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LIETUVOJE
PROTESTAI ANDROPOVUI

Atrodo, kad Viduklės klebono kun. Sva
rinsko suėmimas ir nuteisimas 7 metų ka
lėjimu ir 3 metų ištrėmimui sukėlė Lietu
voje daug triukšmo.

Kaip praneša britų katalikų savaitraš- 
tis „The Universe“, 36.000 parapijiečių 
pasiuntė protesto laiškus įvairioms Sovie
tų įstaigoms. Devyni žmonės pasisiūlė at
likti kalėjimo bausmę vietoj kun. Svarins 
ko. IŠ 130 Telšių vyskupijos kunigų 104 
paraižė protesto laiškus Adropovui, kaltin
dami sovietų įstaigas už kun. Svarinsko 
apšmeižimų.

Ir kiti kunigai, kurie priklauso Tikin- 
či'.ijų Teisėms Ginti Komitetui. buivo 
KGB algentų aplankyti, — raišo „The Uni
verse". Kybartų klebonas kun. Sigitas 
Tamkevičius buvo areštuotas gegužio 7 d. 
Kratote butvo padarytos pas kitus du ku
nigus. KGB agentai konfiskavo raižomą 
mašinėlę, 10.000 lapų rašomo popieriaus', 
,pamokslų juodraščius ir kun. Kauneckio 
užrašus. Pats kun. Kauneckas buivo tar
domas ir nubaustas 50 rib. pabauda.

Į visą tai įžiūrima, kaip saugumo norą 
sunaikinti Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ka
talikų Komitetą.

Rrainešaima, kald šią savaitę Čekoslova
kijoje yra paleidžiamais iš kalėjimo kun. 
Liana, atlikęs 3 metų bausmę, bet, pagal 
įstatymą, privalo užsimokėti už savo bulvi 
mą kalėjime antros klasės viešbučio kai
na! Kun. Liznos sesuo gyvena Londone.

m.b.

UŽDRAUSTI (SIUNTINIAI
Kestono žinių tarnyba praneša, kad 

Vak. Vokietijoje veikianti žmogaus teisių 
tarptautinė draugija (Gesellschaft fuer 
Mensrihenrechte) buvo painformuota iš 
siuntinių bendrovės, kuri turi leidimą 
siuntiniams siųsti į Scv. Sąjungą., kad 20 
sovietų piliečių neturi teisės gauti iš už
sienio siuntinių. Tarp išvardintų asmenų 
yia dvi lietuvės: Irena Gajauskienė, gyv. 
Kaune, ir Irena Skuodienė, gyv. Vilniuje.

LENKIJOJE
L. WALĘSA (NEPASIDUODA

Popiežiui grįžus į Romą pasklido gan
dai, kad Lenkijos Scllidiarumo lyderis Lech 
Walęsa bus priverstais atsisakyti savo va
dovaujančių pareigų valdžios uždarytoje 
organizacijoje.

Po pasimatymo Tatros kalnuose su po
piežium', Lech Walęisa grįžo 'j Gdanską ir 
paneigė tuos gandus. Jis pasakė: „Aš tu
riu vadovauti, ir pasiekti tą, ką mes pla
navome (I960 m. rugpjūčio mėn). Tas 
darbas nėra toks malonus. Bet aš nepa
bėgsiu kaip žiurkė“.

Jis pasakė, jog rugpjūčio mėnesi žmo
nės turės paprašyti tuos, kurie pasirašė 
Sutartį, dar kartą atsisėsti ir pagalvoti. 
„Mes privalome pralšlyti, o jei reikalas, pri
versti valdžią vykdyti tą sutarti“.

VATIKANAS (PANEIGĖ GANDUS
Paistklidus gandams, kad popiežius Jo

nas Balulius II, būdamas Lenkijoje, susi
tarė su- gen. Jaruze&kta Lenkijos Solida
rumo sąskaitom — birželio 28 d, Vatikano 
vyresnis pareigūnas, kuriam pavesti Ry
tų Euircpcs reikalai, paneigė kad tokiu 
būdu Lenkijoje buivo sutarta-. Kum. Vingi
lio Leivi, Ossemvatoire Romano red alk torius, 
buvo parašęs straipsnį savo iniciatyva ir 
be vyresniųjų žinics.

MADRIDO KONFERENCIJOJE
Madrido konferencijai negalint susitar

ti dėl baigiamojo dckuimento. Filipe Gon
zales, Ispanijos min’, pirmininkas, buivo 
patiekęs kctr.ląrcmiisiniį pasiūlymą, kuris 
buvo priimtinas Vakarų valstybėms ir neu 
tralicms valstybėms, bet nebuvo priimti
nos Sclvieitų Sąjungai ir Varišuvos bloko 
kraštams, išskyrus Rumunija.

Šiuo metu konferencijos rezultatai pri
klauso nuo Sovietų delesaciijcis pirminin
ko A. Kovalevo atvežtų instrukcijų iš 
Maskvos, kur jis yra išvykęs pasitarimui.

Pagrindinis nesutarimų punktas yra 
žmogau® teisės, kiurių reikalauti a Vakarų 
valstybės, bet Sov. Sąjunga nesutinka įra
šyti į baigiamąjį dokumentą. Bet Sov. Są
junga siekia, kald Madrido konferencija 
pavirstų į Europos nusiginklavimo konfe
renciją, kuri pradėtų posėdžiauti gruo
džio mėnesį. Su tuo pasiūlymu Vakarai 
nenori sutikti, kol neilšpręstas žmogaus 
teisių klausimais.

Mylimai žmonai Paulinai mirus, 
Pranui Fožerskiui, sūnui Antanui, 

dukrai (Janei ir seseriai 
reiškiame kuo giliausią (užuojautą 

ir įkartu liūdime.
Ona ir Antanas Žukauskai

SOV. RUSIJOJE
DARBO KOLEKTYVŲ ĮSTATYMAS
J. Andropova®, kaip Sov. ‘Sąjungos 

Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas, birželio 17 dieną pasirašė naują 
įstatymą „Dėl darbo kolektyvų ir jų vaid
mens didinimo valdant įmones, įstaigas 
ir organizacijas.“

Tas įstatymas yra paskutinis J. And
ropovo bandymas pasiekti įaukstesniį dar
bo našumą Soįv. Sąjungos įmonėse ir že
mės ūkyje. Pristatant 'įstatymo projektą 
Aukščiausios Tarybos posėdžiui, H. Ali- 
jovas pabrėžė, jclg gamybinių kolektyvų 
uždavinys — panaudoti visas technikos 
galimybes ir darbo organizavimo formas 
darbo našumo didinimui paspartinti. Be 
to valdžia sieks per tuos kolektyvus skie
pyti darbo žmonėms tarybinį patriotizmą 
ir socialistinį internacionalizmą".

KĄ PASAKĖ ČERNENKA?
Kalbėdamas 'Sov. komunistų partijos C. 

K. plenumo posėdyje birželio 14 d. CK. 
Politbiu.ro narys K. Černenka tarp kitko 
pasakė, kad Sov. Sąjungos Ministrų Ta
ryba neseniai priėmė nutarimą „sudaryti 
sąlygas, palengvinančias nacionalinių res
publikų gyventojams rusų kalbos moky
mąsi“.

Apie kovą su tikinčiais jis pasakė:
„Negalima silpninti darbo ir su tokia spe 

eiline gyventojų grupe, kaip tikintieji. Re
ligijos įtakoje dar tebėra žmonių dalis ir, 
tiesiai pasakysime, ne tokia jau maža 'da
lis. Daulgybė imperializmo ideologinių cent 
rų stengiasi ne tik palaikyti, bet ir skleis
ti religingumą, suteikti jam antitarybinę, 
nacionalistinę kryptį. Ypač dedamos viltys 
į religinius ekstremistus. Kartu skleidžia
mi prasimanymai apie „sąžinės laisvės 
pažeidimus Tarybų Sąjungoje“.

Ką galima apie tai pasakyti? Visiems 
žinoma, kald mūsų Konstitucija garantuo
ja sąžinės laisvę. Komunistai — nuosek
lūs ateistai, bet savo pasaulėžiūros nie
kam neprjmeta. Mūsų metodas — švieti
mas, įtikinėjimas, propaganda. O kai mes 
susiduriame su socialistinių .įstatymų pa
žeidimo faktais, su ardomąja politine veik 
la, tik dangstoma religija, tai elgiamės 
taip, kaip reikalauja mūsų Konstitucija“.

NĖRA LAISVĖS JNET FILMUI
Sovietų kultūros ministerijos pareigū

nai atmetė britų filmą, nusiųstą Maskvos 
filmų festivaliui.

Bill Forsytho režisuota komedija „Vie
tinis didvyris“ buvo pradžioje parodyta 
sovietų pareigūnėms, pakviestiems į Lon
doną. Jie buvo filmą priėmę ir sakė, kad 
filmais bus parodytas festivalyje. Bet 
Maskvos pareigūnai jį atmetė, matomai, 
dėl to, kad filme yra parodytas sovietų 
kapitonas, kuris „pasirinko lai'svę“.

SOVIETAI (IŠLEIDO VAŠCENKOS 
ŠEIMĄ

Maskvoje oficialiai pranešta, kad Sov. 
Sąjunga davė vizas Piotro Vaščenkos šei
mai, kiuri bemaž 5 metus praleido Ameri
kos ambasadoje, išvykti į Izraelį.

šių metų balandžio mėnesį jie apleido 
Amerikos ambasadą Maskvoje ir išvyko 
į Čennogorską, Sibire, kur jie anksčiau 
įgyveno. Tuo būdui, „pasitikėdami Dievu", 
jie tikėjosi gauti Sovietų valdžios leidimą 
emigracijai.

Birželio 27 d. 'šeima atvyko į Vieną.

VARŠUVOS PAKTO VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

Birželio 28 d. Maskvon buivo suvažiavę 
Varšuvos pakto valstybių vadovai netikė
tai sukviestam posėdžiui, kuris truko tik 
vieną dieną. Po to buvo paskelbtas jung
timis pareiškimas, kuris pakartojo ligšio
linius sovietų pasiūlymus ginkluotės su
mažinimo klausimu, bet bendrai paėmus 
buvo Švelnus.

Pareiškime nebuvo grasinimų, kaip bu
vo Vakaruose lauktai, kald atsakant į pla- 
c’.uojiaimlas dislokuoti NATO raketas, Sov. 
Sąjunga pažaidęs pastatyti savo raketas 
Rytų Europos kraštuose. Vieton, to, Var
šuvos pakto vadovai ragina pradžiai „už
šaldyti“ Sovietų ir JAV branduoliniu® 
ginklus, o Po to išplėsti tą užšaldymą į 
penkias valstybes. Taip pat buvo pakar
totas siūlymas sudaryti neagresijos pak
tą tarp Varšuvos pakto ir NATO valsty
bių.

Pareiškimais taip pat siūlė sudaryti su
tartį,, kuri sustabdytų Amerikos raketų 
dislokavimą Europoje ir atitinkamą esan
čių vidutinių atstumo raketų sumažini
mą abiejose pusėse Europoje.

DAUGIAU KOMUNISTŲ
Kinijos LIAUDIES DIENRAŠTIS (VI. 

27,) paskelbė, kad Kinijos komunistų par
tija diaibar turi daugiau kaip 40 milijonų 
narių. Per metus skaičius padidėjo vienu 
milijonu. Daugumas naujų narių yra iš
simokslinę jautni žmonės.

BUSHAS EUROPOJE
DEMONSTRACIJOS VOKIETIJOJE

Birželio 25 d. atvykus į Krefeldą, Vak. 
Vokietijoj e, Amerikos viceprezidentui 
George Bush, ten kilo milžiniškos antia- 
merikolniškos demonstracijos, per kurias 
policija suėmė 134 žmones. Demonstraci
joje dialyvavo keli tūkstančiai žmonių, 
tarp jų apie šimtas aktyvistų, protestuo
jančių prielš numatomas dislokuoti Vokie
tijoje branduolines raketas.

Demonstrantai mėtė akmenis, dvokian
čias bombas ir dažus į pravažiuojančius 
aultcmloįbilius. Per susirėmimus1 su polici
ja buivo sužeista 32 žmonės. Du turėjo 
būti sulaikyti ligoninėje.

G. Buish buvo atvykęs į Vokietiją daly
vauti pirmųjų vokiečių emigrantų Ameri
koje 300 metų sukakties iškilmėse.

JAV viceprezidentas pasakė kalbą, gin
dama® NATO valstybių politiką ir aiškin
damas, kad gynybinė sąjunga buvo įsteig
ta dėl pavojaus iš Sov. Sąjungos pusės. 
Tas pavojus pasaulio demokratiniams 
kraštams dar tebeegzistuoja. Jis pažymė
jo, kald Vckietijcls - JAV draugystė užtik
rina taiką Europoje.

ĮSTEIGĖ DEMOKRATŲ 
INTERNACIONALĄ

Londonan suvažiavę konservatorių ir 
centro partijų atstovai įsteigė Demokratų 
internacionalą, ’į kurį įeina Europos kraš
tų kcncervatorių ir centro partijos, kali© 
krikščionys demokratai, o taip pat pana
šios pant įjos iš kitų kontinentų. Steigimo 
posėdyje dalyvavo Britanijos min. pirmi
ninkė M. Thaitcher, JAV viceprezidentas 
G. Bush, ir kiti žymius politiniai veikėjai.

G. BUSHO VIZITAS ŠVEDIJOJE
Iš Vokietijos G. Bush, JAV viceprezi

dentas, atvyko į Stocholmą, kur tarėjo pa
sitarimų su Švedijos min. pirmininku. 
Oi of Palme ir užs. reik, ministru L. Bodst 
romu.

Manoma, kad pasikalbėjimai koncentra
vosi prie dviejų klausimų: Ženevos nusi
ginklavimo derybų ir dėl padėties Lotynų 
Amerikoje. Švedija yra užir.iteresuota Šuo 
mijos pasiūlymu įsteigti beaitominę zoną 
Europos 'šiaurėje ir centre.

Spėjai, kad G. Bush tvirtai laikėsi pre
zidento Reagano nustatytos politinės lini
jos tuo klausimu. Bet žurnalistams jis pa
sakė, kad į Skanidiiniaiviją atvyko ištirti 
tpadėfcį. Po Švedijos jis aplankė Norvegiją.

VOKIETIJOS KANCLERIS VYKSTA 
MASKVON

JAV viceprezidentas G. Buich. kalbėda
mas Vokietijos televizijoje, pasakė, kad 
Amterilkc® vyriauisybė tikisi, jog Vokieti
jos kanclerio Helmut KOhlio vizitas atei
nančią savaitę Maskvoje išjudins ginklu© 
tės derybas, kurios slenka vėžio žingsniu 
Ženevoje. Kalbėdamas televizijoje drauge 
su dr. H. Kohl, viceprezidentas pažymė
jo, kad Vokietijos kanclerio vizitas Mask
voje yra nepaprastai svarbus. Juo susido
mėjęs visas pasaulis.

G. Bush pasakė, kad jis tikisi, jog kanc
leriui pavyks 'įtikinti rusus, kad jie būtų 
derybose dėl vidutinio atstumo branduo
linių raketų kiek lankstesni. Ligi šiol 
amerikiečiai nuolat patiekdavo naujus pa
siūlymus, tuo tarpu rusai neparodė daug 
lankstam©.

Viceprezidentas pažymėjo, kad dlr. H. 
Kohl yra patikimiausias atstovas NATO 
valstybių nusistatymui išaiškinti, ir jis 
gali sulvaidinti svarbų vaidmenį Vakarų 
valstybių r.alstangose pasiekti susitarimo 
su Sov. Sąjunga.

Prezidentas Reaganas atsiuntė per G. 
Buishą laišką Vokietijos kancleriui. Ma
nomai kad gavęs tą laišką dr. H. Kohl 
įgalės Maskvoje kalbėti kaip tarpininkas. 
Lig'šticl jis sakė, kad jo pasikalbėjimai 
Maskvoje ribosis vien tik dviejų valsty
bių tarpusavio santykiais. Be to jis sakė, 
kad jils pasakys J. Andropovui, jeg Vak. 
Vokietija pilnai remia amerikiečius NA
TO raketų dislokavimo klausimu.

PRAHOS TAIKOS KONGRESAS (LIKO 
NENUFILMUOTAS

Čekoslovakijos slaptoji policija, atėmu
si iš britų, austrų ir vokiečių televizijos 
korespondentų filmus, kuriuose buvo už
fiksuotas britų nusiginklavimo ‘šalininkų 
susitikimas su čekų „čarterio 77“ atsto
vais, — taikos kongresui pasibaigus, fil
mus grąžino... bet tuščius.

Policijos pareigūnai aplankė Park Ho
tel viešbutį, kur buvo apsistoję užsienio 
žurnalistai, ir įteikė jiems konfiskuotus 
filmus. Iš britų paėmė parašus, kuriais 
buvo patvirtintas filmų gavimas. Vėliau 
patikrinus, pasirodė. kad filmai yra tušti, 
t.y. visos buvusios nuotraukos yra palnai- 
ikintos.

Čekoslovakijos pareigūnei vėliau’ pada
rė priekaištų užsienio korespondentams, 
kad jie nefilmavo „taikos kongreso“, į ku
rį buvo atvykę, o buvo užsiėmę pašali
niais darbais.

Baltijos kraštai
MANEVRAI BALTIJOS JŪROJE

Kailp anksčiau buvo pranešta, Varšuvos 
pakito karinės pajėgos birželio 29 d. pradė
jo Baltijos jūros rajone didesnius manev
rus. Kiek pavėluotai anglų spaudė pra
nešė, kadi nuo birželio 28 d. Baltijos jūro
je pradėjo pratimus ir NATO kraštų jūrų 
pajėgos.

Varšuvos pakto manevrai, kuriems va
dovauja Sovietų gynybos ministras D. Us
tinov, vadinami ZAPAD 83 vardu'. Pagal 
„Daily Telcgralph“ korespondento prane
šimą, stambūs sovietų kariuomenės jun
giniai yra sulkonicentruoti prie Klaipėdos 
uosto, iš kur ruošiamas desantais skersai 
Baltijos jūrą.

(NATO laivyno manevruose dalyvauja 
JAV naikintuvas „King John“ ir 22 karo 
laivai, kurių tarpe yra Britanijos frega
tos „Eulryalus'’’ ir „Rcthsay" ir Vokietijos 
nalikinltavas „RommeP. Be to dalyvauja 
Danijos bei Olandijos laivyno vienetai ir 
karo aviacija.

Baltija yra tarptautinė jūra, taurios są
siaurį konitroliuoj'a Danija. Bet Sovietų 
Sąjunga norėtų skaityti tą jūrą kaip salvo 
ežerą. Todėl, kaip Dainojos laivyno kari
ninkas yra pasakęs, NATO manevrai Bal
tijos jūroje yra reikalingi, kad parodžius 
Sovietų Sąjungai, jog toje jūroje turi tei
sę plaukioti visų kraštų laivai.

Pastaruoju laiku yra paisibebėta, kad 
Sov. Sąjunga plečia karo laivyno bazę Lie- 
pajuje ir uosto įrengimus Klaipėdoje. Pla 
nuojamas jūros keltas tano Klaipėdos ir 
Sassnitz Rytų Vokietijoje, kuris numato
ma naudoti Ikaro transportui. Reikalui 
esant, per Klaipėdos uostą būtų skubiai 
perkelta į Rytų Vokietiją devynios divizi
jos kariuomenės.

VĖL [POVANDENINIS (LAIVAS
Norvegijos laivynas pranešė, kad birže

lio 29 d. Norvegijos vandenyse vėl pasiro
dė svetimas povandeninis laivas. Į jiį bu
vo paleistos šešios „Tern“ raketos.

Italija
ITALIJOS PARLAMENTO RINKIMAI
Italijos parlamento rinkimuose, kurie 

įvyko birželio 26 d., krikščionių demok
ratų partija nustojo 5,4 nuošimčių balsų. 
Naujame parlamente ji tuirės 225 atsto
vus, komunistai — 198 atstovus, socialis
tai — 73 atstovus ir nacionalistai — 42 
atstovui Kitos partijos — mažiau.

Nors krikščionių demokratų partija 
Italijoje lieka didžiausia; ji negalės pati 
viena sudaryti vyriausybės. Kokios sudė
ties koalicinė vyriausybė bus sudaryta 
paaiškės po ilgų derybų tarp vadovaujan
čių partijų.

TERORISTŲ AUKA
Birželio 26 d. Turine, šiaurės Italijos 

pramoniniame mieste, teroristai gatvėje 
nužudė vvr. prokurorą Bruno Caccia.

„Raudonosios Brigados“ prisipažino 
■[vykdžiusios atentatą.

VID. RYTAI
ARAFATAS IŠMESTAS IŠ įSIRUOS
Jasar Arafat, Palestinos išlaisvinimo or 

ganizacijos pirmininkas, birželio 24 d. bu
vo ištremtas iš Sirijos, kur jo ginkluoti 
partizalnai buvo įsivėlę į tarpusavio kovas. 
Jis turėjo grįžti į Tunisą, kur yra jo būs
tinė, ir po to buvo nuskridęs’ į Prahą, kur 
pasakė kalbą „Pasaulio taikos kongrese“.

Sovietų organizuotame „taikės kongre
se“ Jaisar Arafatas buvo entuziastiškai 
priimtais, nors jį ištrėmusi Sirijos vyriau
sybė yra ScV. Sąjungos sąjungininkė.

J. Arafatas tikisi, kad kitos arabų val- 
tybės tarpininkaus jo ginče su Sirija.

SKRYDIS (PER ATLANTĄ
Paminėjimui Dariaus ir Girėno transat

lantinio skrydžio 1933 metais, Lietuvoje 
yra sukurtas filmas. Filmą režisavo R. Va
balas, kuris su dramaturgu J. Glinskiu 
parašė ir scenarijų. Filmas pavadintas 
„Skrydis per Atlantą“, S. Dariaus vaid
menį atlieka R. Sabutis, o Girėno E. Nek
rošius.

SOV. SĄJUNGOS GYVENTOJAI
šių metų pradžioje Sov. Sąjungos gy

ventojų Skaičius viršijo 271 milijoną, ša
lyje yra daugiau kaip 100 nacijų ir tau
tybių. Beveik 215 milijonų gyventojų mo
ka kalbėti rusiškai. Spačiais tempais gy
ventojų Skaičius auga Vidurinės Azijos 
respublikose: Kazakijoje, Azerbaidžane ir 
Armėnijoje. Jų prieauglis žymiai didesnis, 
negu Rusijoje.

— Grupė nepriklausomųjų JAV juodu
kų lyfderių ir politikų Čikagoje .priėmė 
nutarimą rasti juoduką 1984 m. prezidento 
rinkimų kandidatūrai.

PASAULYJE
— V. Vokietijos kancleris, Dr. Kohl, kai 

bedamas Bonnoje apie Rytų Ir Vakarų 
Vokietijų santykius; pabrėžė, jog vokie
čiai niekad nesutiks pripažinti savo tėvy- 
nės padalinimo. „Santykiai nebus norma
lūs, kol tebestovės siena, einanti Vokieti
jos viduriu, ir nesibaigs bėgančiųjų žmo
nių šaudymai“, pasakė kancleris.

Anksčiau buvusieji kancleriai kalbėjo 
daug švelniau; nenorėdami erzinti rusų.

Nežiūrint busimojo liepos mėn. Dr. Kohl 
Maskvos vizito, sovietų TASS smarkiai 
puolė tą kanclerio kalbą ir apkaltino ii 
palaikymu „revanšistinių grupių“ Vokie
tijoje.

— Čekoslovakų saugumas Pragoję nu
traukė spaudos konferenciją, kurią Vaka
rų korespondentams suruošė Obairtijots-77 
Žmogaus teisių grupės nariai. Taip pat bu 
vo suimti, bet už valandos paleisti, britų 
televizijos reporteriai ir filmuotojai, ku
rie dalyvavo britų taikos aktyvistų ir 
Chartįjos-77 narių susirinkime. Visi fil
mai buvo konfiskuoti.

— JAV planuoja padidinti ir sumoder
ninti stragedinį SomaMjos Raudonosios jū
ras Berberas uostą. Projektas būtų įvyk
dytas 1985 m, ir kainuotų 35 mil. dolerių,

— Nuo lielpos 1 d. Europos Ekom Bend
ruomenės valdomosios tarybos pirminin
ko pareigas šešiems mėnesiams perėmė 
Graikijos min. pirm. Paipandreoo. kuris 
smarkiai kritikavo B-vės turtingesnius 
k.rštus už norą atsiimti dalį Bendruomenės 
iždan įmokėtų pinigų. Daugiausia jis puo
lė D. Britaniją.

— Vakarų pasaulio pramoninių kraštų 
koordinacinė komisija liepos mėn. susi
rinks Paryžiuje aptarti technologijos ir 
strateginės vertės gaminių eksporto 'į so
vietų bloko kraštus suvaržymo klausimus.

— Italijos policija paskutiniųjų kelių 
savaičių laikotarpy Neapoly ir jo apylin
kių miesteliuose suėmė daugiau kaip 600 
žmonių, įtariamų mafijas veikla. Suimtas 
net ir vieno miestelio burmistras.

— Izraelio Krašto apsaugos min. M. 
Arens pareiškė, kad Sov. Sąjunga tikriau
siai būtų įvelta į konfliktą, jeigu Izraelis 
ir Sirija atnaujintų kovą dėl Libano. Jis 
mano, jeg sovietai bandys rasti išeitį at
sisakyti nuo duotųjų pažadų. Sirija vra 
apginkluota sovietinėmis raketomis ir 
4.600 tanlkų.

— Pakistane, Pačinairo rajone, dėl ran 
kinio la'ilkrodako priklausomumo, susigin
čijo dvi gentys. Ginčas privedė prie sušau
dymo, kurio meitu žuvo 'apie 400 žmonių 
ir daug buvo sužeista.

— Graikija nutarė panaikinti moterims 
savanorišką karinę tarnybą. Vyriausybė 
planuoja įvesti privalomą joms tarnybą, 
kurioje bus leidžiama drauge Su vyrai ei
ti apmokymą karo mokyklose.

— Birželio mėn. į Tailandą atvyko dar 
8 tūkstančiali pabėgėlių iŠ Kaimpučijos. 
Sa-Ngac pasienio gyvenvietės stovykloj 
jau yra 40,000 palbė’gėlių.

— Ramiojo vandenyno Mikronezijos ita
lų federacinės valstybės pravedė plebis
citą. Pirmieji duomenys rodė gyventojų 
norą nepriklausyti JAV tiesioginei kont
rolei. Balsų skaičiavimas truks apie dvi 
savaites.

— JAV vakarų pakrantėse surastas gar 
so bakenas (plūduriuojantis įtaisas). Ma
mma, kad' jį ten paleido sovietai ameri
kiečių povandeninių laivų sekimui.

— Šveicarijos Alkoholio problemų cent 
ro duomenimis, šveicarai vidutiniškai su
naudoja 11 litrų gryno alkoholio per me
tus, o per paskutiniuosius 30 metų cigare
čių paklausa padvigubėjo.

— Praėjusią savaitę Ženevoje vykusio
je Tarptautinės Darbo Organizacijos kon
ferencijoje, pasiūlytoji rezoliucija pas
merkti Izraelį už „ekspansinę pilitiką, nau 
jų gyvenviečių steigimą užimtose arabų 
žemėse ir rasizmą“, nebuvo priimta.

— Amerikiečių dalinių vadas Pietų Ko
rėjoje, gen. R. Sennewaid, pareiškė, kad 
bus imtasi greitos karinės iniciatyvos, jei
gu šiaurės Kerėja vėl bandytų pulti pie
tiečius.

— V. Vokietijos vyriausybė planuoja 
nuo spalio 1 d. pradėti nepiliečių bediar- 
bių repatriacijos programą. Vyriausybė 
siūlys grįžtantiems namo išmokėti 10^5(M) 
marikių kompensacijos ir po 1,500 markių 
už kiekvieną vaiką. Turkai, jugoslavai ir 
arabei sudaro daugumą atvykusiųjų dar
bininkų.

— Paul Anastasiadis naujai išleistoj sa 
vo knygoj teigia; kad didžiausias graikų 
dienraštis „Ethnos“ yra finansiniai remia
mas sovietų KGB.

— Prez. Reaganas pagaliau nutarė leis
ti parduoti Kinijai amerikiečių kompiu
terius ir kitokius, vaidinamus „dvigubos 
paskirties“, aukštos technologijos įrengi
mus.

— 29 metų rusų mokytoja, Alla Kevor
kova, tauri pagal mokytojų pasikeitimo 
susitarimą atvykusi į Londoną, už vagys
tę krautuvėje atsidūrė teisme.

1
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Poetas Bern.
Turbūt neapsiriksime pasakę, kaid Ber

nardas Brazdžionis šiuo metu yra mėgia
miausias lietuvių poetas. Eilėraščius ra
šyti jis pradėjo jau bemaž prieš 6D metų, 
o poeto vardą įgijo 1931 metais, išleidęs 
eirėraščių rinkinį „Amžinas žydas“.

'Pirmas Bernardo Brazdžionio eilėraš
tis buvo išspausdintas 1924 metais ^Pava
sario“ laikraštyje. Dar gimnazijoje būda
mas, 1926 m. jis išleido savo pirmąjį ei
lėraščių rinkinį „Baltosios dienos“. Po to 
ssfcė kiti rinkiniai, už kuriuos jis gavo ke
lias premijas

Vytės Nemunėlio slapyvardžiu jis yra 
parašęs vaikams skirtas knygeles, kurias 
anuo metu laibai mėgo vaikai: Mažųjų pa
saulis, Drugeliai, Kiškio kopūstai ir kt.

Vokiečių okupacijos metu, 1943 m. jis 
slaptai išleido rinkinį „Iš sudužusio lai
vo“, po to — „Pėr pasaulį keliauja1 žmo
gus“, „Viešpaties žingsniai“. Bet laibiau
siai jis pagarsėjo atsiradęs už tėvynės ri
bų. Tada jis sukūrė visą eilę tėvynės il
gesio ir meilės eilėraščių, kurie buvo ir 
tebėra deklamuojami išeivijos įvairiuose 
minėijmuose ir iškilmėse.

Pirmosiomis tremties dienomis Vienoje, 
Austrijos sostinėje, kur buvo atsidūrę 
šimtai lietuvių, Bernardo Brazdžionio nau 
jausią kūrybą viename minėjime dekla
mavo dramos aktorius Stasys Pilka, o ei
lėraščiuose išreikštą tėvynės ilgesį pergy
veno visa salė.

Daugeliui metų praėjus. Antrojoje Dai
nų šventėje, Čikagoje, vėl teko išgirsti 
„Mylėsi Lietuvą iš tolo...“, poeto pirmųjų 
tremties metų kūrinį, šį kartą muziko VIa 
do Jalkulbėno kantatoje, kurią išpildė Br. 
Budriūno diriguojamas choras. Tūstanti- 
nė minia salėje vėl buvo sujaudinta iki 
alšairų. Tokių dainų, kurioms pagal Bern. 
Brazdžionio žodžius muziką yra sukūrę 
liet, kompozitoriai, yra daugiau.

Todėl visai nestebėtina, kad Bernardas 
Brazdžionis dabar yra populiariausias lie
tuvių poetas, ir kaip toks yra kviečiamas 
j visas lietuvių išeivijos kolonijas. Poezi
jos vakarus ruošia Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje ir, pagaliau, Europoje.

Visi, kas yra skaitęs1 jo kūrinius, ar gir 
dėjęs juos deklamuojant, nori pamatyti pa 
tį poetą. Kai prieš trejetą metų jis lankė
si New Yorke, „Darbininkas“ rašė: „Lite
ratūros vakarai duoda progos išgirsti au
torių, jo skaitymą. Ir dar daugiau — daž
nai mums autorius yra nepažįstamas, toli
mas, o štai jis pats prieš mus su savo 
Skaitymu, savo interpretacija. Taip visa

Brazdžionis
jo kūryba mums darosi suprantamesnė, 
įdomesnė.

„Poetas Bernardas Brazdžionis skaito 
tikrai artistiškai. Pagaunančiai. Net šiur
pas sukrečia. Pamatai visai naują kūrinį, 
jo architektūrą, jo grožį, kurio pats Skai
tydamas nebuvai supratęs. Taigi per au
toriaus skaitymą pasiekiamos didesnės Po 
ezijos gelmės“.

Poetas šiuo metu gyvena Kalifornijoje 
ir ten jis atšventė savo amžiaus 75 metų 
sukaktį. Ta proga Los Angeles buvo su
ruoštas jo pagerbimas. Per mišias bažny
čioje buvo giedamos 'įvairių kompozitorių 
parašytos giesmės Brazdžionio žodžiams. 
Po to parapijos salėje buvo koncertas, ku
rį atliko solistai Dana Stankaitytė ir Al
gis Grigas. Koncertas buvo užbaigtas Br. 
Budriūno daina „Mano protėvių žemė“, 
sukurta pagal Bern. Brazdžionio eilėraštį 
Gausi auditorija, gal apie 600 žmonių, 
susikaupusi klausė poezijos, kurią skaitė 
pats poetas, o pabaigoje, auidringai ploda
ma, poetą pagerbė atsistojimu.

Praeitais metais Bernardas Brazdžio
nis lankėsi Toronte, kur dvi valand'as už
trukęs poezijos vakaras buvo tikra šven
tiška puota, kuri — kaip ra'šė „Tėviškės 
Žiburiai“ — greitai ir turiningai nuriedė
jo praeitin, bet gyvai priminė, kad turime 
žodžio meistrų, kiurių pasiklausyti ren
kasi minios.

Po jo vizito Australijoje, MŪSŲ PAS
TOGĖ rašė: „Iš tikrųjų Bernardas Braz
džionis jau tapo mūsų tautoje šios dienos 
gyva legenda, kuris deklamuojamas, gie
damas, dainuojamas. Be jo 'neilšlsiverčia 
joks minėjimas, jokie parengimai. Jis ir 
lietuvių literatūroje įaugo, savo įtaka pri
lygsta Maironiui — 'a'bu organiškai suau
gę su tauta?’ abu tautos žadintojai ir jos 
nuotaikų bei divasios palaikytojai sunkiau 
siose valandose ir sutemose.

Tokį poetą matysime ir girdėsime lie
pos mėnesį Londone, Nottingbaime, ir kai 
kas Augsburge. j.v.

Bernardas Brazdžionis 
MANO (ŽEMĖS iŠIRDIS

Žemės širdį, (žydinčią ir (gyvą, 
Plakančią ir (trapią, kaip žmogaus, 
Aš (jaučiu žydėjime alyvų,
Aš 'girdžiu idaige ėrškėtvirbio (dygaus.
Žemės širdį pilką, kaip (arimai,
Aš regiu j.š vasaros (vagų,
Jis pasiklausyt ant arklo Irymau,
Jos ugnim ir jos krauju degu.

Žemės širdį žiemą šaltą, gilią 
Po ledu (randu ir įpo pusnim, 
Ir, (kai, tartum mirę, 'dirvos (tyli, 
Ji kaip (paukštis gieda Su tmanim.

Ji (gyva ir gruodžio gruode (plaka, 
Nenutyla ritmo jos giesmė, 
Ir kaip amžinoji lapė (teka 
Jos gyvybės žydintpversmė.

JAUNIMO (PREMIJOS (LAIMĖTOJA
JA!V LB Kultūros taryba 1982 metais 

buvo paskelbusi 500 dolerių premiją jau- 
i.iesfelmls dailininkams (18-30 metų), gy
venantiems JAV.

Vertinimo komisija jaunimo dailės prie 
raiją paskyrė architektei Sofijai Gruody
tei už išskirtinus jos piešinius bei tapybą.

S. Gruzdytė 1978 m. baigė Kent State 
universiteto architektūros fakultetą. Stu
dijas gilino Florencijoje, Italijoje. 1982 m. 
Harvardo universitete gavo architektūros 
magistro laipsnį. Šiuo metu gyvena New 
Yorke, kur dirba I.M. (Pei & Partners fir
moje.

Su lietuviui^ 
jĮįasaulyje

LKDS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun 

gos suvažiavimas įvyko š.m. gegužės 28- 
29 d.d. Čikagoje. Inž. A. Rudis skaitė pa
skaitą „Lietuvių Krikščionių Demokratų 
uždaviniai išeivijoje“. Suvažiavimas nu
tarė palikti tą patį Centro komitetą dar 
vienai kadencijai. Centro valdybos pirmi
ninkas padarė pranešimą iš organizacijos 
veiklos. Centro valdyboje šiuo metu yra; 
pirm. Vladas šoliūnas, gen. sekretorius 
Adomas Viliušis, iždininkas Leonidas1 Ja
ras. Sąjunga leidžia žurnalą Tėvynės sar
gas.

VOKIETIJOS iLB TARYBOS RINKIMAI
Labai reikšmingas įvykis Vokietijos lie

tuvių gyvenime — (LB Tarybos rinkimai 
įvyks š.im. lapkričio 15 d.

Lietuvių Bendruomenė Vokietijoje yra 
svarbiausia lietuvių organizacija, vykdan
ti didžiuosius darbus: palaiko ryšius su 
valdžios organais, valdo „Romuvos“ so
dyba, kur yra 'įsikūrusi Vasario 16 gimna
zija, atlieka reikalingiausį politinį darbą 
Vokietijoje ir 1.1.

Tarybos rinkimams (pravesti yra išrink
ta komisija: pirm. Jenas Vitkus, vicepinm. 
Antanas Veršelis, sen., sekretorius Rober
tas Šlavikas. Komisijos adresas: J. Vitkus, 
Adclf-Kolpirg Sltr. 4, 6806 Viernheim.

DAMUŠIAI IŠVYKO IŠ DAINAVOS
Apie 20 metų dirbę Dainavos! sodyboje 

prie Detroito, Adolfas ir Jadvyga Daimu- 
šiai išvyko gyventi arčiau Čikagos. Ba
landžio 24 d jiems buvo suruoštos gra
žios išleistuvės, per kurias pasakyta daug 
nuoširdžių padėkos žodžių. Atsakydamas 
dr. inž. Adolfais Darnusis prisipažino, kad 
mieliau būtų statęs cemento pramonę Lie 
tuvoje, negu Dainavą Amerikoje, bet is
torijos posūkiams taip lėmus, nesigaili sa
vo veikią pakreipęs lietuviško jaunimo 
labui.

PAGERBTAS LIETUVIS
Heidelbergo universitetas, Vokietijoje, 

aradovantjo Paryžiuje gyvenantį filosofą 
Jmaniueiį Leviną 10.000 DM premija už 
įdomiauEį šio 'šimtmečio filosofinį kūrinlį.

(Prof. E. ILevinaS, gimęs 1-905 m. Lietuvo
je, nuo 1930 m. gyvena Prancūzijoje. Nuo 
II pabaulinio karo jis vadovavo izraelitų 
mokytojų seminarijai, o nuo 1962 m. yra 
filosofijos profesorium. Nuo 1973 m. pro
fesoriauja Sorbcnos .universitete.

N. ir A. BALTINŲ (KONCERTAI
Estradiniai dainininkai Nelė ir Arvydas, 

neseniai atvykę iš Lietuvos ir apsigyvenę 
Vak. Vokietijoje, sėkmingai gatroliavo ke
liose lietuvių kolonijose Amerikoje ir Ka
nadoje. Gegužės 8 d. jie koncertavo Čika
gos Jaunimo centre, o po to išvyko į To
ronto.

MIRĖ URENA KAMANTAUSKIENĖ
Balandžio 13 d. Silver Spring ligoninė

je, prie Vašingtono, mirė Irena Eimaityte- 
Kamantauskienė, kalbininko ir vertėjo 
Viktoro Kamantausko našlė.

Gimusi 1904 m. Kaune, Irena Eimaity- 
tė vaikystės dienas praleido Petrapilyje. 
Grįžusi Lietuvon, lankė Kauno Aušros 
gimnaziją. Vėliau1 studijavo Montpellier 
universitete, Prancūzijoje. Ten būdama 
susipažino ir ištekėjo už Viktoro Kaman
tausko. Antrasis pasaulinis karas juos 
užklupo Liepojuje, kur V. Kamantauskas 
buvo Lietuvos konsulu. 1950 m. atvyko 
Amerikon. Vyrui mirus, gyveno pas sūnų 
prie Vašingtono.

ROMO KALANTOS MINĖJIMAS 
ČIKAGOJE

Gegužės 15 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
prie jam pastatyto paminklo Čikagos lie
tuviai iškilmingai paminėjo Romo Kalan
tos susideginimo metinės. Prie paminklo 
buvo padėti vainikai ir pasakytos kalbos.

LIETUVIAI LATVIŲ OPEROJE
Amerikos latviai Milwaukee mieste, 

Wise., birželio 30 d. pastatė operą „Banu- 
ta“, kurioje dainuoti pakvietė lietuvius 
solistus: Maralin Niska ir Algį Grigą. Jie 
šioje operoje jau yra dainavę New Yorke.

Operą diriguoja latvių dirigentas And- 
rejs Janson.

ČIKAGOJE LIETUVIŲ OPEROJE
I (LITUANI operoje, Aldonos rolę dai

nuoja sol. Dana Stankaitytė: Kerniaus — 
Konrado Valenrodo — sol. Rimas Strimad 
tis, Erdivilio — sol. Algirdas Brazis; Vil- 
tenio — sol. Jonas Vaznelis; Germano — 
sol. Bernardas Prapuolenis; Vilniaus — 
sol. Margarita Monkenė. Apie I LITUANI 
operą, kuri bus liepos 1 d. Auditorium 
Theatre, skelbiama Chicago Tribune Arts 
and Books skyriuje.

Atsiųsta paminėti
Vokietijos LB Valdybos .INFORMACI

JOS Nr. 3-4, 1983 m1, birželio 20. Turiny
je: Vokietijos LB Tarybos rinkimai. Mo
tinos Dielnos minėjimai, Vasario 16 gim
nazijoje ir kitos žinios. Leidžia VLB Val
dyba, Romuva, 6840 Lampertheim 4, 
West Germany. Šiame numeryje 14 psl.

LKDS Biuletenis Nr. 42, 1983 m. birže
lis. Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
jungos leidžiamais biuletenis, Čikaga, 6437 
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, 
USA.

Kronikos balsas, Nr. 1 (3) 1983 m. sau- 
sis-kovas. Lietuvos Kronikos Sąjungos lei 
ūžiamas dvimėnesinis žurnalas. Leidėjų 
adresas: 6825 So. Talman Ave., Chicago, 
IL 60629 USA.

Žurnalas informuoja apie Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos ir jos vertimų 
i svetimas kalbas leidybą. Tuo tarpu Lie
tuvos Kronikos Sąjunga renka lėšas kny
goms leisti ir leidžia atskiromis 'knygomis 
turas dokumentus lietuvių ir svetimomis 
įkalbomis (ispanų, prancūzų ir anglų).

žurnale sakoma, kad LKB Kronikos1 la
biausiai išgarsina Lietuvą ir sudaro gra
žiausią laisvojo pasaulio opiniją apie lie
tuvių tautą. Kronika yra lietuvių tautos 
kančių istorija. Todėl Kronikos leidėjai 
prašo visuomenę aukomis paremti L.K S- 
gos vykdomą darbą.

Dabartinė lietuvių kalbos rašyba, reda
gavo Juozas Vaišnys, S.J. Išleido JAV LB 
Kultūros taryba 1982 m. Mecenatas — Lie 
tuvių Fondas. 56 psl. knygelė. Kaina '3 dol. 
Britanijoje galima gauti Lietuvių Namuo
se, Londone, kaina su persiuntimu 2 sv.

švietimo gairės Nr. 27, 1982 m. gegužė. 
Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai 
ir šelmiai. Redaktorė: Stefanija Stasienė, 
Leidžia JAV LB Švietimo taryba, Čikaga. 
Atskiro numerio kaina 2 dol. Administra
torius Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., 
Chicago, IL 60629, USA.

Švietimo gairės Nr. 28, 1982 m. gruodis, 
šiame numeryje 96 psl. žurnalas išeina 
gruodžio ir gegužės mėnesiais. Labai nau
dingas Lituanistinių mokyklų mokyto
jams. Metinė prenumerata 4 dol.

ELTA Nr. 58, 1983 m. birželis. Lietuvių 
informacijos prancūzų kalba. Turinyje: 
JAV prezidento deklaracija, Australija ir 
Baltijos valstybės, Kunigo teismas, Po
grindžio spauda ir kt. Redaktorė B. Vens- 
kus, 17, Avenue de la Tourelile, 94100 Parc 
ISait-Maur, 'France. :
r ’« r • ’ ’ • i

LIETUVIŲ DIENOS
Gegužės mėnesio žurnalo nuimeryje ra

šoma:
Nuo draudimo ilki enigmo. In Memciriaim 

— kum. S. Yla., J. Keliuotis, A. Kniukšta. 
J. Jurtas — Kai saulė žaidžia virlšuim van 
f enų“. P. Visvydas — Po nektarinų aus
karais. Vaižgantas — Pavasaris atgal vi
lioja. Aš mylėjau Lietuvą. Z. Juras — 
Lietuvos klaulsimas Europos parlamente. 
Naujos knygos — Alė Rūta — Beragio 
ožio metai“, develandos lietuvių iliusitrau 
rijos.

Anglų kalbos skyriuje: dail. C. Janušas, 
V. Matranga — opera ,J Lituani“ stato
ma pasaulio lietuvių šventės proga. Dai
nos šventė išredšlkiama pamėgimą iškil
mėms, muzikai, šokiams. Senai pamiršto 
vokiečių ekspresionisto dail. Dalmlšaičio 
darbai Čikagoje. Virš 22 jaunų dailininkų 
paroda Čikagoje festivalio metu. Buvusi 
krepšinio dabar plaukimo žvaigždė Hava
jų universitete. Lietuvis kunigas pasodin
tas 7 metams į kalėjimą, žvilgsnis į sovie. 
tų stiliaus žurnaldzmą. Lietuves miestų 
herbai — A. Gustaitis. Lietuviai emigran
tai demonstruoja vienybę festivalio proga.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis.

„Lietuvių Dienas“ leidžia: A. F. Slkirius, 
4364 Sunset Blv. Los Angeles Ca. 90029. 
Prenumerata: 20 dol. amerikoniškais Ir 
25 dol. kanadiSkais.

F. NEVERAVICIUS

Priešai
Pjesė

LAURAS: O kad ir gryno aukso, tai kas?
LAPELIS: Nieko, nieko... Man kas?... šiaip.sau... 

Tik įdomu, ir kur toks bagotas? Ir batai bajo
riški, ir švarkas naujintelaitis, retežis... Meist-. 
ravimu tiek neuždirbsi, ne... . ..-i..

LAURAS: O tau kas rūpi, smarve?! Ko prikibai, 
kaip ražo lapas prie pliko pasturgalio?
tų Lapelis! Norėsiu, tai puikiau už t^b -rtu^u^' 

susj poną dėvėsiu!
KURMIENĖ: Besarmati tu! Prie kunigęįiQi> WGPt?

žodžius sakyti! Hatoikaviflri
LAURAS: Kunigėlis ir pats turi tai, ant-'W sėdi?

Nepadyvys... (‘
BRAZDŽIUS: Laurai,valdykis! Aš neleidžiu savo 

troboj balsą kelti!... ! i______
LAURAS: Tai ko pristojo? Ko jam reikja?kjTeu.en | 

jieško pričynų! (Į Lapelį): Y«rčiaUi
savo panelei, kad sumokėtų penkiojlikąi 
kur nuo pat šilinės už daržinės pas 
linga!...

LAPELIS: E... dideli, mat tau pinigai 
lika rublių. Ką tau znočija — to 
čiui. Tai ką, gal reikalai į blogą pa :rypo? Gir
dėjau, žmonės sakė, kad pagraničn 
bas sutankinę, tai gal su šmugeliu 
kasi... Gal dėlto ir panelės skolos

LAURAS: (Trenkia kumščiu į stalą): Ty^k.-tpj gy
vate! Pratark dar nors žodį! Aš tau...

NUN. VJK.: ša! Žmonės! Kaip jums ne gėda bar
tis?! Nurimkit tuoj! - ‘ •

LAURAS: (rimdamas) O ko prikibo smala, kaip, 
erkė prie šuns u.odęgos?, Ko jam reikia?!

KUN. VIK.: Angies geluonis skaudžiai. gelia — 
žmogaus liėžuvis ■ dar skaudžiau. Kam to rei

kia? Gražįdojb,'gražiuoju...1 .
.KAPELIS: Aš.ųi.ekp... jtnan taj kas, kunigėli... Vi- 

. • H sąip ^monės^ šneka.Kad if apię Laurą... - 
LAURAS; ijiK^l.dain.asįs) šeimininkei, šeimininkui 

i •/.. :.ąi$ipĮUŽ. vaiš^S6ikuni®ui.už' garb'ę.l Eisi'tį pa'daJ- 
nuoti su jaunaisiais... ('ĮšfeJnaj. t! ’ ‘ .

L/API^t-S:'T’hY!'.?. Koks pulkt/s!' Žodžio jam'tarti 
lRi'neVto,hiati.. ; .
fcyR^lteN'Ė: Prfe kunigėlio tokie žodžiai! “Pumys- 
u juttbaisu!'Čigonas, ipra^^tisr, CLta^gaspa-v 
ta tu dorių > spraudžias, šali^ pat'kunigp/sėriąs.'-Kad' 

i .b nofs žirTomų tėvo motiųosdąūtyę-HiTrankosi poi 
ii) <> •šVieią/ it1 daritų geliamasušiaiiidiorl čia, .ryt ki- 

------------- JI j.,,.,! • i. 
tfrjnjenė,, taip'sakot. Aš 

gr'etp. . j ',

tur — vis meistraudaih: 
ręjkalo, Kt!

ANGELĖ: Lfttiras ric! pra ialaitis. Daug metų Čia 
n (HHvištehiB bažįšta'rihas'zl'!

'O .jPtĮiš'jai
'^jj.^eK’iijėtųj .dpiuĘe; po

sallsA , »’■ •• .. ,< - • ■ , , . ■ .-rt-openlqtp-;).,^ neblogiausia:
Uflm-itagDl

nkai sargy- 
nekąip se.- 

prireikė?

•BRAZDŽIUSk Ešat', kaimj 
kaip vieš-nld" Liežuvio 

"noTiėkarstykit.
KUN. yi^J Kajp jums ne

$1 giliausia1}!'"Kurgi ne! 
Įvarus trąnkėtės, tai pa- 
• hirv .a
n$; viešnia, tai ir būkit, 
be 'reikalo' ant kiekvie-'

sąfniata, Kurmiene, lie-
' . ■ žuvį■; taip. ;laidyJi?Į Ne juoki Dieve! Dėl tokių

(kalbų spaviedotis reiki a. >" • ’ c
KURMIENĖ: (Pakilusi nuo stalo, kuone pusiau

kunigėliu: .lenkdamasi): Atlėksiu, kunigėli, at
lėksiu... IšsišpaViedbsiu. O' kaipgi!... Tik jau 
nepykit, kunigėli, nepykit... • <

KUN. VJK.: i’rafyk’ltes'atleidžiama tų, kuriuos už
gavo!.' O
jau metai namo. (že^HOjMSi: Viši ’’sukyla ir 
taipgi žegnojasi): ’Ačiū už'viską... Likit svei
ki... Tiki

maiųikapisHPakildatnas): Na, man

ki... Tikiiįėšl'bfti'kit, žmonės', nesibarkit! Ne
gražu taip ’̂efc’nKŠfe&niška. Gražiuoju, gražiuo- 

' 1 ju... i-r'. . ■ -• • •
BRAZDĖTUS -Palauktumėt, kunigėli... Pakinkysiu 

, kumelaitę ,'pavėžirisiu. '
KUN. VJK.: (Nereikią, nefejkia. Pėsčias nueisiu.
'! - Bene čia tol';1 Šądiev, sudiev...' , .
LAPELIS: (išbėgęs grįžta su kunigo apsiaustu ir 
-/ r skrybėle, padeda kunigui' vilktis).
■KUN. VIK: Ačifi'...dčiū...'
LAPELIS: Pi lydėsiu' .kunigėlį pro ;tarputvorius. .. 
BALSAI: Pal

SAVAITGALIO PABIROS
PIRMASIS AUTOMOBILISTAS

Mykolas Cuignot, prancūzų artilerijos 
karininkas, buvo pirmasis pasaulio auto, 
mobilistas. Vos tik pradėjęs važiuoti, jis 
turėjo pirmąjį pasaulio automobilio ava
riją, o po metų tapo pirmuoju žmogum, 
nubaustu kalėjimu už pavojingą važiavi
mą.

1769 metais Ougnot sukonstravo triratį 
vežimą. Pirmasis ratas, varomas dviejų 
cilindėrių garo motoro, traukė visą konst
rukciją 2 kilometrų greičiu per valandą. 
Galėjo 'vežti keturis žmones. Pradėjęs pir
mąją kelionę Ougnot išvertė akmeninę 
sieną, nes sunkus vario katilas priekyje 
kliudė laisvai vairuoti.

Nenusiminęs tuo nepasisekimu, jis pra
leido kitus metus, gamindamas prancūzų 
Karo ministerijai patrankoms vežti mo- 
torvežimį. Tą savo malšiną demonstravo 
Paryžiaus gatvėje. Kariniai stebėtojai bu
vo labai suinteresuoti, ypač tuo pažadlui, 
kad tas vežimas išlaikys net 5 tonų svorį. 
Tačiau vėl atsitiko panaši nelaimė: veži
mas besisukdamas apsivertė. Karo minis
terija prarado susidomėjimą, o Cuignot — 
savo laisvę. Mašina buvo konfiskuota, o 
už pavojingą važiavimą gatvėje, teisėjas 
nubaudė šoferi; kalėjimo bausme. Atlikęs 
bausmę, Cuignot pradėjo galvoti apie to 
modelio pagerinimą, bet prasidėjusi re
voliucija nutraukė jo darbą. Jis išvyko į 
Briuselį, kur ir mirė 1804 metais.

Vėliau tas jo patrankų motonvežimis bu
vo atremontuotas, ir dabar jį galima pa
matyti Paryžiaus „Conservatoire des 
Arts" muziejuje.

Ginkluotas arabų teroristas, skrendantį 
į Maskvą lėktuvą priverčia pasukti į Kai
rą, bet priartėjus prie Afrikos, padėtis 
staiga vėl pasikeičia: nutaikęs tinkamą 
momentą, vienas gruzinas keleivis šoka ir 
riuginklutolja užpuoliką.

. 'Lėktuvo kapitonas suka atgal ir tuoj 
apie įvykį praneša Aerofloto vadovybei.

Maskvos aerodromas greit pasiruošia 
sutiktir didvyrį gruziną: gėlės, orkestras, 
televizija, korespondentai, partijos aparat 
čikai ir visi kiti reikalingi pareigūnai jau 
vietoje.

Lėktuvas nusileidžia, orkestras užplėšia 
maršą1 „Strana maja, Maškva majai“, o 
minia •— uraa! ,

'Atsidaro durys ir, žinoma, pirmasis pa
sirodo gruzinas. Vos tik spėja laiptais niu- 
sįįeisti, tuoj iš visų .pusių klausimai:

— Kas tau suteikė tiek drąsos rizikuoti 
.gyvybe? Ar meilė komunistų partijai ir 
įjos vaidams? Ar sovietinis patriotizmas?

— Tik viena greita mintis išgelbėjo lėk
tuvą, — atsako gruzinas.
- — Kokia,, kokia?! — nekantrauja ko

respondentai ir į akis šviečia televizijos 
Arbuotojai.

u_— Pagaivbj'au, ką aš veiksiu. Kaire su 
teis keliais šimtais apelsinų, kuriuos ve
žiau į Maskvą parduoti, — paaiškina did
vyris.

i/dė>iin.u palydėsim..; ■
, i (visi išeina)

Lauras‘('ateina'iš'trobos, sustoja prie . . J - I - . ‘ • * * M 'Marcė— 
skrynios)

LAURAS: Ntį
MARCĖ: Laiji

• lį. Tėvas
LAURAS: O

šimtus k rtų girdėjau. Eisim, bet abu su ta- 
vijn. Ir n< pas kupigplį, o p,as kJ.eftojią’ .

MARCĖ: Šne cį nei šį'nėi tą..... ^
LAURAS: šn :kų_ką. žinau. Kaip reikiant. Kitą ne- 

, dieldėnį siunčiu piršlius, o dar kitą — užsa
kams... . •; • • •

MARCĖ: Neleis... . .
(Boa daugiau)

, bei\t pasišoksimi
rai,.‘tu nueik į kleboniją pas kunigė- 
>akė, kad nueitunl.
<o 'ten eisiu? Senus tauškalus plepės.

cį nei šį'nėi tą...

'Mūsų mieste atidarytas vaikų korribi- 
nAtdsr , ' ’ (Iš pasisakymo)

'Ieškomas negeriantis tiekėjas.
(Skelbimas kadrų skyriuje) 

Parsiduoda sieninis laikrodis su nvuši- 
rfiu; '

., , , , ' .(Skelbimas ant stulpo)
'Zose, ar įšmušei piliečiui kepenis?

(Valgykloje)
Dabar nuo mūsų nuėmė atsakomybę už 

įrengimus, nes ant visų mašinų pasodino 
atsakingus asmenis.

(Iš pasisakymo)
Lajljjjjflį Jjąjtalėjofc. skyriuje tušti bute

liai bus keičiami i pilnus.
• .p -: i I ((Skalbimas parduotuvėje) 

Prtašau susiglaudiriti, nes jūsų grupė 
netelpa Ifdtoaparate. (Foto ateljė)

Esu pravestas po įsakymu valandiniu 
elektros suvirintojų. (Iš akto)
Mūsų mechanizuotoje fermoje tik du 

kiauliųoperatoriai. (Iš pasisakymo)
i ’i _i-',į4iu<>tosu-r!ruksinfir*įnilntys
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KELIAS, VIEŠKELIS TAS PLATUS
lams. Į „GJK.“ su pasikalbėjimais papuola 
tik maža dalis, o ir tuo kas būna atspaus
dinama kartais galima labai suabejoti, 
kai skaitai, kad žmogus, kartais Lietuvos 
anksčiau visai nematęs, sovietišku žargo
nu kalba apie jos atsiekimus sovietiniais 
laikais. Dauguma ekskursantų naudingai 
praleidžia laiką pagal išgales kai kurių 
Tėviškės tarnautojų padėdami. Reikia 
žinoti, kad jie ten netik nėra visagaliai, 
bet yra net varžomi kitų sovietinių įstai
gų, kaip pvz., Inturistas, vidaus reikalų 
ministerija ir 1.1.

Nežiūrint neaukšto Šalčių meninio ly
gio jų pasirodymai per radiją ir televizi
ją lietuvių buvo laukiami ir užrašomi į 
juostas. Dainuodami lietuviškai ir vokiš
kai jie papūtė šviežio oro į labai jau ne
lanksčią vietinės TV prezentaciją savo iš
vaizda, laikysena ir dainomis. Jų atsilan
kymas šiek tiek pralaužė užtvarą tarp už
sienio ir Lietuvos lietuvių, ramstomą iš 
abiejų kraštutinių politinės skalės pusių. 
O kur medį kerta, ten ir skiedros krinta. 
Pasikalbėjimas, kuriame jie nieko daug 
nepasakė, laikraštyje žinomame savo ne
objektyvumu,, yra maža kaina, kurią va
karuose gyvenantieji lietuviai gali leng
vai ir be nuostolių sau sumokėti.

Grupiniais Tėviškės iškvietimais dau
giausia naudojasi „pažangieji" Amerikos 
li<uiviai. Važiuoja „Vilnies", „Laisvės“, 
„Aido“ organizuotos grupės, -gerij afrikų 
chorai, toliau savo draugų grupės nežino
mi solistai, mėlynais plaukais ir perdaug 
jau iSdažytais veidais senelės, retkarčiais 
atmieštas vienu kitu vynu., kurio jau nė 
„folkfiturmas“ nenorėtų. Juos sutinka par 
tijos sekretorius P. Griškevičius, juostanti 
apjuosia gen. Petronis, medaliais apdova
noja ministrų tarybos pirmininkas Son
gaila. Vienintelis jų „nuopelnas" yra at
važiavimas Lietuvon ir pasididžiavimas 
globon propagandistų desperatiškai ieš
kančių aukų, kurios atiduotų duoklę, pa- 
liaupsinant ten esančią santvarką. I!š jų 
nieko daugiau ir tikėtis negalima. Gal ir 
ne dėl savo kaltės nenuėję toliau pato
gios ir finansiškai užtikrintos senatvės 
savo adoptu-o-tame krašte, parvažiuoja jie 
savo tėvynėn ir vien dėl to yra priimami 
su ceremonijomis, nemokamu išlaikymu 
ir pagerbimais mokslo, meno ir valdžios 
žmonių, kurie „neišdidūs“ ir nesisainmati- 
ja su mumis prastais žmonėmis, kalbėti“. 
To to jie duoda ritualinius pasikalbėjimus 
trafaretiniai a-trapartu-ojamus „Gimtąją 
me krašte“ apie „padarytą didelę pažan
gą socialistiniais laikais“. Didžiausią pa
žangą padaro jie patys per kelias dienas 
išmokę „ socialistiškai" kalbėti. Nuvažiuo
ja jie prižiūrimoje bandoje į Klaipėdą, Pa 
langą, Kauną. Aplanko Rumšiškių kaimo 
buities muziejų (vertą pamatyti kiekvie
nam lietuviui), pavaikščioja po Druskinio 
kus, gal dar pamato Trakų pilį, užsikelia 
į televizijos bokštą, susitinka su kompozi
toriais, mokslininkais ar rašytoais, pri
klausomai kurių eilė prieina talkininkauti 
propogandos aparatui.

Pavieniam turistui šios vietos yra ne
prieinamos. Viza jam duodama buvimui 
tik Vilniaus miesto ribose. Kreipimasis į 
Tėviškės draugiją gauti leidimą išvykti 
iš Vilniaus daugiausia sutinkamas pečių 
trūksčiojimu ir betiksliu dairymusi per 
petį kažkur į tolį. Jei jie nenori padėti, 
tai jų skeflbimasis esančiais ryšių su tau
tiečiais užsienyje draugija yra klaidingas. 
Jei gali, bet nepadeda, norėdami būti rau- 
donesniais už Maskvą, tai jie neturi tei
sės savęs laikyti lietuviais! Atsakymas 
greičiausia yra jų bejėgiškume bet ką da
ryti be sutikimo iš Reidines Maskvoje. 
Tiek apie ,„Mes šeimininkai savo žemėje“.

Pavienis keliautojas lietuvis paprastai 
gauna .penkias dienas Vilniuje ir apsisto
ja Neringos ar Gintaro vieSbutyje, kurio 
restoranas jau keli metai yra remontuo
jamas ir valgyti reikia eiti j stoties resto
raną, neprieinamą ■ vietiniams gyvento-' 
jąms. Prisimena • karo laikų „nur fu'er 
Deutsche". Tik atvažiavęs turistas yra 
jspėjąmąs be leidimo-,neišvylkti iš miesto 

ribų. Kai kurie turistai, pervertindami 
savo svarbą,' galvoja esą' sekami, bet pa
galvojus , apie žmonių ' skaičių reikalingą 
tųįtiam darbui (ibent; po tris kiekvienanf 
tjunųtui), tą jų įsivaizdavimą galima Pri
skirti lakiai vaizduotei. Pasitaikę pagau
ti • provincijoje turistai greičiausia buvo 
paskubti .-(o taip, žmonės' Skundžia!) dėl 
savo nesantūraus ar nediSkretaus elgesio.

. Bet, ar lietuvis turi būti slapukas savo 
tėvynėje? Leidimą su automobiliu, vairuo
toju ir gidu galima gauti į Kauną ir Tra
kus vienai dienai, susimokėjus apie 100 
doleriu. Gidai ir vairuotojai paprastai yra 
lankstūs ir Kaune turistaš' neturi jokios 
problemos' praleisti dieną kaip nori, nuo 
jų atsiskyręs ir susitaręs dėl grįžimo va
landos į Vilnių. Druskininkai, Palanga, 
Klaipėda ir kiti Lietuvos miestai tokiam 

l turistui ^viešai yra neprieinami, 'bet su 
'draugų ir giminių pagelba yra įmanoma 
pamatyti ir pabuvoti daugelyje vietų. Pen 
kios dienos gali būti pratęsiamos iki po
ros savaičių, išsiimant vizą buvimui Ry- 
,goje ar Taline. Lietuvos Inturistas turi 
teisę perkelti Rygos ir Talino dienas į Vii 
nių, žinoma per direktoriaus malonę ir 
-sumokėjus apie 120 dolerių.
I Turint giminių ir norint geriau apžiū
rėti nors ir tik Vilnių, penkių dienų yra 
per maža. Tad žmonės važiuoja su kelio
nių agentų suorganizuotomis grupėmis,

„Gimtojo krašto“ korespondentas P.K. 
sausio 6 dienos laidoje apgailestauja Vo
kietijos lietuvių mėgėjų estradinių daini
ninkų Astos ir Alfredo Šalčių pasisaky
mų Amerikos lietuvių dienraštyje „Drau
ge“. Pagal jį, faktai yra paprasti ir aiškūs: 
šalčiams ...„draugija (Tėviškė, red) ap
mokėjo jų maitinimo, viešbučių, ekskur
sijų išlaidas“..., o jie atsimokėjo „pasiųs
dami .Draugui“ laiškų, kuriame iš dalies 
sako, kad ...ne viskas yra mūsų nuomonė, 
kas yra parašyta Tėviškės draugijos laik
raštyje „Gimtasis kraštas" Nr. 21. gegu
žės 27 d. mūsų pasikalbėjime“, kad ..„jo
kio simpatizavimo ar bičiuliavimo su Tė
viškės draugija neturime“.

Pažvelkime į nuovckiamas aplinkybes 
privertusias prie šių pasisakymų, Lietuvo
je gimę, Vokietijoje gyveną lietuviai tris
dešimt aštuonių metų dvyniai Asta ir Alf
redas Šalčiai, priklausą dainuoti mėgstan
čiai šeimai, gana mėgėjiškai, bet su pasi
sekimu dainuoja lietuvių ir vokiečių tar
pe estradines (pramogines, „^lagerines“) 
dainas. Pernai metų gegužės mėnesį Tė
viškės draugijos kvietimu jie 10 dienų 
■buvojo Lietuvoje, dainavo berods Kaune 
„Žaliojo kalno“ naktiniame klube, daina
vo per radiją ir buvo rodomi per Vilniaus 
televizijos stoitį apie 11.30 vakare, na ir 
-atliko „stacijas" juos nuvedant į Kauną, 
Trakus, Rumšiškes ir. tik įsivaizduokit, 
Elektrėnus, kur Astai „labai patiko... Nuo 
širdžiai priėmė, aprodė viską. Pas mus 
taip neprieisi — laikoma paslapty nuo ki
tų akių“. Prie to dar susitikimai „su mū
sų respublikos jaunimu, kompozitoriais, 
estrados dainininkais“. Visa tai tvarkoje, 
tik per savo naivumą Šalčiai užmiršo vi
so pasaulio pagrindinį dėsnį: už dyką nie
ko negausi, arba angliškai — there is no 
free lunch! Užmokestis atėjo ilgo pasikal
bėjimo formoje, kuriame, išskyrus pasaky 
mą, kad „Lietuvoje gera tvarka" (!) nie
ko ypatingo nėra. O ir tai galima priskir
ti naivumui žmonių Lietuvos nemačiusių 
(tėvų išvežti būdami vos kelių savaičių), 
nežinomo išsilaisvinimo lygio ir abejotino 
suisigaudymo politinėje plotmėje.

Tad kodėl jie važiavo kviečiami Tėviš
kės? Jei jie jaučiasi lietuviais, tai savai
me suprantama, kad jiems, kaip ir visiems 
lietuviams, gimtojo krašto (ne laikraš
čio!) traukimas yra labai stiprus ir visi, 
kurie yra materialiai pajėgūs, norėtų ja
me apsilankyti, pamatyti vietas kur augo, 
mokėsi, gyveno, — norėtų susitikti su gi
minėmis, draugais, pažįstamais. Bet ko
kios yra galimybės užsienio lietuviams tai 
padaryti?

Būdai yra keli. Beveik per kiekvieną 
kelionių agentą užsienyje galima gauti vi
zą j Sovietų Sąjungą. Vilnius yra „turis
tinis“ miestas ir į jį galima gauti leidimą 
penkioms naktims be didelio vango.

Antras būldas yra panašus i pirmą, tik 
važiuojama su grupe žmonių suorganizuo
ta keiiolnų agento. Tokios grupės dabar 
gauna leidimą praleisti Lietuvoje iki de
šimt dienų.

Trečia galimybė apsilankyti Lietuvoje 
yra Vilniaus gyventojui gavus leidimą iš
kviesti iš užsienio asmenį, nebūtinai gimi
ningą. Toks apsilankymas gali tęstis kelis 
mėndsius.

Ketvirtas būdas, kuriuo pasinaudojo 
Šalčiai, yra būti iškviestam Tėviškės drau 
gijos, ši draugija gali iškviesti paskirus 
asmenis ar grupes laikui pagal susitarimą.

Paskutinis būdas, kuriuo naudojasi tik 
labai nedidelis skaičius žmonių, yra būti 
iškviestam Vilniaus Universiteto atlikti 
stažą, gilintis kokioje nors srityje, ruoš
tis magistro laipsniui, aspirantūrai, arba, 
kaip anksčiau buvo, dalyvauti lietuvių 
kalbos kursuose.

Kadangi pradėjome su šalčių apsilan
kymu, pažiūrėkime giliau į ketvirtąjį bū
dą — Tėviškės draugijos iškvietimą. Tė
viškės draugija yra padalinys visasąjun
ginės organizacijos Rodina su centru Mask 
vaje, kuri turi savo atitilkmenius visose 
respublikose. Pavadinti šią organizaciją 
draugija yra prasilenkimas su tiesa, nes 
ji nėra savarankiška, neturi savo narių, 
pajamų, ar rinktų vadovaujančių organų. 
Ją finansuoja ir tarnautojus skiria komu
nistų partijos centro komiteto užsienio 
skyrius. Kiekvienų metų pradžioje Tėviš
kė sudaro svečių iškvietimo planą sekan
tiems metams pagal jai paskirtus finansus j 
Kviečiami tie lietuviai, kurie pasireiškia 
kokioje nors visuomeninėje ar meninėje 
veiklioje, ar reiškia simpatiją esamai sant
varkai. Važiuojantieji kelionę apsimoka 
patys, bet vietos išlaidos kaip viešbutis, 
maitinimasis ir keliavimas po Lietuvą 
yra padengiamas Tėviškės. Turint galvo
je, kad mokant doleriais 14 dienų Vil
niaus Gintaro viešbutyje gali kainuoti iki 
1000 dolerių, o nuvažiavimas 'į Kauną apie 
100 dot., suma gali susidaryti nemaža, ži
noma, Tėviškė moka rubliais. Bet didžiau 
sias masalas užsienio lietuviams yra Tė
viškės galėjimas gauti ilgesnį negu pen
kių dienų leidimą būti Vilniuje ir galimy
bė būti pavėžintam po Lietuvą. Kai ku
riais atvejais nuvažiuoti net ir į savo gim
tąjį kaimą. Tad neturintiems vietinei val
džiai priimtinų iškvietėjų, gyvenančių Vii 
niuje (kitur gyvenantieji neturi teisės da
ryti iškvietimų), šis būdas yra vienintelis 
leidžiantis užsieniečiui pabūti Vilniuje il
gesnį laiką. Juo pasinaudoja nemažai už
sienio lietuvių nepritariančių esamai būk
lei ir nepasiduodančių propagandos tiks

kurioms leidžiama Vilniuje pabūti iki 10 
dienų. Tokie keliautojai pamato panašias 
vietas kaip ir Tėviškės svečiai „pažangie
čiai“. Juos vietoj susitikimo su kultūri
ninkais nuvėš į kokį nors „gamybinį su
sivienijimą“ pavalgyti pietų, susitikti su 
„eiliniais“ žmonėmis. Jie pamatys kokį 
ners etnografinį ansamblį, praleis vaka
rą Erfurto naktiniame klube, kur šampa
nas bus įpiltas į stiklus porą valandų prieš 
jiems ateinant, o viščiukas atrodys tik dė
ka peilio išvengęs galo nuo nusimaitinimo. 
Jei jie bus lankęsi naktiniuose klubuose 
užsienyje, tai turės pripažinti, kad prog
rama yra pirmos klasės ir neturinti nieko 
bendro su socialistiniu realizmu. Skalės 
ir ekstravaiganzos atvejų toli jai iki Las 
Vegas MGM programų, bet pats naktinis 
'klubas, savo staliukais atkreiptais i sceną 
ir pakopomis kylančiais tolvn nuo estra
dos, primena tenykščius. Bet kodėl neįdė
ti keleto gerų ventiliatorių į šalia klubo 
esantį barą, kuriame, karštam orui esaril 
ir belaukiant klubo durų atidarymo, gali
ma uždusti nuo dūmų? Kodėl neduoti gė
rimų negavusiems atsisėsti prie baro (ap
tarnaujami tik gavusieji vieną iš apie 16 
esamų aukštų kėdžių)? Kodėl neturėti per 
dviejų valandų programą bent vienos per 
traukos, kad galėtum gauti ką nors nu
malšinti troškulio? Gal, kad nesutrukdžius 
patarnautojų poilsio!
Grupiniai keliautojai bus nuvežti ir į priv 
Lazdynų esančią ekonclminių pasiekimų 
parodą, kur galės pamatyti ką jie galėtų 
pirkti, jei tarybinės pramonės pajėgumas 
atitiktų planuotojų norus ir kiekybiškai 
ir kokybiškai. Ten jie pamatys Lietuvos 
modeliuotus moteriškus ir vyriškus rū
bus, kurie niekad nepamatys krautuvių. 
Pamatys jie Fiat‘ą — Žigulį su užrašu per 
visą Šoną BRUNZA TUNING, nors pats 
Bronza per Vilnių laksto (pilna to žodžio 
prasme) su vokišku Porche. Turistai pa
matys ten vieną kaip gyvenimas turėtų 
būti, bet nėra. Pats parodos, kaip ir Aukš
čiausios tarybos pastatas prie Neries (vie
ta parinkta politiniais, ar architektūri
niais sumetimais) yra vertas architektų 
pasididžiavimo. To dar negalima pasaky
ti apie statybininkus, kurie apdailos at
žvilgiu dar nepasiekė prieškarinio lygio, 
ners pažanga per paskutiniuosius dešimt 
metų padaryta didelė.

Žinomai, jei turistas nenori viso to ma
tyti, ar su grupe važinėti po Lietuvą (la
ba retas kuris nenori!), jis gali susitaręs 
su grupės vadovu praleisti visą laiką Vil
niuje su giminėmis, arba ' su. jų pagelba 
pakeliauti individualiai, tik jis turi įū-ti 
diskretus (ir vėl tas žodis!).

Visais čia aptartais atvejais turistai ga
lima sakyti vedami uiz rankos nuo išlipimo 
Maskvoje iki vėl įlipimo į lėktuvą. Ke- 
liautpjąi IVj.jų bagažas pervežami i'š vietos 
bę jokių jų Pačių pastangų. Netgi iš Gin
taro- viešbučio veža autobusu apie 150 
rpetrų ■ restoraną.

Visai kitaip yra su iškviestaisiais i Lie
tuvą žmonių gyvenančių Vilniuje. Išlipus 
iš lėktuvo toks keleivis turis tiesiausiu 
keliu vykti į Vilnių. Jis gali dar prieš va
žiuodamas viską susitvarkyti, savo šalyje 
ir būti Inturisto globoje iki pat Vilniaus, 
bet nėra privaloma. Tokiu atveju Mask
vos aerodrome nelaukia jo nei Inturisto 
palydovas, nei automobilis su vairuotoju, 
bet už tat prieš jį stovi visa Sovietų Są
jungai, kurios mes bijome, ją keikiame, nie 
kiname, bet labai mažai apie ją žinome. 
Jis mato Maskvą ne per Inturisto akinius, 
žiūrėdamas iš prancūzų statyto Kosmos 
viešbučio Ve.-De-Ne-CHe (Vystavk-a- Dos 
tiženij -Narodnogo Choziaistva) ar i 
Kremlių iš Inturisto viešbučio esančio 
Gorkio gatvėje, ar per autobuso langą 
žiūrėdamas į eilėse stovinčius tarybinius 
piliečius. Jis pats stovės eilėje su jais 
gauti taksi, jis džiaugsis gavęs užrakina
mą spintelę (locker) Bieloruskij Vokzal 
pasidėti čemodano ' (eilė prie jų tęsiasi 
ikeliadešimt metrų). Stovės eilėje prie nes 
.tarano pavalgyti, o ir šimtą gramų vod- 
kos išgerti ir, jei jis bus pakankamai žin
geidus, mūsų keleivis pirks bilietą į Vii- 
'nių važiuoti traukiniu „Lietuva“. Daug 
!galimyfoių, kad kiti trys- bendrakeleiviai 
.miegamajame kupė bus lietuviai, kaip ir 
,vagono konduktorė. Čia ir prasidės tas 
•momentas, kurio mūsų keliautojas laukė 
jau beveik keturiasdešimt metų — aš 
grįžtu į LIETUVĄ!

■ Vilniuje iškviestasis apsistoja pas gi- 
'mines ir, užsiregistravęs OVIR'e (Vidaus 
'reik. mm. padalinys) ir miesto vykdomo
jo komiteto butų skyriuje, gali daryti, ką 
nori, kur nori ir kaip nori miesto ribose. 
iJis gali vaiilklščioti po krautuves, valgyk
las, teatrus, restoranus, bibliotekas, spor
to aikštes, maudykles; važinėti autobu
sais, kurių linijomis yra išraižytas visas 
Vilnius — visur tokiomis pat sąlygomis, 
ikaip vietiniai' gyventojai. Toks patyrimas 
nūdienio Lietuvos gyvenimo nuplėšia kau
kę ne tik nuo sovietinės propagandos, bet 
ir nuo daugelio vakaruose susidarytų mi
tų. Norėdamas kur nams iš Vilniaus išva
žiuoti iškviestasis turi gauti leidimą iš to 
'paties OVIR'o. Pasistengus įmanoma gau- 
*ti leidimą į daugelį vietų, kažkodėl tik 
,ne j pasienio zonas, lyg tai užsienietis rang 
‘tusi bėgti per sieną! Tad Klaipėda, Pa
langa, Druskininkai yra oficialiai nepri
einami. Eina gandai apie vieną minister), 
kuris buvo grąžintas su savo užsieniečiu 
•svečiu iš Palangos, nes turėjo tik „žodi- 
.nį" leidimą ten važiuoti. Kaunas yra leng
viausiai prieinamas. Leidimą gauti trunka 
porą dienų ir jie' yra tik vienai dienai, 
'„be' nakvynės“. Bet vasaros diena ilga, o

Kiti rašo 
Paminklas Dariui ir Gireniiii 

Soldine
Mūsų tautos didvyriai, transatlantiniai 

lakūnai Darius ir Girėnas, sėkmingai per
skridę Atlantą, 1933 m. liepos 17 d. naktį 
tragiškai žuvo Soldino miškelyje, netoli 
Kuhdamm kaimo. Ta vietovė, esanti Pa
maryje (Pomeranijoje), anksčiau priklau
sė Vokietijai, o po II-jo Pas. karo yra pri
skirta Lenkijai. Soldinas dabar vadinasi 
Pščelnik, o Kuhdamm kaimas — Myšilbož.

Lakūnų tragedijos vietoje Lietuvos - 
Aero klubas buvo pastatęs gražų balto 
granito paiminklą, simboliškai vaizduojan
tį dvigubą kryžių ir kartu- sudarantį Vyčio 
kryžių. Paminklas su didelėmis iškilmėmis 
buvo atidengtas- 1936 m. liepos 17 d. Pa
minklui vietą 314 Sov. metrų plotą. Lietu
ms vyriausybė buvo iš Vokietijos išnuo
mavusi 99 metų terminui.

Paminklą suprojektavo Lietuvos Aero 
(LAK) garbės narys arch. Vyt. Landsber
gis. Statybos darbus atliko vokiečių firma 
Riseh. Paminklą statant buvo sunaudota 
45 tonos granito, 12| tonos švino. 8 ir trys 
ketvirtadaliai tonos cemento, į tonos gele
žies ir 60 vežimų žvyriaus.

Visa paminklo aikštelė buvo aptverta 
betonine tvorele. Tvorelės vidaus pusėje 
buvo pasodinti erškėčiai, ir pastatyti keli 
granitiniai suoleliai. Geležiniai varteliai 
pastatyti iš tos pusės, iš kurios krito „Li- 
tuanica“, nukapodama medžių viršūnes 
ir išlauždama medžius. Dvigubo kryžiaus 
viename šone -buvo įrašai lietuvių, anglų 
ir vokiečių kalbomis: „Čia žuvo lietuviai 
lakūnai, Atlanto nugalėtojai STEPAS DA 
RTUS - STASYS GIRĖNAS“. Kitoje pa
minklo pusėje įrašyta skridimo data:“ 
New York 15. 7. 1933 - Soldin 17. 7. 1933“.

Į paminklo atidengimo ir pašventinimo 
iškilmes buvo atvykusi LAK delegacija: 
LAK pirm. prof. Z. Žemaitis, 6-jo pėst. 
pulko kapelionas kun. dr. L. Gronis, D-G 
paminklui statyti komiteto nariai inž, K. 
Bulota ir -kpt. V. Morkus, LAK lakūnai R. 
Heinrichas ir E. (Firinauskas. Dalyvavo ir 
Dariaus sesuo Lora Nelsonienė su- savo 
vyrui Be. šių, buvo atvykęs Lietuvos pa
siuntinys Dr. J;- šaulys, karo attache pulk. 
K. Škirpa-, vokiečių valdžios atstovai ir 
daug svečių.

LAK delegacija buivo atsivežusi ąžuoli- 
Iniį lietuvišką koplytstulpį, kurį pagamino 
Marijampolės mokyklos mokytojai V. Ka
ralius ir P.'Vėbra (12 bareljefų pagamin
ti'P. Vėbros,, o pats koplytstulpis — V. 
Khaialiaiis. Projektas — taip p-at arch. V. 
Landsbergio-, šis koplytstulpis buvo pa
statytas greta granitinio paminklo.

Iškilmėse kalbas paaąlkė kun. dr.. Gro- 
ris, dr. J. šaulys, LFL^'pinm. 'inž. Bulota 
ir „Dėnulirft“7 ord linijos-'atstovas Som- 
nwra Ant-rpafniialkio buvo padėti gyvų gėlių 
vainikai. i
,1‘PoLjHjp: Pas.' kairo.ipasi-keitus šeiminin

kams, D-G paminklas daugelį metų buvo 
'užmirštas. Bronzinės paminklo raidės bu- 
Įvo kažkieno išlupinėtos, o oro atmainų 
veikifcėnab ktplytstuipisi pradėjo gesti. 
-bUJSB m;."švenčiant 25-š-ias metines pa- 

miplklą aplankė Lietuvos lietuviai, jų tar
pe ir Dariaus dukra: Nijolė Mostarienė, 
l-SSfl’.-mo'.ibuIvo -įmūryta paminklinė lenta. 
Kiekvienais metais liepos 17 d. prie pa- 
mirikCo susire-nijca. Lenkijoje gyvenantieji 
lietuviai, įr ' ųį .tapo tradiciją

kDraugijo,(ipjKjPį,s^-.

Australijoje gyvenantieji 
jvo užsakytos naudos metalinės įrašų rai
nės. Be anksčiau buvusių lietuvių, anglų 
ir vokiečių kalbomis įrašų, bus dar pridė 
tas ir lenkų kalba. Pagamintas naujas 
ąžuolinis- koplytstulpis — tiksli -senojo kOp 
Lytstulpio kopija. Senasis koplytstulpis 
bus išsaugotas' ir patalpintas Punske.

I šiemet, švenčiant Dariaus ir Girėno žy- 
Įgio 50 metų sukaktį, prie paminklo yra 
(planuojamos didelės iškilmės. Ta proga 
pus išleistas -specialus leidinėlis su- pamink 
įlo istorija ir restauravimui aukotojų pa- 
Ivardėm-ls. Bus pagamintas ir gražus, švar
ko atlape nešiojamas ženklelis.
,Edm. Jasiūnas (Laisvoji Lietuva) 

'Lietuva netokia jau didelė, Vilnius — 
Klaipėda tik ‘300 km., o kelias iki Kryž- 
kal-nio visai neblogas, net geras, per die
ną galima daug pamatyti. Gražu ir įdomu 
.važiuoti panemuniais — nuo Kauno į Jur 
;baiką, paskui per tiltą į Suvalkiją, pro 
Zapyškį vėl i Kauną. Alba į pietus nuo 
Kauno per Garliavą, Prienus, Alytų ir gra 
žiąją Dzūkiją. O kas gali būti mieliau, 
.taip žemaičio atsakymas į kląusimą ku
riuo keliu važiuoti į Šatrijos kalną: „ou 
kou tin važiouj, jei nežiną kouir?“
1 Viskas kas čia Išdėstyta gaūi sudaryti 
■;spūdį, kad BūtJ iškviestam nėra jau taip 
blcgaii bėt reikia nepamiršti, kad tik la
bai mažas skaičius žmonių yra iškviestų. 
Dauguma neįstengia peržengti užtvarų

■■ " " ■■ į jLIETUVOJE
KOMUNISTAI (STIPRINA KOVĄ PRIEŠ 

ŠV. KAZIMIERĄ
„Viena i'š imperialistinės reakcijos ide

ologinės veiklos formų yra religijos pa
naudojimas psichologiniam karui prieš 
■socializmo šalis“ — sako sovietinis istori
jos mokslų daktaras Jonas Aničas straips 
nyje „Stebuklai ir politika“ (Komunistas 
Nr. 5, Vilnius 1983 m.), šventųjų garbini
mas taip pat esąs naudojamas politiniams 
tikslams.

Sovietų pavergtuose kraštuose daug 
šventųjų vietų komunistai sunaikino, Lie
tuva buvo vienas iš Europos kraštų, tu
rėjusių tankų stebuklingų vietų tinklą. 
Dauguma jų -susiję su Dievo Motin-cs kul
tu. Jas bolševikai uždarė.

J. Aničas savo straipsnyje sako:
„Tačiau 'šis objektyvus procesas kelia 

didelį susirūpinimą tiems, kas siekia spe
kuliuoti tikinčiųjų religiniais -įsitikinimais 
bei jausmais ir panaudoti religinį kultą 
klerikaliniam ekstremizmui skatinti. Ypač 
-aktyvią veiklą, propaguojant įbuivu-sias 
Lietuvoje „stebuklingąsias vietas“, išvys
tė lietuvių klerikalinė emigracija. Jos vei
kėjai neslepia tikrųjų tos akcijos tikslų 
— sustabdyti religijos įtakos mažėjimą, 
panaudoti ją kaip įrankį antivisuomeninei 
-veiklai. Emigracijoje atsirado .jmariolo- 
gijos“ specialistų, kurie daug raišo apie 
..Marijos apsireiškimus“ bei kitas stebuk
lingas vietas' Lietuvoje. Ši tematika uži
ma nemaža vietos Vatikano ir kitų bur- 
įžuazin-ių-klerikalinių „baisų“ lietuviško
se laidose.

Klerikaliniai antilkomunistad norėtų re
ligines dalies tikinčiųjų aspiracijas transe 
formuoti į visuomeniniam gyvenimui ža
lingą religinį ekstremizmą. Kai -kurie eks
tremistiškai nusiteikę Lietuvos katalikų 
bažnyčios kulto tarnai, inspirooj-ami kle
rikalinio antikomunizmo propagandos-, 
bando stiprinti „stebuklų“ kultą antiliau
diniais veiksmais.

Reakcinėse politinės veikios įrankiu 
yra tapęs ir Lietu-vos katalikų bažnyčioje 
paplitęs Kazimiero kultas. Dabar -išvys
tyta alk t yri organizacinė ir propagandinė 
veikla kurioje vyrauja antikomunistiniai 
bei antitarybiniai akcentai...

Su -besitraukiančia hitlerine kariuome
ne išbėgę į Vakarus, Lietuvos katalikų va
dovai įsijungė -į tarptautinio imperializ
mo sukurstytą „šaltąjį karą“ prieš Tary
bų Sąjungą ir įkiltas socialistines šalis. Ka
zimiero kultas tapo nacionalistinių diver
sijų prieš Tarybų Lietuvą įrankiui. Romo
je 1945 m. buvo įsteigta ir Vatikano glo
bojama Kazimiero kolegija, kuri faktiškai 
yra lietuvių emigracijos klerikalų veiklos 
centras...

Pijus XII 1948 m. paskelbė Kazimierą 
Lietuvos jaunimo globėju, turėdamas tiks
lą paveikti Lietuvos jaunimo auklėjimą 
klerikaline n-aeionialistine dvasia-. Visur, 
kur buvo minimas Kazimieras, padaryta 
šiurkščių išpuolių prieš Tarybų Lietuvą. 
Pastaruoju laiku bažnyčiose -per pamoks
lus -buvo paskelbtas vyskupų ir -vyskupijų 
valdytojų raštas, kuriame akcentuota^ kad 
Kazimieras „iškyla kaip gyvenimo švytu
rys katalikiškosios Lietuvos sūnums ir 
dukroms“.

Ultradešinieji -lietuvių buržuazinės emi
gracijos veikėjai ir jų inspiruojami kleri
kaliniai ekstremistai Lietuvoje siekia pa
naudoti Kazimierą antitarybiniais tikslais. 
Jie yna imperialistų įrankis ir, supranta,, 
ma. siekia ir sau naudos. Imperialistinė 
reakcija, savo ruožtu, suinteresuota-, kad 
ir šia tema rengiamos -antikomunistinės 
emigrantų -akcijos įsilietų į ..psichologinį 
karą“ prieš Tarybų Sąjungą ir kitas so
cialistines šalis...“

j. Aničas nurodo, kad LKP Centro Ko
mitetas 1982 m. nutarė sustiprinti kovą 
prieš klerikalų mėginimus panaudoti reli
giją pelitiniais tikslais — -gaivinti „-bur
žuazines nacionalistines nuotaikas".

, *■ Eilutės iš laiškų

GALĖTŲ BŪTI GRAŽU...
Kauno rajone, Danilavoje. Mašinų iš

bandymo stoties bandomojo ūkio centri
nėje gyvenvietėje, yra tvenkiniai. Juos 
sutvarkius būtų gražus poilsio kampelis. 
Deja... Tvenkinių aplinka paversta sąvar
tynu. Kartais tvenkiniuose plaunamos aiu- 
tomašines ir... maudosi vaikai. Z. Morkus

pastatytų per kelią j tėvynę ir nepasinau
doja nė vienu iš čia išvardintų būdų. O 
nuvažiuojantieji yra apriboti tiek, kad 
jaučiasi lyg būtų okupuotame krašte ka
po sąlygose.!

Ta'd norėtųsi paklausti draugą P. K. 
.Girrjtajhrfiė kraište' plakantį šalčius ir ko 
mehtuojantį ...„koks nepastovus mitas 
apie „nevaržomą laisvę' Vakarų pasauly
je...“ — kur yra laisvė lietuviui nuvažiuo-1 
ti į saivo kraštą, pamatyti savo gimtinę, 
tėvų kapus ir laisvai vaikščioti jaunystės- 
išmintais takais, kada lietuvio lietuviui 
duedainas leidiAnas nuvažiuoti f Lietuvei 
miestą yra parašytas rusų kalba?

A-Biržiilis
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KA1XNDORIU8 1983 M.
VII. 17 — Dariaus ir Girėno Atiamtinio 

skridimo minėjimais Soldino miškelyje,
Lenkijoje.
▼IU3-M. — Skautų ir jaunimo Stovykla

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VILU-11 d. — Europos Lietuvlikųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

VIII. 29 — mokslo metų pradžia Vasario 
J6d Giimnazijoje,
Huetltenfeid, VFR.

IX. lt. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street, Wolverhampton.

EUROPOS LIETUVIO ATOSTOGOS
Dėl spaustuvės personalo metinių atos

togų, Europos Lietuvis neišeis liepos 29 d. 
ir rugpjūčio 5 d.

Norintieji įdėti pranešimus priešatosito- 
giniame numeryje prašomi juos prisiųsti 
iki Kepas 26 d.

POETAS BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
VIDURINĖJE ANGLIJOJE

Jis pralies atskleisti savo žavią poeziją 
Nottinghame liepos 17 d. per liet. Mišias 
11.15 vai. ir po jų Aušros Vartų Židinyje. 
Skambės jo sukurtos giesmės solo ir cho
ru, girdėsis jo — Vytės Nemunėlio vardu 
jauniulčių perteikiami eilėraščiai mažie
siems ir, svarbiausia, regėsime ir girdėsi
me patį didįjį poetą.

Derbyje, Bridge Gate, Convent of Mer
cy, liepos 17 d. poetas prObils per 14 va- 
■vaianlits liet, pamaldas ir po jų.

Wolverhamptone liepos 17 d. garbusis 
poetas atskleis religinės poezijos per liet, 
pamaldas 17.30 vai., ®v. Petro-Pauliaus 
bažnyčioje, Paternoster Row, Church St. 
ir tuoj po to 'įvairiausios kūrybos artimam 
Queen Hotel', prie Civic Hail, miesto cent
re. Dėmesio viduryje bus lauratate poetas 
B. Brazdžionis. Prisidės poetas L. švallkus 
ir vietinės meno pajėgos su kūriniu pagal 
K. Villkcniį „Aušros“ atminčiai, Dariaus ir 
Girėno pagarbai.

Kiel'-vienoje vietoje mišrios šeimos iš- 
Jrs poeto kūrinius ir angliškai.

Visus iš visur vienintelei didžiai progai 
nal-oiai kviečiame. Juk tokio iškilaus kū

rėjo Svečio dar neturėjom! O r o jo ar 
greit turėsim?..

Sielovada, Šaltinis, Bendrija 
ir talkininkai

Balionas
IŠVEŽTŲJŲ (MINĖJIMAS

Birželio 11 d. Baltijos Tautų Komite
tas suorganizavo Išvežtųjų į Sibirą pami
nėjimą.

Boltcno lietuvių, estų ir latvių pirmi- 
ui'.Jkai pietį} metų padėjo prie Cenotafo 
gražų, su atitinkamu1 įnašu ir tautinėmis 
juostelėmis papuoštą vainiką. Tą iškil
mingą ceremoniją stebėjo nemažas ang
lų ir palbaltiečių būrelis.

Vakare, kan. V. Kaimaitis atliko religi
nes apeigas Bcltono latvių klube. Savo 
turiningame pamoksle jis palygino paibal- 
itiečių išvežtuosius su pirmaisiais krikš
čionių kankiniais ir pacitavo ištremtosios 
Nijolės Sad'ūnaitės laiškų ištraukas. Kan. 
Kamaičio pamokslas visiems palbaltie- 
čiams paliko labai gilų įspūdį.

Tolimesnėje programoje Bcltono lietu
vių ir latvių pirmininkai savomis kalbo
mis padeklamavo tai progai pritaikintus 
eilėraščius ir oficiali dalis buvo užbaigta 
latvių mergaičių kanklių kapelos koncer
tu.

Vakaras tęsėsi paibaltiečių šeimininkių 
paruoštomis vaišėmis prie kurių paruoši
mo O. Eidukienė ir S. Keturalkienė atsto
vavo Bcltono lietuvių būrelį. Po vaišiu ir 
alučio išgėrus palbaltiečiai tarp savęs ken 
kuravo liaudies dainų dainavimu ir lietu
viai išėjo neabejotinais konkurencijos lai
mėtojais.

Baltijos Tautų Komitetas, kuriame la
bai aktyviai dalyvauja DBLS Boltcno sky 
riauis pirmininkas, stiprėja visą laiką ir 
draugiškas ryšis tanp vietinių estų, lat
vių ir lietuvų auga nesustabdomai.

BlrminghaniM
MIRĖ JONAS KAVALIŪNAS

Birželio 5 d. DBLS narys Jonas Kava- 
li&naS', nuėjęs į bažnyčią pasimelsti, pa
maldų metu susmuko. Išnešus jį laukan, 
buvo bandyta atgaivinti ir pašaukta grei
toji pagalba. Bet Jonas, neatgavęs sąmo
nės, mirė.

Gimęs 1910 m. balandižo 15 d. Alotos 
apylinkėje, Panevėžio apsk.. Jonas Kava
liūnas iki karo gyveno nuosavame ūkyje. 
Jo name buvo pradžios mokykla.

Grįžęs iš kariuomenės, kur buvo pasie

Londonas
BERN. BRAZDŽIONIS ANGLIJOJE
Mūsų poetas Bernardas Brandžiomis at

vyksta iš JAV i Londoną š.m. liepos 13 
dieną.

šeštadienį liepos 16 d. 5 vai. p.p. jis 
skaityte savo kūrybą Londone Sporto ir 
Soc. klubo salėje. 345A Victoria Park 
Road, E.9.

Visi lietuviai yra maloniai kviečiami 
pasiklausyti mūsų žymiausio poeto kūry
bos.

ATOSTOGOS ČIKAGOJE
Viktorija Puidokienė su sesere Jozefi- 

na; pereitą savaitę išvyko i Čikagą trims 
savaitėms atostogų. Viktorija išvykdama 
pareiškė, kad ji aplankys Liet. Dienų Šven 
tę ir buvusius lietuvius draugus angliko
nus. O Jozefina aplankys savo dukterį 
Emiliją Bosikytę, buvusią tautinių šokių 
grupės „^Lietuva“ Londone šokėją, kuri 
Šiais metais išvažiavo į Ameriką ir ban
dys ten pasilikti. Emilija, rašydama laiš
kus į Londoną, sako:

— Niekada netikėjau, kad Čikagoje gy
venantieji lietuviai būtų tokie malonūs, 
vaišingi, dos.-.iūs. Kiekviename reikale, ar 
tai buto beieškant ar darbo, jie visur ir 
su malonumu stengiasi padėti.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE
Pakeliui iŠ Amerikos į Saudi Arabiją 

Londone viešėjo ponia V. Dikinis. Ji ap
lankė Lietuvių Namus ir užsiprenumera
vo Europos Lietuvį. Saudi Arabijoje yra 
veikli Lietuvių Bendruomenė.

Europos Lietuvis yra skaitomas dvide
šimtyje valstybių, bet Saudi Arabijoje pre 
numeratorių ligšiol nebuvo. Visame pa
saulyje laikraštis yra gaunamas vienos sa
vaitės laikotarpyje.

kęs jauni puckarinir.kio ladipsrjį, apsiveuė 
su Anele Jančyte ir susilaukė sūnaus. 
Raudonajai armijai artėjant prie Lietuvos, 
jis pasitraukė į Vakarus. 1947 m. atvyko 
į Angliją ir beveik visą laiką gyveno Bir- 
ming'hame.

Jis priklausė DBLS Birmingham© sky
riui, kurio jis neužmiršo ir testamente. 
Palaikė jis ryšį ir su giminėmis Lietuvo
je. Tad ir savo turtą paliko jiems. Mirda
mas prašė, kad Birmingham© skyrius pa
sirūpintų jo laidotuvėmis. Neužmiršo jis 
ir Europos Lietuvio 'bei Nottingham© Ži
dinio.

Birželio 13 d., gražiai saulutei šviečiant, 
t emažas būrelis tautiečių ir anglų palydė
jo Joną į amžino poilsio vietą Witton ka
pinėse. Atsisveikinimo žodį tarė DBKB- 
jos pirmininkas S. Jezerskis, ir DBLS sky
riaus vaidu — M. Linkevičius.

Nuoširdžiai dėkojame kun. S. Matuliui 
ir kun. A. Gerybai už religines apeigas. 
Jono kapą apgaubė gėlių vainikai, o lai
dotuvių dalyviai buvo pakviesti į lenkų 
klubą pietums.

Amžiną atilsį, mielas Jonai. S.J.

Bradfordas
MINĖJIMAS

Liepos 3 d. sekmadienį Vyčio klube ren
giamas trėmimų ir sukilimo minėjimas. 
Bus A. Bučio paskaita ir vyrų seksteto 
dainos. Pradžia 4 vai. p.p.

Maloniai kviečiami visi gausiai daly- Į 
vauti. I

Vyčio klubo valdyba

Manchesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 18 d. Manchester!© Liet. K-ros 
Koordinacinis k-tas surengė Mostono ka
pinėse prie lietuvių paminklinio kryžiaus 
Išvežtųjų minėjimą, kuriame dalyvavo 70 
žmonių iš plačios Manchester!© apylinkės. 
Jie susirinko ne tik paminėti išlvežitųj'jų 
ir išvežimų dienias, bet ir prisiminti tų, 
kurie čia ilsisi amžinoje ramybėje. Oras 
pasitaikė gražus, saulėtas.

Kartu su visuomene dalyvavo ir visos 
Manchesteryje veikiančios lietuviškos or
ganizacijos su savo vėliavomis.

Pagerbiant išvežtuosius ir čia palaido
tus prie paminklinio kryžiaus, vulsų orga
nizacijų ir visuomenės vardu, bendlrą vai- 
niną padėjo D. Jelinskas.

Minėjimą pravedė kan. V. Kamaitis, 
kuris pasakė platų žodį apie išvežtuosius 
ir priminė tas mūsų tautai lemtingas die
nas, užėjus rusams, kartu išreiškė viltį, 
kad Lietuva vėl atgaus laisvę, ko mes vi
si išsiilgę laukiame. Perskaitė Šiai progai 
skirtas maldas, prašant Viešpaties sugrą
žinti Lietuvai ir mūsų tremties ir okupa
cijų išvargintai tautai pilną laisvę ir ne- 
priklauiscmybę.

Minėjimas baigtas sugiedant Marija, 
Marija.

Po minėjimo dauguma vyko į lietuvių 
klubą pasižmonėti ir praleisti keletą va
landų savųjų tarpe. A. P-kls

SVARBIUS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Birželio 19 d. Manchester!© lietuvių klu 
bas turėjo visuotiną pusmetinį susirinki
mą, kuris svarbus buvo tuo, kad, dar me
tams nepasibaigus, turėjo būti perrinkta 
visa valdyba ir pakeisti barmanai.

Toks reikalais iškilo tada, kai prieš ke
lias savaites, kažkam įskundus, būrys po
licijos atvyko į klubą ir patikrino .visus 
atsilankiusius, kurių tarpe rado nepilna
mečių. Paskutiniu laiku jų atsilankydavo 
daug ir dėl to buvo įspėti, bet įspėjimo 
niekas nepaklausė. Uždarė barą, pasiėmė 
lošimo malšiną ir knygas. Vėliau ji parei
kalavo, kad būtų pakeisti barmanai ir 
visa klubo vaidyba. Tą patį patarė pada
lyti ir klubo advokatas, kate ir 'buvo pada
ryta. Dabar laukiame teismo ir klubo lei- 
tiimlo pratęsimo, kurį tikimės gauti, — 
bet jį gausime tik tada, kai sutiksime su 
jų statomais reikalavimais klubo tvankos 
reikaluose, nes nuo to priklauso tolimes
nis klubo likimas.

Susirinkime dalyvavo 75 nariai, tai tik 
trešdalis visų narių, visų klubas neteutal- 
pinjtų. Jiį atidarė klubo pirm1. H. Šiltus. 
Pirmininkavo D. Banaitis, sekretoriavo 
V. Bernatavičius.

Valdyba ir Revizijojs k-sija padarė pra
nešimus, iš kurių matėsi, kad klubo finan- 
cinis stovis yra labai žemas. Reikia pa
stebėti tą faktą, kad klubas per paskuti
niuosius 20 metų nenešė jokio pelno, kai 
tuo pačiu laiku kiti lietuviški klubai susi
krovė žymų kapitalą. Tikimasi, kad kai 
klubą tvarkys ir ves nauji žmonės, ir bus 
nauja tvaika, padėtis pagerės.

T klubo prezidiumą antram šių metų 
usme'čiui išrinkti šie asmenys: pirminlin- 
•ais — VI. Bernatavičius, viceipirm. — 
dbt. VigelsCds, sekretorius — Aid. Pod- 
raiskienė, iždininkas — Ve. Rudys; vale 
ybois nariai: St. Lauruivėnas, Jn. šable- 
ičiuiĄ Kst. Pažėra, Jn. Duoba, Ant. Bruz- 
ys, Jn. Bačinskais. Kandidatais — Jn. 
(račius. Revizijos, k-sija liko ta pati.

Šiuose įmitimuose naujiena tavo ta, 
,1d pirmą kartą klubo istorijoje į klubo 
^'•.ret^rius tavo išrinkta moteris.
. Naudai valdybai visi linkime sėkmės ir 

res kloties klubui. A. P-kis
- r': ■
Mlinghamas

SKAUTU VADUOS POSĖDIS
t iŠeOtadieraj,/birželio imėn. 18 d. Notting- 
>ame, Židinio patalpose įvyko L.S.S. Eu- 
čpcsl Rajono vadi jos posėdis. Posėdžiui 
adova'v© Rajono vadas, sekretoriavo s. J. 

Traikienė. Posėdyje dalyvavo:' — v.s. J. 
Mastas: tlkasį V;S. B. Zinkus, s. dr. kun. S. 
Matelis MIC.’S. A. Jakimavičius, s. A. ir 
PS. I. Gerčžiūnai, pat. sk. V. GalsĮparienė, 
V. 'Q!rięn,; N. Vainoriūtė, K. Bivainis, A. 
Vežgamkais, dr Eubidkas.

Rajono vadas, pasveikinęs susirinkusius, 
©apraišė s. kun. dr. S. Maltudį, MIC, atida
ryti posėdį; malda.

r Aptarti einamieji reilfcalad, ilgiau, apsi
stota apie ateinančią vasaros stovyklą. Pa 
-iralšytas Jubiliejinei stovyklai Kanadoje 
Sveikinimas rajono vardu. Kitą sveikini
mą siusime su stovyklautojų parašais iš 
stovyklos. S. kun. dr. S. Matulis, MIC, iš
kėlė klausimą dėl ateinančių matų šv. Ka 
zimlero 500 metų minėjimo, kviesdamas 
Skautus, vienu ar kitu būdu, prisidėti.

Posėdis baigtais, tylos minute, pager
biant Amerikoje tik mirusį visuomeninin
ką, skautininką a.a. V. Tallat-Kėlpšą.
i Rajono vadlais, padėkojęs už atvykimą to 
jlimiems ir arti gyvenantiems vadams, vi
sus pakvietė prie puikiai parengtos vaka
rienės.
| Puikiems šeimininkėms; Nottingham© 
Lietuvių Moterų D-jos narėms: V. Mont- 
vilaitei, G. Kučinskienei ir G. Gudliaus- 
Ikienei, nuoširdus skautiškas ačiū! S.B.V.

Wolverhamptonas
MIŠIOS UŽ IAA. VL. NARBUTĄ

Sekmadienį, liepos 3 d. Corpus Christi 
bažnyčioje Ackmore Park, 11.30 iš ryto 
bus mišios už A.A. Vladą Narbutą. Pra
šyčiau vietinius lietuvius, jei galimybės 
leistų, dalyvauti.

N. Narbutienė

MIRĖ JUOZAS MAČYS
Birželio mėn. 24 d. Wolverhaimptclno 

Parkifields (plaučių ligų) ligoninėje apie 
mėnesį laiko gydytas mirė JUOZAS MA
ČYS.

Gimęs 1918 m. Silvadžio. km., Grasiš- 
kių vals., Vilkaviškio apskrity. J. Mačys 
yra tarnavęs liet, kariuomenėje — gusau 
ruošė. Atvykęs į Angliją 1949 m., vedė 
Anglę ir išaugino sūnų ir dvi dukteris. 
Buvo DBLS-gos narys ir visada dosnus 
lietuviškiems reikalams.

Tebūna tau, JUOZAI, ramu ilsėtis Ang
lijos žemėje po daug gyvenime patirtų 
vargų ir ligų.

Laidotuvės iš SS. Petro ir Pauliaus baž
nyčios ketvirtadienį, 30 birželio, 11.30 vai.

Olandija
„DAINOS“ VAJUS

Amsterdamo vokalinis lietuvių liaudies 
muzikes ansamblis „Daina“ 'kviečia lie
tuviškojo meno draugus stoti į „Dainos“ 
rėmėjų eiles.

Metinis rėmėjo įnašas — pradedant 
10 cianidų guldenų. Įnašams siųsti adre
sas:

Diek Siersema
Knuitberg 187
1104 BJ Amsterdam (Netherlands
Potal Giro 4479749

(pažymint: „Donation „Daina“).
Sulsflrr.ickėję įnašą gauna rėmėjų korte

les, įteisinančias gauti su nuolaida netru
kus išleidžiamus „Dainos“ įrašus, o Olan
dijoje — nemokamai lankyti tam tikrą 
koncertų rėmėjams skaičių.

Olandijos Lietuvių Bendruomenė pri
tarė šiam „Dainos“ vajui.

Vokietija
BĮREMENO LIETUVIŲ POBŪVIS

Sekmaldienlį, birželio 19 d. susirinko bū
relis Bremenu lietuvių, St. Urlšuia bažny
čios patalpose didiesiems trėmimams i’š 
Lietuvos, įvylkusiems prieš 42 metus, pa
minėti.

Visus pavieniui besirenkančius dalyvius 
asmeniškai pasveikino ilgametis Bremeno 
lietuvių apylinkės pirmininkas Br. Skruo- 
dys. Lietuvių sielovados 'Vokietijoje vado
vas kun. V. Šarka koplyčioje pasakė šiam 
tragiSkam mūsų tautos įvykiui pritaikytą 
pamokslą. Buvo konstatuotas faktas, kad 
per diddįjį trėmimą pirmojo bolševikme
čio metu 1941 m. birželio 13-14 dieniomis 
iš Lietuvos buvo pagrobta ir deportuota 
38 000 žmonių.

Po pamokslo kaimyniniame svečių kam
baryje įvyko vaišės, kurias surudšė darbš
čios Bremeno apylinkės moterys. Jų metu 
išsikalbėta įvairiausiais klausimais. Ypač 
aiškiai kai kuriais klausimais pasisekė 

,apylinkės pirmininkas ir kun. šarka. Br. 
Skruadys priminė liūdną faktą, kad dau
gelis Bremeno apylinkės lietuvių nesidomi 
lietuviškais reikalais. Nors Bremene gy
venančios 89 lietuviškos šeimos, tačiau 
apylinkė teturinti tik 8 narius, kurie mo
ka nario mokestį. Žinoma, iš tokių mažų 
pajamų sunku . išnuomoti salę arba nu
samdyti muzikantą. Apylinkės pinminin- 
|kas kritikavo ypač tekius jaunuolius, ku- 
įrie dar tik prieš keliolika metų atvykę iš 
Lietuves, puilkiaulsiai kalba lietuviškai ir 
tiktai su akcentu nelabai apvalldą vekie- 
jčių kalbą, bet vengia pasirodyti lietuviš
kuose pobūviuose.

Kun. V. Šarka priminė, kad Bremenas 
buvo didžiau'sias pokarinis emigracijos 
įuostas, kuriame jis dirbo pastoracinį dar
ną, ir iki 1952 m. padėjo tūkstančiams lie
tuvių, kurie emigravo 'į užjūrį. Dvasiškis 
'papasakojo apie savo patyrimus su sovie
tinėmis įstaigomis, vaizdžiai pavaizdavo 
apie susitikimą su J. Paleckiu, kiuris vie- 
'nos sovietinės delegacijos sudėtyje prieš 
'daug metų lankėsi Hamburge.

Kum. V., šarka taip pat ištraukomis per- 
tekaitė J. Andropovui adresuotą laišką, ku 
'rio originalą jis praeitų metų gruodžio 6 
Id. išsiuntė Scv. Sąjungos lyderiui. Pagrin- 
idinė laiško mintis yra ta, kad kunigas pra 
Įšo palengvinti lietuviams gyvenimo sąly
gas. -
1 Pobūvio atmosferą pagyvino vienos tau
tietėj iš Lietuvos dalyvavimas, ši viešnia 
atsakė.į kitų dalyvių klausimus. Vienu ki
tu; atveju pokalbio metu surasta net bend
rų-pažįstamų Kaune ir Klaibėdoje ir per
duota linkėjimų.

Pobūvio pabaigoje sudainuota keletas 
liojtų'viSkų liaudies dainų. Atsisveikinta ir 
išsiskirta sų viltimi, kad ateityje vėl susi
tiksim. • jk

PAŠA ULYJK
— Prancūzai, suėmė ir paskui pašalino 

iš savo teritorinių vandenų pasižymėjusį 
savo alktyvumu „Žaliosios taikos“ organi
zacijos laivą „Sifius“.

— Po nepavykusio bandymo nuversti 
Itn. Rawlingo vadovaujamą Ghanics vy
riausybę, sostinėje Accroje įvyko didžiu
lės demonstracijos pareikšti vyriausybei 
pritarimą. Demonstrantai reikalavo mir
ties bausmės suokalbininkams, kiurių da
lis atvyko iš Togo.

Skautiškuoju keliu
MIELI BROLIAI IR (SESĖS

Atrodo, dar tik nesenai užgeso paskuti
nis pereitos Stovyklos laužas, nuaidėjo 
paskutinieji dainų aidai šilelio medžių 
viršūnėmis, kai mes skirstėmės atsisvei
kindami „iki pasimatymo kitų metų sto
vykloje“.

Ir štai jau vėl esame šių metų skautų 
vasaros stovyklos išvakarėse.

Stovykla įvyksta liepos 23—30 d.d. Lie
tuvių Sodyboje. Tai 34-tojd sukaktuvinė, 
minint 65 metus nuo Lietuvos Nelprik'lau- 
somybėls palSkeibdmo, 65 metais nuo skalu- 
tybės įkūrimo Lietuvoje. 50 metų nuo Ba
riaus - Girėno žuvimo.

Maloniai kviečiu’ jus. sesės ir broliai, 
kuo Skaitlingiausiai dalyvauti, o taip pat 
kviečialmias ir lietuviškos kilmės mokyk
linio amžiaus jaunimais.

Stovyklai vadovaus L.S.S. Europos Ra
jono vadas su grupe patyrusių skautinin
kų ir instruktorių. Yra paruolšta turtinga 
programa, sąlygoms leidžiant, numatyta 
dienos ėkstaursija autobusu. Stovykla bus 
pravesta pagal Skautiškus principus, nni- 
silailkant skautiškos drausmės. Nors1 ir 
trumpą savaitėlę, mėginsime įgyti 'dau
giau Skautiškų, tautinių žinių; įgyti dides
nio Skautiško patyrimo; turėsime progos 
susitikti su draugais, susipažinti su nau
jais.

Kelsime trispalvę, kas vakaras degsime 
laužus, Skambės lietu'višlka dainai.

iPavyzdinigiausiems, drausmingiems ir 
lietuviškai kalbantiems jauniems stovyk
lautojams yra paskirtos p. P.B. Varkalys 
4-ios piniginės premijos — dvi po 30. sv. 
ir dvi po 20 sv; bus premijų ir lietuviško
mis knygomis.

Mieli tėveliai, rėmėjai, kurie kas metai 
teikiate mūsų stovyklai piniginę paramą, 
ir lietuviška visuomenė, maloniai kviečiu 
— aplankykite mus stovykloje, ypač Per 
iškilmingą sueigą’, paskultinį uždarymo 
laužą šelštaldienlį po pietų, liepos 30 dieną.

Šiais metais į mūsų vasaros stovyklą 
atvažiuoja iš Vokietijos Vasario 16-tosios 
gimnazijos 4 skautės ir 3 Skautai. Jie narė 
tų dar vienai savaitei po stovyklos pasi
likti Anglijoj. Alš maloniai kreipduoist i 
tėvelius ir tautiečius yipač ilondoniškiuts, 
ar negalėtų savaitei priglausti svečią 
rCcaut'-ką ar Skauitukę? Tuo reilkalu malo
nėkit pranešti man, ar v.s. J. MaslauSkui, 
už ką ilš anksto skautiškas ačiū.

Stovyklos mokestis 18 sv. Registraci
jos lapus galima gauti iš vieneto vadovų 
ar pas v.s. J. Matslauską 7, The Crescent, 
Mayfield; Near Ashbourne, (Derbyshire 
DE6 2JE. Tel. 0335-44023.

Iki pasimatymo stovykloje,
Vis budžiu,!

s. |S. B. 'Vaitkevičius, 
L.S.S. Europos Rajono valdas

APDOVANOJIMAI
L.S.S. Seserijos Vyriausioji Skautininke 

v.s. fil. Danutė Eidukienė. 65-rių Jubilie
jinių skauta vimo metų proga; 'įvertindama 
nepailstamą slkauti'Ską veiklą, apdovano
jo: — Vėliavos žymeniu — ps. Ireną Ger- 

‘džiūnienę ii v.sk.v.skl. Anitą Šovaitę. Tė 
vynės dukros žymeniu — prit. slk. Vidą 
Gasperienę.

Irenai ir Vidai žymeniiuls įteikė L.S.S. 
Eurcpos Rajicno Seserijos vadeivė s. J. 
TraSkienė. Anitai bus įteikta vėliau.

Tu© pačiu laiku,, Rajono vadas įteikė S. 
A. Gerdžiūnui Tėvynės sūnaus žymenį.

Apdclvanctcmls sesėms ir broliui linki
me ir toliau, dar su didesne energija tęs
ti dkaulti'šlkąjį darbą. S.B.V.

„L'OSSERVATORE ROMANO“ 
KRITIKUOJA AKCIJĄ PRIEŠ 

LIETUVIUS KUNIGUS
Vatikano oficiozas L‘Osservatore Ro

mano gegužės 10 d. pirmame puslapyje 
kritikavo akciją prieš lietuvius kunigus. 
Dienraštis klausia, ar toji akcija reiškia, 
kad prieš religiją nukreipti sovietiniai 
įstatymai, ar tai tik .paprasta bendra re
akcija prieš įsitikinimų laisvę". (Elta)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — liepos 3 d., 11.15 vai., Ži

dinyje.
Bradforde — liepos 3 d., 12.30 vai. Prisl- 

; minsime išveštuosius.
Eccles — liepas 10 d., 12.15 vai.
Keigley — liepos 17 d.. 1 vai., St. Anne'e 

baž., North Street.
Tochdale — liepos 24 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — liepos 31 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 10 d., 11.1'5 vai., 
- židinyje.

Nottingham — liepos 17 d.. 11.15 vai., 
Židinyje. Vietoj pamokslo poetas Bernar 

• das Brazdžionis pateiks savo religinės 
kūrybos, o po pamaldų — įvairios solo 

ir choro giesmės bus pagal poeto Žo
džius.

’kerby — liepos 17 d., 14 vai., Bridge Gate 
Convent of Mercy. Dalyvauja .poetas 
B. Brazdžionis su religine poezija ir su 
įvairia po Mišių.

Wolverhampton — liepos 17 d., 17.30 vaL, 
šv. Petre-IPalulyje, Paternoster Row, 
North St. Poetas B. Brazdžionis duos re 
Ilginės poezijos, po pamaldų — įvai

riausios.
Visose čia minėtose vietose mdSrios šrf- 

mes išgirs šaunios poeto kūrybos ir ang
liškai.
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