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Birželio 23
Birželio mėnuo Lietuvai ir lietuvių tau

tai yra gausus išgyvenimais ir įvykiais, 
fairie neišdildomai paliks Lietuvos istori
jos puslapiuose.

Jeigu birželio 15 yra Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės netekimo ir gedulo 
diena, o birželio 13-14 siaubo, tautos nai
kinimo ir ašarų diena, tai birželio 23-čicji 
yra Lietuvos prisikėlimo, vilties ir džiaugs 
tno diena. Tą dieną 1941 metais Lietuvos 
vaikai sukilo prieš pavergėją ir iškovojo 
Lietuves Nepriklausomybės atstatymą.

Nesileidžiant į smulkesnį sukilimo ap- 
rašylmą, visdėlto. nors prabėgomis, tenka 
suminėti sulkiiliiimo reikšmę, jo dalyvių 
pasiaukojimą ir mums, laisvėje gyvenan
tiems, iš to išplaukiančias pareigas.

Džiugu prisiminti, kad mūsų bočių ir 
savanorių — kūrėjų dvasia tautoje nei'š- 
blėso, bet, laisvo gyvenimo dienomis ug
doma išaugo i Tėvynės meilę ir nepalau- 
žiamą laisvės trc'škimą. Tas laisvės troš
kimas išaugino laisvės kovotojų - partiza
nų ir dabai okupanto užmačioms besiprie
šinančių karžygių gretas.

Nepaprastai sunlkiols sukilimo dalyviams 
buvo dienos. Jiems, kaip ir savanoriams- 
kūrėjams, menkai ginkluotiems teko stoti 
kovon, su nors ir besitraukiančiomis, bet 
gerai ginkluotomis raudonosios armijos 
divizijomis, kas buvo lygu sau mirties 
sprendimo pasirašymu. Juo labiau, kad 
žmogiškoji prigimtis nepamiršo įspėti, 
kad vos prieš metus mūsų krašto valdovai, 
disponuodami gerai paruoštomis divizijo
mis, tai pačiai kariuomenei nesiryžo pa
sipriešinti.

Žimogi.kąją prigimtį nugalėję ir mirties 
pavojaus nepabūgę, laisvės ir tėvynės 
meilės stiprinami, Lietuvos vyrai stojo ne 
lygien kovon. Ir ant tgyynės laisvės au
kuro, savo koveis brolių tūkstantinę gyvy
bių auką sudėję, sukilėliai kovą laimėjo. 
Atžygiuojanti vokiečių kariuomenė atra
do Lietuvą sukilėlių rankose, laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos Laikinosios vy
riausybės valdomą.

Deja, laikinosios vyriausybės dienos bu
vo neilgos. Jos gyvybę nutraukė naujas 
okupantas — rudmarlškinis nacis. Ruošda
masis žygiui 'į rytus, jis jau ilšanksto tu
rėjo paruoštus kolonizavimo planus. To
dėl lietuvių tautos sukilimas nebuvo jam 
pageidaujamas ir Nepriklausomos Lietu
vos egzistavimas nesiderino su jo numa
tytais „naujos Europos“ planais.

Nors neilgcS buvo laikinosios vyriausy
bės dienos, beit jos buvo našios savo dar
bais nepriklausomos Lietuvos atstatymui. 
IŠ jų pravartu suminėti išleistą įstatymą, 
kuriuo buvo panaikinti visi sovietiniai 
įstatymai ir potvarkiai ir vėl grąžinti Ne
priklausomos Lietuvos konstituciniai įsta
tymai ir administracinė sistema. O lietu
vių tautos sukilimas ir nepriklausomybės 
atstatymas, sugriovė Kremliaus diktatorių 
melą, apie Lietuvos savanorišką įsijungi
mą į TSRS.

Vokiškasis okupantas nors oficialiai ir 
nepripažino, bet pastatytas prieš įvykių 
faktą, turėjo skaitytis su krašto įstaty
mais ir administracine sistema. Ypač pil
ną sukilimo supratimą ir įvertinimą pa
rodė vokiečių kariuomenės Vadovybė. 
Nuo birželio 24 visi lietuviai, atsipalaida
vę iš raudonosios armijos ir patekę į vo
kiečių rankas, nebuvo traktuojami karo 
belaisviais. Susitikime su sukilėliais vo
kiečių kariai buvo korektiški ir, fronto lini 
jai slenkant pirmyn, išvykdami kai kur 
ir ginklų papildymu paremdavo.

Rusiškojo okupanto palankaus įvertini- 
mi ir netenka Lietuvos sukilėliams lauk
ti. Bet šiaurės - Vakarų fronto (nuo Suo
mių įlankos iki Vištyčio ežero) Štabo Vir
šininko 24.IV.41 pranešimas Vyriausiam 
karo vaidui, sukilimo dalyviams, bus vi
suomet malonus prisiminti. O jo praneši
mas Skambėjo: „Lietuvos partizanai su
naikino visas ryšių linijas. Keliai per Kau 
ną ir Vilnių užtverti. Tik su keletą divi
zijų, eisančiu pasitraukime, turime radijo 
ryšį. Padėtis beviltiška“. Tai ne eilinio ru 
so, birželio 23 sukilimo įvertinimas, kuris 
nereikalinga jclkių komentarų.

O kaip mes, lietuviai, sukilimą, jo reikš 
mę ir sukilimo dalyvių pasiaukojimą įver
tiname ir tebevertiname? Su liūdesiu ten
ka paminėti, kad ir šiuo atveju nebuvo iš
vengta vieno kito lietuvio pirštų prikiši
mo, padedant rudajam okupantui Lietu
vos laikinąją vyriausybę pasmaugti. Ne 
geriau atrodo ir mūsų lietuviškos išeivijos 
gyvenime ir spaudos puslapiuose pasidai- 
riuc.

Tuo tarpu birželio sukilimo prasmė, su
kilėlių pasiaukojimas savajam kraštui ir 
tautai, turėtų būti kiekvienam iŠ mūsų to
limesnio gyvenimo ir veiklos 'kelrodžiu.

Birželio 23 minėdami ir tvirtai tikėda
mi mūsų tautos ateitimi, giliau pažveiki- 

sukilimo prasmę. Prisiminkime visus 
kuriuos laisvės troškimas vedė į ko- 
mirtį. Nulenkę galvas, pagerbkime

SOV. RUSIJOJE
ANDROPOVAS — SOVIETŲ 

PREZIDENTAS
Scv. Auklšlčiausioji Taryba birželio 16 

d. posėdyje išrinko Jurijų Andropovą TS 
RS Aukščiausios Tarybos prezidiumo pir
mininku.

SOV. SĄJUNGA sustiprins 
IDEOLOGINĘ KOVĄ

Konstantinas černenko, vienas iš Sov. 
Sąjungos kom. partijos vadovų, birželio 
14 d. pasakė ilgą kalbą partijos centro ko
miteto posėdyje, pabrėždamas, kad Sovie
tų Sąjunga sustiprins „ideologinę kovą“ 
visame pasaulyje, su pasiryžimu laimėti 
komunizmo naudai.

Jo kalba tęsėsi daugiau negu valandą, 
ir palietė taip pat santykius su Vakarais, 
iš kur „kenlksmingcs“ įtakos plečiasi į Sov. 
Sąjungą. Jis ypatingai puolė JAV, kurių 
„avantiūristinė politika sukelia pasaulinį 
įtempimą ir stumia pasaulį į branduolinę 
katartreifą“.

Černenko pasakė partijos plenumui; 
„Idėjų kova tarptautinėje scenoje vyksta 
be pertraukos. Mes ją tęsime energingai 
ir garbingai, nepasiduodami provokaci
joms“.

Matomai turėdamas omenyje padėtį Lie 
tuvoje, Černenko pasakė, kad komunistai 
yra „tvirti ateistai, bet jie neprimeta sa
vo pasaulėžiūros kitiems“. Tačiau jis pa
sakė: „Kai mes pastebime socialistinių 
įstatymų laužymą ir griaunamąją politinę 
veiklą, pridengtą religijos šydu, mes vei
kiame kaip reikalauja mūsų konstitucija“.

Tokiu būdu Černenko norėjo pateisinti 
Sovietų teismų nuosprendžius kun. A. 
Svarinsko ir kitų tikinčiųjų bylose oku
puotoje Lietuvoje.

RUSIJOS (STAČIATIKIAI ĮGAUNA 
VALDŽIOS PASITIKĖJIMĄ

TASS (VI. 12.) pranešė, kad Maskvos 
seniausias vienuolynas, Danilovskij, ku
ris po revoliucijos buvo uždarytas, dabar 
bus grąžintas rusų stačiatikių Bažnyčiai. 
Prie vienuolyno bus pastatytas naujas 
Bažnyčios administracinis pastatas.

Danilovskij vienuolynas buvo pastaty
tas 1272 m. metais, bet nuo 1917 m. buvo 
uždarytas.

Vienuolyno grąžinimas Bažnyčios admi
nistracijai rodo Sovietų valdžios nusista
tymo stačiatikių Bažnyčios atžvilgiu kei
timąsi geron pusėn. Manoma, kad tas vyks 
ta dėlto, kad Rusijos stačiatikių Bažny
čios viršūnės aktyviai remia Sovietų už
sienio politiką, ypatingai santykiuose su 
kitų tikybų, dvasininkais propaguojant 
branduolinį nusiginklavimą.

A. (SACHAROVUI REIKALINGAS 
GYDYMAS

Sovietų disidento dr. A. Sacharovo žmo
na pasakė žurnalistams, kad jos vyrui rei
kalingas klinikinis gydymas, žymūs so
vietų gydytojai patikrino jo sveikatą ir 
priėjo išvados, kad jam toks gydymas yra 
reikalngas. Dr. A. Sacharovas ligšiol tu
rėjo dvi silpnas širdies atakas.

Elena Bonner, žmogaus teisių aktyvisto 
žmona, pasakė, kad valdžia neleidžia jam 
atvykti į Maskvos ligoninę. Jis yra ištrem
tas į Gorkį, o ji yra laikoma savo rūšies 
namų arešte Maskvoje.

SOVIETAI STATO (DAUGIAU 
ATOMINIŲ 'JĖGAINIŲ

PRAVDA praneša, kad Sovietų Sąjun
goje ir Rytų Europos kraštuose per atei
nančių dešimts metų bus žymiai padidinta 
elektros energijos gamyba atominėse jė
gainėse.

Du trečdaliai naujų jėgainių bus pasta
tyta Sov. Sąjungoje, bet '36 jėgainės, Pa
statytos Rytų Europoje turės 23 milijonų 
kilovatų galingumą. Bendra energijos ga
myba padidės nuo dabartinių 22 milijonų 
kilovatų iki 100 milijonų kilovatų dešimt
mečio gale.

SOVIETŲ (KARIUOMENĖS (MANEVRAI
Birželio 29 — liepos 4 dienomis Pabalti

jo ir Vakarų Baltarusijos teritorijoje vyks 
kariuomenės ir laivyno manevrai, kuriems 
vadovaus maršalas D. Ustinovas, Sov. 
Sąjungos gynybos ministras.

LENKIJOJE Baltijos kraštai
SUĖMIMAI LENKIJOJE

Popiežiaus vizito Lenkijoje išvakarėse 
saugumo organai suėmė 10 pogrindžio ak
tyvistų ir susekė tris nelegalias leidyklas. 
Taip pat surado slaptą Solidarumo radijo 
siųstuvą Krokuvoje.

POPIEŽIUI ATVYKUS, NAMŲ (AREŠTAS 
L. AVALŲSAI

'Lenkijos Solidarumo lyderis Lech Wa- 
lęsa pasakė birželio 15 d. telefonu iš sa
vo buto Gdanske, kad į jo butą įėjo neu- 
nifcnmuO'ti milicininkai ir pasakė, kaid jie 
saugos jiį. Atrodo, kad saugumo organai 
ruošiasi sutrukdyti jam nuvykti į čens- 
tachavą, kur jis sekmadien, birželio 19 d. 
ketino susitikti su atvykusiu popiežium. 
Ten bus švenčiama 600 metų Jasna Gora 
šventovės sukaktis.

Atskridęs iš Romos 'į Varšuvą birželio 
)6 d., popiežius numato aplankyti čensta- 
ckayą birželio 18-19 d.d., Katowicus ir 
Poznaniį — birželio 20 d., Wrodawą — 
birželio 21 d. ir Krokuvą — birželio 22 d. 

Susitikimas su gen. Jaruzelškiu numa
tytas birželio 17. d.
-G'f ; ' i —————

BRITANIJOS PARLAMENTO 
RINKIMŲ REZULTATAI

Kaip buvo pranešta praeitą savaitę, Bri 
tanijos parlamento rinkimus, kurie įvyko 
birželio! 9 dieną, laimėjo valdančioji kon
servatorių, partija. Galutini rezultatai bu
vo tokie: 650 vįetų parlamentan išrinkti 
3^7,kpnsepvatpriiu partijos atstovai, 209— 
darbiečiai, 17 liberalų, 6 socialdemokratai 
ir 17. kitų.ii .- ’ * . *.

PERTVARKYTA BRITANIJOS 
VYRIAU SYBĮĖ

Birželio 11d. Britanijos karalienė pa
tvirtino min. pirmininkės Margaret That
cher pristatytą tekios sudėties ministrų 
kabinetą:

ministrė pirmininkė — Margaret That
cher, 

min. pirm, pavaduotojas — William
Whitelaw, 

•užs. reikalų ministras — Sir Geoffrey 
Howe, 

iždo kancleris — Nigel Lawson, 
vidaus reikalų — Leon Brittan, 
švietimo ir mokslo — Sir Keith Joseph, 
Šiaurės Iriandijos — James Prior, 
Energijos — Peter Walker, 
Gynybos — Michael Hesėltine, 
Darbo — Norman Tebbit, 
Prekybos ir Pramonės — Cecil

Parkinson.
Buvęs užs. reik, ministras Prancis Pym 

ir transporto min. Howell naujame min. 
kabinete negavo jclkios vietos.

SUĖMĖ SOVIETŲ (PILIETI
Šveicarijos teisingumo departamentas 

pranešė, kad Šveicarijoje yra suimtas 49 
m. amžiaus sovietų pilietis, kuris bandė 
išgauti slaptus P- Afrikos karinius doku
mentus. Suimtojo pavardė nepaskelbta.
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MASKVOS PABALTIJO KOLONIJA

BALKANŲ ,BEATOMINĖ ZONA
Bulgarijos vyriausybė sutiko su Grai

kijos min. pirmininko Papandreou pasiū
lymu sušaukti Balkanų valstybių „viršū
nių“ konferenciją, kurioje būtų apsvars- 
tj-ta beatominės zonos steigimas. Albanija 
atmetė pasiūlymą.

Graikija dar laukia atsakymų iš Turki
jos, Rumunijos ir Jugoslavijos.

visus, kurie savo gyvybės auką sudėjo ant 
tėvynės laisvės aukuro ir įpareigojo mus 
tęsti jų neužbaigtą kovą už Lietuvos lais
vę.

Britų „The Times“ dienraštis viename 
savo vedamųjų praėjusią savaitę rašė:

— Ar Sovietų Sąjungos Pabaltijo vals
tybių problema turėtų būti iškelta pasau
lio nepriklausomų valstybių tarpe? Tiek 
daug lygių dekolonizacijos klausimą lau
kia eilės Jungtinėse Tautose, jog dauge
lis sutiktų kol kas dar nekreipti dėmesio 
į Estiją, Latviją ir Lietuvą, ypač dėl to, 
kad tai tikrai dar labiau pakenktų Rytų- 
Vakarų santykiams.

Tačiau, kaip Estijos pavyzdys rodo, pa
tys sovietų lyderiai pripažįsta sunkumus 
valdyti gyventojus, kurių dauguma ne
kenčia Malskvds tvarkos. Nepriklausomi 
tarpkariniu laikotarpiu, jie tapo nacių - 
sovietų pakto aukom ir po suktų rinkimų, 
pravestų Stalino vyriausio prokuroro Aud 
rejaus Vyšinskio priežiūroje, buvo įjung
ti į Sovietų Sąjungą.

Dabar estų komunistų partijos lyderis 
Kari Vaino. pagrindiniam Centrinio ko
miteto žurnale „Komunist“, pripažino, kad 
„nacionalizmo nuodai, nusistatymas prieš 
rusus, neapykanta sovietų valstybei“ ir 
kitokie ,buržuazinės ideologijos“ aspektai, 
toli gražu dar nėra išnykę net po ketu
riasdešimt sovietų valdymo metų. Savo 
kalba ir tradicijjcm, estai turi daug dau
giau bendra su šalia esančiais suomiais, 
negu su rusais. Suomių radijo ir televizi
jos programos padeda skleisti vakarietiš
kas idėjas.

Ponas Vaino pareiškė susirūpinimą dėl 
tamprių ryšių tarp estų ir jų giminių už
sienyje. Jis pasmerkė estų emigracines or 
ganizacijas, su centrais daugiausia Šve
dijoje, už ardomosios veiklos literatūrą 
ir pridšsovietinės propagandos transliaci
jas. „Šiaurūs streikų kurstymai, Solida

LIETUVOS KATALIKŲ PROTESTAI
Vak. Vokietijos laikraštis DIE WELT 

(VI.8) pranešė, kad kelias dienas prieš 
popiežiaus vizitą į kaimyninę Lenkiją, 
Lietuvoje kilo smarkus konfliktas tarp 
sovietų valdžios ir katalikų (Bažnyčios. 
Daugiau kaip 36.000 katalikų iš 72 para
pijų pasirišę protesto laišką partijos ly
deriui Jurijui Andropovui, pareik&dami 
solidarumą su neseniai nuteistu kun. Al
fonsu Svarinsku.

Laikraštis pažymi, jog kun. Svarinskas 
buvo Lietuvos katalikų tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto vienas iš steigėjų. Jis bu
vo gegužės pradžioje nuteistas septyne- 
riems metams stovyklos ir trims metams 
tremties už tariamą priešvalstybinę ir an
tikonstitucinę veiklą. Telšių vyskupijos 
104 kunigai pareikalavo, kad partijos ly
deris Ainropovas paleistų kun. Svarinską 
ir nustotų persekioti Lietuvos tikinčiuo
sius.

Kunigai pažymi, kad kun. Svarinskas 
jokia antikonstitucine veikla neužsiminė- 
jo. „Katalikų komiteto“ steigimas nėra 
joks nusikaltimas, bet „kilnus ir humanita 
rinis aktas*.

Dėl popiežiaus pakvietimo aplankyti 
Lietuvą, valdžios atstovas Vilniuje pasa
kęs, kad jie girdėjo apie tai tik iš Vatika
no radijo. „Tas turėtų būti sutarta su mū
sų valdžios įstaigomis. Oficialiai mes nie
ko nežinome“.

SUĖMIMAI LATVIJOJE
Keston Koledžo žiniomis, šių metų ba

landžio mėnesį Latvijoje buvo suimtas jau 
nas žmogaus teisių aktyvistas Janis Rož- 
kalns. Jis yra kilęs iš Inešių kaimo, kur 
jo tėvai dirba „Kelias į komunizmą“ kol
choze. Pastaruoju laiku jis gyveno Rygo
je, kur dirbo elektriku ir turėjo ryšiį su 
Babtistų Bažnyčia.

1983 m. sausio 6 d. jo bute buvo pada
ryta krata, per kurią KGB konfiskavo 
šiek tiek literatūros. Jo žmona, būdama 
nėščia, iš baimės rimtai susirgo. Todėl 
jiedu su žmona nutarė prašyti leidimo emi 
gruoti.

(Po trijų mėnesių Janis Rožkalns buvo 
buvo suimtas ir apkaltintas antisovietine 
agitacija.

Š.m. vasario 7 d. Latvijoje be to buvo 
suimta Lidija Doronina ir teologijos stu
dentas Gederts Melngailis.

KALINAMI SAVALAIDININKAI
P.E.N. KLUBO (PRANEŠIME

Lietuvių savilaidos darbuotojai išvar
dinti P.E.N. Klubo Kalinamų Rašytojų 
bei Žurnalistų Komiteto pranešame, kuris 
buvo svarstomas gegužės mėnesį Veneci
joje įvykusiame pasaulinės rašytojų orga
nizacijos suvažiavime. Tai Balys Gajaus
kas, Gintautas Iešmantas, Povilas Peče
liūnas, Viktoras Petkus, Vytautas (Skuo
dis, dr. (Algirdas Statkevičius, Antanas 
Terlickas ir Julius Sasnauskas. Apie kali
namus lietuvius taip pat pasisakyta su
važiavimo mėtų. (Elta) 

rumo pavyzdžiu Lenkijoj“, Vaino tvirti
no, neturėjo pasisekimo, bet jis prisipaži
no, kad atsišaukimas, nedirbti kiekvieno 
mėnesio pirmąją dieną, tarp žmonių tik
rai buvo platinamas.

Atmesdamas kaltinimus, jog komunistų 
partija veda rusifikacijos politiką, ponas 
Vaino pabrėžė, kad rusų kalbos mokymas, 
dėl „socialinės, politinės ir ideologinės so
vietų žmonių vienybės“, turi būti sustip
rintas.

Mašinėle rašyti pogrindžio žurnalai ap
rašo slaptų demokratinių sąjūdžio veik
lą, kurių norai yra suorganizuoti referen
dumą, Jungtinių Tautų priežiūroje, pasi
rinkti daugumos gyventojų norimą politi
nę sistemą. Jie praneša apie dideles de
monstracijas Taline, Tartu, Pairo ir ki
tuose miestuose: buvo iškelta uždraustoji 
nepriklausomos Estijos vėliava ir girdėjo
si priešrusiški šūkiai.

Ši informacija paremta oficialiais pra
nešimais apie „didelius viešosios tvarkos 
pažeidimus“ ir suėmimus bei įkalinimus 
daugelio režimo politinių oponentų. Pasi
rodė žymių estų intelektualų pasirašyti 
atsišaukimai, kuriuose pasaulo bendruo
menė prašoma remti jų siekius. Tačiau, 
kai net ir drąsusis politinis kalinys. Juri 
Kukk, pradėjo bado streiką ir buvo žiau
riai nužudytas priverstiniu maitinimu, 
mažai kas Vakaruose tai paminėjo. Dabar 
pats ėstų komunistų partijos Lyderis pri
pažino kai kurias dabartinio režimo prob
lemas. Britanija niekad nepripažino de 
jure sovietų valdžios Pabaltijo valstybė
se, be, nežiūrint visų kitų, daugiau išgar
sintų pasaulio problemų, galbūt jau lai
kas prisiminti ir estus, — sako The 
TIMES.

PASAULYJE
— Prancūzija pareiškė, jog ji nenori, 

kad Jungtinių Tautų konferencija pales
tiniečių reikalu vyktų Paryžiuje. Už tai 
sovietų TASS apkaltino ją neturėjimu’ sa
vo nepriklausomos užsienio politikos.

— 67 metų Sir Harold Wilson, buv. D. 
Britanijos min, pirmininkas ir Darbo Par
tijos lyderis, išėjo į pensiją. Jis išbuvo 38 
metus parlamente, laimėjo 4 iš 5 parla
mento rinkimus.

— Australija sustabdė uranijaus parda
vimą Prancūzijai, kol ji nenustos vykdyti 
branduolinių bandymų Ramiojo vandeny
no pietuose.

— Nikaragvos gen. konsulas New Or- 
leanse, A. Alaro, kuris buvo 21 pašalintų
jų diplomatų sąraše, pasiprašė JAV-se po
litinio prieglobsčio,

— Išeinantis į atsargą, kariuomenės šta 
bo viršininkas, gen. E. Meyer, pareiškė, 
kad JAV turės vėl peržiūrėti savo politi
ką EI Salvadore ir, jei ateinantieji rinki
mai baigsis nauja netvarka, reikalui esant, 
pasiųsti savo kariuomenės dalinius. Ta
čiau, jo nuomone, ne kariniuose veiksmuo 
se, bet ekonominiuose ir politiniuose fak
toriuose glūdi dabartinių problemų iš
sprendimas.

— Kinija reabilitavo 1966-76 metų kul
tūrinės revoliucijos daugiau kaip 326,000 
aukų.

— Eurcpos parlamnetas siūlo sumažinti 
įvairius Bendruomenės vidaus prekybos 
suvaržymus, kurie kraštams kainuoja apie 
8 milijardus svarų metams.

— Libijos diktatorius pik. Gadafy lan
kėsi Saudo Arabijoj ir tarėsi arabų kraš
tų tarpusavio nesutarimų reikalais.

— Graikijos Prekybos laivyno ministe- 
ris uždraudė krašto pajūriuose vedžioti 
šutais ir leisti jiems braidyti jūroje. Nusi
žengusieji šunų mylėtojai bus baudžiami 
piniginėm baudom.

— Britų BBC Pasaulio žinių tarnyba 
perduoda žinias 37 kalbom, o Sovietų Są
junga išleidžia mažiausia 500 mil. svarų 
metams užsienio radijo transliacijoms 
trukdyti.

— Dalias, JAV, teismas nubaudė 5 mie
tais kalėjimo tris policininkus, kurie tar
dydami sumušė įtariamuosius policinin
ko nužudymu juodukus.

— JAV karo aviacijos bazės Upper Hey- 
fe/rde, D. Britanijoje, praplėtimas kainuos 
45 mil. svarų. Ten taikos demonstrantai 
vis reiškia savo protestus.

— Birminghamo. D. Britanijoje, krau
tuvėje buvo suimtos sovietų sportininkės, 
kurios pasivogė kojinių ir kosmetikos reik 
menų. Policija jų nenubaudė, bet tik įspė
jo.

— 24 m. A. Patersonui Paipworth (D. 
Britanijoje) ligoninėje padaryta antroji 
širdies persodinimo operacija. Pirmąją 
naują širdį jis buvo gavęs prieš 3 metus.

— Palestiniečių lyderis Arafatas apkal
tino Libiją kurstymu jo partizanų.

— Sovietų taikos aktyvistas, 32 m. Atek 
Sandras Šatravka, kuris praėjusiais me
tais buvo suimtas už parašų rinkimą peti
cijai, kad Sov. Sąjunga ir JAV panaikin
tų savo branduolinius ginklus, nubaustas 
3 metams kalėti Sibire.

— Prieš 1001 metus pirmasis europie
tis. Raudonasis Erikas, atplaukė į Gren
landiją. Ilgus metus sala priklausė da
nams ir dabar turi savo savivaldą. Kartu 
su Danija įsijungė į V. Europos Bendruo

menę, bet praėjusiais metais tos salos 
■0.000 eskimų nutarė išstoti iš Bendnuo- 
aenės. Dabar Europos parlamentas pri

ėmė tą jų nutarimą, nežiūrint tai, kad 
Grenlandija turi strateginės reikšmės NA 
TO kraštams ir saloj yra daug uranijaus. 
Be to, salos pakrantėse daug žuvies.

-— Afganistano valdžia paleido prancū
zų daktarą, 29 m. P. Augoyand. Jis buvo 
už šnipinėjimą nuteistas 8 m. kalėjimo. P. 
Augoyard dirbo prancūzų gydytojų gru
pėje, kuri teikė pagalbą sužeistiesiems 
kare partizanams ir krašto gyventojams.

— Vienas žymiausių JAV širdies per
sodinimo ekspertų, prof. Dr. N. Shunway, 
rako, kad pusė pacientų, kurie nuo 1968 
m. gavo naujas širdis, mirė 5 metų laiko
tarpyje, todėl širdies persodinimo opera
cijos turi būti vykdomos, kai nėra kitos 
išeities.

— Už prieš 3 metus nukankinimą mir
tinai vieno kairiojo sparno politinio kali
nio, Turkijoj 8 metus kalėjimo gavo 4 po
licininkai ir vienas policijos viršininkas.

— 8 m. kalėjimo nubaustas amerikietis 
nokslininkas P. Webster, kuris gyvenda- 
nas D. Britanijoje savo bute pradėjo ga
ilinti LSD narkotikais impregnuotus po

pieriaus lapelius. Jų jis buvo pardavęs 
už 150.000 svarų.

— Saudo Arabija įspėjo visus karalijoj 
gyvenančius nemusuLmonus, kad jie vie
šumoj prisilaikytų Ramadano mėnesio 
pasninko, kuris prasidėjo praėjusią savai
tę. Nusižengusieji bus deportuojami.

_  Italas plaukikas iš Korsikos nuplau
kė į Eibes salą. Nuotdhs — 42 jūrinės my
lios.

1



Poetas Bernardas Brazdžionis
LANKYSIS EUROPOJE

šių metų liepos mėnesį Europoje laiky
sis mūsų žymusis poetas Bernardas Braz
džionis. Pirmiau jis aplankys D. Britani
ją (žiūr. pranešimą 4 psi.), o po to vyks

į Europos Lietuviškųjų Stu'diju Savaitę 
Augsburge, Vokietijoje.

Praeitais metais atšventęs savo 75 me
tų amžiaus sukaktį, Bernardas Brazdžio
nis yra apkeliavęs daugelį kraštų. Iš Ka
lifornijos, kur jis yra apsigyvenęs, jis ap
važiavo šiaurės Ameriką. Buvo nuskridęs 
ir į tolimą Australiją. Vokietijoje ir Aust
rijoje yra buvęs karui baigiantis ir po ka
ro. D. Britanijoje, tačiau, nėra buvęs. Lai 
įmingu sutapimu, jis perslkris Atlantą ly
giai 50 metų po Dariaus ir Girėno Skry
džio, ir Anglijoje deklamuos savo kūrybą 
didingos sukakties dieną.

Bernardas Brazdžionis

Nemirtingoji
Nemirtingoji, tu esi visos
Mano kelionės įvedanti žvaigždė, 
Pilna pavasario |gyvybės Ir šviesos 
.Skrendi pirma, liei (krykščianti (kregždė.

Kad eičiau aš pro juodas bedugnes
Ir nenupulčiau, (galvai apsisukus, 
Kad eičiau ten, kur 'Jauki (tu (manęs, 
Kai (kalnus pups nepermatomas rūkas.

Ii’ riš seku tave visu keliu
Tenai, baltais (sparnais mane kur Įmoji, f— 
Ir su tavimi lengvai aš (mirt galiu 
Ir amžiais gyvas būt, Nemirtingoji!

MIRĖ ALGIRDAS S. LEONAS
Balandžio 28 d. Hanover, New Hamp- 

shire ligoninėje, JAV, mirė teisininkais Al 
girdas Silvestras Leonas, žinomo Kauno 
advokato prof. Petro Leono sūnus.

Gimęs 1904 m. gruodžio 21 d. Margela- 
no mieste, Turkestane, Algirdas Leonas 
1923 m. baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją 
ir 1928 m. Lietuvos universiteto Teisių 
fakultetą. Ilki 1944 m. Kaune vertėsi ad
vokato praktika. Sovietams okupavus Lie
tuvą, pasitraukė 'į Vokietiją ir 1947 m. 
emigravo į JAV, kur Baitiimorės mieste 
buvo fliieltuvių tremtinių draugijos pirmi
ninku.

F. NEVERAVIČIUS

Priešai
Pjesė

Veikėjai:
. Antanas BRAZDŽIUS — pasiturįs ūkininkas, 
knygnešys — 45 m.
2. Angelė — Brazdžiaus žmona — 28 m. am.
3. Marcė — Brazdžiaus duktė, Angelės podukra 
— 19 m a.
4. Maryėiukė — Brazdžiaus duktė. Angelės poduk
ra — 16 m. a.
5. Laurynas — dailidė, kontrabandininkas, knygne
šys — 29 m. a.
6. Kunigas Vikaras — knygnešys — 26 m. a.
7. Kurmienė — Brazdžių kaimynė — per 40 m. a.
8. Lapelis — dvaro raštininkas — 35 m. a.
9. Kaminskas — ūkininkas, Brazdžių kaimynas — 
60 m. a.
10. Kunigas Klebonas — 60 m. a.
11. Uršulė — kleibono šeimininkė — per 40 m. a.
12. Jonis — Kaminsko sūnus, muzikantas — 22m.a.
13. Smuklės padavėja.
14. Vaikinai, merginos.

Veiksmas vyksta Žemaičiuose, pasienio kaime ir 
bažnytkaimy, spaudos draudimo metu, apie 
1890-1900 m.

Prologas
Scenovaizdis: Vėlybas ruduo. Naktis. Medinė 

koplytėlė (kryžius) prie kelio, apaugusi krūmais. 
Medžių kupstas gilumoj. Tolimi šūviai. Paskui tyla. 
BRAZDŽIUS: (prieina prie krūmų nešinas ryšu

liais. Meta juos žemėn, pats atsigula ir klauso

HAUJOSKNYGOS
KAI (VARGAI 

VARTELIUS (VARSTĖ...
Vyresnės kartos rašytoja ir poetė Bro

nė Buivydaitė-Tyrų duktė, (g. 1895 m.) 
parašė naują knygą KAI VARGAI VAR
TELIUS VARSTĖ (Vaga, Vilnius, 1982). 
Apie ją žurnale „švyturys“ rašo Valerija 
inčiūraitė.

— Supama gražios Anykščių gamtos, 
toli nuo literatūrinio triukšmo gyvena dar 
praeitame šimtmetyje gimusi raižytoja ir 
rašo knygas jaunimui. Bronė Buivydaitė
— viena iš tų stipriųjų lietuvių moterų, 
labai iŠ toli, laibai nelengvai atsinešusi 
priesaiką sau: bet kokiomis sąlygomis būti 
reikalinga žmonėms. Ir vykdanti šį prie
saką talentingai — niaują Aukštaitijos že
mės išaugintos rašytojos knygą, skaičiau 
su dideliu malonumu ir atpažinimo grau
duliui. O juk nieko ypatingo toje atsimi
nimų knygoje, rodos, nėra, šykštu stiŲsti- 
stilistinių puošmenų, žmonių gyvenimas 
taip pat labai paprastas, netgi pilkas. Kas 
dieniai rūbai, vos pažilintas valgis, šalia 
puošnios bažnyčios susigūžusi trobelė. Jo
je — be maitintojo likusių moterų kasdie 
nybė... Tai kas gi čia taip patraukia ir 
žavi?

Alk, tai ir bus ta nepastebimai tarp ne- 
Įmantriu eilučių sruvenanti lyrinio talen
to šviesa-. Rami, geraširdiška.

„Ilgai žiūrėjau pro vaikystės langą ir ra 
Išiau. Prikėliau iš kapų pažįstamus, varg
šus žmones, prisiminiau įvykius“, — sako 
•kitoje knygoje rašytoja. Skaitai apysaką 
ir stebiesi reta atmintimi, pastabumu ir 
mokėjimu tą pilką buitį, tuos žmonių var
gelius taip tiksliai, bet neįkyriai išsakyti. 
Su nepakartojamu aukštaitišku koloritu, 
labai saikingai, paširamstant tarmiškais 
žodeliais („ė naktį...“, „ė dabar...“), su 
tuo mūsų liaudies žmogui būdingu oiptimiz 
mu, teisingumu. Su didele meile jiems, su 
vienytiems kažkokios šventos būtinybės 
remti vienas kitą, stiebtis į šviesą, be ran
ki; laužymo eiti didelę gyvenimo mokyklą. 
Gražiai pradėti ir tauriai ją baigti. 
(„Toks ir gyvenimas — kaip muselės vė
lyvą rudenį: kol saulutė, tai dar birbiu, o 
šaltesnis spustelės, ir pasibaigs muzika...“

Netgi apie gyvenimo pabaigą kalbama 
■ramiai. Lyg paskutinė, šilta skarele apsi
rišusi mėgstamų vaizduoti gerų senučių 
saulė bėgtų per rudens ražienas ir šypso
tųsi savo žmogui. Paglostydama, kartu 
paverkdama, kai jis serga, gydosi, kai lai
dojamas. Elgetauja, uždarbiauja, meldžia
si. Ir darbą dirba-, šakų rinkimas žiemai, 
linų brukimas, vilnų karsimas, plunksnų 
plėšymas, vaistažolių rinkimas, verpimas, 
siuvimas, siuvinėjimas — tai tik maža 
dalis tų darbų, kurie ir sudaro šių moterų
— nuo mažų mergyčių iki senučių — gy
venimo esmę. Tas „smulkmenas“, be ku
rių nėra ir jų pačių. Prošvaistės — ilgai 
lauktų laiškų skaitymas, retesnio valgio 
gaminimas po žiemos darbų, savaitgaly, 
lindimas duonkepiu pečium „atausti“. Tai
kiai rankas sunėrę, žygiuoja vargai ir šir
dingumas, nepritekliai ir raminanti laukų 
giedra, upelio virvenimas, pūgos ir pievų 
žydėjimas. Tačiau gamtos vaizdais ne- 
piktnaudžiauijama. Susi teik i am daugiau 
ties žmogum ir jo buitim — Genute, ku
rios akimis į viską žiūrima, ir bobutė, 
namų geroji dvasia, — bene ryškiausi pa
veikslai autobiografinėje apysakoje.

Kaip grūdinosi šiame kasdienybės žaizd 
re busimoji rašytoja?

Kaip ir dauguma to meto moterų. Tik

si. Netolimais trakšteli užminta šaka. Jis tyliai 
švilpteli. Atsiliepia toks pat švilptelėjimas).

LAURAS: (nešinas ryšuliu, meta jį greta Braz
džiaus, pats irgi gula. Atsikvėpęs, nuslopintu 
balsu): Pro pat ausį kulka prazvibė. Maža be
trūko — būtų velniai mano dūšią griebę.

BRAZDŽIUS: Neminėk piktojo šią valandą. 
LAURAS: žegnokis, kad nori...
BRAZDŽIUS: (nusiima kepurę ir žegnojasi): Pra

vartu ir tau... Su Ponu Dievu nesipyk... Ties 
kryžium esi... Ana ten per lenkmetį sušaudy- 
jųjų kapeliai irgi...

LAURAS: (padvejojęs, nusitraukia kepurę ir žeg
nojasi): E, šuniškas gyvenimas!

BRAZDŽIUS: Nori poniško — būk ponas. Kiek
vienam gyvenimas — kam koks skirtas.

LAURAS: Skirtas... Kas man skirs. Noriu — einu, 
nenorėsiu — neisiu.

BRAZDŽIUS: Kur antrasis maišas?
LAURAS: Kur bus! Kai ėmė poškinti, dėjau į 

krūmus kulnims palengvinti.
BRAZDŽIUS: Su knygom ar su tavoru?
LAURAS: šuniui ant uodegos tos knygos! Kokia 

nauda iš jų? Kunigėlis ačių pasakys — ir vi
sas balius!

BRAZDŽIUS: Pasakysiu tau šit ką: durnas tu, Lau
rai, per visą skersą pilvą. Būtum tavorą metęs, 
tai pagraničninkai radę pamanytų, kad šiaip 
šmugelininkai prasigaut norėjo. O dabar radę 
knygas, sutankins sargybas — ir nė nemanyk 
pralįsti.

LAURAS: Ir šiaip pro čia daugiau nebeisim. Pro 
Gužynės pievas trauksim

BRAZDŽIUS: Eisim jau, ar ką? Padėk man užsi
krauti maišus.

(Susikrauna ryšulius, išeina).
Uždanga.

EUROPOS LIETUVIS

gal kiek atkakliau, kiečiau lenkė ją prie 
žemės ir nepajėgė nei priplakti, nei sulau
žyti vargdienės dalia. Nuo ankstyvos vai
kystės — nė valandėlės be darbo! Taip 
reikia. Toks gyvenimas. Net geroji bobutė 
čia nepalenkiama.

„Ankstyvas rytas. Bobutė ir Genutė 
ruošiasi į mišką šakų rinkti.

— Bobute, tai nors šitą vieną dienelę 
pralėiskim, — dar prašo Genutė, timpčio
dama žemyn išaugtą puisvilnonę mėlyną 
suknelę (buvo iki pusės blauzdų, o dabar 
vos kelius uždengia, labai negražu),, o 
rudos didelės akys jau pilnos ašarų. — 
Man rankas ir pečius sopa, o kojos kaip 
pagaliai. Ir tamstai kojas sopa, o dar šian 
dien taip toli reikės eit, gal bent kokie 
Keturi varstai bus...

— Nebus, nebus keturių, gal truputėlį 
daugiau kaip trys. Eisim, vaikeli, — stoja
si bobutė ir velkasi vatinuką“.

Neaplenkia rašytoja ir tikrai sunkių, 
nekasdieniškų, netgi tragiškų išbandymų, 
toli iš „įtrobelinio“ akiračio išbėgančių 
įvykių bei reiškinių. Čia pat, už keiasde- 
šimties žingsnių, teisiama prievarta ište
kinta ir vyrą nunuodijusi moteris. Kyla
ma prieš valdžią. Areštuojami „cicilika-i“. 
O varge — tiioj tuoj pasirodys juodaišim 
čia-i ir nežinia už ką išpjaus taikius mies
telio gyventojus...

Atlaikė vargelius Buivydų moterys. Ge
nutė, kur nuiik'dama laiko, kibo į knygą. 
Mokėsi, sesutes globojo, augo. Ir štai jau 
per anf-iDta jai dulkinoje gatvėje — šau
kia gyvenimas „už vartų“.

O maždaug po de'šimtmečio, 1921-aisiais 
jaunutė mokytoj a, atvažiavusi į Kauną, 
sustoja Laisvės alėjoje, prie „Spaudos fcn 
do“ knygyno. Lar.lge — knygutė: „Tyrų 
dii':tė. Vasaros šnekos. Eilėraščiai“.

Bet šis epizodas — jau iš būsimos ra
šytojos Bronės Buivydaitės knygos. Juo 
prasideda dar vienas būsimos prozininkės, 
pedagogės ir poetės — pirmosios moters 
Lietuvoje, išleidusios savo eilėraščių kny
gą, gyvenimo tarpsnis.

Palinkėkime didelius dvasios lobius su
kaupusiai Paišytojai sveikatos. Visa kita, 
kas reikalinga kūrėjui, ji turi.

Valerija (Inčiūraitė

Atsiųsta paminėti
Pasaulio lietuvis, Nr. 5, 1983 m. gegužė. 

PLB Valdybos leidžiamas iliustruotas mė
nesinis žurnalas. Red. Bronius Nainys, 
Chicago, IL, USA.

Mūsų Vytis, Nr, 1, 1983 m. Akademinio 
Skautų sąjūdžio leidžiamas žurnalas. Re
daktorius J. Kapačinskas ir kt.. Chicago, 
IL, USA. Mėtinė prenumerata 7 dol.

Elta, Nr. 57, 1983 m. balandis. Lietuvių 
informacijos prancūzų kalba. Šiame nu
meryje — Europos parlamento rezoliuci
ja apie padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje. Redaguoja B. Venskuivienė, Pary- 
iius.

LIETUVA, Nr. 1-190, 1983 m. sausis-ba- 
lanldiis, Filatelistų draugijos biuletenis, 
skirtas Dariaus - Girėno Atlantinio skri
dimo 5,0 metų sukakčiai, šį numerį pa
ruošė J. Adomėnas ir A. Beteška. Prenu- 
menalta 5 dol. metams. Užsakymus priima 
A. Žakas, 5723 South Merrimac, Chicago, 
IL. 60638, USA.

BALTIC NEWS, No. 1, March, 1983. 
Quarterly Newsletter of the Estonian, 
Latvian and Lithuanian peoples Associa
tion (HELP). Baltijos tautų žinių biule
tenis, anglų kalba leidžiamas Tasmanijo- 
je. Adresas: P.O. Box 272, Sandy Bay, 
Tasmania 7005, Australia.

Su lietuviais 
lįasaulfĮįe

MIRĖ V. TALLAT-KELPSA
Gegužės 9 d. Čikagoje mirė agr. Vado

vas Tallat-Kelpša, buv. Klaipėdos krašto 
valdavimo dalyvis, visuomenininkas ir 
skautų veikėjas.

DRAMOS PREMLTA 
A. LANDSBERGIUI

JAV LB Kultūros tarybos Dramos kon
kurso premiją (2000 dd.) laimėjo Algir
das Landsbergis už veikalą „Onos veidas 
— apyjuodė komedija su properšomis“.

Konkursui buvo gauta 13 rankraščių.

KUN. P.M. URBAIČIO MISIJA
Brazilijoje leidžiamas laikraštis MŪSŲ 

LIETUVA (V.19) pranešė, kad kun. Pet
ras M. Urbaitis išvyksta į šiaurės Ame
riką ir Eurcpą su svarbia misija. Jis tu
rės išiplatinti Sao Paule išleistas knygas 
ir paieSkoti „kultūrininkų — talkininkų, 
norinčių apsigyventi Brazilijoje“. Kun. 
P. Urbaitis pasakė: „Tikiuosi surasti sau 
ir kitiems senesniems kunigams pavaduo
tojų“.

DAR VIENA AKTORĖ
Čikagos universiteto dramos studentė 

Laima šulaitytė kovo mėnesį vaidino vie
ną svarbiausiųjų rolių šekšipiro „Midsum
mer Night s Dream“ veikale, kurį pasta
tė Čikagos Daley Community Players gru
pė. Ji taip pat vaidina Illinois universite
to statomuose vaidinimuose, o laisvalaikių 
dirba Čikagos Premier Society kaip tech
niška darbuotoja.

LENA VALAITIS PAGIMDĖ (SŪNŲ
Kaip praneša Vokietijos spauda, pasi

žymėjusi estrados dainininkė Lena Valai
tis pagimdė sūnų. Jau keturi metai ji yra 
ištekėjusi už antro vyro, žaislų fabrikan
to Horst Juelssen.

Cezario operacijos būdu pagimdytas 
berniukas yra 3700 gr. svorio ir 53 cm. il
gio. Pati Lena dabar yra 39 metų am
žiaus. Iš pirmų vedybų ji turi sūnų Mar
kų, kuriam šiuo metu yra 9 metai.

Mūsų tautietė prieš dvejus metus buvo 
laimėjusi Europos televizijos dainų festi
valyje antrą vietą. Jos įdainuotos plekš
telės yra paplitusios visame pasaulyje.

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ (SINODAS
Liepos 1-3 dienomis Čikagoje įvyks Lie

tuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios iš
eivijoje Sinodas, kurio darbotvarkėje nu
matyta Šv. Raišio skaitymas, paskaitos, 
pranešimai ir Vyriausios Tarybos linki
mai.

Sinodas vyks Tėviškės parapijos bažny
čioje, 6641-45 South Troy Street, Chicago, 
IL, 60629, USA.

TOMAS (VENCLOVA AMERIKOS 
ŽURNALE

Amerikiečių žurnalas „The New York 
Review“ (III.31) išspausdino rašytojo To 
mo Venclovos straipsnį apie sovietinę cen
zūrą „The Game of the Soviet Censor“. 
Jame autorius gvildena sovietinio cenzo
riaus psichologiją ir rašytojų pastangas 
įvairiais būdais pralįsti pro jo varžtus.

i PAVEIKSLAS

Scenovaizdis: Brazdžių seklyčia. Ties valgiais ap
krautu stalu stovinioja vyresnybė — svečiai, 
kažko lūkuriuodami. Dvi kraičių skrynios ap
sėstos jaunimo,’kiti stovinioja.

MARYČIUKĖ: (įpuola iš priemenės, tempdama 
už rankos Jonį): Pagraik, pagraik, Joni! Pa- 
graik kadrilių! Būtinai, būtinai!

JONIS: Atstok, Maryčiuk!... čia dabar... Pagrai- 
siu ir pats...

MARYČIUKĖ: Ne, ne... Tu ir vėl pabėgsi į trobą 
blynauti. Pagraik tuoj! (tempia jį prie kėdės 
šalia krosnies).

JONIS: Kad tave kur... (pamiklinęs pirštus armo
nikos klavišais, užtraukia šokį.

šokis
(Norint išlaikyti epochos stilių — šokis kad
rilius, labiausiai anais laikais paplitęs kaimuo
se — savotiškai sukaiminintas skalinys iš dva
rų. Šokio metu vyresnybė žiūri į šokančius — 
pantomima, šokiui besibaigiant — šuns loji
mas už scenos).

KURMIENĖ: Tai jau bene kunigėlis bus atkakęs... 
BRAZDŽIUS: (Išeina į priemenę ir tuoj grįžta su 

kunigu vikaru).
BALSAI: Kunigėlis, kunigėlis atėjo... (Jonis nutę

sia posmą ir sustoja griežęs — šokėjai sustoja 
šokę).

KUN. VIK.: Garbė Jėzui Kristui!
BALSAI: Ant amžių amžinųjų...

KUN. VIK.: Sveiki, sveiki... (Vyresnybė prieina 
prie jo sveikintis, bučiuoja jam ranką). Tai 
svetelių kiek pas Brazdžių! sveiki!

(Bus daugiau)
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SAVAITGALIO PABIROS
BRANGIŲJŲ PAVEIKSLŲ SUKČIAI 

1911 metais mažiausia šeši turtingi ame 
riktelia! siumckėjo po 300,000 dolerių už 
„Mona Lisos“ priveiksią. Visi jie didžia
vosi tuo pirktiniu, nes nežinojo, kali tie 
paveikslai yra gudraus ir gero kopijuoto
jo Aivo čamdrono darbas. Jie tikėjo turį 
Leonardo dla Vinci Mona Lisos originalą,, 
nes tais metais tas garsusis meno kūrinys 
Paryžiaus Luvro muziejuje buvo pavog
tas.

XX amžaus pradžioje brangiųjų paveiks 
lų rinkoje savo sukčiavimais ypač pasižy
mėjo Eduardas de Valfiemo, vadinęsis 
markizu, ir jo bendradarbis Oandronas.

Savo karjerą „markizas“ Valfiemo pra_ 
dėjo pardavinėdamas turtinigcms Argenti
nos malTėms senųjų meno meistrų netik
rus paveikslus. siūlydamas pirkti tuos 
„originalus“ ir dovanoti bažnyčiomis, kaip 
memoraiinius palikimus.

Čandrci.ias, buvęs paveikslų restauruoto 
jas, pats pradėjo pielšti ispanų dailininko 
B.E. Murillo paveikslų kopijas.

Kai Argentinoj pasivedė jau perdaug 
tų „Morillų“, abu draugeliai turėjo sku
biai ‘keltis į Meksiką, ir ten Valfiemo su
galvojo naują pardavimo techniką. Čand- 
rono nupieštas kopijas jis slaptai nuneš
davo į paveikslų galeriją ir ten turėjo bū
dų pritvirtinti jas kitoje pusėje origina
lų. Atvedės pirkėją, parodydavo paveiksią 
ir, jei klientas’ norėdavo pirkti, liepdavo 
pasirašyti kitoje pusėje, kad nusipirkęs 
būtų užtikrintas originalo tapatybe. Ži
noma, pirkėjas pasirašydavo amt tos kopi
jos.

Kiek tie sukčiai užsidirbo pinigų, nėra 
žinoma, bet, atrodo, daug, nes po kiek lai
ko jie persimetė į patį Paryžių. Čia pra
dėjo pardavinėti iš Luvro „pavogtus“ pa- 
veikslus. Savo klientus aprūpino suklas
totais dokumentais, slaptais Luvro muzie
jaus pranešimais apie pavogtus paveiks
lus ir jų pakeitimą kopijomis.

Po trejų metų, Valfiemo, čainldronas ir 
kiti trys jų patikimieji, įtikino vieną tur
tingą amerikietį, kad jie gali parduoti jam 
pavogtą Mona Lisos originalą. Aišku, jie 
pardavė jam vieną Čanidrono kopiją. Tas 
pasisekimas paskatino juos paleisti į rin
ką visą eilę Mena Lisos „originalų“ ir pa
vogti iš Luvro tikrąjtį paveikslą.
Pasamdytas biuivo vienas italas vagišius, 
Vincento Perugija, kuris anksčiau, kaip 
stikliprius, dirbo muziejuje, įtaisant stik
linę apsaugos dėžę Mona Lisos originalui. 
Perugija gerai žinojo, kaip tas paveikslas 
pritvirtintas.

1911 m., rugpjūčio 21 d., pirmadienį, kai 
galerija buivo uždaryta valymui, Penugija 
ir kiti du jo pagelbininkai, prieš tai visą 
parą išbuvę pasirlėpę viename vidaus san 
rtėlyje, apsirengę kaip valytojai įėji į Car 
re saloną, pasiėmė 18 svarų paveikslą ir 
išėjo.

Tačiau Valfiemo sukčių grupė nespėjo 
parduoti Mona Lisos originalo, nes Peru- 
gija pats i į pavogė iš jų ir 1913 m. lapkri
čio mėn. pasiūlė pirkti vienam brangiųjų 
paveikslų pirkliui. Tas pranešė policijai. 
Perugija atsisėdo į kalėjimą, o paveikslas 
bpvo grąžintas į Luvrą.

Po Amerikos pilietinio karo, buvęs ver
gas juodukas Rufas užeina pas šalia gyve
nantį savo peną ir sako:

— Sveikas, kaimyne! Aš dabar esu lais
vas ir gyvenu neblogiau už tave.

— O. ne! Tu dar neturi tokio gražaus 
arklio, kaip mano bėris, — šypsosi kaimy
nas.

Po kiek laiko Rufas atjoja ant puikaus 
širmio:

— Žiūrėk, kaimyne, — giriasi juodukas, 
— dabar tai mes tikrai lygūs!

— O. ne! Tu dar neturi tokio didelio 
■namo, — sako buvęs jo ponas.

Po kelerių metų Rufas atvažiuja pora 
arklių ir rodo baitus dantis:

— Dabar tai tikrai aš už tave geriau 
gyvenu!

—(Kodėl gi tu taip manai? — klausia 
kaimynas.

— Turiu puikius namus, porą gražių 
arklių, o, svarbiausia, neturiu kaimyno 
negro, — garsiai juokiasi juodukas.

Kaimynas tyli.

Dabar vištoms nebereikia tupėti ant 
kiaušinių — jas išperi inkubatorius.

(Iš paskaitos)
Mano telefonas blogai kalba.

(Iš skundo)
Mėgstu maudytis ten, kur negalima 

skęsti.
(11 nuogirdų)

Tigrai — dideli ir pikti žvėrys, todėl 
juos uždaro į zootegijos sodą.

(Iš mokinių rašomųjų)
Mano svajonė — iSšckti iš parašiuto.

(Iš mokinuko rašinio)
Lengvaatlečiai pradėjo plačiai naudotu 

stadiono paslaugomis.
(Iš netaisytų rankraščių)

„šluotos“ auksinės mintys

FARMERIS BĖGIKAS
Cliff Young, 61 metų Australijos Tarme- 

ris, kuris treniravosi vaikydamas karves 
apsiavęs sunkiais guminiais debatais, lat- 
mėjo 875 km. Sydney - Melbourne lenkty
nes. Jis šią distanciją nubėgo per penktas 
dienas 14 vai. 35 minų nugalėdamas tarp 
kitų ir pasaulio čempioną 1000 mylių dis
tancijoje vokietlį Siegfried Bauer, kuris 
atbėgo trečiuoju 12 valandų po laimėtojo

..

2



1983 tm. birželio į!7 d. Nr. 124į(I661) EUROPOS LIETUVIS

Stuttholfo stovyklos kaliniai
40 M. \NUO LIETUVOS (POLITINIŲ

1943 m. pradžioje, kai po Stalingrado 
katastrofos vokiečių armija traukėsi iš 
Rusijos, Liebuiva ypač sunkiai juto okupa
cinės valldžics slėgimą. Didėjo krašto ūki
nis iišinaudcjimias, gestapo galia. Jaunimas, 
gaudomas darbams Vokietijoje, slapstėsi. 
Augo neramumas. O kai naciai, nepaisy
dami tarptautinių nuostolių, paskelbė 
Lietuvoje mobilizaciją — pasipylė atviri 
pioteEtai. Nestojo nei vienas vyras — jei 
bent luošas, paliegęs... Nepamirštama: Lie 
tuiva liko vienintelis vokiečių okupuotos 
Europos kralšltas, nesudaręs nė vieno SS 
dalinio!

Nepakesdami tokio afronto, naciai pa
siuto. Kovo 16—17 bruituaiiai uždarė Vil
niaus universitetą, aukštąsias mokyklas. 
Prasidėjo masiniai suėmimai. Be tardomo, 
teismo, gestapo suėmė 46 asmenų grupę 
(daugiausiai rezistencijoje pasireiškusius 
žmones): tarėjus — profesorių Vladą Jur- 
gutį, ministrą Mečį Mackevičių. Praną 
Germantą — Meskauską, pulkininką Juo
zą N-araką, majorą Stasį Puiodžių, rašyto
ją profesorių Balį Sruogą, istoriką Antaną 
Kučą, žurnalistą Mečj Mackonį, kunįgus 
Stasį Ylą ir Alfonsą Lipniūną, kelis aukš
tus pareigūnus bei karininkus, Vilniaus 
vicefourmistrą majorą Bronių Grigą, Šiau
lių apskrities viršininką Joną Noreiką, ke
lis įvairių profesijų atstovus, šie politi
niai kaliniai buvo skubiai nugabenti į 
Vokietiją niekas nežinojo, kas jų laukia.

Tačiau nacių stropiai saugoma paslap
tis ėmė aiškėti, kai netrukus prasiveržė 
žinia apie vieną po kito mirusius kalinius. 
Sužinota1, kad jie laikomi Štuthofo kon- 
centracjos stovykloje netoli Gdansko. Pen 
kių savaičių bėgyje mirė iš jų devyni: 
Puodžius, gimnazijos direktoriai Kazys 
Bauiba ir Zigmas Masaitis, Antanas Ja- 
nuševičius, teisininkas Kerpė, Bronius 
Grigas, Algirdas ir Vytautas Tumėnai.

Visuomenėje kilo panika, bet jokios pa
stangos kalinius išleisti nepadėjo. Jie at
sidūrė Himmlerio žinioje. Vėliau paaiš
kėjo, kad jie buvo suimti Lietuvos komi
saro Rentelno įsakymu visus sušaudyti. 
Nuo vykdymo sulaikė karo komendanto 
Justo ir kitų įtakingų asmenų intervenci
ja: esą sušaudymas sukeltų krašte nera
mumus, kurie pakenktų kariuomenės ope
racijoms. Kaliniams buvo kiek pagerintos 
kalinio sąlygos, suteikiant ,,-Ehreshaeft- 
Imige“ (garbės kalinių) statusą. Po karo 
prie kiekvieno kalinio pavardės bulvo Stut 
thofe rastas vienodas tekstas, iš kurio pa
aiškėjo, kad jie laikomi kaip Lietuvos 
įkaitai.

1945 metų sausio pradžioje Balys Sruo
ga rašė iš Stuitthofo: („Apie mus) oficia
liai kalbama — Lietuvos įkaitati... Esu 
įkaitas už mūsų tautą, ir tos aukos suvo
kimas palengvina man 'gyvenimą"...

Kokias kančias tie „garbės kaliniai“ ken 
tėjo, sužinota tik karui pasibaigus. Badas, 
šaltis, parazitai, ligos, sadistų prievaizdų 
mušimai, žiaurumas, panieką, nepakelia
mai sunkūs darbai. Sveiki žmonės čia 
greit virsdavo invalidais, gyvais skeie- 
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BRITANIJOJE
DARBO (PARTIJOS AGONIJA

Tokio pralaimėjimo Britų Darbo Par
tija neturėjo per paskutinius 50 metų, — 
rašo laikraščiai, skelbia radijas ir televi
zija. Kokia yra tokio pralaimėjimo prie
žastis ar priežastys?

Tuojau po rinkimų girdėjau vieną radi
jo komentatorių išreiškiant nusistebėjimą, 
kaip konservatoriai su krašte esančiais 
trimis su puse milijono bedarbių, ir re
kordiniais biznio firmų bankrotais, galė
jo iš viso laimėti rinkimus, jau nekalbant 
apie jų didelę persvarą?

Atsakymą davė ta pati radijo stotis po 
kelių minučių žinių biuletenyje: konser
vatorių laimėjimu džiaugiasi Amerika, 
Europos Bendros Rinkos valstybės, Japo
nija ir net Kinija, gi darbiečių pralaimė
jimą apgailestauja Sovietų Sąjunga.

TaS jokiu būdu nerodo, kad Britų Darbo 
Partija, yra Sovietų Sąjungos šalininkė. 
Bet jos rinkiminė programa, ir kai, kurių 
vadų pasisakymai daugiau pataikavo So
vietų Sąjungai, negu Amerikai ir jos są
jungininkams Europoje. Net pats partijos 
vadas M. Foot'as savo kadencijos metu 
nerado reikalo apsilankyti Amerikoje, o 
tik RUsijoje.

Darbiečių rinkiminis manifestas reik?,, 
lavo pasitraukti iš Europos Bendros Rin
kes ir penkių metų bėgyje išmesti visus 
atominius ginklus, neatsižvelgiant į tai, ką 
Rusija darys. Kai kurie darbiečių vadai 
su tuo nesutiko, bet per rinkimus turėjo 
'manifestą ginti, nes tai buvo Partijos va
dovybės priimtas dokumentas. Aišku to
kiam gynime nebuvo nuoširdumo, ką pa
stebėjo rinkėjai.

Paskutinių kelių metų laikotarpyje Bri 
tų Darbo partiją infiltravo kraštutiniai 
kairieji ir partija neturėjo stipraus vado, 
kuris būtų pradėjęs tą infiltraciją sustab
dyti. Britanijos rinkėjai nemėgsta kraštu- 
tinulmų. Parlamente, yra reikalinga stipri 
opozicija genam krašto valdymui, bet šiuo 
metu to nesimato. Konservatoriai turi 144 
parlamento atstovų persvarą už visas kitas 
kitas partijas kartu sudėjus. Reiškia po
nia Thatcher gali daryti, ką nori, nes opo 
zicija yra bejėgė.

Žinoma, konservatoriai elgsis taip, kad

KALINIŲ TRAGEDIJOS 

tais, klipatais, deginamais krematoriume. 
Be šių „garbės kalinių“ lageryje kentėjo 
ir daugiau, moterų ir vyrų, daugybė žydų.

Sausio mėnesio gale, sovietų tankams 
artėjant, sumanyta kalinius evakuoti 'į 
vakarus; 1.6100 kalinių kolona, kurioje bu
vo mūsiškiai, buvo varyta per sniego pus
nynus po Kašubų žemę. Keliai liko lavo
nais nukloti, nes pusgyvius, Skarmaluo
tus, bėveik basus, kurie jau paeiti nebega
lėjo, esesninkai vietoje šaudė. Per tą eva
kuacijos golgotą šiltine mirė daktaras Ger 
mantais ir kunigas Lilpniūnas. Sargybai 
išbėgiojus, kas dar buvo likęs gyvas, at
sidūrė jau ru'sų okupuotoje teritorijoje.

Ištisa tragiškų įvykių lavina nustelbė 
atminimą šio liūdino Tautos sūnų likimo. 
3 uos prisimename dabar, suėjus keturias
dešimčiai metų. VJD.S.

LIETUVOS POLITINIAI 
KALINIAI |— KAITAI, 

VOKIEČIŲ (SUIMTIEJI 
1943. III. ;16—17

1. Bauba Kazys, 1908 — 1943, užmuštas 
Stutthofe.

2. Blažys Vincentos, 1895 — 1973. Lie
tuvos kariuomenės pulkininkas, mirė Šve
dijoje.

3. Btredikis Juozas, 1885 — 1950, far
maceutas ir diplomatas, mirė Lietuvoje.

4. ’ Budrys IgnaS, 1885 — 1943, agrono
mas, mirė Stutthofe 1943.

5. Buragas Petras, 1899 —? Liet, kariuo 
menės kapitonas, išėjęs iš Stuitthofo, rusų 
suimtas ir sunaikintas.

6. Butkus Vladas, 1908 ------ , mokyto
jas, gyvena Lenkjoje.

7. Čiulberkis Jonas, 1914 — —, žurnalis
tas, valdininkas, gyvena JAV.

8. Darginavičius Adolfas, 188? — 1892, 
inžinierius, mirė Lietuvoje.

9. Dahginaivičius Vladas, 1918 —?
10 Germantas — Meškauskas Pranas, 

1903 — 1945, švietimo tarėjas, išėjęs iš 
Stuitthofo, mirė šiltine.

11. Grigas Bronius, 1902 — 1943, Liet, 
kariuomenės majoras, mirė Stutthofe.

12. Janulševičius Antanas, 1885 — 1943, 
mokytojas, matematkas, mirė Stutthofe.

13. Jurgutis Vladas, kunigais, profeso
rius, ekonomistas; Steigiamojo seimo na
rys, 1885 — 1966, mirė Lietuvoje,

14. Kantvilas Aleksandras, 1920 ------ ,
dailininkas gyvena Tasimanijoje.

15. Katinauskas Jonas, 1905 — 1973, 
ekonomistas, mirė Lenkijoje.

1-6 Kerne Petras, 1900 — 1943, teisinin
kas, mirė Stutthofe.

17. Kiškis Petras, 1900 — ?, teisininkas,, 
rusų suimtas ir sunaikintos.

18. Kriaučiūnas Mečys, 1914 — 1970, tei 
sinainkas, mirė Lietuvoje.

19. Kučinskas (Kučas) Antanas, 1900 
—, istorikas, universiteto profesorius gy
vena JAV.

20. KuprėnaS Kazys, 191'5------ , gyvena
JAV.

21. Lįpniūnas Alfonsas, 1905 — 1945, 
kunigas, mirė Šiltine išėjęs iš Stutthofo.

po penkerių mietų laimėtų ir sekančius rin 
kimus, bet tas priklausys nuo to, air Dar
bo Partija pajėgs išsiristi iš dabartinės 
agonijos. Kai kurie komentatoriai galvo
ja, kad ir 1979 metų rinkimus darbiečiai 
laimėjo konservatoriams. Ar ta padėtis 
pasikeis per sekančius penkis metus?

Jau prasidėjo naujo Darbo partijos va
do rinkimai ir kandidatų netrūksta. Taip
gi prasidėjo išeiti į viešumą tų kandida
tų programų skirtumai, kurie taip paken
kė darbiečių paskutinei rinkiminei akci
jai. Ar vėl nepasikartos senos klaidos? O 
gal Liberalų ir Socialdemokratų alijainsas 
■nerims pagrindinės opozicijos relę? Bet 
aliiansaš irgi neturi vieno vado.

Ta vado rolė gal ir yra pati svarbiausia, 
svarbiau negu partijų programos, nes opo
zicijos vadas turės lygintis su Margaret 
Thatcher, kuri žino, kur eina, ko siekia 
ir nesvyruoja savo nusistatyme.

M. Bajorinas

LIETUVIS PONIOS THATCHER 
KABINETE

Po rinkimų Margaret Thatcher padarė 
daug pakeitimų Britanijos min. kabinete. 
Mums įdomus yra Leon Brittan’o pasky
rimas Vidaus Reikalų ministeriu, vietoj 
iki tcl buvusio William Whitelaw.

Leon Brittan yra Lietuvos žydo gydyto
jo jiauniaiusias Sūnus, ir .ar ne jauniausias 
kabineto narys (43 metų amžiaus). Jo 
šeima emigravo iš Lietuvos į Britaniją 
1927 metais, beit atrodo, kad kurį laiką 
palaikė ryšius su Lietuva, kur liko gyven
ti ministerio seneliai. Vienas iš jų mirė 
Lietuvoje karo metu, vokiečiams likviduo
jant žydus. Tas faktas, matomai, palaiko 
jame gilų įspūdį, kas pasireiškė jo stu
dentavimo laikais Kembridžo universite
te. Prisimenama jo laibai karšta kalba 
apie nacių holocustą (žydų naikinimą). 
Tą kalbą jis pasakė, būdamas studentų 
Sąjungos pirmininku.

Gal dėl tos pačios priežasties jis buvo 
savo jaunystėje kairiųjų pusėje, bet vė
liau pasidarė labai sėkmingu ir lojaliu 
ponios Thatcher politikos (gynėju ir užsi
tarnavo svarbią ministeriją jos kabinete.

22. Liudžiuls Antanas, 1905 ------ , teisi
ninkas,, gyvena Kanadoje.

23. Mackevičius Mečys, 1906 ------ , tei
sininkas, tarėjas, (b. ministras) gyvena 
JAV.

24. Marcinkonis Rapolas, 1910 — 1982, 
žurnalistas, mirė Lietuvoje.

25. Mačickas Mykolas; 1899 — ?. Liet, 
kariuomenės pulkininkas, rusų suimtas ir 
sunaikintas.

26. Malinauskas Jonas, 1908 —. moky
tojas, gyvena Lenkjoje.

27. Masaitis Zigmas, 1903 — 1943, už
muštas Stutthofe, matematikas, gimnazi
jos direktorius.

28. Masiulis Petras, 1894 — ?, Liet, ka
riuomenės pulkininkas, grįžęs į Lietuvą, 
rusų suimtas ir sunaikintas.

29. Meilius Vytautas. 1913 —, ekonomis
tas, gyvena JAV., dirbo Kanados užs. reik, 
tarnyboje.

30. Narakais Juozas, 1899 —, Lietuvos 
.Kariuclmenės pulkininkas, gyvena Švedijo
je.

31. Noreika Jonas, Liet, kariuomenės 
kapitonais, teisininkas, grįžęs į Lietuvą 
rusų suimtais, teisiamas ir nubaustas mir
timi.

32. Pečeliūnas Mykolas, 1908 — ?, ekono 
raistas, gyvena Lenkijoje.

33. Puodžius Stasys, 1896 — 1943, Liet, 
kariuomenės majoras, tarėjas, mirė Stut
thofe.

34. Puskunigis Leonas, 1910 —, kūno 
kultūros mokytojas, kanklininkas, gyvena 
Lietuvoje.

35. Rakūnas Kazys, 1900 — ?, ūkinin
kas, likimas nežinomas.

36. Rimašsuslkas Jonas, 1920—1972, stu- 
'ienfas, mirė Ohicagoje.

37. Sruoga Balys, 1896 — 1947, poetas 
dramaturgas, žurnalistais, universiteto 
profesorius, išėjęs iš Stutthofo rusų tar
dytas Torunėje, mirė Lietuvoje.

38. Stanevičius Vytautas, 1913 —, Lie
tuvos kariuclmenėls leitenantas, gyvena 
JAV.

39. Starkus Antanas, 1910 — 1975, gy
dytojas, universiteto profesorius, mirė 
JAV.

40. Šėmas Jonas, 1910 — 1978, ūkinin
kas, patekęs į stovyklą vietoje šeimą tu
rėjusio brolio, atsidūrė Švedijoje, mirė 
JAV.

41. Tumėnas Algirdas, 1909 — 1943, eko
nomistes, mirė Stutthofe.

42. Tumėnas Vytautas, istorikas, mirė 
Stutthofe.

43. Valentą Jonas, 1911 — ?, Lietuvos 
kariuomenės leitenantas, išėjęs iš Stutt
hofo rusų tardytas Torunėje, žuvo Sibire.

44. Valiukevičius Jurgis, 1919 —, buvo 
Liet. unVersiteto humanitarinio fakulteto 
studentas, gyvena JAV.

45. Yla Stasys, kunigas, rašytojas, 1908 
— 1983, minė JAV.

46. Žukauskas — Narutis Pilypas, 1920 
—, inžinierius, gyvena JAV.

Pastaba: visi čia išvardinti politiniai ka
liniai — įkaitai buvo kalinami vokiečių 
koncentracijos stovykloje Stutthofe prie 
Gdansko iki evvkuacijos 1945. I. 25 ir ko
vo mėn. atsidūrė rusų armijos žinioje, 
Vakarų Prūsuose. (Draugas)

KREMLLAUS KOVA PRIEŠ POPIEŽIŲ
Vokiečių savaitraštis „WELT AM SON- 

TAG“ 1983.VI.5 atspausdino ištraukas iš 
Alekso Alelksejevo, JAV Rand Korporaci
jos soįvietologo, studijos apie Kremliaus 

pažiūras į Vatikaną.

Straipsnyje pabrėžiama, kad popiežius 
'įrašytas į pavojingų Kremliaus priešų ei
les po jo pirmo -apsilankymo Lenkijoje 
1979, ir laikomas Solid-arnosc judėjimo šal
tiniu. Popiežius talda savo pamoksluose 
kritikavo komunistų santvarką, nes „ji 
kai kuriems duoda atvirų privilegijų, o 
kitus labai šališkai traktuoja“. Jis pabrė
žė, „kaip liūdn-a jau žinoti, kad ne visi 
lenkai arba slavai visose pasaulio dalyse 
gali klausytis popiežiaus žodžių, žodžių 
šito slavo“. Dar ryškesnis popiežiaus pa
sisakymas p-rielš sovietų hegemoniją bu
vo, kald „joks kraštas neturi teisės remti 
savo išsivystymą kitų kralštų sąskaita; ap
mokama vergija, aneksacij-a, teroru, iš
naudojimu ir žOdymu“.

Mažiau žinoma yra popiežiaus įtaka ti
kintiesiems kituose Rytų Europos kraiš- 
tuose. Čekoslovaikjoje -veikia bažnytinis 
pogrindis su savo spauda, tūkstančiai ti
kinčiųjų ir trimis slaptais vyskupais. Po
piežiaus dekratas (1982 m. kovo mėn.) 
draudžiantis dvasiškiams užsiimti politi
ne veiklia, buvo stabdis valdžiai draugiš
koms katalikų organizacijoms, per kurias 
valdžia tikėjosi vairuoti Bažnyčią.

Lietuva; vieninga katalikų Tauta su il
ga istorine tradicija-, sutiko kardinolo 
Wojtylas išrinkimą su pasididžiavimu ir 
nuostabiu tikėjimo sužydėjimu. Lietuvos 
Bažnyčia yra kovingiausia visoje Sovietų 
Sąjungoje. Lietuvių kunigai turi -įsteigę 
„Komitetą Tikinčiųjų Teisėms Ginti“. Dėl 
KGB persekiojimų daug bažnytinės veik
los turi būti atliekama pogrindyje, bet 
yra nemaža ir atvirų „nelegalių" proce
sijų, demcntracijų ir peticijų. Tą lietuvių 
kovą popiežius remia pastoviai, nors ir ne 
viešai. Jis, pavyzdžiui, atsisakė paskirti 
atsakingoms pareigoms -dvasiškius, -kurie 
yra valdžiai priimtini, beit tikinčiųjų lai
komi kolaborantais.

Sukaitytųjų tai&kai
VIEŠNAGĖ HAMBURGE

Su Hamburgu mane riša skaudžiausi
— liūdniausi mano gyvenimo prisimini
mai, 'bet 'be šių yra ir kitų. Ten sutikau 
ir pažinau žmonių, kurie parodė didelį 
draugiškumą, ištiesė pagalbos ranką, ka
da viskas atrodė juoda, beviltiška, nors 
aš buvau svetima, nepažįstama jiems.

Hamburgas yra milijoninis miestas — 
uostas, mano nuomone, laibai gražus. Ypa
tingą grožį jam teikia viduryje miesto 
esantis ežeras — Alster, kanalai. Mieste 
daug medžių, kaštanų alėjų, žydinčių 
ktūmų, namai gražiai nudažyti, gatvės 
švarios. Ežero ir kanalų pakraščiai apau
gę medžiais iš jų labiausiai krinta į akis
— verkiantieji gluosniai. Ežere yna daug 
gulbių, ančių, kelios prieplaukos iš kurių 
galima persikelti į kitą ežero pusę, daug 
baidarių ir laivelių. Ežerą juosia pasivaikė 
čiojimo ir dviračių važiavimo takai. Vie
name ežero krašte yra įsikūrusios amba
sados, tarp jų ir Britų.

Hamburge susisiekimas — automobi
liais, autobusais ir požeminiais geležinke
liais, vienas vadinamas U, kitas S. Be šių 
priemonių yra labai plačiai vartojamas 
dviratis netik Hamburge, .bet ir visoje 
šiaurinėje Vokietijos dalyje, nes kraštas 
yra lyguma. Viduryje miesto yra pagrin
dinė geležinkelių stotis, labai judri ir 
švari, traukiniai atvyksta ir išvyksta kas 
minutę, viskas surašyta ir sutvarkyta la
pai aiškiai, paklysti negalima. Stotyje vei
kia per visą parą paštas, pinigų keitimas 
ir įvairios krautuvės. Netoli šios stoties; 
Holzdamm gatvėje, yra lietuvių būstinė, 
gauta iš Hamburgo katalikų bažnyčios. 
Joje du kambariai, virtuvė, prieangis; 
Viename kambaryje yra didelė ir gražiai 
sutvarkyta biblioteka; kitame kambaryje 
galima gauti nakvynę, šiose patalpose yra 
spausdinamas kun. šarkos „Aušros Var
tai“, informacinis biuletenis vietos ir apy
linkių lietuviams.

Vieną popietį praleidau Olsdorfo kapi
nėse. Jos yra didžiausios visame Hambur
ge, atrodo lyg didžiulis parkas. Netoli pa
grindinių įėjimo vartų yra krematoriu
mas, jame yra trys hales, vienoje iš jų 
ir su a.a. Romualdo Spalio žemiškais pa
laikais buvo atsisveikinta.
Aplankiau zoologijos sodą,, bet nesusižaivė 
jau, neš esu mačiusi daug įdomesnių ir 
geriau įrengtų. Be Hamburgo dar teko 
būti šiose vietose: Brodau, Scharbeutz, 
Groenutz, Timmendorf — tai yra kuror
tinės vietos prie Baltijos jūros. Emden, 
Neu Muenste, Bremen, Luebeck, Fitzbek. 
Emden — uostas prie Šiaurės jūros, iš
raižytas kanalų kaip ir Hamburgas, šia
me uostelyje gyvena ir ligoninėje dirba, 
prieš keletą metų atvykusi į Vokietiją, 
jauna lietuvė — vaikų gydytoja. Į Breme
ne laikomas lietuviams pamaldas nuvežė 
kun. Šarka-. Pamaldos įvyko dabai gražio
je koplyčioje, jese dalyvavo katalikai ir 
nekatalikai. Po pamaldų visi susirinko į 
šalia esantį kambarį, pasivaišino skaniais 
pyragais, kava, pasikalbėjo, padainavę iš

Ukrainiečiai pasekė lietuvių pavyzdžiu 
ir taip pat sukūrė savo grupę tikinčiųjų 
teisių gynimui. -Nors po Hitlerio-Stalino 
pakto Ukrainos katalikai buvo ypatingai 
žiauriai persekiojami (jiems nepadėjo 
Jono Paliaus II pirmatakių aibėjinigum-as), 
oaba-r pogrindžio Bažnyčia klesti ir turi 
3 vyskupus ir virš 500 kunigų.

Sovietų puolimai prieš katalikus yra 
aštrinami. Lietuvoj kunigai yra gąsdina
mi, užpuolam ir sumušami. Bažnyčios yra 
išh tekinamos, išplėšiamos arba padega
mos. Trys kunigai buvo nužudyti aplinky
bėse; 'kurios -leidžia spėti KGB prisidėjimą. 
Kuri. Svarinskas, jau 24 mebus praleidęs 
sovietiškose darbo stovyklose, sausio mėn. 
vėl buvo areštuotas. Tai yra ženklas, kad 
prie Anldropovo veikla prieš Tikėjimą yra 
griežtinama.

•Popiežiaus puolimai, prasidėję po jo 
pirmo apsilankymo Lenkijoje, yra tęsiami. 
Ukrainos- literatūros ir politikos žurnalas 
„Polyma“ jau 1981 m. kovo mėn. kaltino, 
popiežių kad jis pritaręs slaptam nacių ir 
Vatikano planui sunaikinti lenkų Tautą 
kartu siu jos dvasiškiais.

Po atentato prieš popiežių 1981 m. ge
gužės mėn. sovietų spauda Skubėjo nu
kreipti bet kokius įtarimus nuo Rytų blo
ko šalių. Popiežiui jau sveikstant, spaudos 
puolimai vėl paaštrėjo, čekų laikraštis 
„Tvorfba“ tvirtino, kad prez. Reaganas pa 
skyrė daug pinigų, -kad popiežius galėtų 
imtis kietos krypties Lenkijoje. Tas strains 
nis buvo plačiai perspausdintas sovietų 
periodikoje.

Popiežius, aišku, puikiai žino, kokia 
aštri rakštis jis yra Kremliui. J-au 1979 m. 
jis sakė „Esu tikras, kad yra labai sunku 
pernešti slavišką popiežių“. Atrodo, kad 
jiem yra taip sunku, -kad Kremlius mielai 
pakartotų angių Henriko II-jo žodžius apie 
Oentenibury aukivyskupą: „Ar niekas ne
galėtų manęs paliuosuoiti nuo to kiršinan
čio peįpiežisus?“. 

siskirstė į namus. Latvių surengtas Lue- 
becke koncertas paminėti jų garsų kom
pozitorių — muziką J. Vitais paliko labai 
gerą įspūdį. Ypač susižavėjau choru ir 
publikos laikysena.

Hamburge veikia Moterų Draugija-, va
dovaujama malonios, energingos p. T. Lip 
stenės Draugija buvo įkurta prieš 20 me
tų p. Z. Pascheit, girdėjau, kadi rudenį 
bus švenčiama draugijos gimtadienis.

Lietuvių būstinėje teko susipažinti su 
jauna lietuvių porai, gimusių Australijoje. 
Jaunuolis kalba be akcento, laisvai lietu
viškai, ponia silpniau; Jie jau visi metai 
kaip keliauja po pasaulį. Sugrįžę iš Lie
tu-vos, papasakoijo kaip atrodo Vilnius ir 
Kaun-als, pavaišino lietuvišku krupniku.

Halmburge sutikau vyresnio amžiaus 
žmogų, kurtis karui pasibaigus, rusų bu
vo nuvežtas su kitais badaujančiais iš Ka 
rali-aučiaus vaikais į Lietuvą apsiginti 
nuo bado. Jis buvo įsūnytas vienos šei
mos. Lietuvoje jis praleido brendimo ir 
jaunystės metus, susiradęs Vokietijoje tė
vą sugrįžo -atgal. Kalba laisvai lietuviškai, 
myli Lietuvą ir jos žmones.

Pirmą kartą išgirdau iš gyvo liudinin
ko apie kolūkių įkūrimą, partizanų ir stri 
bų kovas, trėmimus į Sibirą, grūdų „or
ganizavimą“ duonai; kai po suvarymo 
ūkininkų į kolektyvinius ūkius, kolūkie
čiai turėjo dirbti be jokio aiflyiginimo-, 
kaip jie buvo varomi į mitingus ir ten- 
kolioljaimi, barami, o jie gėrė samagoną 
ir nežinojo kur esą ar danguje ar pragare. 
Jam gyvenant Lietuvoje, Už degtinės va
rymą baudė 7 metais kalėjimo, o už par
davinėjimą 14 metų, bet niekas nekreipė 
dėmesio, nes tei buvo vienintelis šaltinis 
pasidaryti pinigo.

-Grįžau į Halifax‘ą fiziškai išvargusi, 
nes kelienė buvo ilga ir varginginanti, bet 
■dvasiniai lalb-ai patenkinta. Už tą visą esu 
laibai dėlkiga šiems žmonėms: kun.. V. Šar
kai, gydytojai p. Pascheit, p. V. Klimienei 
ir p. Helmut. Jie mane sutiko, palydėjo, 
priėmė 'į savo namus, vaišino nuliūdusią 
ramino. Ačiū už viską.

Man jie sudarytų didelį džiaugsmą, jei 
aplankytų mano kuklioje pastogėje — Har 
lifax'e. A. Giedraitienė

LIETUVOJE
■ ---- - WW — WW ’

MIRĖ (A. KNIUKŠTA
Gegužės 18 d. Kaune mirė knygų leidy

bos veteranas Antanas Kniukšta.
Gimęs 1892 m. rugpjūčio 15 d. Eriėnų 

km., Salantų vis., Antanas Kniukšta 1924 
m. drauge -su A. Vireliūnu įsteigė Sakalo 
knygų leidimo b-vę, kurios direktorium 
jis buvo iki 1940 m. Ta -bendrovė leido 
mokykloms vadovėlius ir per visą veiki
mo laikotarpį išleido daug grožinės lite
ratūros veikalų. Buvo įsteigusi net kas-
metinę literatūrinę premiją. Savo -rizika 
jis finansavo nepriklausomybės laikais 
ėjusį žurnalą „Dienovidis“, kol jį perėmė 
leisti Liet, dalšytojų draugija.

Sovietų okupacijos metu jo bendrovė 
buvo įjungta į Valstybinę leidyklą, o jis 
tapo leidyklos tarnautoju.

„Sakalo“ -b-vė rūpinosi paskleisti' gerą 
lietuvišką knygą mūsų visuomenėje. A. 
Kniukštos pastangomis liet, gražinės lite
ratūros -tiražai pakilo, meniška knygų iš
vaizda pagerėjo.

MIRĖ K. GRIAUZDĖ
Gegužės 31 d. Lietuvoje mirė žinomas 

chorų diriger.ltas. Valstybinės konservato
rijos profesorius Klemensas Griauzdė.

Gimęs 1905 m. liepos 1 d. Rygoje, Kle
mensas Griaužė 1926 m. baigė Kaunos 
muzikos konservatoriją ir nuo to laiko 
daugiau kaip pusę šimtmečio dirbo chorų 
dirigentu ir muzikos mokytoju bei profe
sorium.

Nuo 1928 iki 1940 metų jis buvo Karo 
mokyklos dainalvimo lektorium ir dhoro 
-dirigentu. Savo karjeros pradžioje vado
vavo Kauno Aulklšt. Technikos mokyklos 
chorui, o pabaigoje — Kauno politechni
kos instituto chorui.

Klemensas Griauzdė sukūrė gan daug 
kdmlpozicijų. Tarp populiariausių — Lie
tuvos karuomenės -dainuota „Sutems tam
si naktužėlė“ ir visa eilė kitų gražių dainų.

FABRIKO JUElILIEJUS
Rokų keramikos gamykla atšventė šim

to -metų jubiliejų. Anksčiau buvusi nedi
delė (plytinė dabar tapo stambi gamykla, 
tiekianti statyboms plytas, drenažo vamz
džius ir kitus gaminius.

NAUJAS VIEŠBUTIS
Vilniuje atidarytas naujas viešbutis, 

kurio vardas „Lietuva“. 25 aukštų vieš
butyje vienu laiku galės gyventi 654 sve
čiai. Viešbutyje veiks paštas, banko sky
rius, įvairūs kioskai, parduotuvė, kirpyk
la, vaistinė ir suomiška pirtis. Viešbučio 
■kambariuose — įvairūs patogumai; resto
rane — gausus patiekalų asortimentas. 
Konferencijų salėje vyks vietiniai ir tarp
tautiniai renginiai.

Viešbuti suprojektavo architektai Algi- 
mantas ir Vytautas Nasvyčiai.
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VII.23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla
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POETAS (BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
D. BRITANIJOJE

Skaitytojai gal dar nebus užmiršę pra
nešimo, kad iš tolimos Kalifornijos į šią 
salą atvažiuoja žymusis mūsų poetas Ber
nardas Brazdžionis ir čia net keliose vie
tose pirmą kartą susitiks su Britanijos 
lietuviais.

Londone įteks susitikimas bus liepos 16 
dieną, šeštadienį 5 (vai. po pietų ISporto ir 
Socialinio klubo salėje .345A. Victoria 
Park (Road, London E. 9. ,, .

Pasiklausykime paties poeto skaitomos 
poezijas ir plas alkoj imu! Ligi šiol mes pa- 
skaitydavcimie jo jautrią ir didingai skam
bančią kūrybą — poeziją ar išgirsdavome 
deklamuojant minėjimų programose o šį
kart bus reta proga išgirsti paties poeto 
lūpomis deklamuojamą kūrybą. Gal skam 
bės atsiminimuose paklydusi tėviškės lau 
kų daina’ O gal išgirsime ką nors iš „Vai 
dilos Valiūno“, už kurį šiais mietais poe
tas kaip tik buvo apdovanotas premija.

Džiaugsimės ir apie lietuviškus baltus 
dobilėlius ir žalius čiobrelius klausydamie 
si. Žymusis ipoetas yra sukūręs didžiulį 
poezijos lobyną. Poetas, aiSku, suras ką 
duoti mums per tą porą valandų, kad 
pasijustame jo poetinio žodžio didybes.

O ką jis beskaitytų, tą vakarą tikrai 
šils mūsų širdys nuo jo poetinio žodžio.

Rytojaus dieną, liepos 17 dieną, sekma
dieni, poetas bus Nottinghame. Tėvų Ma
rijonų Aušros Vartų Židinio Vedėjas ir 
Sultinio redaktorius kun. dr. S. Matulis 
dar pasiryžęs tos dienos popiečiu parva
žiuoti su svečiu ir iki Derby ir Wdver- 
liamptono.

Londone mūsų žymiojo poeto literatūri
nis vakaras rengiamas ankstyvesnių lai
ku, kad plačiojo Londono ir jo apylinkių 
lietuviams būtų patogiau sugrįžti namo.

Literatūrinio vakaro rengėjai (Klubo 
valdyba) kviečia visus londoniečius ir to
limesnių vietovių lietuvius dalyvauti šia
me nepaprastame literatūriniame vakare, 
ir po jo susitikti su žymiuoju svečiu.
Stasys Kasparas
Klubo Valdybos pirmininkas

NIDOS SPAUSTUVEI LONDONE
reikalingas 16 m. amžiaus ar vyresnis 

JAUNUOLIS AR JAUNUOLĖ

norintis išmokti spaustuvininko amatą. Darbo 
valandos, alga ir atostogos yra NGA (spaustivinin- 
kų unijos) nustatytos.
Mokslas truks tris su puse metų, įskaitant vieną 

dieną savaitėje praleistą su pilnu atlyginimu Spaus- 
tuvinės Technikos mokykloje.
Nidos spaustuvė yra modernizuojama įvedant kom
piuterinį rinkimo būdą. Be „Europos Lietuvio“ sa
vaitraščio, Nidos spaustuvėje yra spausdinamos 
lietuvių kalba knygos ir kiti darbai.
Prašome kreipti raštu:

The Nida Press Manager,
Lithuanian House,
2 Ladbroke Gardens,
London Wil 2PT

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
s\. už colj. 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
BIRŽELIO JVYKIŲ (MINĖJIMAS

Birželio 25 dieną šeštadienį, 6.00 vai. 
vakare. DBLS-gos skyrius Derby rengia 
Birželio įvykių

MLNĖJLMĄ
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo pa

talpose (27 Chanmod St., Derby,). Paskai
tą Skaitys v.s. J. Maslauslkas. Po paskai
tos bus padeklamuota šiai progai pritai
kytų eilėraščių.

Šis tragiškų dienų minėjimas bus pra- 
vestas susikaupimo nuotaikoje, paiger- 
biant žuvusius ir nukentėjusius tautiečius.

Visus lietuvius, gyvenančius vietoje ir 
toliau, kviečiame minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Ketteringas
MIRĖ PAULINA POŽERSKIENĖ

Birželio mėn. 14 dieną, po sunkios li
gos mirė Paulina Požerskienė.

Laidotuvės įvyko birželio 17 dieną 13.30 
vai. Kettermge.

Giliame liūdesyje yra likę vyras Pranas, 
sūnus Antanas ir dukra Jane.

„Maitinai — Tėvynei“ pynės širdis buivo 
pati mokytoja I. Venckienė, kiuri dailiu 
skaitymu' ir deklamacijomis sujungė ats
kirus programėlės mementus į prasmingą 
vienetą. Taip pat sudėtingesnius progra
mos mementus ji paaiškino angliškai su
sirinkusiems.

Motinos Dienos minėjimą atidarė sky
riaus pirm. Vtt. Dargis. „šventose knygo
se yra paraižyta, sakė jis, kad Devui pa
čiam visur negalint būti. Jis sukūrė Moti
ną. „Pasveikinęs susirinkusias motinas, jis 
prašė prisiminti motinas, (kurios buvo 
„Baisiojo Birželio“ ir tolimesnių įvykių 
centre. Jų sūnūs buvo siunčiami mirčiai 
į Sibirą; Jų sūnūs savoje Tėvynėje buvo 
žudomi okupanto. Jų sūnų, nudkautų par
tizanų išniekinti kūnai būdavo pamesti 
turgavietės šiukšlyne, o jos, lietuvės mo
tinos, kad neišduotų sūnų ir jų (draugų, 
iš tcio ir be ašarų tegalėjo verkti savo nu
žudytų sūnų. Skausmas kankino lietuves 
motinas ir Sibire. Po sūnaus pianisto Vai 
dukierio mirties, jo motina, lyg norėdama 
savo kūno šilima sūnų atgaivinti. eidavo 
kasdien prie lavonų stirtos. Vieną dieną 
ji nebegrįžo. Rado ją sušąlusią šalia savo 
sūnaus lavono. Toliau jis prašė pagerbti 
lietuves motinas išeivijoje, kurios sten
gėsi sūnus ir dukras lietuvaičiais užaugin
ti. „'Pakelėse ir aikštėse matome garsių 
vadų, filosofų ir šiaip žymių vyrų ir mo
terų statulas. Ne juos statykime ant pe
ds stalo, sakė jis, bet jų motinas, nes jos 
jiems perdavė amžinybės pradžią“.

'Pirmąją programos dalį užbaigė J. Za- 
veckaitė eilėraščiu „Motina“. Svečias, DB 
l.S-gos Derby skyriaus pirmininkas, VI. 
.lunckas sveikino susirinkusius ir moti
nas. Jis prašė susiklausymo ir glaudaus 
bendradarbiavimo. Pavyzdžiu nurodė ši 
minėjimą, kurialme vienas skyrius padeda 
kitam, „šiandien, pabrėžė jis, solidaru
mas yra labai reikalingas, nes mūsų skai
čius ir jėgos mažėja. Todėl mes turime pa 
dvigubinti savo pastangas, kad išsilaiky
tume tol, kol mus darbuose pavaduos pri
augantieji lietuviai“.

„Tėviškėlės“ ansamblis susideda iš jau
nų muzikantų ir artistų: R. Venckutės, A. 
Venckaus, G. Knibbs, D. Walker, S. Mil
ne ir K. Juincko. P. Deiro „Puikios dienos“ 
akordeonu solo atliko R. Venckutė, J. Mi- 
neligos „Medžiotoją“ ir eilėraštį „Motinė
le mano“ — A. Venckus. Eilėraščius „Do
vanėlė“ delklalmavo G. Knibbs, „Malda“— 
D. Walker, „Mamyte, mano brangi“ — S. 
Milne. „Tėviškėlės“ orkestrėlis pagrojo V. 
Burinsko „Kiškučiai“ ir „Nykštukai“, liau 
dies daliną „Ko liūdi berželi?“, „Venecijos 
/arnivalą“, „Tu prisimink“ ir J. Nauja
lio „Lietuva brangi“.

Skyriaus valdyba ir Motinos Dienos mi
nėjimo talkininkai yra dėkingi atsilankiu
siems iš Londono Leonui Kuraičiui, sve
čiams iš Derby, Stoke-on-Trent skyriaus 
nariams bei svečiams iš Rhyl, visielms au
kojusiems loterijai, garsiai „Grandmas
ter“ plokštelių muzikai ir visiems kitiems, 
kurie žadėjo, bet neištesėjo.

Iš susidariusio pajamų/išlaidų likučio 
Skyriaus valdyba 20 sv. paskyrė DBLJS- 
gai, V-jo Kongreso reikalams.

VI. Dalyvis

Škotija
SĖKMINGAS „ATŽALYNO“

* PASIRODYMAS
Škotijos lietuvių jaunimo šokėjų grupė 

„Atžalynas“, vadovaujama K. Rugienie- 
nės, dažnai pasirodo škotų visuomenei. 
Labai gražiai pasirodė ir Bellshill šventi
nėje dienoje birželio U-tą kada šoko bib
liotekos būstinėje, ir žiūrovų buvo šiltai 
sutikta.

Bibliotekos vedėja nuoširdžiai padėko
je „Atžalyno“ šokėjams ir jų valdovei už 
prisidėjimą prie iškilmių dienos.

Birželio 29 „Atžalynas“ šeks View Park, 
o lapkričio 30 d. kartu su Šv. Cicilijos cho 
ru užkviesti išpildyti visai programai.

Labai msiociui, kad svetimtaučiai dažnai 
nato lietuvių vardą ir vertina jų papro- 
ius, bei sugebėjimus. Už tai galima pa- 
eiklšlti didelę paldėką jų vadovei K. Ru- 

zemenei ir „Atžalyno“ grupei, kuri su 
pasiaukojimu ir dideliu noru kiekvieną 
savaitę repetuoja.

„Atžalynas“ yra 14 jaunuolių grupė. 
Norinčių prisidėti yra dar daugiau, ta- 
"iau vienai valdovei vadovauti (didesnei 
grupei būtų per sunku.

DELS skyrius, ir kitos organizacijos, 
linki „Atžalynui“ ir jų vadovei geros sėk
mės. Z. Sledziauskas

Vokietija
HAMBURGO 'LIETUVIŲ KLUBO 

IŠKYLA
šeštinių šventėje yrai taip pat švenčia- 

na tėvo diena. Hamburgo lietuvių vyrų 
klubo pirmininkas — Mikas Lipšys ta 
?roga suorganizavo iškylą į kaimą — Al
bino ir Mėtos Gedvilų ūkį. Vokiečių pri
imta,, kad tą dieną, tik vyrai tarpusavy
je bendrauja — daro iškylas. Mes, lietu- 
i/įai, iškylavome kartu su mūsų moterimis. 
„ JO vai. ryto suvažiavome didokas būrys 
į u. Gedvilų ūlk!i: iškėlėme lietuvių vėlia
va.; Tą stebėjo kaimo policija, bet netruk
dė;
. (Prie valgiais apkrautų stalų pasistip
rinę,. ėmėme giedoti ir dainuoti, pasinaui- 
dod'ami Vokietijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos Kleistu dainorėliu „Subatos Va
karėlį“. Kad balsai perdaug neužikimtų, 
padarėme pertrauką, ir išėjome pasivaiikš 
čioti po apylinkės miškus.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, birželio 19 d. 4 vai. vak. 
ManChesterio Soc. klube yra kviečiamas 

■ nepaprastas klubo narių susirinkimas sku 
jiems klausimams apsvarstyti.

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti.
Sekretorius

Nottinghamas
BIRŽELIS IR JAUNIMAS

Skaudžioje ir heroilškojo birželio proga 
Aušros Vartų Židinyje pamaldas už Lie
tuvos kankinius birželio 19 d., 11.15 vai. 
užprašė vietos DBLS skyrius per pirm,. K. 
Bivainlį.

Pamaldose dalyvaus stovyklaujantieji 
skautai su vadais iš visur ir Jaunimo Kon 
greso atstovai iš D. Britanijos.

Stokeon-Trent
MOTINOS DIENOS (MINĖJIMAS

š.m. birželio 4 d., Bradwettl Bažnyčios 
salėje lietuviai šventė Motinos Dieną. Or 
ganizaciniais darbai rūpinosi DBLS-gos 
Stdke-on-Trent Skyriaus valdyba. Be jos, 
daug darbo įdėjo skyriaus narės Br. Puo
džiūnienė, O. Vencaitienė ir B. Zaveckie- 
r.ė. Jos pasitiko ir pavaišino atvažiavusius 
„Tėviškėlės“ jaunuosius menininkus, jų 
vadovę, talkininkus ir svečius. Loterija 
rūpinosi Pr. Vencaitis.

Mokytojos I. Venckienės vadovaujamas 
„Tėvikėlės“ jaunimo meninis vienetas Mo 
tir.es Dienai paminėti sudarė dviejų dalių 
programėlę „Motinai — Tėvynei“; lietu
viško žodžio, dainos ir muzikos pynę. Prieš 
pora savaičių „Tėviškėlės“ ansamblis sėk
mingai dalyvavo didesniame Motinos Die
nos Minėjime Nottinghame. Apie juos pa
lankiai apraišė S.B. Vaitkevičius „Europos 
Lietuvyje“ Nr. 22.

„Tėviškėlės“ pagrinde yra talentingos 
Renatos Venckutės vadovauti amas orkest
rėlis, kurio muzikantai, kai negroja — de
klamuoja, vaidina ir dainuoja. Tačiau

Grįžome vėl į sodybą kiek pavargę, bet 
geroje nuotaikoje, ir sėdome prie vaka
rienei paruoštų stalų. Dainų vėl netrūko 
iki vėlaus vakaro, kol reikėjo grįžti namo. 
Dainoms vadovavo E. Baliulienė ir T. 
Lipšienė. Esame labai dėkingi p. Gedvilų 
šeimai už suteiktą pastogę ir vaišes, prie 
kurių prisidėjo ir atvykusios moterys.

Birželio 4 d., Ričardas Baliulis suorga
nizavo lietuvių ev. pamaldas vėl tame pa
čiame gražiame Gedvilų ūkyje. Pamaldas 
15 v. laikė kun. Felgendreheris, buvęs Ky 
bartų ev. "klebonas, dabar vadovaująs ev. 
vokiečių parapijai Hamburge. Pamaldose 
dalyvavo ir katalikų atstovai. Visi kartu 
giedojome šv. giesmes. Pamokslo tema bu
vo iš evangelijos: apie Kristaus meilę ir 
žmonių meilę savo artimiesiems.

Po pamaldų susėdome prie pietų stalo, 
kuris buvo iš suneštinių gėrybių ir šeimi
ninkės M. Gedvilienės patiekalų. Valgių 
parubsime, be šeimininkės, daugiausia 
prisidėjo jos kaimynė Pavilionienė. Prie 
valgių stalo prisidėjo netik giesmės, bet 
ir dainos. Dainoms vadovavo vėl E. Baliu 
lienė, padedama ir kitų moterų. Tarpais 
sekė diskusijos tikybos klausimais. Paaiš
kinimus davė kun. Felgendreheris. Reikia 
stebėtis, kad jis virš 40 m. dirbdamas su 
vokiečiais, nepamiršo lietuvių kalbos.

Taip besišnekučiuojant sulaukėme ir 
vakarienės. O po jos sudainavome „Lie
tuva brangi“. Jau vėlai vakare skirstė- 
mės namo, išsinešdami gražiausius įspū
džius, ir tikėdami sulaukti vėl gražios iš
kylos. I. Sragauskis

MIRĖ GENĖ MIKALAUSKIENĖ- 
GIEDRIKAITĖ

Gegužės 24 d. Hamburg-Wandsbek ligo
ninėje mirė Genė Mikalauskienė-Giedri- 
Kaitė. Ji buvo gimusi 1927 m., rugsėjo 
mėn. 1 d., Biržuose. II-jo pasaulinio karo 
pasėkoje, su pabėgėliais atsidūrė Vokieti
joje; perėjo įvairias pabėgėlių stovyklas, 
kur patyrė daug vargo, nustojo sveikatos, 
ir turėjo ilgesnlį laiką gydytis sanatorijo
je. Pasveikusi, ištekėjo už taip pat pabė
gėlio Jcno Mikalau'skcs. Juodų susilaukė 
dukrelės Melanijos.

Esant silpnos sveikatos, nelengvas jai 
buvo gyvenimas ir po karo; dažnai tekda
vo pabuvoti ir ligoninėse. Bet ji rūpestin
gai auklėjo dukterį Melaniją, kuri dabar 
jau yra 15 metų ir lanko gimnaziją 10 kla 
sę Hamburge. Kaip sako jos klasės auk
lėtojas, ji yra viena iš geriausių mokinių.

G. Mikalauskienės laidotuvės įvyko bir
želio 8 d. Haimlburge-Oejendorf miesto ka
pinėse. Nors buvo darbo diena, laidotuvė
se dalyvavo didelis būrys lietuvių ir vo
kiečių, tarp jų — Melanijos klasės drau
gės, advokatė Retwisch, kurijos atstovė 
ponia Luks, Dr. Pašaitienė ir kiti.

Laidotuvių aipeigas atliko kun. dek. V. 
Šarka, atlaikydamas pamaldas kapinių 
koplyčioje ir pasakydamas pamokslą. Lai 
ke pamaldų vargonais grojo Dr. Raminta 
Lair.lpsatytė-Kollars; solo giedojo solistas 
■Jusef Schefer.

Ir vėl tapo supiltas naujas mūsų tau
tietės Hamburge kapas, apskleistas dau
geliu vainikų. Visi dalyviai pareiškė gi
lią užuojautą velionies dukrelei ir Jonui 
Mikalaulskui. Melanijją globoti apsiėmė 
Dr. med. Liucija Pašaitienė.

Po laidotuvių, dalyviai buvo pakviesti 
į Hamburgo Lietuvių Centro būstinę pa
sistiprinti. Gardžius valgius paruošė T. 
Lipšienė, Brok'šienė, K'limaitiene-Basedow 
ir kitos Hamburgo moterų klubo narės, 
kurias parėmė Dr. L. Pašaitienė.

I. Sragauskis

PA SA VL YJE
— Laike paskutiniųjų kelių savaičių 

R. Vokietija išsivarė daugiau kaip 20 
krikščionių pacifistų. 29 m. R. Jahn, neo
ficialaus taikos sąjūdžio narys, kuris atr 
sisakė vykti iš krašto, milicijos buvo su
rištas ir pasodintas 'į Miuncheno traukinį.

— Britų Krašto Apsaugos ministerija 
paskelbė duomenis apie kariuomenės su
mažinimą. Kovo mėn. pabaigoje karo tar
nyboje buvo 320,623 asmenys.

— Reuterio žinių agentūra iš Boninos 
pranešė, lead JAV ir Angola baigia susitar 
tj dėl Kubos kariuomenės dalinių atitrau- 
ūmo, o tai yra Pietų Afrikos sąlyga pra
vesti Namibijoj rinkimus.

Čekoslovakijos saugumo pareigūnai 
įspėjo Vladislavo Liso žmoną ir draugus 
neturėt) ryjšjų su užsienio korespondentais 
ar dalyvauti kurioj nors taikos kampani
joje. Vladislav Lis, Chartijos-77 delega
tas, laikomas kalėjime.

JONO (PAKUCKO TEISMAS
Nesėkmingai į Suomiją mėginusio pa

bėgti Jono Pakucko teismą. Vilniuje, 1982 
m. gegužės-birželio mėn.. aprašo USSR 
News Brief (Briuselis, 1983.II.28)į Drau
ge su juo buvo teisiami jo brolis Petras 
ir žmona Na'diežda. Tardymo metu, Pa- 
Ikudkas taip pat buvo apkaltintas padėji
mu pabėgti J. šakaliui (V. šakaliui. 
Red.), kurio švarkas buvo rastas pas Pa- 
kucką kratos metu; tačiau šis kaltinimas 
nebuvo įrodytas. Pakucko brolis ir jo žmo 
na teisimo meta išreiškė savo atgailą ir 
kaltino Pakudką pabėgimo organizavimu. 
Pakuckas atsisakė advokato paslaugų ir 
neprašė pasigailėjimo. Jis buvo nuteistas 
12 metų griežto režimo lageriuose. Neži
noma, kaip buvo nubausti kiti du kaltina
mieji. Savo laiku, Pakudką buvo užver
bavusi KGB, bet jis jiems teikė klaidin
gą informaciją. Biuletenio manymu, tai 
galėjo prisidėti prie bausmės griežtumo.

(Elta)

PLJS Informacijos
VUje JAV ir Kanados lietuvių Dainų 

šventėje mišriam chorui' diriguos Jonas 
Govedias, Aloyzas Jurgutis ir Vadovas Ve- 
rikadtils, moterų chorui — Dailia Viskan
tienė, vyrų chorui — Alfonsas Gečas, jau- 
■rių chorui — Faustas Strolia. liaudies in
strumentams — Emilija Salkadolskuenė, 
chorui ir tautiniams šokiams —Algis Mo
destas. Dainų švente bus užbaigtos II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienos.

Vl-je JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
Dainų Šventėje dalyvaus 34 suaugusiųjų 
ir 11 jaunimo — lituanistinių mokyklų 
ansamblių chorai. Dainų šventės ruošimo 
Komitetą sudaro: Vaclovas Monkus — 
piram., Sofija Džiugienė ir Algis Modestas
— vicepirmininkai, Jonė Bobinienė — sek 
retorė Dalia Dunidziliėnė — iždininkė. 
Muzikinei komisijai vadovauja Vadovas 
Veitlkaitis, Faustas Strolia ir Emilija Sa- 
kadtollskienė, registracijos — Joana Krauta 
lienė, šventės bilietų — Genė Rimkienė, 
dailės — Vladas Vijeiikis, šventės leidinio
— Danutė Binidiokienė, gaidų paruošimo
— Kazys Skatiisgilrys, garsų Sistemos — Vy 
tautas Jasinevčius ir vidaus tvarkos — 
Jonas Žukauskas.

Oras.
Ohicagos oras yra žymus savo nepasto

vumu'. Birželio pabaigoje ir liepos įpra- 
ižioje galima laukti temperatūros nuo 
50°F (16’ C) iki 90’ F (320 C). TatiĮp 
pat, galima laukti gana drėgno, karšto, 
tvankaus oro su praeinančiu lietumi.

Patartina pasiimti rūbų, tinkamų to
noms sąlygoms: mekstuką vėsesniam orui 
ir lengvą lietaus apsiaustą.

Visos patalpos, kuriose vyks didesni 
:-engiiniai, tani oro vėsinimą (air candiilfio- 
ring), žinoma, ir visi viešbučiai.

Čikagoje leidžiamas Calendar of Events 
: urodo datas ir garsina JI-sias PL dienas 
apibūdindamas, kad tai yra plačios ska
lės. visa miestą apimantis festivalis, su 
ypatingomis meno parodomis galerijose, 
■koncertais, teatru ir muge. Informacijai 
nurodomas PLB būstinės telef. (312)- 
-778-2200.

Eglė Riūlkštelytė - Sundstrom parašė 
straipsnį apie I LITUANI pastatymą Ope
ra Scene leidiniui. Apie I LITUANI operą, 
i'curi bus liepos 1 d. Auditorium teatre, ra
šo mėnesinis žurnalas Opera News, 
Names, Dates and Places skyriuje.

Čikagos Cultural Center renginių kalen
doriuje skelbiama, kad M. Bankaitytės 
kanklių koncertas bus birždio 27 d., pir
madienį, 5:'3O v.v.

• • •
Gallery Guide leidinyje, kuris platina

mas ir meno mėgėjų plačiai skaitomas vi
soje Š. Amerikoje, Viktorijos Kalšūbaitės
— Mantrangos pastangomis įdėtas visą pir 
nąj'į puslapį užimantis skelbimas apie II 
PLD-nų meno parodas.

Ritonė (Rudaitienė,
II PLD inf. pirm.

MIRĖ J. R. (SIMANAVIČIUS
Gegužės 19 d. Toronto mieste, Kanado

je, staiga mirė Jonas Robertas Simanavi
čius, Kanados liet, visuomenės veikėjas, 
buv. Kanados Liet. B-nės pirmininkas.

Gimęs 1917 m. balandžio 17 d. Šilsodžio 
icm., Gražiškių vis., Vilkaviškio alpskr., 
Jonas Simanavičius 1938 m. baigė Mari
jampolės marijonų gimnaziją ir studijavo 
Kauno konservatorijoje. 1948 m. atvyko i 
Kanadą, dirigavo chorui, įsteigė ir vedė 
radijo programą „Tėvynės prisiminimai“, 
dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veiklo
je, buv. išrinktas pirmininku. 1980 m. da
lyvavo lietuvių delegacijoje Madrido kon
ferencijai stebėti.

PATIKSLINIMAS
Praeitą savaitę išspausdintoje žinutėje, 

kaip mums nurodo J. Liobė, įsivėlė klai
da. Turėjo būti pasakyta, kad poetas L. 
š valkus su sūnum ir svečiu iš Amerikos, 
aplankę vienišą tautietį, nuvyko pas B. 
Mardosą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NNottinghame — birželio 19 d„ 11.15 vai., 

skautų stovyklos pamaldos Židinyje.
Derby — birželio 19 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Birminghame — birželio 19 d„ 18 vai., 19 

Park Rd.
Huddcrsfielde — birželio 19 d., 1 vai.. St.

Joseph's baž.
Manchesteryje — birželio 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — birželio 26 d., 11.15 vaL 

ir birželio 29 d., šv Petro-Pauliaus šven
tėje, 19 vai.. Židinyje.

Nottinghame — liepos 3 <1, 11.15 vai., Ži
dinyje.
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