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NAUJI VYSKUPAI
POPIEŽIUS PASKYRĖ LIETUVOS 

VYSKUPIJOMS ADMINISTRATORIUS
Vak. Vokietijos spauda pranešė, >kad po 

piežiui pavyko gauti Sovietų valdžios su
tikimą dviejų naujų vyskupijų administra- 
toriams paskirti. „Sueddeutsche Zeitung“ 
(VII.21) vadinta tai „popiežiaus laimėji
mu Lietuvoje“.

Pranešimu iš Vak. Berlyno (VII.19), po 
piežius Jonas Paulius II paskyrė valdytd- 
jus trims Lietuvos vyskupijoms: Kaišia
dorių vyskupijai valdytoju paskyrė vysk. 
Vincentą Sladkevičių, kuris nuo 1959 m. 
buvo valdžios pašalintas iš tų pareigų ir 
ištremtas gyventi kitur; Telšių vyskupi
jos valdytoju paskirtas Ligšiolinis kapitu
los kanauninkas Antanas Vaičius. Jis tuo 
pat laiku yna pakeltas lį tituliarinius vys
kupus. Telšių vyskupija neturėjo valdyto
jo nuo 1975 m. spalio mėn., kada mirė 
vysk. Pletk-us. Naujam Telšių vyskupijos 
valdytojui priklausys ir Klaipėdos prela- 
tūna.

Vokiečių laikraštis aiškina, kad šiuo 
metu Kauno ir Vilkaviškio vyskupijos tu
ri vieną valdytoją, juo yra vysk. Povilio
nis. Vilniaus vyskupijos valdytoju 1955 
m. buvo paskirtas vysk. Steponavičius, 
bet nuo 1961 m. valdžia uždraudė jam 
eiti tas pareigas. Jis gyvena tremtyje. Kai 
kas galvoja, kad vysk. Steponavičius yra 
tas vyskupas, kurį popiežius Jonas Pau
lius 'II 1979 m. buvo pakėlęs į kardinolus 
„in pectore“. Vilniaus vyskupijos valdyto
jų kartu su Panevėžio, yra vysk. Krikš
čiūnas.

Vatikanas siekia paskirti visoms Lietu
vos vyskupijoms ten reziduojančius val
dytojus. Tas nevyksta, nes sovietų valdžia 
nori, kad valdytojais būtų paskirti So v. 
Sąjungai patikimi dvasiškiai. Tačiau ti
kintieji — o kartu ir Vatikanas — galvo
ja, kad vyskupijų kvalifikacijos neturi ap 
siriboti ištikimybe valdžiai.

Derybos tarp Vatikano ir Sov. Sąjungos 
valdžios dėl Lietuvos vyskupijų valdyto
jų paskyrimo vyko ilgesnį laiką. Lieka 
klausimas, ar tas dalinis susitarimas ne
reiškia, kad Vatikanas pripažino Baltijos 
respublikų įjungimą į Sov. Sąjungą?

V. KAMANTAS BALTUOSE RŪMUOSE
PLB Valdybos pirmininkas Vytautas 

Kamantas liepos 19 d. lankėsi Baltuose 
Rūmuose Washingtone, kur dalyvavo Pa
vergtųjų Tautų savaitės paskelbimo iš
kilmėse kartu su JAV viceprezidentu 
Bush, JAV senato bei atstovų rūmų na
riais, įvairių tautybių vadovais ir Lietu
vių Bendruomenės atstovais. Šių iškilmių 
metu JAV prezidentas Reaganas, paskelb
damas trečiąją liepos mėnesio savaitę pa
vergtųjų tautų prisiminimui, labai stipriai 
.pasisakė prieš Sovietų Sąjungą ir 'jos ko
munizmą, kaip didžiausią 'šių laikų tra
gediją. Prezidentas pažadėjo stiprinti 
Amerikos Balso, Laisvosios Europos ir 
Laisvės radijų programas, nes jos sėkmin
gai kovoja prieš sovietų skleidžiamus me
lus ir palaiko pavergtųjų tautų laisvės vil
tis. Šio vizito metu pirm. Vytautas Kamara 
tas Ir JAV LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkė Aušra Zerr pakvietė pre
zidentą Reaganą ir jo žmoną atvykti į 
1983 metų vasarą Ohica-goje įvyksiančias 
Pasaulio Lietuvių Dienas.

Inž. V. Kamantas dalyvaus Europos Lie
tuviškųjų Studijų Savaitėje, kuri vyksta 
rugpjūčio mėn. Anglijoje.

G. NAVICKAITĖ (LAISVĖJE
LKB Kronika 53 Nr. praneša, kad ®.m. 

balandžio 27 d. iš Panevėžio lagerio, atli
kusi bausmę, buvo paleista Genovaitė Na
vickaitė. Ji buvo 1980 m. spalio 25 d. nu
teista 2 metams laisvės atėmimu, bausmę 
atliekant bendro režimo lageryje.

MASKVOJE SUĖMĖ IDU ŽYDUS
Du Rusijos žydai, kurie registravo anti

semitizmą Maskvos Valstybiniame univer
sitete, buvo suimti. Boris Kanievski ir Va
leri Senderov tvirtino, kad per įstojamuo
sius egzaminus lį matematikos fakultetą, 
žydai 'buvo nuolat diskriminuojami.

—Lenkų lakūnas, jo žmona ir kiti du 
draugai helikopteriu pabėgo į Austriją. 
Pakitę iš pietų Lenkijos, perskrido Čekos
lovakiją ir nusileido Vienos priemiesty. Iš
vengti radaro, skrido taip žemai, kad iš
vartė laukuose sustatytas 'javų gubas.

Stasę ir Praną Ruseckus, 
jų mielam sūnui Andriui 

staiga mirus, 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą

J. ir K. Tamošiūnai

VID. RYTAI
DERYBOS IR KOVOS LIBANE

Liepas 27 d. Izraelio karinės pajėgos, 
po trumpos pertraukos, vėl bombardavo 
taikinius Vakarų Beirute, kur yra įsitvir
tinę palestiniečių partizanai.

Tuo pat laiku JAV specialus pasiunti
nys Vid. Rytuose Philip Habib vedė de
rybas su įvairių Arabų kraštų vyriausy
bėmis, bandydamas surasti kraštą, kuris 
sutiktų priimti 6000 palestiniečių, kurie 
turi būti evakuoti iš Libano sostinės. P. 
Habib buvo atskridęs vienai dienai į Lon
doną, kur kalbėjo su čia viešinčiu Jorda
no karaliumi. Vedė derybas ir su Suda
no vyriausybe, kai Egiptas atsisakė parti
zanus priimti.

SOMALIJA KOVOJA PRIEŠ INVAZIJĄ
Pagal SomaCijos valdžios pranešimus, 

Etijopijos kariuomenė su kubiečių ir kitų 
svetimšalių pagalba, vis dažniau įsiveržia 
į Somalijos teritoriją ir remia disidentus, 
kurie kovoja prieš valdžią.

Vakarų korespondentai praneša, kad 
JAV pradėjo siųsti į Somaliją karinę me
džiagą l-r priešlėktuvinius ginklus., kad tas 
kraštas galėtų apsiginti nuo sovietų re
miamos Etijopijos.

Etijopija turi apie 2400 'sovietų patarė
jus, 6000 Kubos kariuomenės ir apie 550 
iš Rytų Vokietijos. Somalijos radijas pra
nešė, kad to krašto gyventojai yra dėkin
gi Amerikai už ginklų pristatymą.

NEBUS RYTŲ EUROPOS SVEČIŲ
Britų Darbo partijos vylkd. komitetas 

dauguma balsų nutarė nekviesti Rytų Eu
ropos kom. partijų į savo metinę konferen
ciją. Praeitais metais Rytų Europos „sve
čiai“ dalyvavo Darbo partijos konferenci
joje, bet dėl įvykių Lenkijoje 'šiais metais 
jie nebus kviečiami.

LIETUVOS ATEISTAI PUOLA 
POPIEŽIŲ

Korespondencijoje iš Vilniaus britų ka
talikų savaitraštis „THE UNIVERSE“ ci
tuoja Jono Aničo straipsnį žurnale „Lite
ratūra ir Menas“, kuriame jis puola Po
piežių už „religinių ekstremistų“ rėmimą. 
Sveikindamas Lietuvos katalikų kunigus 
per Vatikano radiją, popiežius, neminė
damas vardų, užgyręs „ekstremistiškus“ 
dvasiškius. Tas nepaminėtas dvasiškis 
manoma yra vyskupas Julijonas Stepona
vičius, kuris buvo Sovietų priverstas gy
venti tremtyje, mažame kaime.

Jonas Aniča-s nepalankiai sulygina Jo
ną Paulių JI su Jonu XXIII ir Pauliu. VI, 
kurie, pagal jį, dirbo už „taikingą sugy
venimą socialistiniuose kraštuose“. Gi šis 
popiežius esąs viso pasaulio reakcijonie- 
•rių viltis, ikad jis atgaivins „šaltojo karo“ 
tradicijas.

VOKIEČIAI APIE BAŽNYČIOS 
PADĖTĮ LIETUVOJE

DIE WELT AM SONTAG (Nr. 27. 1982. 
VII.4) straipsnyje „Krikščionių persekio
jimas tikro socializmo sąlygose“ apžvelgia 
religinę padėtį Rytų Europoje. Autorius 
Claus Larass (iš Zuerich'o) pabrėžia, kad 
bažnyčia dažnai yna paskutinė prieglauda 
tautinei tapatybei išlaikyti ir atsparos 
taškas prieš rusų dominaciją. Tas ypač 
liečia Lenkiją, Lietuvą, Ukrainą ir dalis 
Jugoslavijos. Lietuva paimama pavyzdžiu.

„Kadangi visos religinės statistikos Ry
tų Bloke yra bevertės, katalikų bažnyčios 
prieglobsčio augimas geriausiai matomas 
iš dalyvavimo Marijos atlaiduose. Tokiu 
būdu Vien Žemiaičių Kalvarijoje komuni
jos plotkelių buvo išdalinta:

19-66 metais — 6944
1970 „ — 8824
1977 „ — 12 511
1978 „ — 16 413
1979 „ — 20 250 ir
1980 „ — 22 100.

Lietuvos komunistų priešbažnytlnės gy
nybos priemonės: laikymas tremtyje (be 
jokių teismo aktų) abiejų vyskupų Juli
jono Steponavičiaus (Vilniaus arkivysku
pija) ir Vincento Sladkevičiaus (Kaišia
dorių vyskupija); savivališkas atėmimas 
šoferio leidimų iš kunigų, kad jis negalė
tų lankytis kaimuose; 'uždarymas tuzinų 
kunigų ir tikinčiųjų kalėjimuose: įrengi
mas slaptų mikrofonų zakristijose ir sklei
dimas įvairių melagysčių ir gandų.

Jie nebijojo ir žmogžudybės: 24-to lap
kričio, 1981 m. Vilniaus gatvėje keli vyrai 
griebė kleboną Bronių Laurinavičių ir 
metė jį po sunkvežimiu MAZ-503. Kuni
gais mirė. Nors buvo daug liudininkų, jo
kia byla nebuvo iškelta. Keletą dienų prieš 
tai Lietuvos kompartijos laikraštis „Tie
sa“ kaltino kleboną, kad jis žalojąs „val
kų gyvenimą“. Ragai sovietų įstatymus 
religijos mokymas gali būti tik bažnyčioje, 
ir bet kur kitur religinė įtaka vaikams 
yra uždrausta. Valdovai tikisi, kad tokiu 
būdu bažnyčios pamažu išmirs“.

SKANDINAVIJOS MOTERYS 
MASKVOJE

Apie 300 Skandinavijos moterų, kurios 
atvažiavo į Sov. Sąjungą „taikos demonst
racijoms“, perėjo išilgai Gorkio -g-vė-s, 
Maskvoje, ir paskutinėmis dienomis persi
kėlė į Smolenską. Jas lydi oficialaus So
vietų taikos komiteto pareigūnai ir mili
cija.

KUN. tPUGEVIČIAUS PRANEŠIMAS 
JAV KONGRESO KOMITETE

Gegužės 6 d. kun. Kazimieras Pugevi- 
čius padarė išsamų pranešimą apie religi
jos padėtį Lietuvoje JAV Kongresas komi 
totui, svarstančiam Pabaltijo valstybių ir 
Ukrainos klausimus (Congressional Com
mittee on the Baltic States and Ukraine). 
Tą pačią dieną komitetas išklausė estų 
demokratinio sąjūdžio nario, Sergiejaus 
Soldatovo ir vienos llš Ukrainos Hels irnkio 
grupės steigėjų, dr. Ninos Strokata - Ka- 
ravansky, pranešimą. Apklausinėjime da
lyvavo VLIKo pirmininko pavaduotojas, 
dr. Domas Krivickas. (Elta)

ARKIVYSKUPO BERNARDINO 
STRAISNIS APIE .„LIETUVOS 

TRAGEDIJĄ“
Cincinati mieste leidžiamas dienraštis 

Catholic Telegraph balandžio 16 d. išspaus 
dino arkivyskupo Joseph L. Bernardin 
straipsnį, pavadintą „Lietuvos Tragedija“. 
Arkivyskupas rašo apie LKB Kroniką ir 
kitus leidinius, informuojančius apie tikin
čiųjų padėtį Lietuvoje. Pasak jo.LKB Kro 
nika smulkmeniškai dokumentuoja „vie
ną aršiausių persekiojimų, kuriuos Bažny
čia yra bet kada patyrusi, bet apie kurį 
daugelis žmonių, deja, nežino, ar sąmonin
gai nekreipia ’dėmesio“. Arkivyskupas 
Bernardin baigia savo straipsnį (šiais žo
džiais: „Mūsų pareiga nepamiršti narsių
jų Lietuvos ir kitų komunistų valdomų 
kraštų žmonių. Drauge su tais, kuriuos 
persekioja nekomunistiniai autoritariniai 
režimai, jie didvyriškai išpažįsta savo ti- 
kėjimą. Jie yra šių laikų išpažintojai ir 
kankiniai, kurių ištvermingumas persekio
jimo ir minties akivaizdoje teikia gyvybei 
ir gajumo visai Bažnyčiai. Mes turime iš
reikšti savo solidarumą su jais savo mal
domis ir veikti mūsų šalies politiką, kad 
jiems būtų atstatytos jų teisės“. (Elta)

Pastabą: Neseniai popiežius paskyrė J. 
L. Bernardiną Čikagos arkivyskupu.

LATVIŲ JAUNUOLIŲ NESĖKMINGAS 
BANDYMAS APSILANKYTI TĖVIŠKĖJE

„Laisvės Radijas“ atpasakojo vokiečių 
laikraščio Westfallische Nachrichten (bal. 
13) pranešimą apie .dviejų latvių, septy
niolikmečio Martinso Simanio ir a-štuonio 
laikmečio Haraldo Ozelio, pergyvenimus be
silankant savo tėvų gimtinėje. Tie latvių 
gimnazijos Vakarų Vokietijoj moksleiviai, 
vienas -iš JAiV-ių, kitas Iš Kanados, buvo 
sovietinių pasieniečių iškratyti ir perduo
ti Rygos KGB-istams, kurie juos keletą 
valandų tardė. Po to jiems buvo liepta 
pirmuoju traukiniu išvykti iš Sovietų Są
jungos. Iš moksleivių buvo atimti laikraš
čiai, knygos, plokštelės ir asmeniški laiš
kia. Las-vųjų latvių informacijos biuro 
Vakarų Vokietijos vedėjas, Julija Kaideflis 
'šį incidentą aiškina padidėjusių sovietinių 
organų nervingumu, kurį sukėlė Lenkijos 
įvykiai ir nauja tautiškumo banga Sovie
tų valdomų kraštų jaunime:, turistinio se
zono pradžioje norima (įbauginti užsienio 
turistus ir vietinius ’gyventojus. (Elta)

— 200 Skandinavijos kraštų moterų su
organizavo taikos ir branduolinio nusigink 
lavimo eiseną, kuri praėjusią savaitę per 
Suomiją pasiekė Leningradą. Tolimesnis 
maršrutas — .Maskva ir Minskas. Jos ti
kisi, kad ir rusų moterys prie jų prisidės.

— Faikl-andO salų karas faktinai jau už
baigtas, bet britai kol kas dar nepanalki- 
draudžiamosios zonos ir palieka kelių tūks 
tančių karių garnizoną. Argentinos užs. 
reikalų ministeris sako, kad oficialios pa
liaubos nebus paskelbtos tol, kol veiks oro 
ir jūros blokada.

— Susivienijimo Bažnyčios, vadinamų
jų „mūnių“, lyderis kun. Sun Myung Moon, 
už bandymą išvengti valstybinių mokes
čių, New Yorko teismo nubaustas 18 mėn. 
kalėjimo ir 25.000 dol. bausme.

— „Ugandos laisvės sąjūdis“, partizanų 
organizacija, paneigė Ugandos vyriausy
bės tvirtinimą, kad Libija remia jo veiki
mą.

— Britų paštas per praėjusius metus 
padarė 96.2 milijonus svarų pelno — ke
turis kartus tiek, kiek 1980 metais.

— Amerikiečių Pershing II vidutinio 
nuotolio raketa per bandymą sprogo ore. 
Tomis raketomis kitų metų pabaigoje bus 
aprūpinta V. Europos gynyba.

Pentagonui tai sukėlė nemalonumą, nes 
neseniai buvo paneigti gandai, kad ši nau
joji pagerinta Persing I versija turi kaž
kokių techniškų prolemų.

Mes pasi sakom
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGUOS 

SUVAŽIAVIMO PASISAKYMAS
Šimtmetis, prasidėjęs vidurinės Europos 

tautų išlaisvinimu ir vėliau prikėlęs dau
gelį tautų bei genčių valstybinei nepri
klausomybei kituose pasaulio žemynuose, 
artėja prie pabaigos su- gėdingu balansu, 
kai tuo pat metu šimtas milijonų civili
zuotų europiečių buvo paaukoti naujai, 
dar didesnei priespaudai, išniekinant 
žmogaus ir tautų teises Ir humanistinius 
idealus.

Tarp tų milijonų šiandien yra ir lietu
vių tauta, kurios klestėjusi nepriklauso
ma valstybė buvo per praėjusį karą su
griauta, išprievartauta, pasikeičiančių so
vietinės ir hitlerinės okupacijų teiriojama.

Dėl to prieš keturis dešimtmečius turė
jo iš tėvynės pasitraukti užsienin daugelis 
lietuvių rašytojų, visų sričių menininkų 
bei kultūrininkų.

Bet dėl to neišblėso mūsų ryžtas viso
mis priemonėmis ir kūrybinėmis formo
mis meniškai1 įprasminti tautos sielą ir 
reikšti kovingąją naujųjų laikų dvasią 
valstybės nepriklausomybei atstatyti, tau
tos ir žmogaus gyvybinėms teisėms atjung
ti, Lietuvai nelaisvėje padėti.

Pasitraukus į užsienius daugumai Lietu 
vos rašytojų ir kultūrininkų, okupacinė
mis replėmis užgniaužus normalų tautos 
bendravimą su išeiviais, atrodė, kad ir 
lietuvių literatūra tartum buvo perdalin
ta į dvi nedraugiškas ir priešiškas stovyk
las.

Fiziškai —■ taip. Tačiau toks padėties 
vertinimas būtų klaidingas.

Lietuvių literatūra buvo ir liks viena 
—’ lietuvių tautos literatūra, įvairiaspalvė 
mūsų tautinės dvasios išraiška ir lobis.

Kai mūsų šaliai patekės laisvės aušra, 
vėd susijungs visa, kas buvo vertingo su
kurta užsienyje ar sovietų pavergtoje tė
vynėje. Laisvės oras ir laiko tėkmė atsei
kės grūdus nuo pelų.

Mes suprantame, vertiname ir gerbia
me 'tuos lietuvių rašytojus ir kultūros vei
kėjus tėvynėje, kurie kovoja dėl kūrybi
nės laisvės tradicijų išlikimo, stiprina tau 
tos dvasią ir pasitikėjimą, gina tautos gar 
bę Ir tapatybę, ryžtingai ir ne be pavojaus 
turi atsilaikyti sovietinių priespaudos or
ganų spaudimui, rusifikacijai, tautinės 
moralės nuodijimui.

Mes jų nemaišome su sovietinės prie
spaudos palaižūnais, tautiniais palūžėliais 
ir karjeristais, paniekinusiais lietuvių tau 
tos didžiąsias politines, tautines ir dvasi
nes vertybes, kūkaliais ir dirsėm teršian
čiais mūsų kultūrą.

Mes tikime, kad tautos kelių golgotoje 
literatūrinės ir apskritai kultūrinės verty
bės, kaip praeityje, taip ir dabar, tebėra 
pačios pajėgiausios dvasinei stiprybei iš
laikyti. Taip pat jos yra reikšmingiausias 
veiksnys tautai nelaisvėje gyvai išlikti ir 
galiausiai vėl prisikelti, kai tam susidarys 
palankios sąlygos.

Ir tikime, kad tokios sąlygos susidarys. 
Milijonai Kremliaus pavergtų tautų drau
ge su mumis nerimsta, maištauja, stiprina 
viltis priartinti išsilaisvinimo metą.

Deja, skaudūs sunkumai nepranyikę, ry
tojaus akiračiai vis dar apsiniaukę, regi
me savųjų gretų užsienyje retėjimą. Tad 
ryžtamės tvirčiau tęsti lietuvio rašytojo 
ilgaamžę tradiciją: — ir toliau aukotis 
'kūrybiniam darbui, semtis stiprybės iš pra 
ęjuslo amžiaus didžiųjų lietuvių ar nelie
tuviškos kilmės idealistų.

Gyvenimas vėl parūpino -šiandieninlį pa
vyzdį. Nobelio premijos laureatas, Lietu
vos žemės draugingas sūnus, Česlovas Mi
lošas, neseniai reiškė pasitenkinimą spau
dos komentarais, kad jam „pasisekė savo 
gimtąjį .kraštą įdėti į pasaulinės literatū
ros žemėlapį, įkartu liudydamas, kad gim
toji Lietuvos šalis jam vis tebėra arčiau
sia širdžiai, jo poezijai ir instiktams.

O didysis lietuvių tautos atgimimo dai
nius Maironis jau 1887 metais drąsino sa
vuosius:

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
...O priešas laukia jos prapuolimo....

Tačiau tėvynė dar nepražuvus, 
Nušvis jos vėlei garbė spindėjus.

Lietuvių Rašytojų Draugijos
Suvažiavimas 

Clevelandas, Ohio, 
USA — 1982. V. 22.

MODERNIZUOS RADIJO STOTIS
Liepos 19 d. JAV prez. Reaganias pasa

kė, ikad Amerika mod'erni'zuos radijo siųs
tuvus, kurie transliuoja žinias į Sov. Są
jungą ir Rytų Europą.

Prezidentas pasakė, kad Amerikos Bal
so, Laisvosios Europos Radijo ir Laisvės 
Radijo įrengimai yra pasenę ir reikalingi 
patobulinimo.

PASAULYJE
— Kitais metais Popiežius vizituos Pie

tų Afriką. Durbano arikvysk. D. Hurley 
tikisi, kad tos kelionės metu Popiežius už
suks ir į P. Afrikos respubliką tuo laiku, 
kai ten vyks Pietų Afrikos vyskupų suva
žiavimas, kurio data dar nenustatyta.

— 7 didieji- D. Britanijos .aerodromai me 
tų laikotarpy davė apie 39 mil. svarų pel
no. Daug pelno duoda nemuituotų prekių 
krautuvės, kurias Bendruomenės Europin- 
nė komisija nori uždaryti.

— Naujojoj Kaledonijoj, prancūzų ko
lonijoj Ramiajame vandenyne, dešiniųjų 
grupės kelia neramumus ir streikus, pro
testuodamos prieš norimas Įvesti refor
mas, kurio pamažu vestų į nepriklauso
mybę.

— Bulgarija yra mažiausiai įsiskolinusi 
Vakarams sovietų bloko valstybė. Šiuo 
metu ji skolinga apie 4 milijardus dolerių, 
ir tiktis gretų laku, tą skolą grąžinti.

— Prancūzijos vyno .produkcija šiais 
metais bus 30 proc. didesnė, negu; praėju
sių metų (6.600 milijonų litrų).

—• Išsėdėjęs 47 dienas ant kalėjimo sto
go, anglas M. Foran pagaliau pasidavė. 
Nottinghamo kalėjime kalinamas už gink 
luotą apiplėšimą, jis norėjo įrodyti savo 
nekaltumą.

— Birmigh-amo, D. Britanijoje, policija 
sudarė slaptą 9 policininkų įgrupę, kuri 
per 6 mėnesius sugaudė didmiestyje žmo
nių užpuldinėtoj us, evadin-amus „mag - 
riais“. Tš -viso suėmė 50 chuliganų. Dabar 
mieste retai pasitaiko tokie užpuolimai; o 
prieš tai būdavo vidutiniškai 9 per parą.

— Prancūzuos muitinės sargybos laivas 
savo vandenyse sustabdė britų jachtą ir 
suėmė kapitoną ir 14 įgulos narių ir narų, 
kurie buvo prisikrovę įvairiausio turto iš 
paskendusių laivų. Prancūzai tvirtina, kad- 
konfiskuotos senienos yra iš jų laivo „At
las“, kuris nuskendo 1739 m.

— Amazonės baseine vienas aukso ieš
kotojas rado 16 svarų aukso gabalą. Bra
zilijos valdžia sumokėjo jam 90.000 dole
rių.

— Naujasis JAV užsn. reikalų sek, G. 
Shultzas pakvietė Dr. H. Kissingerlį ir ki
tus ekspertus paruošti ilgalaikį planą Vid. 
Rytų politikai.

— Liepos 19 d, Sov. Sąjungos; Lenkijos 
ir R. Vokietijos kariuomenės pradėjo ma
nevrus Rytų Vokietijoje.

— Japonai pagamino 1 metro aukštumo 
robotą, kuris- turi rankas ir kojas, gal kai 
bėti, girdėti- It matyti.

— Amerikiečiai traukia .teisman japonų 
Hitachi ir Mitsubishi bendroves už IBM 
koimpiuterų technologijos vagystę.

— Liepos 21 d. Belgiją atšventė savo 
152 metų nepriklausomybės sukaktį. Iš
kilmės ir tradicinis kariuomenės paradas 
dėl didelių ekonominių sunkumų ir bed ar 
bės krašte praėjo kuklesniam maštabe.

— Lenkijos katalikų primas arikvysk. J. 
Gleimp, grįžęs iš Romos, pareiškė, kad Po
piežiaus antrojo vizito data bus nustatyta, 
susitarus su krašto valdžia.

— Oro susisiekimo linijos nori 10 proc. 
pakelti kainas, nes per paskutiniuosius me 
tus jois turėjo apie 1 milijardą svarų nuo
stolio.

Daugiau kaip 80 oro linijų atstovų susi
rinko Ženevoj aptarti ekononminius sun
kumus.

— Britų Lordų Rūmų ’specialus- komite
tas siūlo Europos Bendruomenei naudoti) 
Norvegijos pakrančių -gamtines dujas ir 
-tiesti dujotiekkį per D. Britaniją, bet neri
zikuoti sovietų tiekimu.

— Jugoslavijoj kalėjimu- 'iki 11 metų 
nuteisti 9 intelektualai, kaltinami- neramu
mų kėlimu Kosovo provincijoje.

— Ugandos radijas pranešė, kad krašto 
piliečiai, be specialaus valdžios leidimo, 
-dabar gali vykti -į užsienį.

— Generolas Calderon prisaikdintas nau 
ju Bolivijos prezidentu. Tai devintas ka
riškis prezidentas dvejų metų laikotarpy
je. Jis pasižadėjo greitu laiku perduoti vai 
-džią demokratiniu būdu išrinktiesiems.

— Kubos prez. Castro sesuo Juanita, ku 
ri dirba vaistinėje, turės išeiti 6 mėn. va
dinamąjį rehabilitacijos kursą. Ji parda
vė -be recepto vaistus vienam saugumo 
agentui, kuris ją įskundė. Toks nusižengi
mas baudžiamas kalėjimu, bet prezidento 
seseriai padaryta -išimtis.

— Prancūzija nekreips dėmesio į JAV 
draudimą parduoti sovietams dujotiekio 
tiesimui reikalingų įrengimų. Bendrovės 
kurios gamina kompresorius ir turbinas, 
turi ryšių su įameil-ki'ečiais. Nežiūrint to, 
prancūzai pasižadėjo visus .užsakymu -iš
pildyti* laiku.

— Pasaulio Sveikatos Organizacija Že
nevoje paskelbė, kad -pasaulinė raupsų 
kontrolė atsidūrusi -sunkumuose, nes li
gos bakterija įgavo imunitetą pigiems- ir 
stebuklingiems „Dapsone“ vaistams. Rei
kia skubiai imtis priemonių nugalėti -tos 
bakterijos atsparumą.
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ANAPUS ATLANTO
Poezijos diena Chicagoje

Po Lietuvių rašytojų draugijos suva
žiavimo Glevelande, draugijos Valdybos 
pirm. Bernardas Brazdžionis ir sekrt. Alė 
Rūta Nakaitė - Arbienė užsuko Chica- 
gen, nes čia gegužės mėn. 28 d. Jaunimo 
Centre buvo rengiama devintoji, lietuvių 
poezijos diena.

Ją atidarė Jaunimo centro moterų clu- 
Ibo pirm. Salomėja Endrijonienė, pakvies- 
daima pootą, Draugo kultūrinio priedo re
daktorių Kazį Bradūną poezijos dieną pna 
vesti.

Pirmiausia buvo paminėtas poetas Mai 
ironils, — jo 120 metų gimimo ir 50 metų 
mirimo sukaktys. Apie Maironį kalbėjo 
Bernardas Brazdžionis. Jis pažymėjo, kad 
nė vienas mūsų literatūroje nebuvo toks 
stiprus eilėdaros klasikinėje formoje. Nė 
vienas jo nepralenkė.

Kalbėtojas dar parodė Maironio antka
pio dvi foto nuotraukas. Vienoje matosi 
įrašas „Maironis — tautos atgimimo poe
tas", o antroje tik „Maironis prelatas“, 
žodžius „tautos atgimimo poetas' panai
kino Lietuvos okupantas.

Vakaronėje dalyvavo sesers duktė Danu 
fė Augienė, gyv. Chicagoje, Alė Rūta ir 
dr. (Manija Gimbutienė gyv. Los Angeles, 
California.

(Antroje poezijos dienos dalyje buvo dai
nuojamos iš Maironio eilėraščių sukurtos 
dainos. Jas dainavo sol. Elena Blandytė, 
viena o kartais paprašydama ir dalyvius 
dainuoti kartu. Protarpiais solistė Elena 
(Blandytė dar padeklamavo Maironio ei
lėraščių.

Prieš baigiant poezijos dienos progra
mą, visi dalyviai (jų buvę pilna Jaunimo 
Centro kavinė) sustoję dainavo, Maironio 
„Lietuva brangi*. O vakaronė — poezijos 
diena baigta, visiems grausmingai — skar 
džiai sudainavus „Užtrauksime naują gies 
mę, įbroliai“. Sugiedojus šią Maironio su
kurtą giesmę visi dalyviai nuoširdžiai dė
kodami, ilgai plojo sustoję, (poezijos die
nos rengėjams ir programos pravedėjai'. 
Bet sol. Elena Blandytė atsiliepdama pa
sakė, ,įne mian, bet poetui Maironiui“.

Dalyvavusieji, šioje poezijos dienos va
karonėje, buvo labai sužavėti ir patenkin
ti', kad galėję pagerbti visiems laikams 
prisimintiną lietuvių tautos mylimą ir ger 
biamą poetą Maironį, ir pasigrožėti nemirš 
tančiais kūriniais.

Pagerbtas poetas Bernardas Brazdžionis
Pagerbus a.a. poetą Maironį — prelatą 

Joną Mačiulį, tame pačiame Jaunimo Cent 
re sekančią dieną, t.y. šeštadienį (gegužės 
28 d. (buvo pagerbtas, su mumis gyvenąs, 
visų mūsų gerbiamas ir mylimas poetas 
Bernardas Brazdžionis, 'atvykęs iš Los An
geles, California.

Parengimą pravedė taipgi poetas Kazys 
Bradūnas. Jis visiems susirinkusiems pra
nešė, kad Bernardas Brazdžionis jau šven
čia savo 75 m. amžiaus sukaktį. Jo žmonai 
Aldonai, pagerbtimo rengėjai įteikė gėlių 
puokštę, o pačiam poetui, prie švarko at
lapo prisegė gražią gėlę.

Programos pravedėjas, įžanginiame žo
dyje paminėjo, kad poetas Bernardas 
Brazdžionis yra nepamirštas ir visiems ži
nomas pavergtoje tėvynėje — Lietuvoje. 
Ten tautiečiai tatip jį gerbia ir myli'. O 
taipgi juo susižavėjęs tautos prieauglis —

Mikaldos pranašystės
Pasaulis pradėjo rengtis futbolo rung

tynėms Ispanijoje. Laikraščiai pilni spė
liojimų, kas žais Škotijos vienuolikoje, pil 
ni patarimų kuriuos žaidėjus siųst, pilni 
vilties, kad Skotai grįš iš Ispanijos su per
gale. Pergalės viltis spindėjo visoje Škoti
joje, išskyrus Armadale, Armad'ales pilie
čiai pamokyti: antrasis juodas debesys 
nusileis ant Škotijos. Ir kad Škotijos vie
nuolika į Ispaniją buvo išlydėta be didelių 
vilčių Armadale j e, tai ir grįžus jiems be 
pergalės nebuvo didelio nusiminimo ir 
dejavimo. Nelaimė buvo laukta, atėjo, 
praėjo, dabar tik lieka spėlioti, kas ta 
trečioji nelaimė, kuri būtinai turi ateiti į 
Škotiją. Nelaimė neišvengiama, galim/a tik 
viltis, kad ji, užgriuvusi ant Škotijos, nepa 
lies tave asmeniškai per skaudžiai. Dienos, 
vis ilgėjusios, dabar pradėjo trumpėti, jau 
(ir ruduo artinasi, o tretysis McGintys de
besys vis dar ant Škotijos nenusileidžia, 
jekios didesnės nelaimės neatsitinka, jei 
neskaityti nelaime, kai pas dukterį besi
svečiuojant, McGtačio dantis žento šuo 
sugraužė. Bet šitokia nelaimė neverta pra
našystės, jokio skausmo nė sielvarto čia 
nebuvo, šiektiek nematonumų tiktai Svei
katos Valdyboj, įrodinėjant kad čia buvo 
nelaimingas įvykis o ne grynas apsileidi
mas lir kad jis, neturįs kitų pajamų virš 
to, ką jam valdžia duoda, turi naujus dan
tis gauti, veltui.

žmonės trečią pranašystės debesį pra
deda užmiršti, o jei ir prisimena, tai sako 
gal McGinty tik du debesiu matė, trečias 
jam vaizduotėje pasirodė.

Vieną vakarą Auld Frank stovi ant Ar
madale Cross, prieina prie jo McGilnty ir 
liūdnu balsai sako: 

jaunimas. Poeto tėviškėje, nors okupantų 
viskas išgriauta, o tik pasilikęs vienišas 
medis, bet ten dažnai lankosi moksleiviai 
- jaunuoliai. Čia jie prie to vienišo me
džio pastatė kryžių su Marijos koplytėle. 
Okupantas 'apsižiūrėjęs, po dviejų savai
čių, viską nugriovė ir sunaikino.

Pagerbime pats poetas Bernardas Braz
džionis ilgėliau užtruko pasipasakodamas 
savo autografinį pasakojimą, o taipgi pa
pasakojo, kaip eilėraščius kūręs ir t.t.

Jo pasakojimas visiems patiko, nes po
etas molka ne tik kurti gražius eilėraščius, 
bet pasirodo, kad jis moka ir įdomiai ir 
gražiai pasakoti.

Po poeto Bernardo Brazdžionio įdo
maus pasakojimo, sekė įdomi meninė pro
grama. Ją atliko Darius, Andrius ir Rima 
Polikaičiai. O ir pats poetas dar paskaitė 
keletą savo kūrinių.

Kun. Algimantas Kezys, S.J., norėdamas 
visą tai įamžinti, pagerbimo eigą filmavo, 
gi Romas Sakadolskis įrašė į garsinę juos
tą.

Jaunimo Centro moterų klubo pirm. Sa
lomėja Endrijonienė uždarydama 'poezijos 
dieną — vakaronę, visiems nuoširdžiai pa 
dėkojusi, pranešė, kad ir ateinančiais me
tais bus rengiama Chieagoje tokia pat 10- 
ji poezijos diena.

Poetas Bernardas Brazdžionis lankėsi 
Lemonde

Sukdamas jau namų link, poetas Ber
nardas Brazdžionis su žmona Aldona ir 
rašytoja Ale Rūta, gegužės d. sekmadienį 
apsilankė Lemonte, Ateitininkų namuose.

Čia, .tą dieną vyko ateitininkų šeimos 
metinė šventė. Šv. mišias, ąžuolų pavėsyje, 
atnašavo kun. Kęstutis Trimakas. Kartu 
su visais čia meldėsi ir gerbiami, mano 
jau minėti, svečiai iš Los Angeles miesto.

Pavalgius skanius, lietuvaičių šeiminin
kių pagamintus pietus, visi buvo sukvies
ti vidun, meninės programos pasiklausyti. 
Ją 'atliko mokyklinio amžiaus jaunuoiiai- 
ateit intakų prieauglis.

Po meninės programos, Chicagiškis Po
etas Kazys Bradūnas, džiaugdamasis da
lyvių gausumu pakvietė poetą Bernardą 
Brazdžionį ir supažindino Poetas geroje 
nutaikoje, 'paskaitė kelis savo kūrinius o 
protarpiais ką nors papasiakodamas, pra
juokindavo jaunus klausytojus.

Pasibaigus numatytai programai; nuo
širdžiai visiems padėkojo Kazys Pabedins
kas, Chioagos ateitininkų sendraugių val
dybos pirmininkas.

Šiame ateitininkų šeimos šventėje, taip
gi dalyvavo ir Lemento ir jos apylinkių 
lietuviai, lemontiškiams buvo labai malo
nu pamatyti, susipažinti ir išgirsti, visų 
gerbiamą ir mylimą poetą Bernardą Braz
džionį jo žmoną Aldoną ir rašytoją Alę 
Rūtą iš taip toli atvykusius.

O ir dėkingi jiems, kad nepatingėjo at
vykti pamatyti Lementą, kame jau įsikū
rusi nauja ir nemaža lietuvių kolonija, 
turinti mokyklą ir lietuviškas organizaci
jas. Andrius Laukaitis

LITUANISTIKOS (SEMINARAS
Rugpjūčio 8-22 d. ruošiamas IX PLJS 

Lituanistikos seminaras, kuriame dr. Ilo
na 'Maziliauskienė dėstys „Lietuvių roma
no“ kursą. Seminaras įvyks prie Akrono, 
Ohio, JAV.

Pranas Milašius

— Paddy.
— Katras Paddy? — Iriausia Auld 

Frank.
— Paddy Malone.
— Kas jam atsitiko?
— Žengė nuo šaligatvio, automobilis 

'trenkė į jį ir sulaužė koją.
— Oh, koks baisus dalykas!
— Aye, trečias debesys nuo Ochill vir

šūnės.
Dabar Auld Frank supranta, kad varg

šas Paddy kenčia už visą Skotų tautą. Bū
tų tas nelemtas debesys kitur nusileidęs, 
būtų daugiau nuostolių padaręs, būtų 
daugiau kojų sulaužęs.

— Reikia važiuoti į ligoninę jį aplanky
ti.

— Jis jau namie. Ligoninėje jam koją 
sugipsavo, palaikė porą dienų ir išsiuntė 
namo. Eiva, aplankysimi jį namie.

Sėdi Paddy minkštoje kėdėje į atkaltę 
atsikėlęs, sugipsuota koja ant mažos kė
delės padėta, dantyse rūksta pypkė, ran
koje laikraštis su arklių lenktynių apra
šymais, šypsosi jis sau į draugus jį lan
kyti atėjusius, lyg jokios nelaimės visai 
nebūta. Pasakoja jis, kaip prieš žengda
mas nuo šaligatvio pažiūrėjęs į dešinę, į 
kairę ir vėl į dešinę, kelias buvęs tuščias, 
tik žengęs vieną žingsnį ir — wham! — 
atsibudęs tik greitosios pagalbos mašinoje 
į ligoninę vežamas. Po visų užuojautų, po 
linkėjimų greit pasveikti, kalbos lyg ir 
pritrūksta, lankytojai pradeda rengtis iš
eiti.

■— Eisiu iir aš su jumis, — sako Paddy. 
— Nueisiu Iki Cross nors kiek prasimankš 
tinsiu. Sustingstu per dienas kėdėje besė
dėdamas.

Lauke jis eina šauniau negu du su svei

Poezija
Arėjas Vitkauskas 

LIETUVIŠKO LINO PASAKA
(Tautosakos motyvais)

Sako sesės lietuvaitės, 
kad aš geras jų bernelis 

. be manęs nebūt drobaitės
ir stovėt tuščiom stoklelės.

Giria mane šviesiaplaukiu, 
giria mane mėlynakiu, — 
girdi, žydint, dangus lauke... 
(Viena sesė taip pasakė).

Girdi, tikras aš lietuvis — 
gyvenąs su jų šeimynom, 
ir tinkąs visur, kur buvęs, 
sutuoktuvėms, pakasynom...

Mane sesės ima glėbiais, 
baitai prausia, minkštai klosto, 
prikamuoja savo glėbiais. 
ir paskui man plaukus glosto—

Prie ratelio mane mauna, 
sudarydamos kuodelį, 
ir kartoja senos, jaunos: 
„Mylime tave, lineli!“

O aš visas siūlu tystu, 
žiemą birbindams ratelį — 
ir pavasarį išvystu, 
kai išeinu nuo staklelių.

Išbučiuoja mane saulė, 
ir darausi aš baltutis, 
ir nuo to, paėmus, saujoj, 
sako, aš esąs švelnutis...

Prie manęs; kad pasipuošus, 
sesė sega tuomet rūtą — 
laukia berno pasiruošus... 
Taigi mano piršlio būta...

Vladas šlaitas
ŽOLĖ

Karai.
Revoliucijos.
Badas.
Sąskaitų suvedinėjimai, 
šūvis į kaktą.
Stipresnieji 
užima valdančiųjų pozicijas, 
nes valdyti 
reiškia diktuoti (gyvenimą.
Tik žolė, 
nuolankumo paveikslas, 
kasdien žygiuoja 
į gražesnę, 
ne šio pasaulio, 
Dievo respubliką.

POGRINDŽIO ISPAUDOS PARODA IR 
SKAIDRĖS APIE DISIDENTIZMĄ

Lietuvių Informacijos Centrais, (351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207) pa
ruošė pogrindžio spaudos parodą anglų, 
•kalba ir skaidrių programą apie dabarti
nę lietuvių opoziciją prieš okupantą. Apie 
lietuvius Sibiro tremtinius 37-ių skaidrių 
linkinį parengė ALTA (2606 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629). Turintieji rylšių su 
universitetais, bibliotekemis ir atitinka
momis organizacijomis turėtų juos ragin
ti pasinaudoti ta medžiaga. (Elta) 

komis kojomis. Pasiremia kriukiais, pasi- 
splria su sveika koja, subaltuoja ore gip
sas, žingsnis po žingsnio jau ir prie Cross. 
O kad tu prie Cross, negi grįši atgal į kar- 
čiamą neužėjęs. Karčemoje jam prie sta
lo vietą užleido, juk nestovės žmogus su 
sugipsuota koja stačias prie baro. Stikliu
kas po stlikf-iuko eina invalido draugo link, 
— negaila žmogui po tokitos nelaimės, o 
Paddy prižada visus gerus draugus atsi
minti, kai jis gaus atlyginimą už sulaužy
tą koją. Jau prietemoje trys draugai išei
na iš karčemos, du sveiki vieną invalidą 
prilaikydami traukia gatve, ka-ukš — 
kauk'š — aidi gatvėje į šaligatvio asfaltą 
atsitrenkdamas gipsas. Prieiną prie namų, 
Padžio žmona atidaro duris, žiūri ji į sa
vo vyrą ir sako:

— Viešpatie Visagalis!
— Viskas tvarkoj! — sako McGinty.— 

Mes tik po porą stiklų išgėrėme, nieko jam 
nepakenks.

Paddy pereina per koridorių, pasisuka 
į kambarį, nuėjęs Iki kėdės, latsiisėdai ir 
padeda savo sugipsuotą koją ant mažos 
kėdutės. Du draugai stovi prie durų, pa
linkės jam greit pasveikti, pasakys laba
nakt ir Išeis. Jo žmona stovi viduryje kam 
bario, žiūri nustebusi į vyrą ir vis karto
ja:

— Viešpatie Visagalis! —
— Ko tu taip žiūri į mane, ąlš esu visai 

tvarkoj — sako Paddy žmonai.
— Kur tavo kriukiai? — klausia ji.
Tikrai, kur jo kriukiai? Karčemoj po 

stalu guli. Ir užmiršk dabar taip, kad nė 
vienas iŠ trijų neatsiminė išeinant kriu
kius pasiimti. Auld Frank žiūri į McGin
ty, jis protingiausias iš visų trijų, jis tu
rėjo atsiminti. O McGinty's veidas persi
mainęs, akys pastyrusios ;iiS jo pravertos 
burnos eina pranašiškas balsas: „Parašy
ta yra: raiši vaikščios tarti girdės, 'akli 
matys.

Važiuos Auld Frank į Musonus, ten Ško

Su 
įįa^aulįįje 

ATVYKUSIEMS IŠ LIETUVOS
Lietuvių Informacijos Centras, kuriam 

vadovauja 'kun. K. Pugevičius, prašo lie
tuvius, atvykusius iš okup. Lietuvos nuola 
tiniam apsigyvenimui Amerikoje ar kituo
se kraštuose nuo 1970 m. iki šių dienų, slku 
biai atsiliepti. Rašyti: kun. K. Pugevičiui, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
USA.

KONGRESINĖS VEDYBOS
Susipažinę liet, jaunimo kongrese, bir

želio 12 d. Clevelande susituokė veikli lie
tuvaitė Nijolė Lenkaus'kaitė ir Kolumbi- 
jis liet, jaunimo s-gos pirmininkas Vacys 
Kęstutis Slot'kus.

Nuolatiniam apsigyvenimui jauna pora 
išvyko į Stoikų ūkį ViUavincio, Kolumbi
joje.

NAUJA PROFESORĖ
'Milda Zamžickaitė - šilbajorienė, anks

čiau gyvenusi Londone, dabar dėsto kuli
narijos dalytas „The Cook's Palace“ mo
kykloje prie Columbus, Ohio, JAV. Jos 
specialybė — Rytų Europos maisto patie
kalai.

Birželio mėn. M. šilbajorienė dalyvavo 
Baltistikos mokslų puoselėjimo d-jos 'kon
ferencijoje Minnesotos universitete, JAV.

KNYGA APIE LIETUVOS ARCHYVUS
Princetono universiteto leidykla išleido 

Stambią knygą apie Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Gudijos archyvus ir rankraščių 
rinkinius, Archives and Manuscript Repo- 
sitorie in the USSR. Knygos autorė aplan
kė 16tą archyvų Ir rinkinių Lietuvoje. Ji 
yra Harvardo universiteto Rusijos tyrimo 
centro ir Ukrainiečių instituto narė. 
(Elta)

PLJS DARBO DIENOS SAVAITGALIS
Š.m. rugsėjo 4—5 d.d. įvyks PLJS dar

bo dienos savaitgalis Dainavos stovykla
vietėj. Programoje pramatyta dvi dalys, 
šeštadienį įvyks PLJS politinė konferen
cija, o sekmadienį V PLJK paruošiamieji 
kursai'.

Politinės konferencijos programą globos 
PLJS politinė komisija, kurią sudaro PL 
JIS vice-pirmininkė politiniams reikalams 
Gintė Damiušytė, Linas Kojelis, Viktoras' 
Nakas ir Rimantas Stirbys. Konferencijos 
tema: „Informacija ir įtaka“. Konferenci
joj bus stengiamasi suvesti žodį su darbui, 
būtent, idėjinę veiklą su konkrečiais dar
bais. Be kita ko, bus svarstomas lietuvių 
informavimas ir būdas informuoti kita
taučius.

V PLJK paruošiamuosius kursus praves 
Kongreso ruošos komitetas, tariam vado
vauja Violeta Abariūtė. Pramatcma supa
žindinti dalyvius su Kongreso programa’ 
per „Kongreso vadovą“ ir duoti siūlymus 
kraštų atstovams kaip jie gali tinkamai 
pasiruošti.

Norintieji dalyvauti PLJS darbo dienos 
savaitgalyje kreipiasi pas Gintę Damušy- 
tę, 91-26 85th Ave., Woodhaven, New York 
11421, tel. (212) 441-2179. Registracija 
uždaroma rugpjūčio 24 d. Detališka prog
rama bus paskelbta spaudoje artimiausiu 
laiku-.

tijos lietuviai savo klubą turi, ten lietu
viškame klube jis' galės lietuviškai išger
ti ar su lietuviais galės lietuviškai be jo
kių gudrybių, be pranašyščių pasikalbėti'.

— Kaip einasi? — klausia jis pirmą 
sutiktą lietuvį.

— Žiniai1 pats koks gyvenimas ant pen
sijos, — saiko pažįstamas. — Vargsti skurs 
ti žmogus ir tiek. O ką gersi', juk ištroškęs 
tiek toli važiavęs.

— Kaip gyvuoji? — klausda jis sekantį 
pažįstamą.

— Ne koks jau 'gyvenimas. Sveikata vi
sai sušlubavo, negaliu dirbti, tai taip Ir 
skurstu. Tai išgersime? Senai juk nesima
tę.

Trečias pažįstamas, įvairiais gėrimais 
apsikrovęs, skaito pinigus prie baro už gė
rimus, o pamatęs Auld Franką sako bar
menui:

Įpilk dar vieną, čia senai matytas, iš to
li atvažiavęs.

— O kaip laikaisi?
— Blogai, visai blogai, atleido iš fabriko 

darbų nebėra, gyvenimas eina vis blogyn 
Ir blogyn, ai-ai-ai kas bus, kas bus?

— Tai atvažiavai? — sako ketvirtas pa 
žįstaimas. — Gerai kad atvažiavai. Reikia 
senus draugus karts nuo karto susitikti.

— O kas pas tave naujo?
— Nieko naujo pas mane, nieko gero. 

Reumatas į kojas įsimetė, kai užeina gė
limas vos išturėti galiu. Sveiks!

— Į sveikatą!

Parašyta yra.
Kas yra parašyta?
„Lietuviai iškylaus bėdos vargai — visi 

šauks.
Kur parašytą?
— Karalienės Mikaldos pranašystėse.
— Ar jūs dabar tikute, kad visos pra

našystės išsipildo?

(Pabaiga)

l LIETUVAITĖ AUKŠTOSE PAREIGOSE
Eglė V. Žy.gaitė, neseniai baigusi Har

vardo universitetą, JAV, yra paskirta Tau
tų Hr 'kultūrų draugijos, kurios centras yna 
Cleveande, direktore.

Ši pelno nesiekianti organizacija rengia 
etninių meno darbų parodas, ekskursijas 
ir turi liaudies- išdirbinių parduotuvę.

E. Žygal'tė toliau studijuoja Indianos 
universitete doktorato laipsniui iš folklo
ristikos. Prieš tai ji dirbo kaip liaudies- me 
no koordinatorė Indianos meno komisijo
je. Folkloro lir kitais klausimais ji rašinė
ja lietuvių akademinėje spaudoje.

„BANUTA“ — LIETUVIŠKA OPERA
Birželio 5 d. Latvių choras su orkestru 

pastatė New Yorke Alfredo Kalninio ope
rą „Banuta“, kurioje vaizduojama lietuvių 
ir latvių gili senovė. Valgudo rolę daina
vo lietuvis Algis Grigas, Čikagos lietuvių 
operos solistas. Arijos žodžiai: Skrido 
paukštis per Lietuvą...

LIETUVIAI MOKSLINĖJE 
KONFERENCIJOJE

Tarptautinėje lyginamųjų civilizacijų 
konferencijoje, kuri įvyko gegužės 27-30 
Pittsfourgo universitete, JAV, buvo pa
kviesti dalyvauti keli lietuviai:

Dickinson College sociologijos profeso
rius Vytautas Kavolis, Ohio universiteto 
filosofijos profesorius Algis Mickūnas ir 
USLA archeologijos profesorė Marija Gim 
butienė.

Numatytas dalyvavimas LTSR Mokslų 
akademijos nario, filosofo Antano Nesavo, 
kurio paskaitos tema „Religija ir valstybė 
— a search for individual and „collective 
identities“.

Atsiusta paminėti
Skautų aidas, Nr. 5, 1982 m. gegužė. Ofi

cialus Lietuvių Skautų S-gos organas. 
Red. v.'S. A. Saulaitis, S.J.. Chicago, USA.

Laivas, Nr. 3, 1982 m. gegužė - birželis. 
Religinio ir tautinio 'gyvenimo dvimėnesi- 
nis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuolija, 
red. kum. J. Vaškas, MIC, Chicago, USA.

Laiškai lietuviams, Nr. 6, 1982 m. bir
želis. Religinės ir tautinės kultūros žur
nalais. Leidžia Tėvai Jėzuitai, red. Juozas 
Valinys, S.J., Chicago, USA.

P. |dr. Juozas Vaišnora, MIC, Erzbischof 
Jurgis Matulaitis (1871-1927), Ein Apostel 
der lebendinigen Kirche Christiana - Ver- 
ilag, Stein am Rhein-, Schweiz. 48 pusi, 
iliustruota knygelė vokiečių kalba apie ar
kivyskupą Jurgį Matulaitį.

Icchokas Meras, SARA, Romanas. Išlei
do Alg. Mackaus knygų leidimo fondas, 
Chicago, USA. Įrišta į kietus viršelius, 160 
P'sl., kaina 8 dol.

Technikos žodis, Nr. 2, 1982 m. balandis 
- birželis. PLIAS ir ALIAS organas. Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Čikagos Skyriaus leidžiamas žurnalas. 
Red. V. Jautakiais, Chicago, USA.

Aidai, Nr. 3, 1982 m. gegužė - birželis. 
Kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai1 Pranciš
konai. Red. dr. L. Andrietas, Brooklyn, 
USA.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 70

Į Vilniaus paštą užėjo žmogus, padavė 
litą tarnautojui ir paprašė pašto ženklų: 
po 2 centu, dešimt kartų tiek ženklų po 1 
centą ir už likusius pinigus — po 5 centus.

Kiek ir 'kokių pašto ženklų jis gavo?

Atsakymas Nr. 69
Vyrukų svoris: 55, 59, 60, 63 ir 66 kg.

Pasklinda gandas Maskvoj, kad Iš Ar
gentinos gauta mėsos. Bematant prie „Mė 
'sostoirgo“ krautuvės susirenka žmonių 
minia. Piliečiai laukia, nekantrauja, stum
dosi eilėj, o garsiakalbis plėšia Stalino mė 
giamąją „ St r ain a moja, Moskva moja“ me
lodiją. Už pusvalandžio muzika staiga nu
tyla ir pasigirsta balsas:

— Draugai, šiandien mėsos visiems ne
užteks, todėl žydai prašomi išeiti iš eilu
tės.

žydeliai nesipriešina ir tyliai išsiskirsto.
Toliau vėl taip pat: muzika, laukimas...

O už valandėlės naujas pranešimas:
— Draugai, mėsos tikrai visiems neuž

teks! Didžiojo tėvynės karo kariai ir par- 
zanal, negaiškite laiko...

Palieka eilutę buvusieji kariai ir hero
jai, tik partizanai vis dar spardosi, o eida
mi paleidžia kelis triaukščius keiksmus.

Ei|lė smarkiai sumažėja, laukiančiųjų 
viltys padidėja, 'bet neilgam nes vėl:

— Draugai, komunistų partijos nariai, 
nelaukite, vykite į savo darbus, nes mė
sos gal užteks tik pirmiesiems revoliuci
jos kovotojams...

Partiečiai greit išsiskirsto. Lieka trys se 
nukai, Budicnovo kavalerijos veteranai.

Netrukus, muzikai' tebegrojant, atidaro 
duris pats krautuvės vedėjas ir sako:

— Nėra čia Iko jums aiškinti, kad mėsos 
tik mūsų pardavėjams užteko. Jeigu su
lauksite sekančio penkmečio plano, tai 
mėsos bus tiek, jog nereiks eilėj stovėti’.

Nepyksta senukai. Jie prisimena dar- 
sunkesnius laikus. Tik vienas pakraipo 
galvą ir sako:

— O visgi žydai pas mus visados laimi: 
mus išlaikė keturias valandas, o juos pa
leido už pusvalandžio...

2
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MAIRONIO METAI KLIVELANDE
KELETAS ĮSPŪDŽIŲ IŠ LRD SUVAŽIAVIMO

Penktadienis, gegužės 21.
Hopkinso skraidstotėje pasitinka jaukiai 

besišypsantis, lietuviškkai melsvų akių 
vaikinas.

— Bacevičius, — pasako savo ponišką 
pavardę. — O kur pypkė?

Būdamas Texas rašiau, kad taip ir ki
taip atrodau, tempsiu žalios spalvos rank- 
nešį, dantyse laikysiu rudos spalvos pyp
kę. Ir užsimiršk man šitaip!

Hdpkinso skraidstotė — toli nuo Klive- 
-londo. Amerikoje visur viskas toli! Laimė 
Dievo, kad visi ratuoti, o tai pražūtum 
žmogus besitrankydamas autobusais.

Po valandos kelionės tiesiais ir suraity
tais keliais, kurių vieni lygūs kaip stalas, 
o kiti pilni „vištadubbių“, pro miškeliuose 
pasislėpusias vilas ir priemieščio apskuru
sius namukus pagaliau pasiekiame rajoną, 
kur susibūrę lietuviai su restoranais, mal- 
dyklomis, švenčių ir pokylių salėmis. Iš- 
laipdina prie „Gintaro“. (Įdomu kiek tų 
„Gintarų“ yra Amerikoje?)

— Pirma papietausime, o paskui ati
duosiu tave kitiems, — nusprendžia Ba
cevičius, kuris, kai išsišnekėjome, pasiro
do jau pensijoje, o dienų vienodumą skal
do visokiausia veikla ir fotografavimu. — 
Taip jau priimta Amerikoje: pirma „lun- 
čas“, o tik vėliau kiti reikalai.

„Gintaras“ pasidabinęs lietuviškais dro
žiniais ir šauniomis, itališko gymio pada
vėjomis. Susėdame kampe, greta durų į 
kitą patalpą.

— Už jų — koplyčia, — krypteli galvą 
Bacevičius. — Niekada tuščia nebūna, vi
sada kas nors meldžiasi.

Kai pro tas duris išeina kažkur sku
bantis vaikinas su cigarete dantyse — 
nustembu: žiū, kaip tie amerikiečiai išsi
laisvinę, net koplyčiose rūko! Neužilgo grįš 
ta ir vėl stumia duris, o aš ir nulydžiti 
žvilgsniu: vietoje maldos suolų pamatau... 
kaubojiško bufeto kampą ir aukso bei si
dabro spalvomis žėrinčių butelių gvardi
ją. Vėliau Įsitikinau, kad Bacevičius ir ki
tokių velnių prisikimšęs kišenes.

Pavalgę girkšnojame kavą. Stebiu lietu
viškai nemokančias padavėjas ir lietuviš
kai grabaliojančią jų vadę. Staiga aptinku 
matytą veidą. Visiškai ne amerikietiškai 
apsirengęs vaikinas — baltutėliai marški
niai ir kaklaraištis — žiūri Į mane ir šyp
sosi. Ir aš riečiu šypsenėlę, kaipgi kitaip?

— Nesišypsok, — pataria Bacevičius: — 
kai atpažinsi — ašaros pasipils!

— Nu, nu, — drąsinu save. — Klivelan- 
de skolininkų neturiu...

Vaikinas ateina prie mūsų, pasilenkia ir 
kugžda ausin:

— Atpažinai?
— Kad ne... — susigėstu. — Matytas, 

bet niekaip nesurandu atmintyje! Gal, sa
kau, tamysta būsi iš Žemaitijos?

Blogą atmintį turi, — dūsauja Klive- 
lando lietuvis. — O man kažkas sakė, kad 
rašytojai visi su auksinėmis atmintimis. 
Sniečkų esi matęs?

Ir tada, kaip žaibas, blyksteli užmarš
tyje nuskendęs veidas.

— Ar pasiuto! —šaukiu. — Kaip čia 
dabartės?

Linksmuolis juokiasi. Ir nueina besi
juokdamas; pamosuoja rankele ir dingsta 
„koplyčioje“. Dažnai taip būna, pasakoja 
■Bacevičius, daug kas šypsosi tą vaikiną 
pamatę, o vėliau, kai sužino, jog anas 
Sniečkaus brolio sūnus, kumšteliu prire
mia savo smakrą.

(Bacevičiaus troboje, kaip ir pas visus 
viengungius, graži netvarka: knygų krū
vos, laikraščiai, foto aparatai ir visokiau
sių švenčių bei minėjimų nuotraukos.

— Jauskis namuose savo, — Sodina ma
ne fotelin, padeda Martelio grožybę ant 
stalo, — Aš pabėgėsiu su reikaliukais ir 
sugrįšiu.

Gnįšta po kelių minučių. Jau iš tolo gir
džiu rašytojo Stasiaus Ylos dudenimą. Su
glaudžiame skruostus: senai nesimatę, ar 
tik ne dešimtmetis? Patapšnoję pečius,, iš- 
simelavę: vaje, kaip tu šauniai atrodai, 
kaip čia dabartės, kad aš pasenau, galva 
baltai apšarmojo, o tu jaunystėn atgalios 
suki, užsirūkome. (Raštininkijoj Yla, Gus
taitis ir manoji menkystė — baisūs rūko
riai, užtatai visada laikomės lyg ir nuo
šalyje; ne iš kuklumo (kur tau), bet todėl, 
kad tie, kurie susiruošę gyventi tūkstantį 
ir vienus metus, nuveja.)

— Kaip su Čiurlionio biografija? — 
klausiu.

Ir prasideda! Pasakoja net susijaudinęs, 
akys blizga — taip įsimylėjęs tą Čiurlionį 
mielasis Yla. Per valandą sužinau dau
giau apie Čiurlionį negu per visą savo gy
venimėlį buvau prisirankiojęs. Atrodo, kad 
Yla atsisako sausojo biografijos metodo ir 
rašo kažką panašaus į Čiurlionio gyveni
mo romaną.

Vakarop atvyksta lieknutis, jaunuoliškai 
guvus, bet tyliai ir vienodai ramiai kal
bantis mano globėjas Apanius. Susipažinę 
ir šnektelėję apie tai, kad po valandos pa
mirštama, vėl sukame į „Gintarą“ vaka
rieniautu. Restorane randu mūsų iškiliau
sių rašytojų pažibą Jurgį Jankų ir jo mei
lutę ponią. Ir su juom glaudžiu skruostą, 
bet saldaus melo nebesigirdi:

— Ir ko taip Skubi senatvėn? — stebisi 
jis. — Žiu, galva balta baltutėlė! Mane 
bandai pasivyti? E, brolau, toli tau iki ma
nęs, kažin ir pagausi.

Toli tai toli, Jurgiui jau septyniasde
šimt penki susikrovė, ale nepasakysi, kad 

tiek slepiasi po jaunuolišku veideliu. Ir 
dar jaunesne, traškančia kaip parakas, 
kalba..

Jau susėdus užstalėje atpuola mielojo 
Apanio Liuda. Ne tik vardas gražus, bet 
ir ponia kaip iš paveikslėlio iškirpta: liek
na, melsvų akelių, Šviesių plaukų kuodu 
pasidabinusi. Pas Apanius išbuvome visą 
suvažiavimo laiką. Lepino Jurgius ir mane 
Apaniai kaip gimines.

šeštadienis, gegužės 22.
Apanius apleidžiame ankstų rytą: suva

žiavimas prasideda 9 valandą, o kelias to
limas. Vykstame Jurgio autovežimiu. šne
kučiuojame: Jurgis pleškina anekdotus, 
rimtus atsitikimus ant morų, būtas ir tik 
po šimtmečio būsimas istorijas, o aš klau
sausi. Nors Apanius sakė ir bene penkis 
kartus priminė, kad, girdi, kai pasieksite 
devyniasdešimtą kelią, tada sukite kairėn, 
bet Jurgis vi stiek pas uko į dešinę. Po pus
valandžio klaidžiojimo grįstame, suranda
me minėtą skaičių pakelės lentoje ir puo
lame į Klivelandą. Paskui Jurgis Skundė
si visiems: sakiau Cinzui, kad nepamirštų 
kur reikia sukti, bet jis, miglius, pražiop
sojo beplepėdamas! Ir pridūrė garsiau, kad 
aš tikrai išgirščiau: tik, dėl Dievo meilės, 
nepasakykit jam, kad pavadinau miglium, 
nes jis gi žemaitis, taigi ūmus kaip kirstu
kas, užs-iplieks ko gero.

Posėdžių salėn susirenkame bene lygiai 
28 rašytojai. Mažoka. Sąrašuose yar neto
li šimtinės, daugumas gyvena Amerikoje, 
bet ne visi susigundė, po ketvirtadalio 
šimtmečio pertraukos, vėl pasirodyti.

Pirmąjį suvažiavimo posėdį paskelbė da
bartinis LRD pirmininkas Bernardas Braz
džionis. Pasveikinęs atvykusius, peržvel
gęs Draugijos veiklą praeityje ir dabarti
niu laikotarpiu, pabarstęs jumoro apie 
asilus ir kupranugarius, pakvietė poetą, 
dramaturgą, vertėją ir libretų kūrėją Sta
sį Santvarą posėdžių pimininku, o amžinai 
besišypsančią LRD sekretorę, prozininkę 
Alę — Rūtą sekretoriauti. Beje, vis nega
liu atsigerėti Santvaro ąžuoliniu šaunu
mu: jau aštuntą dešimtį perlaužęs, vis te
bežydi tebežaliuoja, kaip ans prie nemu- 
nėlio!

J. Stempužis perskaitė Klivelande bur
mistro Voinovičiaus sveikinimą suvažiavi
mui ir prisegė jo atsiųstus miesto meda
lius Brazdžioniui, suvažiavimo globėjui 
kun. Kijauslkui ir suvažiavimo rengimo ko
misijos pirmininkui B. Gaidžiūnui. (Išeina, 
kad ne visi žydai apie mus galvoja kaip 
Dov Levinas, ačiū Dievui jų tarpe yra 
protingų žmonių.) Po to sekė eilė sveiki
nimų iš visų kontinentų ir visų organiza
cijų bei pavienių žmonių.

Suvažiavimo posėdžiai vyko tikrai jau
kioje nuotaikoje. Visko nesurašysi — reik
tų šimtinės puslapių — todėl apsiribosiu 
svarbesniais įvykiais. Svarbesniais kaip 
man atrodo, žinoma.

Liūdnai rimtas, kaip popiežius penkta
dienį, Povilas Gaučys pranešė apie verti
mus. Jo žiniomis, nuo 1950 meų iki dabar 
iš kitų kalbų į mūsiškę išversta 36 veika
lai, kurių dauguma iš anglų kalbos. Esą 
vertimų ir priešinga kryptim: iš mūsiškės 
į anglų ir latvių kalbas išversta 26 kūri» 
niai.

Svarstant kitus klausimus, diskusijose 
aktyviai reiškėsi Br. Raila. V. Kavaliūnais, 
K. Keblys, St. Yla, A. Kairys ir K. Bra- 
dūnas. Man pasirodė, kad abu paskutinieji 
buvo giliausiai pasiruošę: atsivežė net ke
liuose lapuose surašytas mintis, pasiūly
mus. žinoma ne viskas praėjo jau taip 
sklandžiai, kaip buvo tikėtasi, kartais pa
sipildavo tuščio ,,bla — bla“ bangelės, ku
rias tuoj prispausdavo tvirtu delnu pirmi
ninkaujantis Santvaras. Sugeba žmogus, 
dažnai pagalvodavau, prityręs žaidime, 
taigi žino kur reikia pristabdyti ir kur 
pastūmėti priekin.

Suvažiavimas priėmė Br. Railos per
skaitytą „ Mes pasisakom“ deklaraciją, 
kuri, kaip papročiai reikalauja, paglostė 
„šiapus“ ir bakstelėjo „anaus.“ St. Yla 
siūlė, kad, girdi, nėra čia ko baksnoti už 
tolimi! mūrų snaudžiantį jautį, bet nubal
savo, kad neapseisime be banderilų.

Buvo svarstomos galimybės, kad rašy
tojai plačiau pasireikštų periodikoje. Br. 
Raila kalbėjo apie pogrindžio leidinius 
Lietuvoje Ilgėliau diskutuota dėl LRD na
rių šalpos fondo, bet nuspręsta jo nesteig
ti. Paminėtas ir LRD premijos skirstymų 
būdas. LRD garbės nariais paskelbti: J. 
Žmuizdinas P. Gaudys. St. Santvaras, V. 
Alantas, J. Prunskis. Naujų narių priimta 
aštuoni: Nerimą Narūne Pakštienė, V. 
Butkuvienė, V. Kelertienė, A. Merkelis, K. 
Miškinienė, A. Bagdonas, V. Mariūnas, V. 
Vailionis.

Beje, stabtelėta ir prie nario mokesčio. 
Alė — Rūta ir prie to skauduliuko nepra
rado šypsenos. Blogai atsilyginant, sakė ji, 
be raginimų neapseinama. O kad reikalas 
būtų rimtesnis ir Sklandžiau slystu, mo
kestis buvo pakeltas į dešimtukę. Per tuos 
užmiršelius dabar turėsime mokėti nebe 
penkis dolerius metuose, o dešimt!

Paminėtas ir knygų platinimas, bet nie
ko dora nesugalvota. Man taip ir pasiliko 
neaišku, kodėl išeivijos leidyklų tokie silp
ni tiražai. Niekaip nesuvokiu, kodėl nėra, 
sakykim, rimtos knygų platinimo institu
cijos. Je, turim daugybę organizacijų, vi
sokiausios veiklos ratų ir ratelių, kurių 
vadžias tampo gudrūs vadai ir vadukai, o 
knygų platinimas paliktas pono Dievo ma

Rašo K. Valteris

Laisvalaikio 
mastymai

Kodėl Velnias raguotas o langelas 
sparnuotas

Daug kartų man yra kilęs šis klausi
mas, ypač susidūrus su Cornu cutaneum ir 
Scapula alata diagnozėmis, kurių įtakoj ir 
ėmė formuotis teorija apie velnio ir an
gelo išvaizdas.

Odos ligų specialistai ir chirurgai karts 
nuo karto susiduria su odos liga, vadina
ma Cornu cutaneum (odinis ragas). Tokie 
odos „ragai“ gali pradėti' -augti bet ku
rioj kūno vietoj, bet dažniausiai tas bū
na ant veido ir galvos. Ragui augti pa
grindą duoda tam tikros ragėjančios kar
pos ar ragėjantis odos vėžys, bet ,bene 
dažniausiai, vietinį odos ragėjimą iššaukia 
saulės spindulių veikimas. Paprastai išau
ga tik vienas ragas, bet kartais vienu kar
tu ima augti du ar daugiau, žmonės ne
mėgsta spuogų ar ragų ant veido ir sten
giasi jų atsikratyti kol jie neviršyja po
ros centimetrų aukščio. Retkarčiais, ta
čiau, pasitaiko „kantrių“ žmonių, kurie 
nekreipia dėmesio į savo išvaizdą ir ne
trukdo ragams augti. ...Medicinos litera
tūroj užtikau aprašymą „raguoto“ žmo
gaus, kuriam abiejuose smilkiniuose iš
augo po ilgą ragą ir jie abu pradėjo ries- 
tis ir panėšėti į avino ragus. Tam vyrui 
ragai užtikrino pragyvenimą: jis garsėjo 
keliaujančiame cirke „avižmogio“ vardu!...

Labai galimas daiktas, kad kada nors 
ir kur nors buvo savo išvaizda ir būdu 
biaurus vyras su ragais kaktoj ir... tapo 
velnio išvaizdos pradininku — tėvu!

Angelu paprastai vaizduojama balta 
suknele aprengta sparnuota mergaitė — 
dažnai su priekin atkištomis rankomis.

Scapula alata (sparnuotas mentikaulis) 
yra liguista mentikaulio būklė' dėl mus
kulo (Musculus serratus anterior) para
lyžiaus sužalojus nervą (Nervus thoraci- 
cus longus). Ligoniui ištiesus rankas vidi
nis mentikaulio kraštas gerokai issikiša ir 
šiek tiek primena sparną.

Dabar įsivaizduokime, kad kas nors ir 
kur nors pamatė gražią mergaitę, išties
tom rankom, išsikišusiais mentikauliais, 
apsirengusią baltais maršinėliais ar suk
nele ir... jo vaizduotėj (ypač jei jis buvo 
įkaušęs!) gimė angelo paveikslas!

Šie .faktai“, manau-, visus įtikino kodėl 
velniai raguoti, o angelai sparnuoti. Da
bar lieka tik griežtai protestuoti dėl bai
sios diskriminacijos vyrų nenaudai ir rei
kalauti,. kad ir velniai ir angelai būtų abie
jų lyčių!..

lonei. Gal, sakau, laikas įsteigti tautinės 
kultūros išlaikymo pagrindo — knygos 
platinimo „organą.“ Kad ir Pasaulio lie
tuvių bendruomenės globoje ir paramoje, 
jeigu kitaip jau nebesugebame. Mano gal
va: kraštų pirmininkai turėtų apie tai 
rimčiau pagalvoti

Baigiant ilgą, bet gyvų diskusijų nus
kaidrintą dieną, salėn ateina sena senutėlė 
močiutė. Su skarele, kaip pridera, gero
mis raukšlelėmis padabintu veidu.

— Ar čia susirinkimas? — šnabžda, kad 
nesutrugdžius kažką baisiai rimtai pasa
kojančio Santvaro.

— Nugi čia, mamyte, — atšnabždu, — 
kitur nebeieškokite.

Atsisėda netoli Melniko ir manęs, pasi
deda rankinuką ant grindų, įtariai nu
žvelgia mudu, bet įsitikinusi, kad rankinu
kui negręsia pavojai, atsidūsta ir sudeda 
darbų nukamuotas rankas ant kelių: klau
sysis. Po penkių minučių pradeda trūk
čioti pečiais, dairytis, aiškiai matyti, kad 
nerimauja. O tuo laiku Anatolijus pyški
no atsivežtus pasiūlymus apie rimtus da
lykus, kurie močiutei nei rimti, nei dėme
sio verti. Staiga apsisprendžia negaišinti 
laiko tokiais niekais ir kyla nuo kėdės.

— O klebonas sakė, kad labai svarbus 
susirinkimas... — barasi tripendama į du
ris. — Visi ateikite, sakė, prelatą Mairo
nį paminėsime...

— Rytoj apie prelatą, mamyte, —guo- 
džiu. — Šiandien tik raštininkai save pa
mini; rytoj ir seniūnai ir viršaičiai susi
rinks prelato minėjimui.

Vakare — literatūra ir premijų įteiki
mas. Br. Raila vadovauja pranešimams.

Sugeba tas Bronys! Kalba „kaip iš kny
gos“, nei jam gerklė džiūsta, nei minčių 
rankioti reikia, pilsto railiškai kvepiantį 
vyną, palaimina subtiliu jumoru, ir — 
prašom

K. Kėblys, LRD juri komisijos pirmi
ninkas, perskaito aktą, kuriuo 1981 metų 
LRD premija paskiriama poetei Liūnei 
Sutemai Katiliškienei už rinkinį „Vende
ta.“ Lietuvių fondo atstovė Milda Len
kauskienė įteikia 2000 dolerių čekį. Alo
yzo Barono vardo novelės konkurso aktą 
perskaito poetas K. Bradūnas, kuriuo ske
lbiama, kad jlį laimėjo Kleve Vidižiūnienė. 
Rašytojo našlė įteikia 500 dolerių čekį 
draugijos sekretorei, nes autorė neatvyko. 
Vėliau Liūne Sutema paskaitė savo kūry
bos, o Balys Auginąs gabaliuką iš premi
juotos novelės ,..Be jokios abejonės.“ Se
kančiai savo eilėraščius skaitė P. Visvy
das, Alė — Rūta — prozos gabalą, Ant. 
Gustaitis pabarstė ir glostančios ir kan
dančios satyros.

Kadangi buvau vienut vienintelis iš Eu
ropos, pakvietė ir mane žodeliui. Scenoje 
aš nelabai, neturiu nei Railos liežuvio nei 
Gustaičio šypsenos, todėl visada jaučiuosi 
nejaukiai, tačiau rodausi abejingas, sulip- 
d-au nė nuk-aršėliui velniui netinkamą ,.du 
morą“, o paskui pasveikinu suvažiavimą 
Belgijos lietuvių ir jų gražiosios pirminin
kės vardu, padėkoju klivelandiškiams už 
brolišką globą ir — spūdinu į savo Viete
lę. Uf!

Po „oficialiosios dalies“, kada su Gustai
čiu prisiglaudžiame kampe cigaretei, klau
siu mielojo bičiulio:

— Untanai, tu gi čionykštis, žinai Ame
rikos lietuvių papročius, sakyk man: kur 
bufetas? Kitoje patalpoje?

— Nėr bufeto! — atsidūsta Untanas. — 
Gryna sausynė, brolau.

Paskui kai perdžiūvę raštininkai to pa
ties mane kamantinėjo, atsakydavau Bos- 
toniškio žodžiais:

— Nėr! Gryna sausynė, broliai nelai
mingieji.

Taip ir paplito ta „gryna sausynė“ tarp 
žmonių ir rašto žinovų. Beje vėliau, jau 
kitą dieną, toks geraširdis daktaras surin
ko būrį rašytojų ir išgydė visas sausliges 
savo daktariškoje viloje. Amžina padėka 
ir pagarba tam geradariui!

Sekmadienis, gegužės 23.
Ryte lijo, bet vėliau amerikietiški vėjai 

nupūtė juodus debesis ir Neff gatvėje, 
kurioje puikuojasi lietuviško stiliaus mal
dykla, švystelėjo pavasario saulė. Suva
žiavimui skirtas pamaldas atnašavo net 
trys kunigai: parapijos klebonas G. Ki- 
jauskas, poetas L. Andriekus iš Niujorko 
ir St. Yla iš Putnamo. Pamokslavo And
riekus. Prasmingai ir giliai, poetiškai 
skaidriai, nukapojęs visas persiplepėjimo 
šakeles. Tie, kurie sako, kad maidyklon 
ateitų dažniau jeigu nebūtų pamokslo (ir 
aš taip sakau, nėr čia ko gintis!) šį kartą 
išvengė snaudulio. Giedojo „Čiurlionio“ 
choras. Karališkai giedojo! Senai begirdė- 
jusiam tikro choro giesmių — net suskau
do krūtinę. Jeigu sakysit, kad visos pamal
dos vienodos — klysite, Klivelande buvo 
kitokios: jose dalyvavo iš milžinų kapų 
prikeltas senovės lietuvis — pagonis 'di- 
la Valiūnas... Dabar tokia mada, kad ir 
eiliniai tikintieji ateina prie altoriaus (jei
gu stalą galima vadinti altorium, žinoma) 
ir paskaito iš šventraščio pamaldų metu, 
o Klivelande buvo kitaip: poetas Brazdžio
nis skaitė ne iš šventraščio, o savo poe
mos „Vaidila Valiūnas.“ Visaip būna, bet 
kažin ar visaip reikia Supaisysi!

Suvažiavimas baigėsi „Literatūros aka
demija.“ Negalima gyventi be AKADEMI
JOS! Kur tu, žmogeli, esi matęs kurį sulbū ! 
vimą be kurios akademijos?! Be jos žmo
geli, kaip be marškinių kultūringoje drau-

RYTŲ EUROPOS REDAKTORIŲ 
POBŪVIS

Gegužės 5 d. Amerikos Lietuvių Tarybą 
Čikagoje suruošė etninių laikraščių redak
toriams pietus, kuriuose dalyvavo lietu
vių, lenkų, ukrainiečių ir čekų laikraščių 
bendradarbiai. Po vaišių lietuviškame 
„Ramunės“ restorane vyko pasitarimas, 
kurį pravedė kun. J. Prunskis, painfor
muodamas susirinkusius apie Amerikos 
lietuvius, padėtį Lietuvoje l-r ALTos sieki
mus.

Lenkų dieralščio „Dziennilk Związko- 
wy“ redaktorius Jan Krawiec pabrėžė rei
kalą etninei spaudai .arčiau bendradarlbdau 
ti, paremti į valdžios vietas kandidatus, 
kurie prielankesnį tautinėmis grupėms, 
vengti susikirtimų klausimais, kurie mus 
skirtų, o bendromis jėgomis siekti Išsiva
duoti iš okupanto vergijos. Jis suminėjo, 
kad nereikia stebėtis, jog Lenkijoje ka
riuomenė klusni Maskvai pataikaujančiai 
vyriausybei, nes per tiek metų bolševikai 
'įstengė įstatyti sau ištikimus karininkus.

Ukrainiečių laikraščio „New Star“ re
daktorius kun. J. Swyschuk pasisakė, kad 
jis daug kartų svajojęs aipie reikalą taip 
susiburti etninių laikraščių redaktoriams 
ir dabar džiaugėsi, kad tai įvyko. Mes visi 
turime tiek daug bendro, mums tiek pa
vojų sudaro komunizmas, kad turime j-ung 
tinėms jėgomis veikti, sakė jis.

Čekų dienraščio „Denni Hlasatel“ re
daktoriai J. Kučera, dr. V. Stranecky, E. 
Petrik pareiškė, kad jie mielai dės žinias 
apie lietuvius ir Lietuvą. Šiltą žodį tarė 
ir ukrainietė redaktorė I. T. Gor„hynsky.

Pabaigoje visliems padėkojo Alto pirm, 
dr. K. Šidlauskas, išryškindamas reikalą 
etninėms grupėms glaudžiau bendradar
biauti.

gijoje?! O ta akademija prasidėjo ir pa
sibaigė su ndbežinia kelintą tūkstantį kar
tų paminėtu Maironiu ir Krėve, žinoma, 
prelegentai — B. Brazdžionis ir A. Gus
taitis — retų sugebėjimų vyrai, Dieve 
duok tokią iškalbą kiekvienam, bet ir jie 
nieko nauja nepasakė. Klivelande buvo 
netoli trisdešimties poetų ir prozininkų, 
kodėl tokia reta proga nesuruošus tikro 
Literatūros vakaro?

Beje, akademijai vadovavo Alė — Rūta.
Pirmadienis, gegužės 24.
Ankstų rytelį atsisveikinu su mielaisiais 

Jurgiais, pabučiuoju rankutę Liūdai ir 
Apanius nuveža mane į klaikiai ilgais ko
ridoriais suraižytą Hopkinso skraidstotę. 
Iš jos — Niujorkan.

Sudiev Klivelande!
E. Cinzas '

RAGINA GIMDYTI DAUGIAU VAIKŲ
Olga Račkauskienė, sveikatos apsaugos 

ministro pavaduotoja., straipsnyje „Už 
gausią šeimą“ TIESOJE (VII.ll) ragina 
moteris gimdyti daugiau, vaikų. Nurodžiu
si įvairius palenigvlinimus- daugiavaikėms 
ir taiip pat vienišoms motinoms Sov. Są
jungoje, ir pasakiusi, kad dabar Lietuvo
je daugumas -šeimų augina tik po vieną, 
ar du vaiku, aiškina:

.jKoiklu keliu eiti, norint įveikti mūsų 
populiacijos senėjimą, išspręsti darbo jė
gos išteklių, harmoningo asmenybės vys
tymosi problemą? Kelias, atrodytų, vie
nas — atsisakyti taip Įsigalėjusios mados, 
turėti šeimoje ne daugiau kaip du. vaikus. 
Sveikos ištekėjusios moterys turi gimdy
ti ne po du bet po tris ir daugiau- vaikų“.

NAUJA TVARKA STOJANTIEMS 
Į MOKYKLAS

Sovietų valdžia nuo Šių metų įveda tam 
tikrą segregaciją jaunuolių, stojančių į 
aukštąsias ir specialiąsias vidurines mo
kyklas. Visų pirma kaimo jaunimas bus 
nukreipiamais į tokiais -specialybes, kurtos 
yra pritaikomos kiaime. Norima užkirsti 
kelią kaimo jaunuoliams, išėjusiems- moks
lus, persikelti nuolat gyventi mieste. Ko
lūkiečių ir tarybinių ūkių darbininkų vai
kai, gavę -savo kolūkių stipendijas, galės 
-studijuoti tokias specialybes, kurias reika
lingos kaime.

Pagal naują tvanką, dabar į aukštąsias 
ir specialiąsias vidurines mokyklas bus 
priimami atlikę karinę prievolę jaunuoliai. 
Jie turės pristatyti atitinkamos formos ka 
rimto dalinio siuntimą, su kuriuo jie bus 
priiimiami į kai kurias specialybes be kon
kurso.

Pagal naują karinės prievolės- įstatymo 
pakeitimą, tik medicinos instituto ir Že
mės ūkio akademijos studentai- nebus šau
kiami atitikti karinės -prievolės. Kitų aukš
tųjų mokyklų studentai bus pašaukti- ati
tikti karinę prievolę baigę pirmą kursą. 
Todėl šiais metais Lietuvoje vyrai daugu
moje stengiasi įstoti į Medicinos institu
tą, ar Žemės ūkio akademiją, o merginos 
stoja Į kitas mokyklas.

H. Zabulis, aukštojo mokslo ministras 
aiškina, k-a-d 'šiuo metu Lietuvoje iš pen
kių dirbančiųjų yra vienas diplomuotas 
specialistas. Taigi, dipiomuotojų pertek
lius. Todėl -dabar norima jaunimą daugiau 
nukreipti į technikumus, o tiems, kurie 
nori siekti auktojo mokslo, bus ketiais 
metais .sutrukdyta, pašaukiant atlikti ka
rinės prievolės.

Skaitytojai rašo TIESOS redakcijai: 
KONTROLIERIAI (NUTRAUKIA 

SEANSĄ...
Š.m. liepos 8 dienos vakare Anykščių 

„Šilelio“ poilsio namų klube buvo demons
truojamas kino filmas „Lese“, kuiflį žiūrė
jo apie 200 žmonių.

Įpusėjus seansui, salėje užsidegė šviesos. 
Prisistatė kontrolieriai, sako, atvykę net 
iš Vilniaus tikrinti bilietų.

Kodėl tokia nepagarba parodyta kino 
žiūrovams?
Anykščiai P. Želvys

O KUR TAUPUMAS
Vlršuliišikėse klojami vamzdžiai telefonų 

tinklui. Šie darbai labai svarbūs. Gyvento
jai laukia telefonų. Deja., nesmagiai jie 
jaučiasi-, matydami, kaip brangiai kainuo
jantys vamzdžiai mėtomi, daužomi, paskui 
sumaišomi su žemėmis.
Vilnius J. Kazlauskas

Į KELIONĘ NEIŠVYKO...
Anykščių mechanizuotos kolonos dar- 

buiotojiai, gavę iš Panevėžio kelionių ir eks
kursijų biuro Anykščių filialo pasiūlymą 
išvyko 5 dienomis Į Kaukazą, iš anksto su
mokėjo pinigus, paėmė atostogų ir nuro
dytą dieną atvyko į rinkimosi vietą — Vil
nių. Išvykti į ekskursiją nepavyko, nes 
Panevėžio biuro atstovas- turėjo kitą ke
liautojų sąrašą, o mes, veltui ruOšęsi ke
lionei ir gaišę laiką, turėjome grįžti į na
mus. Mūsų niekas neatsiprašė, negrąžina 
sumokėtų pinigų.

Anykštiečiai

KIEK LIETUVOJE ŽVĖRIŲ IR 
MEDŽIOJAMŲ PAUKŠČIŲ

P-agal šių metų apskaičiavimą, Lietu
voje yra gan pastovus skaičius medžioja
mus žvėrių ir paukščių, štai kiek jų yra:

stumbrai 20
briedžiai- 7900
taurieji elniai 9100
dėmėtieji elniai 49
danieliai .170
stirnos 36700
mu-ftaniai 120
šernai 17000
pilkieji kiškiai 82700
baltieji kiškiai 3500
miško kiaunės 5600
audinės 240
vilkai 240
m-angutai 4000
lapės 8500
lūšys 120
ūdros 610
voverės 18200
kurapkos 31500
fazanai 17800.
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jų Savaitė, St. Mary'* College, Strawberry 
HU, Twickenham, DB.
▼HI. 21-23 2-aaia DBUS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

„EUROPOS (LIETUVIO“ ATOSTOGOS
Dėl spaustuvės personalo atostogų, EU

ROPOS LIETUVIS rugpjūčio 6 ir 13 d. 
neišeis.

Sekantis E.L. numeris bus išsiuntinėtas 
rugpjūčio 20 d.

Kronika

Londonas
IŠVYKA I BRIGHTONĄ

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

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

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

Kaina ten ir atgal 3.50 svaro. Užsimoka
ma užsirašant.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Liepos 24 d. iš Londono išskrido 30 lie

tuvių ekskursija į Lietuvą. Apsikrovę do
vanomis giminėms, jie išskrido per Mask
vą. Bene 10 dienų ketina viešėti Vilniuje.

Čikagoje leidžiamas liet, dienraštis 
DRAUGAS (VI. 10) apie panašias keliones 
ir bendravimą su tauta rašė:

— Ar lietuviškoji išeivija turi bendrau
ti su tėvynėje esančia savo tauta? šis 
(klausimas dažnai iškyla mūsų veikloje, 
pokalbiuose, diskutuojamas spaudoje, su
sirinkimuose. Nevengiame šiuo reikalu pa
sisakyti ir mes patys, duodami teigiamą 
atsakymą ir pridėdami — „su okupantų 
prispausta, jų persekiojama ir skriaudžia
ma už laisvę kovojančia tauta“.

įvairias keliones į okupuotąją Lietuvą 
mes prilyginame kalinių lankymui. O ši 
pareiga nuo seniausių amžių įrašyta kaip 
viena didžiausių gero krikščionio pareigų. 
Juk mūsų giminės okup. Lietuvoje yra 
tikrai kalinio būklėje: kelionių ir judėji
mo varžymas, nuolatinė sargų priežiūra, 
kalinių ir jų lankytojų seikimas įprastomis 
ir moderniomis (rekordavimo) priemonė
mis yra būtina sąlyga, kurios lankytojai 
negali išvengti.

Iš seniausių laikų nėra įprasta lankyti 
kalinius tuščiomis rankomis. Taigi ir tie 
mūsiškiai kurie lanko savuosius veža 
jiems dovanų. Bet ir nekalčiausio turinio 
dovanos turi pereiti per žiaurių sovietinių 
muitininkų akis ir plėšrias rankas.

Tai toks „turizmas“. Bet reikalas su
prantamesnis darosi, kai mes tokį „turiz
mą“ vadiname jų tikruoju vardu — ka
linių lankymu. Taigi bendravimas ne lais
vo su laisvuoju, bet laisvo su kaliniu. 
Sąlygos nepakiančiamos, tačiau nepakeičia 
mos, atvirkščiai, dar griežtinamos. Ar ver
ta jomis lankyti kalinį — sprendimą pa
daro patys išeiviai. Atsakymas kartais bū
na teigiamas kartais neigiamas.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Andrius Jankus su žmona, gyv. Tasma- 

nijoje (Australij-a), apkeliavę Europą, 
aplankė Airiją ir atvyko į Londcną. Jie 
užėjo į Lietuvių Namus pasikalbėti.

Tolimesnis jų maršrutas: Kanada ir 
JAV.

Linas Kubilius ir Antanina Petrikaitė - 
Kubilienė, Australijos lietuviai iš Adelai
des, perskridę per Maskvą, atvyko į Lon
doną. Ketina paviešė Europoje iki ateinan
čių metų ir 1983 m. dalyvauti Jaunimo 
(kongrese, Čikagoje.

.Australijos lietuvis Jonas Mašanauskas 
gyv. 'Melbourne, praleidęs atostogas Lie
tuvoje, trumpam apsistojo Lietuvių Na
muose ir pasidalino kelionės įspūdžiais.

MIRĖ J. ŠEMETA
Liepos 28 Londone mirė Juozas šemeta. 

Laidotuvės rugpjūčio 4 d. trečiadienį, 11 
vai. nuo Liet. Bažnyčios.

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.

Derby
SIDABRINĖ SUKAKTIS

(Rugpjūčio 8 d., 14 vai., Bridge Gate 
(koplyčioje per lietuviškas pamaldas Mau- 
-ri-na iir Jonas Popi'kai specialiomis apeigo
mis minės savo moterystės 25 metų sukak
tį.

Gloueesteris
PARAMA (LIETUVAI

iGloiuceeterio ir Straudo Liet. Kat. Bend
rijos Maldų Žygį už Lietuvą atlieka rug
pjūčio 14 dieną, o Peterborough Bendrija 
rugpjūčio 20 d.

Lincoln
SUMAŽĖJO LIETUVIŲ KOLONIJA
Vienu metu Lincolne buvo įsteigtas DB 

LS skyrius, kuris gražiai veikė iki 1958 
m. Lietuvių čia buvo nedaug, .bert kažko
dėl buvo daug ligonių. Gyveno kelios me
dicinos seserys, kurios dirbo vietos ligo
ninėje.

Skyriaus pirmininke buvo Rozalija Va
siliauskienė, kuri mirė 1963 m. rugpjūčio 
18 d. Po metų mirė ir jos vyras Ignas Va
siliauskas (1964.IX.25). Jų namas liko 
latviui, kuris velionius ligoje prižiūrėjo.

Dabar jau antrus metus Srt. John ligo
ninėje, Lincolne, .guli mūsų tautietis Bru
žas. Jo namus valdžia ruošiasi parduoti, 
o ligonį perkelti į privačius namus. Deja, 
jo sveikatos stovis neleistų apsigyventi 
Lietuvių Sodyboje, kur nėra slaugių.

'Lincolne dar gyvena Ibuv. Karo ligoni
nės sesuo M. Tulytė. Ji laikosi neblogai, 
tik dėl kojų negali daug vaikščioti.

MIRĖ L. RIZGEVIČIŪTĖ
Gegužės 21 d. Lincolne, D. Britanijoje, 

mirė Liuda Rizgevičiū-tė (85 m. amžiaus), 
buv. Kauno Karo ligoninės sesuo.

Ji palaidota Lincolne, Canwiok Rd. ka
pinėse, kur vieta buvo įgyta minus jos 
draugei E. Paukštienei 1969 m.

Skautiškuoju keliu
NAUJAS LSS EUROPOS RAJONO 

VADAS

skautininkas Step. B. Vaitkevičius 
AUKOS STOVYKLAI

Nottinghamas
Kietų rankų veikėjas, DBLS Nottingha- 

mo skyriaus ilgametis pirm. K. Bivainis 
ir skyriaus kasininkas Juozas šukaitis pra 
vedė rinkliavą skautų stovyklai. K. Bivai
nis raišo: „grąžiname Jums prisiūtąjį au
kų lapą su surinktomis aukomis: 46.00 
svarai su gražiausiais linkėjimais“.

Aukotojai: J. Šukaitis, J. DamoševiSus 
po 5.00 svarius. A. Gudliauskas 4.00 svarus, 
K. Bivainis 2.50 svaro. V. Aleknavičius. A. 
Sabutis, -Pr. Dzidolikas, V. Montvilaitė, J. 
Stankevičius, M. Janulis, J. Galbuogis-, P. 
Grakauskas, J. Bed uis kis, J. Kiršinąs, V. 
Lysius, V. Anužaitis, J. Kičas. P. Pukys, 
J. Butkevičius, J. žemaitis, T. Bakaitienė, 
J. Bauikys, P. Veikšra, P. Maksvytis, J. 
Bačiulis, B. Hill, V. Končius, A. Bruožis,
B. Drulia, J. Kinka, Z. Klumbys, A. Šal
čius, J. Sankauskas po 1.00 svarą. B. Sas
nauskas — 0.50 sv.

iDBLS Nottinghamo skyr. Valdybai, na
riams, aukų rinkėjui, skautiškos idėjos rė
mėjams, visoms ir visiems išreiškiamas 
nuoširdus, didelis ir skautiškas AČIŪ.

v.s. J. Maslauskas
LSB Europos Rajono Vadeiva

Lituanistinis savaitgalis 
jaunimui

LIETUVIŲ SODYBOJE 1982 M. 
RUGPJŪČIO 20—23 dd.

Antrasis DBLJS/LYNES Lituanistinis 
Savaitgalis įvyks Lietuvių Sodyboje, Head 
ley (Park, rugp. 20—23 dd. (nuo penkta
dienio vakaro iki pirmadienio popiečio). 
Programa bus įvairi, lietuvių ir anglų (kal
bomis, tinkama jaunimui nuo 16 iki 35 
metų amžiaus. Savaitgalio kaina, už nak
vynę, maistą ir pramogas, tiktai 25 sv.

Visi suvažiuoja penktadienio vakare. 
Oficiali programa prasideda šeštadienį, 
rugp. 21d., 9.30 vai. ryto. Tą dieną numa
tyti S. Lozoraičio, jr., dr. A. Štromo paš
nekesiai, lietuvių kalbos pamokos ir au
dimo demonstracija. Vakare bus disco šo
kiai.

Sekmadienį bus mišios, pašnekesiai 
apie ateinantį Jaunimo Kongresą (V PL 
JK) ir liaudies meną, ir tautinių šokių pa
mokos. Vakarinei programai numatytas 
laužas su mėsos kepimu.

Pirmadienį bus dr. R. Harvey pašneke
sys ir lietuvių kalbos pamokos.

Be viršminėtos programos, -taip pat nu
matytos įva&rios pramogos, pav. filmai, 
tinklinis ir šaudymas. Maistas bus pagal 
lietuviškus receptus, ipav. koldūnai, bala-n 
dėliai, išaltibarščiai ir pan.

Kas nori dalyvauti: prašomi registruotis 
Iš anksto. Rašykite į LYNES, 2 Ladbroke 
Gardens, (London Wil 2PT (su 5 sv. už
statu).

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
PASIKEITĖ DIREKTORIUS

Prieš dvejus metus -atvykęs -iš J-AV-bių 
Jonas Kavaliūnas į Va-sario 16 gimnaziją 
direktoriauti savąją misiją 'atliko ir jau 
sugrįžo atgal. Baigiantis mokslo metams 
liepos 2, jis atsisveikino su mokykla. Rei
kia pasakyti, kad jo direktoriavimas gim
nazijai1 buvo sėkmingas įvairiais -atžvil
giais, ypač, finansiniu. Gimnazija paga
liau išėjo fiš amžinų paskolų Ir tai todėl, 
kad žymiai stipriau ėmėsi ją remti Ame
rikos lietuviai.

Per 19-81-siius mietus gauta iš lietuvių 
-gimnazijai DM 104.500, — paramos, tai 
yra daugiau negu dvigubai, palyginus su 
1977 metais, k-ada paramos iš lietuvių su
silaukta tik DM 39,000. — Sekėsi J. Ka- 
voliūiniui gimnazijoje ir mokslo 'atžvilgiu, 
nes per dvejus metus baigiamuosius gim
nazijos egzaminus išlaikė visi laikiusieji. 
Tiesa, viena mokinė 1981 metais neišlaikė, 
tačiau tai padarė metais vėliau. J. Kava
liūnui yra dėkingi- visi Vokietijos lietu
viai, kurie domisi ir rūpinasi gimnazijos- 
likimu.

Direktoriaus pareigas iperėmė Andrius 
Šmitas. Kuratorija posėdžiavo birželio 21 
Eliebuirge, nutardama jį kviesti perimti 
gimnazijos vadovavimą. Šmitas tai pada
ryti sutiko, kartu pareikšdamas, kad- jis 
galėsiąs būti direktorium tik dvejus me
tus, nes po to turėsiąs pradėti dirbti vo
kiškoje gimnazijoje. Mat, Vokietijoje vei
kia toki nuostatai, toad -asmenys, pasiruo
šę mokytojauti, tai turi daryti oficialiose 
-mokyklose. O Vasario 16 gimnazija nėra 
jokia oficiali mokykla ir ją 'baigti tegali
ma laikant egzaminus prieš iš ministeri
jos paskirtą komisiją.

Andrius Šmitas pats yra baigęs 1967 
metais Vasario 16 gimnaziją. Vėliau Bon
uos universitete jis -studijavo istoriją ir 
katalikų teologiją, savo stadijas1 'apvaini
kuodamas baigimo diplomu- ir -teise moky
tojauti1. Vasario 16 gimnazijoje jis pradė
jo dirbti 1981-82 mokslo metų pradžioje, 
tačiau jau anksčiau darbavosi jos (kurato- 
rijoje. Gimęs jis yra jau Vokietijoje 1947 
metais, prieš pora metų yra vedęs tuodaiki 
nę mergaičių bendrabučio vedėją Marytę 
DambriūnaStę, atvykusią iš JAV-foių.

Br. Liubinas

LITERATŪROS VAKARAS
Kviečiame lietuvių (literatūros mėgėjus 

dalyvauti M. Katiliškio romano „Miškais 
-ateina ruduo“ aptarime, kuris (įvyks A-n- 
nabergo -rūmuose Bbnnoje rugsėjo 17-19 
dd. šis veikalas laikomas vienu- iš bran
džiausių išeivijos romanų, jis tapo net 
Lietuvoje perspausdintas. Įvadą į Katiliš
kio kūrybą suteiks rašytojas E. Cinzas. 
Aptarimas bus pravedamas diskusijų 
forma. Norintieji dalyvauti prašomi kreip 
-tis į: Artūras Hermann, C.M.v. Weber - 
Str. 14, 6901 Bamimental. Prašau užsire
gistruoti kiek galima anksčiau. A.II.

Iš LIETUVOS KILĘS PASAULINIO 
GARSO VIOLENČELISTAS 

LUEBEKO -AUKŠTOSIOS MUZIKOS 
KONSERVATORIJOS DOCENTAS

Antri metai Luebeoko Kosservatorijos 
violenčelės klasėje dėsto kuklus iš Lietu
vos kif.ęs prof., docentas Dovydas Gerin
gas, kuris be konservatorijos koncerto dar 
neturėjo progos viešai čia pasireikšti.

Tik „Kiele-r Woche“ — pasaulinio yach- 
tų -atidarymo proga Kylyje duota koncer
tu, kuris 'buvo transliuojamas ir per tele
viziją, jis atkreipė muzikos kritikų dėme
sį; jie visi be išimties laiko jį pasaulinio 
garso violončelistu.

Liepos 4 d. „Luebecker Nachrichten“ 
dienraščio muzikos kritikais Wolfgang 

Tschechen, turėjo su 36-rių metų iš Lietu
vos kilusiu muziku interviu, kurio laisvą 
ir kiek sutrumpintą vertimą čia duodame:

LN: Jūsų Kylyje duotą koncertą ma
čiau televizijoje ir skaičiau kritikas s-u po
žymiu „Weltklasse". Čaikovskio Rokoko 
variacijos puikios. Kur pasaulyje Jūs esa
te koncertavęs?

Geringas: Manau, kad bus paprasčiau, 
jeigu -aš sakysiu kur neesu koncertavęs. 
Tai Japonija, Australija ir Lotynų Ame
rika.

'LN: O šiaip jau visur? Sakysime Afri
koje, Vidurio Azijoje, Hongkonge?

Geringas: Taip, ir ten. Anksčiau ir vi
sose Rytų bloko valstybėse; vien tik So
vietų Sąjungoje esu koncertavęs 200 mies
tuose.

LN: Skaičiau, kad Jūs studijavote Mask 
voje nuo 1963—1973 metų. Jūsų mokyto
jas buvo garsusis Rostopovičius. Koks bu
vo tada Jūsų stipriausias įspūdis?

-Geringas: Tai buvo Čaikovskio muziki
nės varžybos 1970 metais, kuriose iaš lai
mėjau pirmą vietą.

LN: Su Čaikovskio Rokoko variacijo
mis, kurios, at-rodb privalomos kiekvienam 
repertuarui?

Geiln'gas: Taip, jas turi kiekvienas mo
kėti. Be to, aš mėgsta čaikovskį. Visų 
priekyje stovi -Prokofieffo violenčelės -kon
certas, opus 125, kartu su abejais Šosta- 
kov-ičiaus violenčelės koncertais, opus 107 
ir 126. Toliau garsusis Brahmso ir Richar
do Str-ausso dvigubas koncertas, Don 
Quixote, Roberto Schuman-no ir Anton 
Dvorak Če-lo kompozicijos ir visos Hayd- 
no (kompozicijos.

LN: Jus kviečia, kaip solistą, (koncertuo
ti visame pasaulyje. Kaip -galite visa tai 
suderinti su docento pareigomis Luebecfco 
Muzikos Konservatorijoje?

Geringas: Bendrai, nesunku suderinti ir 
aš dėl savo gastrolių netariu sąžinės grau
žimo klausytojų -atžvilgiu, nes aš pasidali
nu savo patyrimais su koncerva-tortjos 
(klausytojais. Be to, koncertinis gyveni
mas šiandien1 yra kitoks; kaip prieš šim
tą įmetu. Pavyzdžiui mano nesenai (duotas 
(koncertas Los Angeles. Aš nuskrendu, 
koncertuoju ir latsk-rendu atgal.

LN: Aš norėčiau paklausti iš (kur kilu
si Jūsų pavardė?

'Geringas: Galūnė yra lietuviška. Šak
nis yra vokiškai - žydiškos kilmės. Pavar
dės Geo-ring, Gering čia gana yra id'ažn-os.

LN: Iš kur Jūsų šeima yra kilusi?
Gerin-gas: Iš Lietuvos. Mano tėvas (ki

lęs iš Tauragės.
LN: Kur -gen. York -Prūsiją -nuo Napole

ono 'atpalaidavo? (Tauragės Konvencija 
sutarta 1812 m. gruodžio 30 d. Požerūnuo- 
se. J.P.).

(Geringas: Visiškai1 taip. Mano tėvai jau 
metai laiko -gyvena Izraelyje. Vienos bro
lis pianistas Sov. Sąjungoje, kitas Toron
to simfonijos orkestre, abu vyresni už 
mane, trečias dar studijuoja.

LN: Dėkoju už pokalbį ir linkiu- pasauli 
nio garso ir styginiame instrumente iš 18 
šimtmečio, vardui „Baryton“.

'Prie interviu vokiečių laikraštyje buvo 
atspausdinta didelė Dovydo Geringo nuot
rauka. Profesorius laisvai ir gražiai kalba 
lietuviškai, yra labai malonus ir simpa
tiškas žmogus. J. Pyragas

SKELBIMAI
NORI įSUSIRAšINĖTI

17 metų mergaitė trokšta susirašinėti 
angliškai' su tokio pat amžiaus žmonėmis. 
Jos -adresas vra toks:

Rasa Krasauskaitė,
USSR
VILNIUS 232040
Krantinės 33 26

U-SSR.
12 metų amžiaus lietuviukas, lankęs 

šeštą klasę, norėtų anglų kalba susiraši
nėti su panašaus amžiaus jaunuoliais.

Adresas: Mindaugas Sarva, 
Vingio 2,

PLUNGĖ, Lithuania 235610 
USSR.

LIETUVIRKOS PAMALDOS
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. 
Nottinghame — rugpjūčio 15 d.. Žolinėje, 

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Nottinghame — rugpjūčio 22 d., Marijos 

Karalienės šventėje, 11.15 vai!., Aušros 
V artuose.

Gloucesteryje — rugpjūčio 28 d., 15.30 
vai., šv. Petre.

Stroude — rugpjūčio 28 d., 17.30 vai., 
Beeches Green.

Nottinghame — rugpjūčio 29 d., 11.15 vai., 
Aušros Vartuose.

Stoke-on- Trente — rugpjūčio 29 d.. 14.30 
vai,, St. Wulstan's.

Stadijų Savaitės Komitetas 
Lithuanian (House

2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT

29EUROPOS
UETUVISKUU—x
SrUDUŲSAVAfrĖ

St. Mary's College 
Strawberry Hill 

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

STUDIJŲ SAVAITĖS DIENOTVARKĖ
Sekmadienis, rugp. 15 <1.
Vakarienė ir susipažinimas.
Pirmadienis, rugp. 16 d.
10 va-1. 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
saulį“.

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. Vliko atstovas.
Trečiadienis, rugp. 18 d.
10 v-al. 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. kum. Augustinas Ruibikas (Vo

kietija)
„Ar yra velnias (pikto 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, ju-n. (Itali- 

j®). „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 

poniui prisiminti. Ją pravesti yra pakvies
ta Eglė Juodvalkė (Vokietija).
...Sekmadienis, rugp. 22 d.

11 vai. r. Stadijų Savaitės įvertinimas 
i.r kitų metų Stud jų Savaitė.

1 vai. pietūs. Skirstomės.

MOKESTIS
-Studijų savaitės dalyviams mokestis už 

(kambarį vienam asmeniui, įskaitant mai
tinimą (pusryčiai, pietūs ir vakarienė) — 
125 sv. sterlingų už visą savaitę, 'arba — 
18 svarų dienai. Jaunimui iki 25 m. am
žiaus — pusė kainos.

Atvykusiems tik paskaitoms bus atski
ras mokestis. Jie įgalės gauti pietus ar va
karienę. Iškilminga vakarienė jiems (kai
nuos 9 svarus.

KAIP SURASTI STRAWBERRY HILL?
A. Studijų Savaitės vieta — Strawbe

rry Hill — yra pietų -Londono gerai žino
mas priemiestis, patogiausiai pasiekiamas 
priemiesčio geležinkeliu, išvažiuojant iš 
WATERLOO stoties. Traukiniai išeina (kas 
pusę valandos iš platformių NNr. 18—20 
Twickenham kryptimi.

B. Atvykstantiems 'lėktuvais į Londo
no GATWICK aerodromą patogiausia va
žiuoti į miestą pažeminta geležinkeliui 
(Piccadilly line), -nuplukus bilietą iki 
WATERLOO stoties. Pakeliui, Piccadilly 
stotyje reikia persėsti (į Bakerloo linijos 
traukinį, kuris atvež į WATERLOO stotį. 
Iš čia reikia važiuoti -kaip nurodyta „A“.

C. Atvykstantiems lėktuvais į Londo
no GATWICK -aerodromą patogiausia va
žiuoti į VICTORIA stotį. Iš čia nusipirkti 
bilietą į Strawberry Hill stotį. Važiuoti 
priemiestiniu traukiniu- iki CLAPHAM 
JUNCTION, persėsti į kitą -traukinį (Plat
forma 5), kuris eina iš Waterloo stoties 
kaip nurodyta „A“, ir važiuoti į Straw
berry Hill stotį.

Arba autobusu Nr. 507 iš VICTORIA į 
WATERLOO, toliau kaip „A“.

D. Atvykstantiems geležinkeliu (į Lon
dono VICTORIA stotį, toliau važiuoti kaip 
nurodyta „C“.

E. Atvykusiems -geležinkeliu- į kitas 
Londono stoti reikia persikelti požeminiu 
-geležinkeliu į WATERLOO stotį. Toliau
— (kaip „A“.

Atvykus į Strawberry Hill stotį, į Sta
dijų Savaitės vietą — St. Mary's College
— -galimia nueiti pėsti per 5 min.

Atvykstantiems iš kontinento automobi
liais, pa-gal pareikalavimą, bus išsiųstos 
informacijos atskirai.

Atvykusiems į Londoną, ir norintiems1 
kitų informacijų, patartina skambinti į 
Lietuvių Namus, tel. 727 2470.

Stadijų Savaitės metų raštinės telefonas 
Srawberry Hili bus 01-891 2020.
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