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LENKIJA NERIMSTA
SOLIDARUMAS POGRINDYJE

Praėjo jau septyni mėnesiai nuo ikaro 
stovio Lenkijoje paskelbimo. Per tą laiką 
Lenkijos darbininkai turėjo -būti ipaklup- 
dyti ir jokio laisvės balso neturėtų būti 
girdima ilš to krašto. Nes nuo praeitų me
tą gruodžio 13 dienos, visas informacijos 
priemones perėmė karinė valdžia, šimtai 
žurnalistų, rašytojų -ir spaustuvininkų bu
vo suimta, poligrafijos priemonės konfis
kuotos.

Atrodytų, kad tokioms sąlygoms esant, 
Lenkijoje negali būti jokio pogrindžio 
veiklos, jokio leidinio. Bet padėtis yra vi
siškai kita: neatsižvelgiant į represijas ir 
persekiojimus, Lenkijoje šiuo metu išeina 
apie 200 pogrindžio leidinių, ir jų skaičius 
nuolat auga. Spausdinimo būdas yra la
ibai įvairus: kai kas yra spausdinama, kiti 
leidiniai dauginami rotatorium, perraši-nė- 
jaimi mašinėle, ar rašomi ranka internuo
tųjų stovyklose ir kalėjimuose.

Dauguma išleidžiamų pogrindžio leidi
nių — Solidarumo biuleteniai, savaitraš
čiai ir mėnesiniai laikraščiai. Bet pogrin
džio leidinius leidžia ir kiti nepriklauso- 
myb'iniai veiksniai. Vidurinių mokyklų 
moksleiviai Balstogėje leidžia „Mūsų bal
są“, akademinis jaunimas Varšuvoje, 
Gdanske ir Krokuvoje turi savo leidinius, 
Darbininkai ir jaunoji inteligentija leidžia 
„Žodį“. Silezijoje išeina „Laisvoji kultū
ra“ ir „šiandien ir poryt“. Politinis mėne- 
sinys leidinys turi vardą „Nepriklausomy
bė“. Varšuvoje neseniai pasirodė literatū
ros žurnalas „Šūkis“, kuris turi 131 pus
lapį, iš kurių 30 puslapių šiuolaikinės po
ezijos.

Kaip kiekviena pogrindžio savtlaida, 
Lenkijos leidiniai neturi jokių fondų, ku
rie finansuotų leidimo išlaidas. Lėšos yra 
surenkamos aukomis-, ar „dovanomis", 
kaip popieriaus siuntiniais.

Pogrindžio leidiniai turi platų bendra
darbių tinklą. Protesto demonstracijos, 
kurios vyksta netik Lenkijoje, bet ir už
sienyje yra tuoj pat atžymimos. Spausdi
nami Solidarumo atsišaukimai ir kiti pra
nešimai. Pogrindžio koordinacinis komi
tetas skelbia, kad jis sieks karo stovio 
panaikinimo, internuotųjų, suimtųjų ir nu
teistųjų paleidimo, ir pan.

Visi tie pogrindžio leidiniai rodo Len
kijos visuomenės nusistatymą karinės vai 
džios atžvilgiu. Jie primena padėtį Lietu
voje vokiečių okupacijos metais-, kada vi
sa tauta vieningai buvo nusistačiusi prieš 
okupaciją ir už Lietuvos laisvę.

GEN. JARUZELSKIS NORI 
NUMALŠINTI SOLIDARUMĄ

(Lenkijos karinė valdžia, siekdama nu
raminti gyventojus ir sunormaflizuoti pade 
tį krašte, paleido Ilš stovyklų 1227 inter
nuotus, tarp jų visas moteris. Apie tai pra 
nešė gen. Jaruzelskis, įkalbėdamas Seimo 
posėdyje liepos 21 d.

Jis pasakė, ka-d 630 vyrų dar lieka in
ternuotų stovyklose, jų tarpe Lech Wa
lesa. Valdža panaikins kai kuriuos suvar
žymus keliavimui į užsienlį Ir telefono su
sisiekimui. Bet karo stovis-, įvestas nuo 
1981 m. gruodžio 13 d., liks galioje bent 
iki metų galo, kada įsigalios naujas įsta
tymas.

Gen. Jaruzelskis pasakė, kad Lenkijos 
vyriausybė sveikintų popiežiaus vizitą, 
beit tas priklausys nuo ,/tinkamų sąlygų, 
ypatingai ramybės krašte ir -sustabdymo 
veiklos, -kiuri sudaro pavojų valstybės sau
gumu?1.

Gen. Jaruzeislkiils neatsiliepė į Vakarų 
valstybių reikalavimus: panaikinti karo 
stovį, paleisti- visu-s internuotus dr pradėti 
dialogą su -Solidarumo lyderiais.

IŠTEISINTAS PILOTAS
Lenkų pilotas Czeslaw Kudlek, kuris 

vasario mėnesį pagrobė lėktuvą ir su šei
ma atskrido į Vak. Berlyną, buvo Berlyno 
teisme išteisintas.

Brangiam sūnui Andriui mirus, 
skausmingose liūdesio valandose 

mielą dainavietę Stelą Ruscckienę 
ir jos šeimą giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime 
Dainavietės ...

A f A 
Agotai Vilimienei mirus, 

jos vyrui Jonui ir dukterims
Veronikai ir Onutei 

gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime

Pat ir Bernardas (Ališauskas 
ir šeima

SENATO APKLAUSINĖJIMAI DĖL 
PRIVERČIAMO DARBO PANAUDOJIMO

SOVIETŲ DUJOTIEKIUI PRAVESTI
JAV Senato bankinių operacijų, liečian

čių tarptautinius finansus pakomi-sijos 
apklausinėjimas dėl dujotiekio pravedimo 
iš Sibiro į Vakarų Europą panaudojant 
priverčiamojo darbo jėgą, įvyko š.m. bir
želio 18 d.

Pradedant posėdį, Senatorius William 
L. Armstrong pastebėjęs, kad jau iš anks- 
tybesnių -Senato pakomisijų apklausinėji
mų paaiškėjo, kad dėl plačių kreditų tei
kimų -sovietinio bloko valstybėms, Vakarų 
finansinės struktūros stabilumas atsidūrė 
pavojuje ir kad Sovietų karo mašina dide
le dalimi yna maitinama Vakarų kreditais 
ir Vakarų technologija — pažymėjo, kad 
dabar yra -a-tėjęs laikas ištinti žinias, kad 
-tam reikalui, be kalinių Sovietų Sąjungo
je, bus importuota iki 1985 m. apie 500,000 
-vietnamiečių. Iškeldamas šią problemą 
Senatorius pažymėjo: „Nors mes mažai 
ką galime šiuo reikalu padaryti, kad pa
veiktume Sovietų Sąjungą jog nebūtų 
piktam- naudojami žmonės“, pridūrė — 
„mes neturime -bendrininkauti šioje prie
spaudoje: Mes neturime toliau teikti Sovie 
tams ir jų satelitams paskolas ir medžiagą, 
kas padaro gailimą dabartinę priespaudą, 
nei suteikti jiem-s prestižą kuris -seka iš 
to, kad mes traktuojame juos kaip garbin
gus pasaulio bendruomenės narius“.

Kiek tai liečia eventualų priverčiamojo 
darbo jėgos panaudojimą dujotiekiui- pra
vesti, buvo pakviesti liudyti Michail Ma
karenko, aktyvus- rusų žmogaus teisių gy
nėjas, vietnamiečiai — Doan Van Joai ir 
le Thi Ainh, ir buvęs Lenkijos ambasado
rius Japonijoje, Sdzizlaw Rurarz.

Makarenko nurodė, kad yra kalinama 
apie 12 mil. žmonių Sovietų Sąjungoje ir 
kad kalinių darbas naudojamas dides
niems projektams įgyvendinti. Jo nuomo
ne, dujotiekio pravedamas pareikalaus 
apie 1 mil. statybos darbininkų aukų.

Anot ambasadoriaus Rurarz, pajamos 
gautos iš dujų -tiekimo bus naudojamos 
komunizmo imperijai stiprinti. Jis patvir
tino Makarenko išvadas -dėl nepaprastai 
sunkios kalinių būklės. Baigdamas jis ape 
liavo į amerikiečių sąžinę neprisidėti prie 
pavergimo mašinos stiprinimo.

Dr. D. Krivickas

LENKIJOS (MINISTRAS VATIKANE
Lenkijos užs. reik. ministras J. Czemik, 

atvykęs -į Romą, tarėsi- su Vatikano parei
gūnais dėl planuojamo popiežiaus- vizito 
'Lenkijon.

Vatikano sluoksniuose manoma-, kad 
popiežius negali vykti į Lenkiją kai krašte 
tebėra karo stovis ir diau-g žmonių yra in
ternuota.

Min. J. Czernllk tarėsi s-u Vatikano vals
tybės sekretorium, kardinolu- Casaroli, ku
rį nori įtikinti, jog Lenkijos vyriausybė 
stengiasi palaipsniui normalizuoti krašto 
padėtį.

Liepos 20 d. savo vasaros rezidencijoje 
Casteigandolfo popiežius priėmė min. Czer 
n-iką ir turėjo su juo pasikalbėjimą. Ma
noma, kad pasikalbėjimas- -lietė -planuoja
mą popiežiaus1 vizitą Lenkijon, bet oficia
liai nieko nepaskelbta.

V1D. RYTAI
IRAKO — IRANO KARAS

Irako karinėms pajėgoms pavyko s-ustab 
dyti Irano kariuomenės žygį Baisros link 
•ir kai kur atstumti iraniečius atgal. Abi
pusės praneša apie šimtus užmuštų ir su
žeistų priešo pusėje. Teherano radijas pra
našė -apie Irako aviacijos puolimus prieš 
civilius taikinius I-latme ir Choramabade. 
Vakarų stebėtojai tvirtina, kad Irakas ga
vo naujų ginklų Ilš Sov. Sąjungos.

— Sovietų disidento Anatolijaus Šča- 
ranskio motina negavo leidimo pasimaty
ti su savo sūnum. Ji nuvažiavo į čistopo- 
lį, apie 700 km nuo Maskvos, kur jos sū
nus kalinamas.

Praną ir Stelą Ruseckus, 
jų mielam sūnui Andriui 

staiga mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu

K. Makūnas

Andriui Ruseckui staiga mirus, 
jo tėvams Pranui ir Stelai Ruscckams 

ir seseriai Elizabetetai reiškiame 
giliausią užuojautą

P. ir S. Nenortai

Šveicarijos sostinės dienraščio „Der 
Bund“ Maskvos korespondentas paskelbė 
straipsnį -apie savo apsilankymą Vilniuje 
ir Kaune. Tas pats korespondentas bend
radarbiauja dar keliuose šveicarų dien
raščiuose (-tarp jų stambios pramonės 
Winterthuro miesto „Der Landbote), to
kiu būdu ta pati korespondencija pasiekė 
kelių vietovių skaitytojus. Straipsnio ver
timas skamba taiip:

„Birželio mėnesio baltos naktys- įtik ke
lioms valandoms sutemsta. Lietuvos eks
presas rieda iš -Gudijos geležinkelio sto
ties pro satelitiniūs sostinės priemiesčius, 
išsidėsčiusius beržynuose. Ekspresas nie
kur nesustoja, neria pro Borodiną, kur 
Napoleonas 1-812 metais sumušė rusus, 
praskrodžia gamtovaizdžius, kaimus ir 
miestus, kuriuos Vakarų žmogus jau ke
lis dešimtmečius tegali pamatyti iš trau
kinio lango.

Šis kraštas pasilieka užsklęstas. Vakarų 
lankytojas tegauna pamatyti Vilnių ir 
Kauną, buvusią -sostinę tarp abiejų karų. 
Neprieinama Tauragė ir visas pasienio 
ruožas, susisiekiantis su buvusiąja Rytų 
Prūsija, nelįs-ileidžrama į Kulšių Mares, 
į Nidą Kuršių Nerijoje, kur Thomas -Mann 
pasistatydino poilsio namą, uždarytos pa
jūrio ir maudymosi vietovės, įskaitant 
Kaliningradą (Karaliaučių).

Traukinyje -daug kareivių. Nuo Vil
niaus iki lenkų sienos tėra 200 kilometrų. 
Mažasis pasienio susisiekimas -uždarytas 
nuo 1980 metų vasaros. Penktadalis Lie
tuvos gyventojų yra lenkų kilmės, Vilniu
je dar daugiau (čia autorius klysta, nes 
pačių sovietų statistika 1979 m. terado 
Lietuvoje 7,3% lenkų!). Iš to fakto susi
daro daug ryšių per valstybinę sieną. So
vietinė -valstybė dėl to -turi jaustis nejau
kiai.

Taksi -šoferis prie geležinkelio stoties 
sakosi, nemokąs rusiškai. Tai- mes patir
sime dar keliais atvejais. Daugiau nekaip 
vokiečių bei protestantų paveiktos vaka
rinės baltų respublikos Estija ir Latvija, 
Lietuva yra nacionalistiškai nusiteikusi ir 
atrėmė rusų įtaką. Iš 3,4 milionų Lietuvos 
gyventojų rusai tesudaro tik maždaug de
vynis nuošimčius. Bet ir Vilniuje, kur 
prieš antrąjį pasaulinį karą daugiausia 
buvo lenkų ir žydų, lietuvių gyventojų 
skaičius per paskutinius metus nuolat di
dėjo. Jeigu vadovybė Maskvoje reiškia 
susirūpinimo dėl nacionalistinių tenden
cijų ir nusiskundžia, kad jaunimas pro
vincijoje dažnai nenoriai mokosi ru-si-škai, 
tai toji vadovybė greičiausia turi galvoje 
Lietuvą, nors taip pat Kaukazas teikia ir 
kitų gausių pavyzdžių.

šv. Rapolo katedroje restauratorė auk
sina angelų figūrų sparnus. Tarp palmių 
ir gumos medžio kunigas Kazimieras Va- 
sf)li)a(uskas sutuokia porą: jaunoji! balta 
suknele, jaunavedžių tėvai, apsupti gausių

D. Britanija
KARALIENĖS ĮSIBROVĖLIO TEISMAS

Liepos 19 d. Londono teismas nuspren
dė, kad -įsibrovimas -į karališkus rūmus 
nėra nusikaltimas. Todėl bedarbis Michael 
Fagan, kuris įsibrovė į karalienės miega
mąjį kambarį ir a-pie 1-0 min. kalbėjosi su 
ja-, už šį žygį nebus kaltinamas.

Prokuratūros atstovas teisme pareiškė, 
kad nėra įrodymų, jog kaltinamasis turė
jo intenciją padaryti kriminalinį nusikal
timą. M. Eagan, įėjęs į karalienės miega
mąjį kambarį, nieko nesudaužė ir nepa
darė jokių nuostolių. įėjimas i svetimus 
namus nėra nusikaltimas.

-Bet M. Fagan bus laikomas kalėjime iki 
bus išspręsta kita byla, kurioje jis kalti
namas įėjęs į karališkus rūmus birželio 7 
d., kada jis pavogė pusę bon-kos vyno.

BOMBOS LONDONO MIESTO CENTRE
Liepos 20 d. sprogus -airių teroristų pa

dėtoms bomboms- Londono miesto centre 
žulvo 8 kareiviai ir buvo sužeisti 51 žmonė®. 
Vėliau diar vienas kareivis mirė ligoninėje.

Viena bomba sprogo automobilyje, ku
ris buvo pastatytas Hyde Parke prie pieti
nio kelio, kur kasdien- -prajoja karališkos- 
gvardijos eskadronas pakeliui į paradinės 
sargybos vietą. Antra -bomba buvo padėta 
Regent Parke po orkestro platforma, kur 
grojo kariškas orkestras.

Hyde Parke du raitosios gvardijos ka
reiviai buvo užmušti, 4 sužeisti. -Be to bu
vo -sužeisti 2 policininkai ir 17 civilių žmo
nių. Septyni arkliai buvo užmušti lar mir
tinai sužeisti. Sunkiai- sužeisti arkliai tu
rėjo būti sunaikinti.

Regent Parke buvo užmušti 6 kareiviai, 
dr sužeisti 28 žmonės, iš jų 24 kareiviai J— 
orkestro muzikantai.

Britų parlamentas vieningai pasmerkė

šlį -teroristų laktą. Min. pirmininkė M. That 
cher pasakė, ikad -tai yra piktų ir brutalių 
žmonių, nepažįstančių demokratinės sant
varkos, darbas. Vyriausybė nenurims, kol 
tie žmonės nebus patraukti atsakomybėn..

H. SCHMIDTO ATOSTOGOS
V. Vokietijos kancleris Helmut Schmidt 

išskrido į Kaliforniją atostogų. Ten jis su
sitiks su savo senu draugu George Shultz, 
kuris tik prieš kelias dienas patvirtintas 
JAV Valstybės sekretoria-us pareigoms. 
Ramioje kaimo aplinkoje du draugai- ga
lės aptarti Amerikos - Vokietijos santy
kius ir pastaruoju laiku iškylusius nes
klandumus dėl Sibiro dujotiekiui įrengi
mų tliekimo.

Liepos 26—28 d. kancleris Schmiditias- 
viešės pas Kanados min. pirmininką Pier
re Trudeau ir keliaus traukiniu per Rocky 
kalnus ir aplankys eskimų gyvenvietes 
Arktikoje.

NUTEISĖ BANDITUS
Miuncheno teismas liepos 21 d. nuteisė 

du prancūzus, kurie praeitais metais sun
kiai sužeidė, norėdami nužudyti Laisvo
sios Europcs Radio pranešėją. Manoma, 
kad tuos prancūzus buvo piasamdžius-i Ru
munijos slaptoji policija.

G. La-yan-i buvo nuteistais 11 metų kalė
jimo -už sužeidimą peiliu rumuną Emilį 
Georgescu, šoferis Glaudė Cottencea-u, ku
ris vežė žudiką, gavo 4į metų kalėjimo. 
Sužeistasis pasveiko.

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus pasiekė LKB Kronikos NNr. 52 

ir '53, ir „Aušros“ Nr. 30 (70).

VILNIUJE IR KAUNE
Šveicarijos žurnalisto įspūdžiai

giminių ir vaikų, sustojusių tvarkingai- 
poromis. Vilniuje dar atidaryta 11 katali
kų bažnyčių, prieš karą jų buvo 35. Trys 
ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų yra ka
talikai. Jų saitai -su Bažnyčia yra glaudūs. 
Tokia būklė egzistuoja ne tik nuo to lai
ko, kai Popiežius yra lenkas. Gyventojai 
apsigynė tiek nuo kovingojo ateizmo, tiek 
nuo rusų kalbos. Lietuvoje nuolat -sekta, 
k-alp Lenkijos katalikų Bažnyčia laikėsi 
darbininkų pasipriešinimo atžvilgiu, — vi
sa tai ga-li-mia matyti lenkų televizijoje. 
Ant kaimų, per kuriuos važiuoja mūsų 
traukinys, stogų iškeltos aukštos antenos, 
nukreiptos -į vakarus.

Po persekiojimų Stalino laikais, — beje, 
už tuos persekiojimus -atsakingas taip pat 
neseniai miręs vyriausias ideologas Mi- 
chail .Suslov, —-sovietų valstybė surado 
tam tikrą įtemptą sandėrį su Bažnyčia. 
Lietuvoje vis dar yra daugiau kaip 500 
parapijų su 70-0 kunigų. Kauno kunigų se
minarijoje vėl priskaitoma 100 klierikų; 
betgi valstybinė Bažnyčios taryba ir poli
cija su nepasitenkinimu seka nutarimus 
dėl personalo ir pačią bažnytinę veiklą. 
Du iš .keturių vyskupų — jų tarpe Vil
niaus vyskupas Steponavičius — ištremti 
į provinciją.

Kaip ir Lenkijoje, Lietuvos Bažnyčia 
yra pasidariusi nacionalistinių opozicijos 
judėjimų simbolis ir taikinys. Pogrindžio 
leidiniu leidžiama „Katalikų Bažnyčios 
Kronika“, o tiek Varšuvos, tiek Maskvos 
vienodai neapkenčiamas turinys parduo
damas iš Free Europe radijo Muenchene. 
Leidinys daro įtakos lietuvių bažnytinei- 
politikai ir -kelia viešumon neteisėtumus, 
tuo tarpu kai valstybė nepajėgia nutlldin- 
ti leidėjų, nors leidinys eina jau kelinti 
metai. Lietuvoje taip pat savo -laiku susi
darė disidentinė Helsinkio grupė. Gaust 
užsienio -lietuvių bendruomenė (užsienyje 
gyveną apie vienas milijonas lietuvių) rū 
pinasi, kad opozicinis nusistatymas būtų 
plačiai išgarsintas.

Netoli nuo senamiesčio Aušros Vartų, 
į kuriuos įkomponuota Terezės bažnyčia 
su paauksuotu Dievo Motinos paveikslu, 
įkurti katalikai- garbina kaip stebuklingą 
ne mažiau kaip lenkai Juodąją Madoną 
Oenstochave, stūkso atremontuotas resto
ranas, kuris ir pagal vakarietinlį skonį ati
tiks jaukios svetainės lygį. Kieme išstaty
tos kelios lietuvių menininkų skulptūros: 
gulinti moteriškė, kurios -autorius -galėtų 
būti Henry Mo-ore; kelios abstraktinės 
skulptūros, labai tolimos socialistinio re
alizmo krypčiai, privalomai pagal vietinių 
kultūros įstaigų direktyvas. Čia kaip ir 
architektūroje, kuri laikoma moderniš
kiausia ir geriausiai nusisekusia Sovietų 
Sąjungoje, reiškiasi gyvybinga jėga tau
tos, kuri- -sugebėjo išlaikyti per šimtme
čius savo savaimingumą.“

PASAULYJE
— Vatikano investacijų bankas. Religi

nių Darbų Institutas, kreipėsi į tris tarp
tautinius ekspertus ištirti Banko Ambro- 
siano skandalą.

— Neoficialios sovietų grupės įkūrėjas, 
25 m. amžiaus menininkas Sergei Batov- 
ri-n, kuris grasino paskelbti- bado streiką, 
po mėnesį trukusio namų arešto, buvo pa
leistas.

— Švedija susirūpinusi nežinomais po
vandeniniais laivais, kurie nuolat pažei
džia jos teritorinius vandenis.

Prez. Reagano administracija linkusi 
pratęsti- 12 mėnesių grūdų pristatymą so
vietams, -bet tolimesnių kon-traktų sudary
mai piliklausys nuo įvykių Lenkijoje ir 
Sov. Sąjungos- bendros laikysenos.

— Vienoj V. Vokietijos karo aviacijos 
bazėj dirbusi sekretorė kaltinama šnipi
nėjimu Rytų Vokietijai-.

— Portugalų parlamentas nubalsavo pa
naikinti- karinę „Revoliucijos tarybą“, k-u 
ri 8 metus prižiūrėjo krašto perėjimą į 
civilinę valdžią. Nutarimui priešinosi ko
munistų partija.

— Britų Medikų Sąjunga siūlo uždraus
ti profesinį boksą. Ji paskelbė duomenis, 
kurie rodo, kad per paskutiniuosius 35 me 
-tu-s to sporto pasėkoje mirė 337 boksinin
kai ir šimtai sužalojo savo sveikatą.

— JAV ketina nutraukti karinę pagalbą 
-EI Salvadoru-i, jeigu ten nebus pravesta 
žadėtoji žemės- reforma.

— Praėjusiais metais britai pardavė ja
ponams 2.-600 automobilių, o iš jų pirko 
148.000.

— Europos- Bendruomenė, mažindama 
savo sviesto atsargas, parduoda jlį papigto 
ta kaina Saudo Arabijai ir Kuveičiui.

— Pagerbti savo „popų“ Abbos grupei, 
kuri- kraštui uždirbo daug užsienio valiu
tos, Švedija .rugsėjo mėn. išleis specialius- 
palšto ženklus.

— Metinė „Šypsenos savaitė“ Chester- 
fielde, D. -Britanijoj, šiais metais nebus 
ruošiama, nes organizatoriai mano, kad 
dabartiniu metu žmonės nėra laimingi.

— -Rugpjūčio m-ėn. prancūzai pradės 
pardavinėti vyną skardinėse dėžutėse. Du 
-stiklai vyno kalnuos apie 80 penų.

— Specialūs pranešimas -apie darbinin
kų darbštumą paneigia „geriausių darbi
ninkų japonų“ mitą. Esą, amerikiečiai, 
belgai, prancūzai- ir vokiečiai dirba kie
čiau už japonus. Atsilieka tik anglai.

— JAV žvalgyba pranešė, kad Sov. Są
junga pasiūlė Argentinai labai- lengvomis 
sąlygomis -parduoti karo lėktuvų, FA-6 ra 
ketų sistemą ir radaro įrengimų.

— Angolos valdžioj įvykdyti politiniai 
valymai. Patikimesni Sov. Sąjungai1 ir 
Kubai žmonės užims tas vietas. Iš Mask
vos sugrįžo buvęs Darbininkų partizanų 
kariuomenės lyderis Iko Carreira, kuris 
Išgyveno Rusijoj 3 metus, baigė karo aka
demiją ir buvo pakeltas į generolus.

— Vietname suruošė spaudos konferen
ciją, kurioje buvęs Pietų Vietnamo pulki
ninkas Vo Dai Ton turėjo viešai prisipa
žinti turėjęs ryšių su amerikiečių ČIA, 
Kinijos ir Tailando karine žvalgyba, ku
rie siuntė jį į krštą vykdyti sabotažo. Prieš 
konferenciją, pulkininkas buvo jau pasi
rašęs savo prisipažinimą, bet jos metu 
pareiškė, kad jis yra Užjūrio savanorių 
pajėgų grupės vadas ir nepalaiko jokių 
ryšių su užsienio žvalgybom.

— Sukilėliai, kurie kovoja prieš dabar
tinę Somalio valdžią, pranešė, kad laike 
paskutiniųjų kelių savaičių jie atidarė du 
naujus frontus. Afrikos vienybės organi
zacijos prezidentas susirūpinęs, nes tie 
-įvykiai gali privesti prie antrojo Abisini
jos — Somalio karo.

— Spėjama, kad dabar Argentiną val
dančioji karinė chunta bus perorganizuota 
kitą mėnesį. Buenos Aires dienraštis „La 
Nacion“ rašo, jog dėl esamųjų krašte eko
nominių sunkumų, kol kas krašto biudže
tas nebus didinamas.

— George Shultz JAV senato patvirtin
tas, kaip 60-sis JAV užsienio reik, minis- 
terils (Valstybės -sekretorius).

61 m. Shultzas buv. Niksono -adminištra 
ci-joj turėjo aukštas pareigas: darbo mi- 
nisterio ir biudžeto diretoriiaus i-r finansų 
ministerio.

— Bolivijos karinė valdžia paskelbė, 
kad krašte greit bus laisvi- rinkimai.

-—JAV Valstybės departamentas prane
šė, jog nuo to laiko, kai Sov. Sąjunga pa
skelbė moratoriumą vidutinio nuotolio ra 
ketų sistemos plėtimui, sovietai įruošė dvi 
naujas vietas, iš kurių raketos gali pasiek 
ti V. Europą.

— Turizmo sezonui prasidėjus, Korsiko
je vis didėja bombų sprogdinimai, kuriuos 
vykdo separatistų grupės, norinčios atsi
skirti nuo Prancūzijos.

— Lenkų katalikų primas -arkivysk. 
Gleimp pareiškė, kad jis deda maža vilčių, 
jog -Popiežius rugpjūčio mėn. vizituos Len 
kiją.

1
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Kun. Dr. Juozas Vaišnora MIC
50 METŲ KUNIGYSTĖS PROGA

Kun. Dr. J. Vaišnora gimė 1905 m. sau
sio 15 d. Puskelnių kaime. Marijampolės 
par. ir apskr. šeimai persikėlus i Angliją, 
jis lankė pradžios mokyklą Silvertowne 
(Londono priemiestyje). Po kelių metų 
grįžus šeimai į Lietuvą, jis užbaigė pra
dinį mokslą apylinkės mokyklose. 1920 m. 
įstojo į vietinę Žiburio gimnaziją, kurią 
baigė 1926 m., tuomet jau pavadintą Ma
rijampolės valstybinę Rygiškių Jono gim
naziją.

Dar jaunas pradėjo visuomeninę veik
lą: gretimame gimtinės kaime suorganiza
vo Darbo federacijos skyrių, kuriam net 
vadovavo, gi savo gimtame kaime vadova

vo pavasarininkams, ruošdamas vakarus, 
skaitydamas paskaitas. Taip pat pagelbė
davo vietos Ūki'n inkų sąjungos, Blaivybės 
ir Moterų skyriams. Dažnai rašydavo pro
tokolus ir vesdavo atskaitomybės knygas. 
Savo gimtame kaime suorganizavo suau- 
>gusių kursus, kuriuose dėstė Lietuvos is
toriją ir geografiją. Gimnazijoje aktyviai 
dalyvavo ateitininkų ir skautų organizaci
joje, dirbo Pavasario sąjungos rajono val
dyboje ir vedė (Priešalkoholinį biurą.

Baigęs gimnaziją, 1926 m. įstojo į Mari
jonų vienuolyną Marijampolėje. Padaręs 
pirmuosius (įžadus, 1927 m. rudenį išvyko 
į Romą kunigo studijoms. Filosofiją ir teo 
logfją studijavo Angelicum universitete, 
kuir savo studijas užbaigė filosofijos ir te
ologijos daktaro laipsniais.

Kunigu 'įšventintas 1932 m. liepos 24 d. 
Marijampolėje. Tų pačių metų rudenį vėl 
grįžo Romon užbaigti savo studijas. Po 
to ėjo įvairias pareigas centriniame mari
jonų name Romoje, būtent vyresniojo, stu 
dantų prefekto ir ekonomo. 1938 m. pra
džioje Kun. Juozas buvo išrinktas Lietu
vos marijonų provincijos vyresniuoju ir 
(šias pareigas ėjo iki sekančių metų liepos 
mėnesio, kai, pasikeitus vienuolijos vado
vybei, jis pasiliko pirmuoju patarėju ir 
Šv. Gertrūdos bažnyčios Kaune rektoriu
mi. Taip pat jis vadovavo ir dėstė marijo
nų studentams, kurie filosofiją studijavo 
Kaune.

Pirmosios irusų Okupacijos metu kun. J.

Mikaldos pranašystės
Ar jūs įtikite į pranašystes? Tokias pra

našystes, kaip Lietuvos kaimo išmintingi 
žmonės pranašaudavo: „Kelsis iš rytų ša- 
čifeS karalius ir užvaldys pasaulį". Kitas 
išminčius iš knygų išskaitydavo karalių 
beisikeilantj iš vakarų šalies traukiantį į 
rytus. O tuodu du karalių, vienas iš rytų, 
kitas iš vakarų, turi su savo armijomis 
susitikti Lietuvoje. Tai nutremps, nute- 
rios vargšę Lietuvą, tos pasaulį užvaldyti 
siekiančios armijos! Senis Abė į jo jiepkį 
suvažiavusiam kaimiečiams aiškindavo žy 
di'šką išmintį: „Žmogai žmogams duos su 
peilems“. Užeidavo sausra, dirvoje viskas 
išdžiūdavo, javo daigas vos-vos gyvybę 
rodydavo. Sueidavo kaimo žmonės po kry
žiumi, sugiedodavo „Pone Karaliau, Die
ve Abraomo", už dienos ar poros dienų 
imdavo kilti debesys, dar pora dienų ir 
šiltas gaivinantis lietus nulydavo laukus ir 
pievas, sužaliuodavo dirvos ir lankos.

O būdavo kaime vyrų kurie mieliau skai 
tydavo knygas negu Bibliją, ir kritikuo
davo Švento Jono Apreiškimų knygą. Gi
minės jiems iŠ Amerikos rimtų moksliškų 
knygų aitsiųsdavo, tose knygose būdavo 
surašyta kaip pasaulis sutvarkytas, že
mė, pagal tas rimtas moksliškas knygas, 
yra kaip kamuolys, — apvali, neplokšti. 
Palyginti į saulę ir žvaigždes, žemė yra 
labai maža, bet žvaigždės yra labai toli 
nuo mūsų, tai jos dėlto tokios mažos at
rodo. Žemė visą laiką sukasi, ir tuo pat 
kartu skrieja apie Saulę, o saulė stovi vie 
toje. Sugniaužia tas Išmintingas vyras de
šinį kumštį, — tai saulė, sugniaužia kairį, 
— tai žemė, žžžžž. skrieja kairysis kumš 
tis apie dešinį, o dešinysis nė krust. „Ar 
aišku?“, klausdavo jis savo klausytojus. 
Aiškumo t;.I aišku, mokykloje aiškina aioie 
apvalią žemę skriejančią aplink saulę, mo
kyklos .kaimipe gaublys su mėlynais vande
nynais, žaliais žemynais ir rudais kalny
nais stovi, bet kaip su lietumi ir švento 

Vaišnora dėstė Marijampolės mokslei
viams tikybą bažnyčioje. Vokiečių okupa
cijos metu buvo Mokytojų seminarijos ir 
Berniukų gimnazijos kapelionas ir drau
ge Šv. Vincento bažnyčios rektorius Ma
rijampolėje.

1944 m. pasitraukęs į Vakarus, pirmiau 
šia dirbo lietuvių tarpe Vokietijoje, vė
liau trumpą kelių mėnesių laiką Austri
joje. Grįžęs į Vokietiją, dirbo UNRRA ir 
IRO kuiltūilnių ir religinių reikalų skyriu
je. Nuo 1948 m. jam teko eiti kanclerio pa 
reigas Lietuvių Tautinėje delegatūroje 
Vokietijoje.

1950 metų pradžioje persikėlęs galuti
nai į Romą, jubiliatas pradėjo marijonų 
centriniame name eiti gen. ekonomo, vė
liau vyriausios tarybos nario ir gen. pro
kuratoriaus pareigas, šalia to nuo 1963 
m. rudens jis buvo Vienuolių Kongregaci
jos vienuolijų ir jų įstatų aprobavimo ko
misijos narys, L.K. Mokslo Akademijos 
vicepirmininkas, nuolatinis Lietuvių En
ciklopedijos teologijos skyriaus redakto
rius, 1946-59 Lietuvių Skautų sąjungos vy 
riausias dvasios vadovas, nuo 1950 m. 
Balfo lįgaliotinis Italijoje.

Marijonų vienuolijos vadovybė 1967 m. 
balandžio 29 d. išrinko kun. J. Vaišnorą 
generaliniu postuliatorium. Jis tuojau pra 
dėjo rūpintis Dievo tarno arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos už
vedimu apaštališkame teisme. Čia daug 
darbo ir rūpesčio įdėjo, kad šioji byla bū
tų užbaigia. Reikėjo surasti bylos liudinin 
kus, surinkti (įvairius dokumentus ir kitus 
darbus atlikti, kad byla sėkmingai eitų, o 
tai užsitęsė visą eilę metų. Galop, šiais 
metais gegužės 11d. Apaštalų Sostas pa
skelbė, kad ark. Jurgis Matulaitis pasižy
mėjo heroiškomts dorybėmis, ir suteikė 
jam titulą: Garbingasis Dievo tarnas. Da
bar reikalingas bent vienas stebuklas, kad 
jis būtų paskelbtas palaimintuoju, šiuo 
reikalu kun. Vaišnora parašė dvi brošiū
ras: Mačiau Dievo tarną ir Kelias į alto
riaus garbę.

Jubiliatas pradėjo spaudoje bendradar
biauti dar būdamas moksleiviu. Įvairiose 
katalikų dienraščiuose, savaitraščiuose 
bei žurnaluose tilpo jo ilgesni straipsniai 
(daugiausia J. Sav. arba V. Mar. slapyvar
džiais). Jo darbų galima rasti kolektyvi
niuose leidiniuose: Pijus XI, Suvažiavimo 
darbai ir t.t. Atskirai jo arba J. Savasis 
vardu išleista: Katalikiškos organizacijos 
ir laikraščiai, Pijus XII, Karo problemos 
(ją komunistai sunaikino dar spaustuvė
je), Marijos garbinimas Lietuvoje, Kova 
prieš Dievą Lietuvoje (taip pat ji išleista 
anglų ir ispanų kalbomis), Laisvos atosto
gos ir kt. Išvertė į lietuvių kalbą: Mąsty
mai apie Švč. Jėzaus Širdį, Arso klebonas, 
Karo priemonės ir jų moralumas ir kt.

Jis suredagavo vysk. Pr. Bučio atsimi
nimus ir dabar paruošė spaudai kun. K. 
Rėklaičio, MIC, atsiminimus. Jis buvo pa
kviestas į 'Londoną peržiūrėti redaguoja
mą knygą „Land of Crosses“.

Kun. J. Vaišnora gyvena dabar centri
niame marijonų name Romoje, Via Corsi-. 
ca 1, eidamas gen. posrtuliatoriaus ir gen.

Pranas Milašius

Jono Apreiškimais? „A, lietus...“, sako iš
minčius. „Matai, čia saulė, čia žemė“. Vėl 
du kumščiai, vienas aukščiau, kitas že
miau, bet dabar kairysis kumštis nezvim
bia skrisdamas apie dešinį, o vos pastebi
mai juda. „Tarp saulės ir žemės yra erd
vė. Jeigu žemė užskrenda į sausą erdvės 
plotą, tai ir žemėje bus sausra. Gali tu 
melstis dešimtį metų, lietaus nebus kol že
mė nenuskris į ’.lietingą erdvės plotą“. 
Kairysis kumštis pabūna nepajudėjęs, o 
kai sausra perdaug (įkaitina slenka jis pa
lengva į lietingą erdvės plotą. „Ar aišku?“ 
„Je, aišku“. Aišku dabar apie lietų ir saus 
Tą, bet kaip sui Apreiškimų Karaliais ir 
jų armijomis? Ar tos Armijos dabai- erd
vėje skrajoja Ir žemė atsitrenks į juos apie 
saulę bekeliaudama? Ir kaip su Abės pei
liais? Ar ateis tokia diena kad ims peiliais 
lyti?..

Reikia išminties, kad mokėtum! Iš kny
gų pranašystes išskaityti, kad paskaitęs 
galėtum! kitiems apsakyti kas kada ir 
kur atsitiks, o pranašystei pildantis, kad 
galėtum! parodyti kame ta pranašystė 
prieš tūkstančius metų buvo aprašyta.

O Škotijoje yra tokių žmonių, kurie 
ateitį be jokių .raštų gali išpranašauti. Jie 
turi „antrą regėjimą“ ir jie gali matyti 
ateinančius įvykius dar ilgai prieš jiems 
įvykstant.

Buvo ankstybas pavasaris ir Auld 
Frank sutikęs McGinty sako jam:

— Ar nori su manim už miesto į lau
kus išeiti? Sniegas dabar nutirpęs, gražu 
stebėti kaip iš žemės gyvybė keliasi.

— Kad tu toliau savo nosies nematai“, 
— saiko McGinty. — Pakelk galvą, pažvelk 
į tolį, kas ten tolumoje baltuoja? —

Teisybė, kai pažvelgi į šiaurę, tolumo
je gali matyti snieguotas kalnų viršūnes, 
lyg atvirutėse, kurias vasarą Austrijoje 
atostogaujantys draugai atsiunčia.

Atsiusta paminėti
KRONIKOS BALSAS, Nr. 1, 1982 m. 

kovo - balandžio mėn. Dvimėnesinis žur
nalas, leidžiamas Lietuvos Kronikos Są
jungos, JAV. Adresas: 68 25 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Lietuvių dienos, 1982 m. balandis. Ilius
truotas mėnesinis žurnalas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Leidžia A. F. Skirius, Holly
wood, JAV.

Mūsų sparnai, Nr. 52, 1982 m. birželis 
Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. 
Redaktorius P. Bružas, administratorius 
J. Palšis, 5718 S. Richmond St. Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Laiškai lietuviams, Nr. 5, 1982 m. ge
gužė. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia tėvai Jėzuitai. Red. Juozas 
Vaišnys, S.J. Adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, IL 60636, USA.

Saleziečių balsas, Nr. 1, 1982 m. 56 psl. 
iliustruotas žurnalas. Leidžia lietuviai: Sa
leziečiai. Redaktorius kun. Mečys Burba, 
SDB. Adresas: Lituani Don Bosco, via 
Colonna 2, 00044 Frascati (Roma), Italia.

Mūsų Vytis, Nr. 1, 1982 m. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio leidžiamas žurnalas. 
Red. Juozas Toliušis, 7220 S. California 
Ave., Chicago, IL 60629, USA.

ATEITIS, Nr. 4, 1982 m. Ateitininkų 
Federacijos leidžiamas katalikiškos — lie
tuviškos orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Red kun. K. Trimakas. Administratorius 
J. Polikaitis, 7235 S. Sacramento Ave., 
Chicago IL 60629, USA.

AUŠROS GIMNAZIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 28-30 dd. Čikagoje buvo suvažia 
vę Kauna „Aušros“ berniukų ir mergaičių 
gimnazijų mokiniai ir mokytojai. Suva
žiavimui buvo paruošta turtinga progra
ma: akademija, meno bei gimnazijos laikų 
nuotraukų paroda ir banketas — balius.

Iš anksto buvo užsirašę dalyvauti apie 
200. Kai kas iš jų negalėjo atvykti, bet jų 
vieton atvyko kiti. Iš Lietuvos atvykti 
niekas negalėjo, bet iš Lenkijos dalyvavo 
Antanas Jarnikas, .kuris pasakė kalbą 
Dr. K. Bobelis, dabartinis VLIKo pirmi
ninkas, pasveikino suvažiavimą savo va
dovaujamos organizacijos vardu.

Iš Europos i suvažiavimą buvo atvyku
si aušrokė Irena Augevičiūtė - Kaestli, 
gyv. Šveicarijoje.

prokuratoriaus pareigas. Taip pat rūpes
tingai tvarko centrinę marijonų biblioteką, 
ypač rimtą dėmesį kreipia j lietuviškąjį 
skyrių, kruopščiai rinkdamas žurnalų ir 
laikraščių komplektus ir juos įrišdamas. 
Be to, aktyviai) talkina Vatikano radijo 
transliacijose lietuvių kalba.

Šių metų liepos 24 d. kun. Juozas Vaiš
nora mini savo 50 metų kunigystės sukak
tį centriniame marijonų name Romoje, 
dalyvaujant Romos lietuviams ir kviesti
niams svečiams.

Linkėtina garbingam jubiliatui geros 
sveikatos, palaimingų metų ir sulaukti tos 
dienos, kada Garbingasis Dievo tarnas ar
kivyskupas Jurgis Matulaitis bus paskelb
tas palaimintuoju ir net šventuoju.

J. Sak,

— Aye, Ochills dar baltuoja, 'bet dienos 
eina ilgyn, saulė kyla aukštyn, netrukus 
sniegas nutirpti nuo Ochills viršūnių.

— Saulė niekada nekyla aukštyn, nei 
leidžiasi žemyn, saulė visą laiką stovi vie
toje. Žemė sukasi apie saulę.

— Žemė? —
— Oye, žemė. Kartais žemė sukasi grei

čiau, kartais lėčiau. Kada žemė lėtai su
kasi, saulė turi daugiau laiko žemę ap
šviesti, dienos yra ilgos, tada mes turime 
vasarą o kada žemė sukasi greit, dienos 
yra trumpos ir mes turime žiemą. — Oh! 
— stebisi Auld Frank tokią išmintį išklau
sęs.

— Ką tave mokė mokykloje? — su pa
nieka į Auld Frank pasižiūrėjęs klausia 
McGinty.

— Skaityti, rašyti, ritmetiką, — sako 
Auld Frank.

— Kas per mokykla, mokiniai ir mokyto 
jai! Visi jie gimę iš neteisėtos moterystės.

Po tokios rimtos pamokos nebėra kaip 
eiti 'į laukus pasivaikščioti. Reikia eiti 
į karčiamą, kad protas tą rimtą pamoką 
ilgam įsimintų.

...
McGinty’s veidas apsiblausęs, akj’s pri

merktos, žiūri jis tiesiai prieš save ir nė 
nemirkčioja. Jei ranka karts nuo karto 
prie lūpų su stiklu nepasikeltų, sakytum 
kad jis negyvas prie baro sustingęs stovi.

— Kas yra, ar blogai jautiesi? — klau
sia Auld Frank. Trečią kartą paklaustas, 
McGinty suunkščia nežmonišku balsu ir 
sako:

— Aš matau Ochills.
— Ochills- Per sieną? Ir žiūri tu ne į tą 

pusę.
— Aš matau Ochills! — pakartoja Mc

Ginty. Tai yra balsas ateina nuo McGinty, 
bet balsas ne jo kasdieninis balsas, o kaž
koks paslaptingas, rūstus, bauginantis 
balsas. — Trys debesys virš kalnų viršū
nių. Tamsūs kaip lapkričio nakties debe
sys.

Valandėlė tylos ir vėl bauginantis bal
sas nuo McGinty pusės ateina:

— Žaibuoja iš pirmo debesies, Ir lietus.

NAUJOS KNYGOS
NAUJA LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 

KNYGA
„Lithuanian Easter Eggs“ paruošta dai

lininko Antano Tamošaičio. Kietais virše
liais, drobe įrišta knyga turės 216 puslapių 
8į" x 11“ su 1870 iliustracijų, gerame po
pieriuje. Teksto ir juoda/balta iliustracijų 
bus 80 psl., o 136 su spalvotomis iliustraci 
'jaunis. Iliustracijos naudotos Iš visos Lie
tuvos įvairių vietovių.

'Knygą leidžia Lietuvių Tautodailės Ins
titutas, kuris jau buvo išleidęs „Lithua
nian National Costume“ knygą. Ji bus at
spausta spalio - lapkričio mėn.

Knygos kaina Kanadoje — $23.00 ir 
$1.50 persiuntimo išlaidų. Už Kanados ri
bų — US S19.00 ir pridėti $3.00 persiunti
mo išlaidų.

Lietuvių Tautodailės Instituto valdyba 
lietuviškoms mokykloms skiria po vieną 
knygą dovanų, kurios pareikš raštu pagei
davimą ją gauti. Knygos sekančios kopijos 
lietuviškoms mokykloms kainuos ketu
riais doleriais pigiau už nustatytą parda
vimo kainą.

Užsisakyti „Lithuanian Easter Eggs“ 
knygą galima Šiuo adresu: Lietuvių Tau
todailės Institutas, c/o 243 South Kingway, 
Toronto M6S 3V1, Canada.

Ši knyga plačiai supažindina su lietuvių 
liaudies margučių marginhno menu, ypač 
yra vertinga mūsų jaunimui ir šeimoms.

Lietuvių Tautodailės Instituto Valdyba

FELJETONO KONKURSAS
Lietuvių išeivijos rašytojai kviečiami da 

lyvauti „Margučio“ skelbiamame feljeto
no konkurse.

.1. Pageidaujama išeivijos buitį liečian
ti tema. Ilgis neribojamas.

2. Siunčiami rankraščiai pasirašomi sla 
įpyvardžiu. Tas paits slapyvardis užrašomas 
ant atskiro voko, kuriame įdedamas lapelis 
su .autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir 
telefonu numeriu.

3. Skiriamos šios premijos: I vieta — 
250.00 dol„ II vieta — 150.00 dol., III vie
ta — 100.00 del. Premijos bus įteiktos 
1982 m. spalio 17 d. Jaunimo centre, Chi- 
cagoje,

4. Rankraščius prašoma siųsti iki 1982 
spalio 1 d. šiuo adresu: „Margutis“. 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629, USA.

„Margutis“ pasilieka teisę premijuotus 
feljetonus panaudoti savo ir kitose lietu
vių radijo laidose, o taip pat ir mūsų pe
riodinėje spaudoje.

6. Vertinimo komisija iš trijų narių bus 
paskelbta vėliau.

„Margutis“

LIETUVAITĖ — (DIPLOMUOTA 
INŽINIERĖ

Balandžio 16 d. Sydnėjaus lietuvaitė 
Rosana Kava - Kavaliauskaitė, dirbanti 
Australijos NSW universiteto cheminių 
tyrimų skyriuje, gavo Master of Engineer
ing diplomą, arba M.E. titulą.

Jau keli metai ji dirba universiteto 
CSR skyriuje, kur daromi tyrimai išgauti 
iš anglies skystą kurą.

Vanduo kyla kalno papėdėje, kyla į kalną.
Vėl valandėlė tylos, ir vėl žaibai ir lie

tus iš antro debesies, vanduo į kalną aukš 
čiau pakyla. Trečias debesis pats visu svo 
ifiu trenkia į kalno viršūnę. Milžiniški1 uo
lų gabalai rieda žemyn ir iki pusės kalno 
pakilusiame vandenyje dingsta. McGinty, 
lyig iš gilaus miego pabudęs, dairosi aplink 
ir savu, aiškiu, bet (nepaprastai liūdnu 
balsu sako:

— Trys nelaimės ateina į Škotiją, viena 
po kitos. Juodos, baisios, visą tautą sle
giančios nelaimės.

»»»
■Dienos slenka viena po kitos, savaitė 

seka savaitę. Žmonės, savu kasdieniniu 
rūpesčiu slegiami pradeda užmiršti Mc
Ginty’s tris juodus debesis. Į Hampden at
važiuos anglai- futbolą žaisti, sumuš juos 
Skotų vienuolikė, bus išgerta ir sudainuo
ta pergalę švenčiant, bent porą dienų gal
va bus laisva nuo kasdieninių rūpesčių. 
Bet viltis yra kaip pienės žiedas: gražu 
stebėti geltoną pienės žiedelį, bet žiedelis 
netrunka peržydėti, pakyla vėjas, nupučia 
švelnučius pienės pūkelius, dabar ant vys
tančio koto svyruoja balta negyva galvu
tė. Iš Hampden išsiskirstė žmonės į mies
tus, miestelius ir kaimus vietoj pergalės 
džiaugsmo ir dainų dabar pralaimėjimo 
ir dvejonės gatvėse ir karinamose girdisi.

— Tai buvo pirmasis debesis virš Oc
hills, — sako McGinty. Jo balsas iškilmin
gas, įgrąsinančiai aidi karčiamoje virš liūd 
nų aimanų. Dabar žmonės atsimena Mc
Ginty’s pranašystes, jo matytus tris juo
dus debesis virš Ochills. Jo pranašystės 
pildosi. Viena nelaimė jau nusileido ant 
tautos, dar dvi turi ateiti. Tokiu grąsinan- 
čiu balsu, kaip dabar McGinty kalba, mies 
tų aikštėse Ir gatvių sankryžose kalba pa
mokslininkai. Bet jie aiškiai pasako ką 
klausytojai turi daryti, kad išvengus ne
laimės: eikite su juo, jis nuves į dangų, 
o kitaip amžinoje pragaro tamsybėje at
sidursite. Bet McGinty tik apie ateinan
čią nelaimę kalba, o jokių pamokymų, 
kaip tos nelaimės išvengti, jis neduoda.

(Bus daugiau)

S. ŽIEMELYTĖ DAINAVO 
AUSTRALIJOJE

Kaip praneša MŪSŲ PASTOGĖ, birže- 
želio 20 d. Sydnėjaus Lietuvių klube įvy
ko viešnios iš Kanados, solistės Slavos Žie- 
melytės koncertas. Solistė pasirodė nelauk 
tau ir nerikėtai gerai.

Apie Slavą Žiemelytę neteko girdėti il
gų panegyrilkų spaudoje, o ji turinti galin
gą operating kontraltą, plačią skalę, pulkų 
tembro moduliavimą ir gerą dikciją.

Slava Žiiemelytė dainuoja kaip solistė 
Toronto operoje, bet gyvenime yra labai 
kukli, be mažiausių pretenzijų ir be jokių 
reikalavimų.

Sydnėjuje jai akompanavo pianistė Vir
ginija Inkrataiitė.

VIOLETOS RAKAUSKAITĖS 
GASTROLĖS

Solistė Violeta Rakauskaitė, atvykusi iš 
Anglijos, sėkmingai gastrolavo Los Ange
les, Bostone ir Čikagoje. Kaip praneša 
DRAUGAS, solistė netrukus grįž į Angli
ją, o po to vėl atvyks Amerikon ir koncer- 
tos Winnipege, Kanadoje.

MIRĖ P. KRIŠČIŪNAS
Liepos 6 d. Karakas mieste, Venecuelo- 

je, buvo palaidotas buv. mokytojas Pet
ras Kriščiūnas, ilgametis L. B-vės veikė
jas, visuomeninkas ir Venecuelos L.B. 
Centro Valdybos sekretorius.

Velionis buvo gimęs 1918 m. gruodžio 
9 d. Šiauliuose. Mirė širdies priepuoliu ir 
palaidotas šalia žmonos, mirusios prieš 10 
metų. Paliko nuliūdusį sūnų ir keturias 
dukteris. Tautiečiai vieton vainikų lauko
jo Lietuvių Fondui. J. Vaisiūnas

DR, M. BOURDEAUX 
AUSTRALIJOJE

Knygos LAND OF CROSSES autorius, 
kun. M. Bourdeaux liepos 29 d. atvyksta 
į Sydnėjų, kur jis padarys pranešimą 
apie Kęstom Kolegijos, kurios centras yra 
Anglijoje, veiklą.

PAGERBTAS BRAZILIJOS 
LIETUVIS

MŪSŲ LIETUVA praneša, kad birželio 
28 d. Sao Paulo miesto savivaldybė pager
bė kcm. dr. Joną Rimšą, kuris yar pasižy
mėjęs Brazilijoje žemės ūkio, pramonės, 
o taip pat ir politinėje, socialinėje ir lab
darybės srityje.

Gimęs ir išsimokslinęs Lietuvoje, dr. Jo
nas Rimša atvyko Brazilijon 1930 metais. 
Už jo nuopelnus per iškilmes dr. J. Rim
šai buvo (įteiktas Miesto savivaldybės1 gar
bės ir padėkos diplomas ir Anchietos me
dalis.

NAUJAS PROFESORIUS
(Paulius Landsbergis, rašytojo Algirdo 

Landsbergio sūnus, yra paskirtas profe
sorium asistentu (Assistant Professor) 
Rutgers universitete. New Jersey. JAV.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Penktasis Lietuvių rašytojų d-jos suva
žiavimas išeivijoje įvyko gegužės 22-23 
dd. Clevelande, JAV. Suvažiavimas pas
kelbė pasisakymą, kurį atspausdinsime 
ateinančią savaitę.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 69

Penki jauni vyrukai susigalvojo pasis
verti visi už vieną centą.

Pirmiausia ant svarstyklių atsistojo du 
pirmieji. Rodyklė parodė 114 kilogramą. 
Po to, vienam vis nenulipant nuo svars
tyklių, pasisvėrė kiekvienas su kiekvienu: 
antroji pora svėrė 115 kilogramų, trečio
ji — 118, ketvirtojo — 121, penktoji — 
119, šeštoji — 122, septintoji — 125, aštun 
toji — 123, devintoji — 126 ir dešimtoji— 
129.

Kiek svėrė kiekvienas vyrukas?

Atsakymas Nr. 68
Jono kišenėje yra 20 centų: 3 monetos 

po 1 centą, 6 po 2 centus ir viena 5 centą.

Maskvoj susitiko du seni draugai žyde
liai.

Vienas klausia:
— Kaip tavo šeima? Atsimenu turėjai 

tris sūnus, turbūt jau dideli vyrai?
— O, taip! Vienas gyvena Maskvoj ir 

ten stato komunizmą, antras komunizmui 
darbuojasi Varšuvoje, o trečias išvyko i 
Izraelį, — aiškina draugelis.

— Malonu girdėti! O ką tas trečiasis vei 
kia Izraelyje? Irgi stato komunizmą?

— Ar tau galvoj negerai?! Argi tai jis 
galėtų savo krašte daryti?

Maskvoj kalbasi du puškeliai.
— Kas gero? Kaip gyvenimas?
— O, labai gerai! Puiku.
— Ar skaitai „Pravdą“?
— Žinoma! Iš kur gi žinosiu, kad g.'1'’6- 

rimas geras?

— Ką daryti, kad šaldytuvas visad bū
tų pilnas maisto? — klausia Sergėjus.

— Prijunk prie Maskvos radijo! — 
sako Ivanas.

2
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Na, sveiki, sveiki!.
(Pabaiga)

Tai buvo 1921 metų pradžioje. Vieną 
gražią dieną alš pareinu iš teatro namo, 
girdžiu — kambaryje kažkas kalbasi. Įei
nu — ogi šis demoniškos išvaizdos burti
ninkas. Man, kaip sakoma, nei įbėgti, nei 
rėkti. Stoviu ir žiūriu į j;į, o jis tik varsto 
mane savo žaižaruojančiomis akimis 
ir nieko nesako. Vaičiūnas, pastebėjęs mū
sų sumišimą, prišoko, supažindino. Herba
čiauskas tuojau ištiesė ranką ir sako: „Na, 
prašau prašau man savo rankutę“, — ir 
pradėjo iš delno dėstyti mano likimą. 
„Taip taip, jūs neprivalėjot kurti (šeimos, 
jūs turėjot pasišvęsti menui arba būti vie
nuole jūsų ir keliai apvalūs, pritaikyti il
gam klūpojimui“. Aš staigia ištraukiau iš 

. jo ranką ir atšokau nuo jo. Manau, jeigu 
•tu, žiūrėdamas Į mano delną, matai mano 
kelius, tai kas jau čia bus 'toliau. Vaičiū
nas aiškiai buvo nepatenkintas tokiu ma
no horoskopu — atseit aš neprivalėjau už 
jo 'tekėti.

Vėliau pripratau prie Šio gyvos vaiz
duotės, nevaldomų jausmų žmogaus, prie 
jo sąmojo, gražinus stipraus žodžio. Bet 
nuobodoka būdavo klausytis apie ji ka
muojančių dvasių reikalus, nes, ką bepra
dėtų kalbėti, visuomet baigdavo dvasio
mis. Kadangi mes turėjom savo buitinių 
ir begalę kūrybinių reikalų, tai ano pa
saulio reikalai mūsų nedomino. (Bet jis 
mūsų ir neagitavo tuo domėtis. Neorgani
zuodavo jokių spiritualistų būrelių, kurte 
buvo paplitę Europoje antrojo XIX a. pu
sėje. Jis vienas individualiai su dvasiomis 
bendravo ir tuo labai didžiavos.

Nepaisant visų šių jo keistybių, mes la
ibai jį pamėgom. Ypač jie susibičiuliavo su 
Vaičiūnu. Jų pokalbiai būdavo grynai kul
tūros bei literatūros temomis, nes dvasių 
reikalais Vaičiūnas nesidomėjo, netgi ne
mėgo klausyti, kai kas apie tai kalba. Bet 
Vaičiūną vis dėlto jis mylėjo ir gerbė, nes 
niekur nei žodžiu, nei raštu jo neišplūdo, 
o tai jau buvo retenybė. Abudu jie buvo 
tuometiniam varganam Kaunui neįprasti 
personažai. Būdavo, kai jie kartu eina 
Laisvės alėja, tai žmonės net atsisukdami 
į juos žiūri kaip į kokius marsiečius.

Herbačiauskas pritapo prie mūsų namų 
ir buvo nuolatinis svečias, bičiulis, bet i 
mano delną niekuomet jau nežiūrėjo, tik
riausiai prisibijojo Vaičiūno.

Parsivežė jis iš Krokuvos žmoną lenkai
tę. Vadino ją Tonia, matyt, buvo Antani
na. Tai buvo bespalvė asmenybė — tikras 
jo mediumas. Ką jis matydavo, tą ir ji ma
tydavo. Jeigu jis pasakoja, kaip pals jį 
naktį ateina viena iš nusižudžiusių dėl jo 
moterų, atsisėda ant lovos (krašto ir glosto 
jam galvą, tai ir ji tvirtina', linkčiodama 
galva — tak tak (taip taip). Kartais mes 
ir ją pasikviesdavom pas save pasisvečiuo
ti, pasivaišnti. Jis tuomet prisėsdavo prie 
jos ir ragindavo valgyti sakydamas: „Jedz 
jedž, Tonia" (valgyk valgyk Tonia). Tur
būt namuose jie nesugebėdavo tvarkingai 
maitintis, nes tai buvo tikra bohema. Gy
veno jie labai kukliai, uždarai, todėl mes 
pas juos niekuomet nesisvečiuodavom.

Jis nuolatos iš ryto sėdėdavo Konrado 
kavinėje ir jautėsi čia kaip savo namuose. 
Sėdėdavo visuomet centre, priešais duris, 
ir kiekvieną įėjusį pažįstamą žmogų pas
veikindavo. Būdavo iškelia savo grakščią 
rankutę, pamojuoja ir saiko: „Na, sveiki, 
sveiki, laikykitės, laikykitės!“ — tat buvo 
jo kaip ir priežodis, čia Krokuvos įtaka 
aiškiai 'reiškėsi, neš Lenkija buvo klasikinė 
kavinių šalis, ir tokių personažų, kaip 
Herbačiauskas, buvo kiekvienoje kavinė
je. Vakarais prisėsdavo jis prie kurios 
nors intelektualų kompanijos restorane. 
Būdamas iš prigimties kritikas bei pole
mikas, čia turėjo progos pasireikšti savo 
aštriu, sąmojingu žodžiu ir išsakyti savo 
nepasitenkinimą valdžios bei kultūros vei- 
Ikėjais, ir vieną kitą, anot jo, niekadėją ge 
rai išvanoti.

Šia proga keletą žodžių noriu tarti ir 
a“pie garsiąją Konrado kavinę, nes tuome
tinėje literatūroje bei prisiminimuose daž
nai ji minima.

Tai buvo kaip ir centras: intelektualų, 
vidutinio rango valdininkų ir prekybinin
kų. Nuo 12 vai. rinkdavosi rašytojai, akto
riai, dailininkai. Paprastai ten lankydavo
si Vincas Krėvė, Balys Sruoga, ir visuo
met jie ateidavo kartu, matyt, po paskaitų 
iš universiteto. Laisvą valandėlę turėda
mas, užsukdavo P. Vaičiūnas, F. Kirša, 
K. Binkis ir kiti įvairių pažiūrų bei pakrai 
pų rašytojai. Laisvi nuo repeticijų akto
riai: P. Kubertavičlius, H. Kačinskas, V. 
Dineika, o dažniausiai P. Lubickas-Prav- 
dinas teatro kritikas. Prasidėdavo ginčai, 
diskusijos tuometinės literatūros bei teat
ro klausimais. Dažnos viešnios būdavom 
mes su A. Žalinkevičaite, nes mėgom da
lyvauti diskusijose, stebėti kunkuliuojan
čio kūrybinių žmonių gyvenimo permai
nas. Nuo 17 vai. iki 20 vai. rinkosi advo
katai ir vidutinio rango valdininkai, o 
nuo 20 vai., uždarę savo parduotuves, — 
prekybininkai. Žinoma, nebuvo draudžia
ma užeiti ir kitiems lankytojams, bet jau 
savaime susidarė kaip ir tokia tradicija. 
Vakare čia buvo demonstruojami brangūs 
kailiai bei briliantai. Kitos buvo kalbų te
mos bei tų žmonių interesai1.

Jaunimą Herbačiauskas žavėjo savo ori
ginaliomis mintimis. Lenkų literatūros bei 
kultūros įtakoje susiformavusi jo asme
nybė aiškiai pasireiškė knygoje „Dievo 

šypsenos“, išėjusioje Kaune 1929 m. Čia 
aforizmais, paradoksais, vaizdais jis išdės
tė savo pasaulėžiūrą. Knyga visus sudomi
no, ypač jaunimas ja žavėjosi, nes Iš tikrų 
jų joje randame, daug gražių minčių. Bet 
susižavėjimas turbūt buvo perdėtas, nes 
netrukus jos garsas išsisklaidė, „Dievo 
Šypsenos“ buvo pamirštos, nepaliko mūsų 
kultūriniame 'gyvenime gilesnių pėdsakų.

Po taip talentingai, gražiai parašytos 
knygos laukėm dar ir kitos, bet, deja, ki
tos jis jau neparašė, pasitenkino tik straips 
niais periodinėje spaudoje. Turėdamas 
karštą temperamentą ir aštrų, kartais gru 
boką liežuvį, jis drąsiai kovojo prieš įsi
galėjusį anuometinį karjerizmą.

Neprisimenu tiksliai, rodos, trisdešimt 
pirmais ar trisdešimt antrais metais ištiko 
jį didelė nelaimė, kuri nulėmė jo tolimes
nę kūrybinę veiklą.

Besiginčydamas su kažkuo, taip įsikarš
čiavo, jog, staigiai pasisukęs, atsitrenkė į 
rašomojo stalo kampą ir susilaužė per 
klubą koją, šis nelaimingas atsitikimas Pri 
vertė j|į ilgą laiką gyventi uždarai. Toji 
izoliacija paveikė jį ne tik fiziškai, bet ir 
psichiškai. Ir kada jis vėl, lazdele pasirem 
damas, viešai pasirodė, — buvo prislėgtas, 
prigesęs. Nes tai buvo žmogus — tribūnas. 
Jis turėjo turėti savo auditoriją ir gyven
ti kūryba kunkuliuojančiu gyvenimu. Be 
to, netrukus jam buvo pasiūlyta pensija, 
ir dargi daug mažesnė, negu buvo paskir
ta Tumui - Vaižgantui, čia jau Henbačiaus 
kas neišlaikė, mintinai įsižeidė, nes nusi
žeminti jis nebuvo linkęs. Ir tas lietuviš
kas Koriolanas nusprendė atkeršyti už to
kį įžeidimą. (J. A. Herbačiauskas buvo J. 
Basanavičiaus pusbrolis). Išplūdo kiek ga
lėdamas tuometinę valdžią ir 1933 m. vėl 
pasitraukė į Lenkiją. Ten gyvendamas, 
parašė keletą straipsnių nukreiptų prieš 
Lietuvą.

V. Krėvė ir P. Vaičiūnas, kurie jį mylė
jo, labai apgailestavo, kad taip atsitiko. 
Bandė švelninti šį konfliktą, bet deja, nie
ko nepadėjo. Sužinoję, kad jam ten: blo
gai sekasi, pasiuntė šiokią tokią paramą 
ir ragino grįžti Lietuvą, bet ne toks Her- 
bačiaus'ko charakteris, kad jis kam nors 
nusileistų. O 1944 m. gruodžio mėn. mus 
pasiekė žinia, kad Krokuvoje dideliame 
skurde mirė Juozapas Albinas Henbačiaus 
kas. Toji dvasia 'be vietos amžiams perse- 
kėlė į tikrąjį dvasinį pasaulį.

Teofilija Vaičiūnienė
(LlrM)

Rašo K. Valteris

Pasaulinio masto nuodėmė
Nusikaltimas ir bausmė

Literatai ir knygų mėgėjai gal pamanys, 
kad čia bus rašoma apie garsųjį Dostjevs- 
kio veikalą „Nusikaltimas ir bausmė“! 
Deja, jie nusivils nes čia jie ras tik užuo
miną, liečiančią girtavimą...

Jei girtavimas yra nuodėmė ar nusikalti 
mas, tai pagirios yra bausmė! Na, o jei ši 
bausmė neatgrasina nuo nusikaltimo ir 
žmogus jį tęsia, tai bausmė didėja: žmo
gus virsta ligoniu — dažnai nepagydomu...

Pagiriom sergama paprastai kitą dieną 
po lėbavimo. Pagirios pasireiškia nuovar
gio jausmu, galvos svaigimu, .troškuliu, 
nepastoviu kraujo spaudimu, tviniksinčiais 
galvos skausmai, drebuliu. Labai dažniai 
būna skrandžio gleivinės suerzinimo reiš
kiniai: šleikštulys ir vėmimas.

Pagirių reiškinių priežastys dar nėra 
aiškios. Tikriausiai pagirios yra padari
niai alkoholio ar jo priemaišų, suariančių 
normalią kūno medžiagos .apykaitą (che
miją).

šleikštulys ir vėmimas gali būti ne tik 
dėl 'Skrandžio suerzinimo, bet ir dėl ap
nuodijamo alkoholiu tam tikrų smegenų 
centrų. Troškulio jausmas tai tikras pasi
tyčiojimas iš girtuoklio: kiek jis beišger- 
tų vyno ar alaus, o troškulys j|į kankina 
ir gana!..

Pagirių reiškinius gal pasunkina ir pa
giringo moralinė būsena: sąžinės grauži
mas ar apgailestavimas dėl ankstyvesnio 
„žygdarbio“, artimųjų priekaištai ir 1.1. 
Neramus miegas taip pat gali pasunkinti 
pagirias. Nors pasigėręs užminga greit ir 
pirmoji miego pusė (apie 4 valandas) bū
na gilesnė negu paprastai, bet antroji pu 
sė būna sutrikusi, nerami.

Pagirių sunkumas įvairuoja: 'kai kas la
bai kenčia, kiti jaučiasi gana nemaloniai, 
o kai kas visai nesiskundžia. Ir vėl indivi
dualizmas! Sakoma, kad daugelis „paty
rusių“ girtuoklių visai neserga pagiriom...

Patikimo pagirių gydymo nėra. Yra kete 
tas patarimų (užtikau vieną patarimą 
40.00 metų senumo!) pagiltiems palengvin
ti ir, įmanau, girtuokliai juos žino. Aš tai 
galiu duoti tikrai gerą patarimą — recep
tą: nepasigerk ir nesirgsi pagiriom! ...

NUSKENDO BESIMAUDYDAMI
Dvidešimt aštuonerių metų kaunietis 

elektrikas Albinas Apanavičius, nuvykęs 
su tėvais ir žmona į Lampėdžius, sumanė 
išsimaudyti. Pasivaišinęs, nuėjo į Nemuną 
ir nuskendo.

Per birželio mėnesį Lietuvoje nuskendo 
21 vaikas, ir 59 suaugusieji. Iš pastarųjų 
daugelis maudėsi neblaiviame stovyje.

VIENA DIENA RYGOJE
Vak. Vokietijos spauda turbūt dažniau,

negu kitų kraštų, prisimena Baltijos res
publikas. Įdomesnius straipsnius, kad ir 
pavėluotai, mes norime pateikti mūsų 
skaitytojams.

Vokiečių laikraščio FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG korespondentas 
Leo Wieland aiprašė kelionę traukiniu į 
Rygą ir „Gegužės pirmąją Rygoje“.

LATVIA - EKSPRESAS, naktinis trau
kinys iš Maskvos į Rygą, turi baltas langų 
užuolaidas su mėlynu seno Hansos mies
to siluetu, Rygos herbu. Maskva jau iš
puošta Darbo Dienos šventei: .Lenino port
retai, visų politbiuro narių ikonos, 15-kos 
respublikų vėliavos, fasadai, tiltai ir ži
bintai aprengti raudonu rūbu. „Gerai iš
auklėti žmonės, ten prie Baltijos“ — sa
kė taksi šoferis pakeliui į stoti. — „Maty
site, Rygos taksistai labai kultūringi“.

Dvi valandos nuo Maskvos... Restorano 
vagone nėra nei alaus, nei limonado. Gin
čai itar>p tų, kurie nieko negavo Ir kitų, 
kurie turi perdaug. Kai kuriuose coupe 
vyksta privati prekyba. Rusai tą vadina 
„mažu bizniu“. Prie kotleto su kiaušiniu 
ir šaltais kopūstais geriame konjaką ir li
monadą. Du kareiviai prie gretimo stalo 
linksmai girkšnoja ir apgailestauja, kad 
Gegužės pirmoji yra šeštadienį — laisvą 
dieną.

Po dvylikos valandų — vaizdas kitoks. 
Stotys vadinasi Rezekinė ir Krustipils. Len
telės dviejomis kalbomis, lotynų ir rusų 
raidėmis. Tarp miestelių — laukai, pievos 
ir pušynai. Rusliški rentinių mediniai na
mai ir tvoros, dulkėtų kelių perskirti, jau 
senai dingo. Dabar matosi vienkiemiai, 
gražūs ir apleisti laukai, dvarų pastatai, 
reikalingi dažymo. Trumpas žvilgsnis per 
langą į vieną iš langelio uždraustų TSRS 
rajonų.

Latvija, maždaug Danijos dydžio, yra 
atvira lankytojams tik Rygos apylinkėje. 
Latviai pavyzdingai tvarko žemės ūkio re
spubliką. Bet vietiniai žmonės, kurie pri
simena trumpą nepriklausomybės laikotar
pį, nebūtinai priima dabartinę padėtį už 
tikrą mastą.

Rygos priemiesčiuose keturių aukštų' 
monotoniškos sovietų gyvenvietės, bet prie 
geležinkelio daug daržų. Ankstyvi darži
ninkai triūsia, augindami, net tokias dar
žoves, kuriems pile Baltijos per šalta. Dėl 
blogo transporto, iš šiltesnio Kaukazo jos 
retai pasiekia Rygos parduotuves.

Namų fasaduose, baltomis raidėmis raiti 
doname fone, jau išrašyti Maskvos šūkiai. 
Maskva patvirtino 80 šūkių sąrašą. Čia 
jie latvių ir rusų kalbomis. Ryga turi be
maž milijoną gyventojų, bet imigrantai iš 
kitų Sov. Sąjungos dalių viršija latvius ir 
duoda miestui naują veidą. Babuškos par
davinėja gėles, iš kepyklų 'žmonės neša 
tortus, kirpyklos Ir barai su saldžiu šam
panu pilni žmonių. Ilga eilė vingiuoja ap
link du blokus prie senamiesčio mėsinės: 
parduodamos ddšros!

9 vai. ryto paradas renkasi prie Latvi
jos viešbučio. Jis panašus į Maskviškį: 
komjaunimas, kolektyvai, jūrininkai, vai
kai su balionėliais, orkestrai, sportinin
kai. Žygiavimas kartais susimaišo — ne 
taip kaip Maskvoje — bet spalvos ir de
koracijos yra Maskvos dvynukai, tik tru
puti skoningiau, pagal pabaltiečių stilių.

Viešbučio svečiai Ir padavėjos žiūri ir 
per langus ir į televizorių, kur rodomas 
Maskvos paradas. Lygiai 10 vai. ekranas 
rodo Brežnevą, lipantį ant Lenino mauzo
liejaus i,r trumpu, mostu atsiliepiantį į 

Skaitytoju tau&ai
KAIP NUO ŽĄSIES VANDUO...

Kęst. Žygas
Esu girdėjęs, kad K. Valteris esąs labai 

griežtas abstinentas: jis net neeinąs į ta
kius pobūvius ar susibūrimus, kur bus 
išgeriama ar rūkoma. Apie alkoholio žalą 
žmogaus sveikatai jisai rašė ir „E. Lie
tuvyje“. Ir čikagiškiame „Drauge“ dr. J. 
Adomavičius dažnokai ir graudena, ir bau
gina. Bet ar kas, skaitęs šių dviejų dak
tarų straipsnius, bus metęs gerti? Atrodo, 
kad gurkšnelio mėgėjams tie daktariški 
patarimai — kaip nuo žąsies vanduo...

Tvirtinama, kad net ketvirtadalis ar ir 
daugiau visų auto avarijų atsitinka dėl 
girtų vairuotojų kaltės, žiūrėk, savaitga
liais smuklėse žmonių prisikimšę, kaip 
bičių avilyje. Ir visi maukia, tik maukia. 
Savęs pateisinimui jie surastų 100 prie
žasčių (tegu ir kvailų, ir apgaulingų). 
Vieni, pabaigę tos dienos įtemptą akordi- 
nį darbą, tariasi atsigaivinsią su „haifoole“. 
Kiti vėl, kad namuose tik rietenos, ar kad 
žmonos užsiožiavo, ir tik smuklėje suran
dą užmarštį. Kiti taip kovoja su nemiga.

Vestuvės, vardinės, jubiliejai neįsivaiz
duojami bei „haibolės“ ir šampano. Taip 
atsiranda pakili, džiaugsminga nuotaika: 
tik dainuok ir šok.

Geria varguolis. Geria turtuolis. Geria 
kunigas ir daktaras, advokatas ir profe
sorius, dailininkas ir rašytojas. Antai vo
kietis W. Goethe mėgaudavosi vynais, o 
rusas F. Dostojevskis siurbčiodavo vodką. 
Neatsakytas klausimas: ar alkoholio po
veikis kėlė ar smugdė jų talentų galias?

Kažkuris caras esą pasakęs: „Ruskij 
liufoit vypit, i bez ėtovo on ne možėt žit“

(rusas mėgsta išgerti, ir be to jis negali 
gyventi). Kaip žinome, alkoholizmas da
bar ok. Lietuvoje nepaprastai išplitęs. Ar 
tenykščiai lietuviai bus jau ir sau prisi
taikę tą kreivą caro mintį?

Bet ir anais laikais Lietuva nebuvo la
bai blaivi. Daug kur būdavo išsiverdama 
krūminės, o Biržų apskrityje ūkininkai 
rudeniop pasigamindavo bent po kelias 
statinaites alaus. Kai užsukdavai pas juos 
pabaigtuvių ar- talkos metu, ant stalo bū
davo lėkštė pripjaustyto sūrio ir sklidi
nas uzbonas. Išgerdavai tik porą skleny- 
čių (stiklinių) ir tuojau su visais pradė- 
davai dainuoti „Gardus alutis, balta pu- 
tela...“

Moterys, rodos, visos turėtų būti už 
blaivybę. Kur tau! O vieną poniutę girdė
jau ir taip sakant: „Man toks vyras, kuris 
neišgeria ir nerūko, atsiduoda vėju — 
kaip kiškis“. Atvykęs Amerikon, labai bu
vau nustebintas, kai per vietos lietuvišką 
radijo valandėlę išgirdau plokštelę „Ger
sim, tūtuosim, blaivinykam neduosim!...“ 
Argi tos valandėlės vedėjas pats buvo kar 
čiamininkas?

Didelė staigmena buvo, kai per praeitų 
Velykų mišias vienoj Klivlendo (JAV) 
lietuvių bažnyčioje prie šv. komunijos 
kartu buvo duodama siurbtelti ir vyno, ir 
nė vienas abstinentas atatupstas dėlei to 
nežengė nė žingsnio atgal.

šventraštyje rašoma apie Kanaano ves
tuvėse įvykusį stebuklą, kur Kristaus van- I 
denį pavertė puikiausiu vynu. Manau, kad 
tokio garsaus vynelio mielai ragautų ir 
abstinentai, dar ir gerą jo atsargą rūsyje 
laikytų. i

sveikinimus. Netoli jo .ant tribūnos stovi 
ir latvis, daug prisidėjęs prie komunizmo 
išlaikymo savo krašte ir prie būtinų „va
lymų“ — tai Arvids Pelšė, 83 m. amžiaus 
politbiuro senjoras.

Rygos paradas eina Lenino gatve, kuri 
jau 5 kartus šiame šimtmetyje keitė savo 
vardą. Paskutinio caro laikais ji vadinosi 
Aleksandro gatve.

Vietiniai. Latvijos komunistų partijos 
vadai stovi prie pilies, ant Dauguvos kran
to. Augusts Voss yra partijos sekretorius, 
Peteris Sltrautmanis — jos pirmininkas. 
Su paltais ir skrybėlėmis, katedros ir šv. 
Petro bažnyčios fone, jie mojuoja praei
nantiems. Dar vienas Maskvos gestų kopi
ja. Antroje Dauguvos pusėje kyšo Mokslų 
Akademijos bokštas. Tai Stalino paliki
mas, cukraus torto architektūros pamink
las. Maskvoje yra dar septyni tokie, ibet 
čia mėginta jį truputį pritaikyti prie vie
tinio skonio ir tradicijų, todėl uždėta va
rinė kepurė. Viršuje yra sovietinė žvaigž
dė, o ne gaidys, kaip katedros bokšte.

Po demonstracijos prisipildo kavinės, 
barai, ir parkai. Pavasario saulė dar silp
nai šildo laikraščių skaitytojus. Rygos par 
Vijos organas „Sovietskaja Latvija“ atro
do lygiai taip pat, kaip Maskvos „Pravda“, 
Laimėjimai ir gamybos pergalės visuose 
komunistiniuose kraštuose, ir įvairių ka- 
taštrofų žinios iš kapitalistinio pasaulio, 
kur darbo masės vėl demonstravo prieš 
.amerikonų raketas.

Nėra gražių spalvotų žinių tik iš vieno 
socialistinio krašto — 'Lenkijos. Latvija 
nėra betarpis jos kaimynas, bet per Lietu
vą atstumas nėra didelis. Latviai, palygi
nus su šaltais estais ir karštagalviais lietu 
vials, yra ramūs ir santūrūs, bet dažnai 
apie Lenkijos .įvykius geriau painformuoti, 
negu rašo spauda. Vakarų radijo progra
mos čia yra girdimos, todėl žmonės dau
giau sudomino žinia apie gegužės kontra- 
demonstraciją Varšuvoje.

Lenkija yra kitas pasaulis. Rygoje, pa
lyginus su Maskva, gatvėse labai mažai 
matosi milicijos. Prieis piet čia buvo tik 
viena demonstracija, o vakare publika jau 
gražiai susišukavusi ir apsirengusi pagal 
Rygos madą (Rygos mada, duoda toną vi
sai Sov. Sąjungai), rinkosi į kinų ir teat
rų sales.

Naktinis traukinys į Maskvą taip pat pa
judėjo labai punktualiai. Alaus nebuvo, 
bet restorano vagone netrūko mineralinio 
vandens. Linksma konduktorė pilstė iš 
samovaro arbatą (samovaras kiekviename 
vagone). Arbata veltui. Turi sumokėti tik 
už cukrų. Gabaliukas — 8 kapeikos. Kas 
geria saldžią arbatą, moka už stiklą 30 
pfenigų.

ATŽYMĖTI LIETUVOS ARCHITEKTAI
Maskvoje pasibaigė geriausių Sov. Są- 

jngos architektūros projektų apžiūra. Jai 
buvo pristatyta 55 objektų, kurių statyba 
užbaigta praėjusiais metais, projektai.

Visi trys Lietuvos respublikos atstovų 
darbai susilaukė aukščiausių apdovanoji
mų. Medaliai paskirti už Vilniaus valstybi
nio akademinio dramos teatro rūmus 
(architektai A. ir V. Nasvyčiai, konstruk- 
torė J. Morazienė), už Valstybinio dailės 
instituto mokomąjį korpusą (architektai 
V. Brėdikis, B. Kazlauskas, V. Mikučianis, 
V. Nasvytis, konstruktorius R. Jakas) ir 
už Akmenės rajono Kivylių kolūkio visuo
meninį — prekybos centrą (architektas V. 
Lisauskas, konstruktorius J. Kertenis).

ATKURIAMOS FRESKOS
Pasvalio rajone pradėti restauruoti bu

vusių Joniškėlio dvaro rūmų — valsty
bės saugomo architektūros paminklo —
posėdžių salės senieji sienų tapimai.

šių rūmų restauravimo projektą pa
ruošė Paminklų konservavimo instituto 
specialistai (vyr. projekto architektė As
ta Meškauskienė). Buvo nustatyta, kad 
posėdžių salės nišose yra XIX a. tapytų 
figūrų. Rūmai statyti XVIII amžiuje, bet 
vėliau rekonstruoti, daug kartų remon
tuoti, nišose buvę senieji sienų tapiniai ne 
sykį uždažyti. Atidengtus smarkiai suny
kusius sienų topinius restauruoti ėmėsi 
jauni dailininkai restauratoriai Vytautas 
Tracevičius ir Vladas Kvašys.

Restauruotose rūmuose geras patalpas 
turės žemdirbystės mokslinio tyrimo Jo
niškėlio bandymų stoties eksperimentinis 
ūkis

BE SVAIGALŲ
Neseniai lankiausi gimtoje padangėje — 

šakių rajono Kidulių apylinkėje. Palaido
ję žmogų, gedulingų pietų susirinko gimi
nės, kaimynai, pažįstami. Ant stalų ne
buvo nei taurelių, nei degtinės butelių. 
Greta sėdinčio pažįstamo paklausiau, ko
dėl ant stalo nėra degtinės. Jis man at
sakė:

— Pas mus gedulingus pietus, mirusiųjų 
metines priimta rengti be svaigalų.

Jis paaiškino, kad pirmieji mirusį pa
gerbti be degtinės pradėjo Kidulių apy
linkės Papiškių kaimo gyventojai. Toks 
paprotys išplito visoje Kidulių apylinkėje.

Būtų gerai, kad tokia tradicija paplis
tų visoje Lietuvoje. Giminės, artimieji 
liūdi netekę brangaus žmogaus, o degtinė 
dažniausiai tą liūdesį sudrumsčia. Kidu- 
liečių pavyzdžiu pradžiai išmokime pa
gerbti mirusius be degtinės, šitaip gal iš
moksime su saiku vartoti ją ir jubiliejuo
se, vardynose, vestuvėse, linksmintis be 
svaigalų.
Kvėdarnos vaistinės vedėjas

K. BALČIŪNAS

LIETUVOJ!
PAMINKLŲ APSAUGA

Vengrijoje įvykusioje tarptautinėje IC 
OMOS konferencijoje, kurios tema buvo 
„Paskutiniųjų šimto metų paminklai“, iš 
Lietuvos dalyvavo paminklų apsaugos ta
rybos pirmininkė Irma Barauskaitė ir ar
chitektas R. Jaloveckas. Lietuviai padarė 
pranešimą apie Lietuvos XIX-XX a. ar
chitektūros ir kultūros paminklus.

Konferencijoje dalyvavo 19 Europos ša
lių paminklų tyrinėtojai, restauratoriai 
ir architektai. I. Barauskaitė apie konfe
renciją pasakė: „Mums ši konferencija 
.reikšminga ir tuo, kad buvo galima paly
ginti Lietuvos architektūros ir kultūros 
paminklus Europos šalių problemų kon
tekste ir numatyti naujas jų apskaitos bei 
apsaugos gaires“.

TAUTODAILĖS MUGĖ
Birželio 26 d. Kaune, Vytauto kultūros 

ir poilsio parke, buvo suruošta respubli
kinė tautodailės paroda. Lankytojai galė
jo nusipirkti gražius keraminius puodus 
ir ąsočius, lovatieses, juostas, švilpukus, 
medžio skulptūrėles, pintines, krepšelius, 
lininius mezginius ir kitokus suvenyrus.

Mugės metu grojo „Ąžuolyno“ orkestras 
ir kaimo kapela.

PRAMONINIS PAUKŠTYNAS
Lietuvoje statomą jau ketvirtas pramo

ninis paukštymas. Gandingoje, prie Plun
gės, statomas paukštynas per metus ga
lės užauginti milijoną broilerių. Jlį pasta
čius, žymiai pagerės Klaipėdos miesto ir 
apylinkės gyventojų aprū primas paukš
tiena.

NUTEISĖ DARBININKĄ 
keturiems metams griežto režimo darbo 
stovyklos darbininką Stasį Petraitį už va
gystę. Jam jau tris kartus tekio sėdėti 
teisiamųjų suole ir šešeris su puse metų 
praleisti pataisos darbų kolonijose. Pas
kutinį kartą buvo kaltinamas, kad būda
mas gtirtas, įsilaužė į butą ir apvogį jį.

NAUJA SANATORIJA 
DRUSKININKUOSE

Druskininkų kurorte pastatyta nauja 
sanatorija „Pušynas“, kuriame galės tilp
ti 400 pacientų. Kopusas pastatytas pagal 
architektų A. ir R. Žilinskų projektą.

VERŠELIŲ MEDŽIOTOJAI
Tai viename, tai kitame Kupiškio rajo- 

no ūkyje, ypač to tamsesnės nakties, gy
vulių augintojai ėmė pasigesti veršelių...

Pasirodo, kad veršelius „medžioti“ pra
dėjo vairuotojas Algirdas Mėlynis, pasi
kvietęs keletą savo draugų. Privažiavę 
veršelių lauko stovyklą, vyrai stveria tety- 
čiaitę ar veršelį, tvoja gyvuliui gelžgaliu 
į galvą, ir įsideda į mašiną. Nuvežę pas 
uošvę, veršelį papjauna, pasidalina mėsą 
ir tokiu būdu bent kelios šeimos sočiai 
gyvena.

Bet visuomenės „budrumas“ padarė ga
lą tai medžioklei. Milicija „medžiotojus“ 
suėmė ir Kupiškio rajono liaudies teismas 
nuteisė A. Mėlynį dvejiems metams lais
vės atėmimo, bausmę atliekant griežto 
režimo pataisos darbų kolonijoje. Nu
bausti ir jo bendrininkai.
Skaitytojai rašo
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DC. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

AUKOS SPAUDAI
Br. Kijiauskas — 10.00 sv.
Aldona Broland — 1.50 s v.
Ačiū.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vidas — 20 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

KONCERTAS VISIEMS
Neužmirškime, kad Britanijos Lietuvių 

Diena ‘įvyksta šam. rugsėjo 11 d. Bradfor- 
de. Tai mūsų meninių pajėgų Didysis pasi 
rodymas — Dainų ir Tautinių šokių šven
tė, kurioje dalyvaus Škotijos, Nottingha- 
mo ir Londono chorai ir Taut, šokių gru
pė „Lietuva“. Koncertas įvyks erdvioje sa 
Įėję — Victoria Hall jos adresas Victoria 
Rd., Saltaire, Bradford.

Pradžia 17,30 Punktualiai — kas, labai 
svaibu, nes koncertui prasidėjus, pavėla
vusieji nebus salėn įleidžiami.

Kviečiame ir raginame visus šiame kon
certe dalyvauti, susiorganizuoti išanksto 
dėl atvykimo ir nevėluoti.

Bilietus galima jau dabar gauti Lietu
vių Namuose, Londone (2, Ladbroke Gar
dens, W11) ir „„Vyties“ Klube, Bradforde 
(5, Oak Villas, Bradford 5, Yorks).

Bilietų kaina 1.50 sv. ir 1.00 (pensinin
kams ir jaunimui). Užsisakykime juos iš 
anksto.

Laukiame visų! Parodykime savo para
mą mūsų menininkams, ir pabendraukime 
Lietuvių Dienos proga Bradforde.

Rengėjai

Londonas
IŠVYKA Į BRIGHTONĄ

šeštadienį, rugpjūčio 14 dieną Sporto 
ir Socialinis klubas rengia savo metinę 
išvyką į pajūrį. Šiais metais buvo pasirink 
tas Brightona-s.

Išvykstame nuo Lietuvių bažnyčios 8.30 
vai., ir nuo klubo patalpų 8.45 vai. ryto.

Noilntieji dalyvauti išvykoje prašomi, 
galimai greičiau užsirašyti pas klubo sek
retorę Mariją Hoye-Kalinauskaitę ir klu
bo narius.

Kalina ten ir atgal 3.50 svaro. Užsimoka
ma užsirašant.

VIEŠNIOS IŠ AUSTRALIJOS
Londono lietuvių bažnyčioje sekmadienį 

liepos 11d. pamaldose dalyvavo dvi lietu
vaitės iš Australijos: Dona Sadauskaitė ir 
Birutė Šaulytė. Abi iš Mciboumo apylin
kės.

Po pamaldų turėjo progos susitikti su 
vietos lietuviais. Po to viešnlcs ketino ap
lankyti Skandinaviją ir nuvažiuoti į Lie
tuvą.

Birminghamas
VEDYBINIO GYVENIMO AUKSINIS 

JUBILIEJUS
Liepos 18 dieną susirinko gan daug tau

tiečių gražioje bažnyčioje paminėti Petro
nėlės ir Alberto Ritfcergerių 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

1932 metais Albertas ir Petronėlė, Punc- 
kų bažnyčioje, Vilkaviškio aps. prisiekė 
būti ištikimi visam gyvenimui.

Nors juos karas išplėšė iš tėvynės, gy
vendami gan sunkiais pokariniais laikais, 
jie išaugino du sūnus ir vieną dukrą ir 
jau sulaukė septynių anūkų.

Riitbeirtgeriai yra malonūs, ramūs susi
pratę tautiečiai, suprantą tautinius bei re
liginius reikalus. Priklauso DBLSąjungai.

Mūsų Birminghamo kolonijoje toks įvy
kis yra pirmas. Todėl mes jiems reiškia
me pagarbą ir linkime sulaukti Deimanto
Jubiliejaus.

DBLS Birminghamo Skyriaus (valdyba 
ir nariai

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Bradfordas
PUSMETINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Pusmetinis „Vyčio“ klubo narių susi

rinkimas liepos 25 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p.p.

Dienotvarkėje pranešimai ir ateities 
darbų svarstymas.

Kviečiami visi nariai dalyvauti.
„Vyčio“ klubo Valdyba

Gloucesteris 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams, 
kurie lankė ligoninėje ir namuose sunkiai 
sergančią mano žmoną, ir visiems tiems, 
kurie palydėjo ją į amžino poilsio vietą. 
Taip ipat dėkoju už gėles, vainikus ir pa
reikštas užuojautas.

Visiems siunčiame nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Jonas Vilimas, V.M. Vilimaitė, 
Onutė ir Frank Cummings ir

T. Lekavičius

Wolverhamptonas
PADĖKA

Reiškiu gilią padėką Wolverhamptono 
lietuviams už suteiktą man ir mano duk
teriai Gražinai visapusišką pagalbą mirus 
mano mylimam gyvenimo draugui ir Gra
žinos tėvui Vladui Narbutui.

Ypatingai dėkojame kun. S. Matuliui 
už turiningą pamokslą ir mano vyro, bei 
Gražinos tėvo palydėjimą į amžino poilsio 
vietą, o taip pat p. VI. Kelmistraičiui už 
jautrų atsisveikinimo žodį, pasakytą prie 
kapo.

N. Narbutienė

ATSISVEIKINOM SU 
VLADU NARBUTU

Visi Anglijoje, netik Wolverhamptone, 
kas dirbo bet kokioje bendruomenės veik
loje, gerai pažinojo mūsų mylimą tautietį 
menininką. Jis dirbo ir talkininkavo vi
sur, kur tik reikėjo: piešė spalvomis ir žo 
-džials savo begalinę meilę Lietuvai, kal
bėjo apie gyvenimą, skriaudą ir vargus.

Būdamas jautrus ir tiesus, kaip dažnas 
žemaitis, nebijojo išdėstyti savo jausmų 
ir nusistatymo. Kartais gal buvo ir nesu
prastas tų, kurie nežinojo jo karštos mei
lės savo tautai.

Vladais kovojo dėl gyvybės iki pat galo. 
Nepasiduodamas, jis sugrįžo į mūsų tar
pą dū kartu po širdies sutrikimo. Bet pa
galiau užmerkė akis, nežiūrint geriausios 
'gydytojų pagalbos Wolverhamptono Roy- 

1 al Hospital ligoninėje. Paliko jis nuliūdu
sią žmoną ir dukterį Gražiną bei vaikai
čius, kuriems reiškiame užuojautą šioje 
sunkioje valandoje.

Vladas dirbo DBLS Wolverhamptono 
skyriuje, vargo mokykloje ir sporto klu
be. Jis lankydavosi ir kitose kolonijose, 
dažnai tardamas žodį susirinkimuose ir 
paremdamas mūsų veiklą. Jo meno kūry
ba — paveikslai matomi netik Wolverham 
ptone, bet ir kitur pas meno mėgėjus.

Viadukas, kaip daugumas jį vadino, net 
paskutiniu laiku sirguliuodamas, neatsi
sakydavo dirbti ir pagelbėti kur ir kam 
tik reikėjo. Už tai į jo laidotuves atėjo 
daug anglų ir lietuvių, kurie jį gerbė ir 
mylėjo.

Pamaldas atlaikė lietuvių ir anglų ku
nigai abiem kalbomis. Ilga mašinų virtinė 
palydėjo karstą į Wednesfieldo kapines, 
kur jau yra jo draugų...

Prie duobės atsisveikinimo žodį tarė 
Vladas Kelmistraiti-s pagal V. Kudirkos 
žodžius:

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Kad kartais į tinginius nepakliuvęs 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo kad žmogumi buvęs. 
To Vladas nepadarė: karo išblokštas iš 

tėvynės, jis dirbo ir skleidė tėvynės meilę 
netik spalvomis ir žodžiais, bet ir savo 
darbštumu. Mes jo nepamiršime, nes jis 
atliko daugiau, negu jam buvo skirta... 
Iki pasimatymo, Vladuk!

Padėka visiems, kurie vienu .ar kitu 
būdu: prisidėjo prie šio brangaus lietuvio 
laidotuvių, palengvino šeimai ir parodė
tautinę ir religinę vienybę su anglų kata
likų Bažnyčia. Dėkojame S-gos skyriui ir 
kunigui, atvykusiam iš Nottingham© ir

puikiai nušvietusiam velionį, kaip tikintį 
žmogų, patriotą ir darbštų veikėją.

Tegul būna Tau lengva ši žemelė. Ilsė
kis ramybėje, žinodamas, kad atlikai vis
ką ką galėjai, atidavei visą meilę, kurią 
turėjai. Dalyvis

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame Rimantui1 šo

vai už atvykimą ir dalyvavimą su gražia 
paskaita mūsų suruoštame Dariaus ir Gi
rėno minėjime, Nottingham© chorui „GIN 
TARAS“, jo vadovei- Vidai Gasperienei, 
pianistei Nijolei Vainoriūtei, K. Bivainiui 
ir vėsiems GINTARO choristams bei cho
ristėms už žavinčias patriotines dainas ir 
už puikų programos išpildymą.

Dėkojame Antanui Važgauskui už eks
kursijos suruošimą, DBLS Gloucester!© 
skyriaus pirmininkei ir tautinių šokių 
grupės ,,BALTIJA“ vadovei p. Marytei 
Gėlvanausikienei ir jos šokėjoms už prisi
dėjimą prie programos išpildymo, o p. 
Kukėtai- už pagrojitną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems svečiams, 
kurie užpildė mūsų praretėjusias gretas.

Tai pat dėkojame visiems, kas prisidė
jo ir darbu prie loterijos įpravedim© ir 
maisto bei gėrimų paruošimo ir aptarnavi
mo.

Visiems, visiems nuoširdus lietuvišlkas 
AČIŪ.

DBLS skyriaus valdyba

Prancūzija
PRANCŪZAMS APIE LIETUVĄ

St. Merri Bažnyčios iniciatyva., Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenė birželio 23 d. 
buvo suiruošusi informacinį vakarą pran
cūzams apie padėtį Lietuvoje.

Bendruomenė pakvietė pačius prancū
zus pakalbėti tuo klausimu. Prisidėjo ne
tik atskiri asmenys, bet ir organizacijos:

Paryžiaus komitetas Helsinkio nutari
mams- gerbti,

Prancūzų tikinčiųjų komitetas,
Seselių Augu st jin i ų ir Londono Domini- 

konių bendruomenė,
-Flier re Emmanuel (Academie Francai- 

se) Roger Gairean, Prof. Georges Matare, 
John Wiliams, Konstantin Gelinski, Nata
lie -Gorbanevskaja (disidente ir rašytoja 
iš Sov. Sąjungos), -M. Garin (žurnalistas), 
Jean Beaufils, Robert Masson, Prancūzi
jos rašytoju „Pen Club', Profesorius J. 
Porte (muzikologas), ir trt.

Susirinktlme kalbėjo: M. Daniel Pezeriz 
(Paryžiaus arkivyskupo pagalbinis vysku
pas), Guy Aurenche (advokatas ir ACAT 
Prezidentas), Mireille Lucault (rašytoja 
gyvenusi Lietuvoje), Paul Houdart (iš St. 
Mairri- Bažnyčios).

Tūkstantis- žmonių pasirašė pareiškimą, 
kad Lietuvoje ir kitur žinotų, jog lietuvių 
siekimai ir kovos .ginant žmonių laisvę ir 
teises yra pasaulinis reikalas.

Meninę programą atliko prof. Vytenis 
Vas-yliūnas (vargonai) ir Jolanta Vaičaity 
tė (dainavimas). Karolina Masiulytė skai
tė -laiškus iš Sov. Sąjungos kalėjimų. Va
karas buvo įrašytas į juostelę radijo trans 
lis-cfijoms.

Šveicarija
ORGANIZACIJOS DEŠIMTMETIS

Šveicarijoje veikianti organizacija „Glau 
be in der Zweiten- Welt" liepos 3 d. minė
jo 10 metų sukaktį. Graubuendeno kanto
no sostinėje Chur suruo|što-se iškilmėse 
dalyvavo Lietuvių Bendruomenės valdy
bos vicepirmininkė Dr. J. Pečiulionytė su 
keliais kitais bendruomenės nartais. Dr. 
A. Gerutis įtrauktas į iškilmių programą 
kaip pranešėjas apie baltų tautų ryšius 
su minėtąja organizacija ir jo-s- dirbamu 
informaciniu- darbu apie padėtį Baltijos- 
valstybėse, ypač religinėje srityje.

„Glaube in der Zweiten Welt" organiza
cija pasistatė savo tikslu .informuoti lais
vąjį pasaulį apie būklę komunistų valdo
muose kraštuose. Ypač organizacija rūpi
nasi informacija apie tikybinius reikalus 
komunistiniuose kraštuose. Organizacijos 
priešakyje stovi evangelikų pastorius Eu
gen Voss. Pati organizacija veikia ekume
niniais pagrindais ir jos veikloje aktyviai 
dalyvauja ir ją visokeriopai remia taip 
pat ikatailikai.

Past. E. Voss nuolat skiria didelį dėmesį 
baltų tautoms. Mėnesiniame žurnale ir dvi 
savaitiniame biuletenyje dažnai skelbia
ma apie tikybos bei tikinčiųjų persekioji
mus Baltijos valstybėse. Vienas žurnalo 
numeris buvo specialiai paskirta Lietu
vai. Taip pat apie Bažnyčios būklę Esti
joje paskelbta išsami informacija storo
kos brošiūros pavidalu.

10 metų sukaktuvių minėjime dalyvavo 
Churo katalikų vyskupas Dr. J. Vonde- 
rach, vienas iš organizacijos steigėjų.

Dr. A. Genutis savo žodyje, tarp kita, 
paminėjo, kad 10 metų sukaktį galėjo tuo 
pat metu paminėti ne -tik „Gla-ube in der 
Zweiten Welt" organizacija, bet ir „Lie
tu-vos Katalikų Bažnyčios Kronika“, pra
dėta leisti 1972 metais. Tačiau „Kronika“ 
turėjo pasitenkinti savo sukakties pami
nėjimu giliame pogrindyje, katakombinė- 
mis sąlygomis.

šia proga reikia paminėti, kad „Glaube 
in der Zweiten Welt" žurnalas ir informa
cinis biuletenis naudojasi „LKB Kronikos“ ( 
ir kitų pogrindžių leidinių informacijomis.

Latviu Dainų švente I •
5-oji Latvių Dainų Šventė šiais metais 

ruošiama D. Britanijoje (Leeds ir Brad
ford miestuose) liepos 27 - rugpjūčio 1 
-dd. Šventėje dalyvaus netik chorai, -bet 
ir šokių ansambliai bei vaidybos grupės. 
Dalyviai atvyksta iš Britanijos, Švedijos, 
Vokietijos, š. Amerikos ir net iš Australi
jos.

Šventės išvakarėse, liepos 27 d. 20.30 
vai. Bodington Hali salėje, Leeds univer
sitete bus „EI Leto" — Andris Karklinš’ 
gitaros rečitalis ir 21.30 vai. susipažinimo 
vakaras.

Iškilmingas -Dainų šventės atidarymas 
įvyks 28 d. U vai. Leeds rotušės (Town 
Hall) -salėje. 15.00 vai. bus ekumeninės 
pamaldos Leeds parapijos -bažnyčioje. 
20.00 vai. — kamerinės muzikos koncer
tas Leeds u-to didžiojoje salėje.

Liepos 29 11.00 vai. — jaunų dainininkų 
ir muzikų koncertas Leeds u-to didžiojoje 
salėje. 15.00 vai. Miesto teatre gastroliuos 
Bostono latvių teatras. 20.00 vai. U-to di
džiojoje salėje — liaudies muzikos kon
certas.

Penktadienį, liepos 30 d. 11.00 vai. Mies 
-to teatre antras Bostono teatro spektaklis. 
15.00 vai. — Karalienės -salėje miesto cent 
re — šokių grupių pasirodymas. 20.00 vai.
— Leeds rotušėje — vargonų koncertas. 
Vakare — Leeds u-to Riley Smith salėje 
bus populiarios muzikos (Rock) koncertas.

Dainų šventės pagrindinis parengimas
— jungtinis chorų koncertas įvyks šešta
dienį, liepos 31 d. 15.00 vai. ®v. Jurgio sa
lėje, Bradforde. Prieš tai, 11.00 vai. Leeds 
miesto teatre bus Stockholmo latvių teat
ro spektaklis. 20.00 vai. — Leeds u-to Ri
ley Smith salėje — iškilmingas balius.

Sekmadienį, rugpjūčio 1 d. 11.00 vai. u-to 
didžiojoje salėje bus „rašytojų rytas“ — 
literatūros skaitymas. 14.00 vai. — Leeds 
miesto teatre Stockholmo latvių teatro 
-spektaklis.

Numatoma, kad šioje Dainų šventėje da 
lyvaus apie 250 choristų, šokėjų ir muzi
kantų. aVč

Skautiškuoju keliu
VISI Į SKAUTŲ LAUŽĄ

Liepos 31 d., šeštadienį, Lietuvių Sody
boje, 3 vai. įvyksta 33-sios Europos Ra-jo
no skautų stovyklos uždarymo iškilmės ir 
laužas.

Maloniai kviečiame tėvelius, rėmėjus, 
tautiečius, seses ir brolius gausiai apsilan
kyti.

Visų lauksime.
B-udlime.

s. S. B. Vaitkevičius,
Stovyklos viršininkas

Premija kalbantiems lietuviškai
Nuoširdumo kupinas Petras B. Varkala, 

DBLS-gos steigėjas -ir garbės narys, visų 
lietuivlškiĮ institucijų rėmėjas, jaunimo 
konkursų mecenatas ir ilgametis skautiš
kos idėjos rėmėjus, prisiųsdamas dosnią 
auką, rašo: „Jūsų ateinančios stovyklos 
proga, siunčiu Jums 25 svarų čekį. Manau, 
-kad gal būt šią mano -auką būtų galima 
panaudoti sekančiai. Padalinus šSą sumą 
į dvi ar tris premijas, kurias siūlyčiau 
įteikti geriausiai- lietuviškai kalbantiems 
jaunuc®ams-lėms - skautams, sakysime, 
nuo 8 iki 12 metų amžiaus. Kam tas promt 
jas įteikti, nuspręstų stovyklos vadovybė.

Jeigu tas mano pasiūlymas būtų Jums 
priimtinas, Jūs galėtumėte paskelbti, kad 
aš kasmet tokią premiją duosiu.

Su geriausiais linkėjimas. P. Varkala“.
Aukštai įvertindami P.B. Varkalos skir

tą premiją lietuviškai kalbantiems jau
nuoliams ir jaunuolėms - skautams, išreiš
kiame -jam nuoširdų skautišką AČIŪ.

Pono P. B. Vanka-lcs nuoširdumas su 
gražiausiais prisiminimais, lydės mus per 
visas stovyklos dienas.

STOVYKLOS AUKOS
Derby
DBLS Derby skyriaus nariai, pensinin

kai t?r skautiškos idėjos nuoširdūs rėmė
jai, p. Vladė šližienė, ilgus metus dirbusi 
mokytojos darbą, ir Juozas Sližys, prisiųs- 
dami Skautų stovyklai auką, rašo: „jau j 
(greitu laiku Sodybos beržynėly skambės

29EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ——i
SRJDUŲ SAVAITĖ

St. Mary's College 
Strawberry Hill 

Twickenham TW1 4SX
Rugpjūčio 15 d. — rugpjūčio 22 d.

STUDIJŲ SAVAITĖS DIENOTVARKĖ
Sekmadienis, rugp. 15 d.
Vakarienė ir susipažinimas.
Pirmadienis, rugp. 16 d.
1'0 vai. ryt. dr. Vincas Natkevičius (Vo

kietija).
„Maironis gyvenime ir patriotinėje ly

rikoje.
2.30 vai. p.p. dr. Birutė Saldukienė 

(JAV) „Gintaras Lietuvoje ir aplink pa
sauli“.

8 vai. vak. Izaokas Kaplanas (Olandija) 
pristatys olandų choro DAINA lietuviškų 
dainų koncertą juostelėse.

Antradienis, rugp. 17 d.
10 vai. r. dr. Aleksandras Štromas (D. 

Britanija)
„Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Są

jungą, istorijos ir teisės -požiūriu“.
2.30 vai. p.p. dr. Stasys Kuzminskas 

(D. Britanija).
„Nauji politiniai posūkiai pasaulyje“.
-8 vai. vak. Vilko atstovas.
Trečiadienis, rugp. 18 d.
10 vai. r. dr. Kajetonas Čeginskas (Vo

kietija)
„Kronikos dešimtmetis“.
Po pietų ekskursija į Londoną ir vaka

rienė Lietuvių Namuose.
Ketvirtadienis, rugp. 19 d.
10 vai. r. kun. Augustinas Ruibikas (Vo

kietija)
„Ar yra velnias (Ipikto problema teolo

gijoje)“.
2.30 vai p.p. Europos Lietuvių Bendruo

menių valdybų posėdis.
8 vai. vak. Violetos Rakauskaitės kon

certas.
Penktadienis, rugp. 20 d.
10 vai. r. Stasys Lozoraitis, jun. (Itali

jai). „Politinė veikla krašte ir emigracijo
je“.

2.30 vai. p.p. dr. Aleksandras Štromas
D. Britanija)

„Lietuvos pilietybė: visuomeniniai, po
litiniai ir teisiniai aspektai“.

8 vai. vak. iškilminga vakarienė.
šeštadienis, rugp. 21 d.
10 vai. r. PLB-nės valdybos atstovas.
8 vai. vak. Tėvynės valandėlė skirta Mai 

ron-iui prisiminti. Ją pravesti yra pakvies
ta Eglė Juodvalkė (Vokietija).

.Sekmadienis, rugp. 22 d.
,1-1 vai. r. Studijų Savaitės įvertinimas 

ir kitų metų Studjų Savaitė.
1 vai. pietūs. Skirstomės.

Studijų Savaitės Komitetas 
Lithuanian {House

2 -Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT

„EUROPOS ILIETUVIO“ ATOSTOGOS
Dėl spaustuvės personalo atostogų, EU

ROPOS LIETUVIS rugpjūčio -6 ir 13 d. 
neišeis.

Paskutinis priešatostogini-s numeris bus 
spausdinamas liepos 30 d. Visos žinutes 
tam numeriui turi pasiekti redakciją ne
vėliau trečiadienio, liepos 28 d.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Mančesteryje — liepos 25 d., 12.30 vai.
Nottingham© — liepos 25 d.. 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Leicesteryje — liepos 25 d., 14 vai., Švč. 

Širdyje.
Nottinghame — rugpjūčio 1 d.. 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Nottinghame — rugpjūčio 8 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Derbyje — rugpjūčio 8 d., vietoj rugpjū

čio 15 d., 14 vai., Bridge Gate.
Bradforde — rugpjūčio 1 d., 12.30 vai.
Eccles — rugpjūčio 8 d.. 12.15 vai.
Huddersfield — rugpjūčio 22 d., 12.30 vai.

St. Joseph's, Somerse Rd.).
Manchesteryje —rugpjūčio 29 d., 12.30 vai.

skautiškos daines, bet dej-a, mums su žmo
na neteks girdėti l-r patiems (karta būti. 
Jau -peniki metai ligos ir senatvės esame 
prirakinti prie namų ir, labai dažnai, prie 
lovos. Mes labai- nuoširdžiai linkime Jums 
ir -stovyklautojams, kad būtų -gražus oras 
i-r daug skautiško džiaugsmo tiek skautu
kams, tiek vadovams.

Mes giliai įvertindami Tamstos ir kitų 
skautininkų tą didelį darbą, kurį dirba
te Dievui, Tėvynei ir Artimui, prie linkė
jimų pridedame mažą auką — dešimt sva
rų čekį. Gal bus pavyzdys ir tiems, kurių 
yra žymiai storesnės piniginės...“

-Mieliems p.p. Vladei ir Juozui Sližiams 
už ilgų metų nuoširdumą, mūsų sąjūdžio 
nepamiršimą, taip dosniai visuomet re
miant skautų stovyklas, išreiškiame nuo
širdų, didel skautišką AČIŪ. Linkime 
sveikatos ir liekame visuomet mintllmis su 
jumis.

v.s. J. Maslauskas 
LSB Europos Rajono Vadeiva
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