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MASKVA NERIMAUJA
DĖL LENKŲ ANTISOVIETIZMO

Sovietų telegramų agentūra TASS pla
čiai paskelbė bulgarų laikraščio Rabotni- 
česko Delo pažiūrą į padėtį Lenkijoje, iš
keliant ilgalaikį lenkų — rusų priešišku
mą. Sovietų spauda bando įtikinti įSnfkus, 
jog antisovietizmas yra svetimas lenkų 
liaudžiai ir kad lenkai neturėtų tylėti, kai 
kas stengiasi žaloti lenkų - sovietų drau
gystę.

Ligšiol rusai nutylėdavo antisovietizmo 
pasireiškimus Lenkijoje. Jeigu dabar 
jiems iškilo reikalas apie tai rašyti, tai 
reiškia — kaip pažymi „The Daily Tele
graph“ Maskvos korespondentas — kad 
Maskvos požiūriu padėtis Lenkijoje nuo
lat blogėja. Lenkijoje didėja pavojus ko
munistinei santvarkai.

Kaip rašė bulgarų komunistų laikraš
tis, antisovietizmo Lenkijoje požymiai ke
lia ypatingą susirūpinimą, nes tai esąs „pa 
vojingas fenomenas, kurio jokiu būdu ne
galima nedavertinti.“

Tas straipsnis, perspausdintas „Prav- 
doje“, yra aiškus perspėjimas Lenkijos 
kom. partijos lyderiui S. Kaniai, kad jis 
kiečiau laikytųsi pro-sovietinės linijos bū
simame partijos kongrese liepos mėnesį.

SOLIDARUMAS NELYGIOJE KOVOJE
Lenkijos profesinės sąjungos „Sulida- 

rumas“ neseniai paskelbė savo veiklos 
gaires (tezės diskusijai), kurios- sukėlė 
piktus komentarus Maškvos „Pradoje“ ir 
lenkų komunistinėje spaudoje. Pagal 
„Pravdos“ aiškinimus, „Solidarumas“ da
bar nepasitenkina vien tilk darbininkų 
interesų gynimu, bet iškelia aikštėn poli
tinę platformą, pretenduoja užimti Lenki
jos visuomenės vadovaujančios politinės 
jėgos vietą.

„Gairių“ paskelbimo momentas pasirink 
tas neatsitiktinai: jis faktiškai prielšpasta- 
tomas Lenkijos komunistų partijos (LJD 
P) Centro komiteto tezių projektui, kuris 
bus svarstomas partijos kongrese liepos 
mėn., ir kuriuo siekiama konsoliduoti 
Lenkijos padėtį, nepadarant esminių re
formų.

Komunistai piktinasi, kad „Solidaru
mas“ skelbiasi galinga visuomenės jėga, 
sąjūdis, kuris „nevengia atsakomybės ųž 
Lenkijos liaudies ir valstybės likimą.“ Do
kumente kalbama apie būtinumą ginti įsta 
tymus, darbo žmonių orumą ir interesus, 
žmogaus, piliečio ir darbuotojo teises. Pa
žymimas būtinumas atkurti šalyje norma 
lų darbo ritmą, užtikrinti didesnį Ekono
mikos efektyvumą, pagerinti materalinių 
gėrybių paškirstymo sistemą ir t.t.

Bet kas daugiausia kelia nerimo Mask
vai, tai „Solidarumo“ programos „funda
mentalūs šalies visuomenės politinės sis
temos sutvarkymo ir funkcionavimo, tei
singiau, jos pertvafkymo nieko bendro 
su socializmu neturinčiais pagrindais, 
klausimai.“

„Solidarumo“ tikslas esąs — kelti rei
kalavimus ir remti juos streikais, kol Len 
kija nepatirs visiško kracho. ,,Su dar vie
na nacionaline katastrofa tam tikri sluoks 
niai Lenkijoje ir už jos ribų sieja viltį pa
keisti valdžią šalyje, reviduoti Europos 
politinį žemėlapį,“ — sako „Pravda“.

Nepatinka Maskvai ir „Solidarumo“ 
siūloma ekonominė politika: mišrus kraš
to ūkis, nacionalizuoto ir privataus sekto
riaus varžybos, o žemės ūkyje — skatina
ma privati nuosavybė. Tas aiškiai priešta
rauja dabartinei Lenkijos konstitucijai.

Norėdami sukompromituoti demokrati
nio sąjūdžio „gaires“, komunistai dabar 
sako, kad „Solidarumo“ dokumentą para
šė „grupė ekspertų, tarp kurių nemaža 
KOR (KOS) — organizacijos, kurios 
kontrrevoliucinė platforma niekada nebu
vo slepiama, — atstovų. Dabar darosis vis 
aiškesnė KOR idėjų įtaka įvairioms „So
lidarumo“ grandims, Lenkijos ir užsienio 
reakcijos pastangos idėjiškai Ir organiza
cine prasme nuginkluoti Lenkijos darbo 
žmones ir ryžtis lemiamam puolimui prieš 
liaudies valdžią.“

Pačioje tezėje esą parašyta: „arba „Soli 
darumas“ pertvarkys savo visuomeninę 
aplinką, arba iki šiol egzistuojanti siste
ma primes jam savo normas ir tikslus“.

Tad šiuo metu Lenkijoje vyksta nelygi 
kova: vienoje pusėje — Lenkijos komu
nistų partija, nors ir nevieninga, bet re
miama Sov. Sąjungos ir „socialistinės 
sandraugos šalių“. Antroje pusėje — „So
lidarumas“, kurio užnugaryje stovi visa 
lenkų tauta.

1941 —1981
VLIKO KREIPIMASIS I 
IŠEIVIJOS VISUOMENĘ

Šių metų berželio mėn. sukanka 40 me
tų nuo dviejų svarbių įvykių: pirmųjų 
didžiųjų išvežimų ir Tautos sukilimo 
prieš okupantą bei Laikinosios Sukiliml- 
nės Vyriausybės sudarymo.

Po vienerių metų sunkios priespaudos 
ir neregėto deportacijų barbariškumo, pa
triotiniams sukilėliams sudėjus dideles 
kraujo aukas, buvo paskelbtas Lietuvos 
suverenumo atstatymas. Po didelio nusi
minimo ir beviltiškumo, staiga atsirado 
viltis ir entuziazmas apėmė visą terastą. 
Nacių okupantams likvidavus Laikinąją 
Lietuvos Vyriausytbę, laisvės kova buvo 
perkelta į pogrindi kuriame gimęs VLIK 
AS ir šiandien be sustojimo tebetęsia Lie
tuvos laisvės atstatymo darbą.

Lietuvių išeivių visuomenė yra kviečia
ma šiuos tragiškus ir kartu herojiškus 
įvykius atitinkamai paminėti. Reikia su
ruošti viešus paminėjimus pagal vietos 
sąlygas. Ypač reikia stengtis supažindinti 
mūsų jaunąją kartą su tais istoriniais 
įvykiais, parodant juos tikroje šviesoje. 
Be to, reikia stengtis duoti informacijų 
kitataučių spaudai ir radijo stotims, ra
šyti laiškus laikraščių redakcijoms, savo 
komgresmanams ir senatoriams, atkrei
piant dėmesį į mūsų tautos kovą būti lais
viems.

Kiekviena iniciatyva tokius paminėji
mus suruošti, vistiek kas jos imtųsi, tu
rėtų būti visų remiami.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VEIKLA

Amerikos Lietuvių Tarybai niekas ne
paneigia jos praeityje atliktų darbų. Vie
nok dažnai tenka girdėti pasisakymų, kad 
ALT‘a jau prieš eilę metų paseno ir turi 
užleisti kitiems savo vietą. Po Lietuvos 
užgrobimo ir jos įjungimo į Sovietų Są
jungą ALTos vadovai tuo pat pasirūpino, 
kad šį sovietinių bolševikų agresijos aktą 
pasmerktų Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Šis pasmerkimas JAVrbių netrukus buvo 
padarytas — 1940 m. liepos 21 d., kuris 
tebegalioja iki šios dienos.

Per eilę vėlesnių dešimtmečių Sovietų 
Sąjungos buvo daromos didelės pastangos, 
kad J.A. Valstybės pripažintų Lietuvos į 
Sovietų įjungimą teisėtu. įvairiais laikais 
buvo pavojų, kad toks pripažinimas galė
jo būti išgautas. Prieš visas šitokias pa
stangas kietai stovėjo Amerikos Lietuvių 
Tarylba ir jai pavyko atsilaikyti.

Toks pavojus jau turėtų būti praėjęs. 
Valstybės departamentas pasirūpino, kad 
ir tie Lietuvos nepriklausomybės simbo
liai — Lietuvos diplomatinės ir konsula- 
rinės misijos — turi būti išlaikyti neribo
tą laiką. Kuomet Lietuvos valstybės depo
zitai mūsų diplomatinėms misijoms iš
laikyti pasibaigė, Valstybės departamen
tas sujungė visų Pabaltijo valstybių depo
zitus (Ypačiai gausius latvių milijonus) ir 
juos naujai investavo, kad visų trijų vals
tybių misijoms išlaikyti užtektų tik jų pa
lūkanų.

Negana to, J. A. Valstybės po ilgų pa
stangų sutiko, kad Pabaltijo valstybių 
diplomatinis ir konsularinis personalas 
būtų atjaunintas, priimant ir tų valstybių 
tose tarnybose nebuvusių asmenų, kad tik 
jie nebūtų JAV piliečiais. Kaip žinote, 
anksčiau buvo reikalaujama, kad tik Pa
baltijo laisvųjų respublikų piliečiai, bu
vę diplomatais, galėjo būti priimti į tuos 
postus, bet jų pažengęs amžius būtų nu
traukęs tęstinumą.

Negalima sakyti, kad tik laisvųjų lie
tuvių ir kitų pabaltiečių pastangomis bu
vo atsiektas šis Pabaltijos valstybių eg
zistencijos simbolių pratęsimas. Tiesa, 
kad ALTo su Amerikos latviai ir estais 
jau keletą metų darė pastangas pe rJung- 
tlnį Amerikos Pabaltiečių Komitetą su 
Valstybės departamentu šį reikalą sutvar
kyti. Vienok negalima užmirlšti Pabaltijo 
tautų laikysenos pavergtose tėvynėse po 
40 metų vergovės, kurią visą laiką stebi 
JAV. Mes galėtume rėkti, kiek tik nori
me, ir vargiai ar kas mūsų išklausytų, jei 
mūsų tauta pavergtoje tėvynėje jau būtų 
praradus išsilaisvinimo viltį.

(iš LKDS biuletenio)

IRENAI GERDŽIUNIENEL 
mirus jos ja.a, motinai Kanadoje, 

reiškiame įgilią ir nuoširdžią 
užuojautą, kartu labai liūdime

O. ir 'D- Damauskai

LIETUVOS [DIENA (BRAZILIJOJE
Brazilijos bažnyčiose birželio 14 dieną, 

pagal Vyskupų patvarkymą, bus praves
ta Maldos diena už Lietuvą. Kaip praneša 
„Mūsų Lietuva“ tą dieną Sao Paulo kated
roje mišias už Lietuvą laikys kardinolas. 
Lietuviai yra raginami dalyvauti su tau
tiniais rūbai.

ORGANIZUOJASI DISIDENTAI
DAUG VILČIŲ TEIKIANTI PRADŽIA

Einantis Paryžiuje rusų laikraštis „Russ 
kaja mysl,“ (Nr. 3358, 81. IV. 30) prane
ša, kad š.m. balandžio 18-19 dienomis Pa
ryžiuje įvyko pirmasis pasitarimas, ku
riame buvo gvildenamas emigracijos iš 
TSRS politinio susivienijimo klausimas. 
Pasitarime dalyvavo apie keturiasdešimt 
naujos bangos emigrantų iš Anglijos, Bel
gijos, Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos 
Švedij os.

Pirmininkaujantis, ir žinomas rusų disi 
dentas ir politikalinys Nikalojus Dragoša, 
'įžanginiame žodyje trumpai nušvietęs su
sirinkusiems pasitarimo tikslus, suteikė 
žodį pagrindinia pranėšėjui Dr. Aleksand
rui Štromui. Savo pranešime Štromas pa
lietė du pagrindinius aspektus:

1. Kodėl aplamai emigracijai reikia 
politinės organizacijos;

2. Kokia toji politinė organizacija tu
rėtų būti.

Pranešėjas pasiūlė pirmoje eilėje sukur
ti siauresnio, partinio pobūdžio organiza
ciją, į kurią susijungtų asmeninės ir tau
tinės laisvės šalininkai, kitaip sakant, 
TSRS emigrantai — demokratai, šios or
ganizacijos pagrindiniai principai turėtų 
būti:

1. visuomeninis pliuralizmas,
2. politinė demokratija,
3. žmogaus teisės,
4. visų tautų laisvai apsispręsti ir su

kurti savo atskiras suverenias vals
tybes,

5. taika.
Susikūrusi ši organizacija, šalia kitų 

uždavinių turėtų telkti visas kitas politi
nes emigrantines grupiruotes — tautines, 
krikščioniškas, solidaristines ir pan. — į 
bendrą kovą su priespaudos režimu, pa
dėdami pamatus pflatesniai vieningo fron
to tipo organizacijai, politiškai atstovau
jančiai visai emigracijai, o tuo pačiu ir 
plačiam visuomenės opinijos spektrui 
krašte, šia prasme Aleksandras Štromas 
Iškėlė kaip pavyzdį mūsų VLIKą, kuris, 
anot jo, savotiškas parlamento modelis, 
sudarytas iš 15-kos skirtingų partijų, ku
rios bendro priešo akivaizdoje sugeba 
beridiraldarbiauti koaliciniais pagrindais.

Gyvų diskusijų rezultate buvo sukurta 
nauja, Štromo, minėtų penkių principų 
pagrindais organizacija DEMOKRATINIS 
SUSIVIENIJIMAS, o taip pat išrinktas jos 
koordinacinis komitetas iš 7-nių asmenų, 
kurį, šalia žinomų disidentų Aleksandro 
Ginsburgo, Viktoro Fainbergo, Nikąlojaus 
Dragošo ir Julijaus Voznesenskos, įėjo ir 
Ukrainos (Vladimiras Malinkovičius) bei 
Lietuvos (Aleksandras Štromas) atstovai.

V. (Rakauskaitė

KOMJAUNUOLIAI ^BAŽNYTINĖJE 
PROCESIJOJE

Trys Šiurpyiių apylinkės komjaunuoliai 
dalyvavo bažnytinėje procesijoje. Jų „nu
sikaltimas“ iššaukė kovingą straipsnį „šia 
pus ir anapus barjero“ Šiaulių rajono 
laikraštis Leninietis (1980, Nr. 116). „Ide
ologinėje kovoje“, rašo straipsnio auto
rius, „negali būti taikstymosi, sandėrių 
su sąžine“. Jis pasakoja, kaip komjaunuo
lis ar jaunas komunistas „iš metrikacijos 
skyriaus veža savo išrinktąją gyvenimo 
draugę pile altoriaus, nes kitaip uošvis 
nepadovanos importinių baldų, mašinos, 
ar neiškeis vestuvių puotos. Vėliau tekio
se šeimose naujagimis po registravimo 
Vykdomajame komitete nešamas į bažny
čią „apiplauti nuo pirminės nuodėmės“. 
Kaip čia neprisiminti liaudies išminties: 
„Paduos pirštą, pagriebs visą ranką“.

ELTA

JUGOSLAVAS KRITIKUOJA 
SOVIETINĘ ’TAUTYBIŲ POLITIKĄ 
Pernai Jugoslavijoje išėjo slovėnų žur

nalisto Janeto Staničiaus knyga,Komuniz
mo kryžkelėje, kurioje jis kaltina Sovietų 
Sąjungos vadus mėginimu užgošti savo 
valdžią ant kitų komunistinių ir nekomo- 
nistinių kraštų. Autorius kritikuoja Mask 
vos politiką nerusų tautų atžvilgiu — to
ji politika, rašo jis, remiasi Centro ir ru
sų tautos hegemonija, kurios šaknys glū
di pačioje sovietinės sistemos prigimtyje. 
Rusų tauta .prisiskyrė savo kultūrai bei 
savo gyvenimo būdui ypatingą vaidmenį 
ir juos praktikoje beveik sutapatino su 
socializmu kaipo tokiu“. Taip pat, rusų 
tauta laikoma „svarbiausia tauta“ ir „in
ternacionalizmo" terminas interpretuoja
mas kaip .korektiškasis pažiūras į rusų 
tautą“. Žiūrint iš marksistinio taško, ra
šo Stanič, sovietinė tautybių politika turi 
jlabai abejotinų ypatybių“.

ELTA
IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS 

VARŠUVOJE
Per ketvirtį milijono žmonių dalyvavo 

kardinolo S. Wyszynskio laidotuvėse, ku
rios įvyko gegužės 31 d. Varšuvoje.

AUDRA LIETUVOJE

„The Daily Telegraph“ (198I.VI.4) pra
nešė, kad per savaitgalį (gegužės 30-31?) 
Lietuvą palietė stipriausias iš visų ligšiol 
buvusių Baltijos respublikoje uraganų. 
Per audrą vienas lietuvis buvo užmuštas 
ir 30 sužeistų.

Vėsulas, perėjęs per kaimus netoli Vil
niaus, nuplėšė namų stogus ir apvertė au
tobusus.

EUROPOS (PALAMENTARŲ 
DELEGACIJA ISPANIJOJE

Ispanijos karalius Juan Carlos užtikri
no Europos parlamentarus, kurie atvyko 
į Madridą, kad jis pasielgtų lygiai taip 
pat kaip vasario 23 d., jeigu būtų pasikė
sinimas į Ispanijos demokratinę santvar
ką.

Eurppos parlamento delegacija, kuriai 
vadovauja ponia Simone Veil, atvyko į 
Madridą ištirti kliūtis kurios neleidžia 
Ispanijai įstoti į Europos Ekonominę Bend 
ruomenę, Ispanijos min. pirm. Leopoldo 
Calvo Sofelo ragino atvykusią delegaci
ją, kad įtaigotų Europos ministrų tarybą, 
kad Ispanijos priėmimo klausimas būtų 
greičiau išspręstas.

SINGAPŪRAS PALEIDO 3 KALINIUS
Singapūro valdžia išleido iš kalėjimo 

tris komunistus, kurie buvo sulaikyti 
1963 m. ir remiantis vidaus saugumo įsta
tymu buvo be teismo laikomi kalėjime. Vi
si trys prieš suėmimą priklausė socialistų 
partijai ar profesinėms sąjungoms. Tuo 
laiku Singapūre buvo daug streikų ir riau 
šių, kuriuos ruošė komunistai norėdami 
užgrobti valdžią.

Išleistiems iš kalėjimo uždrausta išvyk
ti į užsienį ar užsiimti politine veikla.

TERORIZMAS [BELGIJOJE

Birželio 1 d. Bruseiyje buvo teroristų 
nušautas Palestinos Išlaisvinimo organiza
cijos (PLOi) atstovas Nain Khader. Pales
tinos informacijos biuras Bruseiyje buvo 
įsteigtas prieš keletą metų, ryšiams palai
kyti su Vaik. Europos valstybėmis. To biū- 
ro tarnautojai neabejoja, kad N. Khaderį 
nušovė Izraelio slaptoji tarnyba.

SUKILIMAS [BANGLADEŠE
Sukilėliai, nužudę Bangladešo preziden

tą Ziaur Rahmaną ir bandę nuversti val
džią, buvo priversti pasiduoti. Sukilimo 
vadas gen. Manzur Ahmed, malšinant su
kilimą, žuvo.

ĮTARIAMAS [ŠNIPINĖJIMU
JAV karo aviacijos leitinantas Christo

pher Cooke, kuris tris kartus apsilankė 
Sovietų ambasadoje, Teisingumo departa
mento patvarkymu yra tardomas. Pradžlo 
je jis turėjo būti nubaustas už lankymąsi 
ambasadoje be savo viršininkų leidimo, o 
dabar jis yra įtariamas šnipinėjimu.

L. WALENSA ŽENEVOJE
Lech Walensa, Lenkijos profsąjngų ,,So

lidarumas“ lyderis, dalyvaują Tarptauti
nio darbo biuro konferencijoje, Ženevoje.

Spados konferencijoje jis pasakė, kad 
politiniai klausimai jo n'eįdomauja. Bet jis 
pasakė, kad pastarųjų laikų politiniai pa
sikeitimai Lenkijoje negali būti pakeisti.

L. Walensa paneigė Lenkijos komunistų 
partijos „Katovicų forumo“ tvirtinimus, 
jog „Solidarumas“ veda į kontrrevoliuci- 
ją ir griauna Lenkijos komunistų partijos 
autoritetą. Jis taip pat paneigė komunistų 
kaltinimus, kad „Solidarumas“ privedė 
krašto ūkį prie chaoso. L. Walensa pasa
kė: „Pirmiausiai mes visi esame lenkai ir 
mes nekliudysime įvesti konstruktyvines 
priemones, kad mūsų krašto ūkis atsisto
tų ant sveikesnių pagrindų1. 1

MASINĖS GRUZINŲ 
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ RUSINIMĄ

Agence France Presse balandžio 4 ir Le 
Monde (balandžio 6) žiniomis, Gruzijos 
sostinėje Tbilisyje įvyko dvi demonstraci
jos prieš „suintensyvintą rusinimą“. Ko
vo 23 d. apie tūkstantis studentų žygiavo 
gatvėmis, protestuodami prieš populia
raus gruzinų literatūros profesoriaus Aka- 
ki Bachradzės pašalinimą iš Tbilisio uni
versiteto. Po savaitės nemažesnė minia 
demonstravo prie pastato, kuriame vyko 
Gruzijos rašytojų sąjungos kongresas; 
daugelyje plakatų buvo reiškiamas susi
rūpinimas gruzinų kalbos ateitimi. De
monstracijos pasiekė vieno tikslo: Bach- 
radzė vėl buvo priimtas į universitetą. 
Gruzijos kompartijos pirmasis sekretorius 
ševardnedzė priėmė demonstrantųdelega- 
ciją ir pažadėjo vėl susitikti su jais toli
mesnėms diskucijoms.

ELTA

PAŠA VL Y J E
— Chaikovo psichiatras A. Koriaglnas, 

kuris pripažino, kad psichiatrinėj ligoni
nėj laikomas kasyklų inžinierius A. Niki
tinas yra visiškai sveikas, teisiamas už 
priešsovietinę veiklą.

Gyd. A. Koriaginas buvo suimtas vasa
rio mėn.

— Popiežiaus pirmosios mišios D., Bri
tanijos vizito metu bus laikomos Rich- 
mondo parke. Jis lankysis kitų metų ge
gužės 28 d. — birželio 2 d.d.

—■ Trečiasis britų naujosios konstruk
cijos lėktuvnešis „Ark Royal“ birželio 2 d. 
pakrikštytas karalienės motinos.

—- JAV Ir Sov. Sąjungos grūdų preky
bos pasitarimai birželio 8-9 d.d. vyko 
Londone.

— D. Britanijos ligoninėse išbandytas 
naujas Razoxane vaistas, kuris išgydė 
pusę sergančiųjų žarnų vėžiu.

— Anglijos Derbyshire angliakasiai pa
siūlė savo pensijų fondą panaudoti pi
gioms paskoloms toms firmoms, kurios 
nutars pritaikyti savo katilines anglies 
kurui.

— Naujasis prancūzų žemės ūkio mi- 
nisteris E. Cresson sieks maisto produktų 
atpiginimo V. Europoje. Jis sutinka dary
ti reformas visoje Bendrosios rinkos kraš 
tų žemės ūkio politikoje, dėl kurios jau 
seniai britai kelia triukšmą.

— D. Britanijos mokyklų vedėjų sąjun
ga nori išsikovoti daugiau teisių ir leng
vatų, sprendžiant mokytojų nesugebėjimo 
ir pašalinimo reikalus.

— Amerikiečių Radar Electric firma, 
kuri nuo 1977 m. nepriima į darbą rū
kančiųjų tarnautojų, o įstaigos patalpose 
i'š viso uždrausta rūkyti, dabar paskelbė 
įdomius duomenis: 90 tarnautojų įstaiga 
per metus sutaupė 125.000 dolerių, ma
žiau žmonių atlieka tą patį darbą, sveika
tos draudimui išleidžiamosios sumos la
bai sumažėjo ir darbo dienų praleidinėji
mo beveik nėra.

— Irakas nori padidinti prekybą su D. 
Britanija, iš kurios įsiveža įvairių maši
nų ir atsarginių dalių naftos pramonės 
įrengimams. Dabar nori gauti dalių britų 
gamybos ginklams, kurie pakliuvo į jų 
rankas kariaujant Irane.

Atšalę santykiai su Sov. Sąjunga, ver
čia Iraką ieškotis naujų prekybos kontak
tų Vakaruose.

— Naujoji prancūzų vyriausybė sulė
tins branduolinių jėgainių statybą. Vie
nas projektas jau dabar atidėtas.

— Bedarbystė D. Britanijoje pasiekė 
2.56 milijonus. Tačiau į tą skaičių neįeiną 
310.000, kurie dėl tam tikrų vyriausybės 
priemonių yra įvairiose apmokymo sche
mose ir. specialiuose užsiėmimuose, o taip 
pat yra nemaža tokių, kurie visiškai ne
ieško darbo ir nesiregistruoja darbo įstai
gose.

— Egiptas, Izraelis ir JAV susitarė at
naujinti pasitarimus sudaryti tarptautinį 
karinį dalinį taikai Sinajaus rajone pa
laikyti.

Portugalijos vyriausybė steigs kovai su 
teroristais specialius policijos dalinius.

— Nuo birželio 14 d. Londono pensinin
kai galės naudotis požeminiu transportu 
nemokamai tomis pat valandomis, kaip 
ir autobusais. Sostinėj gyvena apie 1 mil. 
pensininkų.

— Šiaurės Graikijoj žemės drebėjimas 
sugriovė apie 40 namų, žmonių aukų ne
buvo.

— Lenkų filmas „geležinis žmogus“ 
Cannes filmų festivalyje laimėjo pirmąją 
vietą.

— Gegužės mėn. duomenimis, V. Vokie
tijoje per paskutiniuosius 12 mėn. pragy
venimas pabrango 5.6%, o infliacija pa
kilo 0.4%.

— Italijos importeriai turės i'š anksto 
3 mėn. įmokėti į beprocentinę Centrinio 
banko sąskaitą 30% įvežamųjų prekių kai
nos depozitą, šis potvarkis netaikomas naf 
tai ir grūdams.

— Ispanijos dešiniųjų ir kariuomenės 
vadovybės nepasitenkinimas dabartine 
tvanka ir krašte siaučiančiu terorizmu vis 
didėja. Po Barce'lonos banko įkaitų išva
davimo, surastas naujai kasamas slaptas 
tunelis, kuris iš vieno namo vedė į Barce- 
lonos centrinę gatvę, kurioj gegužės 31 
d. vyko kariuomenės paradas.

— Sovietų Tassas V. Vokietijos kancle
rio Schmidto JAV vizite įžiūrėjo pasikėsi
nimą prieš taiką ir pagreitinimą ginkluo
tis. Kalbos apie strateginių ginklų pasita
rimų atnaujinimą yra tik prisidengimas. 
„Sovietų liaudis neužmiršo, kad birželio 
22 sueina 40 metų, kai viėkiečiai užpuolė 
Sov. Sxjungą“, — sako sovietų telegramų 
agentūra.

— Škotijos mokslininkai bando naujai 
išrastą MAB antikūninį serumą, kuriuo 
tikimasi išgydyti beveik visas ligas.

Spėjama, kad šis Išradimas gali pasuk
ti visą dabartinę mediciną kitu keliu.
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ŽUVIS SVETIMUOSE VANDENYSE
Vytauto Volerto „Greitkelio“ romano 

aplanke rašoma, kad, kai esama lietuvių 
„kito krašto politikoj, gamyboj bei kultū
ros kloduose besijaučiančių kaip žuvis van 
denyje“, atėjęs laikas „rašytojui skverb
ti ir į tenai sutinkamų žmonių dvasią“.

Šį romaną sudaro trys dalys: „Dabar“ 
— lietuvio tremtinio Toni Mataus, gene
ralinio įmonės administratoriaus, darbo 
rutina ir intrigos; „Kadals“ — Tonio klai
ki jaunystė Lietuvoje ir „kultūrinis“ bend 
radarlbiavimas su komunistų okupantais 
ir „Dabar“ — Tonio įsistiprinimas įmo
nėje bei mirtis.

Suamerikonėjęs lietuvis
Kai V. Valerias JAV gamyboje įsistip

rinusį Tonį Mataus, kuris, „planavęs Ame
rikoje pasislėpti“ nuo lietuvių, „paspru
ko nuo savų žmonių, išjungė sentimentus, 
vertėsi kieta ranka, niekam nerūpėd -

J. Kuzmickis
mas“, — skaitytojui įdomu, kokie auto
riaus santykiai su pagrindiniu veikėju. 
Anot vieno kritiko, rašytojas visą gyve- 
nimą j ieškojo savo kūrinio herojaus, kurį 
prikelia iš praeities, kad įsakmiai belstų- 
si į sąmonę, primindamas istorinę tiesą 
ir menininko pašaukimą.

Lietuvio, karo audrų persodinto į lenk
tyniaujančią Ameriką ir pasidavusio biz
nieriško katilo įtakai, V. Volertas jieško- 
jo „Upė teka vingiais“ romano Jasaityje 
ir „gyvenimas yra dailus“ nusigyvenusia
me valkatoje. „Greitkelio“ siužeto ašis 
Antanas Matukevičius, jau Lietuvoje gim
nazijos baigimo proga „apkarpęs“ pavar
dę — „Matus bus trumpiau, lietuviškiau 
ir paprasčiau“, yra užsidaręs intrigantas, 
kopęs karjeros poaukštin melo, pataika
vimo priemonėmis, nepasitikėjęs nė parei 
gingais bendradarbiais Mortonu, Silvijų 
Perro bei Kresidu, siekęs patogumų, ra
mybės, savimeilę tenkinančių paaukštini
mų.

Vidiniu dialogu atskleidęs savo egois
tinę filosofiją — „nenoriu dievų velnių, 
žmonių“, susimąsto Lietuvos komunistės 
sūnaus Mortono mirties akivaizdoje ir pri 
sipažįsta buvęs trumparegis: jo ligi šiol 
niekintas Dievas esąs „neapžveūglamas: 
jo rūpesčiuose ne tik aš vienas egzistuoju; 
ir ne tik žemė jo glėby“.

Ciniškos pažiūros
įdomus to tuščio, laisvo elgesio Lietu

vos vargoninlkėlio sūnaus ciniko Tonio 
Mataus charakteris. Žmonės jam svetimi. 
Bendrauja su jais, nes reikia. Jam Morton 
lex yra gyvulys: bjaurisi jo šleikščių 
tvaiku ir, jei ne prekybiniai sugebėjimai, 
išvytų iš įmonės. Silvijus Perro jam at
rodo arba šliužas, arba šventasis, bet, kol 
gerai tvarkosi, jam vis tiek. Viršininkas 
Kresida, kuris joja ant jų, bet nekandžio- 
ja duodamas laisvas rankas turtui krau
ti, jam atrodo „mitologinė graikų prosti
tutė, dievų meilužė"...

Piktų komplementų Tonis sugalvoję ir 
savo tėvui, žuvusiam nuo komunistės, 
Mortono motinos, šūvio: „Jam sekėsi er
žilo gyvenimą vesti iki galo. Lyg tyčio
damasis, nuvirto gražią dieną, kniubo 
prie jazmino, sodo viduryje. Gyvybę iš
lydėdami, medžiai net nesujudėjo“.

Ar važiuodamas mašina, ar reikalo stu
miamas užėjęs į bažnyčią, įtariomis min
timis persveria kiekvieno gyvenimą. Gy

Lukaičio
Po valandėlės tylos, kai nė vienas ne

sugalvojo, ką sakyti, svetimasis klausia:
— Tai kaip tos žemuogės? Brangios? Ne
daug čia jų likę, bus kaip tik man.

Baužienė susuka iš laikraščio tūtą, su
pila į ją žemuoges ir, padavusi jas sveti
majam, lipa iš vežimo.

— Užmiršau į vaistinę užeiti, — sako 
ji. — Būtinai reikia.

— Kiek jums už tas žemuoges? — klau
sia svetimasis, ir kai jam niekas neatsako, 
numeta jis litą ant vežimo ir nueina pas
kui Baužienę.

Saulė jau gerokai į vakarus pakrypusi, 
ilgokai vaistinėje užtruko, dribnoja arkliu
kas vėl kasiniu, traukia Lukaitį ir Bau
žienę į namus.

— Pažįstamas? — klausia po ilgo tylė
jimo Lukaitis.

— Šiek tiek. Sustodavo laikraščio ar pa
pirosų nusipirkti, kai aš kioske pardavi
nėjau.

O buvo daugiau, negu laikraščiai ir pa
pirosai, bet negi imsi ir pradėsi pasakoti 
nuo pradžios iki galo!

Kaimas smirdėjo. Taip ji ir Baužiui sa
kė:

— Visas kaimas smirdi durpėmis, men
kėmis, mėšlu, jūros kerpėmis. Gauk kur 
nors gerą darbą, arba gauk tarnybą pa
sienio policijoje, aš eisiu už tavęs, kitaip
— ne!

— Ogi ir pajūriniai kaime gyvena, nuo 

vendamas tokiais miražais, tarsi sudvyli- 
pėjęs šizofrenikas, galvoja, kad „tai ne 
regėjimai, bet realybė, didžiulė klaida“. 
Nors pats savo mintyse užkliūva už kiek
vieno, surasdamas įvairių kaltinimų 
(„Taip gyvuliškai elgiasi tik moralės fa
kyrai“, prikiša Mortonui), tačiau dvaslo 
je smerkia kolegą Silvijų, nes, girdi, „po 
žmogaus vidų knaisiotis yra jo vienintelė 
pramoga“.

Paveldėjimo painėse
Kodėl V. Volertas tiek daug dėmesio 

kreipia į savo iš praeities prikeltą hero
jų? Kodėl vidinio monologo būdu leidžia 
jam, kaip ir M. Siluokis „Saulė vakarop“ 
Rigui, plačiai filosofuoti, postrigauti, 
smerkti kitus?

Atsaką galima surasti žinomoje patar
lėje: obuolys nuo obels toli nenurieda. Ta 
Obelis — visaip iškoneveiktas, sutirštin
tomis spalvomis nutepliotas Tonio tėvas: 
tai jis naktį basom kojom šliaužė pas „iš- 
drikėlę, įnamę“, kurios „išsivertusiais 
grobais galėjai kaip kopėčiomis lipti“; tai 
pas jį įsiveržė „garsiai šaukianti, nuodais 
grasinanti“ moteris, kuriai prieš dešimt 
metų palikęs gniužulėlį; tai „jis vienas 
gali taip įžūliai svyruoti, vielniui kaišio
damas pyragą, Dievą ramindamas mal
da“: „keistuolis Dievas. Nerūpestingas, 
silpnas užveizda“; tai jis kaltas, kad To
nio sesuo turėjo „trumpas kojas, molinį 
veidą, purvinos spalvos plaukus“.

Romano visas tonas taip ir įtaigoja, 
kad tėvas kaltas ne tik dėl dukters trum
pų kojų, bet ir dėl Tonio nesėkmės bei 
tamsių charakterio dėmių: „Kaltės užter
šia vaikų kraują, netirpdamos ir nelšsi- 
valydamos“. Pasak jo, „žmogų galima at
skirti nuo pačio savęs“ ir tada jis pamirš
ta, kas esąs, nežino, ko jiešlkąs. Vadinasi, 
kaltos „ankstyvių (— ankstyvų. J. K.) 
metų Skriaudos... Tai jos išardė pasitikė
jimą viskuo, ką pažinojo ir gerbė“. Ana
logiškai „Matus suprato, kodėl Silvijus 
spaudė darbininkus. Tai buvo kerštas už 
namuose nešamą vergiją“.

Psichiatrijos mįslės
Tačiau ar nesuklysta Ir psichiatrai?! 

Ar išgarsėjusio „Yorkshire riperio“ P. W. 
Sutcliffo žmogžudysčių psichiatrai neaiški 
no žmonos neištikimybę, nuo kryžiaus 
šnibždančio Dievo tariamais nurodymais, 
kuriais vis dėlto nepatikėjo prisiekusiųjų 
teismas?!

Tonio viengungystę taipgi išaiškina vi
sa eilė psichologinių detalių: nevykusios 
tėvo moterystės; 'į žėrintį mistikos rūką 
transformuotos fizinės dovanos, kuriomis 
dalinosi su neatpažinta nelegalia tėvo 
dukterimi; pagaliau Vokietijoje sutikta 
mergaitė, kuri jo pamilta, tebelaukė iš 
belaisvės grįžtant mylimojo. Tonio spren
dimai toli gražu skirtingi nuo tėvo patar
to neskubėjimo ir apsigalvojimo: „Kad 
nereiktų jo su seseria nuo nelaimės gel
bėti, Dievas užsimerkė... O išmirkytų ba
tų tyli šventuolė... bent mintimis išprie
vartavo... Matus nustojo pasitikėjimo vis
kuo...

Koks nelaimingas tėvo kaltėmis „už
teršto kraujo“ Tonis, kai ne tik žmonės, 
bet Ir pats Dievas užmerkė akis, kad ne
reiktų jo nuo nelaimių gelbėti!

Rožių spygliai
Komplikuotas, psichiškai kuprotas To

nis — viso ,,Greitkelio“ ašis, nejučiom 
įtaigojus tezės romano slidų kelią. Tačiau 
jei už savų durų sunkvežimių ir už sau

Pranas Milašius 

senioriiia
kaimo smarvių niekur neišbėgsi.

— Kaip sau nori, bet aš ant to tavo 
sklypelio žemės neskursiu visą amžių.

— Ant to sklypelio žemės žmogus esi 
laisvas, pats ant savęs ponas, darai, ką 
nori — bandė Baužys įrodinėti.

Ji neklausė, nenorėjo nei girdėti nei su
prasti jo įrodinėjimų. Kurorto sezonui pra 
sidėjus, ji gavo vietą kioske. Žmonės pra
eidavo, daug iš jų sustodavo, nusipirkda
vo laikraščių, papirosų, saldainių. Gražu 
buvo sekti tą praeivių minią, visi gražiai 
apsirengę, laisvi nuo vargo, nuo visokių 
rūpesčių. O ką žinai, gal kokią dieną vie
nas Iš jų sustos prie jos kioskio, pasižiū
rės į ją ir... Atsitinka juk ir taip, kad pa
prasta mergaitė už turtuolio išteka.

Ėjo dienos, niekas į ją neįsižiūrėjo, bet 
ji įsižiūrėjo į vieną, iš praeivių minios 
pradėjo jį išskirti. Matė jį jau iš tolo atei
nant: aukštas, tiesus, tamsūs briliantinu 
sutepti plaukai storu sluoksniu ant gal
vos sugulę, Pąprašė „Aldo“, paėjęs kiek 
nuo kiosko peržiūrėjo pirmąjį puslapį, įkj 
šo ranką į kišenę, į kitą, matyt, papirosų 
ieško, neradęs grįžo prie kiosko.

— Regata. Ir degtukų dėžutę.

Padavė jam papirosus ir degtukus, il
gai skaitė grąžą, lėtai tiesė jam ranką su 
variniais, laukė, gal dar ką sakys, bet jis 
tik susipylė varinius į kišenę ir nuėjo. Ir 
taip būdavo kiekvieną dieną: Regata, Ai

lės yra kartais neįžiūrimas tęsinys į tą 
Mortono psalmėmis apgiedotą neapžvel
giamą Dievą, į jį nukreipia, kaip ir ma
žąjį liliputą bažnyčioje, nelaimių istori
jos, nes be apsivalymu ir apleidimo „ne
žinotų, kad yra žmonių, rankose rožės ne
laikiusių, bet spygliais visus pirštus susi- 
raižiusių“.

Kai niekas — savo rūšies Tonio nihiliz
mas — „lieka užnugaryje“, dabar jo „lau
kia tąsa į šviesesnius plotus“. Ir tuos plo
tus priartina paraltžas ir mirtis.

Amerikos kultūros kloduose ibesimur- 
dęs Tonis, besiriejęs su kitu išlietuvlu 
Mortonu atrodo tartum bėglys, išsinešęs 
iš Lietuvos sužalotą dvasią, kuri visus 
lietuviškus idealus išmainė į gerą gyveni
mą. Tikslas jam pateisino tamsiausias 
priemonės: „Ne vienam, tarsi gera linkė
damas, padėjo susinaikinti“ arba „saujon 
įdėjo užtaisytą ginklą, kad greičiau nusi
ramintų“.

Apie jį, romano ašį, sukinėjosi du ben
dradarbiai — Mortonas ir Silvijus Perro. 
Pirmojo charakteris palyginti plačiai at
skleistas: filosofiškai žiūrėdamas į gy
venimą, nuolat cituodamas psalmes, prak
tiškas ir sumanus, nepamiršo ir egzisten
cinių problemų, net teologijos, tikėdamas, 
kad„jei nors vienas žmogus truputį dau
giau tobulybę pažins, visiems ir visur 
šviesos pagausės“.

Nors jo motina buvo komunistė, nušovu 
si Tonio tėvą, tačiau Mortonas geromis 
pastangomis išsisuko iš paveldėjimo bau
bo.

Silvijus — labai gyvenimiškas vyras, 
kurio nepalaužė šeimyninė nedarna ir ne
gundė „išsilaisvinti“.

V. Volertas, atskleidęs naujų sąlygų pa
veikto lietuvio dvasią, parodė, kaip toli 
gali nuriedėti obuolys nuo lietuviškos 
obels. Įsijungęs 'į amerikietiškąjį biznį, 
jo vaisiais vis dėlto nepraturtino savos, 
lietuviškos kultūros.

Rašytojo stilius turtingas sultingais 
žodžiais, ypač sinonimais ir judriais vei
ksmažodžiais: „Jie ėjo ir klupo, suklupę 
raitėsi ir sliuogė pilvais, traiškė silpnes
niuosius, muilkdė skandino viską pri- 
švinkusioje tyrėje“,

„Greitkelio“ romaną naudinga perskait- 
tyti ir susimąstyti.

MIRĖ DR. ZENONAS DANILEVIČIUS
Balandžio 15 d. Čikagoje mirė, sulaukęs 

vos 65 m. amžiaus, dr. Z. Danilevičius, Lie 
tuvių krikščionių demokratų s-gos ir dau
gelio kitų organizacijų veikėjas Ameriko
je.

Kotryna Grigaitytė

TREMIAMOJO ŽODIS

Liūdnai susižvalgo beržai,
Žegnojasi gluosnis prie kelio.
Ne giesmė... ne Sekminių varpai, 
Ne maldai su durtuvais keliai.
O, birželi rūsčiųjų dienų...
Istorijos lapuos (pražydęs —
Nusinešęs raudas mylimų
Ir kruvinus ženklus mūs žygio.
Retežiai rankas tegu spaudžia,
Nepalaužti jiems dvasią lietuvio,
Kai pakelės žydinčios rauda 
Kvdpėjimu pievų pasruvę.
Teskamba retežiai teskamba 
Tautos himno galingu ritmu!
Kaip duoną, kaip saulę, kaip maldą. 
Aš tėvynę su Savim imu.
Teskamba iretežiai, teskamba 
Tautos himno galingu ritmu.

das, degtukai, kartais pamatys kolklį įdo
mesnį žurnalą nupirkdavo. Vieną kartą 
įdavė jam tyčia daugiau grąžos, gal su
skaitęs atneš, bus proga užmegzti kalbą. 
Neatnešė. Kitą kartą davė mažiau. Susi, 
pylė į kišenę nekaitęs ir nuėjo.

Miške stovyklavo skautai, eidavo žmo
nės vakare jų laužo pasižiūrėti, vieną va
karą sugalvojo ir ji nueiti, žiūri — ten 
vienas atsiskyręs nuo kitų, į pušį atsirė
męs, tas, kur kasdien pas ją Regatą per
ka. Priėjo arčiau, slenka palengva, apsi
meta stebinti skautus, iš tos pusės užėjus 
bus geriau matyti, praeis pro jį per tris 
keturis metrus, žiūrės ji visą laiką į skau
tus.

— Labas vakaras! — sako vyras.
Ji apsimeta nustebusi, net krūpteli.
— Labas! — atsako. Atsiremia nugara 

į Pušį.
— Tai panelė viena ir vaikštote?
— Viena, — atsako ji ir vis žiūri į 

skautus, kitur nė nepažvelgdama.
Vyras prieina prie jos, alkūne atsire

mia į pušį. Ji ir nežiūrėdama į jį jaučia, 
kad jis ją apžiūrinėja, kaip kokį daiktą.

— Ar kiekvieną vakarą čia ateinate? — 
klausinėja jis toliau.

— Kiekvieną, — sumeluoja ji. — įdo
mu jų pasižiūrėti. — Ji stengiasi būti ra
mi, kad balsas nedrebėtų.

— Įdomu, — sako jis. — Aš irgi dažnai 
čia ateinu, jei tik laisvas esu.

Kaip jis negali būti laisvas, jei atosto
gauja? — galvoja ji. — Gal jis koks tar
nas pas kokius aukštus ponus? Bet juk 
dabar neklausinėsi, vėliau gal paaiškės.

O vėliau ir paaiškėjo: jis buvo šoferis,

NAUJAS GIESMYNAS

1980 metų pradžioje pasitarime su ke
letą kunigų (Dieburge) nusprendėme iš 
leisti naują giesmyną, nedideli!, su reika
lingiausiais priedais. Kun. K. Senkus to
kį giesmyną paruošė; ji kartu su Tėvų dr. 
K. Gulbinu peržiūrėjo, dar parodė prof, 
dr. A. Maceinai, o seniau giesmynas juod
raštyje buvo parodytas vyskupui Deks- 
niui, prelatui Tulabal, kunigui Vaišnorai, 
kurie kun. K. Senkų skatino giesmyną pa
rengti spaudai.

Pavadinimą naujam giesmynui — aš, 
K. Senkus, ir Tėv. K. Gulbinas — parin
kome pagal pirminę , jo paskirtį, jį pava
dindami „Liturginiu giesmynu“.

šio giesmyno apimtis — apie 250 pusla
pių. Visos giesmės šiame giesmyne yra su 
gaidomis; jų dauguma paruošta dviems 
balsams (antrasis balsas — ad libitum).

Giesmyno pradžioje — bendros šv. Mi
šių maldos žmonėms, o jo gale — kitus 
priedus sudaro reikalingiausios maldos ir 
trys litanijos: Švč. Jėzaus širdies, švč. M. 
Marijos ir Visų šventųjų.

Giesmyne yra šeši giesmių ciklai Mi
šioms: penki lietuviškų giesmių ir vienas 
— lotyniškų. Kitos giesmės surikiuotos 
šia tvanka:

Į Šventąją Dvasią, į švč. M. Mariją, 'į 
šventuosius, adventinės, kalėdinės, at- 
laidinės, atgailautinės ir apie Kristaus 
kančią, Graudūs verksmai, velykinės, 
už mirusius (gedulingos ir viltingos) ir 
pagaliau bendrosios.
Beveik visos giesmės surašytos ir spaus 

dinamos viename puslapyje po vieną, kad 
giedotojams, o ypač vargonininkui nerei
kėtų vartyti...
Numeracija šiame giesmyne vartojama, 
kokia jau praktikuojama Vokietijoje, Ita
lijoje ir kituose kraštuose.

(Formatas giesmynui parinktas truputį 
didesnis negu „Naujojo Testamento“, ma
žojo.

Popierius — nepermatomas, indiško ti
po (plonas). Viršelis — stiprus, elastiš- 
kas. Įrišimas — tvirtas.

Giesmynas bus nestoras, tilps į norma
laus dydžio kišenę. Jo tiražas — 1000 egz.

Naująjį liet, giesmyną išspausdinti pa
žadėjo iki š.m. liepos mėnesio. Išipausdin- 
tą giesmyną Liet. Saleziečiai iš Romos 
tuoj pasiųs jį užsisakiusiems. Su persiun
timo išlaidomis giesmynas kainuos virš 
14 DM. „Liturginį giesmyną" užslsikyti 
galima tuojaus, rašant adresu:

Herm Pfr. K. Senkus,
Schubartstrasse 16
7000 Stuttgart 1, W. Germany.
Už ’žsisakytą giesmyną atsiskaityti 

taipgi su kunigu K. Senkum, čia banko 
konto:

Landesgiro-kasse Stuttgart, Nr. 2 405
469 (Bankleitzahl: 600 501’oi)
arba: PostschekAmt Stuttgart, Nr. 50426
- 701.

LIETUVIAI BRITŲ TELEVIZIJOJE
Gegužės 29 d. Britanijos televizija BBC2 

parodė Kanados lietuvių pagamintą filmą 
„Spirits of an amber past“, kuriame gali
ma buvo matyti Antano ir Anastazijos Ta
mošaičių tautinio meno kūrybą, „Gyva- 
tvaro“ tautinius šokius ir girdėti lietuvių 
tautinę muziką.

20 miin. ilgio programą buvo malonu 
pamatyti netik lietuviams, bet ir kitų 
tautybių žiūrovams. Filmas, kuris buvo 
pagamintas Kanados Lietuvių Bendruo
menės rūpesčui ir mėgėjų jėgomis, yra 
bene pirmas išeivijos bandymas išplaukti 
į platesnius vandenis.

su savo ponais iš Kauno atvažiavęs. Da
bar juodu pasikalbėdavo kiekvieną dieną, 
o vakare, kioską uždarius, eidavo pasi
vaikščioti, jei tik jis laisvas būdavo.

Vieną vakarą lynojo, ir jis pakvietė ją 
pas save.

— Ponai Nemerzatėje, aš turiu porą va
landų laiko, kol važiuosiu jų parvežti. 
Gal užeisi pas mane į kambarį juk ne- 
vaiikščiosim tokiame ore po parką.

Ir ji užėjo. Mažas kambarėlis, vos išsi
tenka lova, stalelis, viena kėdė.

— Matai, čia viengungio kambarys, nė
ra jokių patogumų, — teisinasi jis. Atida
ro šokolado dėžutę, tą pačią, kurią ryte 
buvo pas ją pirkęs, atkemša bonką Kara
zijos. Pasodino ją ant lovos, pats pasisė
do ant kėdės, o kai dėžutėj sumažėjo šoko
ladas, bonkoje vynas, tada ir jis atsisėdo 
šalia jos ant lovos. Paskui kai jis dar 
įdrąsėjo, ji pakilusi nuo lovos priėjo prie 
stalo ir pradėjo sklaidyti senus laikraš
čius.

— Ar čia tavo sesuo? — staiga klausia 
ji-

—Sesuo?—
Ji pakelia nuo stalo fotografiją — jau

na moteris su apie metų amžiaus mergai
te.

— Taip, sesuo, — sako jis.
Ji apsuka antrą fotografijos pusę ir skai 

to, kas užrašyta: „Niekuomet neužmiršk 
žmonos ir dukrelės.“

— Sesuo? — ji vėl klausia, dabar šauk
te šaukia. Jis tyli, sėdi ant lovos ir žiūri 
tiesiai į sieną. Ji numeta ant stalo foto
grafiją ir išbėga pra duris.

(Bus daugiau)

Su lietuviui^ 
įįUSU u lįgįe

PASKIRTA LB LITERATŪROS 
PREMIJA

Pirmosios Lietuvių Bendruomenei 
(Kultūros Tarybos) literatūros premijoj 
laureatu š.m. balandžio 5 d. Clevelands 
buvo išrinktas Kazys Bradūnas už rank, 
raštyje eilėraščių rinkinį „Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio“.

Vertinimo komisiją sudarė: pirm. dr.
R. Šilbajoris, sekr. dr. D. Tamuilanytė ir 
nariai B. Gaidžiūnas, V. Mariūnas ir V, 
Volertas.

šios literatūros premijos 3000 dol. me
cenatas yra JAV LB krašto valdyba.

Premija buvo įteikta Clevelande gegū. 
žės 17 d. premijų šventės metu.

PREMIJA LIETUVIUI ARCHITEKTUI
Praeitais metais Sydnėjuje architektū

ros studijas baigęs Rimas Kabaila savo 
mokslinei tezei buvo pasirinkęs temą 
„Tradicinė Lietuvos architektūra“.

Australijos Lietuvių Fondas, įvertinda. 
mas šį R. Kabailos parašytą akademinį 
darbą apie Lietuvos architektūrą Ir pa. 
čią Lietuvą, paskyrė jam 500 dol. premiją, 
kurią Vasario 16-sios proga Sydnėjuje 
įteikė Lietuvių atstovaas Br. Stašionis.

IŠTREMTŲJŲ SĄRAŠAS
Pasaulio Lietuvių Archyvas netrukus g. 

leis 1941 m. Sibiran ištremtųjų lietuvių 
sąrašą.

Tikslus prieš pat vokiečių-sovietų karą 
išvežtų Lietuvos gyventojų skaičius nėra 
žinomas. Spėjama, kad Sibire atsidūrė 
apie 34.000 asmenų. Tų išvežtųjų sąrašas 
buvo sudarytas voikiečių okupacijos me
tais, bet jis dingo karo įvykiuose. Naujam 
sąrašui sudaryti apie 30 metų darbo pa
skyrė Leonardas Kerulis, naudodamasis 
visai galimais šaltiniais — spaudos pusla
piais, dokumentais, įvairiais liudijimais 
bei laiškais. Jo paruoštan sąra'šan yra 
įtraukti 19.285 tremtiniai su jų vardais, 
pavardėmis, gyvenamąja vieta bei juos 
ištikusiu likimu. Išsamų įvadą šiam leidi- 
niui lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis parašė dr. Vytautas S. Vardys.

Atsiusta paminėti
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 

Nr. 46 anglų kalba. Išvertė kun. Kazimie- 
ras Pugevičius. Nr. 46, datuotas 1980 
gruodžio 25, skirtas a.a. T. P. Masilionio,
S. T atminimui. 64 psl. Iliustruotas virše
lis, 2 nuotraukos iš Lietuvos bei žemėla
pis.

Turinys: Janulio, Bužo, Vitkauskaitės, 
Navickaitės, Stanelytės, Skuodžio, Iešman
to ir Pečeliūno teisimai, žinios iš a.a. T. 
P. Masilionio, S.J. gyvenimo. Vytauto 
DDK 550 metų jubiliejus. Kalinių gyveni
mo nuotrupos. Kratos ir tardymai. Dvasi
nis atgimimas Lietuvoj. Tikinčiųjų Tei. 
sėms Ginti Katalikų Komiteto veikla, ži
nios iš vyskupijų ir tarybinėje mokykloje. 
Pavardžių bei vietovardžių alfabetinė ro
dyklė.

Išleido Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Kunigų Vienybė, 351 Highland Į 
Blvd., Brooklyn, New York 11207. Nr. 46 
mecenatas — Lietuvių Fondas.

Vienas egz. — 1 dol. Užsakant 10 egz. ar Į 
daugiau — 25% nuolaida.

Lietuvių dienos, 1981 m. kovas. Iliust
ruotas žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis. 
Leidžia A. F. Skirias, Los Angeles, JAV.

Išganymo žinia, Nr. 2, 1981 m. balandis- 
birželis. Evangelikų sekminlnkų laikraštis. 
Red. Stasys Tautvaišas, Vak. Vokietija.

Laiškai lietuviams, 1981 m. balandis. 
Religinės ir tautinės kultūros žurnalas, 
leidžia Tėvai Jėzuitai, Chicago, Ill.

Tėvynės sargas, Nr. 1, 1981 m. Popie
žiaus Leono XIII Literatūrinio Fondo lei
džiamas žurnalas. Chicago, JAV.

Pasaulio lietuvis, Nr. 4, 1981 m. balan
dis, PLB mėnesinis žurnalas, Chicago, 
JAV.

Kalbininkas Juozas Senkus, trumpa bio 
grafija, prisiminimai, darbai. Red. Pranas 
Naujokaitis, 77 psl. Išleido „Darbininkas“, 
Brooklyn, JAV. Kaina 5 dol.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 14

a) Kada galima nešti tinkle vandenį?
b) Kas juda greičiau: Karštis ar šaltis?
c) Į kokį klausimą negalima atsakyt 

„taip“?

Atsakymas Nr. 13 i
12 + 21 +26 + 41 = 100.

Šaudymo pratimų anglį; kariuomenėje 
metu, vienas naujokas, Iššaudęs 50 šovi
nių, nė karto nepataikė į taikinį.

Įsiutęs seržantas sušuko!
— Nieko iš tavęs nebus! Geriau eik 

tų krūmų ir nusišauk.
Kareiviukas dingo, o už minutės krū

muose pasigirdo šūvis.
Kai išsigandęs ir išbalęs seržantas nir 

bėgo į tą vietą, rado sėdintį naujoką.
— Nepataikiau, sir! — atraportavo ka

rys.
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Stefanija Rokienė

TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN
1941 M. BIRŽELIS

Birželio mėn. 11 d. Dūkšto ir Turmanto ge 
ležinkelio stotysna privarė labai dau pre
kinių vagonų. Tie vagonai greit visiems 
puolė į akis, nes stotys buvo mažos ir jų 
pankai netailpūs. Žmonės pradėjo spėlioti, 
kad bus vykdoma duoninių grūdų ir rekvj 
zicija.

1941 m. birželio 13 d. j Zarasus buvo 
skubiai iškviesti visi kompartijos aktyvis
tai. Tos pačios dienos vakarą į Zarasus 
atvažiavo didelis NKVD kariuomenės da
linys. Tas dalinys tuojau savo žinion pe
rėmė visas viešojo susisiekimo priemones: 
autobusus, sunkvežimius ir lengvąsias 
mašinas. Zarasų miesto gyventojai pradė
jo karpyti ausimis. Kas bus? Kadangi bu
vo laukiama karo, tai galvota, kad bus 
vykdoma atsarginiųmobilizacija. Tą patį 
vakarą, kaip tyčia, per Zarasus praskrido 
raudonosios aviacijos kariniai lėktuvai Ir 
jie dar patvirtino žmonių spėliojimus. Nie
kas negalvojo, kad bus vykdomas masinis 
lietuvių trėmimas Sibiran. Niekas ir ne
sapnavo, kad bus tremiami seneliai, moti
nos su mažais kūdikiais, ištisos šeimos su 
vaikais ir net ligonys.

Trėmimų technika pas bolševikus jau 
buvo išdirbta ir praktiškai daug kartų 
pavartota. Tuos savo patyrimus jie panau
dojo Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybė
se.

Trėmimams vykdyti prie Tarybinės Lie 
tuvos komisarų tarybos buvo sudarytas 
operatyvinis štabas. Labai charakteringa 
kad jame buvo tik vieni rusai. Net vidaus 
reikalų komisaras A. Guzevičius ir sau
gumo departamento direktorius A. Snieč
kus tame štabe nefigūravo. Jie alkiai klau
sė rusų įsakymų ir juos vykdė, o J. Palec
kis ir Gedvilą jiems pakištus tremiamųjų 
sąrašus akla1! pasirašė ir prieš lietuvių 
tautą yra atsakingi už tremtinių kančias 
ir mirtį.

Mažesnio masto operatyviniai trėmimo 
štabai buvo sudaryti didesniuose miestuo
se ir visuose apskričių centruose.

Tremiamųjų sąrašus sudarė vietos ko
munistai ir jų patikėtiniai. Visoms au
koms sudaryta bylos, kuriose atžymėta 
nepriklausomybės laikų veikla ir, jei bu
vo valstybės tarnautojas, tai nurodyta ko
kioje žinyboje tarnavo. Kiekvienoje bylo
je buvo tremiamojo fotografija, kad jį ga 
Įima būtų lengviau atpažinti. Jei numaty
ta ištremti visą šeimą, tai šeimos galvos 
bylon įrašyta žmona ir visi vaikai.

Areštams vykdyti sudaryta mažos ope
ratyvinės grupės iš NKVD kareivių ir vie 
no lietuvio, kuris gerai pažino vietoves ir 
tremiamuosius. Tai lietuviški Judai, ku
rie išdavinėjo savo nekaltus brolius. Kur 
tikėjosi galimo pasipriešinimo, ten pasiun
tė didesni! skaičių kareivių ir net po du 
lietuviškus išdavikus, kurie irgi buvo 
ginkluoti.

Išaušo balsus, dar mūsų tautos istorijo
je negirdėtas, 1941 m. birželio 14 d. rytas. 
Į kiekvieną apskrities valsčių dundėjo 
autobusai ir sunkvežimiai su ginkluotais 
rusų kariais. Tai valsčių vietovėmis ir apy 
linkėmis skirtos operatyvinės grupės. 
Valsčiuose jos buvo išskirstytos į mažes
nius būrelius ir pasiųstos suiminėti tre
miamuosius. Tremtiniams vežti išvarytos 
ūkininkų pastotys. Artimesni buvo tie 
šiai vežami į Dūkšto ir Turmanto geležin-
kelio stotis, o iš tolimesnių vietų visi bu
vo suvežti į Zarasus ir iš čia transportuo
jami į Turmantą. Vaizdas baisus, neįsivaiz 
duojamas ir drebinąs kiečiausias širdis 
iki ašarų ir alpulio. Nekaltų kūdikių ir 
valkų klyksmas, senelių duslūs maldos žo
džiai ir atodūsiai, moterų isteriškos skaus 
tno ašaros ir vyrų griežimas dantimis ai
dėjo visame Zarasų krašte ir enkavedistų 
trypiamoje Lietuvoje. Viskas nutilo ir 
nuščiuvo, net ir gegutės liovėsi kvatotis. 
Mėlynaveidžių ežerų pakrančių karklai ir 
žilvičiai gailiai verkė pamerkę savo ka
sas krikštolinio vandens bangytėse ir vi
sų vėjų pučiamas Gražutės šilas gūdžiai 
vaitojo.

«*«
Prasidėjo pasmerktųjų procesija . Dūkš 

to geležinkelio stotį, žmonės pakelėse 
smalsiai žiūrėjo į mus ir lydėjo klaikiomis 
akimis. Mes nežinojom, ką jie tada galvo
jo, bet šį vežimų vilkstinė aiškiai rodė vi
sos mūsų tautos likimą.

Važiavau su niūriomis mintimis. Kad 
tik nesurastų mano artimųjų, kad tik ne
paimtų vienos mažytės mano dukrelės!

Atvežė į Dūkšto stotį. Čia visur pilna 
NKVD kariuomenės. Ant bėgių stovi pa
rengti gyvuliniai vagonai su narais ir ge
rai užrakinami. Krausto mus į vagonus. 
Netoli pamatau pažįstamą nuovados vir
šininką Antaną Pumputį su žmona.

Statyje tremiamųjų daugybė. Jau mes 
vagone. Susiikraustom ant viršutinių na
rų. Savo „turtą“ nukišu kampan ir atsisė
du prie mažo spygliuotom vielom apraiz
gyto langelio. Prie manęs užima vietą abu 
Pumpučiai. Toliau ūkininkas Svalkus su 
žmona. Salako pašto viršininkas Pakulnis 
su žmona, ūkininkas Raštikis su žmona ir 
valkais. Ir vis kas valandą atidaro vago
no duris ir įstumia naujus bendrakelei
vius. Visi su menkais bagažais, bet maisto 
turi už mane daugiau.

Dūkšto stotyje mus išlaikė tris dienas. 
Vidurdienį. birželio saulė labai prikaitin- 

davo vagonus ir mes dusome. Mūsų prašy
mai atidaryti vagono duris liko neišgirsti. 
Vaikai nuo karščio pradėjo alpti.

Jau birželio 17 d. Maisto mums vis 
įmeta sargybiniai. Jis skirtas rabinams. 
Gaunu ir aš virtinę riestainių iš Dūkšto 
geležinkelio stoties tarnautojo Andriaus 
Švalkaus. Bet alkio nejaučiame ir niekas 
valgyti nenori. Sielos skausmas nutildo 
alkį ir visus kūno skausmus.

Pradėjo stumdyti mūsų vagonus. Pasi
darė dar gūdžiau. Jau veš iš Lietuvos. Vis 
buvo ramiau, kad ir užrakintiems, bet 
dar savo tėvynėje. Kur? Visi galvojom 
apie kalėjimą.

Paskutiniai vagonų dūžiai, švilpukai, ir 
važiuojam. Vagone mirtina tyla. Visų išsi
gandusios akys žvelgia pro plyšelius į tė
viškės laukus. Visi nori dar kai ką pama
tyti ir pasiimti su savim paskutinį palie
kamos tėvynės vaizdą.

Traukinys didina greitį. Žiūrim pro 
plyšelius. Aš sėdžiu labai geroj vietoj, 
prie spygliuotomis vielomis apkalto lan
gelio, ir viską gerai matau. Privažiuojame 
kelią, kuris kerta bėgius. Važiuoja pagy
venęs ūkininkas. Sustoja praleisti trauki
nį ir išlipa iš ratų. Stovi ir žiūri, žiūri... 
Nusiima kepurių. Susigriebia už galvos ir 
pradeda rauti sau plaukus. Tai skausmas 
visos kryžiuojamos mūsų tautos. Ir kas 
išmatuos jo skausmą, skausmą važiuojan
čių ir skausmą pr.si’ikusių. Gal jis pats 
buvo daug skausmo pergyvenęs, o gal va
gonuose turėjo artimųjų. Mes jį tada su
pratom, suprato jis ir mus. Ir jo šviesus 
paveikslas sunkiomis valandomis guodė 
mus ir stiprino ir po daugelio metų neiš
dilo iš atminties.

Sustojome mažoje stotelėje. Joje manev
ravo darbinis traukinys. Pradėjome kal
bėtis su darbininkais. Staiga pamačiau sa
vo buvusį mokinį L. Kumpiniauską. Pa
klausiau, ką jis traukinyje matė iš pažįs
tamų. Jis man pasakė, kad matęs Vincą 
Gučių, Juozą Janaudį, Jurgį Kvedarą, mo 
kytoją Alfonsą Pransikūną ir mano vyrą. 
Rado, suėmė. Dar guodžiuosi bet jis mus 
gerai pažįsta ir suklysti negalėjo. Visa nu
tirpau. Krūtinę spaudžia dar didesnis 
skausmas. Kas atsitiko su dukryte?

Gaunu pieštuką ir blanknotėlį. Rašau gi 
minėms raštelius, prašau neapleisti vaiko 
ir mėtau pro vagono plyšelius.

Pastovėjo traukinys stotelėje, ir vėl va
žiuojam. Pravažiuojame pro mažą miške
lį. Čia manevravo Lietuvos kariuomenės 
raiteliai. Staigmena: žaibo greitumu raitė 
liai išsirikiuoja ir ginklu gerbdami atiduo
da mums pagarbą! Tai buvo paskutinė 
Lietuvos laisvės žiburio pagarba mirti pa
smerktiesiems. Taip įvyko netoli Pabra
dės.

To vaizdo aš nepamiršiu iki paskutinio 
atodūsio. Jis man buvo ramsčiu sunkiau
sioje gyvenimo valandoje.

Štai ir Naujoji Vilnia. Traukinys susto
ja. Stovim, šalia manevruoja kitas trau
kinys. Matau pro langelį mokytojo A. 
Prąnckūmo ir kitų vyrų galvas. Jis nuse
kė savo šeimą, kad būtų kartu ir sutiktų 
bendrą likimą.

Staiga atrakina vagono duris ir iššau
kia visus vyrus. Kam? Spėliojimai, abejo
nės. Gal tardymai, gal dar sugrįž Iššoko 
vyrai kaip stovi, dauguma net ir be kepu
rių. Visus juos persodino į kitą traukinį. 
Žmonos dar bandė per sargybinius per
duoti maisto ir drabužių. Vieni naėmė, 
kiti ne, bet ar atidavė, kas gi žino. Mūsų 
vagone liko tik vienas senukas lenkas iš 
Dūkšto apylinkės, kuris mane Sibire vis 
guosdavo, kad grįšim. Bet jis negrįžo, mi
rė...

Naujosios Vilnios stotyje buvo daugybė 
žmonių, ir visi verkė kruvinomis ašaro
mis. Matau ir tokį vaizdą: stovi vyras at
sirėmęs stulpo, stovi lyg suakmenėjęs, o 
ašaros per skruostus jam rieda upeliu. 
Aš vis mėtau raštelius. Pamatė vieną raš
telį tas vyras ir primynė koja. Buvau tik
ra, kad tas raštelis pasieks adresatą. Ir 
štai po daugelio metų matau: guli vyro 
byloje pageltę mano anuomet rašyti laiš
keliai:

Labai gaila dukrytės. Nors jai geriau, 
negu važiuojantiems. Nors pamatyčiau ka 
da nors... Laibai gaila visų. Visur visi la
bai gaili. Veikia. Neapleiskit vieni kitų... 
Kur veža, nežinia. Kai nuveš — parašy
siu. Pažįstamų vagone daug. Imbradiškių, 
Stelmužiškių ir t.t.

Neapleiskit, neapleiskit mažytės. Kartu 
važiuoja Stelmužės šeima ir t.t. Atiduokit 
seneliui ar Pranui“.

„Naujoji Vilnia 1941. VI. 20. Vyrus at
skyrė nuo moterų net kitan ešelonam. Sa
ko, bus jų kita kryptis — šiaurė.

Šeimos išardytos, ieško vieni kitų. Liūd
na. Neapleiskit... N. Važiuoja daug Iš vi
su.

Kalbėjau su Kretinga, Plunge ir t.t. Ki 
ti keliai sunkūs — labai apstatyti... Mūsų 
irgi dar neaiškūs. Bijau... tik ne dėl sa
vęs.. Šiaiip mes nieko nežinom. Siauri lan
geliai. Valgyti turim. Dėl atostogų raštas 
buvo sutvarkytas, šiandien, sako važiuo
jam į Molodečną. Nutarimai iš anksto. 
Dabar netardo. S. Sudie!“

Taip mes prastovėjome Naujoje Vilnio
je ilgoką laiką, kol sudarė du ešelonus.

Gimnazijos išleistuvės
Gegužės 22-oji hintenfeldiečiams buvo 

ilgai nepamirštama diena. Tą dieną vokie 
čių ir lietuvių gimnazijų atestatais vaini
kavosi trys Vasario 16 gimnazijos abitu
rientai: Jonas Gyzė, Vilius Grigužis ir Ro
bertas Šneideris. Visi trys sėkmingai iš
laikė vokiečių reformuotų gimnazijų rei
kalaujamus egzaminus. Lietuviai prie 
specialios Weinheimo gimnazijos egzami
nų komisijos turėjo laikyti net triskart 
daugiau egzaminų už tolygius vokiečių 
gimnazistus, kuriems vokiečiai užskaito 
metinius pažymius į atestatus. — Lietuviu 
kai turėjo egzaminais įrodyti savo su
brendimą ir pajėgumą moksle. Ir įrodė, 
surinkdami taškų tiek ar net daugiau (R. 
Šneideris) kaip Ir vidutinis vokiečių vals
tybinės gimnazijos abiturientas.

Laiminguosius mokinius Vasario 16 gim 
nazija šiemet pasistengė pagerbti ir iš
leisti kaip niekuomet: iškilmingai, pagar
biai, pavyzdiniai. Išleistuvių Iškilmes re
žisavo inspektorė Vincenta Pancerienė, 
padedama kitų mokytojų ir eilės gimna
zisčių. Į šventės apeigas sudėta gerieji 
Lietuvos gimnazijų, Amerikos mokyklų, 
pačios Vasario 16 gimnazijos iškilieji mo
mentai.

Garbingąją iškilmę pradėjo visa gimna
zija, pakeldama lietuvių trispalvę Vėlia
vos aikštelėje. Himną giedojo džiaugsmu 
besišypsą veidai, ne kokie nušutę, kaip 
atsitinka pirmaisiais mėnesio eiliniais vė
liavos kėlimo sekmadieniais.

Paskutinį kartą susiėjo abiturientai į 
savo buvusią klasę atsisveikinti su auk
lėtoja A. Guzmeriene, vieni kitiems ką 
prasmingo atsiskirtuvėm užrašyti. O kla
sė nustebino vyrukus ir auklėtoją — ji 
atrodė tokia šviesi, gėlėmis išpuošta, len
ta prasmingais linkėjimais prispalvlnta, 
jų pačių nuotraukomis pagerbta. Paskuti
nę „pamoką“ nutraukė gėlėmis apkaišytas 
skambutis ir maršas, nuvedęs dienos lai
mėtojus į girlandomis padabintą valgyk
lą, kur plojimais juos kaip svečius sutiko 
mokiniai, pasidabinę suknelėmis ir eilu
tėmis, ir neveltui dadbavęsi mokytojai. 
Rožės, rūtos skanino šaunių virėjų šventiš 
kai padengtą vakarienę.

Direktorius J. Kavaliūnas džiaugėsi, 
kad mažos tautos trys brandūs jaunuoliai 
užsienyje darbuosis jai, Lietuvai, kuri 

Vasario 16 d- gimnazijos abiturientai 1981 m.: Robertas (Šneideris, Jonas Gyžė ir 
Vilius Grigužis. Vidury: auklėtoja (Renata Guznerienė

Vyrų traukinys išėjo pirma.
Birželio 20 d. pradėjo stumdyti ir mūsų 

traukinį. Prikabino antrą garvežį, ir jau
tėme, kad jau artinasi paskutinės minu
tės. Visų Naujosios Vilnios šventyklų var
pai iš pat ryto skambino Ir skambino. Pa
vakariais pradėjome galvoti, kad tas var
pų gaudimas mums skiriamas.

Šalia mūsų traukinio vaikštinėjo uni
formuotas Lietuvos karys. Savo glėbyje 
laiko didelę gėlių puokštę Ir joje paslėpęs 
savo lūpas mums šneka:

— Nenusiminkit. Tuojau bus karas ir 
mes jus išvaduosim. Nepameskit vilties. 
Dievas neapleis, o mes jums padėsime iš
silaisvinti.

Nors viltis išsilaisvinti buvo labai ma
ža, bet to mielo kario žodžiai mus ramino 
ir stiprino.

Traukinys pajudėjo. Iš vagonų pasigir
do skausmingas „Marija, Marija...“ O var 
pai vis skambino ir skambino. Tai buvo 
paskutinis Tėvynės varpų „Requiem" 
mirtin važiuojantiems, tai paskutinės mi
nutės gimtojoje žemėje.

Mūsų traukinys vis smarkiau ir smar
kiau bėgo Gudijon.

Jau daug metų praėjo nuo anų baisių
jų dienų. Iš ištremtųjų labai nedaug išli
ko gyvų. Pirmiausia krito seneliai, valkai 
ir stiprieji vyrai. Daugelį pribaigė badas, 
ligos, nepakeliamos klimatinės sąlygos ir 
sunkus priverčiamas darbas.

Sibiro taigos nuklotos lietuvių ir kitų 
tremtinių kaulais. Eini taiga ir po milži
nišku kedru randi gražiai sukritusių kaulų 
krūvelę. Eini toliau — prie pichtos trem
tinio kaulai guli. Atsisėda pavargęs, ba
do, ligų ir sunkaus darbo iškankintas pa
ilsėti ir neatsikelia. Lieka po taigos mil
žinais tik kaulai, kurie porina, kad čia 
žmogus ilsėjosi...
(Iš S. Rūkieinės „Vergijos kryžkeliuose“)

vertina kiekvieną savo narį, kur jis be
būtų. Tikroji Lietuva vertina ir Vasario 
16 gimnaziją, kuri parengia užsienyje 
puikių lietuvių inteligentų ir išlieka gyva 
per savo mokinius. Tautinės misijos ženk
lą, simbolį ir dovaną direktorius (įteikė 
dr. K. Gulbino parašytą vokiečių k. dizer- 
tacinį veikialą-knygą apie didžiąją tautie
tę Mariją Pečkauškaltę, kur, anot direk
toriaus, „buvo daug kuo panaši į jus: — 
bojoraitė, bet kalbėjo lietuviškai ir liko 
ištikima saviesiems".

J. Lukošius VLB valdybos vardu džiau
gėsi, kad šiemetiniai abiturientai įstojo 
pilnateisiais nariais į Bendruomenę ko 
anksčiau nevisada būdavo, ir linkėjo są
moningai tokiais jaustis ir likti visą gy
venimą, nes lietuviu būti Vokietijoje yra 
garbė, ką įtikinamai parodė vokiečiai, pa
gerbdami lietuvį vyskupą A. Deksnj gegu
žės 17 dieną Bad-Woerishofene, kur joks 
žymesnis vokietis nebuvo dar taip iškiliai 
pagerbtas.

Kun. Fr. Skėrys, Evangelikų ratelio var
du, paskatino atestatų laimėtojus laimė
ti prasmingą gyvenimą, o V. Grlgužiui, 
besirengiančiam studijuoti ev. teologiją, 
paskyrė ypatingą dovaną.

Svečias, buv. direktorius, V. Natkevi
čius, pasiilgęs gimnazistų, savo buvusiems 
lituanistikos mokiniams atvyko palinkėti, 
kad susidomėtų humanitarinių mokslų 
(Lietuvos istorijos Ir literatūros) studijo
mis, nes net Vasario 16 gimnazijos abitu
rientai nesekė žymiųjų lietuvių istorikų 
(pvz. Z. Ivinskio) darbais pradėtais takais.

Bendrabučio vedėjas V. Lembe prista
tė kitiems gimnazistams tris abiturientus 
kaip buvusius itin darbščius, sąmoningai 
tvarkingais internato gyventojais.

Kun. J. Dėdinas, kiek apgailestavęs 
abiturientų ir kitų vyresniųjų moksleivių 
atokumą nuo lietuviškų religinių papročių 
ir pamaldų, linkėjo trims nors vėliau — 
įsiprasminti Vasario 16 gimnazijos auklė
tame religiniame nusistatyme. „Ta gimna
zija juk liks jums antraisiais namais, nes 
joje išsiautėte vaikystės išdaigas, išken
tėte jaunuolio brendimo kovas, suforma
vote savo pasaulėžiūras, gerokai subran
dinote charakterį ir sąmonę. Grįžkite jon 
ne tik patys, bet palinkėkite ir kitiems jo
je mokytis!“ — Kapelionas pasididžiavo 

Skaitytojų laiškai
PATIKSLINIMAS /ŽEMĖLAPIO 

REIKALU
DBLS atstovų Nottinghame vykusio su

važiavimo aprašyme i'š Eur. Lietuvio ant- 
galvės dingusio žemėlapio klausimas pa
minėtas per trumpai ir kiek klaidingai. 
Žinau, kad šiuo klausimu daug kas įdo
maujasi, Pone Redaktoriau prašau leisti 
paaiškinti.

Suvažiavimo atstovams visų pirmiausia 
priminiau tą faktą, kad prieš tris metus 
žemėlapis nors ir buvo DBLS atstovų su
važiavime priimtas p. J. Vilčinskas, tuo
met kaip tik perimdamas E.L. redagavi
mą, suvažiavimui pareiškė, kad jis žemė
lapio nedės, nes tas reikalas yra rimtas 
ir pirtna reikėtų išsiaiškinti su VLIKu. 
Iš savo pusės aš tuomet suvažiavimui pa
žadėjau ir įsipareigojau su VLIKu išsi
aiškinti — ar VLIKui būtų priimtina jei
gu E. Lietuvio antgalvė būtų pakeista 
DBLS suvažiavimo siūlomu žemėlapiu.

Aš savo įsipareigojimą DBLS atstovų 
suvažiavimui vykdžiau. Virš dviejų metų 
susirašinėjau su a.a. S. Lūšiu, VLIKo na
riu, vėliau VLIKo Tarybos pirmininku, 
Pagrindinai mes sutikome, tik svarstėme, 
kaip pradėti mintį vykdyti, duoti minčiai 
eigą.

Taip besiaiškinant Eur. Lietuvio redak
cijoje įvyko pasikeitimas — Kazimieras 
Barėnas tapo E.L. redaktorių. DBLS at
stovų suvažiavimas vėl iškėlė žemėlapio 
reikalą ir pakartojo savo pirmykštį nuta
rimą. Eur. Lietuvio antgalvės herbai bu
vo pakeisti žemėlapiu.

žemėlapiui ti'lpus, aš tuojaus pasiun
čiau VLIKui (t.y. S. Lūšiui) pirmąjį E.L. 
egzempliorių su nauja antgalvė.

S. Lūšys 1980. 8. 8 savo laišką užbaigė 
šiuo sakiniu: „Europos Lietuvio žemėlapis

abiturientų tėvais, kurie leido savo vai
kus į lietuvškąją gimnaziją ir tuo nenu
sivylė. „Kol Vokietijoje užteks tokių lie
tuviškai galvojančių tėvų, gimnazija pa
ruoš brandžių inteligentų, kurie galės ge
ro nuveikti dviem tautams: vokiečių 1r lie 
tuvių.

Visi trys paliko sekančiai klasei savo 
,,testamentą". Ilgą „dokumentą“ perskai
tė R. Šneideris, kuriame būsimiems de
vintokams abiturientams jumoriškai pa
tarė daug ko „gudraus“: neskubėk i t moky 
tis, nes abitūra savaime ateis; nevalyti 
lentos, nes reikia ją taupyti ateičiai; kla
sės damoms verta pudruotis kreiduota 
kempine — taip pigiau; nevėdinti klasės, 
nes tokioje greičiau užverda kava ner
vams; neširsti ant kirvių mokytojų, o nu
sispjaut ant žolės, nes tada ir žolė spar
čiau auga, ir pasirodysi emancipuotas mo
demus jaunuolis; visada vėluoti į valgyk
lą ir internatą, nes tai lietuviškumo pažy
mys; ir t.t. ir 1.1.“ V. Veršelytė, aštuntos 
klasės seniūnė, ,,testamentą“ priėmė ir 
žadėjo jį vykdyti ir viršyti... emancipuo
jantis...

Po rimtųjų momentų sekė abiturientų, 
mokinių ir mokytojų — pasišokimas. Abi
turientai, privačiai padėkoję savo moky
tojams už 'įdėtas į juos žinias ir viltis, pa
siliko gimnazijos parko mistiškoje nuotai
koje su gėlėmis laukti tradicinio abitu
rientų aušros saulėtekio — pirmosios nau 
jojo suaugusių brandaus gyvenimo dienos.

J.d.k.

LIETUVOJE
PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ KONKURSAS

„Literatūra ir Menas“ rašo apie nese
niai Kaune įvykusį pramoginių šokių kon
kursą, kuriame greta pirmąją vietą lai
mėjusių svečių iš Čekoslovakijos, antrą 
vietą užėmė kauniečiai Edita Sagataus- 
kaitė ir Artandas Modzeliauskas, kuriuos 
už jų šokio grožį ir grakštumą jau spėjo 
pamilti ir televizijos žiūrovai. Jaunimo 
grupėje pirma ir antra vieta teko taip pat 
kauniečiams.

,,Gintarinės poros“ konkursas — viena 
populiariausių kasmetinių Kauno miesto 
švenčių. Pagal tradiciją ji visada vyksta 
pavasari- Pagal tradiciją joje dalyvauja 
kitų valstybių šokėjai, o teisėjauja aukš
čiausios klasės žinovai, šiemet, pavyz
džiui, konkursą stebėjo dvylikos teisių 
grupė iš 6 šalių. Taip, ši šventė — jau 
tradicinė, o juk prieš keliolika metų tik 
nedidelis entuziastų būrelis įžvelgė šios 
įdomios saviveiklinio memo šakos perspek
tyvas, ir tarp jų — J. ir Č. Norvaišų porą, 
praskynusi mūsų pramoginiams šokiams 
kelius į tarptautinę estradą.

Pramoginių šokių renglntai Kaune, o 
pastaruoju metu ir Vilniuje pritraukia" vis 
daugiau žiūrovų. Ir šiemetinio, dešimtojo 
„Gintarinės poros“ konkurso metų visus 
tris vakarus pilna Sporto salė liudijo, ko
kios reikalingos plačiai ir margai audito
rijai yra šitos šventės — galimybė gėrė
tis nuostabiu melodijų, ritmo, spalvų ir 
grakštumo fejerverku.

TURIZMAS r- PROPAGANDOS 
ĮRANKIS

Gegužės 15 d. Vilniuje komunistų par
tijos aktyvasitai buvo suvažiavę pasitari
mui, kaip panaudoti turizmą marksistinės 
-lenininės pasaulėžiūros formavimui“ Ir ko 
munistiniam auklėjimui. Turizmo maršru
tai organizuojami tokiomis temomis: „II- 
jičiaus žingsnių aidai“, ,,Iskros keliai“, 
„F. Deržinskis Kaune“, ir pan. Turizmo ir 
ekskursijų klausimais ateityje dar dau
giau rūpinsis partija. Numatoma turisti
nių viešbučių statyba Kaune ir Panevė
žyje, centrinės autobazės statyba Vilniu
je, bus rekonstruojamos Ignalinos ir Birš 
tono turistinės bazės. Neseniai rikiuotėn 
stojo turistinis kempingas Druskininkuo, 
se, plečiamas kempingas Zarasuose.

arti prie širdies, tegu būna spausdinamas 
pastoviai Ir toliau, jis sukels minčių ir ki
tiems...“

štai tokio turinio buvo mano praneši
mas žemėlapio reikalu DBLS atstovų su
važiavime. Baigdamas išreiškiau tik DB 
LS centro valdybai nepasitenkinimą, kad 
ji sutiko vėl nevartoti žemėlapio visai ne
pasitarus su manim, juk Centro Valdyba 
žinojo, kad aš turėjau šiuo reikalu ryšių 
su S. Lu'šiu, VLIKo nariu.

Kiek prisimenu, dėl dabar esamos ant
galvės ženklo aš jokios nuomonės nereiš- 
kiau. Korespondentas todėl truputį sukly
do. Jau vien todėl nereiškiau nuomonės, 
nes prielš darydamas pranešimą pasakiau 
— padarysiu pranešimą, bet diskusijų ne
bus.

Čia, šiame laiške, manau, savo nuomo
nę bent trumpai galiu pasakyti, šis nau
jas antgalvės simbolis yra prasmingas ir 
vien todėl žymiai geresnis už seną bepras
mį herbų kratinį. Bet žemėlapio man 
bai ir laibai gaila. Aš tik tikiuos, kad prie
lankiai pasaulio įvykiams susldėsčius, 
kam reikės ir kada reikės, šį iš Europos 
Lietuvio puslapių dingusį žemėlapį prisi
mins, atras ir pasinaudos ir... Jeigu lai
mės, tai bus didelis istorinis įvykis Lietu
vai. Stasys Kuzminskas
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VI. 13-14. Vitalis Žukauskas Škotijoje. 
VI. 14. Pabaltiečių pamaldos, 14.30 vai., 
St Martin-in-the-Fidds, Trafalgar Sq. 
London.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1941 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck 
Rd., Nottingham. Pradžia 18.00 vai.
VI. 26. 7.30 val.vak. Vitalis Žukauskas 
Londino Sporto ir Soc. klubo salėje.
VI. 28. V. Žukauskas Bradforde.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 4. Vasaros Šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
VII. 25-Vin. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillar- 
genne, Chantilly-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

KULTŪROS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI
Siekiant pagyvinti kultūrinę veikią ir 

palengvinti pasikeitimą su kitais kraštais 
meniniais vienetais bei menininkais, PLB 
Centro Valdybos kultūriniams reikalams 
komisija yra nutarusi surinkti žinias ir 
sudaryti kartoteką iš visuose kraštuose 
išeivijoje esančių mūsų meninių vienetų 
ir pavienių asmenų: dailininkų, rašytojų, 
muzikų, solistų, teatralų, šokėjų, audėjų, 
tautodailės rinkėjų, filatelistų, knygų ir 
archyvinės medžiagos kolektuotojų.

D. Britanijoje esantieji prašomi suteikti 
tas žinias, užpildant klausimus pagal že
miau dedamą anketą ir prisiųsti jas šPuo 
adresu:

K. Tamošiūnas,
DBLS CV kultūriniams reikalams 
koordinatorius,
2, Ladbroke Gardens, 
Londons, Wil 2PT

Žinios pavienio asmens

Vardas Pavardė:...........................................

Adresas:.........................................................

Telefono No...................................................

Gimimo data;.........................................  ...

Kultūrinė/Meninė Profesija:.......................

Žinios Kultūrinio/Meninio vieneto

Vieneto Vardas:................................................

Vieneto Vadovo, Vardas Pavardė:.............

Vadovo Adresas:...........................................

Telefono No.......................................................

Kultūrinės veiklos sritis:.............................

PAIEŠKOJIMAS
Jonas Jurkūnas ieško Vytauto Jurkūno, 

gyvenusio Dusėtuose. Karo metu tarnavo 
savisaugos daliniuose. Jį patį ar žinan
čius jo likimą maloniai prašau atsiliepti 
šiuo adresu:

J. Viliūnas,
158, Haydn. Rd., Sherwood
Nottingham, NG5 2LB,
England.

Londonas
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Šiais metais sukanka 40 metų nuo Bai
siojo Birželio trėmimų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Baltų Taryba ruošia gedudin 
gas pamaldas birželio 14 d. 14.30 
vai. St Martin-in-the-Fields, Trafalgar 
Square, Londone. Visi tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti ir prisiminti nuken
tėjusius ir vis kenčiančius brolius ir se
ses tėvynėje.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0o 
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 U anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo ano. 
monę.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Augustinas Kuolas, Kanados lietuvių 

veikėjas ir spaudos darbuotojas, atvykęs 
aplankyti draugų D. Britanijoje, lankėsi 
Lietuvių Namuose, apžiūrėjo „Nidos“ 
spaustuvę ir buvo nuvykęs į Lietuvių So
dybą.

Bradfordas
BIRŽELIO MINĖJIMAS

DBLS Badfordo skyrius rengia trėmimų 
ir Tautos sukilimo 40 metų sukakties mi
nėjimą.

Minėjimas įvyks birželio mėn. 13 d., 
6.30 vali.. Vyties klube.

Programoje numatyta paskaita ir me
ninė dalis-, kurią išpildys visiems gerai ži- 
nama, solistė Vida Gasperienė. Jai akom- 
ponuos p. Vainoriūtė. Kartu su jomis iš 
Nottinghamo atvyks ir jaunimo, kurie pa
deklamuos keletą eilėraščių.

B i iželi o mėn. 14 d. St. Ann's bažnyčio
je kunigas J. Kuzmickisi laikys pamaldas 
už mirusius Sibiro tundrose brolius ir se
ses ir kritusius kovoje už Lietuvos laisvę.

Prašome visus skaitlingai atsilankyti 
minėjime ir dayvauti pamaldose.

Skyriaus v-ba

Manchesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Mančesterio ir apylinkės Lietuvių Ko
ordinacinis Komitetas birželio mėn. 13 d. 
šeštadienį, rengia IŠVESTŲJŲ MINĖJI
MĄ, kuris -įvyks dviem dalimis:

4 vai. Mostono kapinėse, kur bus pa
dėtas vainikas prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus.

6 vai. Paskaita Mančesterio Lietuvių 
Socialiniame klube.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami mi
nėjime dalyvauti.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Mančesterio Lietuvių Socialinio klubo 

valdyba birželio mėn. 2T d., sekmadienį, 
3 vai., p.p. savo patalpose šaukia klubo 
narių pusmetinį susirinkimą. Dienotvar
kėje valdomųjų organų pranešimai ir val
dybos rinkimai.

Kvorumui numatytą valandą nesusirin- 
kus, susirinkimas bus atidėtas -vienai va
landai ir po to pravestas, nežiūrint susi
rinkusių narių Skaičiaus.

Noltinghamas
SU JAUNIMU

Birželio 14 d., minint 40 metų nuo žiau- 
Vartų Židinyje vyksta skaučių ir skautų 
stovyka. Birželio 6 dieną vakare 8 vai. bus 
laužas su įvairenybėmis, o sekmadienį 
11.15 vai. užbaigos pamaldos ir iškilminga 
sueiga.

Viešnias ir svečiai mielai laukiami.

SKAUDŽIAS DIENAS PRISIMENANT
Birželio 14 d., minint 40 metų nuo žiau

riųjų trėmimų Sibiran, Aušros Vartų ži
dinyje bus 11.15 vai. pamaldos už visus 
kalinius-tremtinius iš Lietuvos, kurias už
prašė Sibiro kankinė, ir ji -pati pamaldose 
dalyvaus.

SUVAŽIAVIMAS IR SUKILIMAS
Besiartinančiam DBLK Bendrijos su

važiavimui stropiai ruošiamasi. Jis birže
lio 20 d. prasidės Aušros Vartų židinyje 
11 vai. pamaldomis už Lietuvą. Seks po
sėdžiai, pranešimai, svarstymai apie aktu
aliuosius mūsų uždavinius išeivijoje. Tė
vynės atžvilgiu.

Nuo 18 vai. punktualiai vyks 40 metų 
nuo Lietuvos Sukilimo minėjimas, kon
certas ir pasilinksnimas 30 Bentinck Rd, 
Prabils dr. S. Kuzminskas, pasireikš jau
ni, naujai aidės Gintaras, mirgės Wolver- 
hamptono Vienybės šokėjai ir plačiai at
sivers Vieno Žmogaus Teatras, kuriame 
džiugins stipriausias lietuviškojo pasau
lio jumoristas iš Amerikos Vitalis Žukaus
kas, visur virš 500 linksmų vakarų entu
ziastingai žiūrovų priimtas.

Retų įvykių dalyviais visus maloniai 
kviečiame.

DBLK Bendrijos C. Valdyba 
ir Bendradarbiai ■

A.A. P. JUŠKA
Gegužės 6 d. netikėtai gydytojo kabinę- I 

te staiga mirė Povilas Juška.
Povilas buvo gimęs 1913 m. rugpiūčio 

14 d. Panevėžyje, ūkininko šeimoje.
Buvo nevedęs ir vakaruose giminių ne

turėjo. Palaikė ryšius su likusiais Lietu
voje.

Povilas nuo pat jaunytės ir visą amžių 
buvo pasirinkęs virėjo amatą. Lietuvos 
kariuomenėje ir karo metu maitino ka
rius, o vėčiau Vokietijoje ir Anglijoje sto
vyklose gyvenančius darbininkus. Stovyk
las panaikinus, maitino Anglus, žemės 
Akademijos studentus Bukminsterio Hos- 
telyje ilki priartėjo pensija.

Visą laiką velionis laikėsi nuošaliai nuo 
lietuvių, nors atostogas ir laisvalaikį pra
leisdavo pas draugus Nottinghame ir prieš 
porą metų, pasiekęs pensijos amžių, ga
lutinai persikėlė pas draugus.

Povilas buvo supratingas, draugiškas ir 
visų gerbiamas ilgametis DBLS-gos sky
riaus narys. Mėgo ir rėmė spaudą, arti
mas Bažnyčiai ir duosnus lietuvybės iš
laikymo reikalams aukomis.

Velionis paliko užgyventam žemiškam 
tuntui testamentą.

Nenuostabu, kad gegužės 13 d. šv- Ber
nabes Katedroje susirinko daugiau kaip 
šimtas lietuvių ir kitataučių draugų. At
sisveikinti, kan. V. Namaitis atliko laido
tuvių apeigas ir pasakė jautrų pamokslą.

Kapinėse K. Bivainis tarė žodį, iškelda
mas draugiško dorybes tauraus lietuvio. 
Povilo karstas skendo gėlėse ir vainikuose. 
Kapinėse J. Šukaitis pakvietė visus Lie
tuvių Židinį pobūvio, kur Moterų draugi
jos buvo paruošta šilta ir šalta arbatėlė. 
Dalyviai pasidalino apie Velionį prisimini 
mai.

Mielas Povilai, tebūna tau lengva Ang
lijos žemelė, Auštaitijos sūnau. K.B.

Škotija
MOTINOS DIENA

Gegužės 10 dieną Škotijos lietuviai iš
kilmingai paminėjo — pagerbė lietuves 
motinas.

Minėjimas prasidėjo netoli klubo esan
čioje bažnyčioje, kur mišias atnašavo ir 
specialiai pritaikytą pamokslą motinoms 
pasakė Prel. J. Gutauskas.

Oficialus minėjimas — pagerbimas pra
sidėjo 3 vai. Škotijos lietuvių klube, 79a 
Calder Rd., Mossend, Bellshill. Programą 
pravedė ir dar trumpai apie motinas kal
bėjo Prel. J. Gutauskas. Motinas sveikino 
Moterų Centro Valdybos vardu J. Serafi- 
naitė, Moterų Draugijos Skyriaus vardu 
sveikino M. Tamošaitytė, klubo vardu A. 
Canty, DBLS Škotijos Skyriaus vardu vice 
pirmininkas. J. Meskevičius, choro vardu 
Pr. Dzidolikas. Svečias iš Londono, DBLS- 
gos Centro Valdybos pirmininkas Z. Ju
ras savo apsilankymo proga pasakė trum
pą kalbą, pabrėždamas skirtingą, sunkią 
ir atsakomybės lietuvės motinos vaidmenį. 
Jis atkreipė mėmesį į motinos įtaką šei
moje, kiek tai liečia vaikų tautinį susipra
timą ir lietuvių kalbos mokėjimą.

Meninę programos dalį atliko Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujamas Pr. Dzidoliko, 
kuris sudainavo šias dainas:

Augau aš pas Tėvelį, Saulelė nusileido, 
Karvelėli, Berneli mūsų, Oi žiba žiburė
lis, Lietuvai.

Pagal savo seną tradiciją, minėjimo 
rengėjai visus dalyvius puikiai pavaišino.

Tuojau po Motinos pagerbimo įvyko 
DBLS skyriaus susirinkimas, C.V. pirmi
ninkas Z. Juras supažindino dalyvius su 
numatyta Ypatingo Suvažiavimo Notting
hame darbotvarke ir padarė trumpą ap
žvalgą apie DBLS-gą ir Lietuvių Namų 
Bendrovę. Atstovais į Suvažiavimą buvo 
paskirti skyriaus sekretorius V. Sledziaus 
kas ir skyriaus vicepirmininkas J. Mes- 
kevičius. Škotijos lietuviai rodo didelį su
sidomėjimą DBLS-gos veikla, naujasis sky 
riaus iždininkas kruopščiai verbuoja vi
sus į skyriaus narius ir skyrius sparčiai 
auga. Jo sesuo (ji yra mokytoja) pradės 
mokyti jaunimą lietuviškų dainų: organi
zuojamos lietuvių kalbos pamokos ir bus 
bandoma sudaryti tautinių šokių grupę. 
Užmegsti santykiai su „Lietuva“ grupės 
vadovėms ir jos prižadėjo teikti visoke
riopą pagalbą organizuojant tautinių šo
kių grupę. Tikimasi, kad „Lietuva“ ru
deniop galės aplankyti Škotijos lietuvius 
su savo nauju repertuaru.

Centro Valdybos pirmininkas pakelyje 
į Škotiją taip pat buvo sustojęs ir Brad
forde. Bradfordo „Vyties“ klube turėjo 
susitikti su naujuoju DBLS Tarybos pir
mininku A. Bučiu, su klubo ir skyriaus 
atstovais, ir pasikeisti nuomonėmis apie 
Lietuvių Centro įsigijimą vidurinėje Ang
lijoje ir kitais rūpimais klausimais. Ypa
tingai gerą įspūdį C.V. pirmininkui pa
darė klubo vaidmuo Bradfordo ir apylin
kės lietuviams, glaudus klubo ir DBLS 
Skyriaus bendradarbiavimas ir klestinti 
klubo financinė padėtis.

Vokietija
PALAIDOJO ST. LESCIUKAITĮ

Negausus hiutenfeldiečių būrelis (jų iš 
viso ten nependaug) susirinko su gimna
zijos mokiniais į kapus palaidoti septy
nioliktojo lietuvio afa Stasio Leščiukaičio. 
Velionis ilgą laiką darbavosi švencimge- |

no darbo kuopos eilėse, vėliau sirgo Vys- 
locho ligoninėje, paskiausiai, kun. V. 
Šarkos rūpesčiu paimtas iš ligoninės, dir
bo prie Hamburgo. Leščiūkaitis, buvęs 
inžinierius architektas, (karininkas, per sa 
vo 67 amžiaus metus sutaupė gana žymią 
sumą pinigų, kuriuos bandė testamentu 
palikti Vasario 16 gimnazijai. Ją velionis 
puikiai pažino ir pamilo, besidarbuodamas 
Švecingene, iš kur nuolat atvykdavo 'į 
gimnaziją su dovanomis, ar raumenų bei 
mašinų jėga jai kaip nors palengvinti gy
venimą. Matydamas gimnaziją stokojant 
visko, bandė jai pagelbėti savo santaupo
mis. Deja, prieš mintį kai kurie hambur
giečiai, ligonį perorientavo apsispręsti ki
taip, — taip kad gimnazijai iš pažadėtos 
aukos įplaukė tik likutis. Hiutenfddiečiai 
vainikais, maldomis, kalbomis ir tinkama 
iškilime a f a Leščiukaitį, gimnazijos gera
darį, pagarbiai palydėjo į savo kapus, nes 
jis norėjo būti palaidotas čia arti gimna
zistų ir tų, kurie mirusių kapus rūpestin
gai aptvarko, gėlėmis sugyvina. j.d.k.

7 dienos
— Rumunijos valstybinės operos 7 na

riai, atvykę gastrolėms į Šveicariją, papra 
šė Berno policijos leidimo likti Šveicari
joje-

— Birželio 30 d. Izraelyje įvyks rinki
mai į Parlamentą. Jeigu rinkimus laimė
tų Izraelio Darbo partija, numatomi pa
sikeitimai krašto užsienio politikoje.

— Londono dienraštis „The Times“ at
spausdino foto nuotrauką kaip sovietų 
darbininkas lipa į telegrafo stulpą, pasi- 
naudodasmas „mechanišku prietaisu, iš
rastu Lietuvoje“. Prietaisas yra panašus 
■į dviratį: žmogus sėdi ant balno ir kojo
mis suka pedalius.

— Azerbaidžiano Sov. respublikoje bu
vo nuteisti sušaudyti trys aukšti pareigū
nai, nusikaltę tekstilės pramonėje: fabri
ko vyr. inžinierius, teisingumo ministeri
jos inspektorius ir prokuroras. Jie pavogė 
prekių už 2 milijonu rublių.

— Teroristai nušovė Salvadoro saugu
mo policijos viršininką Antonio Granados 
ir jo motiną Kitiems šeimos nariams pa
vyko pasislėtpti.

— Pagal Valstybės plano komisijos duo
menis, Sov. Sąjungoje kasmet būna pada
roma daugiau abortų negu gimsta vaikų. 
Tačiau nenumatoma abortų varžyti.

— Afganistano laisvės kovotojų vadas 
Nir Mohamad Farhang kreipėsi į JAV 
vyriausybę, prašydamas pagalbos sukilė
liams. Jis pasakė, kad šiuo metu Afganis
tane žūsta tiek daug sovietų karių, kad 
lavonai jau nebesiunčiami į Sov. Sąjungą.

— Popiežius Jonas Paulius II, sužeistas 
po atentato ir ligšiol gydomas ligoninėje, 
birželio 3 d. grįžo į savo būstinę Vatikane.

— Britų vidaus reikalų min. Whitelaw 
parlamente pranešė, kad BBC prašymas 
pakelti televizijos leidimų mokestį iki 50 
svarų bus svarstomas tik lapkričio mėn.

— Šalpos ir bažnytinės organizacijos 
puola britų vyriausybę už nepilną sankci
jų vykdymą Pietų Afrikai.

— Turkija reikalavo grąžinti keturis 
kairiųjų organizacijų narius, kurie priver
tė vidaus transporto keleivinį lėktuvą nu
sileisti Bulgarijoje. Daug Turkijos kairių
jų slapstosi V. Europoje, bet jie negrąži
nami vien dėl esamosios ten mirties baus
mės. Turkijos vyriausybės galva gen. Ev- 
ren yra pareiškęs: ,,Jeigu teroristas yra 
nužudęs 10 žmonių, ir aš jo negalėčiau 
mirties bausme nubausti, tai ką aš turiu 
daryti?

Dešinysis teroristas Ali Aga, kuris gegu 
žės 13 d. kėsinosi prieš popiežių, už nu
žudymą laikraščio redaktoriaus, Turkijoj 
už akių nubaustas mirties bausme. Jis ka 
llnamas Italijoj, kur mirties bausmės nė
ra.

— Liepos 17 d., karinio perversmo Bo
livijoje metinių proga, bus paskirta nau
ja vyriausybė. Atrodo, kad dabartinės vai 
džios galva gen. Meza pasitrauks. Nese
niai du nauji bandymai nuversti vyriau
sybę nepasisekė, o gen. Lauza, kuris va
dovavo, pasislėpė Vatikano ambasadoj.

Dabartinė Bolivijos vyriausybė dar ne
turi daugumos kraštų pripažinimo.

— Buenos Aires, Argentinoje, įsteigta 
Pietų Atlanto Sutarties Organizacija. Jau 
seniai projektuojama apjungti jėgas prieš 
Sov. Sąjungos grėsmę Pietų Atlanto ra
jone.

— Birželio 30 d. įvyksiančiuose Izraelio 
rinkimuose 36 partijos išstatė savo kan
didatus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — birželio 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame — birželio 14 d., 11.15 vai.. 

Liet. Židinyje, už kalinius-tremtinius 
Sibire iš Lietuvos.

Nottinghame — birželio 18 d., Dievo Kūno 
Kraujo šventėj, 19 vai., Liet, židinyje.

Nottinghame — birželio 20 d., 11 vai., Liet. 
Židinyje, už Lietuvą, pradedant Bend
rijos suvažiavimą.

Nottinghame — biržeio 21 d., 11.15 vai., 
Liet, židinyje, už žuvusius 1941 m. Lie

tuvos sukilėlius.
Corby — birželio 14 d., 14 vai., šv. Patri

ke, Gainsborough Rd. Kviečiami ir apy
linkės lietuviai minėti tragišką ir hero
jišką Lietuvos 40 metų sukaktį.

Aleksandra Vaisiūnienė 
I

Retas, bet 
mielas svečias

Prieš mėnesį laiko jau teko sužinoti, 
kad 1981 m. gegužės mėn. 13 d. į Venezu
ela atvyksta kunigas Kazimieras Kuz
minskas, „Katalikų Bažnyčios Kronikoms 
leisti Sąjungos“ steigėjas, šio svečio pa
sitikti į aerouostą nuvyko Lietuvių Kata
likų Misijos Vadovas kunigas Antanas 
Perkumas.

Sekančią dieną, kunigas Kuzminskas 
važiavo į provincijos lietuvių apgyventus 
miestus, Valenciją ir Maracay. Svečias 
mūsų tautiečių buvo nuoširdžiai priimtas 
ir džiaugėsi savo kelionės rezultatais.

Gegužės mėn. 17 d. kun. Kazimieras 
Kuzminskas atlaikė Caraco lietuviams pa
maldas, o taip part ir heroiškai žuvusiam 
jaunuoliui Romui Kalantui pagerbti, jo 
mirties metinių proga.

Po pamaldų visi susirinko gretimoje sa
lėje trumpam minėjimui ir pasitarimui. 
Pirmiausia Liet. Kat. Misijos Tarybos pir
mininkas Petras Kriščiūnas pakvietė Ve- 
nezuelos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos Pirmininką dr. V. Dambravą 
tarti žodį Romo Kalanto mirties metinių 
proga.
Paskaita buvo jausminga ir daugiau skir 

ta jaunimui. ,,šį gegužės sekmadienį Ve- 
nezuelos lietuviai mini devintąsias Romo 
Kalianto tragiškos ir heroiškos mirties 
metines. Devyniolikos metų jaunuolis Ro
mas atidavė savo gyvybę siekdamas tau. 
tai laisvės.

Romas buvo darbininkas, vakarinės 
mokyklos mokinys, komjaunuolis komu
nistų tėvų viaikas. Ir tačiau laisvės troš
kimas ir meilė savo kraštui buvo tokie 
stiprūs, kad jis metė komunizmą, kuriam 
buvo pašauktas tarnauti, ir stojo atvirtu 
kovon prieš šį devyngalvį laisvės priešą.

Romo heroiškos minties metinių proga, 
kartojame vieną ir tą patį klausimą: kai® 
suprasti, kad laisvės nematęs jaunuolis 
gali ryžtis mirti už laisvę. Ir ne tik lais
vės nematęs jaunuolis, o sovietiniame ko 
munizme gimęs ir augęs, bedieviškoje ap
linkoje mokytas ir neva Maskvai ištiki
mas komjaunuolis? Atėjūnas turbūt už
miršo, kad lietuvis pirmiausia yra lietuvis 
jo dižioji ištikimybė yra savo kraštui if 
savo tautai. Romas pasaulio akivaizdoje 
liepsnose sunaikino mirties pančius ir 
mirė laisvas.

Vokiečių poetas Šileris sakė, jog „žmo
gus yra laisvas, nors jis būtų pančiuose 
gimęs“. Jei nėra laisvės lietuviui gyventi, 
yra laisvė lietuviu kovoti ir yra laisvė lie
tuviu mirti. Dievas kuris davė gyvybę, 
kartu davė mums ir laisvę.

Romai, mes liūdime, būdami tavo jau
nos mirties liudininkai, bet mes tavimi di
džiuojamės. Tavęs gyvo mes nepažinome, 
bet tavo heroišką mirties auką mes vi
sados minėsime. Ir šis didelis ir nuoširdūs 
susibūrimas yra mūsų visų vienybės ir 
meilės šventė, tautinės laisvės manifesta
cija.“

Po dr. Dambravos paskaitos, kun. K. 
Kuzminskas padarė išsamų pranešimą 
apie Lietuvoje pogrindy gimusią Katali
kų Bažnyčios Kroniką. Pabrėžė, kad Kro
nikoje yra nurodomos vietovės ir net pa
vardės — taip kad žinių tikrumu nė oku
pantas neginčija. Toliau nupasakojo Kro
nikoms leisti organizacijos darbą: kiek 
knygų jau yra išleista, kiek jų dar nori
ma išleisti: kalbėjo apie vertimus angių, 
vokiečių, ispanų, francūzų ir portugalų 
kalbomis. Kun. Kuzminskas sakė, kad 
trumpu laiku numatoma paskleisti 50.000 
Kronikos egzempliorių po visą pasaulį. 
Knygų kaina nebus aukšta, nes šios orga
nizacijos tikslas nėra uždarbis, o skleidi
mas tiesos apie dabartinį tikėjimo perse
kiojimą Lietuvoje. Knygų platinimui or
ganizuojami specialūs vienetai.

Naujai susiongonizavusios Venezueloje 
Katalikų Misijos Tarybos pirmininkas 
Petras Kriščiūnas, įteikė Bs. 1.000 (du 
šimtai trysdešimts du doleriai) auką, iš 
specialaus fondo šių knygų spausdinimui.

Baigus susirinkimą užklausiau kunigą 
Kuzminską:

Kokiose Pietų Amerikos valstybėse jau 
buvo aplankęs?

— Aplankiau šias valstybes: Argentiną, 
Urugvajų, Braziliją. Kolumbiją ir Vene- 
žudą.

— Ar esate patenkintas savo kelionės 
rezultatais?

—■ Daugiau negu patenkintas. Labai gai
liuosi, neaplankiau Pietų Amerikos kraštų 
anksčiau. Visur sutikau tautiečius mie
lus ir malonius, susidomėjimas Kronika 
buvo didelis, žmonės gausiai aukojo. Pa
vyzdžiui Venezueloje — Maracay mieste, 
nekatalikė, lietuvė evangelike p. Vanda 
Bidiūnienė, davė 1090 dolerių auką (teiks 
t’antis dolerių). Tokią sumą skaitau, net 
Šiaurės Amerikoje reta.

Po to visi buvo pakviesti į Bažnytinio 
Tarybos suruoštus užkandžius. Sekančią 
dieną, gerbiamas svečias išvažiavo iš Ve- 
nevudos.

Carakas, 1981 m. gegužės 25 d.
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