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Liepois mėn. 17 savo sii.vituirr.iu išsiski

ria iš kitų lietuvių tautos puslapiuose ‘įra
šytų reikšmingų dienų. Ji savyje kauipia 
mūsų tautos džiaugsmo, pasididžiavimo ir 
kartu gilaus liūdesio išgyvenimus, bei pri
siminimus-.

Šią dieną yra įmaišytas Dariaus ir Girė
no atliktas didvyriškais žygis. Žygis, pri- 
menantis, kald du lietuvių tautos sūnūs, 
sparnuoti padangių sakalai, pasiryžo nu
galėti š. Atlantą, išgarsinti niautai atgi
musios Lietuvos vardą ir jį įamžinti pasalu 
lines aeronautikos istorijoje.

Deja, tamsiais, grūmojančias Atlanto 
gelmių platybes nugalėjus ir nuskridus 
iki tol tolimiausią 6411 ta. nuotolį, Nep
tūnas ir galingasis audrų Perkūnas negai
lestingai jiems pastojo kelią. Ir taip neiš
vydę tėvų žemėje auštančio ryto, mūsų 
drąsieji sakalai naido amžiną poilsio vietą 
.Soldino miške, prie tėvynės Lietuvos 
slenksčio.

1933 m. liepos 17 d., nors ir gedulo šy
do dengiama, pasiliko lietuvio širdyje ir 
visuomet primins didvyrišką jų pasiau- 
Kojimą ir mums jų paliktą testamentą, 
bei iš jo išplaukiančias pareigas lietuviui, 
nežiūrint kur jis begyventu.

Dariaus-Girėno auksinės sukakties pa
minėjimo proga, niuklyskime mintimis pra 
eitin ir bent paviršutiniai prisiminkime 
viefną kitą epizodą, 'bei išgyvenimą, suisi- 
juisfi su Dariaus.-Girėno skridimu, bei jų 
tragiška mirtimi.

Nors prabėgęs penkiasdešimtmetis, gy
venimas svetimoj aplinkoj ir svetimo gy
venimo rūdys, bei svetimų vieškelių dul
kės, jau ne vienam prisiminimų kelią den
gia stonu sluoksniu, bet Dariaus-Girėno 
žygio žiburėlis tebespingsi praeities prisi
minimų kely. Šviečia ir ragina mus ne
nuklysti nuo to didžiojo kelio, kuris ir 
juos taip tiksliai vedė per Atlantą į Jau
nąją Lietuvą.

Norisi tikėti, kad 'prisiminę dar pajėg
sime pajusti tą džiaugsmą, tą laimės iš
gyvenimą, kada radijo bangomis išgirdo
me apie Da'riauls-Gi'rėno neipup-rastcs dirą,. 
sos ir pasiryžimo žygį. Džiaugsmu pripil
dyta plakė kiekvieno lietuvio širdis, ne
žiūrint kas jis buvo, ką dirbo ir kur gy
veno. Dariaus-Girėno skridimas tada, ga
lutinai užvaldė lietuvių tautos gyvenimą. 
Visi be išimties laukėme jų ir su giliau
siu nuoširdumu linked ome, kad jų žygis bū 
tų . pergale vainikuotas.
’ Ir kada jų skridimo žygį tylos šydas už 
klojo, tamsus baimės šešėlis lietuvio širdį 
sukaustė ir tyliai Praamžiaus maidaivom 
juos saugiai tėvynėn parvesti.

Deda, likimais nepanoro Dariaus-Girėno 
didvyrišką žygį išbaigta laime apvainikuo
ti. Mūsų padangių sakalai, palaužtais spar 
tiials, Soldino miške nukritę ir tragiškai 
žuvę, paliko amžinai ilsėtis svetimoje že
mėje. Nors Dariaus-Girėno tragedija mir
ties šešėliu Lietuvą užklojo ir belaukiau,, 
čių minių veidus Skausmo ašaromis suvil
gė, bet Dairius ir Girėnas, bei jų atmini
mais, nemirė 
gyvi lietuvių 
reiklšdeimiesi 
tiek lietuvių
mis. Jie buvo pagerbiami ne tik metiniuo
se paminėjimuose, bet ir jų garbei sta
tomuose paminkluose, poetų kuriamais 
eilėraščiais, spaudoje, jų portretais papuo 
šiamt mokyklas, ištaigų patalpas ir t.t, 
bet ir naujagimiams suteikiant jų vardus.

Ir jie paliko amžinai gyvi lietuvių tau
tos širdyse ne vien, kad Atlantą nugalėjo. 
Bet ir už tai, kad savo mirties auka pa
pildė tų tautos didvyrių gretas, kurie sa
vo laimę ir gyvybę paaukojo ant tėvynės 
laisvės ir garbės aukuro. Ir tą jų auką 
niekas negali geriau išryškinti, 'kaip jų 
paliktame testamente 'įrašyti žodžiai: 
„.. Tad šį Skridimą Skiriame ir aukojame 
Tau, Jauncdi Lietuva".

• Lietuviškoj i išeivija, gyvendama be bai 
mės ir persekiojimų, palyginti patogiu ir 
nerūpestingu gyvenimu vis rečiau prisi
mena tinkamai paminėti ir pagerbti mū
sų tautos mirusius didvyrius'.
. Džiugui, kaid Dariaus-Girėno auksinę su
kaktį, žuvime vietoje, tinkamai paminėti 
ruošiasi likimo Lenkijon nublokšti lietu
viai. Reikia •tikėtis,, kad ši sukaktis nebus 
pamiršta , paminėti ir kitur gyvenančių 
lietuvių.

Minėdami liepos 17, tautos didvyrių 50 
metų suikalktį, išdrįskime į save ir lietu
viškos išeivijos gyvenime objektyviai pa
žvelgti fr pasidaryti išvadas. Ar4 ne per
daug jaiu nuigrimizdome svetimoje jūroje 
ir ar ne pertoii nuplaukėme su alsmėmlilš- 
s.o, ar grupinio ■ išškaičiaivimo srove. Ar 
ne perdaug ir per dažnai vienas kiltą pa
girdami/ir pagerbdami vjsai pamirštame, 
kad tikroji kova vyksta kiralšte, kuri šian
dien reiškiasi dvasine forma kiekvienoje 
lietuviškai plakančioje širdyje. Kaip lais
vės kovų metu 1918 m., ne išeivija Lietu
vai laisvę parnešė, bet lietuvis prie Ner/n-

lietuvio Širdyje. Jie paliko 
tautoje ir nepaliovė gyventi 
įvairiomis tiek valstybės, 

asmeniško gyvenimo fonmo-

Darius ir 'Girėnas prie Lituanicos New Yorke.

PASIBAIGS LENKIJOS KARO (STOVIS
Po 11 dienų vizito Vatikane, Lenkijos 

primas kard'inioias Jozef Glemp liepos 11 
d. pasakė spaudos atstovams Romoje, kad 
jis tikisi, jog dešimties dienų laikotarpy
je Lenkijoje karo stovis bus panaikintas 
ir tuo pat laiku bus paskelbta amnestija 
politiniams kaliniams.

Lenkijos televizija pranešė, kad dlviejų 
savaičių laikotarpyje įvyks Seimo posėdis, 
kuris „sutvarkys karo stovio reikalus“. 
Seimo pirmininkais Pioitr Stefanslki pasa
kė, kad posėdis įvylks prieš liepos 22 d. 
tautos šventę ir bus „labai svarbus“.

Euivę Solidarumo bendradarbiai nusiun
tė laišką Lenkijos Seimui, episkopatui ir 
Amlniestijcs Internacionalui, nuisilskųsdia- 
mi, kad buiv. profsąjungų veikėjas Andr
zej Gwiazda, kuris yra laikomas kalėji
me, sunkiai serga ir jam1 neprieinama me 
ciicinos pagalba. Laišką pasirašę 372 as
menys sako, kad A. Gwiazda yra1 neteisė
tai kalinamas nuo 1981 m gruodžio mėn., 
(kada bulvo paskelbtas karo stovis.

no krantų iškovojo pasiaukojimo ir mir
ties aulkia. Taip ir dabar nuo .mūsų tautos 
kamieno krašte priklausys Lietuvos ir 
lietuvių tautos ateitis. Bet gi, kaip tada 
ano meto lietuviškos išeivijos visokeriopa 
pagi-ūba, Lietuvos Neipiriplauscmylbės ir 
krašto atstatyme turėjo gyvybinės reikš
mės, taip dar daugiau yra reikalinga šian
dien ir ateity. Todėl visų mūsų Biventa 
pareigia,, apjungtomis jėgomis, nepailsta
mai dirbti Lietuvos išlaisvinimo bariuose 
ir tiesiant vergaujančiai tautai pagalbos 
ranką. Suteikime jiems visclkeriopą pa
galbą ir moralinį pastiprinimą, kad tau
tos dvasia nepalūžtų ir išliktų gyva iki pa
tekančio laisvės rytojaus.

Lai Dariaus-Girėno meilė ir pasiaukoji
mas mans būna skaisčiu pavyzdžiu, o jų 
paliktasis testamentas mūsų gyvenimo ir 
veiklos kelrodžiu.
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PAVOJUS VAKARAMS
Buvęs Jugcslavijols Tito partizanų ge

nerolas ir krašto viceprezidentais, vėliau 
už jugoslavų kemunistų partijos riuitorita- 
ršnio režimo kritikavimą atsidūręs kalėji
me, garsiosios knygos „Naujoji klasė“ au
torinis, Milovan Djilas, j.au nepinmą įkar
tą įspėjo Vakarus apie sovietinę grėsmę. 
Jo straipsnį „Kodėl Vakarai neturi mažin
ti savo apsaugos“ neseniai išspausdino bri 
tų „The Times“ dienraštis.

Straipsnio pradžioje autorius pažymi, 
jog kai kurios senos tiesos tari būti kar
tojamos, nežiūrint 'kaip banaliai ar pa
prastai jos skambėtų. Toliau jis saiko:

Branduolinio karo grėsmė yna brutali 
realybė, kaip ir pati Sovietų Sąjunga. Kol 
sovietų sistema lieka nepakeista, Vakarai 
privalo išlaikyti branduolinio apsiginkla
vimo balansą ir tobulinti tuos ginklus.

Šialnldlieną Sovietų Sąjunga yra valdoma 
partijos biuirckiratijos, kuri krašto viduje 
griežtai laiko savo galios monopolį.. Telkia 
politinė sistema 'daro visą nusiginklavimo 
problemą dar sunkesnę, negu 'ji atrodo 
tiems taikos ieškotojams. kurie įsitikinę, 
jog Sovietų Sąjunga yra tokia pat valsty
bė, kaip ir kitos: valstybė, kuries valdžia 
laikosi tarptautinių sutarčių ir atsižvelgia 
į savo gyventojų ir pasaulio viešąsias nuo
mones.

Rusų revoliucijos ir pilietinio karo me
tu, Komunistų partija užgrobė visišką vai 
džią, kurią išlaikė ir iki šiol. Ji ne tik tu
ri visas pirmenybes ir kitas „paprastų“ 
diktatorių įgaliais, bet nustato ir visus ki
tus tautinio gyvenimo aspektas. Sovietų 
Komunistų partija visą išorinį „kapitalis
tini;“ pasaulį skaito savo priešu- ir yra įsi
pareigojusi sunaikinti jo politinę ir socia
linę santvarką. . •.

Aš, kaip jugoslavų partizanų sąjūdžio 
karo metu ir vėliau vyriausybės atstovais, 
turėjau daug artimų susitikimų ir pasi
kalbėjimų su politiniais ir kariniais sovie
tų lyderiais, įskaitant Staliną ir Moloto
vą. Beveik be išimties, visi tie žmonės 
reiškė priešišką nusistatymą išoriniam 
pasauliui, ypač Vakarams.

Ar.itraj'am Pasauliniam karui pasibai
gus, Sovietų Sąjunga buvo viena labiau
siai nukentėjusių kraštų ir didžiausiu au- 
ikų skaičiumi. Tačiau sovietų lyderiai tai
ką laikė kaip trumpą pertrauką paisiiruOš- 
ti 'sekančiam karui. Dėl to, Sovietų Sąjun
ga tik daliniai demobilizavo savo kariuo
menę ir, neatsižvelgiant į kainą ir žmones, 
dėjo visas pastangas toliau .ginkluotis. 
Maskva taip pat ragino ir pavergtuosius 
Rytų Europos kraštas stiprinti savo kari
nes pajėgas, laikydama juos nuolatinėj 
kor.itrcllėj ir duodama menkesnius gink
lus.

Mums, jugoslavams, rusai ingi teikė 
„paramą“. Jie siuntė karinius patarėjus, 
kuriems turėjome mokėti 'didžiules sumas 
pinigų, o tie dažnai vykdė šnipinėjimo 
darbą. Mes gavom perdažytus senius ir iš
dilusius ginklus. Sovietų valdovai nepri
pažino draugų ir sąjungininkų, bet tik va
salus ir paklusnias kolonijas. Tai nepasi
keitė ir dabar: išorinis pasaulis vis dar 
tebėra priešų pasaulis.

Laikui bėgant, partijos galia padidėjo 
ir pasikeitė pasaulio tarptautinės politi
kos .aplinkybės. Ilki tam tikro laipsnio, tai 
pakeitė metodus ir valdymo stilių, bet so
vietų sistemos prigimtis ir jos valdovų 
■siekiai liko tie patys. Dabar sovietų vals
tybė ir „sovietų tėvynė“ užima centrinę 
-vietą, kuri anksčiau priklausė komuipistų 
internacionalizmui. Kartu su visom ki
tom ekspainsinėm priemonėm^, sovietą biu
rokratija išvystė stiprią karinę jėgą. Bran 
dūdiniai ginklai sovietų arsenale tuni ne- 
vien lemiamą ir pagrindinį vaidmeį, bet 
dar svarbiau, kad per juos Sovietų Sąjun
ga, .antraeilė ekonominė pajėga, tapo pir-

NUTEISTA LIETUVOS |DISIDENTĖ
London DAILY TELEGRAPH (VII.15) 

pranešė, kad sovietų teismais Vilniuje nu
teisė 32 m. amžiaus E. Abrutienę 4 me
tams griežto režimo darbo stovyklos už 
„aihtisovietinę agitaciją ir propagandą“.

Apie tai pasakė jos vyras Vitas Abnu- 
t.is, tik dabar paleistas iš stovyklos.

BANDĖ (PAGROBTI SOVIETŲ 
LĖKTUVĄ

TASS (VLI.12) pranešė, kad vienas žmo 
gus buvo užmuštais, o kitas suimtas, bandę 
pagrėbti sovietų keleivinį lėktuvą, skridu
si iš Maskvos į Taliną. Joks kitas kelei
ves nebuvo sužeistas.

Pranešimas nepasakė kokiu būldlu žmo
gus buvo užmuštas, bet pažymėjo, jog 
lėktuvo įgulą ir keleiviai „ryžtingai su
žlugdė piratiškas pastangas“.
NUTEISTAS ŠVEDIJOS (KARININKAS

Švedijos karo aviacijos pulk. Įeit. Ber- 
til Stroeberg liepos 13 d. Stodkholme nu
teistas 6 metams kalėjimo už pasiūlymą 
parduoti karinę paslaptį Lenkijos amba
sadai už 25 000 kronų.

-niaeiline karine galybe.
Todėl Sovietų Sąjunga neatsisakys ir 

negali atsisakyti savo branduolinių gink
lų, ar bent žymiai sumažinti jų kiekį. Ji 
nesiruošia tai daryti ir dėl kitų politinių 
siėkimų, kuriuios laimi ir be karo. Išdėisčiu 
si prieš Vakarų Europą SS-20 raketas, ne
žiūrint Hells-inlkiio susitarimo ir idetentės, 
ji skaldo Europos vienybę ir kelia NATO 
neisuitariimius. Grasindama Japonijai, ji iš
naudoja Hirosimos ir Nagasaki prisimini
mus ir japonų baimę. Sovietų valdovai 
džiaugėsi, kai Helsinkio susitarimai 
apramino vakariečių viešąją nuclmonę.

žinoma, derybos vyks ir bus susitari
mai su Sovietų Sąjunga. Tačiau- visi tie, 
kurie nesupranta sovietų lyderių ceremo
ninių parašų ir sutarčių patvirtinimų, kar
čiai nusivils,. nes sovietai pagarbiau žiūri 
tik'į 'tuos> kurie .kariniai yra stiprūs. Pa
grindinė sovietų „filosofijos“ aksioma yra 
]ėg:a ir karinė galia.

Derybose su Vakarų pasauliu, Sovietų 
Sąjunga turi didelį pranašumą, nes ji ne
turi jokių 'įsipareigojimų ir jai nereikia 
viešosios niuioimonės paramos, ar bijotis 
pralaimėti rinkimus. Aš dar gyvai prisi
menu, kaip sovietų lydferiai, dar net ir 
prieš Jugoslavijos ir Sovietų Sąjungos ken 
fliktą 1948 metais, dažnai nutraukdavo ar 
nevykdydavo mūsų abipusių susitarimų, 
net nesistengdami iš anksto .apie tai pra
nešti.

Didžiausia nusiginklavimo kliūtis, nors 
ir ne vienintelė, yna Sovietų Sąjungai, tiks 
liau, jos pelitinė sistema. Ta sistema yra 
beveik visiškai uždara. Ji uždara- ne tik 
išoriniam pasauliui, bet ir vidaus laisvam 
intelektualiniam pokalbiui, socialinei ir 
politinei permainai. Niekas nedali vysty
tis be Komunistų partijos kontrolės.

-Nėra abejonės, jog Sovietų Sąjunga tu
ri didelių sunkumų: ekonomija atsilikusi 
ir jos tautų tarpe reikiasi nepeši tenkini
mas ir separatizmo nuioltaikcs. O tai tik 
kelios, čia paminėtos, sovietų valdovų 
problemos. Ir toj sistemoj nėra potencia
lių pajėgų, kurios išspręstų tuos sunku
mus reformom ir pakeitimais. Sovietų vai 
cioivai turi atkakliai laikytis ekspansinės 
politikos ir despotizmo, nes tai vieninte
lis jų išlikimo kelias.

Sovietų sistemoj vyksta korupcija ir pu
vimas Tas šmiuktoas gali tęsti dar ilgą 
laiką. Ir tai veda į pavojų, nes valdančio
ji klasė, priėjusi liepto g-ailą, gaili būti pri
versta ieškoti karinės išeities. Karinė 
ekspiansij-a galės būti tiesioginė, kaip Af
ganistano užpuolimas, o kartais atsiekta 
per piriklauScmias valstybes, kaip Kubos 
intervencija Angoloje ir Vietnamo aigresi 
ja Pietų-Rytų Azijoj.

Sovietų vaMiovai jau seniai mato savo 
sistemos negereves. Netgi milžiniški So
vietų Sąjungos gamtos turtų ištekliai ne
gali jų pašalinti. Pramoninės Europcs pa
vergimas duotų jiems dvigubą laimėjimą: 
greitai išsispręstų įvairūs trūkumai ir 
tūtų atsiektais pasaulio dominacijos toli
masis siekis.

Netgi, jei solvietų 'Valdžia ir nutartų nu- 
si'ginkluciti, negalėtų tai padaryti, nes jai 
grėstų iš partijos biurokratijos, jcije įskai- 
tcima ir kariuomenė, kurią ji., repręzen- 
tuuja ir kuria remiasi jos galia. Žinoma, 
valdžia būtų patenkinta, jeigu kitos tau
tos nusiginkluotų. Tačiau ji pati netari 
nė mažiausio noro tai padaryti ir statyti 
į pavojų savo galią.

Pasirinkimaš Vakarams yra labai ma
žas. Jie turi likti stipru®. Aš tik galiu 
pakaritclti tai, ką rašiau tuo laiku, kai dau
gelis vakariečiiį' buvo pilni vilties ir en- 
tuziaizmo apie Chruščiovą: tie, kurie ne
nori priverstinai priimti svetimą ir ver-' 
gišką gyvenimą, tari būti pakankamai pa
siruošę ginti savąjį.

PASAULYJE
— Dabar jau Vakaruose esantieji du' 

sovietų disidentai!, E. Nikolaev ir J. Belov, 
kurie buvo laikosi Sov. Sąjungos psichia
trinėse ligoninėse ir ten priverstinai gy
domi, tvirtina, jog daugumą psichofarma- 
ikologijos vaistų sovietai patys negali pa
sigaminti ir perkasi juos Vakaruose.

— D. Britanijos Liberalų ir Socialdemo 
kratų partijose keliamas abiejų partijų 
susijungimo klausimas. Siūloma pravesti 
visų narių referendumą.

— Vengrija paskelbė, kad ateityje par
lamento ir savivaldybių rinkimuose bal
suotojai galės iš kelių kandidatų pasirink
ti norimąjį atstovą. Žinoma, visi kandida 
tai turės remti1 Komunistų partijos centri
nio komiteto rinkimų manifesto programą.

— Italų žinių agentūra AGI pranešė, 
kad turkų teroristas M.A. Agca. kuris už 
bandymą 1981 m. nužudyti Popiežių nu
baustas kalėti ilki gyvos galvos, žurnalis
tams pasakė, jog rusų KGB rėmė tą są
mokslą.

— Čilėje ginkluoti vyrai užpuolė Tau-
tinės profsąjungos koordinacinės grupės 
būstinę. Tą grupę sudaro penkios darbo 
organizacijos, kurios daugiausia kelia, 
protestus prieš prez. Pinocheto karinę vai 
džią.

Įsibrovėliai .sulaužė įstaigos baldus ir 
išsinešė įvairius raštinės reikmenis. Prof
sąjungos pareigūnas A. Valdes patvirtino, 
kad užpuolimą įvykdė saugumo organai.

— 11 metų amerikietė Samanta Smith, 
kuri parašė Andropovui taikos laišką, at
vyko kartu su tėvais atostogų į Maskvą. 
Aerodrome ji buvo iškilmingai sutikta uini 
formuotų pionierių ir apdovanota gėlėmis 
Ji tikisi pasimatyti’ su pačiu Andropovu.

— Bangladešo karinės valdžios galva 
gen. Ershad paskelbė planą, kuriuo bus 
grįžtama į civilinę valdžią ir, jeigu1 nebus 
naujų neramumų. 1985 m. krašte bus rin
kimai. Jau šių metų pabaigoje ir kitų pra 
džioje numatomi įvairūs vietiniai ir mies
tų tarybų rinkimai.

— Iš Afganistano grįžęs britų filmuoto- 
jas P. Bach, kuris gyveno kurį laiką su 
viena Mojahadino partizanų grupe, sako, 
kad rusai neįstengia sunaikinti ginkluotų 
afganų grupių kalnuose. Daugumos tų par 
tizanų šeimos yra pasitraukusios iš kraš
to ir .gyvena Pakistane pabėgėlių stovy
klose. Padaryti filmai bus rodomi britų 
televizijoje.

— Turkijos min. pirmininkas pareiškė, 
jog Vakarų Vokietijos planas raginti be
darbius turkus darbininkus grįžti namo, 
nėra priimtinas jo vyriausybei. V, Vokie
tijoje šiuo metu gyvena apie 120,000 turkų 
bedarbių.

— Ispanijos min. pirm. Gonzalez tarėsi 
.su Centrinės Amerikos lyderiais ir sudarė 
planą, kurį pateiks Europos tarybai, kad 
ji imtųsi iniciatyvos rasti taikingą išeitį 
baigti kovoms ir susitaikinti su JAV.

— 60 metų sukakties proga, lenkų gen. 
Jaruzelskis gavo iš Maskvos aukščiausią 
Lenino ordiną.

— Po 15 mėnesių tyrimo, Popiežius lei
do iš Romos sugrįžti namo Zambijos arki
vyskupui F. Milingo, kuris savo krašte pa 
sižyimėjo tikėjimo gydymų praktika.

— Nepalo vyriausybės kabinetas pergy
veno krizę — atsistatydino 10 ministerių.

— Čado vyriausybė pranėšė apie naują 
sukilėlių puolimą ir paskelbė krašte vi
suotinę mobilizaciją.

— Zimbabvės senatas nutraukė dviem 
savaitėm posėdžius, nes senatoriai netu
rėjo apie ką kalbėti.

— Pietų Afrikos televizijos nutarimas 
pasamdyti pirmąjį juoduką žinių skaityto 
ją, susilaukė apie 50 baltųjų protestų.

— Saudo Arabijos prekybos balansas 
per šių metų pirmąjį ketvirtį rodo 290 
mil.dolerių deficitą. Iš to matomi1, koks 
yra pasaulyje naftos pareikalavimo su
mažėjimas. Saudo Arabija sumažino savo 
naftos produkciją nuo I0‘ mil. bačkų iki 
4 mil. per dieną.

— Nuo praėjusios savaitės kai kurio
se D. Britanijos vietose, dėl lietaus stokos, 
buvo uždrausta naiuldoti vandenį automo
bilių plovimui ir automatiškam darželių 
laistymui.

— D. -Britanijoje teisiami du armėnai 
slaptosios Armėnijos išlaisvinimo armijos 
nariai, kurie atvyko i Londoną nužudyti 
Turkijos diplomatė‘ir tuo primiAitft pasau
liui apie 1915 m. turkų įvykdytais pusan
tro milijono armėnų žudynes.

— Buvęs britų angliakasių lyderis, lor
das Gormley, siūlo grįžti prie 3 dienų dar 
bo savaitės. Esą, 1973-74 metų žiemos me
tų konservatorių įvestosios energijos tau
pymo 3 darbo dienų savaitėj laiku, krašto 
producija buvo pasiekusi auk-šdiaįjąią lajp 
snį. Jis pasakė: ’„Jeigu mes, galime-per 
tris cįienas pagaminti mums , rėikalingą 
kiekį produktij, tai kodėl to nedaryti?“

— Japonijos Krašto apsaugos minis
terija kitais metais nori gauti 8.9 proc. 
biudžeto padidinimą, bet Finansų minis
terija siūlo tik 3.7 proc.

1
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Dr. Petras Radvila
ŠVENČIA 80 įmetu jubiliejų

Nedaug kam yra leista sulaukti tokio 
ilgo amžiaus. Dar mažiau tokių, kurie to
kį amžių sulaukia su gera sveikata. Dr. 
Petras Radvila yra vienas iš tokių išrink 
tųjų.

Peltras Radvila gimė gražioje Dzūkijoje 
1903 m. rugpjūčio 2 d. Lankė ir baigė Prie 
nų gimnaziją. Vėliau sekė studijos Kaune 
ir Berno universitete, Šveicarijoje, kur 
jis gavo veterinarijos medicinos daktaro 
laipsnį 1932 m.

1933 m. atlikęs karinę prievolę Karo 
Mokykloje aspirantu, buvo paskirtas 'į 
valstybinį Veterinarijos Bakteriologijos 
Institutą, serologijos skyriaus vyresniuo
ju asistentu. Po metų Žemės Ūkio Minis
terija pasiuntė ji 6 mėnesiams į Vieną ir 
Budapeštą specializuotis serumų ir vak
cinų gamyboje.

Vokiečių nacionalsocializmo ir tuo pat 
karo grėsmei didėjant, Petras Radvila pra 
dėjo galvoti apie Lietuvos aprūpinimą su 
vakcinomis ir serumais, karo atvejui. Ži
nias ir patyrimą tų vaistų gamyboje jis 
įgijo Rockfellerio fundacijos higienos ins
titute, Budapešte.

Grįžęs Lietuvon ir gavęs iš atatinkamų 
valdžios įstaigų sutikimą ir kreditus, pra
dėjo gaminti įvairius Skiepus ir serumus 
žmonių medicinai, kaip tifiuso — parati- 
l'uso vakciną, difterito ir stabo (tetanus) 
anatoxinus (toxoidus) ir antitoxinus — 
serumus prieš šias ligas.

Lietuvoje Dr. Petras Radvila ėjo šias 
pareigas: 1935 m. buvo paskirtas serolla- 
■gijos skyriaus vedėju, o 1938 m. šiam sky 
riui išsivysčius į serologijos institutą, bu- 
vo paskirtas jo direktoriumi. Serologijos 
instituto 1938 m. jau veikė du skyriai: me 
dicinos ir veterinarijos medicinos. Tų pa
čių metų Vasario 16 d. proga Dr. Radvila 
buvo apdovanotas D.L. Kunigaikščio Ge
dimino ordinu už sėkmingą biologinių pre 
parartų produkcijos išvystymą.

Iš Lietuvos altvykęs į Vokietiją 1944 m. 
dirbo valstybiniame vet. institute. Baigian 
tis karui, persikėlė į Austriją, o iš čia 
1947 m. atvyko į Šveicariją, į savo pirmų
jų studijų vietą. Iš pradžių Dr. Radvila 
dirbo Berno universiteto vet. Balkt. insti
tute vyresniuoju asistentu, o po metų pe
rėjo dirbti į „Schweiz. Serum — & Imp- 
finstitut“. šiame institute Dr. Radvila 
buvo immunizacijos ir skiepų skyriaus ve
dėju. 1969 m. Dr. Radvila išėjo į pensiją. 

F. NEVERAVIČIUS

Priešai 
s.

Pjesė

KUN. VIK.: (Prislopinęs balsą): Tada galėtume ki
tą subatdienį paskirstyti, kad nedėldienį para
pijose išdalintų

KUN. KLEB.: (Įeina žiovaudamas) Aaa! A. Braz- 
džius! Sveikas, sveikas!...

BRAZDŽIUS: (Prieina, bučiuoja jam ranką).
KUN. KLEB.: Tai ką pasakysi, a? Tai taigi... (sė

dasi fotely).
BRAZDŽIUS: Pas kunigėlį aš... Reikalas toks 

buvo...
KUN. KLEB. Pas kunigėlį, su reikalu... Aa, tai 

taigi... Na, gerai, gerai... (Prisitraukia dėžutę 
su tabaku ir gilzėmis, pasiima papirosą, kitą 
atkiša Brazdžiui).

BRAZDŽIUS: Ačiū Kunigui Klebonui... Tik kad 
nepratęs aš. Silpnas jis, macės nėra. Aš jau 
verčiau savo pypkelę užsitrauksiu išėjęs.

KUN. KLEB.: Macės, sakai, nėra... Tai taigi... 
Na, kaip sau nori, kaip sau nori... Na, o sakyk, 
kada... tai taigi... acha... kada krikštynų kvie
si? Juk jau bus metai, kai suženyjau?

BRAZDŽIUS: Per Simanajūdą antri metai užsto
jo, kunige klebone.

KUN. KLEB.: Na, matai... Metas krikštynoms, 
metas. Tai taigi...

BRAZDŽIUS: Dievo valia!
KUN. KLEB.: Dievo valia... tai taigi... Dievo 

valia, o vyro darbas! Javus ar iškūlei?
BRAZDŽIUS: Įpusėjęs jau, galima sakyti prie galo.

Dr. Radvila iš savo ilgo ir įdomaus profe
sinio kelio yra paraižęs visą eilę mokslinių 
darbų: lietuviškai, vokiškai ir angliškai.

Nuo pat Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menės susikūrimo pradžios, Dr. Radvila 
buvo jos nuolatinis narys, ir kurį laiką 
vadovavo jai kaip pirmininkas. Labdarybė 
Petrui Radvilai buvo visad labai svarbus 
dalykas. Kaip pensininkas Petras Radvila 
irgi nenuobodžiauja. Pamilęs Alpių kal
nus ir dabar jau aštuoniasdešimtmetis, už 
s Įdėjęs kuprinę keliauja po savo mylimą 
DiemtigtaTį. Spalio rruėn., kai pas mus 
žemai miglos ir šalta, jis žino, kad aukštai 
saulė šviečia, šilta, ir tik jam vienam, ži
nomose vietose dar galima rasti bararvy,. 
kų. Tai ne anekdotas, bet teisybė.

■Su Dr. Radvila, jo dviem sūnumis (vie
nas chemijos daktaras, kitas medicinos 
daktaras), marčiomis ir anūkais, jeigu ne 
klystu, Šveicarijoje 9 asmenys nešioja š'į 
gražų, kunigaikštišką, nesudarkytą — ne- 
sulenkintą vardą — Radvila. Ilgiausių 
metų! Alfonsas Kuilys

Su lietuviais 
ptisaulyįe

INŽ. A. STRAZDAS TILTŲ 
STATYTOJAS

Inž. Albinas Strazdys, ligšiol dirbęs Ro- 
chesteryje, N.Y., prie tiltų statybos, nuo 
gegužės 19 d. persikėlė į New Yorką ir 
pradėjo dirbti prie Brooklyn© tilto remon
to, kalip „resident angineer“.

Brooklyn© tiltui gegužės mėn. suėjo 100 
metų. Kai buvo pastatytas, jis buvo il
giausias tiltas pasaulyje. Dabar jo remon
tui yra paskirta 20 milijonų dolerių ir dar
bai užsitęs dlu su puse metų.

INFORMACIJA IAPEE PADĖTĮ 
LIETUVOJE

Gintė Damulšytė, Lietuvių Informacijos 
Centro pareigūnė, Amerikos organizacijai 
kviečiant, gegužės 4 d. kalbėjo JAIV Vals

tybės departamento tarnautojų seminare 
apie padėtį Lietuvoje.

Seminare dalyvavo keliasdešimt JAV 
pareigūnų, kurie dirbs .ambasadose Rytų 
Europoje ir Sov. Sąjungoje. Pranešimuose 
ir diskusijose jie susipažino su tautinių 
mažumų ir religinių grupių problemomis 
Rytų Europoje. Dalyvius ypač domino Lie
tuvos katalikų gyvastingumas priespaudos 
sąlygose.

MIRĖ A. STAKĖNAS
'Gegužės 24 d. Čikagoje staiga mirė Al

bertas Stakėnas, sulaukęs 69 m. amžiaus, 
anksčiau velionis gyveno Anglijoje, bet 
prieš 25 metus persikėlė Amerikon-.

Jis buvo kilęs iš Siberų kaimo, Panevė
žio apsk. Liko liūdinti žmona Salomėja 
ir jos seserys Sofija Butkienė ir Magda
lena Stankūnienė ir giminės Lietuvoje.

Velionis priklausė Čikagos veikiančiai 
Anglijos lietuvių draugijai ir Panevėžie
čių klubui.
„DRAUGAS“ PAKĖLĖ PRENUMERATA

Didžiausias lietuvių dienralšltis DRAU
GAS, leidžiamas Čikagoje, nuo liepos 1 
dienos pakėlė prenumeratos mokestį. Nuo 
dabar laikraštis kainuos metams 50 dole
rių, pusei metų — 30 dol. Vien tik šešta
dienio padidintas numeris metams kai
nuos 30 dolerių.

KUN. KLEB.: O man, brol, nelaimė. Tai taigi... 
Kuliamosios šekšternė trūko. Kalvis taiso, tai
so, kaip su ne savom rankom. Galo nėra. O 
čia gaspadinė lermą kelia, paukščių neturinti 
kuo lesinti, čyst bėda! Aha... tai taigi... gal 
atsiųstum kokį pūriuką miežių. Kalėdojimui 
užskaitysiu... arba... tai taigi... aha krikštynų 
sąskaiton.

BRAZDŽIUS: Gerai, kunige Klebone. Pati atva
žiuos seredoj į turgų, tai atveš.

KUN. KLEB.: O, tai gerai... aha... tai taigi... At
vežk, atvežk. O tai toji Uršulė vis man galvą 
dužina.

BRADŽIUS: (Keldamasis) Tai gal jau eisiu... 
(Prieina prie klebono atsisveikinti).

KUN. KLEB.: Su Ponu Dievu, su Ponu Dievu...
KUN. VIK.: Neužmirškit, Brazdžiau, pasakyti Lau

rynui, kad ateitų.
BRAZDŽIUS: (Atsisveikindamas su vikaru). Pasa

kysiu, kunigėli, pasakysiu. Su Ponu Dievu... 
(išeina).

KUN. KLEB.: (Atsikėlęs pereina keletą kartų per 
kambarį ir sustoja ties rašančiu vikaru): Oi 
kunige... Vis tie reikalai, reikalai... Kad ne- 
prisivirtum košės sau ir kitiems... tai taigi...

KUN. VIK.: Kunige klebone...
KUN. KLEB.: Tylėk, kunige, tylėk... Nieko neži

nau ir žinoti nenoriu. Tai taigi... Supranti? 
Nieko nežinau ir žinoti nenoriu! (Prieina prie 
indaujos,pasilenkęs atidaro dureles ir pasiėmęs 
sausainį, jį graužia, vis vaikščiodamas). Poryt 
Pašešuvio klebono vardinės. Vėl reikės pris- 
tavą leidimo prašyti., vėl penkrublį kišti... Tai 
taigi...

KUN. VIK.: Ar ima?
KUN. KLEB.: (Nusijuokia): Ar ima? Viską ryja,

DAIL. M. DOBUŽINSKIO PALIKIMAS
■Lietuvių Dailiojo Meno institutas Čika

goje, Lietuvių Fondo remiamas, įsigijo 
dail. M. V. Dobužinskio „Senosios Lietu
vos“ 40 paveikių ciklą, kurį norima išsau
goti Lietuvai. Paveiksluose yra pavaiz
duota Lietuvols miestelių, bažnytkaimių 
bei Vilniaus bažnyčių romantika ir Žemai
tijos beiDzūkijos gamta.

„■Senosios Lietuvos“ paveikslai bus pa
rodyti visuomenei, suruošus parodą, bet 
jie nebus parduodami. Jie bus laikomi 
saugioje vietoje ligi ateis laikas, juos per 
duoti kultūros muziejui laisvame Vilniuje.

APVOGĖ INŽ. A. IDIKA
Brazilijoje gyvenantis inž. Algirdas Mi

ką buvo atvykęs į Sao Paulo pasitikti iš 
Amerikos atskirenldančios dukters su šei
ma, tuo tarpu vagys 'įsiveržė į jo naujai 
įrengtus namus Peruibėje ir padarė daug 
nuostolių.

TRAGEDIJA BRAZILIJOJE-
Kelias savaites užsitęsusios liūtys Bra

zilijos pietuose ir Sao Paulo mieste pada
rė daug nuostolių. V. Madalenos rajone 
žemė užgriuvo ant kelių namų ir visai 
juos sugriovė.

Vienuose iš tų namų gyveno Ona V. 
Melškaulskienė ir dukters šeima. Jie visi 
žuvo. Ugniagesiai tik po dviejų dienų ra
do lavonus.

LIETUVIS VAIDINA IRUSŲ 1FILME
Vokietijos B RD televizija per 3-čią pro

gramą birželio 28 ir 29 dienomis rodė 2- 
jų dalių rusų filmą Science— Fiction, sin
chronizuotą vokiečių kalba. Filme pagrin 
■c'inę rolę vaidina buvęs Panevėžio dramos 
teatro artistas ir jau pagarsėjęs sovieti
nių filmrj aktorius Donatas Banionis.

Filmas fantastinis: Solaris planetoje 
tusiai įrengia mokslinę tyrinėjimo stotį, 
kurioje apsigyvena trys mokslininkai. Po 
kiek laiko nutrūksta susižinojimo ryšiai 
tano Solaris ir žemės. Tada siunčiamais 
Kris Kelvin — Donatas Banionis ištirti 
priežastį.

D. Banionis mokslinėje tyrimo stotyje 
sutinka savo žmoną Harį, kuri prieš 10 
■metų nusižudė. Tarp jų vėl užsimezga 
meilės ryšiai. Bet vienas iš mokslininkų 
Hari sako, kad ji jau nebėra gyvenantis 
žmogus, bet tik žmogaus kopija — matri
ca, ir gali gyventi tik ant Solari planetos1. 
Hari tvirtina, kaid ji gyvena ir jaučia, 
kaip ir kiti žmonės. Visgi po kiek laiko, 
mokslininko parėdimu, Hari pranyksta iš 
mokslinės tyrinėjimo stoties. Labai nu
liūdęs Kelvin ■—■ D. Banaitis grlįžta į žemę.

I. ISragauskis

TAU, JAUNOJI LIETUVA!
Iš Amerikos, iš tolo, 
Per Atlanto vandenyną 
Skrido Darius ir Girėnas 
Aplankyt savo Tėvynę. . 1.
Jie tą skrydį paaukojo:
— Tau, liaunoji Lietuva!
Ir už tuos, kurie (kovojo, 
Kad Tėvynė būt laisva.

— Jei žiaurus gelmių Neptūnas 
Mus priglausti panorėtų
Ir galingasis perkūnas 
Tai įvykdyt jam padėtų.
— Lituanicai nugrimzdus 
Į Atlanto vandenyną, 
Tegul vėl tauta augina 
Mums pakeisti atžalyną.

Kęstutis

JAUNIMAS DOMISI tSAVO TĖVŲ 
ŽEMĖS LIKIMU

Mūsų jaunimas teikia mums džiaugsimo 
ir vilties. Skaitau jaunimo laikraštį 
LYNES ir neįgaliu atsigėrėti. Ašltuoni puis- 
laipiai užpildyti puikiais straipsniais ak
tualiais ne tik jaunimui, bet ir kitiems. 
Jis įdėtais ir angliškai skaitančiai šio 
krašto visuomenei. Sklandžia angliška kai 
b a duodama buvusių parengimų apr ašy
mai, žinių apie laikinąsias lietuviškais mo
kyklas pokario Vokietijoj ir dabartinę 
Vasario 16-tos gimnaziją. Taip gi trupu
tis istorijos, apie Baltų tautų giminystę 
ir tų tautų skaudžią tragediją. Duodama 
vietos ir kitų asmenų pasisakymui apie 
Lietuvą ir lietuvius.

Laikraščio trečiame puslapy švyti ke
turių jaunų vyrų veidai ir prie jų trumpi 
gyvenimo aprašymai. Visi jie baigę šio 
krašto aukštąsias mokyklas bei ulniversite 
tus ir įsigiję puikius diplomus. Supranta
ma, jie gerai orenrtuojasi šių dienų politi
koje ir, kas svarbiausia, jie yra su mu
mis, nenurtolę nuo bendro mūsų išeivijos 
idealo — laisvos Lietuvos. Jie vienaip ar 
kitaip j'au įsijungę ‘į lietuviškos veiklos 
darbą. Jie rūpinasi kelti savo tėvų žemės 
vardą ir ieškoti būdų, kaip paveikti pa
saulio opiniją mūsų tautos naudai.

Algis Nuliukas, studijavęs Norttingha- 
mo universitete, padarė tyrimą tarp jo 
universiteto studentų ir radęs, kald ma
žai kas težino apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje ir bendrai apie Lietuvą, stipriai 
pabrėžia kur turime kreipti rnlūsų dėmesį, 
kad paveikti pasaulio įtakingą žmonių 
opiniją mūsų krašto naudai. Šitai jo žo
džiai:

— Jeigu tiesa, kad rytdienos politikai, 
darbdaviai ir žurnalistai yra šios dienos 
studentai, tai tikrai mes turėtume daryti, 
viską, ką tik galime, paveikti tų jaunų 
žmonių opiniją. Skleisti žodį mūsų tautos 
teisėtu reikalu, pasėti sėklą į užsienio mi- 
nisterių, į televizijos vaidytojų ir didžių
jų dienraščių redaktoriai galvosenas. Tos 
sėklos gali vieną dieną atneSti didelių vai
sių. Aš jaučiu, — jis toliau raišo, — kad 
daugelis mūsų bendruomenėje jaunųjų 
lietuvių Didžiojoj Britanijoj, yra idealioj 
padėty kaip tifk tai atlikti. Kadangi gana 
gražus skaičius iš mūsų neseniai esame 
buvę arba ir dabar tebesame aukštesnio 
mokslo institucijose, tad nelpraleiskime 
šios didžios progos skleisti žodį apie Lie
tuvą jos ateities gerovei.

Mes skaitome ir džiaugiamės to jauno 
vyno šviesia mintimi. Juk mumis senėjan
tiems nėra didesnio džiaugsmo, kaip iš
girsit! iš tų jaunų žmonių, kad jie rūpina
si tėvų žemės likimu.

M'ūsų pritarimais jiems — visuotinas. 
Mes tik klausiame, kuo mes vyresnieji 
įgalime prisidėti. Gal kokia platesne in
formacine medžiaga, gal būt patarimais 
iš patirties ar kokia kita parama. Kalbė
kit baisiai ir apgalvotai. Manau, svarbiau 
isla kad jūs turėtumėt visą mūsų išeiviją 
už savęs. Ne tik tėvą ir motiną, kurie jums 
(širdį ir darbą atidavė, bet ir kaimynus, 
kad ir iš gretimo ar tolimesnio kaimo ar 
miesto, visą lietuvišką visuomenę, kad 
bendromis pastangomis jūsų planai ir dar 
įbai taptų realybe.

Suprantama, jūsų sėjamos sėklos vai
sių gal tektų ilgai laukti, gi mūsų krašto 
padėtis reikalauja jau dabar veikti. Ne
laimė mums, kad mūsų eilės sparčiai re
tėja, ir kaip tik patys veiklieji nariai pa
vargę nugriūva, o iš likusiųjų nėbeatsn- 
randia tokių, kas jų vietas užimtų. Todėl 
mes laukiame naujų ir stiprių jėgų, nau- 

R-nas jų sumanymų, uždegančių pavyzdžiu ir pa-

kaip smakas! Ar ima? Tai taigi... (Suka ratus 
aplink stalą, pasakodamas): Pamenu, tai bu
vo pernai vasarą... Aha... tai taigi... Taip, 
taip, pernai vasarą. Kunigas dar nebuvai čia 
atvykęs. Kartą sėdžiu prie stalo ir vakarie
niauju... O buvo man iš dvaro atsiuntę vėlybų 
braškių. Pačios paskutiniosios... Žinai, brol, 
kaip mėgstu braškes... tai taigi... Aha... Na, 
tai žinai... aha... Taigi Uršulė padėjo jas vi
dury stalo, o aš vakarieniauju ir galvoju: kad 
kirsiu pavalgęs. Tik kur buvęs, kur nebuvęs — 
pašto vežimo varpelis. Ir girdžiu — į kleboniją 
suka. Nagi čia kas per svetys? — manau sau. 
Ogi įsirioglina pristavas. „Zdrastvujtie nasto- 
jatil“, šį ir tą. Tai taigi... Na,ką gi, sakau: sės
kit, užvalgykit. Kirto, kirto vakarienę, net au
sys jam krutėjo. Pasiūliau ir braškių. — „Su- 
dovolstvijem, sako, nie otkažus, nie otkažus“. 
Pasitraukė visą pusbliūdį, prisipylė smetonė- 
lės, užsibarstė cukraus... tai taigi... Aš tik žiū
riu, kas čia bus? Ir sutratino viską. Tai taigi... 
Tai tau ir vėlybos braškės. Nė paragaut jų ne
buvau paragavęs, sakau!... Smakas, smakas! 
Viską ryja, ką tik beduotum. Ale šiaip žmogus 
neblogas. Penkrublį gavęs — kaip aksominis. 
Tai taigi... aha... arbatos atsigerti būt ne pro- 
šalį, ar ką... (atidaręs duris šūkteli): Uršule, 
arbatos! (prieina prie ties stalu kabančios lem
pos ir ją užžiebia — po to sėdas prie stalo).

URŠULĖ: (Įeina prietaisais arbatai nešina, rikiuo
ja juos ant stalo): Brazdžius sublogo, paseno...

KUN. KLEB.: (Atsisrėbdamas arbatos): O ko jam 
trūksta?

URŠULĖ: Tai ar maža jis bėdos turi su savo jau
na pačia, su ta Angele...

(Bus dausiau)

drąsinamu, taip gi veiksmingos iniciaty
vos.

Iš savo pulsės aš siūlyčiau Jaunimo S- 
gai štai ką: Kai baigsime visi vasaros artos 
togas ir jaunimo atstovai grįš iš kongre
so, sulklvieskite specialų suvažiavimą, su 
parties jaunimo paruošta dienotvarke ir 
į jį pakvieskite visus jaunimą mylinčius 
visuomenės narius. Suvažiavimas, žincimia, 
būtų grynai jaunimo iniciatyvos kūrinys 
ir svečiai dalyviai. Manau, daug ką tu
rėtume pasikalbėti, padiskutuoti, aptarti. 
Vieta suvažiavimui būtų geriausia viduri
nėj Anglijoj, kur visiems būtų lengviau 
pasiekiama ir jam skirtais laikas būtų vi
sa diena.

Lauksime žinutės šio laikraščio pusla
piuose. Sėkmės, jaunime!

K. Vilkonis

SAVAITGALIO PABIROS
DRĄSUSIS KAPITONAIS

Jūrininkai, kurie Antrojo Pasaulinio ka 
ro metu plaukdavo laivų vilkstinėmis Ark
tikos vandenyse, prisimena žiauriąją jūrą, 
kuri pasitikdavo juos prie Norvegijo šiam- 
rėš pakraščių. Vandens purslai sušaldavo 
ore, o ledų kristalai apdengdavo laivus. 
Tokion jūron įkritęs, jūreivis tuoj mir
davo.

Tai yra Barenco jūra, parvadinta olan
do kapitono Willem Barents vardu, kuris 
beveik prieš 400 metų bandė ją nugalėti 
ir žuvo.

1597 m„ birželio 13 d„ jis parašė savo 
paskutinį laišką ir paliko medinės būde
lės kaimine Noivaja ZemDiia saloti. Tą laiš
ką bevelk po 3 šimtmečių, 1871 metais, 
surado norvegai banginių medžiotojai.

1596 m. olandų pirkliai pasamdė kapi
toną Barertsą surasti legenidarinį šiau
rės — rytų jūros kelią į Indiją. Ekspedi
cija išvyko diviem laivais. Prie Špicberge
no salų jie buvo sustabdyti ledų kalnų ir 
turėjo sukti į rytus. Tada Barents as nurta.. 
rė plaukti pro Novajai Zemiia salos šiau
rinę pusę, bet antrojo laivo kapitonas Jan 
Rijp atsisakė imtis rizikos ir pasuko 'į 
pietus.

Kai Barents© laivas pasiekė Novaja 
Zemiia salos šiaurės pakraščius, įvyko ne 
laimė: laivas įšalo ledų jūroje, buvo iškel
tas ir pavirto į ledų kalną. Savo laiške 
Barentsas aprašė, kaip jie pasiekė medinę 
būdelę saloje, maitinosi Arktikos lapėmis, 
kaip šalo, kol pagaliau atėjo pavasaris. 
Jų laivas buvo ledų sulamdytas ir nebeti
ko tolimesnei kelionei. Išsigelbėti beliko 
■du atviri laiveliai. Prieš išplaukiant, Ba
rentses parašė tris laiškus: po vieną įdėjo 
į laivelius, o trečią paliko salos būdelėj, 
kuris po 274 metų buvo surastas1.

Tais laiveliais jie plaukė į pietus. Aud
roms užėjus, vilkdavo laivelius ant plau
kiančiųjų ledynų ir taip išsigelbėdavo nuo 
sutriuškinimo. Tačiau po kelių dienų mi
rė kapitonas Barentsas ir laivelių įgula li
ko be vadovo. Laimei, susitiko rusų žve
jų laivą, kuris suteikė pagalbą. Padarę 
1600 mylių jūros kelionę atviruose laive
liuose, išlikę jūrininkai pasiekė Kolą, kur 
jų laukė kapitono Rijpo laivas.

Vieną kartą JAV prezidentas Coolidlge 
į Baltuosius Rūmus pasikvietė pusry
čiams savo senus draugus. Draugeliai, at
sidūrę pirmą kartą prezidento būstinėj, 
nesijautė labai drąsiai. Geriausia išeitis, 
jų manymu, buvo sekti šeimininko jude
sius.

Pasiėmė prezidentas duonos riekę, svies 
to, dešrelę, — tuoj visi svečiai daro tą 
patį. Ir taip viskas klojosi gražiausiai, kol 
staiga prezidentais pakėlė lėkštutę, įpylė 
j on kavos, grietinėlės ir šaukšteliu pamai
šė. Tuoj visi prie stalo automatiškai at
liko tą pačią procedūrą ir laukė, ką toliau 
daryt.

Prezidentas nusišypsojo, pasilenkė ir 
padavė lėkštutę čia pat tupinčiai savo ka
tei.

*•*
Mirė garsus muzikas — fleitininkas, ku

ris prieš mirtį pareiškė norą, kad jo bran 
g'ioji fleita būtų kartu su juo palaidota.

Po laidotuvių, našlės draugė paklausė:
— Ar tikrai muziko noras buvo išpildy

tas?
— Žinoma, atsakė našlė, — turėčiau 

problemą, jeigu jis būtų pianinu Skambi
nęs.

Maža mergaitė stebėjo savo tėvelį, ku
ris ruošėsi vykti į balių ir dėjosi praš
matnų smokingą.

— Tėveli, nesidėk to švarko! — staiga 
tarė mergaitė.

— Kodėl, ar tau nepatinka? — nuste
bo tėvas.

— Patinka, bet nuo jo tau ryt Skaudės 
galvą, — paaiškino gudruolė.

Prašau draugišką teismą rimtai atsi
nešti į mano parodymas, kurių aš nebe
prisimenu, nes buvau girtas.

(Iš pareiškimo)
Skyrybas prašau nukelti, nes su žmona 

nutarėme pragyventi antrą medaus mėne
sį. (Iš pareiškimo)

Radįybų biure man pasakė, kad neieš
kočiau vakarykščios dienos.

(Iš laiško redakcijai)
Žmona taip išaukštino save vyro akyse, 

kad jis nebegalėjo jos matyti.
(Iš nuogirdų)

Ar gali nevalyva melžėja duoti švarų 
pieną? (Iš pasisakymo)

„šluotos“ auksinės mintys
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KAI VISA LIETUVA PASITIKTI SUSIRINKO
DARIAUS IR (GIRĖNO DIDVYRIŠKO ŽYGIO IR JŲ TRAGIŠKOS MIRTIES 

50 M. SUKAKTIES (PROGA
Pakilkim (padangėn, (galingi arai, 
Pažadinkim miegančią šalį.
Ne žodžiais, svajonėm, bet didžiais 

darbais —
Jaunystė mūs viską juk gali.

1933 m. liepos 17 d., pusė pirmos iš ry- 
to, Darius ir Girėnas perskridę Atlanto 
vandenyną žuvo Vokietijoje, netoli Soldi
no miestelio. Tos dienos „Lietuvos Aidas“ 
rašė: „Jie žuvo tuomet, kai niuo Lietuvos 
juodu teskyrė tik 652 kilometrai, kai Kau
no aerodrome jų laukė susirinkę tūkstan
čiai amonių ir visa Lietuva, galima saky
ti, nemiegojo, (prie radijo laukė žinių apie 
narsiuosius lakūnus. Pirmieji šio traigiSko 
įvykio liudininkai buvo vokiečiai, vietos 
gyventojai. Jie anksti rytą miške radio su
dužusį lėktuvą, Dariaus ir Girėno lavonus, 
kiek toliau — vežamą paštą, tebeeinantį 
Dariaus laikrodėlį, tebešviėčiančius lakū
nų švyturėlius, valgio vagonetę, dienyną 
su užrašais, ir kitus daiktus.

Iš Vokietijos Lietuvos lėktuvais lakūnų 
kūmai buvo parvežti į Kauną ir čia pa
laidoti. 1936 m'. į Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejų buvo pervežta parodai sudiužusi 
Dariaus ir Girėno Lituanika ir rastieji jų 
daiktai. 

Dariaus ir Girėno laidotuvės Kaune 1933 m.
Dariaus ir Girėno laidotuves ir vėles

nius įvylkius „Lietuvių Enciklopedija“ (JV 
t.) aprašo sekančiai: „Bazilikoje pamaldas 
laikė arkivyskupas Skvireckas. Laidojimo 
iškilmėse dalyvavo vyriausybė, kariuome
nės daliniai, apie 80 organizacijų ir 60.000 
žmonių. Darius ir Girėnas (po mirties) 
apdovanoti Vyčio Kryžiaus Ordinu, šaulių 
žvegžde ir Lietuvos Skautų Padėkos Ordi
nui. Lietuvai užuojautą pareiškė ištisa eilė 
valstybių. Lietuvos paštas išleido Dariaus 
ir Girėno ženklų seriją. Dariausi gimtinė 
RūMškė pavadinta Dariaus kaimu, I-ji 
eskadrilė — Dariaus eskadrile. Ištisa eilė 
lietuviškų visuomeninių ir 'sporto organi
zacijų Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir kituose kraštuose pasivaidi
no lakūnų vardu. Poetai lakūnus apdai
navo, o muzikai sukūrė jiems muzikinių 
kūrinių. Skulptoriai ir dailininkai pagami
ni lakūnų paminklų projektus, biustus, 
bereljefus, medalius ir paveikslus. 1934 
m. Lietuvoje buivo apie 300 Dariaus ir Gi
rėno gatvių (beveik kiekviename mieste
lyje ir mieste), 24 aikštės, 18 tiltų ir 8 
mokyklos.

Liepas 17-toji diena tapo Dariaus ir Gi
rėno Diena.

Mano paties, pradžios mokyklos moki
nio, atsiminimai yra daugiau jausminiai 
ir sunkiai žodžiais apibūdina. Pamenu-, Gu 
sarų pulke, Dariaus ir Girėno laidotuvėms 
pinamus ąžuolų lapų vainikus; su sky
riaus draugais dalyvavimą laidotuvių ei
senoje, o ,po to, jau pamokų metu, mokyk 
los vedėją, su ašaromis akyse, skaitantį 
Dariaus ir Girėno Testamentą: „Tegu 
Lituianilkos pasisekimas sustiprina jaunų 
Lietuvos sūnų dvasią ir paskatina juos 
naujiems žygiams...“ Nesupratau tiksliai 
kas atsitiko ir kodėl, bet širdyje jaučiau 
didžiulį skausmą, lyg mylimus brolius bū
čiau praradęs. Net šiandien, po 50 metų 
niuo šio tragiško įvykio, nesijaučiu lais
vas, nes kai šiuos- žodžius rašau, tas pate 
jaunystės dienų skausmas man raižo krū
tinę. Tikiu, kad vyresnio amžiaus lietu
viai okupuotoje Lietuvoje ar tremtyje ge
rai prisimena tų metų birželio šiltą naktį, 
(kada tūkstančiai tautiečių su žibintais 
rinkosi Kauno aerodrome apylinkėse pa
sitikti lietuvių didvyrių, Atlanto nugalė
tojų, Dariaus ir Girėno.

Darius ir Girėnas 1933 m. tragiško įvy
kio metu buivo jauni vyrai. Steponas Da
rius 37 m. amžiaus, aukšto ūgio draugiš
kos dispozicijos, pilnas asmeniško magne
tizmo ir energijos. Stasys Girėnas 40 m. 
amžiaus, vidutinio ūgio, dailiai nuaugęs, 
sistematingas, nepažįstąs baimės, bet ma
tas ir ramaus būdo.

Steponas Darius įgimė Lietuvoje. Didžio 
jo Karo metu tarnavo Amerikos kariuo
menėje ir apdovanotas už drąsą. 192-0 m. 
Su būriu Amerikos lietuvių savanorių at
vyko į Kauną ir įstojo ‘į Lietuvos kariuo
menę. 1927 m. grįžo į Ameriką, o 1928 m., 
to paties prašymu, kapitono laipsniu pa
leistas į atsargą. Būdamas Lietuvoje Ste
ponas Darius lankė Karo Mokyklą, Avia-

eijos kursus, Kauno Universitetą. Be ka
rinės tarnybos uoliai bendradarbiavo Lie
tuvos scOTitjniame gyvenime. 1923 sava
noriu dalyvavo Klaipėdos Krašto išlaisvi
nime Hl-čios sukilėlių grupės vado padė
jėju. Steponas Darius Amerikoje buvo ži
nomas, kaip lietuvis kapitonas — lietuvis 
sportininkas. Dirbo civilinėje aviacijoje 
ir įsteigė ir vadovavo Amerikos lietuvių 
aeroklubui Vytis, čia jis susipažino ir su
sidraugavo su Stasiu Girėnu.

Stasys Girėnas buvo jauniausias iš še
šiolikos vaikų lietuvio ūkininko šeimoje. 
Būdamas 17 m. amžiaus emigravo į Ame
riką ir Čikagoje išmoko mechaniko amatą. 
Po karo tarnybos, išmokęs skraidyti, su 
■draugu nusipirko trivietį lėktuvą. Kurį 
laiką buvo skraidymo instruktorium, o 
nusipirkęs didesnį lėktuvą — skraidė ke
leivius. 1931 m. laimėjo skraidymo varžy
bas iš 1000 pėdų aukščio, be motoro, jis 
nusileido pažymėton vieton.

Is New Yoriko be sustojimo į Kauną 
skristi jie nutarė 19’32 m. Savais pinigais, 
už 3.200 dolerių, jie nusipirko šešių vie
tų Bellanca tipo lėktuvą, kurį jie pavadi
no Lituanika. Amerikos lietuviai šiam rei 
kalui suaukojo 8.456 dolerius, kuriuos 
Darius ir Girėnas panaudojo naujam mo

torui ir Lituanikos pertvarkymui, kad ga
lėtų pasiimti daugiau- lėktuvinio kuro. 
Naujai pertvarkyta ir pilniai pakrauta Li 
tuanilka svėrė 3.668 kilogramus, 500 kilo
gramų daugiau, negu saugos rekomenduo
jamas svoris.

1933 m. gegužės 7 d. Darius ir Girėnas 
-įteikė prašymą šios kelionės leidimui.To- 
kio leidimo Amerikos Komercinis Depar
tamentas Dariui ir Girėnui nedavė saky
dami, jog ■aiudriiingaim orui siautėjant virš 
Atlanto, būtų su perkrauta Lituanika pa
vojinga skristi. Darius ir Girėnais leidimo 
laukė du mėnesius-. Jo negavę, -liepos 15 
d. 24 minutės po šešių iš ryto, sakydami, 
kad norį išbandyti pilnai pakrautą Lit paini 
ką are, pakilo iš New Ycrko ir pasuko 
Kauno link. Tuo metu aerodrome buvęs 
Reuterio korespondentas, atspėjęs Dariaus 
ir Girėno ryžtą, per Reuterio žinių agen
tūrą pranešė pasauliui, kad „lietuviai la
kūnai be sustojimo iš New Yoriko skren
da į Kauną“.

Evening Sentinel, 1933 m. liepos 15 d. 
šeštadienio laidoje, rašo: „Šiandien iš ry
to lietuvių lėktuvas Lituanika pakilo iš 
New Yorko be sustojimo kelionei į Lietu
vą. Lėktuvu skrenda kapitonas Steponas 
Darius ir jo bendrakeleivis Girėnas — 
abu lietuviai, šiai kelionei pinigus suau
kojo Amerikoje gyvenantieji lietuviai. 
Lėktuvas yra vienasparnis ir turi 800 ark
lio jėgų motorą (falktinai: 365 arklio jė
gų Wright tipo motorą). Kapitonas Da
rius yra gerai žinomas lietuvis sportinin
kas ir prityręs lakūnas. Jie yra pasiryžę 
pasiekti Kauną be sustojimo“...

Encyclopedia Lituanica (Il-me t.) apie 
Dariaus ir Girėno žygį apraišo sekančiai: 
„Darius ir Girėnas pasiryžo lėktuvu atlik
ti drąsią ir pavojingą kelionę. Nutarė pa
siekti Kauną be sustojimo, jie pakilo iš 
New Yorko su perkrautu- lėktuvu, netu
rinčiu kontroliuojamo propelerio, be mo
dernių navigacijos instrumentų be radi
jo aparato, be parašiutų ir vien kompasu 
tiksliai laikėsi pasirinktu skridimo keliu“.

-Palyginus su Linberghu, kuris pirmasis 
nugalėjo Atlantą, Darius ir Girėnas nu
skrido 640 kilometrų toliau, o Atlantą per 
■skrido 1 vai. ir 20 minučių greičiau.

1933 m. vasario 16 d. Lietuva šventė 
15-'kos metų Nepriklausomo gyvenimo su
kaktį. Lietuvių tauta vieninga kovose dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės ir suvereni
nės valstybės atstatymo, metų bėgyje, kai 
nuo tų kovų ir sunkaus darbo sustojo at
sikvėpti, tautinėje vienybėje pasirodė 
spragos. 1925 m. Šventojo Sosto konkor
datas, kuriuo Vilniaus arkivyskupija in
korporuota į lenkų bažnyčios provinciją, 
susilpnino krikščioniškąsias partijas Lie
tuvoje ir paruošė dirvą 1926 m. pervers
mui. Žemės reformos, prasidėjusios Stei
giamojo Seimo metu, užsitęsė ir kėlė pa
sipiktinimą (buvusių dvarininkų tarpe, kiu
riu žemės buvo dalinamos. Užsienio pa
skolų ir investicijų trūkumas lėtino paža
dėtą pramonės augimą, o neišspręstas 
Vilniaus klausimas ir Voldemaro įvykiai

— rylškin-o vyriausybės ir politinių parti
jų baimę, jog klaidžioj ama nepati-rties gat 
vėje, -kurios gale yra neaiški tautinė ir 
valstybinė ateitis.

Todėl, mainau', Dariaus ir Girėno žygio 
tikslas buvo ne vien, tiktai atlikti pavojin
gą kelionę per Atlantą, bet taip pat pri
minti lietuvių tautai jos paskirtį didivyrilš 
kų ir laisvų valstybių tampė. Saivo testa
mente jie rašo: „Jaunoji Lietuva. Tavo 
dvasios pilni mes bandome išpildyti pasi
rinktą žygį. Jeigu mums pasiseks, tegul 
tas pasisekimas- pakelia jūsų dvasią ir pa
sitikėjimą savomis jėgomis ir sugebėji
mais... šį žygį mes aukojame ir skiriame 
Tau, Jaunoji Lietuva“.

Darius ir Girėnas mirė už Laisvos Lie
tuvos idėją. Jie yra valstybinio susiprati
mo, tautinio vieningumo, lietuviško pasi
ryžimo, drąsos ir pasiaukojimo pavyzdys, 
kuris sektinais ir šiandien-.

Iš okupuotos Lietuvos atkeliavusios ži
nios apie Laisvės Kovotojus, individualų 
pasipriešinimą okupantui, Romo Kalantos 
tragediją, „Kronikų“ leidimą liudija, 
jog Dariaus ir Girėno didlvyriško žygio 
pavyzdys yra gyvas- kiekvieno lietuvio šir
dyje. Be Dariaus ir Girėno, kaip ir kitų 
didvyrių, pasiaukojimo ir Krašte ir išei
vijoje būtume žymiai vargingesnį. Tauti
niai didvyriai yra tautinės kultūros dalis 
perduodama iš vienos kartos ‘į kitą. Tos 
tautos, kurios turėjo didvyrių praeityje
— turės jų ir ateityje.

Darius ir Girėnas pavojingu žygiu per 
Atlantą iškėlė Nepriklausomą Lietuvą iš 
beveidžių ,buferinių“ valstybių eilės ir 
griežtai atskyrė ją nuo slavų kilmės tau
tų. Po Dariaus ir Girėno žygio — Lietu
vos ir lietuvių vardas ilgai skambėjo pa
saulinėje spaudoje. O juos pasitikti, mi
rusius, rinkosi visa lietuvių tauta: Vil
niaus ir Klaipėdos krašto lietuviai, suval
kiečiai, aukštaičiai, žemaičiai, mažumų at
stovai, visų religinių ir politinių pažiūrų 
veikėjai, nežiūrint -amžiaus ar luomo.

-Mes išeivijoje, minėdami Dariau® ir Gi
rėno epochinę kelionę, turime suprasti, jog 
mūsų gyvenimas tai pa-si-ruiolšim-as kelio,- 
nei. Nes laisva Lietuva nėra iliuzija, bet 
tos kelionės tikslas.

-Didvyriais niekas negimsta, Darius ir 
Girėną® tapo tautos didvyriais.

VI. IDargis
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S&aitytaju tai&kai
PASTABOS DĖL RENGINIŲ

Pirmiausia linkiu spaustuvės personalui 
saulėtų atostogų ir atsinaujinimo našes
niam darbui.

Mano tikslas pasidalinti mintimis dėl 
lietuviškų parengimų šioje saloje. Nore 
mūsų gretos retėja, bet entuiziasmias ne- 
gęs-ta, tie parengimai vyksta.

Visi gerai prisimename Didžio-sios Bri
tanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos Lie
tuvių Sąskrydį Nottinghame 1983 m. ge
gužės 21 dieną. Programa: pamaldos, mi
nėjimas (Motinos Dienos), koncertas ir 
paroda. Turininga programai, bet ar atsie
kė tikslą? Daug pastangų, daug darbo, 
daug gražių pasirodymų, o publikos dėme 
šio maža.

Europos Lietuvis Nr. 22 paskutiniame 
puslapyje įsidėjo solistės Mastienės ir 
alkompanistės Helen Ireland koncerto me
to nuotrauką, su S.B. Vaitkevičiaus kon
certo aprašymu. Būtų d-auig ‘įdomiau ir 
gražiau, jeigu ta nuotrauka būtų pirmame 
•puslapyje. Štai, galima galvoti, kad Euro
pos Lietuvis, žymesnių pasireiškimų ir iš
kilesnių asmenų, nenori pristatyti visuo
menės dėmesiui tinkamoj aukštumoj. Apie 
tai esu pasisakęs ir suvažiavimo metu.
S.B. Vaitkevičius apraišė labai gražiai to 

parengimo eigą — pagarba jam. Jis viską 
ipavaizdaivo šviesiomis spalvomis, gal ne
norėdamas paliesti buvusių negerovių. 
Publikoje buvo skaičius „Yokolių“. Gi, 
šv. Mišių metu vaikštinėjo, kalbėjosi, ki
tas turėjo cigaretą rankoje, dar kitas ša
lia savęs pustuštį alaus bokalą. Tie as
menys nerodė respekto religiniam mo
mentui. Kažin kokio mąsto nuodėme skai 
tytų Dr. Valteris tokius veiksmus?

Rengėjai, sudarydami koncerto progra
mą, turėjo apgalvoti teigiamas ir neigia
mas puses apie Šv. Mišių atnašavimą sa
lėje. Jeigu norėjo pasimelsti už gyvus ir 
mirusias motinas, tai buvo galima atlikti 
Šventovėje anksčiau. Netaktiški asmenys, 
savo elgesiu salėje, užgavo kitų religinius 
jausmus.

Koncerto metu buvo dar blogiau. „Ga- 
liorkoje“ buvo neramu. Atsirado su pil
nais bokalais, pašnekesiai, vaikščiojimas, 
rūkymas, nors ir buvo prasyta susilaikyti. 
Paskutinėje eilėje sėdint, visiškai nesigir
dėjo kas buvo kalbama scenoje. Skaity
tojas gali įsivaizduoti dalies publikos lai
kyseną, jeigu pati solistė klausė: „Ar jau 
■nepatinka mano dainos?“ Rengėjai buvo 
susigūžę arti scenos, mainau, girdėjo, beit 
nereagavo.

Programa buvo įdomi, bet perilga, tai 
matėsi iš publikos laikysenos. Pertraukos 
metu duetu, nors ir gražių ponių, sudai
nuoti šlageriai netiko solistės Mastienės 
koncerto apimtyje. Vietoj to, galėjo būti 
solistės pristatymas publikai.

Pasibaigus programai užlipa ant sce

LIETUVOS DIDVYRIŲ 
STEPO DARIAUS 

IR
STASIO (GIRĖMO

TESTAMENTAS
MES SKRISIME J LIETUVĄ!

Lietuvių tauta laukia iš saivo siūinų ir 
drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sū
nums prisidėti prie bendrojo darbo — 
tirti dar mažai žinomą Žiemių Atlanto 
vandenyno aro sroves, o taip pat naujai 
išrastus navigacijos būdus ir priemones 
pritaikyti kasdieniniams reikalams. Mes 
gyvendami tokiais laikais, kada oras sten
giamasi panaudoti žmonijos reikalams, 
laikome savo pareiga- tautos vardu tą dar
bą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, 
mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį 
įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu sustipri
na Tavo dvasią ir pasitikėjimą saivo jė
gomis ir gabumais! Bet, jei Neptūnas ar 
galingasis audrų Perkūnas ir mums bus 
rūstus — pastos mums kelią 'į Jaunąją 
Lietuvą ir pašauktų „LITUANICĄ“ pas 
save, — tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi 
iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti nau
jam žygiui, kad audringųjų vandenynų 
dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, 
pasiryžimu: ir nekviestų Talvęs ‘į Didįjį 
Teismą.

„-LITUANICOS“ laimėjimas tegu sulsti- 
prina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir 
įkvepia juos naujiems žygiams.

„LITUANICOS“ pralaimėjimas ir nu
grimzdimas į Atlanto vandenyno gelmes 
tegu auklėja jaunųjų lietuvių atkaklu
mą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis 
būtinai įveiktų 'Maistingąjį Atlantą Tėvy
nės Lietuvos garbei!

Tad šį savo Skridimą skiriame ir aukoją 
me Tau, Jaunoji Lietuva!

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėda
miesi Dangaus palaimos!
Stasys Girėnas Steponas Darius

PER METUS 800 SURŪKYTŲ 
PUSLAPIŲ

■Švedijoje kampanijos prieis rūkymą ini
ciatyvinė grupė pateikė dar vieną svarų 
argumentą. Pasirodo, rūkalai ne tik gadi
na savo ir apylinkių sveikatą, bet labai 
kenkia ir aplinkai, nes dėl jų iškertama 
daug miško. Kas surūko per dieną 20 ci
garečių per metus pelenais ir dūmais pa
verčia apie 117 tūks. cm2 popieriaus.

nos vietos DBLS skyriaus ir DBLK Bend
rijos pirmininkas K. Bivainis. Trumpas 
žodis ir vėl kviečia scenon visus progra
mos dalyvius. Pasidaro bruzdėjimas ir sa
votiška laiko tuštuma. Ar toks visų pro
gramos dalyvių surinkimas būtinai reika- 
lirugas? Bičiulis Kazimieras, „įklimpęs“ 
amtrols organizacijos pirmininko postan, 
turintis daug patyrimo veikloje, turėjo 
apsvarstyti visas smulkmenas.

Parodai eksponatus vežė, nešė iš įvai
rių vietovių. R. Popikienė ir N. Vainoriū- 
tė skyrė daug kruopštaus darbo jos paruo
šimui. Ar daug parodą aplankė? Niekas ne 
skaičiavo. Tikiu, kad! nedaug, nes paro
da buvo patalpinta rūsyje, kurį nelengva 
surasti.

Rugsėjo 10 d. rinksimės Wcflivenhiamito- 
ne. Kas yra autorius pavadinimo „Didžio
sios Britanijos Lietuvių Dieną“? Pirmiau 
rinkdavomės bendrai minėti Tautos Šven
tę, tai buvo prasmė. Berods, kad tik du 
metai, kaip atsirado „Lietuvių Diena“. 
Tautos Šventę nustūmė po „Lietuvių Die
nų“ šešėliu1. Peršasi mintis, kad norima 
atšaiidinti tautinius jausmus. Be to, kita
taučiams daug lengviau ir prasmingiau 
aiškinti suvažiavimo tikslą, Tautos šven
tės progą.

Wolverhamlptonlui programą, girdėjau, 
koordinuoja Sąjungoj Pirmininkas Alkis. 
Darbas sunikus ir atsakingas. Nekartokite 
buvusių klaidų! Jeigu sugalvosite mels
tis, atlikite tai anksčiau šventovėje.

Visiems sėkmės ir ištvermės sunkiame 
darbe. Pasimatysime Wolverhamptone.

D. Banaitis

ATLANTO NUGALĖTOJAMS
Virš Atlanto vandenyno
Virš baltųjų debesų
Skrido Darius ir Girėnas
Garsint Vardą Lietuvos.

Visą kelią juos lydėjo
Galingoji motoro daina
Ir klastingąjį Atlantą nugalėjus 
Veidus puošė šypsena.

Jau (krantai žemyno rodės,
Nebetoli (Lietuva,
Ir įvyko atsitiko,
Kad nutilo galingoji motoro daina.

Ir lėktuvas žaibo įgreičiu
Leidosi žemyn,
Pušų šakos prasiskyrė i—
Ten užmigo amžinai.

Verkė Nemunas patvinęs,
Verkė visa Lietuva.
Nesulaukė jų sugrįžtant
Nesulaukė niekada...

Garbė jums, didvyriai!
Garbė tautai Lietuvos!
Jūsų skrydį, jūsų žygį 
Nepamiršim niekados!

M. (Ramonas

IIETUVOJE
VILNIUJE LANKĖSI AUSTRIJOS 

AMBASADORIUS
TIESA (VII.2) pranešė, kad Lietuvoje 

su oficialiu vizitu dvi dienas viešėjo Aust 
rijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius Maskvoje H. Lidermenas su žmona. 
Jį lydėjo Austrijos ambasados pirmasis 
sekretorius M. Saidikas.

Ambasadorių priėmė ministrų tarybos 
pirmininkais R. Songaila ir papasakojo 
jam apie Lietuvos „laimėjimus broliško
je tarybinių tautų šeimoje“.

Ambasadorius taip pat susitikęs su už
sienių reikalų ministru V. Zenkevičiumi 
ir su R. Petrausku^ kultūrinių ryšių su už
sienių d-jos pirmininku.

Svečiai aplankė Vilniaus universitetą 
ir buivo nuvykę į Kauną. Valstybiniame 
operos ir baleto teatre matė operą „Don 
Karlas“.

POETO K. KUBILINSKO SUKAKTIS
Vilniaus spauda paminėjo poeto Kosto 

Kubilinsko 60 metų gimimo metines. Jis 
buvo „pirmos liet, tarybinės vaikų poezi
jos“ autorius.

Gimęs 1923 m. birželio 1 d. Rudos-Šil- 
kaitaio km., Gižų vis., Vilkaviškio aps., 
Kostas Kubilinskas mokėsi Gižuose ir 
Marijampolės mokytojų seminarijoje. 1946 
m. baigė gimnaziją Vilniuje. Tęsė moks
lą Vilniaus pedagoginiame institute. Vė
liau mokytojavo Varėnos rajone, dirbo 
Genio redakcijoje.

Pirma io knygutė vaikams Oželis buvo 
išspausdinta 1951 m. Po to sekė Raidžių 
paradais, Pauliukas, Pumpurėriai, Mano 
skaičiai. Jo raišių pirmame tome „Mažų
jų metai“ (1972.) buvo 700 poemų ir poe
mėlių, pjesių ir įvairių eilėraščių.

Poetas mirė 1962 m. kovo 9 dieną labai 
neaiškiomis aplinkybėmis, Malejevkoje, 
prie Maskvos.

BALETAS VAIKAMS
K. Kubilinsko kūrybos motyvais Vil

niaus teatras pastatė pirmą lietuvių bale
tą vaikams „Mikės nuotykiai“. Muziką ba
letui sukūrė B. GorbuūSkis, libretą paruo
šė Z. Dautartas ir č. Žebrauskas.

KAIP RUOŠIASI DARBUI
V. Uktveris, Lietuvos žemės ūkio aka

demijos komjaunimo komiteto narys, ra
šo VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTYJE (VII.2):

„Lietuvos žemės ūkio akademijos kom
jaunimo komiteto ateistinio darbo sekto
rius daug dėmesio skiria ne tik studentų 
niaterialistinės pasaulėžiūros ugdlymuiį 
bet ir moko vesti ateistinę propagandą.

Praėjusį rudenį akademijoje prasidėjo 
konkursinės jaunojb ateisto savaitės fa
kultetuose. šis konkursas vyko visus moks 
io metus.

Ateistinis darbas — tai ne tik renginiai, 
bet ir teorinių žinių gilinimas seminaruo
se. čia labai padėjo akademijos ateistinio 
auklėjimo koordinavimo tarybos pirminin 
kės vyr. dėstytoja D. Milkutytės paruošti 
metodiniai nurodymai. Ji konsultuodavo 
renginių organizatorius, nurodydavo literą 
turą.

Ateistinio sekretoriaus darbas apilbenrin 
tas akademijos jaunųjų ateistų vakaro
nėje“.

Jeigu tokiu būdu ruošiami žemės ūkio 
specialistai, tai ko stebėtis, kad Sov. Są„ 
jungoje nuolat trūksta maisto produktų.

LAIŠKAI „TIESOS“ REDAKCIJAI
BATELIŲ YRA, BATELIŲ NĖRA

Auginu du vaikus. Jau antras mėnuo 
■diena iš dienos einu į vaikų parduotuvę 
ir nerandu mergaitei 12,5 numerio vasa
rinių batelių ar sandalių. Apskritai iki 
15 numerio jokios avalynės mažyliams nė 
ra, tuo tarpu didesnių — kiek nori.

Nejaugi dėl papraščiausių vaikiškų ba
telių reikia važiuoti į kitą miestą ar ra
joną?

Ar gailime Kapsuke dar šią vasarą nu
sipirkti reikalingo numerio avalynės?

Z. Martutaitienė
Kapsukas

O ŽALIAVOS GENDA...
Praėjusiais metais Jurbarko rajkoopsą- 

gos paruošų kontora iš ūkių ir gyventojų 
supirko daugiau kaip 3700 gyvulių odų. 
Deja, daugelio jų kokybė bloga.

— Neturime druskos, kitų medžiagų 
odoms apdoroti, — skundžiasi ūkių atsto
vai.

Iš tikrųjų. Nulupus gyvulį, odą po dvie
jų valandų būtina sutepti malta druska. 
O iš kur ūkiams jos imti? Nors vartotojų 
kooperacijos sandėliuose jos yra Valsty
binio banko rajono kontora pavedimais 
jos pirkti neleidžia, ūkiai kreipiasi į ra
jono gamybinį susivienijimą, bet jis atsi
sako aprūpinti šia preke.

Pirminiam odų paruošimui ūkiai taip 
pat nagauna naftalino, antiseptikų, kitų 
medžiagų. O ūkiuose odos genda. Nuosto
liai ir ūkiai, ir valstybei.

J. Ligeika
Jurbarko rajkoopsąjungos 

paruošų kontoros 
direktoriaus pavaduotojas
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1983 M.
VII.17 — Dariaus ir Girėno Aflantinio 

skridimo minėjimas Soldino miškelyje,
LenKiijoĮje.
VIL23-30. — Skautų ir jaiunimo Stovykla 

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VII. 30 — Skautų laužas Lietuvių Sody
boje šeštadienį 3 vai. p.p.

VXL24-31 d. — Europoa Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augaburge, V. Vokietijoje.

VIII. 29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimnazijoje,
Hueitltenfeld, VFR.

IX. 1*. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street. Wolverhampton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Vietoje gėlių ant a.a-. Vlado Juncko ka

ipo — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D Britanijoje

EUROPOS LIETUVIO ATOSTOGOS
Dėl spaustuvės personalo metinių atos

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

Norintieji įdėti pranešimus priešatosto- 
■gintame numeryje prašomi juos prisiųsti 
iki liepos 26 d.

Londonas
MŪSŲ ŽYMUSIS POETAS 
BRAZDŽIONIS LONDONE

Poeto Bernardo Brazdžionio literatūri
nis pobūvis įvyks liepos 16 dieną, šeštadie
nį 5 vai. po pietų, Sporto ir Socialinio 
Klubo patalpose, 345A Victoria Park Road 
London E.9..

Klubo vadovybė kviečia landoniįečius 
gausingai dalyvauti ir kartu pralšo, kad 
atvyktų punktualiai, nes pobūvis prasidės 
irgi laiku, Svečias po pobūvio turi išvykti 
į Nottinigihamą.

Po literatūrinio pobūvio svečias prie 
bufetinio užkandžio norės susipažinti su 
Londono lietuviais.

■Neapleiskite vienintelės didžiulės pro
gos susitikti su savo žymiuoju poetu Ber
nardu Brazdžioniu.

S. Kasparas,
Klubo valdybos pirmininkas

POETAS BERN. BRAZDŽIONIS JAU 
ATVYKO

Poetas Bernarldlais Brazdžionis, prieis iš
vykdamas iš Kalifornijos rašė E.L. redak
cijai:

„Gafla., kad nebeturiu savo didžiosios 
rinktinės „Poezijos pilnatis“ atsivežti po
ezijos mylėtojams dovanų. Turėsiu tik 
keletą kitų savo knygelių (daugiausia vai
kams), bet jeigu kas atsineštų 'į parengi
mą savo turimus mano knygų egzemprio- 
lius, mielai užrašyčiau dedikacijas ir pa
sirašyčiau“.

Bern. Brazdžionis laimingai perskrido 
Atlantą ir atvyko 'į Londoną.

SUSIRGO (P. MAŠALAITIS
Liepos 9 d. netikėtai susirgo E.L. nuola

tinis bendradarbis ir aktyvus Penktadie
nio klubo narys Petras Mašalaitis. Pak
vietus gydytoją paaiškėjo, kad jis turėjo 
širdies smūgį. Tą pat dieną buvo pagul
dytas Londono ligoninėn.

Linkime greit pasveikti.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Pakeliui iš Vokietijos į Ameriką Lcm,. 

done buvo sustojęs Martynas Margies, 
msžlietuvis, gyvėnąs Bielefelde. jis buvo 
apsistojęs Lietuvių Namuose' ir susipaži
no su Londono lietuvių veikla.

■ ■ : t - ■' '■! ■

Vid. Anglija
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POETAS EĮERNARDAS BRAZDŽIONIS
VIDURINĖJE ANGLIJOJE

Savo poezija žavės liepos 17 d. Notting 
hamo Židinyje 11.15 vai., Derbyje 14 vai., 
Wolverhampton e 17.30 vai. Smulkiau žiū- 

' ‘ :. rėti ankstesniam skelbime ir pamaldų šky-
! ''!'riujė.

? į/’jiF n

MALDOS ŽYGIS
Jį už Lietuvą atlieka DBLK Bendrijos; 

•liepos 26 d. Ketteringe ir Corby, 29 d. Co- 
■m;. ’ Ventry ir Leamington's, rugpjūčio 13 d. 

Glaucesiteryje ir Straulde, o rUgp. 19 d. 
Peterborough.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sr. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai Redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Bradfordas
KLUBO (NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 24 d., sekmadienį, šaukiamas 
„Vyčio“ klubo narių pusmetinis susirin
kimas.

Dienotvarkėje: klubo valdybos pramuši
mai ir numatomi reikalai.

Pradžia 2.30 vai. p.p.
Prašoma gausiai dalyvauti.

Klubo valdyba

TRĖMIMŲ (IR (SUKILIMO MINĖJIMAS
Trėmimų ir sukilimo minėjime, liepos 

3 d., A. Bučyis priminė taip sunkiai atsta
tytą Lietuvos nepriklausomybę, Imam pa
sauliniam karui besibaigiant ir taip bai
siai staiga, H-ro pas. karo išvakarėse; Lie 
tuves nepriklausoma valstybė buvo oku
puota', paivergta. Teroras pasiekė neiįsi- 
vaizduo  j amą žmoigžudiElkuimą, kai ištrem
ta iš tėvynės tūkstančiai nekaltų žmonių 
į nežinią, į mintį.

Bet organizuotas sukilimas įroldė, kad 
Lietuva ir tauta nesavanoriškai puolė 'į 
okupanto glėbį, kaip stengiasi melagingai 
aiškinti priešai, Sukilėliai gyvybių auko
mis vėl atstatė Lietuvos neprilklauscimą 
valstybę, noris ir trumpam laikotarpiui.

Nuo gilios senovės tautai, kaip Amžinas 
lietuvis, savo valstybę kūrė ir gynė ir bu
vo drąsūs bei pasiryžę ne vien tik karo 
žygiuose. Turime herojų, kaip S. Darius 
ir S. Girėnas, kurie nugalėjo Atlantą Lie
tuves garbei; Jaudinantį liepsnojantį Švy
turį — Romą Kalantą, kuris degdamas šau 
kė: Laisvės Lietuvai-

Išeivijoje taip pat turėtume būti tinka
mi saivo tėvynės ambasadoriai ir neapvil
ti ten esančių brolių ir sesių.

Po, čia trumpai suglausto pranešimo, 
vyrų sekstetais, kaip visados, darniai pa
dainavo 6 dainas, P. Vasiui vadovaujant.

Tautinės Paramos Fondui surinkta au
kų viris 50 sv.

Visą programą pravedė J. Adlamonis. 
Dalyvius pasveikino ir visiems' padėkojo 
klubo pirm. Gurevičius. A-tas B.

Derby
PADĖKA

Mieliems prieteliams, draugams, pažįs
tamiems ir visiems lietuviams, kurie bran 
giam vyrui ir tėvui a.a. Vladui JUNOKUI 
taip staigiai ir netikėtai mirus, giliausio 
liūdesio valandoje pareiškus iems muims 
•užuojautą ir nesigailėjusiems lauko velio
niui palydėti į amžinojo poilsio vietą — 
lietuvių kapų kampelį Derbyje, taip gau
siai dalyvavusiems paskutiniese laidotu
vių apeigose be to visiems lietuviams už 
tokius gausius vainikus bei gėles, visiems 
nuolankiai dėkojame ir tariame mūsų 
nuolširdžiausį ačiū.

Liūdinti Junokų šeima

Manchesteris
DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS

šeštadienį, liepos 16 dieną 6 vai.. Lietu
vių Soc. Klube rengiamas,

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Minėjimo žodį tars H. Vainys, po to 

seks linksmoji progarma.
Prašome kuo skaitlingiau dalyvauti.

L.K.V.S.
Manchester!© skyrius

Liet. Sodyba
SODYBOJE ATOSTOGAUJANTIEMS 

KAINOS
Nuo balandžio 30 d. iki rugsėjo 15 d. 

kambarys ir maistas:
' Už savaitę £75.00 ■ -j- VAT. (i)
Už dieną £13.00 + VAT.(ii)
*Už nakvynę ir pusryčius

£9.00 -į- VAT. (iii)
L. Jaunimo organizacinės
grupės nariui už'dieną £8.50 -j- VAT.
L. pensininkui už savaitę

£59.50 -j- VAT.
Penstlnihikui už dieną £8.50 -j- VAT. 
Vaikams iki 10 metų — pusė kainos.
Vaikams nuo 10 mietų iki 15 metų į kai

nos.
L.N.B-vės -akcininkams ir DBLS-gos 

nariams 12.5% nuolaida nuo (i) (iii) (iii) 
skiltyse nuoroidytų kainų.

Už karavano vietą "per dieną £2.50.
Už palapinės vietą per dieną £1.75.
Už karavano ir palapinės vietą L.N.B- 

ės akcininkams ir DBLS-gos nariams, vie
na sialviaitė nemokamai'.

Vokietija
ATEITININKAI VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Pereitais metais jeigu kas būtų manęs 

paklausęs kas yra ateitininkai, alš nebū
čiau žinojus, ką atsakyti, šiais metais te
ko priklausyti ateitininkams ir dalyvau
ti jų veikloje.

Mokslo metų pradžioje į Vasario 16 
gimnaziją atvykę mokiniai, ateitininkai, 
Marytė -Baįališyitė iš Toronto ir Algis So
doms iš. Čikagos diaug kalbėjo apie ateiiti- 
o.inikiuB ir apie, jų kuopos veiklą šiaurės 
Amerikoje, Pasidairė ir man įdomu, o dar 
įdomiau kai jie pradėjo kalbėti ir apie 
šios gimnazijos kuopos atgaivinimą.

Pirmiausia norėjau sužinoti kas yra tie 
■ateitininkai ir ką jie veikia ir kekie jų 
principai. O atsakyti į meno ir kitų susi
domėjimą mokinių klausimus, Algis, Ma
rytė ir globėja paruošė pirmą bendrą su
sirinkimą. šiame susirinkime buvo mums 
išaiškinti ateitininkų principai ir pakal
bėta apie ateitininkų istoriją. Nutarėme 
sudaryti būrelį ir šių metų bendrą telmą 
pasirinkome — lietuviškumas.

Mokiniai, kurie tą spalio mėn. vakarą 
susirinko ir sudarė būrelį dar visi ir dar 
bar, birželio mėnesį, pasiliko šioje orga
nizacijoje. Jie yra: Algis Sodomis (JAV) 
kuopos piilmiin-inkas., Marytė Balaišytė 
(Kanada) kuopos sekretorė, Silviją Sido- 
ravičiūtė (Venesuelai), Gabija Diaivoraitė 
(Mali), Erina Seidlerytė (Vokietija), Ge
diminas Sicl aras .neseniai atvykęs iš Lie
tuvos), Daiva Kuneivičiūtė (nesenai aitvy- 
xus iš Lietuvos) ir aš, Laima Sruoginyitė 
(JAV). Mūlsų globėja yra Marytė Šmitie
nė.

Susirinkimai vyko kals savaitę. Visuose 
susirinkamuose mes įdclmiai ir kartais net 
per triukšmingai diskutuodavome. Kalbė
jome apie dabartinę Lietuvos padėtį (apie 
kurią Gediminas ir Daiva turėjo daug ži
nių). Kalbėjome apie lietuvius užsienyje 
ir kaip galėtume Lietuvai padėti. Bet mes 
ne tik apie Lietuvą kalbėjome bet disku
tuodavome 'įvairiom religinėm temom pa
vyzdžiui: Kaip žinome, kad Dievas yra, 
Kaip viskas čia žemėje atsirado — atsi
tiktiniai ar ne, ar tikintiems privalomą 
lankyti pialmiaidas.

Paįvairinti mūsų susirinkimus, pasi- 
įkviesdaivcme paskaitininkus. Nesykį atė
jo kuto. J. Dėdinas kartu paldiskuituoti ir 
pateikti gerų minčių. Kunigas Prunskis, 
atvykęs į gimnaziją, papasakojo apie atei
tininkus laisvoje Lietuvoje. Buvęs Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius kalbėjo apie ateitininkų istoriją bei 
ideologiją.

Kai kurie sako, kad ateitininkai daug 
įkalba, o nieko nedairo. Tai mes, Vyskupo 
Motiejaus Vadlainčiaius kuopa, nutarėme 
šitokį pasakymą atitaisyti.

Vėlinių ©vakarėse aplankėme lietuvių 
(kapus ir pravedame susikaupimo valan
dėlę. Kristaus Karaliaus šventės progą 
paruošėme vaidinimą. Vaidinimas,- apie 
Kristaus kančias ir jo paskutines dienas 
žemėje, buvo Suvaidintas Huettenfelldo 
koplytėlėje. Gegužės mėinesį surengėme 
laužą gimnazijos parke. Prie laužo daina
vome, šokome, keptas bulves valgėme bei 
kelis vaidinimėlius vaidinome, bet šį kart 
ne religiškus o hiuimoristilškus.

Bet mūsų kuopa ne tik diskutuoja, fi
losofuoja, ar ruošia vaidinimus, bet ir iš 
kylauja. Birželio mėnesį plaukėme laivu 
Reino upe. Žavėjomės Vokietijos gražio
mis pilimis. Matėme ir garsųjį Lorelei 
kalną. Yra pasakejama, kad daug jūrinin
kų žuvo norėdami pasiekti gražios raga
nos, kiuri gyveno Lorelei kalno virlšūnėje. 
Kelionei pasibaigus apvaikštinėjoime Rue- 
desheimo miestelį.

Su šita kelione kuopa užbaigė įdomius 
ir aktyvins metus. Tikiuosi, kaid dar ir 
ateinančiais metais ateitininkai susirinks 
toliau, ir pritrauks daugiau narių.

Laima (Sruoginyt-
Vasario 16 gimnazijos mokinė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Kcigley — liepos 17 d., 1 vai., St. Anne’s 

baž., North Street.
Nottinghame — liepos 17 d., 11.15 vai. 

Židinyje poetas Bernardas Brazdžionis 
Mišiose pateiks religinės poezijos, buis 
solo ir Gintaro giesmės pagal poeto žo
džius. Po pamaldų poetas duos įvairios 
kitos poezijos čia pat Židinyje.

Derby — 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 vai., 
Šv. Petre.-Balulyje, Paternoster Row, 
North St. Poetas B, Brazdžionis duos re 
Ilginės poezijos, po pamaldų — įvai

riausios.
Visose čia minėtose vietose mišrios šei

mos išgirs šaunios poeto kūrybos ir ang
liškai.
Nottinghame — liepos 24 d., 11.15 vai., 

■Liet. Židinyje.
Rochdale — liepos 24 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — liepos 31 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 31 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje;
Leiccsteryje —' liepos 31 d., 14 vai., švč. 

Širdyje, Mere RJd.
Nottinghame — rugpjūčio 7 d., 11.15 vai., 

'Židinyje.
Leamingtone Spa — ruigp. 7 d., 13.45 vai., 

§v Petre.
Coventryjc — nugp. 7 d., 16 vai., šv. Elz- 

bėtoje.

PAŠA UL YJJB
— 15 šimtmečio Florencijos vienuolis ir 

menininkas Giudo di Pietro, pramintas 
Beato (Palaimintuoju) Angelico, buvo pri 
siemęs tą pravardė. Dabar Popiežius ofi
cialiai paskelbė tą domininkonų vienuolį 
palaimintu ir jis bus legaliai vadinamas 
Palaimintuoju Angelicu. Jo kūrybos dar
bai pasižymėjo angelų motyvais.

— Solidarumo lyderis L. Walensa praė
jusią savaitę vis dar buvo priverstas atos
togauti, bet Gdansko laivų statyklos dirib 
tuvių vadovybė kol dar nieko nepranešė 
apie jo atleidimą iš danbo.

— Nežinomi ginkluoti vyrai pagrobė 
Gvatemalos prezidento seserį Rios Montrt.

— Portugalijos parlamentas nutarė leis
ti privačioms kompanijoms steigti savo 
bankus, draudimo įstaigas ir kitokias pra 
menės įmones, kurios iki šiol buvo tik 
valdžios rankose.

— Bulgarija pasekė Sov. Sąjungą ir 
Čekoslovvakiją, išstodama iš Pasaulinės 
psichiatrų sąjungos (WPA). Esą, ta są
junga tapusi Vakarų politiniu įrankiu.

— Sovietų Užsn. reikalų ministerija vėl 
pareiškė protestą dėl 15 m. berniuko Vla
dimiro Polovčako nesiuntimo į namus. 
Atvykęs 1980 m. į JAV aplankyti giminių, 
berniukas atsisakė grįžti.

■— Angolos Unitos partizanai pranešė 
apie užėmimą dviejų miestų. Kovos metų 
nukauta 248 vyriausybės kariai, o parti
zanai neteko 17.

—Lapkričio mėn. prez. Reaganas lanky
sis Japonijoj, Pietų Korėjoj ir Indonezi
joj.

— Rugsėjo mėn. prasidės New Yorko 
Laisvės statulos restauracija. Darbai tę
sis apie 2 metus ir kainuos 30 mil. dolerių.

NESANTAIKA (TARP DRAUGŲ
Prez. Anidrolpovas priėmė Kremliuje 

atvykusį Prancūzijos kcm. partijos gen. 
sekretorių Georges Marchails. Andropo
vas pasakė, kad santykiai tarp abiejų par
tijų nėra patenkinami, bei benidraldlarbiavi- 
mas yra galimas.

Kcimiunikate rusų kalba sovietai įrašė 
vieną sakinį, su kuriuo prancūzai ndsui- 
tiko.

BiRITANIJA ATMETĖ MIRTIES 
BAUSMĘ

Liepos 13 d. D. Brditato'ijios parlalmentas 
po ilgų debatų 361 balsu prieš 245 atmetė 
pasiūlylmą įvesiti mirties bausmę už žmog 
žuidytstę. Mirties bausmė D. Briitanijiojė 
buvo panaikinta 1965 metais, bet dažnė- 
jant terorizmo aktams bei žmogžudys
tėms, visiu-meinė reikalauja pakeisti balu- 
džialmiąjlį kodeksą. Parlamentas buvo pri
verstas svarstyti tą klausimą jau trečią 
kartą, bet visuomet mirties bausmė dau
gumos balsų buvo atmetama.

DEMONSTRACIJOS GRUZIJOJE
Liepos 11 d. Tbilisi, Gruzijos sostinėje, 

apie 100 žmonių dalyvavo demonstracijo
je, protestuojant prieš dviejų studentų 
suėmimą praeitą mėnesį. Jie platino atsi
šaukimus, kuriuose buvo pasisakyta priėš 
200 metų senumo šutantį,pagal kurią Gru
zija buvo prijunta prie Rusijos.

Milicija suėmė 20 demonstrantų.

KARŠČIAI D. BRITANIJOJE
Liepos 12-13 d.d. D. Britanijoje kaiš

čiai pasiekė '32°>C. pavėsyje, aukščiausia 
temperatūra nuo 1976 m. Kai kuriuose 
miestuose paskelbti suvaržymai naudoti 
vandentiekio vandenį.

Karščių banga palietė ir kitus Valk. Eu
ropos kraštus.

MADRIDO KONFERENCIJOS 
REZULTATAI

JAV prez. Reaganas siu savo patarėjais 
dar neinusprendė ar paitvintinlti neutralių 
valstybių paruoštą Madrido konferencijos 
baigiamąjį dokumentą. Amerikos delega
cijos požiūriu, dokumenite nėra pakanka
mai aiškiai palsisakyta dėl žmogaus teisių.

Dokumentą aprobavus, Maldridan suva
žiuotų visų dalyvaujančių valstybių ulžs. 
reikalų ministrai iškilmingam pasirašy
mui. Būtų pirma proga JAV Valstybių 
sekretoriui G. Shuitzui susitikti su Sovie
tų užs. reik, ministru A. Gromyka.

Rytų Vakarų santykių klausimas bu
vo dSskuituoj'amas Valšiinigltone per Vak. 
Vokietijos užs. reik, ministro Genscherio 
ir D. Britanijos užs. reik, ministro Sir 
Geafifrey Howe vizitas, kulrie sekė vienas 
po kito. Min. Genscher buvo ką tik grį
žęs iš Maskvos, kur kartu su 'kancleriu 
Kolhl dalyvavo derybose su Sovietų vy
riausybe.
IZRAELIS PASITRAUKIA ilš LIBANO

Liepos 10 d. Izraelio kariuomenė pradė
jo pasitraukimą iš kaikurių plotų Libane, 
planingai užleidžiant juos Libano kariulo- 
menėi. Pradžiai pasitraukė iš Monteverde 
kalnų Beiruto apylinkėse.

Vakarų diplomatų turimomis žiniomis, 
Izraelis nutarė palaipsniui pasitraukti iki 
Zahirani upės į pietas nuo Sidono. Pasi
traukimas užtrūks aipie 3 mėnesius, kol 
bus įrengtos suisit'iprtotos gynybinės pozi
cijos.

PABĖGO IRANO (LAKŪNAS
Kaip pranešė Turkijos užs. reik, minis

terija, Turkijos aerodrome nusileidlo Irano 
karo aviacijos lėktuvas, kurio pilotas Iraj 
Fazeii nori gauti politinį prieglobsti Ame
rikoje. Pilotas yra tardomas o Phantom 
naikintuvas, kuriuo jis atskrido, bus grą
žintas Iranui.

MASKVOS DARBININKŲ (STREIKAS
Amerikos inžinierių žurnalais Engineer 

(2.6.1983) pranešė apie statybos darbinin
kų streiką Maskvoje. Kalbama apie Ame
rikos ambasados naujųjų rūmų statybą, 
kurioje dirba apie 300 darbininkų.

Statybą vykdo sovietų valstybinis raln- 
govas „Scjuzvnešnostroi“, kuris liepė dar 
binir.kams1 neateiti į darbą ir prie vartų 
pastatė sargybą. Tas atsitiko po to, kai 
JAV pareigūnai pradėjo tikrinti statybą, 
ieSkioldiami elektroninių klausymo 'įrengi
mų, kuriuos sovietai bando įmontuoti rū
mų sienose.

Statyba turėjo būti baigta 1982 metais; 
bet dėl įvairių kliūčių ji užsitęs iki 1985 
metų.

Sienų tikrinimui amerikiečiai naudoja 
specialius elektroninius prietaisus. Rusai 
saiko, kad tie prietaisai leidžia radioakty
vius spindulius, kurie yra kenksmingi dar 
bininkų sveikatai. Todėl jie sustabdė sta
tybos darbus.

DR. KOHL APLANKYS IZRAELĮ
Valk. Vokietijos kandleris dr. Kohl ap

lankys Izraelį nuo rugpjūčio 31 d. iki rug
sėjo 4 d.

VEDYBŲ IŠSISKYRIMAI (SOVIETUOSE
Sovietų sociailcgis'tas paskelbė PRAV- 

DOJE, kad Sov. Sąjungoje kasmet išsis
kiria trečdalis jaunavedžių. Kai kuriose 
euroipėjinės Rusijos dalyse išsiskiria pu
sė visų vedusiųjų. Ketvirtadalis suaugu
siųjų gyvena vieniši.

išsiskyrimų priežastimi yra girtuoklia
vimas, butų trūkumas ir vyrų nenoras 
padėti žmonoms, kuries turi darbą, namų 
apyvokoje.

MASKVIEČIŲ VIZITAS 'LONDONE
Maskvos miesto burmistras Vladimir 

Prcmysloiv su žmona ir miesto pareigūnų 
delegacija atvyko į Londoną devynių die
nų oficialiam vizitui. Juče sutiko netik 
Londono miesto savivaldybės pareigūnai, 
bet ir Sovietų žydų tarybos suorgatalzuoti 
demdnstrantai, kurie lydėjo svečius vi
sur, kur tik jie paisirodydlavo.

Demonstrantai nešiojo plakatus su rei
kalavimais laisvės žmogaus teisių disiden„ 
tams, kaip dr. A. Sacharovui, ir leisti Sov. 
Sąjuinlgcs žydams emigruoti.

BIRUNO KALNINŠ APIE PELŠĘ
Latvijos soicialidemokratų laikraštis 

BRIVIBA, leidžiamas Švedijoje, paskel
bė Bruno Kalninšo pastabas apie minusį 
sen i ausį Sov. Sąjungos kam1, partijos po
litinio biuro narį Arvidą Pelšę.

Br. Kalninš saiko, kad Pelšė buvo tre
čios eilės aparatčikas, neturėjęs jokių 
ypatingų gabumų, bet buvo visuomet lo
jalus stalinis'tas ir vėliau Suslavo pase
kėjas.

Po Pelšės mirties, sovietų spauda pa
skelbė, kad jis buvo Archangelsko dete- 
gatas šeštame partijos kongrese 1917 mie
tais. Br. Kalninš sako: „Aš turiu to kong
reso oficiclų protokolą, kuriame nėra jo
kio delegato iš Archangelsko“. Be to Pel
šė yra vadinamas valstiečiu, tuo tarpu, 
kai iš tikrųjų jis buvo turtingo ūkinin
ko, arba vaidinamo „buožės“ sūnus.

Tarp tų, kurie išgarbino Pelšę, buvo 
LatvijbS kcmiuinistų partijos pirmasis sek
retorius Augusts Voss, kuris sakė, kad 
Pelšė „labai mylėjo liaudį“. Iš tikrųjų gi, 
kaip Br. Kalninš sako, „joks komunistai 
nepakenkė tiek Latvijos liaudžiai, kaip 
tas buožė iš Grienvaldės. Ne be reikalo 
jis buvo vaidinamas „geltonoji mirtis“ ir 
buvo labiausiai nekenčiamas žmogus Lat
vijoje. 1959-1966 metais Pelšė suvaidino 
svaibiaMsį vaidmenį sužluigdant Latvijo
je „nacicnialiniį komunizmą“, kai jis grį
žo iš Maskvos ir buvo paskirtas Latvijos 
koim. partijos pirmuoju sėkretarium. Ta
da jis ėmė'si ,/valyti“ partiją, iš kurios 
buvo pašalinta per 800 narių, kurie sielkė 
sustabdyti krašto rusifikaciją.

Užsienio spauda sako, kad Pelšė bandė 
pakeisti Latvijos sostinės pavadinimą į 
„Galgaringrad“, bet tas buvo perdaug net 
Brežnevui.

NAUJI (AMBASADORIAI
Naujuoju Lenkijos ambasadorium 

Vak. Vokietijoje yra paskirtas Tadeusz 
Clecihowski, anksčiau du kartu buvęs pa
siuntiniu Paryžiuje.

T. Llechowski yra gimęs 1926 m. Vil
niuje. Žinoma, kad jis yra partijos akty
vistas, nors nebuvo pasiekęs aukšto rango.

Tuo pat laiku Sov. Sąjunga paskyrė 
naują ambasadorių Varšuvon. Tai Alek
sandras Aktsionovas, buvęs Baltarusijos 
■sovietinės respublikos mim. pirmininkas. 
Jis pakeičia Borisą Aristevą, kuris buvo 
Sovietų ambasadorium Lenkijoje nuo 
1978 m.

SOVIETŲ IDISIDENTŲ (LIKIMAS
Žinomas žmogaus teisių gynėjas Peter 

Reddiaway Vokietijos laikraštyje DIE 
WELT (VII.7) sako, kad sovietų disiden
tai nuteisiami „dešimčiai metų už teisy
bės porą žeidžiu“. Tekių būdu KGB tiWsi 
nutildyti disid'entų savilaidos spaudą.

Iš daugelio pranešimų apie diistdėntų 
suėmimus Sov. Sąjungoje, galima padary
ti išvadą, kad Kremlius pradėjo smarkų 
puolimą prieš žmogaus teisių sąjūdį. Da
bar tas sąjūdis turi dirbti giliausiaime Po 
grindyje, kokio nebuvo per visą penkioli- 
ką metų jo veiklos.
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