 24 d. Manchester Lietuvių Kul
tūrinis Ratelis surengė M. lietuvių klube 
„Aušros“ šimtmečio minėjimą, į kurį pri
sirinko pilna klubo s-alė žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė A. Pod- 
voidkis.

Paskaitą skaitė lon'dcniškis St. Kaspa
ras, kuris supažindino visus su priešauš
rio laikotarpiu, „Aušros“ atsiradimo prie
žastimis, patirtus rūpesčius ir vargus ir 
kokią įtaką turėjo į Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą.

Pa paskaitos iš JAV-bių atvykęs kum-. K. 
Kuzminskas, kuris yra LKB Kronikos są
jungos steigėjas ir pirmininkas, padarė 
išsamų pranešimą -apie įvairiomis -kalbo
mis leidžiamą Kroniką ir jos svarbą 'ko
voje už tikėjimo laisvę Lietuvoje bei iš
garsinimą Lietuvos vardo plačiame pasau
lyje. Kronika, -kaip sako kun. K. -Kuzmins
kas, Lietuvą pasaulyje išgarsino labiau, 
negu visos kitos pastangos sudėtas kartu. 
Prašė Kronikos leidimą paremti aukomis.

Meninėje dalyje A. Jakimavičius, A. 
Pod-voiskis, S. Aleknavičius, V. Rudys ir 
J. Duoba padainavo kelias šiai progai 
įkirtas dainas.

Minėj imas baigtas sugieda-nt Lietuvos 
-himną. Po minėjimo -vyko pasilinksmini
mas prie vaišiu stalo ir klubo bare.

P. ir V. Virbickai, kurie Kronikos leidi
mui yra pravedę eilę rinkliavų, ir (Sį kar
tą pravedė pasisekusią piniginę rinkliavą.

M.L. Kultūrinis Ratelis nuoširdžiai dė
koja prelegentui S. Kasparui už paskaitą, 
programos atlikėjams, -atsilankiusiems į 
minėjimą, klubui už piniginę paramą ir 
patalpas ir visiems kitiems, kurie prisidė
jo prie minėjimo pravedimo ir pasisekimo.

Taip pat ačiū už aukas Kronikai.

Vokietija
IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

KUNIGŲ IR DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Išeivių evangelikų liuteronų kunigų 
ir Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas įvy
ko rugsėjo mėn. 5-9 d.d. prie Goslaro, 
Harco miške. Čia toks renginys tavo jau 
antrą kartą. Pirmas 'įvyko I960 metais.

Suvažiavimui jau antru kart vadovavo 
Pasaulio liuteronu sąjungos vokiečių taut, 
kom. įgaliotinis Bažnyčios tarėjas Edmund

Ratz..

,Liu- 
Baž-

pa- 
USA

Šįmet didžiausią grupę sudarė latviai: 
jų buvo 14, estų 13, lietuvių 7, lenkų 2 ir 
vengrų 2. Lietuvių grupę sudarė garbės 
sen. kun. A. Gelžinius iš Braunschweig, 
kun. J. Urdzė iš -Bonn-Bad Godesberg, 
kun. Mikas Klumbys iš Blomberg, kun. K. 
Felgendre-heris su- žmona iš Hamburg, 
studijų tarėjas R. Baltulis -iš Hamburg ir 
kun. Fr. Skėrys iš Mannheim.

Suvažiavimą atidarė Bažnyčios tarėjas 
kun. Ratz, nuoširdžiai pasveikindamas su
sirinkusius.

Kasdien vyko rytinės pamaldos, kurias 
laikė pakaitom išeivių kunigai. Po -pusry
čių kasdien vyko Biblijos studijos.

Suvažiavimo bendra tema tavo: 
terio reformacijos paženklintų Rytų 
nyčių istorinė atsakomybė“.

Po Biblijos studijų -kasdien vyko 
skaitos. Latvių prof. kun. Kleve iš
skaitė .paskaitą: „Reformacijos poveikis 
laivių tautas dvasiniam gyvenimui“. Antrą 
dieną vysk, prof dr. Heubach iš Schaum- 
burg-Lippe: „Liuterio reformacijos istori
niai aspektai Rytų Europos erdvėje.“ T-re 
čią dieną Bažnyčios tarėjas ikun. dr. Gott
fried Klappęr D.D. iš Hannover savo pa
skaitai pasirinko temą apie išeivių Bažny
čias ir Pasaulio liuteronų sąjungą. Po kiek 
vienos paskaitos vyko gyvos diskusijos.

Vi-eną popietį įvyko kunigų ir Bažnyčios 
darbuotojų konventas, kurį pravedė kon
vento pirmininkas propstas (dekanas) 
Poeldestas. Čia aptartos ateities, gairės. 
Iškeltos įvairios išeivių Bažnyčios prob
lemos ir tartasi, kaip pagerinti veiklą.

Apie Lietuviu evangelikų liuteronų 
Bažnyčios Sinodą pirmą kartą po 16 metų 

I įvykusį liepos mėn. 1-3 d.d. Čikagoje, vy
liausio senjoro kun. Anso Trakio Tėviš
kės bažnyčioje pranešimus darė senj. kun.

J. Urdzė ir kun. Fr. Skėrys. Taip pat išei
vių Bažnyčių atstovai ir kunigai darė pra
nešimus apie jų per paskutinus metus nu
veiktus darbus. Kun. Fr. Skėrys painfor
mavo aipie dabartinę Vasario 16 gimnazija 
jos būklę, mokinių skaičių ir laimėjimus 
bei rūpesčius. Šiuo metu gimnazijoje yra 
60 mokinių: 22 evangelikai, 35 katalikai ir 
3 žydai (izraelitai), kurie su tėvais prieš- 
keletą metų iš Lietuvos išvyko į Izraelį ir 
iš ten į Vakarų Vokietiją.

14 mokinių yra iš užsienio: 1 iš Mali/Af
rikos, 1 iš Australijos, 1 iš Brazilijos. 2 
iš Kanados .ir 9 iš JAV. 46 mokiniai yra 
iš Vakarų Vokietijos. Kun. Fr. Skėrys pra
nešė apie savo pastoracinį dambą Pietų 
Vokietijoje, kur jis aptarnauja 8 vietoves. 
Sen. kun. J. Urdzė pranešė apie savo dar
bus Nordrhein-Westfalijoje, apie suvažia
vimus Annabergo rūmuose ir Šau.rės Vo
kietijoj, o gar bės senj. kun. A. Gelžinius— 
apie savo parapija Salzgitter-Lebenstedt.

Vieną vakarą įvykusį simpoziumą te
ma: „Kas naujausia Pasaulio liuteronų 
sąjungoje ir egumeninėje bendruomenėje“ 
pravedė vyr. Bažnyčos tarėjas kun. dr. G. 
Klapiper, D.D.

Suvažiavime dalyvavo latvių ir vengrų 
gimnazijų evangelikų tikybos kapelionai. 
Kun. Fr. Kristberg pranešė, kad po vasa
ros atostogų latviu gimnazijoje yra 62 mo 
Kiniai, iš jų 57 evangelikai ir 5 katalikai. 
Kun. Ferenczy pasakė, kad šiuo laiku veng 
rų gimnazijoje yra 250 mokinių: 200 kar 
talikų ir 50 evangelikų.

Goslar miestas per paskutinį karą visiš
kai nenukentėjo ir yra išlikęs toks, koks 
buvo viduramžiuose. -968 metais po Kris
taus Rammelsberg kalne rasta sidabro, 
aukso ir kitų mineralų.

Goslar anie 1500 m. buvo 47 bažnyčios, 
vienuolynai ir koplyčios, iš 'kurių dar 2/3 
yra išlikę. Įdomi rotušė, .gildijos namai, 
karaliaus rūmai, bažnyčios, muziejus ir 
■seni pastatai. Dabar Goslar yna kultūrinis 
centras nėra daug pramonės ir vietiniai 
žmonės .gyvena iš turizmo. Tūkstančiai ke
liautojų kasdien lanko šitą labai įdomų 
senamiestį ir poilsiauja apylinkėse. Mies
tas įdomus, gražus ir vertas apsilankymo.

Paskutinę deną po vakarienės tautybės 
dainavo savo liaudies dainas.. Buvo nutar
ta kitą tokį renginį 1984 metais pravesti 
Pietų Vokietijoje.

PAIEŠKOMAS LIETUVIS 
KULTŪRININKAS BRAZILIJAI

„Mūsų Lietuva“, savaitraštis leidžiamas 
Brazilijoje, Sao Paulo didmiestyje, laukia 
iš bet kur ateinančios talkos. Manome, 
kad pasaulinės kultūros lopšys — Europa 
bus pajėgi ateiti pagalbon (vieniem metam 
ar ilgesniam laikui) .minėtam savaitraš
čiui ir tenykščiai lituanistinei mokyklai.

Sao Paulo lietuvių kolonija yra gausiau
sia visoje Pietų Amerikoje, kuri, turi apie 
30.000) daugiau ar mažiau tautiškai susi
pratusių) lietuvių. Dėl tos priežasties yra 
būtina susirūpinti tos kolonijos jaunimo 
švietimu, tautinės dvasios ir spaudos pa
laikymu.

iLetuviui kultūrininkui — idealistui bus 
užtikrintos gana patogios pragyvenmo ir 
darbo sąlygos Sao Paulo mieste. Jlį globos 
vietinė bendruomenė ir šv. Kazimiero as
meninė parapija.

Sao Paulo didmiestis randasi 800 metrų 
aukštumoje ir pasižymi pačiu 'geriausiu 
klimatu milžiniškoje Brazilijoje, šilti At
lanto pajūriai ir paplūdimai yra netoli — 
vienos valandos važiavimo autobusu.

Pragyvenimo ir darbo sąlygos gali su
žavėti net pensijinio amžiaus asmenis, 
kultūrininkus, kurie atliktų naudingą dar
bą spaudoje, dirbant su jaunimu ir visais 
plačiosios kolonijos lietuviais.

Norintieji šiuo klausimu daugiau infor
macijos prašomi nedelsiant kreiptis į 
„Mūsų Lietuvos“ vyriausiąjį redaktorių 
adresu:

Rev-mo Pranas Gavėnas, SDB
C.P. 4421
01000, SAN PAULO, S.P.
Brasile — Brasil

SKAITYTOJAMS
Jau artinas metų pabaiga ir laikas, kai 

mes prisimename savo artimuosius žodžiu, 
mintimis ir raštiškais pasveikinimais.

Būtų gražu, kad tuo laiku 'būtų neuž
mirštas ir „Europos Lietuvis“. Niekam nė
ra paslaptis, kad lietuviška spauda užsie
nyje negali išsilaikyti vien tik iš prenu
meratų. Mes norime pasiūlyti Jums pasi
naudoti „Europos lietuvio“ puslapiai pa
sveikinti savo draugus ir pažįstamus visa
me pasaulyje Įdedant į jo skiltis kalėdinį 
ir Naujų įmetu sveikinimą. Jis pasieks ne 
tik tuos draugus, kurių Jūs neužmiršote, 
bet ir tuos Ikurious užmiršote! Taip pat su
taupys daug laiko ir pinigų perkant korte
les, vokus, pašto ženklus ir t.t. Už 5 sva
rus Jūs pasveikinsite savo draugus ir pa
žįstamus su 'šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais ir paremsite lietuvišką spaudą!

Su sveikinimais prašome labai nesivė- 
luoti, nes per vėlai atsiųstieji gali dėl lai
ko ir vietos stokos nebūti patalpinti prieš 
kalėdiniame „Europos Lietuvio“ numery
je. Sveikinimai tas priimami iki gruodžio 
!2 dienos.

AKMENINĖS MONETOS
Japio saloje (priklausančioje JAV kont

roliuojamoms Katolinų saloms) apyvarto
je yra apie 7 tūkstančiai akmeninių mo
netų. iši milžiniška pinigų -kolekcija sau
goma po atviru dangumi palmių alėjoje 
netoli nuo pagrindinio salos miesto. Kiti 
salos gyventojai pinigus laiko 
slenksčio, visiškai nebijodami 
monetos yra solidaus dydžio 
iki 3,6 metro skersmens. Jos 
iš špato, kurio kasyklos yra
400 kilometrų nutolusioje saloje. Nors sa
lyne cirkuliuoja ir Amerikos doleriai, ak
meninės mo-netos dar neprarado savo per. 
kamos-io-s galios.

netoli savo 
vagių. Mat 
— nuo 0,3 
pagamintos 
kitoje, per

— Čikagoje (JAV) planuojama statyti 
aukščiausią pasaulio dangoraižį — 760 met 
rų. 210 šio miJžininlko pastato aukštų įsi
kurs 2400 'kambarių viešbutis, veiks tarp
tautinė prekybos paroda, tas įrengtos 
-kongresų salės 800 butų, parduotuvės ir 
teatrai.

Kun. Fr. Skėrys

KAIP STATĖ PIRAMIDES!
Sensacingą versiją apie tai, kaip tavo 

statomos visame pasaulyje žinomos seno
vės Egipto piramidės faraonams laidoti 
Gi'zoje, pateikė chemikas iš JAV Dž. Vaf- 
tisa-s. Jis suabejojo tuo, kad maždaug prieš 
5 tūkstančius metų egiptiečiai sugebėjo 
transportuoti ir pakelti į piramidės aukš
tį, t.y. lį šiuolaikinio pastato 40-ąjį aukštą, 
daug tonų sveriančius luitus. Mokslininkas 
atliko akmenų, ir kurių pastatytos pirami
dės, nuolaužų cheminę analizę ir priėjo 
išvadą, kad jie padaryti dirbtiniu būdu 
Jis mano, kad buvo gaminamas specialus 
skiedinys, kurio paslaptis neatskleista^ ir 
pilamas į formas. Paruoštai masei sukie- 
tėjus didžiulis luitas jau buvo reikiamame 
piramidės aukšte. Šią versiją, mano Dž. 
Vaftisas, patvirtina dirbtinio luito viduje 
rastas 21 centimetro ilgio žmogaus plaukas.

12.15 vai.
9 d., 11.15 vėl., Žt-

d., 14 vai., švč. Šir-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Notinghani — spalio 2 d., 11.15 vai., Židi- 

dinyje.
Kettering — spalio 2 d., 14 vai., šv. Edu

arde.
Northampton — spalio 2 d., 18 vai., Šv.

Lauryne, Craven St.
Braclfod — spalio 2 d., 12.30 vai.
Birmingham — spalio 8 d., šeštadienį, 18 

vai., 19 Park Rd.. Moseley.
Eccles — sualio 9 d.,
Nottingham — spalio 

dinyje.
Leicester —- spalio 9 

dyje.
Nottingham — spalio 16 d„ 11.15 vai., Ži

dinyje.
Derby — spalio 16 d., 14 val., Bridge Gate.
Leeds — spalio 16 d., 1 val. Holy Rosary 

bažn. Chapeltown Rd.
Gloucester — spalio 22 d., 12 vai., šv.

Petre.
Huddersfield — spalo 23 d., 1 val. St. Jo

seph's b-ažn. Somerset Rd.
Manchester — spalio 30 d., 12.30 val.
Stroud — spalio 22 d., 17 vail., Beeces 

Green.
Nottingham — spalio 23 d., 11.15 vai.. Ži

dinyje.
Leamington Spa — spalių 23 d., 14 vai., 

šv. Petre.
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