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ATSISVEIKINIMAS
KUN. VACLOVO ŠARKOS

LAIDOTUVĖS
jaunas mirė kun. Vaclovas 
sausio 3 Hamburgo mieste, 
Jau maždaug prieš pusantrų

e

tarė 
Anta- 

taip pat padėkojo vokie- 
už rūpinimąsi velioniu, o 
didelį palankumą lietu- 
Bendruomenės ir Vasario

Palyginti 
Šarka 1987 
Vokietijoje, 
metų jis pasijuto mirtinai sergęs. Gydy
tojai nustatė, kad jo liga yra inkstų vė
tys. Pabaigoje 1985 jis buvo keletą kartų 
operuotas, išimtas vienas inkstas, tačiau 
tų operacijų sėkmingos pasėkos nebuvo 
ilgos. Keletą kartų turėjo vis grįžti į li
goninę. Kai 1986 liepos 21 šventė savo ku
nigystės 40 metų jubiliejų, kiekvienas ga
lėjo matyti, kad kun. šarka jau visai silp- 

įnas. Netrukus po savosios šventės jis vėl 
[turėjo gultis ligoninėn ir iš jos buvo iš
neštas tik po mirties.

ni Dar jam esant gyvam, suskubo atvykti 
11 iš Lietuvos viena jo sesuo, kuri prie sa

vo brolio lovos išbuvo iki pat jo mirties. 
Laidotuvių dieną atvyko ir antroji, ta- 

iljčiau į apeigas jau nesuspėjo.
Kun. Vaclovas šarka buvo palaidotas 

sausio 14 ne Hamburgo mieste, o netoli 
jo esančioje vietovėje, vardu Reinbek. Į 
laidotuves susirinko gausus būrys žmo

ni nių, daugiausia lietuvių iš įvairių jo ap- 
iritarnautųjų vietovių. Bažnyčioje buvo apie 
aiį400 žmonių. Jo karstas skendo vainikuose, šv. Mišias laikė Osnabriuko vyskupo 
į;pagalbininkas vysk. Siegel, gyvenąs Ham

burge. Kantu su jo koncelebravo didelis 
aiįkunigų būrys, kurių tarpe 8 buvo lietu- 
įjViai. Vysk. Siegel pradžioje šv. Mišių 
pjperskaitė Osnabriuko vyskupo ordinaro 

sijvysk. Helmut H. Wittier laišką, kuriame 
4šis rašo, kad velionis visą laiką buvo ku

mpinąs tėvynės ilgesio, kad jis rūpinosi 
alsavo tautiečiais, netekusiais tėvynės, kad 

[jis buvo ypatingai uolus kunigas praktiš- 
lęiįkoje sielovadoje, kad jis buvo jo mielas 
jilraugas. Vysk. Wittier iškelia kun. šar
kos gerą nuotaiką, jo linksmumą, kurį jis 

jisugebėdavęs perduoti ir kitiems. Taip pat 
[pabrėžia ir velionio pamaldumą, jo nepa- 
Ijudinamą pasitikėjimą Dievu. Vysk. Sie
gel savajame pamoksle kalbėjo apie ve
lionio dorybes, o taip pat ir bendrai apie 
kunigystės pašaukimo vertę ir grožį. Mi
klų pabaigoje atsisveikinimo žodį 

^Lietuvių sielovados vadovas kun.
Inas Bunga. Jis 
įčių vyskupams 
taip pat ir už 
viams. Lietuvių
16 gimnazijos vardu atsisveikino Tarybos 
narys tėv. Alfonsas Bernatonis, OFM 
Cap. Prie kapo dar kalbėjo visa eilė lie
tuvių iš įvairių kun. šarkos aptarnautųjų 
vietovių.

Po apeigų lietuviai susirinko į Marijos 
5V parapijos salę ir buvo hamburgiečių pa- 
ia vaišinti.

Kun. Vaclovas Šarka buvo gimęs Dūkš
te 1922 gegužės 2. Gimnaziją baigė Vil
niuje. 1941 įstojo 'į kunigų seminariją iš 
pradžios Kaune, o netrukus persikėlė į 
Vilnių ir ten studijavo iki 1944 metų pa
vasario. Rudenį pasitraukė į Vokietiją ir 

ibuvo priimtas į kunigų seminariją Eichs- 
taette. Čia 1946 liepos 21 vysk. Michael 
Račkį jį, kartu su 7 lietuviais, įšventino į 
kunigus. Šiuo metu iš jų tėra 3 gyvi.

Pastoracinį darbą kun. šarka pradėjo 
Spakenbergo lageryje, vėliau eilę metų 
Bremen-Grohn lagerio kapelionu. Nuo 
1951 gyveno Hamburge ir iš ten aptarna
vo lietuvius įvairiose Šiaurės Vokietijos 
vietovėse. 1955 vasario mėnesyje turėjo 

T sunkią automobilio nelaimę, po kurios il- 
j giau metų išbuvo ligoninėje. Pasveikęs 
į vėl rūpinosi savo tautiečiais, bet taip pat 

" talkininkavo ir vokiečiams. Nuo 1977 per
ti! sikėlė į Osnabriuko vyskupijos namus 
j* Hamburge ir čia turėjo daugiau patalpų, 

kurias užleisdavo tautiečiams. Šalia sie- 
S lovados darbo kun. V. Šarka uoliai daly

vavo lietuviškajame gyvenime, daugiau
sia Lietuvių bendruomenėje, būdamas il
gus metus LB taryboje ir atstovaudamas 
lietuviams prie įvairių kraštų vyriausy
bių. Taip pat visą L 
skautas. Osnabriuko 
suteikęs „Geistlicher

la 
it

aiką buvo aktyvus 
vyskupas jam buvo

■ Rat“ titulą.
Br. Liubinas

Vyties klubo ilgamečiu! nariui 
STASIUI ANUŽIUI mirus, 

žmonai Gerdai, sūnui Romui, 
dukrai Ingretai bei anūkams 

Pauliui ir Danutei 
nuoširdžiausią (užuojautą reiškia 

Vyties klubo valdyba

TILŽĖS AKTAS
Tilžės Akto sukaktis primena, kad lie

tuvių tautai likimas lėmė sunkų gyveni
mo kelią. Šio tūkstantmečio pradžioje 
Vislos, Nemuno ir Dauguvos upyne prie 
Baltijos jūros krantų nebuvo nei vienos 
rusų lenkų ar vokiečių gyvenvietės. Lie
tuvių gentys plačiai paplitę miškais ap
augusiuose plotuose ramiai gyveno tūks
tančius metų. Nieks nežino, kas ten ga
lėjo gyventi prieš tai. Bet vėlesniais šimt
mečiais jos gyvenimo erdvėje susigrūmė 
žiaurios religinės imperialistinės jėgos, 
suniokojusios jos ramų gyvenimą, jos ge
rovę, kalbą, kultūrą ii- normalų vystymą
si. Nelygioje kovoje žuvo narsi gentis 
prūsai. Mažosios Lietuvos lietuviai išgy
venę kryžiuočių masinius žudymus, bai
siuosius marus, planingą vokiečių kolo

nizaciją ir jų administracinę priespaudą, 
savo dvasiniu gyvastingumu stebina vaiz
duotę. Kai dar neseniai minėjome „Auš
ros“ pasirodymo 100 metų sukaktį, da
vusią labai nedrąsią pradžią lietuviškai 
periodikai, tai Mažojoje Lietuvoje, Kara
liaučiuje, jau 50 metų anksčiau „Nusida
vimai“ ėjo reguliariai su keletu tūkstan
čių pastovių prenumeratų per ištisus 80 
metų. Dar anksčiau Jonas Bretkūnas 1590 
metais baigė Šv. Rašto vertimą, prisi
minsime mokslinį 3 tomų Kuršaičio žody
ną, Kristijono Donelaičio „Metus“ prieš 
porą šimtmečių, tai susidarysime iškal
bingą vaizdą apie Mažosios Lietuvos lie
tuvių tautinį išprusimą ir kultūrinį pa
žangumą tais laikais, kai Didžioji Lietu
va dar skendėjo lenkiško menkavertišku-

NEUŽMIKIME
AR TIKRAI KAS KEIČIASI UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS?

Daugumas mūsų, pradėdami 41-muosius 
į šį kraštą atvykimo metus, dairomės į vi
sas puses, palygindami viską kas buvo, 
kas dabar yra ir kokie pasikeitimai yra 
mūsų išeivijos gyvenime.

Žinoma, pats pirmiausias žvilgsnis 
krypsta į mūsų politinę padėtį. Nors 40 
metų yra ilgas laiko tarpas, bet mūsų pa
dėtis nepasikeitė. Mes ne darbo ar geres
nių gyvenimo sąlygų ieškantys imigran
tai, bet pabėgėliai nuo baisiojo okupanto 
teroro, su ilgesiu širdyse laukiantieji 
dienos, kada mūsų kraštas bus laisvas ir 
galėsime grįžti į savo sodybas, į savo na
mus, pas savo artimuosius. Mes kovoja
me dėl savo Tėvynės laisvės.

Pasikeitė tik Vakarų pasaulio viešoji 
nuomonė. Kai anais, pirmaisiais pokario 
metais, vakariečių spauda ir kitos žinių 
agentūros liaupsino ir gyrė karo partnerį 
Sovietų Rusiją ir jos vadus, o neapkykan- 
tą reiškė karo pralaimėtojams, tai šian
dien tas neapykantos durklas apsigręžė 
kiton pusėn.

Anuomet ir mūsų išeivijos spauda tai
kėsi prie bendros tuolaikinės nuotaikos, 
pasitenkino, daugiausia, tik savo kasdie
ninio gyvenimo aprašymais ir savo va
dovybių pranešimų skelbimais.

Šiandien jau Vakarų spaudoje užtinka
me ir gana priešingų Sovietams pasisaky
mų, net užgiriant teisingumo ir sąžinės 
laisvės ieškančius ar jų organizuotas gru
pes.

Bet svarbiausia, kad raudonasis slibi
nas jau vadinamas tikruoju vardu — Va
karų civilizuotojo pasaulio priešu. Valsty
bių biudžetuose skiriamos multimilijoni- 
nės sumos ginklavimuisi ir gaminamos gi
gantiškos priemonės apsigynimui.

Vakarų žurnalistai lankosi komunisti
niuose kraštuose ir padrąsina laisvės iš
troškusius, kad jie nėra vieni, kad Va
karai jais domisi. Jau dažnai skaitome 
reportažus iš Sov. Rusijos, Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos ir kitur, kuriuose apra
šomi gyventojų bruzdėjimai, jaunimo de
monstracijas ir drąsesni laisvės reikalavi
mai.

Tai vis ženklai, kurių anomis dienomis 
niekas nė sapnuoti negalėjo. Net visagalė 
KGB neteko savo neliečiamybės ir vie
šai spaudoj apkaltinta. Tai jau labai ne
paprasta. Vienas rusų žurnalistas yra pa
sakęs: — Aš niekad nemaniau, kad aš su
lauksiu tokios dienos (The Guardian ir 
Pravda).

Bet tai tik Sovietijos gyventojams dau
giau reikšminga. Mums svarbiau dairytis 
į Vakarų politikus ir stebėti, ką jie ruo
šiasi daryti Europoje ir kokią ateities Eu
ropą jie projektuoja. Mums reikia bal
siai ir efektyviai skelbti, kad mes buvo
me, esame ir norime būti Europos tautų 
šeimoje. Jokiu būdu ne Rusijos tautų su
dėtyje.

Šioje naujoje padėtyje ir mūsų veiki
mas turi prisiderinti prie Vakarų nuo
monės.

Bet nepulkime niekam į glėbį, nes da
bartinė padėtis gali būti laikina. Keletas 
reportažų vakariečių spaudoje dar ne
reiškia, kad komunizmas Rusijoj sugriu
vo, gi priešrinkiminės žinių agentūros 
ieško sensacijų.

O sovietinius magikus mes gerai pažįs
tam. Jie kiekvienoj padėty ištrauks triu
šį iš kepurės, kokios tik nori spalvos. Ir 
štai tie triušiai iššoko jau iš kepurės vie
nas po kito ir dar, kas svarbiausia, jų 
pačių spaudoj reklamuojami.

Štai jų triukas. Vakariečiai reikalavo 
paleisti dr. Sacharovą ir... štai jums Sa
charovas. Net dirbs tą patį darbą, apsup
tas KGB „mokslininkų“. Vakarai reika
lavo paleisti Iriną Ratušinskają, ir... štai 
jums Ratušinskaja. Net ir į užsienį išlei
do. O jei jūs kaltinat, kad KGB sauvaliau 
ja — tai ir jų keli apkaltinti neteisingu
mu ir atleisti iš tarnybos.

Štai koks puikus tas viską „gerinantis“ 
Garbačiovas ir kokia sumani komunistų 
partija!

Mus, juos pažįstant, tik juokas ima. 
Prisimena anos dienos, kai rusai įvedė 
į Lietuvą savo karines įgulas, bandė su
vaidinti sovietų kareivių pagrobimus iš 
jų įgulų, prisimena kiti jų baisūs darbai.

Bet jeigu jau spauda pakartotinai mi
ni, kad komunistiniuose kraštuose de
monstrantai bando išeiti į gatves su lais
vės reikalavimais, taigi ir mums duoda
mas ženklas atidaryti plačiau savo bur
nas. Pavergtųjų tautų jungtinis Komite
tas dabar galėtų būti veiksmingesnis — 
birželio 14-ją Londono gatves ir aikš
tes turėtų užtvindyti pabaltiečiai su pla
katais, šūkiais ir visais galimais būdais 
parodyti pasauliui mūsų skriaudas, mūsų 
kančias ir komunistinės pabaisos žiauru
mus.

Istorija mums nedovanos už mūsų ne
pateisinamą pasyvumą.

K. Vilkonis

mo miražuose be savigarbaus nusivokime 
apie lietuviškų vertybių puoselėjimą.

Mažosios Lietuvos lietuviai per šimt
mečius kovojo dėl savo krašto lietuviškos 
ateities. Baigiantis Pirmajam pasauliniam 
karui, padrąsinti Vasario 16-tosios Nepri
klausomybės paskelbimu, jie subruzdo 
ir tais pačiais metais, lapkričio 30 dieną. 
Mažosios Lietuvos Taryba Tilžėje pasi
rašė aktą, deklaruojantį to krašto atsi
skyrimą nuo Vokietijos ir „prisiglaudi
mą" prie naujai atsistatančios Nepriklau
somos Lietuvos valstybės. Tai buvo bega
liniai drąsus žygis, nes Tilžė ir visa Ma
žoji Lietuva tebebuvo pilnoje per 600 me
tų nusistovėjusioje vokiečių administra
cinėje kontrolėje. Tilžės deklaracijos toli
mesnėje pasekmėje bent šiaurinė jos da
lis, Klaipėdos kraštas, galutinai išsilais
vino ir šiandien yra neatskiriama Lietu
vos dalis. Be Tilžės Akto tolimesni įvy
kiai būtų pasisukę tragiška kryptimi. 
Prancūzai buvo pasiryžę Klaipėdos kraš
tą perleisti lenkams, jeigu sukilimas ne
būtų įvykęs. Lenkų karo laivai jau bu
vo priplaukę prie Klaipėdos uosto kran
tų su kariniais daliniais perimti kraštą.

Tilžės Aktas buvo nepamirštamas įvy
kis vokiečiams. Daugelį akto signatarų 
naciai mirtinai nukankino koncentraci
jos stovyklose, o gausią Jagomastų šei
mą ištisai sušaudė karo metu Vilniuje. 
Tilžės Aktas tuo labiau negali būti pa
mirštas lietuvių tautos, kurios apsijungi- 
mui jis buvo skirtas. Jo tragiko rišasi su 
baisiu pokariniu Mažosios Lietuvos gy
ventojų likimu. Esame liudininkai bai
saus šiuo mums brangaus krašto genoci
do. Ten, kur vyko gyvybingas lietuviškas 
gyvenimas ir šimtmečiais skambėjo lie
tuvių kalba, dabar tik tušti, karklais ir 
piktžolėmis apaugę laukai ir iš sovietų 
imperijos suvaryti kolonistai skurdina 
kraštą. Net lietuviški vietovardžiai iš
trinti iš žemėlapių ir gyvenimo.

Mums tačiau šis kraštas nėra miręs. Ja
me ir toliau lieka dalis tautos istorijos ir 
lietuviško gyvenimo relikvijos. Ten ir to
liau pasilieka neatskiriamai susijungę su 
ta žemė jos laisvės kovotojai, kronikų ne
atžymėti herojai, šimtmečiais savo dar
bu ir krauju rašę šio krašto palikimą 
tautos ateities kartoms. Ten pasilieka 
kultūrinių darbuotojų ir lietuvybės puo
selėtojų kapai ir jų gyvenimo pėdsakai.

Tilžės Akto deklaracija neturi pasilik
ti negyva data istorijos chronologijoje, 
bet įpareigojantis testamentas visai tau
tai. Nežiūrint ištikusio klaikaus likimo, 
tas kraštas yra lietuvių tautos gyvenimo 
erdvė ir turi pasilikti neatskiriama atsi- 
statysiančios Lietuvos dalimi drauge su 
Tilže, Gumbine, Tolminkiemiu, Karaliau
čiumi ir šimtais kitų lietuviškais vardas 
istorijos paliudytomis vietovėmis. Jis 
įpareigoja kiekvieną iš mūsų gerbti šios 
tautos dalies didžią auką užtikrinimu, 
kad nežiūrint visų baisių holokostinių 
įvykių, Prūsų Lietuva visuomet pasiliks 
bendra mūsų tautos žemė ir kad septy
nių šimtų metų didi kova ir pasišventi
mas už bendrą tėvynę nebus užmirštas.

Algis A. Regis
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 

Sąjūdžio Prezidiumo atstovas

ĮĮETIĮVCJĮE
Nauja pjesė Šiauliuose

Šiaulių dramos teatras repertuarą pa
pildė prancūzų dramaturgo ž. Kokto pje
sė „Baisūs tėvai". Šį scenos kūrinį, gvil
denantį šeimos, tėvų ir vaikų santykių, 
meilės problemas, režisavo Regina Stepo
navičiūtė.
Daugėja turistų skaičius

Pastaraisiais metais vis daugiau turis
tų aplanko Lietuvą. Pernai jų pabuvojo 
daugiau kaip 37 tūkstančiai. Numatoma 
netrukus jų priimti iki 50 tūkstančių per 
metus, o penkmečio pabaigoje šį skaičių 
padvigubinti. „Inturistas" stato naują 
viešbuti Kaune, numatytos tarptautinio 
turizmo trasos nuo Vilniaus iki pajūrio 
ir per Panevėžį. Pernai daugiausia apsi
lankė turistų iš Rytų Vokietijos. Daug 
atvyko iš Suomijos, V. Vokietijos ir JAV 
piliečių, tarp kurių daug lietuvių.
Gytarių kvartalas

Pietvakariniame Šiaulių pakraštyje 
pradėtas statyti naujas gyvenamasis ra
jonas — Gytariai. Naujasis gyvenamasis 
rajonas užims daugiau kaip pusantro 
šimto hektarų. Išaugs modernus kultūros 
ir sporto kompleksas, keturios vidurinės 
mokyklos, devyni vaikų lopšeliai-darže- 
liai, du prekybos centrai.

Gytariuose bus keturi mikrorajonai, 
kuriuos vieną nuo kito skirs plati žalio
ji juosta su pėsčiųjų lakais, poilsio zono
mis, butus gaus apie 36.000 šiauliečių. 
Pagyvenusių žmonių kolektyvas

Vienas populiariausių Palangoje yra 
miesto kultūros namų pagyvenusių žmo
nių liaudies kolektyvas „Bočiai“. Kolek
tyvas koncertuoja ne tik Palangoje, bet 
ir kituose Žemaitijos miestuose. Koncer
tavo Latvijoje ir Vilniuje. Pusšimčiui „Bo
čių“ atlikėjų vadovauja Janina Sarapi- 
nienė.
A. Zakis •— tarptautinis teisėjas

Tarptautinė krepšinio federacija (FI 
BA) pranešė, jog tarptautinės kategorijos 

I teisėjo vardas suteiktas Lietuvos atstovui 
Aleksui Zakiui. Tai jau penktasis Lietu
vos krepšinio arbitras, nusipelnęs tokio 
aukšto įvertinimo.

A. Zakiui — 35 metai, jis Kauno „Žal
girio" specializuotos krepšinio mokyklos 
direktorius.
„Raudonmedžio rojus“ •— lenkų kalba

Olštyno leidykla pr. metais išleido Vy
tauto Sirijos Giros romaną „Raudonme
džio rojus“. Veikalą j lenkų kalbą išvertė 
Miečyslavas Jackievičius. Varšuvoje lei
džiamas savaitraštis „Kultūra“ išspausdi
no romano recenziją.

MIRĖ KUN. M. GYLYS
Sausio 13 d. mirė Karsakiškio ir Gele

žių parapijų klebonas, Panevėžio vyskupi
joje, kun. Mykolas Gylys, 60 metų am
žiaus. Kunigu įšventintas 1951 m.

Mūsų žiniomis tai pirmas šiemet Lie
tuvoje miręs kunigas.

Panevėžio vyskupijoje yra 120 bažny
čių. Tik apie 90 iš jų turi savo kunigą.
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I VASARIO 16 LONDONE I
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5 =

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas Londone 
prasidės vasario 15 d., sekmadienį, 11 vai. ryto, šv. Kazimiero

1 bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą. i
= Po pamaldų priėmimas bažnyčios svetainėje. g

Tą pačią dieną, 2.30 vai. p.p., BISHOPSGATE INSTI
TUTE salėje, 230 Bishopsgate, įvyks šventei skiriamas kon- 

į certas. f
Bishopsgate Institute salė yra netoli Liverpool Street po-

E žeminių traukinių stoties. 4 '4' =
I . . i

Koncerto programą atliks DBLS-gos Kultūrinės komisijos - = 
įsteigtas ansamblis, sudarytas iš „Harmonijos“ dainininkų, 
„Lietuvos“ jaunimo šokėjų ir kitų lietuviškos dainos ir muzi
kos mėgėjų, gyvenančių vidurio ir pietų Anglijos apylinkėse.

Programoje dalyvaus žinoma Londono aktorė Živilė šleky- 
tė-Roche. Ansamblis atliks tautinių šokių, liaudies dainų ir 
muzikos montažą. f

Visi Londono ir apylinkės lietuviai kviečiami minėjime 
dalyvauti. j

Vasario 16-tą, pirmadienį, 7.30 v. vak., Lietuvių Namuose 
rengiamas oficialus svečių priėmimas, į kurį kviečiami visi 
lietuviai. g
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INŽ. S. NENORTUI — 65 M.
Sausio 10 dieną Steponas Nenortas, 

DBLS Centro Valdybos narys ir L.N.B- 
vės direktorius, draugų tarpe kukliai at
šventė savo amžiaus 65 metų sukaktį. 
Sveikindami mielą sukaktuvininką, pri
siminkime jo visuomeninę veiklą.

Gimęs 1922 m. sausio 10 dieną Dzūkijos

valstiečio šeimoje, Steponas Nenortas 
1939 m. baigė Alytaus gimnaziją ir tuoj 
išvyko studijoms į Kauną. Iki 1944 m. 
studijavo VDU Technikos fakultete. Ka
ro audrų nublokštas į Švediją, 1945 me
tais turėjo ieškoti saugesnės vietos. Su 
grupe jaunų pabaltiečių sugalvojo per
plaukti Šiaurės jūrą. Tam tikslui surinkę 
pinigų, nupirko pasenusį žvejų laivą ir 
leidosi kelionėn į Angliją. Motorlaivyje, 
kurio normali įgula turėtų būti 12 vyrų, 
susigrūdo 23 jaunuoliai. Po ilgo ir pavo
jingo plaukimo audringoje jūroje, suge
do laivo motoras. Patruliavęs Anglijos 
krantus pasienio sargybos laivas pastebė
jo jūroje keistą įsibrovėlį. Priplaukė, ban
dė susikalbėti ir nuvilko į Folkstono uos
tą. Nugalėję Šiaurės jūrą „drąsūs jūrei
viai“ pateko už spygliuotų vielų. Tik įsi
kišus Baltijos valstybių pasiuntinybėms 
Londone, 1946 m. balandžio 10 dieną 23 
baltiečiai, jų tarpe Steponas Nenortas, 
buvo paleisti savo tautiečių globom

Gavęs Londone darbą, S. Nenortas va
karais tęsė studijas ir po kelių metų įsi
gijo mechanikos inžinieriaus vardą. Įsto-

KALINIO MEMUARAI —■
8

PSKOVO KALĖJIME
Prieš auštant mus atvežė voronoku 

į didžiulį Pskovo kalėjimą, čia vėl pe
dantiška krata. Atėmė diržus, petne
šas, o iš kai kurių kalinių net ir arba
tą. Po kratos nuvedė į sandėlį ir davė 
labai seną, sudėvėtą, nešvarų čiužinį. 
Kai paprašiau paklodės, nes šalta mie
goti, tai prižiūrėtojas pasakė, kad 
tranzitu vežamiems kaliniams pataly
nė neduodama.

Pskovo kalėjime mane apgyvendino 
labai prastoje kameroje, drėgna, sie
nos aprasojusios, dvokia, nes užsikim
šęs unitazas, grindys betoninės, ištru- 
pėjusios, geležinė lova įbetonuota į 
grindis. Langas su nemurninku (ant
vožu). kameroje ir dienos metu prie
blanda, nes lempa silpnai tešviečia. 
Todėl nei dieną, nei naktį skaityti ne
galina. Be to, už lango netoli yra ki
to pastato siena. Lietuvoje kai kurio
se fermose kiaulės laikomos geresnėse 
patalpose, negu man teko būti Pskovo 
kalėjimo kameroje (Laikraštyje buvo 
rašoma, kad Šalčininkų rajono „Mer
kio“ kolūkyje akį rėžė kiaulidėje ne
paprastai dideli langai, bet, sakė, erd
vė ir šviesa dar nė vienam gyvuliui ne
pakenkė...). O savo piliečiams tiek 
Vilniaus saugumo kalėjimo rūsyje 
(kuriame teko išbūti 10 mėnesių), tiek 
Pskovo kalėjime visą laikų prieblan
da. Taigi Lietuvoje kiaulės labiau ver
tinamos, negu žmonės.

Iš visų pusių girdėjosi stiprūs bil
desiai. Taip kaliniai, belsdami į duris, 
kviečiasi nadziratelius. Matyt, jokios 
signalizacijos nėra. Girdėdamas tokius 
bildesius, aš pradėjau dainuoti. Vil
niaus saugumo kamerose ne tik dai
nuoti, bet ir garsiai kalbėti drausdavo. 
Dainavau lietuviškas liaudies dainas: 
„Lietuva brangi“, „Gražių dainelių 
daug girdėjau“, „Leiskit į tėvynę“, 
„Užaugau Lietuvoj“ ir kitas. Prižiūrė
tojai dainuoti nedraudė. Jiems buvo 
keista, kad kitose kamerose plūstasi, 
keikiasi, daužo kamerų duris, o čia 
žmogelis ramiausia sau vienas dainuo

jęs į profesinių mechanikos inžinierių in
stitutą (M.I. Mech. E.), tapo pilnateisiu 
inžinierium.

Steponas Nenortas buvo vienas pirmų
jų darbuotojų tuo laiku įsteigtoje D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungoje. 1949-52 m. jis 
buvo DBLS reikalų vedėju ir „Britanijos 
Lietuvio1' administratorium. Nuo 1956 m. 
buvo išrinktas DBLS Centro Valdybos na
riu. o 1959 m. — DBLS pirmininku. Vė
liau buvo vicepirmininku, iždininku ir 
valdybos nariu. Nuo 1960.III.30 jis bu
vo Lietuvių Namų B-vės valdybos pirmi
ninku ir daug metų ligi šios dienos — 
LNB-vės direktorium. Pastaruoju laiku 
— LNB-vės finansų tvarkytoju.

Daugiau kaip 30 metų Steponas Nenor
tas dirbo čia paminėtą visuomeninį darbą 
mūsų tarpe, atitrukdamas nuo savo už- 
darbinio darbo britų pramonėje. Ligi pen
sijos jis dirbo stambioje anglų bendrovė
je, eidamas atsakingas mechanikos in
žinieriaus pareigas.

Jaunam pensininkui Steponui Nenortui 
linkime geros sveikatos ir daug energi
jos visuomeniniam darbui, kurį jis su 
pasišventimu dirbo ligšiol. Jo mielai žmo
nelei — Petronėlei Nenortienei — taip 
pat linkime daug saulėtų dienų.

J.V.

PASKIRTA RELIGINĖS 
POEZIJOS PREMIJA

Lietuvos krikščionybės 600 metų jubi
liejaus proga, to jubiliejaus organizacinio 
komiteto paprašyta, Ateitininkų Federa
cija buvo paskelbusi religinės poezijos 
konkursą.

Buvo prisiųsti 5 poezijos rinkiniai ir 
3 atskiri eilėraščiai.

Gruodžio 23 d. posėdyje konkurso ver
tinimo komisija, pirm. dr. Viktorija 
Skrupskelytė, nariai — Česlovas Grince- 
vičius, Danutė Bindokienė, Vida Kuprytė 
ir Juozas Baužys, vienbalsiai pirmą 
premiją sumoje 1,500 dol. paskyrė slapy
vardžiu pasirašiusiam Kaziui Žilvičiui 
už jo poezijos rinkinį „Balsai iš anapus“.

Atidarius vokelį, paaiškėjo, kad auto
rius yra poetas kun. Leonardas Andrie- 
kus, O.S.M.

Antroji premija už rinkinį ir premijos 
už atskirus eilėraščius komisijos nutari
mu nebuvo paskirtos.

ja. Pradėjo žiūrėti pro vilkelį ar kar
tais aš neišprotėjau, kad tokioje pras
toje kameroje dainuoju. Kai jis, ati
daręs karmušką. paklausė: kodėl toks 
linksmas, kodėl dainuoju, atsakiau 
poeto žodžiais — „Ir varguos lai bro
liai dainuoja, kančia nemažės nuo 
verkimo“. Turbūt suprato, nes dau
giau neklausinėjo, o pradėjo su ma
nimi net elgtis švelniau ir mandagiau 
kalbėti. Jaučiau, kad jie pradėjo ma
ne gerbti.

Maistas Pskovo kalėjime labai pras
tas: duona forminė, labai prastų miltų, 
karti, samtelis sriubos, kartais joje 
plaukioja keletas gabalėlių bulvių, 
o kartais keli lapeliai kopūstų ir van
duo. Pietums panaši sriuba ir samte
lis skystos kruopų košės; nei sriuboje, 
nei košėje nematyti jokių riebalų. Ka
liniai pasakojo, kad jauni žmonės, pa
gyvenę tokiose sąlygose, dažniausiai 
po trejų metų suserga tuberkulioze ar 
kitomis ligomis ir po kurio laiko mirš
ta.

Dienos metu vienai valandai ves
davo tarsi į verandą pasivaikščiojimui. 
Pasivaikščiojimo aikštelė yra ant ka
lėjimo stogo. Ten vaikščiojant prisi
miniau K. K. Jakubėno eilių posmus:

„Žinau aš čia kiekvieną kalinį, 
Pažįstu rūstų sargą.
Visi čia vagys, žmogžudžiai — 
Čia nusidėjėliai iš vargo.

Bet aš žinau tikrus vagis
I r žmogžudžius tikruosius.
Kitiems jie kala pančius,
Leidžia įstatymus.

Jie nevaikšto čia verandoje, 
Grandžių sunkiųjų neneša. 
Teisėtai vagia jie. 
Teisėtai užmuša...

Jie sėdi valdžioje
Ir partijų viršūnėse.
Kariauja, pešas, riejasi
Pikčiau, nei šunys jie.

O ant kalėjimo stogo yra veranda. 
Ten vaikšto nelaimingos aukos — 
Kas dieną tris valandas — 
Aukos negeros tvarkos...“

MIRĖ INŽ. R. BABICKAS

A.a. inž. Rytas Babickas, 56 metų am
žiaus, po sunkios ligos mirė savo namuo
se sausio 5 d. Clevelande. Jis buvo ilga
metis Čiurlionio ansamblio akompanuo- 
tojas, vyrų okteto organizatorius ir vado
vas, šv. Jurgio parapijos choro vadovas. 
Po muz. Alfonso Mikulskio mirties (1983. 
10.14), buvo Čiurlionio ansamblio diri
gentas. Nuliūdime liko žmona Aušra 
(Barzdukaitė), motina Morta Babickienė, 
sesuo Gintra su vyru Pranu Nariai ir 
šeima.

MIRĖ P. VALIUŠKIS
Pranas Valiušikis (Francis Valuskis), 

lietuviško filmo pionierius Hollywoode, 
1926 metais sukūręs filmą „Naktis Lietu
voje“, mirė gruodžio 12 dieną, sulaukęs 
91 metų amžiaus.

NAUUB LEIDINIAI 
LIETUVOS BAŽNYČIOS — VILNIAUS 
ARKIVYSKUPIJA, 5 tomas, II dalis. 
Bronius Kviklys. Išleido Amerikos lietu
vių bibliotekos leidykla. 592 psl. 1986. Chi
cago. Kaina — 20 dol.

PASAKOS IR PADAVIMAI IŠ LIETU
VOS. Išleido Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Marijos seserys. Putnam, JAV, 159 nsl. 
Kaina nepažymėta.

SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS, 
lietuvių kultūros modernėjimo aspektai. 
Vytautas Kavolis. Išleido Alg. Mackaus 
knygų leidimo fondas. 238 psl. 1986. Chi
cago. Kaina — 10 dol.

LITHUANIA AND THE UNITED STA
TES: The Establishment of state rela
tions. Constantine R. Jurgela, Ph.D. Iš
leido Tautos Fondas — Lithuanian Histo
rical Society. 264 psl. 1985. Chicago. Kai
na — 15 dol.

New Yorke veikiantis JAV Helsinkio 
Komitetas išleido 343 psl. pranešimą Vie
nos konferencijai vardu Helsinkio Akto 
Pažeidimai TSRS. Jį galima įsigyti už 
12.00 JAV dol. su minkštais viršeliais. 
Studija daugiausia pabrėžia vėliausius pa
žeidimus, nors jais ir nesiriboja. Sutelkti 
ryškūs pavyzdžiai nušviečia daugelio 
žmonių būklę jų gyvenamuose kraštuose. 
Informacija apie Lietuvą atėjo iš Lietu
vių Informacijos Centro ir LKB Kroni
kos, kurios numerius anglų kalba leidžia 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Pranešimo kopijas galima užsisakyti: 
The U.S. Helsinki Watch Committee 

36 West 44th Street 
New York NY 10036

(Pastaba: Tarybiniuose kalėjimuo
se pasivaikščioti teleidžiama tik vieną 
valandą — VI.L.) (K. Jakubėnas. Bun
danti žemė, Vilnius, 1972).

Įžūliai duryse sukasi nedsirateliaus 
raktas. Paniuręs korpusinis su ilgu 
sąrašu. Pavardė, vardas, tėvo vardas? 
Gimimo metai? Straipsnis? Terminas? 
Pasiruošk su daiktais! Skubiai! Eta
pas! Kažin kur važiuojam...Viešpatie, 
palaimink šią kelionę!

Vladas Lapienis

Ir vėl padentiška krata, grąžina pet
nešas, diržus. Nuvarę į kitą kamerą, iš
duoda kiekvienam kaliniui po porą 
saujų labai sūrių kilkių, po porą kepa
liukų forminės duknos, 20 ar 40 gr. 
cukraus ir liepia pasirašyti už šiuos 
produktus. Sutemus, lydimi ginkluotų 
kareivių su vilkiniais šunimis, buvome 
nuvežti į geležinkelio stotį. Ten išlai
pino iš voronoku ir suvarė vėl į gro
tuotą traukinį, čia kaliniai buvo ve
žami ne tik iš Leningrado bei Kali
ningrado srities, bet ir iš Novgorodo, 
Pskovo ir kitų vietovių. Kalinių buvo 
net keli vagonai.

Vėl naujos pažintys, vėl keiksmai, 
nešvankios kalbos... Traukinys paju
dėjo Jaroslavlio kryptimi.

Valgant sūrias kilkas labai norėjosi 
gerti. Kaliniai nuolat prašė konvoji- 
ninkus vandens, tačiau davė tik prieš 
rytą. Prieš auštant vagonus su kali
niais atkabino nuo traukinio ir šilum
vežis šiuos vagonus nuvarė į mišką. 
Kaliniai vagonuose išbuvo visą dieną 
ir tik sutemus vagonus vėl prikabino 
prie traukinio.

Kaip keista, jog liaudies valdžia bi
jo savo liaudies... Savo piliečius, nusi
kaltusius „liaudžiai“ veža tik nakti
mis. ..

Mus vežė visą naktį.

Lietuvos
„Lietuvos bažnyčių“ serijinio veikalo 

atskiromis vyskupijomis paruošimo ir iš
leidimo darbai sėkmingai vykdomi lietu
viškoje Čikagoje. Ligi šiol buvo išleisti 
penki stambūs tomai, o pereitų metų pa
baigoje baigtas spausdinti ir knygų rin
koje pasirodė šeštasis tomas, skirtas Vil
niaus arkivyskupijos provincijos bažny
čioms. Šis tomas — storiausias iš visų 
ligi šiol išleistų. 592 knygos puslapiuose 
atspausdintos 763 iliustracijos. Tai bažny
čių, koplyčių vaizdai, planai, žemėlapiai, 
dokumentinė medžiaga, iškilesni dvasinin
kai. Knygoje aprašytos 82 bažnyčios, da
bar esančios sovietinės Lietuvos teritori
joje ir 73 sovietinėje Gudijoje, taigi 155 
šventovės. Daug puslapių ir dokumentų 
skirta Vilniaus krašto polonizacijai bei 
rusifikacijai. Be kitų šaltinių, šiuo klau
simu panaudota buv. Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos dar niekur neskelbta 
rankraštinė medžiaga. Kai kurie poloni
zacijos reikalu tekstai pateikti lenkiškai, 
su lietuviškais vertimais.

„Lietuvos bažnyčių“ knygų autorius 
Bronius Kviklys jau paruošė ir atidavė 
spaudai paskutinį veikalo tomą — „Kai
šiadorių vyskupiją“. Čia bus įdėti ii1 anks
tesniuose tomuose pastebėtų klaidų ati
taisymai, o taip pat papildymai. Tikimasi 
knygą išleisti 1987 metų gale. Visas kny
gas leidžia Amer. liet. Bibliotekos leidy
kla, techniškasis redaktorius dail. Petras 
Aleksa.

„Lietuvos bažnyčių“ knygos, kaip retas 
veikalas, sukėlė didelį susidomėjimą ne 
tik išeivijoje, bet ir okup. Lietuvoje, Len
kijoje. Spauda paskelbė palankias recen
zijas. Knygos autorius buvo šv. Tėvo ap-

LIETUVA — Filatelistų Draugijos biu
letenis. Nr. 3(201). 1986 m. spalis-gruo- 
dis. šį numerį paruošė J. Adomėnas, A. 
Beleška ir J. Masilionis. Viršelis — L. 
Kairio. Biuletenis leidžiamas 3 kartus 
metuose. Prenumerata 5 dol. Užsisakyti: 
A. Žakas, 5723 S. Merrimac Ave. Chicago, 
IL 60638.

„Apžvalginį leidinį: 1946-1981“ galima 
įsigyti pas K. Rožanską, 3450 W. 62nd St. 
Chicago, IL 60629. Leidinio savikaina su 
pašto išlaidomis — 6 dol.

Dėmesio! Toronto Liet. Filat. D-ja yra 
atgaivinusi filat. medžiagos varžytynes. 
Norį parduoti ar pirkti kreipiasi: P. Bar- 
batavičius, 39 Thornbeck Dr., Scarbo
rough, Ont. MIG 2J7, Canada.

JAROSLAVLIO KALĖJIME
Ankstų rytą mus išlaipino iš vago

nų ir atvežė į didžiulį Jaroslavlio kalė
jimą.

Čia teko susidurti ir kalbėtis su 
įvairiausių Rusijos vietovių, daugelio 
nacijų kriminaliniais kaliniais. Jie ma
ne klausinėjo, už ką aš tokiame am
žiuje patekau į kalėjimą. Jiems atsa
kiau, kad esu nubaustas pagal LTSR 
68 str. 1 d. (RSFR BK 70 str.) (anti
tarybinė agitacija ir propaganda), esu 
politinis kalinys. Tada butavkai (kri
minaliniai kaliniai) mane paklausė, 
kiek aš nužudęs partinių bei valstybi
nių darbuotojų? Jiems atsakiau, kad 
nesu nė piršto prie jų pridėjęs. Jie 
man atkirto: „Tai už ką tave arešta
vo, už ką nuteisė?“ Jiems atsakiau, 
kad čekistai, darydami pas mane kra
tą, rado „LKB Kroniką“. Šis leidinys 
gina tikinčiųjų teises. Be to, jie dar ra
do keletą knygelių bei brošiūrų, kurias 
vadina antitarybinėmis, nes jos para
šytos be valdžios leidimo, be partijos 
sutikimo. O aš jas laikiau kaip infor
maciją, kurios valstybė visuomenei 
neteikia. Tada jie pasakė, kad aš esąs 
ne valstybinis, o popierinis nusikaltė
lis...

Daugumas Jaroslavlio kalėjime su
tiktų kalinių jau buvo teisti po keletą 
kartų. Juos klausdavau: „Sakykite, 
jūs buvote po keletą ar keliolika metų 
vadinamose pataisų darbų kolonijose 
— ar jus tos kolonijos pataisė?“ Nė 
vieno neradau, kuris būtų pasakęs, 
kad jį tos kolonijos būtų pataisę. Prie
šingai, visi paklaustieji tvirtino, kad 
tos vadinamos pataisos darbų koloni
jos juos dar labiau sugadino. Kai ku
rie iš jų net gyrėsi, kad jie konclage- 
riuose (kolonijose) dar labiau pakėlė 
savo „kvalifikacijos“ lygį — vagys 
žadėjo, išėję į laisvę, dar kvalifikuo
čiau vogti, kad jų nepagautų; plėšikai 
žadėjo dar gudriau plėšikauti. O jau 
grobstymą iš valstybės aruodo ar ki
šenės jie net neskaito nusikaltimu ir 
t.t. Taigi tos kolonijos ne taiso žmo
nes, bet dar labiau juos gadina. Tad 
ar ne tiksliau būtų jas vadinti priver
čiamojo darbo kolonijomis, nes ten 
beveik visus šiek tiek darbingus žmo
nes verčia dirbti. Arba reikėtų vadin-

bažnyčios
dovanotas Vatikano ordinu „Pro Eccltį 
et Pontificae", o Lietuvių Bendruom^ 
Kultūros taryba pakyrė už „Vilniaus:f 
kivyskupijos" I knygą, kaip už geriLj] 
mokslinį darbą trijų paskutinių metų L. 
gyje, 3000 dolerių premiją. į

Leidėjo adresas: Amer. lietuvių bit 
tekos leidykla, 3001 W. 59th Street, ( g 
cago, 1L 60629, USA.
--------- ------- |kc

„Lietuvos bažnyčių" serijinio veitg 
paskutinio tomo — Kaišiadorių vyskiįę. 
jos spaudos darbai jau pradėti vyk^ 
Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklą 
Chicagoje. Antroje šios knygos dalyje 
atspausdinti jau anksčiau išleistuose „ 
muose pastebėtų klaidų atitaisymai, jj, 
tikslinimai ir aprašymai tų bažnyčių įt 
koplyčių, kurios nebuvo paskelbtos. SlLj 
tytojai, pastebėję klaidas bei netikį01 
mus, o taip pat turį dar nepaskelbtų bjor 
nyčių-koplyčių nuotraukų, prašomi įje 
delsiant rašyti ir medžiagą siųsti autelį 
adresu: Bronius Kviklys, 5747 So. Cas 
bell Ave., Chicago, IL 60629, U.S.A._____________ Ki

ry
PASKIRTA PREMIJA irą

Lietuvių Karių Veteranų sąjungos „Įar 
movės“ skyrius buvo paskelbęs konkd11' 
scenos veikalui. Buvo atsiųsta dešimt, 

• • ariamų.
Premijavimo komisiją sudarė Vytaur11 

Vosylius, Janina Vabolienė, Viktorija 1 
kūnienė, Vytautas Opulskis ir Leofs 
„ .... tadGerulaitis. esl

Komisija vienbalsiai premiją pask* 
Adoniui už jo kūrinį „Paskutinė vali?a’'

Atidarius pridėtą voką, paaiškėjo, lfa‘ 
v lai1slapyvardžiu pasirašęs Adonis yra A‘_ ‘ 

tolijus Kairys. Jam paskirta 500 dol. pE“ 
mija. į '

________  ;mt 
nėi

POETO SIŪLYMAS H
o *

Rusų poetas Eugenijus Jevtušenko iį, i
vietų komjaunimo dienraštyje „Konuev 
molskaja Pravda" iškėlė pasiūlymą, kari 
„Šventasis Raštas“, kaip „didingas vist jų 
linės žmonijos kultūros paminklas“ tur^j^ 
būti išleistas Sovietų Sąjungoje val^je
bės lėšomis, o ne vien atskirų religiL j
bendruomenių rūpesčiu. į.
--------------------------------------------------------------r.aip

VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS. įaj( 
velės ir apsakymai. Antanas Vaičiulaiįįnį 
Išleido Ateities Literatūros Fondas. )uri 
psl. 1986. Chicago. Kaina — 7 dol. ?yrl

—————M-—V
jas1 

ti žmonių varginimo, kankinimo koį__
nijomis, nes vargo ten tikrai daug f 
tiriama.

Tačiau teko ten sutikti ir intek 
tualų. Jie tarp savęs kalbėjo, kad si 
biama apie dvidešimtojo amžiaus žn 
gaus didybę ir grožį, o tačiau matot 
žmogaus fizinį ir moralinį bejėgišl V 
mą. Koks skaudus paradoksas. Mūri 
čiau tą tarybinį, išdidų žmogų uždanėtt 
tą kalėjime, o vėliau mačiau patalpti v 
tą už spygliuotų vielų prie privercbrai 
mojo darbo... Kaip keista, kad tūitisn 
tančiai žmonių kamerose ir lageriųtnuo 
rakuose girdi dainuojant per garsiaksur; 
bius: „Aš kitos tokios šalies nežinastat 
kur taip laisvai kvėpuotų žmogus“, i „I 
begalime labiau pasityčioti iš žirm į 
gus? Žmogus iš esmės yra laisva, svkiet 
reni, nepalenkiama būtybė. Bet Hfeii 
pikti žmonės, pažeisdami prigimtiBhei 
teisę, piktnaudžiaudami valdžia, Įam 
suverenią būtybę-žmogų ima į safren- 
rankas ir naudoja kaip priemonę i— 1 
medžiagą savo nuožiūra, net savo rl92t 
doriems tikslams. Priešindamasis tai S] 
turi visą gyvenimą trankytis po katras 
j imtis, katorgas, konclagerius, am0- - 
nai apstatytas sekliais, šnipais, vilklklai 
niais, sargybiniais, nuolat įkinkytajam 
vienokios ar kitokios baudžiavos nfheri 
brendamo ir nepakeliamo darbo jifVak 
gą, negalėdamas nei ką nori veik 
nei kur nori gyventi, nei ką nori V 
gyti. (Beje, maistas Jaroslavlio kalėbp’’ 
me daug prastesnis, negu Vilnia*^' 
saugumo kalėjime).

Vieną vakarą atėjo korpusinis Hįį 
sąrašu. Pavardė, vardas, tėvo vardai 
Gimimo metai? Straipsnis? Terminą “■< 
Skubiai su daiktais! Etapas! Ir vėl 
lionė nežinoma kryptimi! Krata. Gi® 
nu kepaliuką forminės duonos, keli HĮ 
sūrias žuvis, truputį cukraus. Palyi igg 
Ii ginkluotų sargybinių ir vilkšuni Į™ 
atsiradome prie „Slolypino“ (grott kg 
to traukinio). Kalinių vagone bu ® 
privaryta tiek daug, kad nebuvo 
kur atsisėsti. Teko stovėti. Kaip žti||p 
nės sako, kaip silkių statinėje! Tra 
kinys važiavo Ivanovo kryptimi. O PDH 
čia — Gorkio kryptimi. Traukinį |i|B 
kiti kaliniai, naujos pažintys.

(Bus daugiau)

2
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Skotas ir Amundsenas
PIETŲ AŠIGALIO NUGALĖTOJAI

Pasidarė šalta. Vėjas apie kaminus 
'švilpia, kartais snaigės apie langus skra- 
l oja, kartais šlapdriba ant kelio krinta. 

Salta — ar pečius ar centralinis Šildymas 
4- vis tiek žiema, nori ar nenori.
-« ši mėnesį, prieš septyniasdešimt pen

kerius metus, anglų laivyno kapitonas 
Skotas (Captain Robert Falcon Scott, 

‘" 1868-1912), su keturiais palydovais, nu
dėjęs daugiau kaip 800 mylių per sniegą, 
i.'ledą, pūgas, šaltį, sausio 18 dieną pasiekė 
°: pietų Ašigalį. Jis galvojo, kad bus pats 
^pirmasis pasaulyje žmogus pasiekęs Pie
tų Ašigalį, tai lengva įsivaizduoti, kokį 
tjidžiul'į nusivylimą jis ir jo ekspedicija 

satyre, kai pašnekę Pietų Ašigalį, jame 
t rado stovinčią palapinę ir į ledą įkaltą 
Norvegijos vėliavą. Roaldas Amundsenas, 
'"norvegų keliautojas-tyrinėtojas pasiekė 
cpietų Ašigalį kokias penkias savaites 
° anksčiau.

Kapitonui Skotui nebeliko ką daryti,

R
, nugalėjo, ir jie visi sušalo

"■

n

bet apsisukti ir pradėti žingsniuoti 800 
mylių atgal. Deja, nė vienas iš tų penkių 
drąsių vyrų savo bazės nebepasiekė. Nuo
vargis, šaltis, pūgos juos vieną po kito.

Antarktikos 
ledynuose. Kelionės atgal pradžioje pasi
darė aišku, kad sugrįžti į bazę bus labai 

.sunku ir galbūt net ir maisto visiems ne- 

.užteks. Tada vienas iš penkių ekspedici
jos dalyvių, Lawrence Oates, galvodamas, 
kad keturiems galimybė sugrfįžti bus di
desnė, negu visiems penkiems, išėjo iš 

j, palapinės į pūgą ir žuvo. Jo pasiaukoji- 
k inas buvo veltui. Likusieji ekspedicijos 

dalyviai, baisiam Antarktikos šaltyje ir 
3r pūgose, vienas po kito sušalo. Jų kūnai 

ir jų dienoraščiai, kurie šią tragediją 
smulkiai aprašė, buvo rasti po aštuonių
mėnesių. Kapitonas Skotas pasiekė Pie
tį! Ašigalį 1912 metais sausio 18 dieną, 
jo ekspedicija žuvo tų metų kovo mėne- 

sfeį, o pasaulis apie šią tragediją sužinojo 
is beveik metais vėliau, tai yra 1913 m. va
te sario 11 dieną.

Nuo to laiko apie šią tragišką ekspedi- 
,e riją yra daug knygų parašyta ir kai ku- 
s rie autoriai yra apkaltinę kapitoną Sko- 
ln tą, kad j1 s, norėdamas būti pirmuoju Pie- 

iii Ašigalyje, nepasiruošė šiam žygiui 
taip kruopščiai, kaip sąlygos reikalavo. 

K‘Kaip ten bebūtų, niekas tačiau negali už- 
14 ginčyti, kad kapitonas Skotas ir jo ke- 

1 turi palydovai buvo drąsūs ir pasiryžę 
vyrai.

— Visam pasaulyje kapitonui Skotui yra 
pastatyta daug paminklų. Londone jo 
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LAMBSDORFO VAIKAITIS?
Ventės Ragas savo rašinyje „Lietuviais 

turime ir būt...“ (E.L. Nr. 2) sako: „mi
nėtame laikotarpyje santarvininkų įgalio
ti vokietis grafas Lambsdorff (mano pa
braukta — K.B.), prancūzai Odry ir Pe- 
tisne mėgino Versalio sutartyje 1919 m. 
nuo Reicho atskirtam Klaipėdos kraštui 
surasti naują politiškai priimamą teisinį 
statusą“.

„Mannheimer Morgen" dienraštis 1986 
m. gruodžio 20 d., minėdamas buv. V. Vo
kietijos min. Otto Grafo Lambsdorffo 60- 

rašo: „der baltische Adel- 
wurde 

am 20 Dezember 1926 in Aachen gebo- 
ren“... ir t.t. (Pabaltijo bajoriško luomo 
— kilmingos giminės — gimė Aachene 
1926 m. gruodžio 20 d. ir t.t.).

Spėju, kad buv. V. Vokietijos minis
tras bei FDP — liberalų partijos veikėjas 
0. Lambsdorff yra Ventės Rago minimo 
klaipėdiečio Lambsdorffo vaikaitis, todėl 
jam ir pridedamas „der baltische Adels- 
herr“ titulas, nežiūrint, kad jis jau gimęs 
Vakarų Vokietijoje. 

K. Baronas

Pienocentro pastatas Laisvės alėjoj, Kaune

paminklas stovi Waterloo Place ir jo au
torė yra Kathleen Scott, skulptorė, žuvu
sio kapitono žmona. Nors norvegas buvo 
pirmas pasiekęs Pietų Ašigalį, vis tiek 
Skoto paminklas yra pastatytas ir Nor
vegijoje ir, žinoma, pačioje Antarktikoje. 
Ten ant jo paminklo išpjaustyti žodžiai: 
„Stengtis, ieškoti, rasti ir nepasiduoti“ 
(To strive, to seek, to find and not to 
yield).

Tačiau pirmasis Pietų Ašigalį pasiekė 
norvegas Roaldas Amundsenas (Roald 
Amundsen, 1872-1928). Laivo savininko 
sūnus Amundsenas iš pradžių studijavo 
mediciną, bet visada norėjo keliauti ir 
tirti žmogaus nepasiektas vietas. Į savo 
keliones jis išplaukė 1901 metais ir 1903- 
1906 metais jis pravedė ekspediciją per 
Šiaurės Vakarų Praėjimą (North West 
Passage, tai yra jis su mažu laivu plau
kė iš rytų ‘į vakarus per pilnas ledų Ark
tikos jūras. Todėl nėra ko stebėtis, kad 
ta kelionė jam truko tris metus.

Amundsenas visada norėjo būti pir
muoju pasiekusiu Šiaurės Ašigalį. Jis tai 
kelionei jau buvo pradėjęs ruoštis kai pa
aiškėjo, kad 1909 metais jį pasiekė ame
rikonas Robert Peary. Amundsenas buvo 
nusivylęs, bet nusprendė, kad jo žygis 
dabar bus Pietų Ašigalis, nes iki tol žmo
gus dar nebuvo jo pasiekęs. Jis, žinoma, 
žinojo kad kapitonas Skotas rengėsi ten 
keliauti. Todėl 1910 metais birželio mė
nesį, nors atrodė, kad jis plauks į šiaurę, 
Amundsenas paslapčia pasisuko 'į pietus 
ir pasiekė Antarktiką, kur- bazė buvo 
greitai ‘įrengta. Amundsenas atplaukė į 
Antarktiką maždaug tuo pačiu laiku kaip 
ir Skotas, bet jis turėjo du pranašumus. 
Pirmiausia, jo bazė buvo šešiasdešimt 
mylių arčiau Pietų Ašigalio ir, antra, jis 
vartojo šunis rogėms traukti, kai kapi
tonas Skotas buvo atsivežęs ponius, žem
aūgius arklius. Taigi ipo sunkios kelionės, 
Amundsenas su savo ekspedicija ii- šuni
mis savo tikslą pasiekė 1911 metais gruo
džio 16 dieną — jis buvo pirmasis pasau
line žmogus, kuris atsistojo ant Pietų 
Ašigalio.

Jis, žinoma, pasidarė Norvegijos hero
jų, bet tuo vis tiek nebuvo patenkintas. 
Amundsenas dar norėjo pasiekti ir Šiau
rės Ašigalį. Jis tai mėgino kelis kartus ir, 
galų gale, 1926 metais su dirižabliu „Nor- 
ge“ (Norvegija) Amundsenas perskrido 
per Šiaurės Ašigalį, skrisdamas iš šipicber 
geno į Aliaską. Jis ir savo gyvybę prara
do Arktikoje. Italų šiaurės Ašigalio eks-

AR TINKAMA NUOTRAUKA?
Gerb. Redaktoriau,

Aš noriu atkreipti Jūsų ir skaitytojų 
dėmesį, kad sąryšyje su p. J. Glemžos 
100 metų gimtadienio jubiliejaus minėji
mu „Europos Lietuvio“ trečiame numery
je buvo išspausdinta nuotrauka, kuri ne
turi nieko bendro nei su pačiu p. Glemža, 
nei su Jo veiklos sritimis, kuriose dirb
damas Jis mūsų tautai tiek daug nusipel
nė.

Toji nuotrauka jaunesniems laikraščio 
Skaitytojams neatvaizduoja, kas per 20 
nepriklausomybės metų mūsų Tėvynėje 
buvo pasiekta.

P.B. Varkala

Redakcijos pastaba:
Mums atrodo, kad išspausdintoji sena, 

istorinė nuotrauka rodo tik pačią Pieno
centro kūrimosi pradžią. Ar ji turi ryšį 
su p. Glemžos darbais? Mes sakytume — 
taip.

Visi gerai žinome, kokia pažanga ne
priklausomybės metais buvo padaryta. 
Tai jau matome ir iš šios nuotraukos. 

pedicija, vadovaujama generolo Nobile, 
1928 metais dingo Arktikos vandenyse, ir 
Amundsenas su hidroplanu išskirdo jų 
ieškoti. Jis iš tos kelionės nebesugrįžo.

Taigi du drąsūs vyrai, du žymūs keliau
tojai. Bet ši istorija nebūtų baigta, jeigu 
nebūtų paminėta, kad pernai trys anglai, 
traukdami roges su maistu ir kitais reik
menimis ir eidami tuo pačiu keliu, ku
riuo ėjo kapitonas Skotas, pasiekė Pietų 
Ašigalį 1986 metais sausio 11 dieną. Jie 
taip pat per ledus ir pūgas nužygiavo 833 
mylias. Skirtumas buvo tik toks, kad, 
jiems pasiekus Ašigalį, žinios apie jų 
pasisekusį žygį tuojau nuskambėjo per 
visą pasaulį, jie buvo nufilmuoti ir gar
bingai priimti į amerikonų centraliniu 
šildymu apšildytą Pietų Ašigalio bazę. 
Vargšas kapitonas Skotas!

Pažiūrėjau pro langą ir dar arčiau prie 
pečiaus prisiglaudžiau. Per ledus ir snie
go pūgas 800 mylių pėsčiam eiti? Brrr... 
Man ir prie pečiaus šalta!

Henrikas Vaineikis

Boksas ant ledo
MUŠTYNĖS TARP KANADOS IR 

SS-GOS KOMANDŲ

Pasaulio jaunių ledo ritulio pirmenybės 
Čekoslovakijoje baigėsi dideliu fiasko. 
Mat lemiamos rungtynės tarp Kanados ir 
SS-gos rinktinių nebuvo užbaigtos, kadan
gi SS-<gos atstovai, matydami pralaimėji
mą prieš akis, išprovokavo muštynes. Pra
džioje „kumščių kova" ant ledo vyko tik 
tarp kelių žaidėjų, tačiau po kelių minu
čių aikštė buvo užpildyta visais abiejų 
rinktinių atstovais. Vokietijos televizija 
tikėjosi, kad peštynės vyks tik trumpai, 
tad transliacijos nenutraukė. Tačiau po ke
lių minučių, aikštei atrodant kaip kauty
nių laukui, ji perdavimą nutraukė.

Vokiška, austriška ir šveicariška spau
da (ją gavau sekančią dieną) pranešė, kad 
Kanados ledo ritulio s-ga apkaltino SS- 
gą muštynių isprovokavimu. Esant 4:2 pa
sekmei kanadiečių naudai, sovietiniai žai
dėjai pradėjo įvairiom neleistinom prie
monėm stabdyti Klevo lapo krašto žaidė
jus, susilaukdami tokio paties atkirčio iš 
kanadiečių. Pradėjus muštynes tik ke
liems žaidėjams, televizijoje aiškiai matė
si, kaip sovietų komandos treneris į aikštę 
išleido visus žaidėjus. Tai patvirtino Ka
nados trenerio asistentas Pat Burns pa
reikšdamas Montrealyje, kad prasidėjus 
muštynėms, tuoj pat 'į aikštę išbėgo visi 
sovietiniai ledo ritulininkai. Mat tai buvo 
vienintelė priemonė išgelbėti SS-gą nuo 
pralaimėjimo. Muštynės tęsėsi beveik 20 
m in.

Abi komandos buvo diskvalifikuotos. 
Meisterio titulas pripažintas Suomijai, ku
ri netikėtai įveikė Čekoslovakiją 5:3.

SS-gos ledo ritulio s-gos vadovas A. 
Kostrijkovas pareiškė, kad po kelių dienų 
sunku ieškoti kaltininko, tačiau tai bus 
atlikta, gavus teisėjų protokolą. Sausio 6 
d. Maskvos „Pravda“ rašė: „Negalima už
merkti akių prieš dideles SS-gos ledo ritu
lio problemas“. Aiškiai pasisakoma, kur 
yra kaltininkas. O problemos yra didelės. 
Favoritas SS-ga Kanados Kalgaryje pra
laimėjo taurės žaidynėse čekoslovakams 
3:2. Sunki kova ją laukia balandžio mėn. 
pasaulinėse pirmenybėse Vienoje, kai 
amerikiečiai ir kanadiečiai į Austrijos sos
tinę atvyks su NHL žaidėjais. K.B.

NEGRĮŽTA NAMO

Kalėdų ir Naujųjų metų proga trimis 
lenkų keleiviniais laivais į Travemuende 
uostą, netoli nuo Luebecko, V. Vokietijo
je, atvyko apie šeši šimtai lenkų turistų. 
Laivai Naujųjų metų išvakarėse išplaukė 
atgal į Lenkiją tiktai su puse keleivių: 
apie trys šimtai lenkų ryžosi likti lais
vuose Vakaruose. Jų tarpe kai kurie jau 
pasiprašė politinės globos V. Vokietijoje, 
kiti pareiškė norą įsikurti kituose laisvo
jo pasaulio kraštuose. Tai jau nebe pir
mas kartas, kai lenkų turistai, Kalėdų 
proga atvykę į V. Vokietiją, ryžtasi lik
ti Vakaruose.

Praėjusiais metais taip pat arti dviejų 
šimtų lenkų turistų nebegrįžo atgal į 
tėvynę.

ATRADO MIESTĄ
Tarp Kernavės piliakalnių ir Neries 

vingio Pajautos slėnis nuo seno garsėjo 
kaip klampi pelkė, šioje vietoje kasdami 
griovį melioratoriai kartu su žemėmis iš
vertė ir keletą sienojų. Archeologai pra
dėjo kasinėjimus ir po kelių dienų jau 
galėjo konstatuoti, kad iki 1390 metų čia 
stovėjo Kernavė.

ŽIEMOS GYVENIMAS KAUNE
Lenkijos pavojaus iš kryžiuočių-vokiečiųLenkijos karo atstovas Kaune pik. Le

onas Mitkievič savo prisiminimuose 
„Wspomnienia kowienskie“ keliose vieto
se aprašo visuomeninį Kauno gyvenimą 
žiemos metu. Du pasilinksminimus pasi
rinkome iš lenko prisiminimų, duodami 
Lenkijos karo atstovo įspūdžius mūsų 
skaitytojams.

„Nors Kaunas nebuvo didelės valstybės 
sostinė, tačiau ioje vyko gyvas visuome
ninis ir politinis gyvenimas. Be įvairių 
diplomatų rengiamų pusryčių, arbatėlių 
ir vakaronių, reikėtų išskirti metinį ka
riuomenės balių karininkų Ramovėje."

Mielai jis su žmona nuėjo į šį pobūvį, 
norėdamas pažinti Lietuvos elito papro
čius, aprangą. Sužavėtas buvo lenkas di
dele šokių sale su balkonais, tarnaujan
čiais orkestrui, kortoms lošimo kamba
riais (jis juos vadina salonais).čia pik. L. 
Mitkiewic prisiminė Varšuvos karininkų 
ramovę pažymėdamas, kad ji negalėjo ly
gintis su Kauno, kadangi, pvz., pobūvių- 
šokių salė lengvai talpino tūkstantį sve
čių.

J pobūvį in coipore atvyko Lietuvos vy
riausybės nariai su min. pirm. kun. Mi
ronu, visi generolai bei generalinis šta
bas. Atvyko taip pat visi diplomatai ir 
gausi Kauno visuomenė. Kauno ir ap. 
lenkai nebuvo atstovaujami, nesimatė ir 
lenkų dvarininkų. Atrodo, kad į oficia
lius pobūvius lenkai nebuvo kviečiami ir 
aplamai — jie nedalyvavo oficialiame 
Lietuvos gyvenime. Nors lenkų Lietuvoje 
priskaitoma 250 tūkst. (tai Lenkijos statis
tiniai duomenys — K.B.), tačiau jie neat
stovaujami Lietuvos seime, visiškai nėra 
jų karininkų tarpe, įstaigose. Kariškiai 
ir tarnautojai, turintieji ką nors bendro 
su lenkiškumu, stengėsi prieš valdžią nu
slėpti, idant tai nepakenktų jų tarnybi
nėje karjeroje.

J pobūvį taip pat atvyko prezidentas 
Antanas Smetona su lenkiškos kilmės 
žmona. Jo atvykimas buvo ženklas šokių 
pradžiai. Pirmo gusarų pulko orkestras už 
grojo Štrauso valsą. Šokius pradėjo prez. 
Smetona su ponia Sėja, Latvijos pasiun
tinio žmona (Sėja buvo diplomatinio kor
puso dekanas). Prezidentas su fraku ir 
Vytauto ordino žvaigžde atrodė labai iš
kilmingai.

Valsas buvo daugiausiai kartojamas šo
kis. Šoktas jis buvo gerai, nekeičiant part
nerių. šoklų pabaiga priklausė tautiniam 
šokiui. Jo vardo pik. L.M. neatsimena, 
tačiau iš aprašymo lengva spėti, kad tai 
buvo mūsų suktinis. Lenkas apgailestau
ja, kad į šokių programą nebuvo įtrauk
tas polonezas ir „mazurek“.

Puikiai tame pobūvyje pasirodė lietu
viai: ponios pasipuošusios ilgom ir bran- 

! giom sukniom, vyrai „frakuoti“ arba ka
riškoje iškilmių uniformoje. Karo atsto
vas rašo, kad gan laisvai buvo linksmin
tasi, ne audringai, kaip Lenkijoje.

Jaunesni diplomatinio korpuso nariai 
buvo globojami protokolo virš. Girdvai
nio, arba užsienių reikalų min. tarnautojų 
bei Lietuvos štabo karininkų. Užsienio 
valstybių pasiuntiniai su žmonom tuoj pat 
pateko į vyriausių grupę. Kviečiami jie 
buvo paeiliui į ratą, sudarytą prie A. Sme 
tonos ir jo žmonos. Min. Charvat ir žmo
na vėliau pasakė, kad prez. A. Smetona 
su jais kalbėjo gan taisyklinga lenkų kal
ba, tuo tarpu Smetonienė, Chodakovskių 
kilmės, kalbėjo silpnai prancūziškai.

Iš visų žiemos pobūvių karininkų Ra
movėje, pik. L.M. atmintyje labiausiai įst
rigo Kauno u-to studentų, atsargos kari
ninkų balius. Atsirado jis jaunų studentų 
tarpe, kurie mėgino lenką įveikti alkoho
lio „lauke“. Pakvietę prie šešių asmenų 
stalo, studentai keitėsi dviejų valandų 
laikotarpyje, pildami be pertraukos gin
tarinės ir vyšninės spalvos krupniką. Pa
dėtį išgelbėjo gen. štabo viršininkas gen. 
Černius, atsisėdęs prie to paties stalo ir 
nematomai davęs ženklą atsargos karinin
kams — studentams nuo stalo pasitrauk
ti.

Kalba su studentais daugiausiai sukosi 
apie Lietuvos — Lenkijos santykius. Vie
nas studentas užklausė: ko lenkai nori iš 
Lietuvos? Ai- lenkai nesupranta, kad šian
dieninė Lietuva nieko bendro neturi su 
istorine Lietuva? Manding, nenumato pa
kartoti unijos su Lenkija. Krėvės unija 
buvo didžiausia istorinė Lietuvos nelai
mė, kadangi ji sujungė Lietuvos valstybės 
likimą su nelaiminga Lenkijos politika, 
privesdama prie visiško nutautinimo vi
sos vadovaujančios Lietuvos klasės, pra
dėjus jai naudoti lenkų kalbą, lenkišką 
kultūrą ir valstybingumo jausmą. „Len
kija pavogė mūsų bajorus — sakė vienas 
studentas — mūsų kunigaikščius. Tai vis 
Krėvės unijos pasekmės. Lietuvoje pali
ko tik liaudį, nepilnas dviejų milj. skai
čius“.

Aiškino pik. L.M. studentui ir klausan- 
I tiems jo kolegoms, kad Krėvės unijosmin- 
tis gimė akivaizdoje bendro Lietuvos ir 

pusės ir Lietuvai iš Maskvos—Rusijos, šis 
elementas turi būti ateities jungtimi. Ta
čiau, kaip sako pik. Leonas Mitkievič, ne
atrodo, kad jo žodžiai galėjo įtikinti lie
tuvius.

Kiti lietuviai studentai-karininkai kė
lė gan jautrius klausimus, duodami įvai
rius Lenkiją liečiančius statistinius davi
nius. Jie buvo suinteresuoti mūsų užsie
nio prekyba bei Gdansko ir Gdynės uos
tų tonažu. Gdanską ir jo apylinkes, tau
tybės atžvilgiu, jie laikė grynai vokiška 
žeme. Kai kurie yra pervažiavę perGdans- 
ką ir per lenkišką pamarį tvirtindami, 
kad tai yra žemės, apgyvendintos vien 
tik vokiečių, o gyventojai taip pat kalba 
vien tik vokiškai. Pik. L.M. rašo, kad tai 
vokiškos propagandos pasekmės. Tačiau, 
jis pasistengs suorganizuoti ekskursijų, 
idant lietuviai betarpiai galėtų pažinti 
„koridorių“ ir lenkišką Baltijos pajūrį. 
Lietuviai mielai priėmė pasiūlymą ir to
kia ekskursija įvyko 1939 m. birželio 
mėn.

Visą vakarą kalbėjome „maišyta" kal
ba — rašo toliau karo atstovas — naudo
dami lietuvių, lenkų ir rusų kalbas, ka
dangi lietuviai kalbėjo truputį vokiškai ir 
rusiškai ir tikriausiai visi suprato lenkiš
kai. Aš (t.y. pik. L.M.) išmokau tiek lie
tuviškai, kad galėjau juos suprasti.

Šį vakarą pripažinau labai naudingu. 
Susitikęs pirmą kartą su akademiniu Lie
tuvos jaunimu susidariau vaizdą, kad jis 
nėra toks šovinistinis kaip jį anksčiau įsi
vaizdavau. Jauni lietuviai, su kuriais te
ko kalbėtis, yra naujos kartos atstovai, 
išauklėti jau savoje, nepriklausomoje 
valstybėje, lietuviškoje mokykloje, lietu
viškame universitete. Jie žiūri į reikalus 
objektyviau už vyresniąją kartą. Jaunieji 
džiaugiasi nepriklausoma valstybės egzis
tencija, nepriklausomu lietuvių tautos gy
venimu. Gražiai atrodo tie jauni lietuviai: 
petingi, aukšto ūgio, blondinai, šviesių 
akių, su nuoširdžiu šypsniu, primindami 
man amerikonišką elgesį ir apsirengimų.

„Apleidžiant pobūvį -— toliau rašo pik. 
L.M. ■— prie manęs priėjo du studentai
— atsargos karininkai, dėkodami už at
vykimą ir kartu pareikšdami, kad jie tu
rėjo didelę garbę savo metiniame žiemos 
baliuje vaišinti Lenkijos kariuomenės at
stovą. Lietuva ir Lenkija turi susitaikyti
— pareiškė vienas studentas savo atsi
sveikinimo žodyje“.

Iš lenkų kalbos paruošė K. Baronas

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE, KAD:

— Niagaros kriokliai keičia savo 
vietą. Per daugelį metų prieš srovę jie 
„nukeliavo“ apie 10 kilometrų.

- Mormonų lyderis Brigham 
Young 1847 metais, Salt Lake City, 
JAV, įkūrė tos religijos centrą. Ši re
ligija leidžia daugpatystę. B. Young 
pats turėjo mažiausia 20 žmonų.

D. Britanijos karalienė Elzbieta 
11 buvo karūnuota 1953 m. birželio 2 
d. Meteorologai specialiai išrinko tą 
dieną, sakydami, kad ji bus tikrai sau
lėta. Beje, lijo.

— Garsusis britų budelis Albert 
Pierrepoint kartą turėjo labai nemalo
nų darbą — uždėti kilpą vienam iš sa
vo aludės draugų.

— 1956 m. birželio 3 d. D. Britani
jos geležinkeliai panaikino trečiąją 
klasę.

— Musų Galaktikoj yra penki mi
lijardai žvaigždžių, didesnių už Saulę.

— Kasant Panamos kanalą, žuvo 
daugiau kaip 25000 žmonių.

Kai Kolumbas atrado Ameriką, 
atvykę ispanai per kelis metus išžudė 
pusantro milijono indėnų.

— Svarbiausias Lichtenšteino eks
portas yra dirbtiniai dantys.

— Joseph Conrad, vienas žymiau
sių XX amžiaus Anglijos rašytojų, 
buvo gimęs Lenkijoj. Iki 47 metų am
žiaus jis iš viso nekalbėjo angliškai.

— Anglijos karalius Ričardas Liū
taširdis tik penkis procentus savo ka
raliavimo metų praleido Anglijoje. 
Jo žmona, karalienė Berengaria, Ang
lijos iš viso nematė.

— Beveik kiekvienoj pasaulio kal
boj žodis „motina“ prasideda raide 
„m“.

■— Izraelio moterys yra vienintelės 
pasaulyje, privalančios atlikti karinę 
prievolę.

« •

PLAUČIAMS
Kalbasi cįu draugeliai-
—■ Pastebėjau, kad tavo žmonelė 

pradėjo kalbėti per nosį...
— Ką gi darys? Burnelė jau išdilo.
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VISI KARTU NOTTINGHAM

KAS—KADA—KUR
Vasario 16 minėjimas Londone — vasa-

Lietuvąrio 15 d., 11 vai., pamaldos už
Lietuvių bažnyčioje. 2.30 v.p.p. koncer
tas Bishopsgate Institute salėje. Vasario 
16 d., 7 v. vak., oficialus priėmimas Lie
tuvių Namuose.

Vasario 16 minėjimas Nottinghame — 
vasario 21 d., Ukrainiečių klube. Pra
džia 6.30 vai. vak. Programoje: VI. Dar- 
gio paskaita, sol. V. Gasperienė, „Ginta
ro" choras, „Rūtos" duetas, orkestrėlis.
Centrinis Vasario 16 minėjimas Huetten- 

felde jr Vasario 16 gimnazijos naujo ber
niukų bendrabučio pašventinimas 
sario 14 d. Iškilmingos pamaldos 
tenfeldo kat. bažnytėlėje. Meninė 
rna Buergerhause. Šokiams gros 
orkestras iŠ Raslato.

DBLS-gos Visuotinis suvažiavimas — 
balandžio 4-5 d. Lietuvių Namuose, Lon
done.

Baltiškoaios draugijos lietuvių-vokiečių 
sekcijos suvažiavimas — vasario 15 d., 
10.30 vai., Huettenfelde, Pater A. Delp 
centre.

Lietuvių literatūros būrelio Annaberge 
suvažiavimas — balandžio 3-5 d.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

Pabaltiečių šokiai Boltone — vasario 
7 d., 7.30 v.v., Ukrainiečių salėje, 99 Cas- 
tlo SI.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 25 — liepos 2 d.

I*r. LB Paryžiaus lietuvių susirinkimai
— vasario 8, kovo 7 (Vasario 16 minėji
mas ir šv Kazimiero šventė), 32, rue du 
Petit-Musc, Paris 4e (metro Bastille ar 
Sully-Morland), 12 vai. pamaldos, paskui 
bendri pietūs.

Pabaltiečių
Visi kviečiami atsilankyti.
telkia 
reias: 
94500 
(33-1)

AUKOS TAUTOS
Klemensas Tamošiūnas 

13 L.N. B-vės akcijų.
P. Kaminskas — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D.

FONDUI
paaukojo T.F.

Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Mažeiva — 11 sv.
Bliūdžius —- 10 sv.
Pakalnis — 10 sv.
Sledziauskas — 10 sv.
Valaitis — 6 sv.
4 sv.: B. Zinkus, M. Linkevičius, P,

— va
li u et- 

progra- 
didelis

V.
Po

Žukas.
V.H. Gasper as — 3 sv.
P. Kaminskas — 2 sv.
Visiems nuoširdi padėka.

Nottinghamas
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 21, Ukrainiečių klube, DBLS- 
gos Nottinghamo skyrius rengia Vasario 
16-tos minėjimą. Minėjimo pradžia 6.30 
vai. vakaro.

Programoje „Gintaro" choro dainos. 
„Rūtos" duetas ir jaunimo „Tautinių ins
trumentų“ orkestrėlis. Solo dainuos — 
Vida Gasiperienė. Paskaitą skaitys VI. 
Dargis.

Po programos pasilinksminimas, turtin
ga loterija ir šokiai.

Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

BLYNŲ BALIUS 
Nottinghamo Moterų Draugija 

14 d., 6.30 v. vak., Latvių klube,
Rd., Carlton Hill, rengia 

Blynų balių.
3 sv. asmeniui. Prašom 
vasario 12 d. Tel. 505686

Damaševičienė).
Kviečiami visi

Standhill

Jėjimas 
rašyti iki

vasario
1A

užsi-
(F.

iš arti ir toli atsilanky-

Namai Prancūzijoje — 
Informacijas 

Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad- 
Bnltic House, 1 rue de la Prairie, 
Chumpigny-sur-Marne, France. Tel.

4881.52.22.
Boltonas

Moterų valdyba

Londonas
DBLJS KOMITETAS PASISKIRSTĖ 

PAREIGOMIS
Sausio 18 d. Lietuvių Namuose įvyku

siame DBLJS komiteto 6-jame susirinki
me nutarta pasiskirstyti pareigomis ši
taip:

pirmininkas — Gerardas Jakimavičius, 
sekretorė Regina Puodžiūnaitė. LYNES 
red. — Vidas Puodžiūnas, iždininkas — 
Andrius Blinstiubas. ryšių reikalai — 
Algis Motuzą, politiniai reikalai — Algis 
Kuliukas.

vakaro, Ukrai-
Street, Boltone, 
Tautų Komiteto

PABALTIECIŲ ŠOKIAI
Vasario 7 d., 7.30 vai.

niečių salėje, 99 Castle 
įvyksta vietinio Baltijos 
organizuojami šokiai.

Visi apylinkės tautiečiai ir jų draugai 
yra maloniai kviečiami šiuose pabaltie
čių šokiuose dalyvauti. Užtikrinkime, kad 
juose lietuvių būtų daugiau, negu estų 
ar latvių!

PIRMOJO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBL Sąjungos Londono Pirmojo sky

riaus susirinkimas įvyks vasario 7 d., 6 
vai. vakaro, 21 The Oval, Hackney Road. 
London, E.2., Parapijos svetainėje.

Da rbo t v a r kė j e numatyta:
t. Lietuvos Nepriklausomybės šventės 

minėjimas Londone;
2. DBLS-gos Visuotinis suvažiavimas.

Skyriaus valdyba.

14 d. 
kukli;

Ukrai-

Derby
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Pranešame, kad vasario mėn.
DBLS-gos Derby Skyriaus rengia 
Vasario 16-sios Dienos

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks 6 vai. vakaro,

niečių klubo patalpose, 27 Charnwood St., 
Derby.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
atsilankyti ir bendrai atšvęsti šią mūsų 
Tautos garbingą šventę.

Sk. Valdyba

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus val
dyba vasario mėnesio 14 dieną, šeštadie
nį, 6 vai. vak., Manchesterio lietuvių klu
bo patalpose rengia Vasario 16 minėjimą.

Paskaitą skaitys 
Vaineikis.

Manchesterio ir 
kviečiame ir kartu
minėjime dalyvauti, o vietos klube užteks 
visiems. Ligi malonaus pasimatymo pas 
mus Manchester?.

Skyriaus Valdyba

iš Boltono U.

apylinkės lietuvius 
prašome kuo gausiau

KELIONĖ Į LIETUVĄ
DAR YRA KETURIOS VIETOS

1987 melais gegužės 21-30 d. rengia
ma ekskursija į Vilnių. Kelionė į abi 
puses lėktuvu per Maskvą. Vilniuje 
būsim 7 naktis ir 2 Maskvoje.

Kaina, įskaitant kelionę, viešbutį su 
pilnu maistu, yra 445 svarai.

Užsirašyti kuo greičiau šiuo adresu:
J. Kaišys, 

119 Beech Ave., 
Acton. 

London. W3 7LG 
Tel. 01 - 740 8528.

Bradfordas
MIRĖ STASYS ANUŽIS

A.a. Stasys Anužis gimė 1917 m. 
sario 14 d. Šiaulių apskr., Papilėje, 
ninko šeimoje. Dar Lietuvoje įsigijo
vėjo specialybę, tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, Ryšių batalione, Kaune. Pakeltas 
į j. psk. laipsnį. Kaip ir kiti išeiviai, iš 
Lietuvos pasitraukė į Vokietiją 1944 m., 
o iš ten į Angliją 1947 m. Dirbo anglių 
kasykloje Škotijoje ir vėliau persikėlė 'į 
Bradfordą ir dirbo siuvykloje. Vedė pa
nelę Gerdą Hards, gimusią ir augusią 
Tauragėje. Susilaukė ir išaugino gražią 
lietuvišką šeimą, sūnų Romą ir dukrą In- 
gretą. Gerda Anužienė dalyvavo dainų ir 
šokių grupėje, žinomame „Atžalyne“ 
Bradforde, tai sūnus ir duktė kalba lie
tuviškai, net ir jų anūkai Paulius ir Da
nutė mokosi tos kalbos.

A.a. Stasys, išėjęs į pensiją dar dirbo 
kaip siuvėjas privačiai. Visa laiką buvo 
Vyties klubo narys,
tūriai, bet turėjo gerų draugų, 
kios ligos, mirė š.m. sausio 
muose.

Laidojimo apeigas atliko 
maltis. Palydėtas gausaus
gų į krematoriumą. Laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti 'į Vyties klubą arbatėlei.

Bradfordo lietuvių visuomenė apgailes
tauja, netekus gero nario.

A-tas B.

nors ir laikėsi san- 
Po sun- 

12 d. savo na-

kan. V. Ka- 
būrelio drau-

Rochdale
MIKĖ KLEMAS ERŠTIKIS

širdies priepuoliu 
DBLS Rochdalės

mirė Kle- 
skyriaus

Žagarėj e,

Sausio 1 d.
mas Erštikis, 
narys.

Jis gimė 1907 m. sausio 2 d.
Šiaulių apsk. 1947 metais atvyko Angli- 
jon ir iki pensijos dirbo medvilnės pra
monėje. Buvo susipratęs lietuvis, mėgo 
lietuvišką spaudą ir buvo dosnus lietu
viškiems reikalams.

Sausio 13 d. Klemo palaikai sudeginti 
Rochdalės krematoriume. Kulto apeigas 
atliko kan. Kamaitis. Laidotuvėmis rūpi
nosi J. Navickas ir D. Banaitis.

Ilsėkis ramybėje, Klemai.
V.M.

Škotija
DVIGUBA ŠVENTĖ

Sausio 11 d., 2 vai. p.p., Škotijos lietu
viai rinkosi į Mossend parapijos Šv. Šei
mos katalikų bažnyčią. Pirmiausia, die
na ypatinga tuo, nes buvo užprašytos šv.

lietu-

klubo
Brad-

Mišios už visus mirusius Škotijos 
vių klubo narius.

Antra, tai buvo pašventinimas 
vėliavos, kurią praėjusiais metais
fordo klubas VYTIS atvežė ir padovano
jo Škotijos lietuvių klubui. Prieš šv. Mi
šių pradžių, klubo pirm. J. Bliūdžius ir 
vėliavos šventinimo kūmai, E. Jovarienė 
ir M. Pautienius, ir Škotijos skautai iš
kilmingai įnešė vėliavą prie didžiojo al
toriaus, kur laukė kun. J. Andriušius.

Vėliava buvo pastatyta altoriaus prie
kyje. Klubo pirmininkas ir kūmai stovė
jo prie vėliavos, o skautų draugovė sto
vėjo garbės sargyboj šventinimo metu. 
Kun. J. Andriušius pašventino, skaityda
mas atitinkamas maldas. Po pašventinimo 
visi dalyviai sugiedojo Lietuvos himną, 
pritariant vargonams ir šv. Cecilijos cho-

Šv. Cecilijos choras gražiai pasi- 
dienai pritaikintomis giesmėmis. 
Mišias skaitymus skaitė P. Gečio- 
Bliūdžius, kuris perskaitė visų mi

ls viso 40 mirusių

Po himno vėliava buvo išnešta, o auko
jimo metu vėl garbingai atnešta prie al
toriaus, 
rodė tai 
Per šv.

nis ir J.
rusių narių pavardes.
narių nuo klubo atidarymo. Kun. J. An
driušius savo pamoksle gražiai prisiminė 
mirusius klubo narius ir ypatingai apibū
dino vėliavos šventinimo reikšmę.

Po pamaldų visi rinkosi 'į klubo patal
pas bendram pasivaišinimui. Klubo šei
mininkės laukė su skaniais užkandžiais. 
Po pasivaišinimo klubo pirm. J. Bliūdžius 
padėkojo už gausų dalyvavimą, apgailes
taudamas, kad niekas negalėjo atvykti 
iš Bradfordo į vėliavos pašventinimą.

Toliau sekė gausi loterija. Vėliavos kū
mas M. Pautienius savo muzika susirin
kusius dalyvius linksmino 
vo lietuviškas dainas, 
bendrais 
čiu.

Didelė 
valdybai
rusių klubo narių prisiminimą ir pagar
bą. Taip pat tenka didelė padėka Brad
fordo klubui VYTIS už padovanojimą 
liavos, kuri visuomet primins gražų 
malonų tų dviejų lietuviškų klubų ir 
lonijų draugišką bendradarbiavimą.

Dalyvis

visi daina- 
dalijosi tos dienos 

įspūdžiais, gaivinosi skaniu alu-

padėka Škotijos lietuvių klubo 
už įdėtų darbą ir už gražų mi-

ko-

šalta žiemos diena, grasinanti sniegu, 
nepajėgė palaužti tą seniai nusistovėju
sią tradiciją — lietuvių susibūrimo iš 
įvairių šio krašto kampelių: pasitarti ir 
pareikšti savo nuomones apie trūkumus, 
papildymus, ateities planus ar net nusi
skundimus liečiančius artimiausią širdžiai 
meilę: lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

DBLS Tarybos kviestieji susirinko sau
sio 10 d. Liet. Židinyje, Nottinghame. Iš 
58 kviestų, atvyko 30. Matėsi veidų iš 
Birminghamo, Derby, Leicesterio, Londo
no, Mančesterio, Nottinghamo, Peterbo
rough, Stoke-on-Trento ir Wolverhamp- 
tono. Laiškais gauti atsiprašymai iš Ško
tijos ir Boltono Skyrių, Londono L.M.S. 
„Dainavos" ir Wolverhamptono Mot. Dr. 
„Šiluvos“.

Tarybos pirmininkas K. Bivainis 
dėjo posėdį, pakviesdamas veteraną 
Kuzminską į Garbės Prezidiumą.

Buvo perskaitytas 1985 gruodžio
kuris,

S. Matulio,

pra- 
Dr.S.

14 d.
su

plačiai pa-

gauti
Centro

padarė

ateitį, parduoti mažesnę dalį 
akcijų Tautiniams Lietuvių

vei-

kilo
nu-

Tarybos posėdžio protokolas, 
maža pastaba, pareikšta kun. 
buvo priimtas.

Centr. Vald. Pirm. J. Alkis
aiškino atstovams apie Wesenthal Komi
sijos bandymus kaltinti lietuvius. Pabalti
jo Kraštų Taryba rimtai susirūpinusi dėl 
šių kaltinimų. Ji yra išleidusi aplinkraštį, 
pagal kurį išeivijos organizacijos ir jų 
nariai turėtų elgtis, jeigu būtų spaudoje 
neteisingi užmetimai. Norintieji 
daugiau žinių, turėtų kreiptis 'į 
Valdybą, Liet. Namuose.

Centr. Vald. vardu VI. Dangis
pasiūlymą dėl DBLS laikomų akcijų par
davimo. Pasiūlyta: užtikrinant liet, turto 
saugesnę 
Sąjungos
Fondams, tuo užtikrinant Sąjungos turto 
saugumą šiame krašte, kad tas turtas ne
išeitų iš lietuvių rankų; kad Lietuvių Na
mų Bendrovė ateičiai galėtų garantuoti 
didesnę finansinę paramą lietuviškai 
klai, numatyta išleisti naujų akcijų.

Dėl šių dviejų pateiktų projektų, 
labai gyvų diskusijų. Galutinai buvo
spręsta šiuos klausimus nagrinėti visuo
tiniame suvažiavime.

Šie metai yra Sąjungos 40 metų įkūri
mo jubiliejiniai metai, ir skyriai yra pra
šomi pabrėžti šią sukaktį savo minėji
muose. Didesnio masto minėjimuose, Va
sario 16-tos Londone ir Nottinghame, ir 
metiniame sąskrydyje Wolverhamptone 
taip pat šis jubiliejus bus plačiai pami
nėtas.

Kult. Komisijos Pirmininkė V. Gaspe- 
rienė plačiai išdėstė kultūrines veiklos 
uždavinius Didž. Britanijoje, pabrėžda
ma, kad atsiranda vis daugiau jaunesnių 
liet, kilmės šeimų, kurios įdomaujasi liet, 
kalba ir nori gauti daugiau žinių apie sa
vo tėvų kraštą. Buvo prašoma atstovus 
steigti liet, kalbos grupes, organizuoti va-

karones, kad mūsų išsiblaškiusi jaw 
karta galėtų suartėti. NetolimiausiojeĮ 
eityje Kult. Komisija paruoš skyrįjf 
veiklos gaires, kurios palengvins orJ 
zuoti liet, kilmės jaunesniąją kartą įl 
klos grupes. Liet. Klubai Škotijoje, į" 
chesteryje, Bradforde ir Londone tuį 
įsigyti daugiau knygų anglų kalba ,« 
Lietuvą, jos papročius, rašytojus ir[* 
Taip pat pasirūpinti liet, kalbos vadi 
liais nekalbantiems lietuviškai. Nors ; 
tyje mažės laisvai lietuviškai kalbat; 
bet domėjimasis lietuvių kalba ir pa
čiais didėja, ir kiekvienos organizat 
ir klubo pareiga yra tą susidomėjimą, 
tenkinti.

Ateities veiklos planuose numatė 
chorų veiklos tęsimas, taut, šokių totp 
nimas, liaudies dainų ir instrumentų f 
samiblio įkūrimas lietuviškai ir reprcjl 
tacinei veiklai. Planuojami literatūros® 
karai, rankdarbių ir filatelistų parodjl

DBLJS Pirmininkas G. Jakimavijl 
energingai ir išsamiai išdėstė Didž. 
lietuvių atstovavimo būtinumą ir tis 
mumą Australijos Jaunimo Kongrfll 
Yra išrinkti 6 atstovai. Visi yra veiF 
liet, visuomenėje, ir kiekvienas yra J1 
vęs įnašą mūsų veikloje. Tai patiki, 
jaunuoliai, pasiryžę dirbti mūsų li|( 
viškos veiklos gerovei Britanijoje. Piift 
ninkas prašė visų rimtai apsvarstyti jį 
nesnios kartos veiklą, moraliai ir fijP 
siniai paremti vykstančius į tolimą 
traliją 1987 gruodžio mėn. Yra sudari' 
komisija, kuri seks jaunųjų atstovų t 
siruošimą ir duos tinkamus patari^ 
Daugiau bus pranešta E.L. ir LYNESSl

LSS Europos Rajono Vadas Si. Vai'?1 
vičius išdėstė ateities skautų planus, tP 
pat pareiškė didelę padėką visuomenei^1 
gaunamas aukas. LSS veikla Didž. Brf1 
nijoje yra gyva ir skautų daugėja. Tt1* 
me tris draugoves: Vyt. Didž. — škotį 
je, Aušr. Vartų — Vid. Anglijoje, ir (V 
Vilko — pietų Anglijoje. ®

Didžioji Tautinė Stovykla įvyks sek?1 
čiais metais JAV Cl-evelande ir yra f11 
tarta pasiųsti 8 lietuviškai kalbant?? 
arba stengiančius kalbėti seses-broliu?e

Didelė padėka pareikšta Dr. S. 
minskui už moralinę ir tautinę paraiį 
Vadijos nutarimu, jis apdovanotas Skia 
tų Rėmėjo Ordinu. r1

Rimtai svarstoma 'įsigyti Lietuvių H11 
bą vidurinėje Anglijoje. Šį pranešimąfP 
darė lietuviškai kalbantis Paulius 
žis, Nottinghamo 
kas. Smulkesnės

AI11
Skyriaus vicepirmi^1 
žinios bus praneša

Tautos Himnu. IaPosėdis baigtas
Diskusijos pasibaigė geroje nuotaiki 

su skaniais užkandžiais, patarnaujPj 
Nottm. Moterų Draugijai. Taip pat pa?1 
ka pareikšta kun. S. Matuliui už leidiP2 
naudotis Židinio patalpomis. U
_________________________________Stl

PAMALDOS
Nottinghame — vasario 

Lietuvių Židinyje.
Bradforde — vasario 1
Nottinghame — vasario 

nės, 8 vai. ryte, Lietuvių 
šventinimas.

Nottinghame — vasario 
Lietuvių Židinyje.

Eccles — vasario 15 d.,
Manchesteryje — vasario 22

1 d., 11.15 vai.,

d., 12.30 vai.
2 d., Grauduli-

Židinyje žvakių

8 d.,

12.15

11.15 vai.,

vai.
d., 12.30 v.

vai. p.p., 
Meriadale

ROŽINIS
Rožinis — 7 vasario, 4.30 

prie švč. Sakramento, 24-26 
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta
pasiekiama iš autobusų stoties Nr. 513, 
važiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės už laisvę mūsų Lietuvai ir 
jos tautiečiams.

N. Narbutienė

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

Vasario 1 d. — šv. Luko bažnyčioj, 
Glasgove, šv. Mišios 2 vai. p.p. (už Mr. 
ir Mrs. žilą.)

Vasario 8 d. — Šv. šeimos bažnyčioje, 
Calder Rd., Mossend, šv. Mišios 2 v.p.p. 
(Nepriklausomybės šventės proga —- už 
Lietuvą).

Kovo 1 d. — šv. Luko bažnyčioj, Glas
gove, 2 vai. p.p. Mišios už Lietuvą — šv. 
Kazimiero šventė. Škotijos lietuviai kvie
čiami gausiai susirinkti. Po šv. Mišių — 
arbatėlė ir koncertas.

PAIEŠKOJIMAS
Elžbieta Burbulienė, gyvenanti Lietu

voje, paieško per Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių savo anūkės Elenos Burbulytės- 
Greibuvienės, gimusios 1923 m. Radviliš
kyje. Ji buvo Jurgio ir Elžbietos Burbu
lių duktė, ištekėjusi už Jono Greibaus. 
Ji 1944 m. buvo išvežta darbams į Vokie
tiją, vėliau gyveno Anglijoje.

Atsiliepimus siųsti DBLS sekretoriui, 
Lietuvių Namų adresu.

r, •• • ■< ■ . • , jru— Praėjusią savaitę sovietai sustalįj 
BBC radijo rusų kalba transliacijų trU 
dymą, pirmą kartą po šešių metų. TačF 
BBC transliacijos lenkų kalba vis dari 
bėra trukdomos.

Amerikos Balso ir Miuncheno Laist 
radijų transliacijos taip pat trukdome.

Skaitoma, kad Sovietų Sąjunga tj 
2000 radijo trukdymo stočių.

— JAV žymūs daktarai teigia, kad . 
2000 metų gali mirti 100 milijonų žmoįga 
nuo Aids, jeigu nebus surasta priemoįb8 
prieš tą virusą. į-ii

— Jugoslavų disidentui Milovanui Bje 
lui, 76 m., bus duotas leidimas šį pavada 
atsilankyti Londone, kur gyvena jo 
nūs Aleksa, 1980 metais gavęs polii<A: 
prieglobstį D. Britanijoje. se

— Kinų įmonės tarnautojas, kuris iki 
sisavino 117 tūkstančių juanių (apieiju 
tūkst. svarų), nubaustas mirtimi. N'da 
1983 m. daugiau kaip 10.000 kriminaliigr 
nusikaltėlių nubausta mirtim. Sc

— Rusas Arkadij Berkout, 28 m., kuįaf 
išgyveno Kanadoje penkis metus, parem 
kė, kad jam nusibodo „materialistinė He: 
suomenė" ir sugrįžo į Rusiją, palikdartki 
3140 dolerių skolos. yg

— Pasaulinė žydų sionistų organizsžn 
ja susirūpinusi tautos prieaugliu. Vyriiįsi 
šio jų demografo Y. Waršavskio duome'vė 
mis, 1970 m. pasaulyje buvo 10.4 mil. itii 
dų. o 1985 m. tik 9,5 mil. Prieš karą ise 
dų skaičius pasaulyje siekė 16,5 milijotišl
— Kinijos archeologai surado 1,8 mil. rki

tų senumo žmogaus žandikaulį su daS'te 
mis. Jie teigia, kad žmonių rasė prasima 
jusi Azijoje. tų
------------- - - ... -■ kr

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas JOGELAS KAŽYMĖNŽ 

s. Stasio, gyv. Anglijoje. Rašyti: sesers 
Stasei Maračauskienei, Lyduvėnų m., L 
tuva, arba Juozui Pauliui į Ameriką 
221 Plank Road, Apt. 2, Waterbury 
Con. 06705, USA.
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