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LITUANISTIKOS KATEDROS REIKALAI
Rugsėjo 6 dieną Jaunimo Centre, Chi- 

cagoje, posėdžiavo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Fondo vadovybė: direkto
riai Birutė Jasaitienė, Stasys Jakubaus
kas, Vytautas Kaimantas, Kazys Laukai
tis, dr. Antanas Razma ir dr. Tomas 
Bemeikis, reikalų vedėja Nijolė Balzarie- 
nė ir teisinis patarėjas advokatas Saulius 
Kuprys.

Šis PĖB Fondas buvo įsteigtas 1979 
metais, kada įbuvo pradėta rūpintis visais 
Lituanistikos katedros steigimo ir lėšų 
telkimo reikalais. Jis buvo inkorporuotas 
Illinois valstijoje .Lithuanian World 
Community Foudation, Inc." vardu. PLB 
Valdybos nutarimu šį Fondą inkorporavo 
Vytautas Kamantas, Vaclovas Kleiza ir 
Antanas Juodvalkis. Pirmieji PLB Fondo 
direktoriai buvo Daina Kojelytė, dr. Al
gis Paulius ir Mečys šilkaitis.

PLB Fondas turi visiems aukotojams 
atleidimus arba nurašymus nuo mokes
čių iš JAV ir Kanados valdžios, aukoto
jams išduoda kvitus ir aukotojų pavar
des skelbia spaudoje. PLB Fondo raštinė 
yra 5620 So. Claremont Aven., Chicago, 
IL 60636 USA.

Posėdyje PLB Fondo pirmininkas Vy
tautas Kamantas, reikalų vedėja Nijolė 
Balzarienė ir iždininkas Stasys Jokubaus- 
kas pranešė, kad iki 1984 metų rugsėjo 1 
dienos Lituanistikos katedrai 1040 auko
tojų iš JAV, Anglijos, Arabijos, Argenti
nos, Australijos, Brazilijos, Urugvajaus 
ir Vokietijos davė 289,190 dolerių. Iki 
šiol Illinois universitetui Chicagoje už 
katedrą įbuvo įmokėta 200,000 dol. 
(150,000 dol. iš PLB Fondo ir 50,000 dol. 
iš Lietuvių Fondo). Pagal PLB Fondo 

pirmininko Vytauto Kamanto ir sekreto
riaus dr. Antano Razmos su Illinois uni
versitetu Chicagoje 1981 metais pasirašy
tą sutartį reikalinga kiekvienais metais 
universitetui įmokėti po 100,000 dol., kol 
bus pasiekta pažadėta 600,000 dol. suma. 
Šių metų spalio 5 dieną reikalinga įmokė

PLB PIRMININKAS EUROPOJE
Rugpjūčio mėnesį Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas su žmona Gražina lankė 
Europos lietuvius, automobiliu keliauda
mi per V. Vokietiją, Austriją ir Šveicari
ja-

Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijos so
dyboje netoli Frankfurto, jie viešėjo pas 
gimnazijos direktorių Andrių Šmitą ir jo 
žmoną bei darbų talkininkę Marytę Damb- 
riūnaitę-šmitienę. Apie gimnazijos reika
lus ten tarėsi su direktoriumi Šmitų, su 
gimnazijos kuratorijos pirmininku tėvu 
Alf. Bernatonių bei mokytojais ir jiems 
pažadėjo PLB paramą, rūpinantis moki
niais, mokytojais, knygomis ir lėšomis. 
Gimnazijai Kamantas perdavė Lietuvių 
Fondo paskirtą 1,000 dol. auką. Naujus 
mokslo metus gimnazija ruošėsi pradėti 
su žymiai didesniu mokinių skaičiumi 
negu praėjusiais metais. Netrukus prasi
dės naujo berniukų bendrabučio statyba 
ir apdegusios pilies remontas. Rugpjūčio 
mėnesį gimnazijos sodyboje buvo pasta
tytas laikinas pastatas-barakas su aštuo
niom klasėm. PLB vicepirmininkė Birutė 
Jasaitienė labai daug rūpinosi parama 
Vasario 16 gimnazijai.

Vasario .16 gimnazijos sodybos žemė 
ir turtas formaliai priklauso Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenei, kuri už vieną 
markę viską išnuomavo 99 metams Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorijai, gimnazijos 
reikalų vyriausiai tvarkytojai. PLB Val
dybai kuratorijoje atstovauja kun. Bro
nius Liuibinas. Sodyboje yra Vokietijos 
LB krašto valdybos raštinė, kurioje ilgus 
metus dirba jos vedėjas Justinas Luko
šius. Su juo PLB pirmininkas pasiimfor- 
mavo įvairiais einamaisiais LB reikalais.

Miuncheno ligoninėje Kamantai aplan
kė po operacijos baigiančią pasveikti 
darbščią lietuvių veikėją ir „Pasaulio 
Lietuvio“ bendradarbę Aliną Grinienę, su
sitiko su buvusiu PLB Valdybos reikalų 
vedėju dr. Sauliumi Girniumi. Kartu su 
juo PLB .pirmininkas Kamantas turėjo 
bendrą pasitarimą su latvių jaunimo va
dovu bei kitais metais Europoje pabaltie- 
čių jaunimo planuojamos specialios kelio
nės Baltijos jūroje („Baltic Peace and 
Freedom Cruise“) organizatoriumi Maris 
Graudinš. Buvo sutarta susitikti šį rude
nį Chicagoje ir pasitarti dėl kai kurių 
organizacinių detalių. Lietuvių jaunimui 
šiuo reikalu atstovauja Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas bei PLB 
valdybos narys Gintaras Grušas.

Laisvosios Europos ir Laisvės radijų 
įstaigose Miunchene PLB pirmininkas 
Kamantas kalbėjosi su jų pareigūnais, 
aplankė lietuvių skyrių ir per radijo ban
gas pasakė žodį Lietuvai, klausytojus pa

ti 100,000 dol. PLB Fondo ižde yra 89,190 
dol., tad trūksta arti 10,000 dol.

Sutarta, kad visi PLB Fondo darbuoto
jai per rugsėjo ir spalio mėnesius skubiai 
vykdys specialų aukų vajų Lituanistikos 
Katedrai, kreipdamiesi į pasaulio lietuviu, 
spaudą, radiją, organizacijas ir kraštų 
Bendruomenes, prašydami greitos pinigi
nės paramos. Reikalinga skubiai surinkti 
10,000 dol.

Reikalų vedėja Nijolė Balzarienė kas
dien atlieka daug įvairių darbų, tvarko 
visus raštinės reikalus, visiems aukoto
jams siunčia kvitus, iš universiteto gau
na finansinius pranešimus, palaiko ry
šius su Lituanistikos katedrai lėšų telki
mo komitetais ir lėšų telkimo atstovais 
JAV, Anglijoje, Kanadoje, Kolumbijoje, 
Šveicarijoje ir Vakarų Vokietijoje, paruo
šia pranešimus ir aukotojų sąrašus, ku
riuos perduoda JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkui Jonui Kavaliūnui paskelbti 
spaudoje.

Fondo pirmininkas Vytautas Kamantas 
Lituanistikos katedros reikalais tariasi su 
Illinois universiteto Chicagoje vadovybe, 
su įvairiais mecenatais, lėšų telkimo ko
mitetais įvairiuose kraštuose, ragina kraš 
tų Bendruomenes daugiau remti katedrą, 
rašo prašymus Lietuvių Fondui bei ki
toms institucijoms, lanko lietuvių koloni
jas ir kt. Visi Fondo direktoriai įvairiais 
būdais renka lėšas ir ieško rėmėjų.

Posėdyje pasidžiaugta, kad nuo rugsėjo 
mėnesio pradžios Illinois universitete 
Chicagoje jau pradėjo veikti pirmoji lais
vajame pasaulyje Lituanistikos katedra. 
Čia savo darbą pradėjo pirmasis kated
ros vedėjas prof. dr. Bronius Vaškelis, ne
seniai persikėlęs gyventi į Chicagą is 
Pensylvanijos valstijos. Tad Lituanistikos 
katedros idėja jau tapo realybe, šis dide
lis laimėjimas lietuvių 'tautai buvo pa
siektas daugelio žmonių bendro darbo pa
stangomis Ir lėšomis. Reikalinga ir toliau 
tęsti šį svarbų lietuvišką darbą su viso 
pasaulio lietuvių parama. A.P.

informuodamas apie PLB pastangas viso
kiais būdais padėti lietuvių tautai tėvy
nėje kovoti už jos laisvę, išeivijos lietu
vių tarpe išlaikant ir ugdant tautinį są
moningumą.

Augsburge vykusios Europos lietuviškų 
jų studijų savaitės metu PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas ir vicepirminin
kas Algimantas Gečys skaitė paskaitas 
apie PLB veiklą bei planus, ir dalyvavo 
kartu su Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
atstovu dr. Albertu Geručiu Ir vyskupu 
Antanu Deksniu Europos kraštų Bend
ruomenių vadovų suvažiavime. Europos 
lietuviškųjų studijų savaitės rengėjams 
Kamantas perdavė Lietuvių Fondo pa
skirtą 500 dol. čekį.

Europos kraštų Bendruomenių vadovų 
suvažiavime, išklausius pranešimų apie 
kraštų Bendruomenių bei jaunimo veiklą, 
sutarta remti Vasario 16 gimnaziją ir Li
tuanistikos katedrą JAV, sustiprinti visų 
kraštų ryšį vieni su kitais ir su PLB Val
dyba, sustiprinti politinę akciją į Europos 
parlamentą ir Jungtines Tautas bei savo 
kraštų vyriausybes, informuoti, platinti 
ir remti „Europos Lietuvį“ ir „Pasaulio 
Lietuvį“, pagyvinti jaunimo veiklą ir ruoš 
tis Pasaulio Lietuvių jaunimo kongresui 
1987 metais Australijoje, padėti pabaltie- 
čių jaunimo organizuojamai kelionei — 
išvykai Baltijos jūroje („Baltre Peace 
and Freedom Cruise"), aktyviai dalyvau
ti ir lietuviams atstovauti tarptautiniuose 
ar panašiuose suvažiavimuose bei konfe
rencijoje, apie tai informuojant PLB Val
dybą, ir sekantį Europos kraštų Bendruo
menių vadovų bei Jaunimo sąjungų vado
vų suvažiavimą šaukti kitais metais.

Europos lietuviškųjų studijų savaitėje 
ir Bendruomenės vadovų suvažiavime 
Kamantas ir Gečys susitiko, kalbėjosi ir 
tarėsi su daugeliu Europos lietuvių veikė
jų, kurie savo gyvenamuose kraštuose 
kiekvienais metais atlieka eilę reikalų ir 
naudingų darbų Lietuvos laisvės bylos 
reikalams. Apie tuos darbus spaudoje bū
na mažai parašoma, tik apie juos dau
giau sužinoma bendruose suvažiavimuo
se, tokiuose kaip vyko Augsburge. Todėl 
PLB Valdybos pirmininkas ir nariai daž
nai lankosi Europoje ir kituose kraštuo
se, Pietų Amerikoje, Australijoje ir šiau
rės Amerikoje, patys pasiinformuodami 
bei kitus painformuodami ir koordinuo
dami lietuvių švietimo, kultūros, politinės 
akcijos, jaunimo, Lietuvos laisvės kovos 
ir kitokius bendrus reikalus. Maždaug 
tuo pačiu metu, kai Kamantas ir Gečys 
buvo Europoje, tai PLB vicepirmininkė 
Milda Lenkauskienė aktyviai dalyvavo P. 
Amerikos lietuvių kongrese Venesueloje ir 
vėliau aplankė Kolumbijos lietuvius. PLB 
Valdyba visokiais būdais remia visų kraš

MASKVA NEPATENKINTA
SOVIETINĖS SANTVARKOS KRIZĖ ESTIJOJE

šios vasaros įvykiai Estijoje, Maskvos 
akimis, reiškia rimtą politinę ir visuome
ninę krizę. Tai patvirtina rugpjūčio 1 d. 
didžiųjų dienraščių pirmuose puslapiuo
se išspausdintas SSKP Centro Komiteto 
nutarimas „Dėl Estijos TSR vadovaujan
čių kadrų dalyvavimo darbo žmonių poli
tinio auklėjimo darbe“. Nutarime kritikuo 
jama „trūkumai ir klaidos“ politiniame 
auklėjime, ideologinio pareigingumo sto
ka: „Nepakankamai nuodugniai tiriamos 
nacionalinių santykių, internacionalisti- 
nės sąmonės formavimo (t.y., rusinimo) 
problemos. Reikalaujama „įtikinamai pro 
paguoti socialistinio gyvenimo būdo pra
našumus“ ir „ryškiai parodyti, kad isto
rinis estų tautas likimas yra neatskiria
mai susijęs su Tarybų valstybės vysty
musi ir stiprėjimu“. Laisvųjų estų ir Va
karų informacijos centrų veiksmingumą 
patvirtina šis sakinys: „Argumentuotai 
demaskuoti šmeižikiškus antitarybinių 
ideologinių centrų prasimanymus, dera
mai atremti demagogus ir piktanorius“.

Maskvos „Pravda“ rugpjūčio 4 d. pra
nešė, kad buvęs KGB vadovas ir dabar
tinis SSRS-os vidaus reikalų ministeris 
Vitalis Fiodorčukas pareiškė estų kompar
tijos vadovams, kad jie turi parodyti stip
resnį įsipareigojimą socialistinei ideologi
jai. Reuterio žinių agentūra rugpjūčio 1 
d. citavo padėtį. Pabaltijy stebinčius 
Vakarų diplomatus, pasak kurių „Krem
lius jau seniai susirūpinęs estų tautinių 
jausmų galingumu; dabar jis prisipažįsta, 
kad padėtis aliarmuojanti“.

Taip pat rugpjūčio pradžioje per Suo
miją į Švediją pabėgo .aukštas Estijos 
Komjaunimo pareigūnas Valdo Randpere 
ir jo žmona, populiari dainininkė Leile 
Miller. Randpere buvo Estijos teisingu
mo ministerio vyresnis asistentas. Rugp
jūčio 22 d. Stockholme, švedų policijos 
akylai saugojamuose Estų namuose, pa
bėgėliai suteikė savo pirmą spaudos kon

tų lietuvišką veiklą, lėšas tiems reika
lams parūpindama iš JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių bei Lietuvių Fon
dų ir daugelio geraširdžių rėmėjų.

Kitų metų Europos lietuviškųjų studi
jų savaitė bus 1985 metais rugpjūčio 11- 
18 dienomis prie Veronos, Italijoje. Tai 
dus jau 32-ji savaitė.

Augsburge Kamantas ir Gečys susitiko 
ir susipažino su austrų kunigu Jakob 
Foerg iš Salzburgo. Tai didelės energijos 
kunigas, kuris su didele meile ir pasišven 
timu visokiais būdais per spaudą ir suva
žiavimus kelia Lietuvoje vykdomą sovie
tų pareigūnų terorą prieš tikinčiuosius lie 
tuvius ir kunigus. Jam daugelį informaci
jų parūpina kun. Kazimiero Pugevičiaus 
Informacijos Centras iš New Yorko. Sis 
austras kunigas daugiau rūpinasi lietu
viškais reikalais negu daugelis pačių lie
tuvių. Sutarta su juo palaikyti artimus 
ryšius ir jam teikti reikalingas informa
cijas iš PLB Valdybos.

Iš Vokietijos Kamantai keliavo per Salz 
burgo, Vienos ir Innsbrucko miestus, lan
kydami Austrijoje gyvenančių lietuvių 
šeimas, kurių nėra daug, tačiau jie skai
to lietuvišką spaudą, gauna „Pasaulio Lie 
tuvį“, ir domisi lietuviškais reikalais. 
Wenns miestelyje prie Innsbrucko, gra
žiuose Austrijos Tirolio kalnuose, su PLB 
įgaliotine Austrijoje Irena Naudžiūnaite- 
Joerg pasikalbėta apie 1986 metų Euro
pos lietuviškųjų studijų savaitės organi
zavimą Austrijoje.

Šveicarijoje Kamantai lankė lietuvių

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Rugpjūčio 18 d. 'įvyko VLIKo Valdy

bos posėdis, pirmininkaujant VLIKo pirm, 
pavaduotojui dr. D. Krivickui. Posėdyje 
dalyvavo: dr. E. Armanlenė, dr. K. Jurgė- 
la, dr. J. Stiklorius, p. V. Jokūbaitis, inž. 
L. Grinius ir VLIKo/ELTOS įstaigos ve
dėja M. Samatienė.

Posėdyje buvo plačiau apsvarstyti rei
kalai susiję su viešosios opinijos teismu, 
organizuojamu 1985 m. Kopenhagoje ir 
Jaunimo sąskrydžiu Europoje 1985 m. 
Valdyba nutarė pavesti inž. L. Griniui ir 
toliau tartis tais reikalais su latviais ir 
estais, o taip pat su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga dėl darbų organizavi
mo; nutarta finansiniai paremti šiuos žy
gius. Valdyba nutarė deleguoti VLIKo 
vice pirm, tarporganizaciniams reikalams 
p. V. Jokūbaitį dalyvauti Australijos Lie
tuvių Dienose, kurios vyks š.m. gruodžio 
26 — sausio 1 d. Canberroje. Ta proga p. 
Jokūbaitis aplankys ir kitas lietuvių gy
venamas vietoves Australijoje. Posėdyje 
taipgi buvo aptarta: VLIKo Seimo, įvyks
iančio š.m. gruodžio 1-2 d.d. Čikagoje, or
ganizaciniai planai, santykiavimo su PLB 
reikalai ir VLIKo archyvų tvarkymas.

(Elta) 

ferenciją. Jie padėkojo švedų vyriausybei 
ir tautai už greitą politinio prieglobsčio 
suteikimą ir už „mažos tautos kančių, 
xulturos ir pastangų išlikti gyva, drau
gišką supratimą“. Randpere pasakojo apie 
gilų estų tautos nepasitenkinimą sovieti
ne santvarka. Jis pats 'įstojęs į komparti
ją, nes tik tuo būdu teįmanoma išvykti i 
užsienį — ir pabėgti. Anot jo, komparti
jos vadovybė, išskyrus vieną, yra rusai, 
ypač iš Leningraao srities, kurie pakeitė 
savo pavardes ir nuduoda esantys estais. 
Net kompartijos vadovas Kari Vaino sun
kiai susiKalba estiškai.

Spaudos konferencijos metu paaiškėjo, 
kad Kremlių labai erzina suomių televi
zijos įtaka estams. Randpere pareiškė, 
Kad nėra esto, kuris nežinotų, kad Suomi
ja išduoda pabėgėlius Sovietų Sąjungai. 
(Suomijos vidaus reikalų ministeris 
Matti Luttinen neseniai tvirtino, kad So
vietų Sąjungos piliečiai gali gauti politi
nį prieglobstį jo šalyje, kaip ir visi kiti). 
Maskvos ideologinė ofenzyva kelia susi
rūpinimo ir Suomijoje. Didžiausias suo
mių dienraštis „Helsingin Sanomat“ rugp
jūčio 3 d. išreiškė savo apgailestavimą 
Estijos kompartijos įsitikimu, kad Suomi
jos televizijos programos ir gyvenimo bū
das esantys „ideologiškai priešiški“.

Londono dienraščio „The Daily Teleg
raph“ rugpjūčio 8 d. numeryje išspausdin 
tas vedamasis, pavadintas „Estija neuž
kariauta“. Jame rašoma: „Nepaprastas, 
bet mažai žinomas faktas, kad po 40-ies 
metų priespaudos ir komunistinės indokt- 
rinacijos estai tebėra karštai nacionalis
tiški ir karčiai, o dažnai ir atvirai, kriti
kuoja sovietų valdžią... Sovietų vadams 
Estija sudaro problemą, kuri dar pablo
gėjo nuo įvykių Lenkijoje... Nenuostabu, 
kad (Estijoje) pasirodė streiko sąjūdis ir 
agituojantys atsišaukimai. Valdžia dabar 
labai nervingai reaguoja 'į nacionalistinių 
neramumų ženklus... “ (Elta) 

šeimas Berno, Thun ir Ženevos mies
tuose. Berne buvo aplankytas buvęs Švei 
carijos LB 'krašto valdybos pirmininkas 
dr. A. Kušlys. Dabartinis Šveicarijos Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas Narci
zas Prielaida su šeima gyvena Ženevoje. 
PLB pirmininkas Vytautas Kamantas ir 
Šveicarijos LB pirmininkas Narcizas Prie 
laida Ženevoje turėjo pasimatymus su 
Tarptautinio Raudonojo kryžiaus ir Jung 
tinių Tautų direktoriais, su kuriais buvo 
ilgokai kalbėta apie žmogaus teisių pa
žeidimus okupuotoje Lietuvoje ir sovietų 
armijoj esančių lietuvių karių padėtį Af
ganistano kare tarp Sov. Sąjungos ir af
ganistaniečių laisvės kovotojų. Vėliau 
tuo pačiu reikalu buvo ilgai aiškintasi ir 
tartasi su afganistaniečių laisvės kovoto
jų atstovu, -anksčiau buvusiu Afganistano 
vyriausybės ministru bei ambasadoriumi, 
kuris dabar gyvena Ženevoje ir stengiasi 
pasauliui pristatyti afganistaniečių lais
vės kovas prieš sovietus.

Šveicarijos LB pirmininkas Narcizas 
Prielaida daug dirba, keldamas Lietuvos 
reikalus Jungtinių Tautų įstaigose Žene
voje, jis talkina BATUNo organizacijai 
(Baltų akcijai Jungtinėse Tautose), turi 
daug gerų pažinčių su spaudos atstovais 
Ženevoje, palaiko artimą ryšį su Lietu
vių Informacijos Centro darbuotojais kun. 
Kazimieru Pugevičiumi bei Ginte Damu- 
šyte, ir įeina kaip Europos narys į PLB 
Visuomeninių reikalų komisiją. Šveicari
jos lietuviai visada pasižymėjo kaip darbš 
tūs, solidarūs ir dosnūs tautiečiai visuose 
lietuviškuose reikaluose, palaikydami la
bai artimus ryšius su PLB Valdyba.

Grįžęs iš kelionės, PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas pateikė Išsamų raštišką 
pranešimą, pailiustruotą parvežtais doku
mentais, visiems PLB Valdybos nariams 
ir bendradarbiams. Pažymėtina, kad PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas ir vice
pirmininkas Algis Gečys patys apsimokė
jo visas savo kelionės automobiliais bei 
pragyvenimo išlaidas, skirtingais keliais 
keliaudami per Vokietiją, Austriją ir 
Šveicariją, tačiau abu susitikdami Augs
burge, Europos lietuviškųjų studijų savai
tėje.

Po Europos kelionės PLB pirmininkas 
turėjo dalyvauti rugsėjo 1-2 dienomis Re
liginiame pasaulio lietuvių kataKkų kong 
rese Toronte, Kanadoj; rugsėjo 14 d. nau
jo pasaulio lietuviams katalikams vysku
po Pauliaus Antano Baltakio konsekraci
jos iškilmėse Portland, Maine valstijoje; 
ir rugsėjo 22-23 dienomis Pasaulio, JAV 
ir Kanados LB 'bei Jaunimo sąjungų val
dybų metinėje darbo konferencijoje Dai
navoje, prie Detroito. Spalio 5 dalyvaus 
trečiojo 100,000 dol. įmokėjimo už Litua
nistikos katedrą Illinois universitetui iš
kilmėse Chicagoje, ir spalio 13-14 bus 
Kanados LB tarybos sesijoje Toronte, i 
Lapkričio 3-4 dalyvaus JAV LB tarybos Į

Kino festivalis
Palangoje vyko tradicinis lietuviškų 

filmų festivalis. Rugpjūčio 24-25 d. su
rengti 25 kino vakarai, susitikimai su ki
nematografininkais. Buvo roaomf keturi 
naujieji Lietuvos filmai: „Jo žmonos iš
pažintis", „Moteris ir keturi jos vyrai“, 
„Susidūrimas" ir ,Neapykantos pamoKOS".
Klojimo teatras

Neseniai įkurtoje etnografinėje sody
boje ir klojimo teatre Klaipėdos rajono 
„Jaunosios gvardijas" kolūkyje buvo ro
doma Vydūno komedija „Piktoji gudry
bė“, kurią suvaidino vietos meno saviveik
lininkai.
Dalyvavo Prancūzijos komunistų 
laikraščio šventėje

Kauno valstyoinis choras, vadovauja
mas P. Bingelio, Akademinio operos ir 
baleto teatro solistai A. Stasiūnaitė, J. 
Čiurilaitė, V. Prudnikovas, S. Larinas da
lyvavo Paryžiuje Prancūzijos komunistų 
partijos laikraščio šventės meninėje pro
gramoje.
Aviacijos muziejaus filialas

Klaipėdos rajono Judrėnų tarybinio ūkio 
kultūros namų patalpose atidarytas Lietu
vos sportinės aviacijos visuomeninio mu
ziejaus filialas, skirtas Dariaus ir Girėno 
atminimui.

Naujai įrengtuose stenduose matome 
nuotraukas, dokumentus apie lakūnų S. 
Dariaus ir S. Girėno pasiruošimą skry
džiui per Atlantą, apie Lietuvos sportinės 
aviacijos istoriją.

Muziejaus atidaryme dalyvavo lakūno 
Stepo Dariaus duktė Nijolė Dariūtė-Maš
tarienė.

Lietuvis — Tarptautinio konkurso 
laureatas

Vakarų Berlyne įvykusio Herberto von 
Karajano fondo tarptautinio dirigentų kon 
kurse laureato vardą iškovojo Lietuvos 
valstybinės filharmonijos simfoninio or
kestro dirigentas Gintaras Rinkevičius.

24 metų G. Rinkevičius taip pat buvo 
penktojo sąjunginio dirigentų konkurso 
Maskvoje laureatas.
žmonės su raudonais raiščiais

„Valstiečių laikraštyje“ V. Armalis ra
šo apie Rokiškio rajono draugovininkus, 
kurių ten yra net 2300. Pernai jie Išaiš
kino aštuonis nusikaltimus, sulaikė tris 
nusikaltėlius ir pustrečio tūkstančio tei
sėtvarkos pažeidėjų.

Straipsnis pradedamas šitaip: „Kada 
ryškiausiai pajuntame, kad nesame vie
ni? Kai pagalbos ranką tau ištiesia žmo
gus, kurį neįtarei pasauly esant. Visada 
prisimenu tai, kai matau gatvėje žmones 
su raudonais raiščiais. Liaudies draugo
vininko vardas garbingas kaip ir kiek
vieno, kuris ateina mums į pagalbą sun
kią akimirką...“
Telesforo Valiaus paroda

Rugsėjo 7 d. Lietuvos dailės muziejaus 
centriniuose rūmuose Vilniuje įbuvo ati
daryta Kanadoje gyvenusio dailininko T. 
Valiaus kūrinių paroda, skirta jo gimimo 
70-sioms metinėms. Paroda sudaryta iš 
Dailės muziejuje, Vilniaus universitete 
saugomų kūrinių. Taip pat eksponuojama 
T. Valiaus darbų kolekcija, kurią šiemet 
dailininko tėviškei padovanojo jo žmona 
Aldona Valiuvienė.

Eksponuojama beveik 80 spalvotų ir 
juodai-baltų grafikos lakštų.

MIRĖ PROF. H. LOWMIANSKI
Autokatastrofoje Poznaniuje žuvo žy

mus lenkų istorikas prof. Henryk Low- 
mianski, iki 1945 m. gyvenęs Vilniuje ir 
tyrinėjęs Lietuvos istoriją. Jis buvo 86 
m. amžiaus.

Po karo persikėlęs gyventi į Lenkiją, 
jis dirbo Poznaniaus universitete, kur va
dovavo Rytų Europos istorijos katedrai. 
Tarp daugelio mokslo darbų jis parašė 
studiją apie Lietuvos valstybės pradžią. 
Daugelį metų jis dirbo tyrinėdamas Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštystės visuo
meninio ūkio Istoriją. Šiuo atžvilgu jis 
buvo gerai žinomas lietuvių istorikams.

sesijoje Hartforde. Gruodžio mėnesį iš
vyks į Australijos Lietuvių dienas ir Aust 
ralijos LB krašto tarybos suvažiavimą, 
kuris prasidės gruodžio 27 dieną Austrai 
lijos sostinėje Canberroje.

Šiuo metu Lietuvių Bendruomenės vei
kia 19-koje kraštų ir su jais visais PLB 
Valdybos nariai ir pirmininkas turi pa
laikyti ne tik korespondencinį ryšį, bet 
Ir asmenišką ryšį, kuris įmanomas tik vie
ni pas kitus lankantis. Tie ryšiai užtikrina 
geresnę ateitį lietuvių išeivijai išsilaikyti 
ir už Lietuvos laisvę nuolatos kovoti.

A. P.
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STASYS YLA

M. K. ČIURLIONIS
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS

Čiurlionio gyvenimas vertas gero 
romano — psichologinio, panašaus į 
Van Gogho dramą. Sunku išvengti šio 
palyginimo. Čiurlionis, kaip ir Vincen 
tas, pradea reikštis ne dailininku... Su 
atkaklia kaimiečio ištverme jis moko
si tapyti, beveik niekieno nepadeda
mas. Jo įsidėmėtini paveikslai, kaip 
ir Van Gogho, atsiranda vos keleto 
metų bėgyje. Jis ir palūžta, įveiktas 
savo genijaus aukšto — stipraus inten
syvumo.

Yra kažkas būdinga gyvenime, 
kaip šis... Abu — Van Goghas ir 
Čiurlionis buvo reformatoriai — pra
našai: stengėsi priešintis mechanizuoto 
ir komplikuoto pasaulio spaudimui, 
bandė kovoti už giliau suvoktą hero
jinį gyvenimą, mėgino atskleisti tik
rąją gyvenimo ir visatos prasmę...

Čiurlionio gyvenimo fonas betgi bu
vo skirtingas ne tik nuo Van Gogho, 
bet ir nuo bet kurio Vakarų europie
čių dailininko.

.George M.A. Hanfmann
Art Bulletin, 1939

• ••

„Užgimė muzika drauge su žmogaus 
siela, ir tai yra svarbiausioji ir pirmutinė 
kalba“, teigė Čiurlionis. Taip, kūrėjas ir 
žmogus yra neperskiriami. Ir šios apy
braižos autorius Stasys Yla, kunigas ir 
poetas, sakosi labiausiai norėjęs duoti 
skaitytojui pajusti čiurlion'į ne tik kūrėją, 
bet ir žmogų. Žmogų veržlų, stebinantį sa 
vo asmenybės integralumu, pakiliu 
žvilgsniu į gamtą, žmogų ir visatą, kū
rėją, dažnai kankinamą viską paralyžuo- 
jančia depresija ar gyvenantį intensyvų 
kūrybinlį polėkį.

Kūrėjui lemta būti vienišam, nesupras
tam savo aplinkos, nes jis visuomet yra 
praaugęs keliomis kartomis savo laiką. 
Bet vis dėlto kūrėjas jaučiasi atsakingas 
prieš kitus, jaučiasi einąs didžiulės pro
cesijos priešaky, regįs, kas kitam yra pa
slaptis, net daugiau, negu jis pats pajė
gia išsakyti žodžiais. „O, Viešpatie, nuš-
viesk, maldauju, kelią mano, nes jo nepa
žįstu. Išėjau priekin mūsų procesijos, o 
žinau, kad ir kiti paskui mane eis, bet 
kad tik ne šunkeliais“, — išsiveržia Čiur
lioniui šauksmas parašytoje Druskinin
kuose maldoje-psalmėje.

Čiurlionio vardas ilgai tebuvo žinomas 
tik savo šeimos, draugų ar jautresnių, 
įžvalgesnių meno žmonių tarpe. Bet po 

mirties jo garsas nenutilo, ir dabar jis 
žengia į pasaulinę meno sceną, į žymiau
sias paveikslų galerijas. Jo vardas vis 
dažniau minimas, ypač ryšium su disku
sija apie abstraktinį meną, žymieji meno 
kritikai, dailininkai, rašytojai — lietuvių, 
rusų, vokiečių, prancūzų — ieško jo kū
rybinio įkvėpimo šaltinio. Čiurlionio aie- 
noms vis labiau nuriedant į praeiti, gilė
jant perspektyvai, randami keliai ir bū
dai jo kūrybai tikriau suprasti, ypač su
prasti jo dvejopą talentą — spalvų ir gar
sų kūrėją.

Knygos pratarmė
Čiurlionis gyveno neilgai — vos '35 

metus ir vystė savo kūrybines galias tri
jose plotmėse: muzikoj, dailėj, literatūroj. 
Muzikos mokėsi keliolika metų, o tapyooj, 
mažai tesimokęs, dirbo tik šešetą. Liteia- 
tūros nesimokė jokioj mokykloj... Pasau
lyje tačiau garsėja kaip dailininkas, pris*.- 
menant, kad buvęs ir muzikas. Literatū
rinis talentas daugeliui beveik nežinomas, 
o jis, nors negausus, taip pat spalvingas.

Spalvingas ir raiškus jo paties paveiks
las. „Atsimenu, — rašo dail. M. Dobužins- 
kis, — jo nepaprastas mėlynas, tragiškus 
akis su įtemptu žvilgsniu .... gerą ir ne
drąsią šypseną“ (MKC 1938.95). „Atsime
nu jo skambų juoką — ilgą, tęsiamą, — 
rašo sesuo Jadvyga, — tačiau atsimenu 
jį ir tylų, susimąsčiusį, sėdintį darželio 
altanoje ar vaikščiojantį darželio taku... 
Tik niekad nematėme jo užsirūstinusio 
ant savųjų" (Atsm. 16).

Jis „turėjo lygų, švelnų ir gana stiprų 
balsą... Kalba jo buvo paprasta, bet raiš
ki ir vaizdinga... Kalbėjo negreitai. Buvo 
gyvas, atviras, nuoširdus ir mėgo dalintis 
įspūdžiais... Būdavo kuklus, bendiauda- 
mas su žmonėm, ir nenorėdavo išsiskirti 
iš kitų“ (tp 15). O išsiskyrė savo asme
nybe, išsilavinimu, kūrybiniu intensyvu
mu ir originalumu. Išsiskyrė giliu žvilgs- 
nu į gamtą, žmogų ir visą visatą.

Kūrybinis išsiskyrimas — po jo mirties 
— sukėlė patetiškų bangų, ir prasidėjo 
„kūryba“ apie patį Čiurlionlį — iškiliu 

tonu, aukštom frazėm, įvairiom prielai
dom. Realus Čiurlionis, kai sklaidai jo 
laiškus ir artimųjų atsiminimus, atrodo 
paprastesnis. Tame paprastume stebina 
asmenybės integralumas, kūrybinis verž
lumas, herojiška grumtis su gyvenimo 
kliūtimis ir optimistinis lyrinis nusiteiki
mas.

Kaip jis išaugo —, kokioj prigimties 
dirvoj, kokių įtakų veikiamas ir kokių 
sukėlė atgarsių ligi mūsų dienų, yra šios 
apybraižos tikslas. Ruošta ji taip, kad 
suprastų kiekvienas, o svarbiausia, kad 
pajustų kūrėją ir žmogų.

Leidėjų žodis
Su šia paskutiniąja savo knyga, auto

rius (kun.) Stasys Yla nebaigia savo kū
rybinio gyvenimo, bet kartu su Čiurlioniu 
eina .procesijos priekyje“, perduodamas 
ateinančioms kartoms kūrėjo dvasią, ro
dydamas nepaprastą jo meninę jėgą ir su 
tuo susijusį žmogiškumą, būdingą dauge
liui kūrėjų.

Netikėta autoriaus mirtis (I938.III.24) 
sulėtino knygos išleiaimą; .teko savo jė
gomis užbaigti paskutinius aarbus. Auto
riaus ir Leidyklos varau reiškiu nuošir
džią padėką poetui Kaziui Bradūnui uz 
sugestijas ir pastaoas; Alinai Skrupske- 
lienei už knygos santiauką, o Nijolei Gra- 
žulienei uz išvertimą jos anglų kaloon; 
Aluonai Veselkienei ir Tomui Leipui uz 
vardų rodyklės sudarymą ir talkininkavi
mą techniniame darbe; Morkūno spaustu
vės personalui už knygos atspausdinimą.
Autoriui buvo prisiųsta daug nuotraukų, 

iškarpų, už kurias taip pat dėkoju Romui 
Karužai, Ignui ir Rapolui Serapinams, Vy
teniui Čiurlioniui, Jurgiui Mikailai ir vi
siems, prisidėjusiems prie šios knygos lei
dimo.

Ypatinga padėka priklauso šios knygos 
mecenatams: autoriaus broliui Jonui Ylai, 
paskyrusiam 5000 dol. ir Petronėlei 
Strumskienei, paaukojusiai 1000 dol. sa.o 
vyro Motiejaus Strumskio atminimui.

Petras Aleksa

M.K. Čiurlionis: Kūrėjas ir žmogus.
Stasys Yla. 468 psl. Gausiai iliustruota. 
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidykla (Lithuanian Library Press, Inc. 
3001 W. 59th St., Chicago, II. 60629, USA). 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Tiražas 
1200 egz. Kaina 15 dol. Aplankas ir me
ninė priežiūra Petro Aleksos.

Knygoje aštuoni skyriai: Muzika —■ pir
moji jo kalba; Tapyba — pirmoji jo mei
lė; Sava kultūra — jo rūpestis; Jūratė — 
jo nebaigtoji opera; Laikas finalinėse jo 
rungtynėse; „Norėčiau, kad mane supras
tų“; Pakeliui į pasaulinį dėmesį; Kūrėja 
visumos beieškant.

Auiųsta paminėti
„Lietuvių Dienų“ žurnalo rugsėjo mė

nesio numeryje:
Prezidento kalbos mintys. Rūta Klevą 

Vidžiūnienė — šventės prisiminimas te
bėra su mumis. Pranas Alšėnas — Balta
jam vienuoliui 70 metų. Nelė Mazalaitė- 
Gabienė — Gera turėti tėviškę. Pranas 
Pusdešr'is — Ne žemės horizontai. Alė 
Rūta — „Petras Karuža“ memorialine 
knyga. Atspausdinta nepaprasta knyga, 
aiškinanti Lietuvos žemėlapį.

Anglos kalbos skyriuje:
Rūta Skilius — Meilė ir gyvenimas 

tautiniams audiniams (Kazimieras Bar ta
šius). Dr. Donai Templer — Lietuvių as
menybė. Lietuvių reakcija į dr. Temple- 
rio straipsnį. Įvedamasis Rūtos Skiria
tės, nuomonės: Liucijos Mažeikienės, Mar 
gio Matulionio ir Jurgio Gliaudos. Ramū

K. BIVA1NIO SUKAKTIS

Ilgametis DELS Nottinghamo skyriaus 
pirmininkas K. Bivainis, vienas rengėjų 
rugsėjo 22 dienos D. Britanijos lietuvių 
sąskrydžio Sherwoodo žemėje, tą pat die
ną atšventė su šimtais draugų savo 65 
metų gimtadienį.

Gimęs 1919 m. rugsėjo 22 d. Kiškelių 
kaime, Salako vis., Utenos apskr., Kazi
mieras Bivainis visuomeninę veiklą pra
dėjo savo parapijoje, jaunystėje įsijungęs 
I pavasarininkų sąjungą. Karo audros nu- 
olokštas į tolimą Angliją, Kazimieras 
dirbo šio krašto sunkiojoje pramonėje ir, 
atitrūkęs nuo to darbo, visą savo laisva
laikį skyrė visuomeninei veiklai.

Lygiai prieš 30 metų, 1954 m. gruodžio 
19 d. K Bivainis išrenkamas reikalų ve
dėjo pareigoms DBLS Nottingnamo sk. 
valdyboje. Po dviejų metų jis išrenkamas 
to skyriaus pirmininku. Tuo laiku Notting 
namo Skyrius buvo vienas stambiausių 
skyrių D. Britanijoje. Jam priklausė 108 
nariai, tarp kurių — daug jaunų ir gra
žių merginų. Bet moterų draugijoje Sala
ko ąžuolas galėjo tik nusifotografuoti, vi
suomeninė veikla užėmė visą jo laiką.

DBLS Nottinghamo skyriaus pirminin
ku jis tebėra iki šios dienos. Skyrybų, at
rodo, nebus. Tuo labiau, kad 1957 m. sau- 

nė Barkutė — Suvienyti skirtumai (Mate- 
rų Federacija).

■Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Viršelyje — nuotrauka lietuviškų 
audinių meisterio K. Bartašiaus su žmona.

„L.D.“ prenumerata — 20 dol. metams, 
Kanadoje — 25 dol. Prenumeratas siųsti. 
„L.D.“ redakcijai, 4364 Sunset Blv. L.A. 
Ca. 90029.

! šio 5 d. Nottinghame jis buvo išrinktas 
' „įtempimams šalinti“ komiteto pirminin

ku. Nuo 1954 m. pavasario jis yra Notting 
, hamo liet, bažnytinio komiteto pirminin- 
• ku. O, kaip žinome, katalikų Bažnyčia 
skyrybų neleidžia.

Tarp įvairių posėdžių, susirinkimų, su
važiavimų ir sąskrydžių K. Bivainis 1954 
metais dalyvavo dar dramos mėgėjų 
grupėje, vaidino K. Vaitkevičiaus pasta
tytame veikale „Išdraskytas aro lizdas“. 
Tais pat metais jo iniciatyva buvo ‘įsteig
tas Nottinghamo lietuvių klubas, o nuo 
1956 m. jis išrenkamas Savišalpos kasos 
sekretorium. Įsteigus Lietuvių Katalikų 
Bendriją, 1974 metais K. Bivainis išren
kamas tos organizacijos Revizijos komi
sijos nariu.

1964 m. gruodžio 6 d. K. Bivainis iš
renkamas dar vieno komiteto pirmininku. 
Tai „organizacijos atstovų komitetas rū
pintis Nottinghamo lietuviškuoju jauni
mu“. K. Bivainis yra nuolatinis skautų 
rėmėjas. 1965 m. pavasarį iškyla Notting 
hamo „Židinio“ steigimo klausimas. K. 
Bivainis vėl dalyvauja pasitarimuose, pa 
sirašo namų pirkimo dokumentus.

1968 m. liepos 31 d. K. Bivainis suruo
šia milžinišką lietuvių sąskrydį Notting
hame, kuriame dalyvauja per 600 tautie
čių. Sąskrydis buvo tiek pat sėkmingas, 
kaip ir šiemetinis.

Visų D. Britanijos lietuvių mylimam ir 
nenuilstamam visuomenės veikėjui Kazi
mierui Bivainiui linkime Ilgiausių metų!

Valio!

A.A. MAGDALENA AVIETĖNAITĖ 
(1892 - 1984)

Rugpjūčio 13 d. Matulaičio Slaugymo 
Namuose, Putnam, CT, mirė Magdalena 
Avietėnaitė. Velionė 1920-1940 m. dirbo 
Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijoje, 
1924-4926 m. buvo ELTOS direktorė, vė
liau Spaudos ir Informacijos Departa
mento direktorė. Parašė daug straipsnių 
apie Lietuvą prancūzų, vokiečių ir ameri
kiečių spaudoje.

„ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSAS“ 
SUNKUMUOSE

„Argentinos L.B.“ dėl didelės krašte 
infliacijos suretino savo laidas.

Laikraštyje rašoma, kad už prenume
ratos, gautos praėjusių metų pabaigoje 
ir šių metų pradžioje, pinigus tegalima 
nupirkti tik kilogramą duonos. Danoai, 
kurie prieš metus kainavo 10 pesų, da
bar kainuoja 100. Leidykla nerado kitos 
išeities, kaip suretinti laikraščio laidas. 
Tuo tarpu net negalima nustatyti naujos 
prenumeratos dydžio, nes nežinia, kada 
baigsis valiutos kritimas. Visus apvylė 
naujoji demokratinė valdžia, kuri prieš 
rinkimus žadėjo sustabdyti infliaciją.

BALYS GAJAUSKAS

OKUPUOTOJI LIETUVA
o

Dabar labai trūksta verstinės humanitarinės litera
tūros lietuvių kalba. Nėra šiuolaikinės filosofinės, istori
nės, sociologinės, politinės, memuarinės užsienio literatū
ros lietuviškai. Net praeito šimtmečio klasika, išskyrus ke
lis trupinėlius, neverčiama į lietuvių kalbų. Sunku pakęs
ti tomą diskriminaciją. Lyg už nosies vedžioja ir rodo: 
štai, tą gali skaityti, aną draudžiama. Tai stabdo mūsų 
tautos kultūrinę pažangą. Užsienio humanitarinių moks
lų literatūra praturtintų mūsų visuomenės minti, skatin
tų nagrinėti įvairias problemas. Jaunoji karta plėstų aki
ratį, mokytųsi laisvai galvoti. Tą kultūrinę diskriminaciją 
pridengia imperijos meno, švietimo, mokslo pasiekimų 
liaupsinimas.

Užtrenkę duris į išorinį pasaulį, bolševikai parengė 
įvairias kultūros priemones masinei partinių dogmų pro
pagandai. Tam tikslui plačiai naudoja knygas, žurnalus, 
laiKraščius, televiziją, radiją, kiną teatrą. Įmonėse ir įstai
gose organizuoja įvairias propagandines paskaitas, kurias 
darbininkai ir tarnautojai privalo lankyti. Propagandis
tai stengiasi, kad kiekvieną žmogų pasiektų bolševikinė 
propaganda. Jie perša bolševikų dogmas nuo vaikų darže
lio iki gilios senatvės. Tam tikslui pasiekti įtraukia labai 
daug žmonių ir išleidžia didelius pinigus. Didžiulė propa
gandistų armija vaizduoja visuomenę taip, lyg ji tegalvo
tų apie partiją ir jos dievuką — pirmąjį sekretorių, o dar
bininkai ir valstiečiai tik dėl to dirba, kad sustiprintų im
periją.

žmones kvailina įvairios kvalifikacijos propagandis
tai. Didelės užduotys skiriamos literatūros darbuotojams. 
Iš jų reikalaujama vadinamų „pažangių“ kūrinių. Tačiau 
ne taip lengva meistriškai įvykdyti tuos reikalavimus. Už
sakymas — ne laisva kūryba. Bolševikų imperijos rašyto
jų sąjungos negalima lyginti su laisvojo pasaulio rašytojų 
sąjungomis. Pastarosios nepriklauso nuo vyriausybių. Bol
ševikų imperijos rašytojų sąjunga yra valstybinis orga
nas. Jos nariai — oficialūs rašytojai ir turi prisilaikyti par
tijos nurodymų. Jie neieško gyvenimo tiesos. Vieni nutyli, 
apeina skaudžias tautai problemas, kiti meluoja, Iškraipo, 
gražina gyvenimą. Jie atitrūkę nuo žemės ir vaizduoja sa
vo susikurtą bei partinių užsakovų įsivaizduojamą gyveni

mą. Todėl ką sužinos skaitytojas apie mūsų tautos gyve
nimą per šį bolševikų periodą, sakysim, po šimto metų? 
Bolševikų laikais mūsų tautos gyvenimas yra tragedija ir 
ištisos kančios. Tų kančių negalima apeiti ir užmiršti. Šim
tai tūkstančių buvo represuota, dešimtys tūkstančių nu
kankinta

Ar gali poetas apdainuoti iš sielos gelmių plūstančiais 
žodžiais budelius? Ne! Tik dvasiniai iškrypėliai prieš juos 
keliaklupsčiavo. Busimosios kartos nesužinos iš jų raštų 
apie tikrąjį mūsų tautos gyvenimą. Jos skaitys pagražintą 
ir nudailintą melą. Visuomenei jis nebus reikalingas, kaip 
ir dabar jį mažai kas skaito. Kai kurie rašytojai skęsta 
smulkių kasdieninių problemų klampynėje. Nagrinėja kas 
geriau: būti piemeniu ar ganyti? Gal šie rašiniai liks kaip 
falsifikacijos ir melo pavyzdžiai, kuriuos retkarčiais pa
vartys literatūros istorikai, norintys sužinoti apie dvasinių 
luošių kartą.

žurnalistai užpildo periodinės spaudos puslapius įvai
riais rašiniais persunktais bolševikine propaganda. Jie iš
kraipo įvykius, tendencingai aiškina tiek vidaus gyvenimą, 
tiek užsienio. Jie neatsakingi viešajai nuomonei, nes kraš
te nėra alternatyvios informacijos priemonių. Jeigu infor
macija ir aiškinimai naudingi partijai, tai aiškink kaip 
reikalauja partija ir visada būsi po jos sparnu. Melas tiems 
žmonėms sąžinės negraužta.

Bolševikų tautų pavergimo idėja progresuoja. Gimė 
jų galvose naujas terminas — mitinė „tarybinė liaudis“. 
Dabar bolševikai aiškina, kad tautos gyvendamos bendro
je „subrendusio socializmo“ (dar vienas terminas iš bol
ševikų propagandos žodyno) tėvynėje supanašėjo, gyvena 
bendrais siekimais, bendromis komunizmo idėjomis. To
kiu atveju galima tautas vertinti, kaip vieną liaudį. Iš tie
sų, po šiuo terminu slepiasi nauja pavergimo pakopa. Bol
ševikai stengiasi paversti tautas beformiu kratiniu, kuris 
aklai sektų Maskvos nurodymus. Tačiau tautos turi savo 
siekius, savo gyvenimą, savo istoriją, tradicijas, kalbas. 
Kiekviena šiek tiek sąmoningesnė tauta turi savo kelią. 
Ką lietuvių tauta gali turėti bendro su ta mitine „tarybine 
iaudimi“? Mes — okupuota šalis. Mes kovojame su oku
pantais. Mus per keturiasdešimt metų terorizuoja. Mes — 
neturime ekonominės, politinės, kultūrinės laisvės. Tai ką 

bendro mes galime turėti su ta mitine „tarybine liaudi
mi“? Argi neturi savo kelio Latvija ir Estija, kurių likimas 
panašus į musų? Argi ukrainiečiai nesiekia laisvės, argi 
nekovoja? Kiek daug aukų jie sudėjo ant laisvės aukuro! 
Kuo skiriasi armėnai nuo kitų tautų, ar jie neturi kovoto
jų už Armėnijos laisvę? Turi. Tad nėra jokios tarybinės 
liaudies. Visuomenės sluoksniai, susidedantys iš aukštes
nių partinių sekretorių, įmonių ir įstaigų direktorių, iš tie
sų visose tautose panašus, jie sudaro bendriją, naują kla
sę, stovinčią aukščiau liaudies. Įėję į tą klasę, jeigu ištiki
mai tarnaus partijai, tai iki pat mirties turės užtikrintą 
vadovaujančią vietą. Prie partinių sekretorių būtina pri
dėti valstybės darbuotojus, kurie yra reakcingiausią „ta
rybinės liaudies“ dalis. Visuose bolševikų imperijos kam
peliuose jie sudaro vieną „kumštį“. Tai nauja klasė, kuri 
išnaudoja tautas, tai klasė, kuri sočiai maitinama iš vals
tybės lovio. Jos siekimai, kuriai tautai ji bepriklausytų 
— bendri: naudoJs įvairiomis, nuo visuomenės kruopščiai 
slepiamomis privilegijomis, išlaikyti geležiniame kumšty
je tautas ir nukreipti jų sukurtą galybę pasaulio užvaldy
mui. Pavergę daugelį tautų ir teroru išlaikydami jas pa
klusnias, bolševikai mano, kad tokiu būdu galima nuslo
pinti laisvės idėjas. Tačiau jie klysta. Laisvė — įgimta ver
tybė. Nuo gilios senovės laisvės jausmas perduodamas iš 
kartos į kartą. Tauta, kaip ir žmogus, praradusi laisvę prie
šinasi ir stengiasi ją atgauti. Jėga gali nuslopinti tik fi
zinį pasipriešinimą, bet ji nenumarins tautų laisvės jaus
mo. Pavergta tauta, ypač jeigu ji silpnesnė, laikinai kęs 
vergiją, bet laisvės jausmas nuolatos rusens jos širdyje. 
Užtenka tik pūstelėti ir iš menko rusenimo įsiliepsnos 
laužas.

Carinės imperijos laikais per šimtą metų ruseno lais
vės jausmas. Kelis kartus mūsų tauta sukilo, bet nebuvo 
palankių sąlygų atgauti laisvę. Pagaliau Pirmojo pasauli
nio karo audra nušlavė carinę imperiją ir mes iškovojome 
laisvę.

Ir dabar daugiau negu keturiasdešimt metų mūsų tau
toje rusena laisvės jausmas. Kartais jis dega ryškia lieps
na, bet politinės sąlygos dar mums nepalankios. Tačiau 
lais- ė — mūsų svajonė. Ji paremta dideliais darbais, ir 
aukomis bei kančiomis. Ir toliau mes eisime tuo gruoblė
tu keliu iki atgausime laisvę.

Permės srities, Kučino politkalinių ypatingojo režimo 
konclageris, 1982.
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Kiek daug ponų ir kokie jie gražūs.
„Liūdna pasaka

Ponai, ponai, ponai... Kiek daug 
šiandien jų sėdi liaudžiai amt sprando. 
Ponais, žinoma, vadinama ne tą, ku
ris tvarkingiau apsirengęs, mandagiau 
elgiasi ar dirba nefizinį darbą. Ne. 
„Ponas“ neigiama prasme supranta
mas, kaip besinaudojąs išimtinėmis 
teisėmis, lengvatomis ir iš gyvenimo 
imąs daugiam nei jam priklauso, besi
jaučiąs stovįs aukščiau už kitus, rei
kalaująs nenupelnytos pagarbos ir pa
tarnavimų, su panieka žiūrįs į žemiau 
stovinčius.

Tokių ponų buvo visuomet, jų yra 
ir dabar. Ne visi jie dar drįsta Įlįsti į 
dienos šviesą ir girtis savo poniškumu. 
Dalis ponijos dar tūno tartum šešėly, 
dar lyg vengia būti vadinami ponais, 
tačiau gyvena tikrai ponišką gyveni
mą.

ši tarybinės ponijos klasė nėra vie
nalytė. Ji susidea iš kelių sluoksnių.

Pačioje viršūnėje negausus pačių 
galingiausių, pačių turtingiausių feo
dalų sluoksnis. Tai valdančios klasės 
elitas, savotiškai uždara kasta, kurios 
atskiri nariai betarpiškai dalyvauja 
valdyme, yra tikrosios valdžios atsto
vai. Jie ne tik viskuo apsirūpinę, turi 
visas teises ir privilegijas, bet su nie
ku nesiskaito ir prieš nieką neatsiskai
to. Jiems ne tik puikūs butai, praban
gios vilos geriausiuose kurortuose, 
brangiausios importinės mašinos, im
portiniai baldai, vaistai, dažnos kelio
nės į užsienį, bet ir visiška teisė nepai
syti eilinių tarybinių įstatymų, reikala
vimų, taisyklių. Jie turi savus įstaty
mus, savo kastos normas ir taisykles. 
Tik šių vidinių kastos įstatymų peržen 
girnas piams kelia grėsmę, šiaip, su vi
sais kitais Tarybų Sąjungoj veikian
čiais įstatymais jie gali nesiškaityti. Jei 
nebus pasmerkimo kastos viduje, prie 
jų neprieis joks prokuroras, jų neteis 
joks tarybinis teismas. Jiems nėra tų 
problemų, su kuriomis susiduria eili
nis pilietis. Jiems rečiausios prekės, ge 
riausi vaistai, jų vaikai be jokių kon-

kursų įstos į pasirinktas mokyklas, už 
tikrintai gaus diplomus. Net tarnybi
nės vietos darosi paveldimos. Ši poni
ja ir yra ta „liaudis“, kuriai iš tikrų
jų priklauso valdžia...

Kiek žemesnis ir gausesnis yra ki
tas ponijos sluoksnis. Tai aukštuome
nė, susidedanti iš labiausiai iškilusių 
menininkų, mokslininkų, atsakingus 
postus užimančių generolų, pačių 
stambiausių įmonių vadovų, ši aristo
kratija taip pat nieko nestokoja, jiems 
'taip pat visokie „spec“, įvairios tei
sės, privilegijos, lengvatos, geras mate
rialinis aprūpinimas. Jie gali plačiau 
naudotis ir žemesniųjų sluoksnių pa
slaugomis, bet jie neturi tos galios, 
kaip valdančioji kasta. Priešingai, jie 
yra šiai kastai pavaldūs. Visa jų privi
legijuota padėtis yra kaip atlyginimas 
už svarbias paslaugas valdantiesiems. 
Šis antrasis ponijos sluoksnis padeda 
valdyti, tiesa, pats neturėdamas val
džios galios. Jis prisideda prie val
džios galios realizmo, bet pats negali 
nė trupučio nukrypti niuo duotų įga
liojimų, negali pareikšti jokios savo 
iniciatyvos, turi 'būti ištikimai ateida
vęs, bet užtat t nemaža teisių ir ga
lios spaudžiant žemiau stovinčius.

Ši valdžios vykdymo galia toliau 
išsisklaido į mažesnes teises ir siau
resnę veikimo orbitą turinčius, dar že
mesnio sluoksnio, pareigūnus. Bet tai 
vis dar stambios žuvys, įvairių respub 
likų vadovai, ministrai, žinybų virši
ninkai, sričių komitetų sekretoriai ir 
kt. Jie taip pat gerai atlyginami, so
čiai aprūpinami, turi privilegijų, iške
liančių juos virš paprastų mirtingųjų.

Dar žemesnis sluoksnis, veikiąs jau 
'betaiąpiš|kai paprastos liaudies tarpe, 
yra įvairūs vietiniai vadovai, sekreto
riai, pirmininkai, įmonių ir įstaigų di
rektoriai ir Lt. Jie teisių turi nedaug, 
bet galios nemažai. Jų galia, tiesa, reiš 
ki'asii tik žemyn, t.y. gautų nurodymų 
vykdymu, realizavimu, spaudimu į ma 
sės. šiaip jie viską turi daryti tiksliai ir 
paklusniai, be jokių nukrypimų ir sa
vo nuomonės. Už tai jiems užtikrintas 
geresnis aprūpinimas, specparduotu-

Kili r rašo

vės (ar bent teisė apsirūpinti be eilės, 
per „užpakalines duris“), neblogi at
lyginimai.

Kaip senovėje dvaruose be pono dar 
buvo tijūnas ir prievaizdos, o bau
džiauninkams plakti ir ponams aptar
nauti buvo rekrutuojami dvaro tarnai 
iš tų pačių valstiečių tarpo, taip dabar 
pačiam betarpiškam varovų darbui 
yra sudarytas iš dalies ponijai, iš da
lies liaudžiai priklausąs tarpsluoksnis. 
Tai įvairūs vietinių tarybų pirminin
kai, ūkių ir įstaigų vadovai, įvairūs 
neaukšti viršininkai ir viršininkėliai, 
iš dalies dirbą normalų administravi- 
Imo ir vadovavimo darbą, iš dalies 
vykdą valdymo funkcijas, t.y. pasku
tinėje, žemiausioje instancijoje reali
zuoją iš viršaus ateinančius įsakymus, 
nutarimus, nurodymus. Jų buitis ir 
teisės nedaug ar visai nesiskiria nuo 
eilinių žmonių buities ir teisių, nebent 
tik tuo, kad daugeliui tokių viršininkų 
ir pirmininkų neoficialiai leidžiama 
„kombinuoti“, jiems tenka ir didesnė 
įvairių premijų dalis, šitokiomis leng
vatomis ypač moka pasinaudoti kolū
kių pirmininkai, fabrikų direktoriai ir 
kiti, vertybes gaminančių įmonių va
dovai.

Ten, kur baigiasi valdymo funkcijų 
vykdymas, iš aukščiau ateinančios ga
lios veikimas, ten baigiasi ir tarybinė 
ponija. Toliau prasideda eilinės, pap
rastos liaudies sritis. Tarp jų pasitai
ko taip pat atskirų, vienaip ar kitaip 
prasigyvenusių, išimtinę padėtį įgiju
sių narių. Bet tai jau kita, turtinės po
nijos rūšis. Ją galėtume pavadinti ir 
tarybine buržuazija. Ji negausi, arba 
ne vienodai gausi įvairiose Tarybų 
Sąjungos vietose. Nevienodas jos tur
tingumas ir būdai, kuriais jie šį turtą 
įgijo. Dalis sunkiu, sąžiningu darbu, 
mokėjo teikti kitiems reikalingas pa
slaugas. Dalis — suktybėmis, vogimu, 
kyšių lupimu. Dar kiti — sugebėjimu 
prieiti prie valdiškų pinigų, sandėlių, 
bazių... Kai kas net ryšiais su užsie
niu, spekuliacija ir pan.

Įvairiais būdais ir įvairiais keliais Į 
atskirų piliečių rankas suplaukia dalis 
taip vadinamos „socialistinės nuosa
vybės“. Tai visą Tarybų Sąjungos gy
venimą nuo apačios iki viršaus apė- 
musios korupcijos vaisius.

Šitoji buržuazinė ponija dar tylesnė, 
dar mažiau mėgstanti viešumą... ma
žiau rodanti savo galią. Net jos buvi
mas mažiau pastebimas, nors kartais 
ir skaudžiai pajuntamas. Pvz., kai 
turtingas eilinis pilietis patenka į
Sius mėgstančio gydytojo rankas, kai 
reikia sutvarkyti paprasčiausią ir 
sočiausią reikalą kabinete biurokrato, 
besivadovaujaničlio dėsniu: „Nepatep- 
si — nevažiuosi“, kai kolūkio uždarbį 
ir premijas skirsto pagal giminystės ir 
„draugystės“ laipsnį.

Visų rūšių ponus tenka pajusti pa
prastam, mažam žmogeliui...

Taigi, mes turime ponų — daug, di
delių, galingų ir... nelabai gražių.

T. Virgys
(Aušra“ Nr. 39)
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KAIP LIETUVIŲ SPAUDĄ PADARYTI 
JAUNIMUI ĮDOMESNĘ

(„Laiškų lietuviams“ jaunimo 
premijuotas rašinys)

konkurse

RIMA NAVICKAITĖ
ja-unimui 
renginius

Lietuvių organizacijos skiria 
pinigus, organizuoja įvairius 
bei pokylius, kur jaunimas dažniausiai 
patarnauja ir kartais net programą atlie
ka. Keikiu tikslu tos organizacijos taip 
daro, ko jos siekia? Aišku, jos nori pri
traukti jaunimą arčiau prie lietuvybės, 
jos nori, kad jaunimas vis geriau įprastų 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir skaityti, kad 
jis nenutoltų nuo lietuviškos veiklos, bet 
Į ją įsijungtų, kad mūsų veikla išeivijoje 
neišnyktų. Mano nuomone, jaunimas tu
rėtų parodyti daugiau entuziazmo lietu
viškai veiklai. Dabar tik keletas jaunuo
lių labiau pasižymi lietuviškoje veikloje, 
reikia, kad jų atsirastų daugiau. Jauni
mas turi įvertinti vyresniųjų pastangas.

Vienas būdas pasidaryti veiklesniu lie
tuviu — rašyti į lietuvišką spaudą. Tai 
yra mums privilegija! Juk koks mūsų 
amžiaus jaunuolis amerikietis gauna pro
gą parašyti straipsnį į rimtą laikraštį? 
Aš esu buvusi mūsų kuopos ateitininkų 
korespondentė ir žinau, koks malonumas 
matyti laikraštyje savo pavardę po savo 
išspausdintu straipsniu.

Į šios temos klausimą, kaip lietuvišką 
spaudą padaryti jaunimui įdomesnę, at
sakymas nėra toks lengvas. Reikia, kad 
lietuviškuose laikraščiuose būtų jaunimo 
skyriai. Dabar kai kurie laikraščiai turi 
ateitininkų ir skautų skyrius, bet dar bū
tų galima įvesti skyrių visam jaunimui. 
Noriu pasiūlyti planą, kaip šie skyriai 
turėtų būti tvarkomi.

Pirmiausia, žinoma, reikia surasti jau
nimo skyriui redaktorių. Paskui kiekvie
name didesniame mieste surasti kores
pondentą. Gera turėti ne vieną, bet dau
giau korespondentų, kurie galėtų rašyti 
pasikeisdami, šiam svarbiam tikslui rei
kia surasti jaunuolius, kurie nesigailėtų 
laiko nei energijos. Jie turėtų aprašyti, ką 
tos vietovės jaunimas veikia, kaip jis su
siorganizavęs. Reikėtų aprašyti jaunimo 
susirinkimus, šokius, pokylius ir kitokius 
renginius. Kartais būtų naudinga ir įdo
mu parašyti straipsnį apie kurį nors la-

konkur-

jaunimo 
atsakytų

tei-
biau pasižymėjusį jaunuolį ar jaunuolę. 
Galima aprašyti kurio nors miesto ypa
tingus papročius, muziką, madas, maistą. 
Visuomet stengtis savo rašinius iliustruoti 
atitinkamomis nuotraukomis. Norint, kad 
šie jaunimo skyriai turėtų pasisekimą, 
nuotraukos iš jaunimo veiklos yra būtiny
bė. Kiekvienam yra labai įdomu ir ma
lonu pamatyti save ar savo draugus spau
doje.

Tuose skyriuose turėtų (būti ne tik veik 
los aprašymai, korespondencijos, bet ir 
įvairūs skelbimai: apie jaunimo 
sus, stovyklas, kursus.

Labai būtų naudinga, kad tie 
skyriai turėtų patarėjus, kurie
į įvairius jaunimo klausimus, išspręstų jų 
problemas, duotų patarimų. Jie galėtų 
jaunimui patarti, kokią šaką pasirinkti 
savo studijoms, kaip sugyventi su tėvais 
ir su draugais, nes gyvenime įvyksta vi
sokių nesusipratimų.

Norint jaunimą daugiau įtraukti lį lie
tuvišką spaudą, neužtenka tik į jaunimą 
kreiptis, reikia kreipti dėmesį ir į tėvus. 
Yra jaunuolių, studijuojančių universite
tuose, kur nėra daugiau lietuvių, kur tie 
studentai neturi jokių ryšių su kitais lie
tuviais. Tėvai turėtų jiems užsakyti lie
tuviškų laikraščių ar žurnalų, kur yra 
jaunimo skyriai. Lietuviška spauda jiems 
padės išlikti lietuviais, neužmiršti savo 
kalbos, nenutrūkti visiškai nuo lietuviš
kos veiklos.

Norint, kad jaunimas labiau pamiltų 
lietuvišką žodį, neužtenka tik paskaityti 
vieną ar kitą laikraštį, reikia susidomėti 
ir novelėmis, romanais, poezija. Romanų 
ar novelių rašytojai turėtų stengtis dau
giau rašyti apie dabartinį gyvenimą, ku
ris jaunimui yra pažįstamas, o ne apie 
praėjusius senovės laikus. Jie galėtų pa
liesti ir dabartinio jaunimo problemas. 
Tokius veikalus jaunimas tikrai skaitytų. 
Dabar jaunimas vis skundžiasi, kad lie
tuvių išleidžiamos knygos jam visai neį
domios, nuobodžios, nesuprantamos. Rei
kėtų kreipti dėmesį ir į leidžiamų knygų 
žodyną, kad jis nebūtų per daug sunkus.

Bet mes, jaunuoliai, neturime tik lauk
ti, kad vyresnieji mums padėtų. Turime 
mes patys pradėti, o tada ir iš jų susilauk 
sime pagalbos. Tad skaitykim, rašykim, 
kalbėkim lietuviškai. Nieko nelaukim, 
pradėkim darbą dabar!

Fantastiška Plokštele!

Netrukus pasirodys

Pirmoje pusėje: Dangus griūna — 
Gužučio ir Gervės piršlybos — Milži
nai — Našlaitėlis ir Milžinas — Slibi
nas Devyngalvis — „Kuriu, kuriu pe
čiukų“.

Antroje pusėje: „Ein Saulelė aplin
kui dangų“ — Perkūno ginčas su Vel
niu — Plungės Pilies kalnas — Eglė, 
žalčių karalienė.

Šią įdomią, puikiai pagamintą, tin
kamą ne tik vaikams, bet ir suaugu
siems pasiklausyti plokštelę galima 
užsisakyti:

Vilnius Records, 2127 rue Guy,
Montreal, Quebec, H3H 2L9, 
Canada.

„ETNINIAI“ BALSUOTOJAI
jrt.v utmoaratų Partija susxato vėl pa- 

trauz.li savo pusėn vadinamuosius „etni
nius ■ ~aisuotojus, ypač Viaurio-nyių nu
ropos Kilmes ameriAiecius, jsKanant H 
lietuvius, naujieji imigrantai ar „etni
niai" ameriKieciai beveiK istlsą šimtmeti 
ouvo vienas iš DemoKratų Raitijos Kerti
nių asmenų Ir paprastai batsuouavo uz 
aemoKiatus. račiau 1980 m. rinzimuosc 
daugelis jų perejo l respubliKonų pusę. 
Kai Kurie „etniniai“ ameriKieriai jautėsi, 
saa uemosratų r-arlija juos „apleido", su 
telKUSi dėmesį l rasines mažumas, mote
ris ir jaunimą. Kiti mano. Kad respuolt- 
Konai kiečiau pasipriešina iviasKvos užma
čioms ir tvirčiau gins Rytų nuropos lais
ves reiKalą.

Toms „paklydusioms avelėms“ susigrą
žinti neseniai buvo sudaryta „DemoKiaių 
Etninė Taryba“, kuri gyvai reiškėsi liepos 
mėnesį San Francisko mieste įvykusiame 
Demokratų Partijos suvažiavime. Tarybos 
lietuvių skyriui vadovauja SLA pirminin
kas Povilas Dargis. „Laisvosios Europos * 
radijo korespondento liepos 17 d. prane
šimu, Taryioos pirmininkai, Senatorius 
Dennis DeConcini ir lenkų kilmės Kong
resmene Mary Kaptur, San Francisco su
važiavimo metu pabrėžė, kad jei Demok
ratų Partija nori laimėti šių metų rinki
mus, ji turi atgauti prarastus „etnikus“. 
DeConcini apskaičiavimu, „etniniai“ ame 
rikiečiai sudaro 20-25 milijonų balsuoto
jų „armiją *. Pasak jo, pusė jų 1980 me
tais visai nebalsavo, o 60 procentų balsa
vusių pasisakė už Reaganą.

DeConcini perspėjo Demokratų platfor
mos redagavimo komitetą, kad karinis 
biudžetas nebūtų perdaug sumažintas.

Anot jo, „etniniai“ amerikiečiai jaučia, 
kad „stiprios karinės pajėgos reikalingos 
apginti žmogaus laisves ir teises. Dauge
lis etninių amerikiečių turi draugų ir gi
minių komunistų valdomose šalyse, kur 
žmogaus teisės paprasčiausiai neegzistuo
ja. Sovietų Sąjunga ir jo bendrininkai 
dažnai elgiasi taip, lyg žmogaus teises ga 
rantuojančios sutartys niekad nebūtų bu
vusios pasirašytos“. DeContini taip pat 
reikalavo, kad demokratai nedviprasmiš
kai atmestų „komunistinio pasaulio tiro
niją“. Geriausia JAV-ių politika esanti to
ji, kalbėjo jis, kuri remia laisvės reikalą 
ir atpalaiduoja pavergtas tautas pančio
jančius varžtus; reikia vengti tokios po
litikos, kuri sustiprintų priespaudos sis
temą.

oalutinį atsakymą 'į Demokratų Parti
jos pastangas atgauti prarastus „etninių“ 
amerikiečių balsus suteiks lapkričio mė
nesį įvyksiantys Amerikos prezidento rin
kimai. (Elta)

LANKYTOJŲ ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS
Šią vasarą Lietuvoje lankęsi užsienio 

lietuviai pasakoja apie „nervingą nuotai
ką“ tėvynėje. Tautiečiai labiau bijo susi
tikti ir pasikalbėti su turistais. Milicija 
ir KGB atidžiau seka lietuvius, kurie ban 
do nuvykti pas gimines provincijoje. Bent 
dviem atvejais KGB agentai suėmė nu
važiavusius be leidimo pas gimines; jie 
buvo nubausti 30-50 rublių pinigine bau
da ir grąžinti atgal į Vilnių. Kalbama, 
kad pastaruoju metu Lietuvoje buvo nu
žudyti du patriotiškai nusiteikę lietuviai, 
panašiu būdu kaip Helsinkio grupės na
rys kun. Laurinavičius. (Elta)

„EUROPOS LIETUVIO* 
REDAKTORIAMS

Neseniai gavau laišką iš v.s. V. Bace
vičiaus, dalyvavusio šv. Kazimiero su
kakties minėjimo kongrese Toronte. Laiš
ke rašoma, kaip vieno simpoziumo metu 
Anglijoje gyvenantis skautas apibūdino D. 
Britanijos skautų vadovus.

Prašau išspausdinti šį laišką „Europos 
Lietuvyje*, kad skaitytojai perskaitytų ir 
susidarytų savo nuomonę dėl pareikštų 
nepagrįstų užmetimų vadovams, kuriems 
tai sukėlė ne tik nusistebėjimą, bet ir pa
sipiktinimą. v.s. Br. Zinkus

Rugsėjo 14 d., 1984 m., 
Cleveland, O.

Mielas Skautininke Broniau,
Man teko dalyvauti Lietuvos globėjo 

šv. Kazimiero 500 metų sukakties minėji
mo kongrese Toronte.

Teko dalyvauti simpoziume „Religinė 
išeivijos jaunimo orientacija — kas stip
rina ir kas silpnina jo tikėjimą“. Simpo
ziumą pravedė dauguma ateitininkijos na
rių kaip: G. Juozapavičiūtė-Petrauskiene, 
L. Gustaitytė-Underienė, R. Lukoševičiū- 
tė-Kurienė, dr. S. Jaukauskas 
kler. E. Putrimas,
sudarė katalikų organizacijos 
veikėjai, kunigai, seselės, vysk. A. Deks- 
nys, vysk. V. Brizgys, vysk. P. Baltakis, 
OFM. Tame simpoziume buvo daug pasi
sakymų įvairiais veiklos klausimais. Su-

ir stud.
Auditoriją dauguma 

nariai ir

sidariau nuomonę, kad jaunimo organiza
cijos silpnėja iš dalies ir dėl kunigų kal
tės.

Savo nuomonę pareiškė ir toks S. Kas
paras iš Didž. Britanijos ir, rodos, priuė- 
jo, kad ir jis skautas. Jis pasakė: „Ang
lijos stovyklose skautų vadovai neragina 
eiti išklausyti šv. Mišių. Kas nori, tas 
eina. Todėl ir skautai neeina**. Dar pridū
rė: „Va, kokie pas mus skautų vadovai!“ 
Vienu žodžiu: viešai į savo lizdą priteršė.

Mano supratimu, skautai sekmadienių 
ir šventadienių šv. Mišias išklauso ir da
lyvauja jose be jokių raginimų — tai pa
reiga.

Darbo dienomis ir skautams nėra pri
valoma visiems eiti išklausyti šv. Mišių. 
Skautai stovyklose turi užsiėmimų ir įvai
rių darbų. Pvz., Romuvos stovykloje, Ka
nadoje, yra visad trumpos Mišios valgyk
loje prieš pusryčius. Ten tokia nusistovė
jusi tvarka. Yra gražu.

Aš manau, kad brolio S. Kasparo toks 
pasisakymas turėtų >būti mūsų organiza
cijos vadovų suvažiavime iškeltas. Ma
nau, kad tas įvykis buvo ne vietoj.

Kartais kitos organizacijos ar kunigai 
į skautus žiūri su nepasitikėjimu. Dabar 
brolis S. Kasparas ir patvirtino jų galvo
seną. Noriu pasakyti: skautas tarnauja 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, šį šūkį skau
tai vienodai pildo. Skautas turi būt ti
kintis. Tuo skautybė yra pagrįsta.

Budžiu!
v.s. Vladas Bacevičius

KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

INGMAR BERGMANO
„FANNY & ALEXANDER*

veika-

pava- 
vardu

pa- 
gy- 
ap-

žymiausias Švedijos filmų režisierius 
Ingmar Bergman gimė 1918 m. liepos mėn. 
14 d. Uppsaloj, Švedijoj. Jo tėvas buvo 
griežtas liuteronų pastorius, savo šeimą 
laikęs stiprioje drausmėje, už menkus 
nuklydimus sunkiai bausdavo. Jaunasis 
Ingmaras daug kartų buvo uždarytas 
tamsiuose kambariuose ar spintose.

Toksai kietas auklėjimas jaunuoliui 
liko didelę įtaką ir savotišką kartelį 
venimu plačiąja prasme. Jis pradėjo
linką stebėti, tarsi dvigubu ar keleriopu 
žvilgsniu, nujausti ar spėti įvykius bei ga
limybes, kitiems visiškai galvon neatei
nančius. Jis įprato aplinkoj matyti dau
giau blogio, nei iš tiesų yra, o gėris te
buvo tarsi atsitiktinis spindulėlis, nety
čiomis Išsprūdęs piktybių pilnoje visuo
menėje.

Ingmaras teatru ir vaidyba pradėjo do
mėtis, teturėdamas penkerius metus — 
vos pamatęs pirmą vaidinimą. Jam buvo 
keista, kad žmonės kalbėjo ir elgėsi visai 
kitaip, negu gyvenime. Turėdamas devy
nerius metus, jau grupavo savo lėlytes, 
su jomis žaidė, pasislėpęs po stalu.

Kaip filmų rašytojas pasirodė ir iškart 
pagarsėjo 1941 metais, panaudojęs vieną 
savo gausių novelių, vardu ,;Hets“, kurią 
amerikiečiai išsivertė į „Torment“, o ang
lai į „Frenzy“. Filmo direktorius Alf. Sjoe 
iberg. Nuo to laiko Ingmar Bergman var
das liko filmų pasaulyje. Apie jo filmus 
parašyta daugybė recenzijų, kritikų, o 
apie jį — knygų. Kiekvienas, bent kiek 
besidomintis filmais, žino to nuostabaus 
autoriaus ir režisieriaus vardą, kartais

net pagal jį matuoja kitų filminių 
lų vertę.

Paskutinysis I. Bergman filmas 
dintas Fanny & Alexander. Fanny
vadinama viena pagrindinių veikėjų — 
motina, o Aleksandru — visų svarbiau
sias vaidintojas, paauglys berniukas.

Filme daug autobiografinių davinių, be 
abejo, skirtingai paįvairintų, nuspalvintų, 
apgaubtų paslaptimi, spėliojimais, mistika, 
simbolika. Kiekvienas žiūrovas kitaip su
pras, skirtingai vertins.

Įvairių filmų kritikų nuomone, šis ilgas, 
net 191 minučių, filmas yra vienas geriau 
šių 1983 m. filmų. Išskiriamas, aukštai 
vertinamas dėl meninės režisūros, gero fil 
mavimo, puikių kostiumų, savito direkto
riavimo, pripažintas geriausiu Švedijos 
1983 m. filmu.

Veiksmas vyksta 1905 m. Švedijoje, 
daugiausia turtingoje šeimoje. Stebina 
prabanga, meniškumas, aukšta kultūra, 
drausmė, nedvejotinas paklusnumas. Ypa 
tingai dideli skirtumai nuo šių laikų 
nuotaikų, kuriomis, bent Amerikoje, sten 
glamasi visiems įbrukti vienodiškumo 
kultą.

Filmo režisūra įdomi, turinti netikėtu
mų, dažnai intriguojanti. Įvesta tiek daug 
veikėjų, kad kai kurie yra visiškai nerei
kalingi, vos pasirodę, dingsta, nėra kaip 
pateisinti jų įvedimo. Per daug mistiško 
simbolizmo, kur mirusieji vaikščioja, mi
rusieji netgi kalba ir patarinėja. Ilgai
niui nesinori tikėti tokia gausia vaiduok
lių aplinka.

Įdomiai pavaizduoti charakteriai, nors 
vietomis jaučiasi pereigingumas, laiko už- 
kišimas. Eilė charakterių ilgai atmintini 
ir įdomūs. Tačiau yra pasikartojimų, 
trukdančių filmo spindesiui.
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Kronika
KAS—KADA —KUR
Lietuvių kultūros instituto suvažiavi

mas Romuvoje — spalio 19-21 d. Bus skai 
tomos 5 viešos mokslinės paskaitos.

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje — spalio 26-28 d.

DBLS Tarybos posėdis — spalio 20 d. 
Derbyje.

Isklimingos pamaldos Koelno katedroje 
už Persekiojamą Bažnyčią ir šv. Kazimie
ro minėjimas — spalio 6 d. Pamaldas lai
kys vysk. Klaus Diek. Pradžia 15 vai. Visi 
Vokietijos ir kaimyninių valstybių lietu
vis! kviečiami gausiai dalyvauti.

Pabaltiečių Jaunimo Savaitgalis II — 
Rugsėjo 28-30 dienomis, Catthorpe Manor, 
nr. Rugby. Programa ruošiama, daugiau 
žinių galima gauti iš DBLJS.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

Tradiciniai Boltono lietuvių šokiai — 
spalio 20 d.. Ukrainiečių salėje, 99, Castle 
St., Bolton.

Lietuviškas kopūstų ir dešrų vakaras— 
spalio 13 d., šeštadienį, Londono Liet. 
Sporto ir Soc. klube.

DVI KOREKTŪROS KLAIDOS
Praėjusią savaitę straipsnyje „Lietuvių 

Namų remontas“ (įsiterpė dvi klaidos. Už 
metalinio priestato pastatymą reiks mo
kėti ne 3000 sv., kaip buvo išspausdinta, 
ibet 3500 sv. Be to, (buvo išleistas pažy
mėjimas, kad prie išvardintų sumų rei
kia pridėti numatomas profesinių patar
navimų išlaidas (3000 sv.)

SALAKAS — ZARASŲ APSKRITY
Straipsnyje apie sukaktuvininką K. Bi- 

vainį (šio nr. 2 psl.) išspausdinta, kad Sa
lakas yra Utenos apsk. Ištikrųjų turėjo 
būti pažymėta, kad Zarasų.

SĄSKRYDIS NOTTINGHAME
v

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 22 d., DBLS 
Nottinghamo skyrius, bendradarbiauda
mas su DBLS kultūrinės veiklos komisija, 
Nottinghamo Ukrainiečių salėje, Tautos 
šventės proga, surengė lietuviškųjų meno 
pajėgų koncertą ir tuo pačiu tradicinį lie
tuvių sąskrydį, kuris jau keleri metai 
vyksta vis skirtingose vietose. Jr šį kar
tą ne tik patys rengėjai, bet ypač visi da
lyviai galėjo pasidžiaugti tokiu gausiu su
buvimu ir pasigėrėti menine programa, 
kuri nebuvo perkrauta, įdomi ir įvairi. 
Didesnės ekskursijos autobusais (atvyko 
iš Stoke-on-Trento, Londono ir Bradfordo, 
mažesnės grupės — nuosavom mašinom. 
Iš viso buvo daugiau kaip 350 žmonių, jų 
tarpe nemaža jaunimo. Atsilankė ir Uk
rainiečių skyriaus pirmininkas ir Klubo 
šeimininkas.

Prieš pradedant koncertą, DBLS pirmi
ninkas J. Alkis trumpa kalba, lietuviškai 
ir angliškai, ne tik nušvietė Tautos šven
tės reikšmę, bet ir prisiminė šiais metais 
minimą tragišką sukaktį — 40 metų nuo 
didžiojo lietuvių egzodo iš savo tėvynės.

Meninė dalis pradėta eilėraščiais, ku
riuos deklamavo patys jauniausieji — 
Samantha Milne ir skautas Algis Gaspe- 
ras. Po jų sekė Genovaitės ir Vacio Alek
navičių dueto dainos: „Ateisiu“ ir „Obe
lėlė ir upelis“. Šiais metais sukūrę nau
ją lietuvišką šeimą, šie abu dainininkai 
ne tik pasižymėjo Nottinghamo chore, bet, 
kaip matėme, maloniai nuteikia klausy
tojus gražiu susidainavimu ir savo (balsų 
lyriškumu. Reikia tikėtis, kad šis duetas 
tobulės naujom dainom ir plačiau rodysis 
Ketuvi'škuose parengimuose.

Londono jaunimo .Lietuvos“ tautinių 
šokių grupė smagiais „Suktinio“ ir „Su
batėlės“ šokiais užsipelnė katučių.

O tuoj po šokių — staigmena! Dar ne
girdėtas ir daugelio iš viso dar nematy
tas, kažkoks naujas Algis scenoje! Drau
ge su mūsų veikliuoju draugu Vincentu 
O*Brienu, jam akompanuojant pianinu,— 
duetas. Prieš pradedant, A. Šveikauskas 
prisistatė kaip kuklus dainos mėgėjas ir 
tik iš reikalo kartu su Vincentu bandy
siąs lietuviškai užtraukti. Ir užtraukė abu 
naują, iki šiol negirdėtą, iš Lietuvos atsi
vežtą dainą (Algis dar neseniai iš ten). 
Daina sujaudino visus ne tik savo melodi 
ja, bet ir jautria žodžių lyrika. Po jos 
sudainavo kitą, ir vėl naują, negirdėtą. 
Pirmasis Algio debiutas mūsų tarpe bu

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

MIRĖ KUN. J. BUDRIKIS
Telšių vyskupija vėl neteko vieno kuni

go. Rugsėjo 8 dieną mirė Pajūralio para
pijos, Šilalės rajono, klebonas kun. Juli
jonas Budrikis. Velionis buvo gimęs 1912 
metais, kunigu įšventintas 1942 metais. 
Taigi buvo sulaukęs 72-jų metų amžiaus. 
Kun. Julijonas Budrikis be Pajūralio ap
rūpino dar kitas dvi parapijas: Tenenių, 
tame pačiame Šilalės rajone, ir Stemplių, 
Šilutės rajone. Taigi po jo mirties trys 
parapijos lieka be kunigo. Telšių vysku
pijoje jau arti šešiasdešimties parapijų 
neturi savo kunigo. Iš dvylikos šiemet 
Kauno Kunigų seminariją baigusių kuni
gų tiktai trys teko Telšių vyskupijai. Šio
je vyskupijoje kunigų stoka yra labiau
siai jaučiama. Pajūralio klebonas yra jau 
ketvirtas šiemet Telšių vyskupijoje ir aš
tuonioliktas Lietuvoje miręs kunigas.

Kun. J. Budriko laidotuvės įvyko 
Pajūralyje rugsėjo 11 dieną.

Boltonas
MIRĖ LEONAS SABAN SKIS

Vietinis lietuvių skyrius nustojo dar 
vieno susipratusio tautiečio L. Sabanskio, 
kuris mirė rugsėjo 4 d.

‘Leonas gimė Rusijoje 1910 m. gegužės 
1 d. Atvykęs į Angliją jis dirbo įvairiose 
srityse ir vienu laiku buvo išvažiavęs į 
Ameriką. Jis buvo susipratęs lietuvis ir 
dalyvaudavo susirinkimuose nuo pačios 
skyriaus gyvavimo pradžios. Beveik vi
sus metus jis sirgo vėžio liga, bet jo mir
tis vistiek buvo didelis smūgis šeimai ir 
vietiniams lietuviams.

Leono laidotuvės įvyko rugsėjo 11 d. ir 
jų apeigas atliko kan. V. Kamaitis. I 
Tonge kapines jį palydėjo didokas Bolto
no lietuvių būrelis. Jis paliko našlę, ke- 
turius sūnus ir dukterį.

Leonai, tebūnie Tau lengva svetima že
melė.

vo atžymėtas penketuku!
Milda Zinkutė (obojum) ir Aleksas Sa- 

dula (pianinu) puikiai išpildė šiuos kūri
nius: „Ramunėlė“, „Oi greičiau, greičiau“ 
ir „Mano rūtos“.

Nottinghamo iškilioji solistė Vida Gas- 
perienė, pianinu akompanuojama dukre
lės Rimos, pradžiugino klausytojus S. 
Šimkaus harmonizuotomis liaudies daino
mis.

Po solistės dainų, scenoje vėl .Lietu
vos“ šokėjai. Šį kartą sušoko „Rugučius“ 
ir „Suk, suk ratelį“.

Nottinghamo mišrusis choras, jų tarpe 
matėsi ir svečių dainininkų, atliko Čiur
lionio „Beauštant! aušrelė“. Strobes har
monizuotą liaudies dainą „Tykus buvo 
vakarėlis“, Karoso „Stikliukėlis“, Šim
kaus „Vakarinė daina“, „Aguonėlė“ ir 
Vanagaičio „Kur giria žaliuoja“. Dainuo
jant „Aguonėlę*, Algis Šveikauskas pra
vedė ratelį, pakviesdamas į jį mėgėjus iš 
salės.

Chorui dirigavo pasikeisdami sol. V. 
Gasperienė ir muz. V. 0‘Brien.

Programos pranešėjais buvo Romas 
Juozelskis (lietuviškai) ir Ingrida Pet
rauskaitė (angliškai).

Pasibaigus meninei daliai, programos 
pranešėjas DBL Jaunimo S-gos pirm. R. 
Juozelskis tarė trumpą padėkos žodį: 
„Mieli Tautos šventės ir sąskrydžio daly
viai, šiandien man tenka pareiga nuošir
džiai padėkoti dalyviams, rengėjams ir 
programos atlikėjams. Ačiū mūsų mie
liems deklamuotojams, kurie išreiškė Lie
tuvos meilę, jos grožį, jos ilgesį. Linkiu 
jums visiems tapti Maironiais. Ačiū mu
zikantams Mildai ir Aleksui. Nuoširdus 
ačiū šokių grupei „Lietuva“ už nuotaikos 
praskaidrinimą, chorui už gražias, melo
dingas dainas. Daina tai mūsų paguoda: 
ji išreiškia džiaugsmą, ilgesį, ryžtą ir var
gus. Linkiu, kad jūsų dainos skambėtų 
po šalis plačiausias. Per sąskrydį mes at
liekame patikrinimą, kiek dar yra mūsų 
šiame krašte ir kiek mes pajėgūs. Linkiu 
kiekvienam geros nuotaikos linksmai pra
leisti vakarą, ir iki malonaus pasimaty
mo sekančiame sąskrydyje“.

Angliškai jo žodį sutrumpintai išvertė 
I. Petrauskaitė.

Pabaigoje, visiems programos atlikė
jams susirinkus scenoje, V. Gasperienei 
buvo įteikta gėlių puokštė, kurią ji išdali
jo dainininkams ir muzikantams, ir J.
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Vos spėjo naujųjų mokslų metų ati
darytojai padėti medinių klasių patal
pų (barako) šventinimo krapylas ir 
kelią pertkirpusias žirkles, sekančią die 
ną naujutėliame barake jau pamokos! 
Gimnazistai greitai įaugo į kuklias 
klases: jos kvepia šviežiu medžiu, kal- 
kiškai nekaltos ir jaukios, o už langų 
(tiek daug klevų ir kaštanų žalumos! 
Sunkiau mokytojams: per penkių mi
nučių pertrauką reikia suskubti nulėk
ti į mokytojų kambarius ir atsinešti 
klasių dienynus, susigraibyti mokslo 
priemones ir pataikyti siauroku kordo- 
riurni į ieškomą klasę. Koridorius vos 
sieksnio platumo, — lyg vienos kryp
ties gatvė. Apkūnesni jame nukenčia, 
užtai džiaugiasi visokie jaunystės ku
pini išdareivos: beskubančiam koją 
pakiša, pašonėn stukteli, ir visada 
spėja nekaltai dingti iš budinčiojo 
mokytojo akių.

Mėgsta gimnazistai savo naują me
dinį lopšį, tik ne jo .^barako“ vardą. 
Barakas atsiduoda neskania karo pra
eitimi, o daibar joks karas, nebent su 
mokytojais dėl pažymių. Vienas nese
niai iš Lietuvos atvykęs gimnazistas 
ir sako: „Kodėl vadinti medinį namą 
baraku, kodėl ne svirnu? Juk čia tiek 
lietuviškumo, tiek klėties vasariškos 
nuotaikos, o prie to dar mokytojai čia 
supila mokslo aruodus. Taip mūsų 
gimnazija turi „mokslo svirną“!

Per dvi savaites naujieji mokiniai 
iš Ameriką vieni pilnai įleido jaunas 
šaknis į gimnazijos kietoką dirvožemį, 
kiti dar dairosi atgalios: mamytės bu
vusios dosnesnės ir namuose laisvės 
glėbiai! Bendrabutyje gyventi ir su
gyventi reikia (gabumo, kantrybės, at- 
siž valgos.

Mokslo vežimas greičius jungia vis 
aukštyn: per dvi savaites jau kone 
ketvirtuoju pirmyn! Tempą truputį 
pristabdo dažnoki (trukdymai: tai kny
gų ar vadovėlių pristinga, tai reikia 
pergrupuoti klases į tarpklasinius kur
sus, tai perstatinėti pamokų tvarkaraš
tį pagal mokytojų poreikius ir mokinių 
pageidavimus. Iš pradžių susirinkusi 
lyg beformė jaunimo minia, keliant 
tempą, įgauna ryškius klasių bruožus

Alkis tarė visiems padėkos žodį, pasveikin 
damas ir DBLS Nottinghamo skyriaus il
gametį pirmininką K. Bivairiį, kuriam tą 
dieną suėjo 65 metai. Skyriaus vardu svei
kino valdybos narys J. 'Kičas. Sukaktuvi
ninkui buvo įteikta dovana. Į sveikinimus 
ir linkėjimus atsakydamas, K. Bivainis 
padėkojo ir pažymėjo, kad tik visų bend
romis pastangomis ir solidarumu per tuos 
ilgus metus buvo įmanoma atlikti daug 
darbų.

Visi susirinkusieji sugiedojo jam „Ilgiau 
šių metų!“

Tautos šventės minėjimas ir didysis lie
tuvių sąskrydis (baigtas Tautos himnu.

O po to jau sekė šokiai, pasivaišinimas, 
atnaujinimas senų pažinčių ir linksmas 
pasižmonėjimas. Svečiai buvo gražiai pa
vaišinti ir turėjo progos išbandyti laimę 
turtingoje loterijoje, kurią organizavo 
jaunimas. Dėmesį patraukė ir jų stendas, 
kuriame, kas norėjo, galėjo įsigyti įvai
rių lietuviškų dalykėlių: plokštelių, marš
kinėlių, ženkliukų, įvairių automobiliams 
vyčiukių ir plakatėlių, gintaro dirbinių 
ir kt.

Greit prabėgo laikas, atėjo vidurnaktis. 
Reikėjo sėst į mašinas ir autobusus, ir 
sudie iki sekančio karto!

Padėka ir pagarba rengėjams.

PAMALDOS
Manchesteryje — rugsėjo 30 d.. 12.30 

vai.
Nottinghame — rugsėjo 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame — rugsėjo 30 d., 11.15 
vai., Židinyje.
Coventry — rugsėjo 30 d., 14 vai., 
Šv. Elzbietoje už a.a. Stasį Kotavičių 
ir po to 'kryžiaus šventinimas ant jo 
kapo.
Glaucesteryje — spalio 6 d., 12 vai., 
Šv. Petre.
Stroude — spalio 6 d., 17 vai.. Beeches 
Green.

W olverhamptonas
ROŽINIS

Rožinis — spalio mėn 6 d., 5 vai p.p., 
prie išstatyto švč. Sakramento, 38 Park 
Rd., East Wolverhampton, priėš West 
Parką.

Prašome artimesnes kolonijas jungtis 
į šį svarbų maldos žygį. N. Narbutienė 

n
i

su prestižo ir mokslinio pilnumo ap
raiškom.

Gal jokioj kitur pasauly gimnazijoj 
nėra tide vidinių problemų, kiek mū
siškėj. Apie jas raudas ir lamentacijas 
gali sudėti ypač mokytojai. Kone kiek 
vienoje klasėje, o ypač vidurinėse, rei
kia vargšui pedagogui sugebėti dėsty
ti trimis ar net keturiomis kalbomis! 
Tą patį mokomąjį dalyką (perduoti ke
liom kalbom. Vieni mokiniai tesupran 
ta tik lietuviškai, kiti — tik „bitte 
deutsch sprechen“, treti „only eng- 
lish“, o kai kas — „hablamos espa- 
nol“. šios gimnazijos mokytojams 
„skaistyklos laikas“ įskaitomas tuo, 
kad reikia savy atkentėti trejų ar dau
giau mokytojų nedalią. Bet mokyklos 
dvasia paveiki: žiūrėk, į mokytojo 
trūkstamos kalbos spragą įšoka koks 
keliakaibis mokinys: jis ar ji verčia 
savo klasės draugams dalykus, ko jie 
nesuprato. Pagarba!

Vos spėjo mokiniukai dviračiais su
sipažinti su apylinkėmis, vos sumezgė 
pasivaikščiojimais gamtoje tarpusavio 
pažintis, ėmė darytis parke smagu, na 
ir pradėjo lyti. Ką sakau, ne lyti, o 
liūtimis skandinti. Pasėkos čia pat: 
jautresnės nosys ėmė rausti, gerklėse 
springo kažkokie kunkulai, aikys ki- 
nietiškai susiaurėjo — sloga, gripas! 
Išretėjo klasės — kamšatis ligonių 
kambariuose. Nei vitaminais, nei cit
rinomis neatsiginsi nuo nevidonių bak
terijų. O ką daryti, kai prieš akis Tau
tos šventė! Programa ėmė irti: nei me
lodingai sudainuosi, mei vaidinimą pa
statysi.

O visgi ji pavyko, ta Rugsėjo Aš- 
Juintoji! Kas Vytautui nepavyko, tą 
įstengė gimnazijos mokytojai Bronė, 
Marytė ir Arvydas su žvaliomis gimna
zistėmis — karūnuoti savo tautą. Tie
sa, į dainas įstrigo gaidų ženklais ne
pažymėti kosuliai, tačiau merginos at 
liko meninę programą kaip vaidilu
tės. Jos nuvedė publiką tautos praei
ties tiltu ir ateities plačiu koridoriumi 
prie Nemunėlio, kurį myluoja žydin
čios ievos, jos prašė Praamžiaus lai
minti gediminišikas visų lietuvių pas
tangas, jos giedojo dainelę apie amži
ną Lietuvą, be kurios jausmai žūva 
svetur kalinio širdyje.

Mokytoja Bronė tikėjo tuo, ką sakė 
bręstantiems lietuviukams: tėvai, ne
norėdami iš (gyvenimo prasmės išnyk
ti, sukūrė pratęsiančių vertybių gyve- 
nipią. Ar jie liks gyventi savo dainose, 
papročiuose, istorijoje, 'tikėjime Lietu
va, priklausys nuo jaunimo nusiteiki
mo prisiimti tas vertybes.

Skaidrėmis, parinktais kelrodžiais

Manchesteris
RAMOVĖNŲ BALIUS

Rugsėjo 15 d. L.IK.V.'S-gos „RAMOVES“ 
Manchesterio skyrius surengė M. lietu
vių klube pobūvį-ibalių, kuriame dalyva
vo 32 žmonės.

Pobūv*į atidarė ir pravedė ramovėnų 
pirm. K. Murauskas, maldą sukalbėjo V. 
Bernatavičius.

Po pirmųjų tostų ir užkandžių, pirm. 
K Murauskas tarė žodį ir už gardaus 
maisto pagaminimą padėkojo šeiminin
kams, kurie buvo J. ir K. Verbickai ir 
E. (Murauskienė.

Ramovėnus sveikino ir gražios kloties 
linkėjo klubo vardu pirm. V. Bernatavi
čius, Biuletenio vardu A. Podvoiskis, Mo 
terų R. „RŪTA“ sekr. A. Podvoiskienė.

Naujiena buvo dar ir ta, kad K. Ta
mošiūnas įstojo į ramovėmis, atsiutė už
pildytą pareiškimą ir laišką, kurį pers
kaitė V. Motuzą, ir 10 svarų auką ramo- 
vėnų skyriui.

Pobūvis praėjo visų pakilioje nuotai
koje. A. P-kis

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Savo įsisteigimo dešimtmečio proga, 

Lietuvių Filatelistų Draugija „Vilnius“ 
rugsėjo mėn. 29 ir 30 d.d. Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose (121, 
Middleton Rd., Crumpsall, Manchester, 8) 
rengia

Pašto ženklų parodą.
Joje daugumoje bus išstatyti Nepriklau 

somos Lietuvos pašto ženklai, vokai ir 
atvirukai bei lietuviški pinigai. Tuo pat 
metu vyks

Lietuviškų audinių paroda.
Paroda bus atidaryta:
šeštadienį, rugsėjo 29 d. — 1-10 vai;
sekmadienį, rugsėjo 30 d. — 1-8 vai.
Kviečiame visus parodą kuo gausiau 

aplankyti.
L.FJD-jos „Vilnius“ valdyba 

ir 'mintimis, lydima patriotinių poetų, 
mokytoja Marytė po Lietuvą apve
džiojo tuos, kurie dar gyvos Lietuvos 
nematę, o tik pamokų Knygose girdė
ję, kuriems tėvų šalis teouvo popieri
nė, kuriems nešvietė Lietuvos septy
nios saulės. O kad ši akimis, ausimis 
ir širdimis kelionė nesibaigtų šventės 
salėje, klasėse mokiniai toliau gilino
si varžybų lapuose tautos istorijos 
klausimais. Ir vykusiai, našiai, verti 
premijų!

Šią Lietuvio ir Tautos šventę pra
dėjo abudu gimnazijos kapelionai su 
abiejų konfesijų jaunimu, jų giesmė 
mis, tautos ir ateitininkų vėliavomis, 
garbės sargybomis. Tarpusavy linkė- 
darni, spausdami dešines, krikščioniš
kos taikos, ramybės bei lietuviškos 
stiprybės, maldininkai, atrodo nuošir
džiai jungėsi ir su lietuviais Šiluvoje, 
viename tautinės rezistencijos centrų, 
šios pamaldos buvo kartu ir visai nau 
jų lietuviškų giesmių premjera: trupu
tį nedrąsi, bet viltinga ateitimi, švie
žumu. Kad giesmėmis išvargintas 
gerkles nepultų akiplėšos gripo bakte
rijos, prie durų dalyvius pradžiugino 
vitaminingos citrinos. Šventęs

Lietuviai
pasaulyje

PLB PIRMININKAS KANADOJE
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir

mininkas Vytautas Kaimantas su žmona 
Gražina rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte, 
Kanadoje, dalyvavo Šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukakties proga įvykusiame 
Religiniame pasaulio lietuvių katalikų 
kongrese. Ta proga ten susitiko su Lietu
vių Bendruomenės darbuotojais prel. P. 
.Ragažinsku iš Brazilijos, kun. J. Petro
šiumi iš Prancūzijos, kun. J. Giedriu iš 
Urugvajaus ir dr. V. Dambrava iš Vene
suelos. Kongrese taip pat dalyvavo ir 
PLB vicepirmininkė Milda Lenkauskienė 
su vyru dr. Edmundu Lenkausku. Kartu 
su Kanados Lietuvių Bendruomenės pir
mininku Algiu Pacevičiumi ir vicepirmi
ninku Vytautu Bireta PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas turėjo 'bendrą pokal
bį su VLIKo pirmininku dr. Kaziu Bobe
liu apie PLB ir VLIKo atstovų vykstan
čius pasitarimus. Religinio pasaulio lietu
vių katalikų kongreso rengimo komitetui 
vadovavo buvęs PLB pirmininkas dr. Juo
zas Songaila:

INŽ. V. IZBICKAS SVEIKSTA
Inž. Vytautas Izbickas buvo susirgęs 

ir dabar po operacijos sveiksta savo na- 
muoste prie Bostono. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo narį ir buvusį JAV 
LB Tarybos pirmininką Izbicką aplankė 
(PLB pirmininkas Vytautas Kamantas ir 
abu pasitarė apie lėšų telkimą Lituanis
tikos katedrai Illinois universitete Chica- 
goje. Vytautas Izbickas yra daug pasidar
bavęs per eilę metų šią katedrą organi
zuojant ir jai lėšas telkiant.

P. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
Venesuelos didieji laikraščiai ir televi

zijos stotys plačiai pranešė apie Karaite 
neseniai įvykusį aštuntąjį Pietų Ameri
kos lietuvių kongresą. Tuo būdu buvo at
siektas vienas iš pagrindinių kongreso 
tikslų — supažindinti kitataučių visuome
nę su Lietuva, su dabartine sunkia lietu
vių tautos kova už laisvę. Visi didieji sos
tinės laikraščiai kongreso dienomis pa
skelbė išsamius straipsnius apie Lietuvą, 
ypatingu būdu iškeldami Lietuvos tikin
čiųjų ryžtingą kovą už religinės laisvės 
apsaugojimą. Dvi svarbiausios televizijos 
stotys perdavė kongreso proga įvykusių 
iškilmingų pamaldų vaizdus. Apskaičiuo
jama, kad juos televizija stebėjo daugiau 
negu keturi mihjonai žmonių. Mišias ka
tedroje aukojo apaštalinis nuncijus arki
vyskupas Storero.

LIKVIDUOJAMAS S.L. ARGENTINOS 
SKYRIUS

Kordoboje (buvo nutarta likviduoti „Su
sivienijimo Lietuvių Argentinoje“ 6-jį sky 
rių. Dar prieš 14 metų tas skyrius buvo 
labai veiklus: suorganizavo Kordobos lie
tuvių dienas ir išrūpino vieną miesto gat
vę pavadinti „Lituania“ vardu.

Skyriaus turtas, gražus namas ir dide
lis sklypas, vertas apie 2 mil. pesų (20.000 
dol.), bus parduotas ir pinigai perduoti 
S.L. Argentinoje Centrui.

JAPONŲ PROFESORIUS IEŠKO 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS

Tokijo profesorius Ikuo Murata, (kuris 
moka lietuviškai ir yra vertęs į japonų 
kalbą Donelaitį ir Baranauską, norėtų 
gauti anglišką šešiatomę Lietuvių Encik
lopediją. Ji būtų naudinga ne tik jam, 
bet ir kitiems japonų kultūrininkams. Jo 
adresas: Prof. Ikuo Murata, Tokyo Keizai 
University, 1-7 Minamicho, Kokobunji, 
Tokyo 185, JAPAN. (Elta)
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