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SACHAROVO DIENA
Gegužės 21 d. žymiajam rusui žmogaus 

teisių gynėjui akademikui A. Sacharovui 
suėjo 65-eri metai amžiaus, ši sukaktis 
buvo plačiai prisiminta laisvame pasauly
je, kur valstybių vadovai ir kiti politi
niai veikėjai, įvairių kraštų Parlamentai, 
mokslininkai ir įvairios organizacijos pa
gerbė Sacharovą, iškeldami jo ilgametę 
ryžtingą veiklą už žmogaus teisių 'įgyven
dinimą Sovietų Sąjungoje ir reikalauda
mi, kad sovietinė valdžia panaikintų už 
šią veiklą jam paskirtą žiaurią ištrėmimo 
bausmę. Sacharovas, kaip žinoma, jau 
daugiau kaip šešerius metus yra sovieti
nės valdžios priverstas gyventi Gorkio 
tremtyje, kur yra visiškai izoliuotas nuo 
pasaulio. Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Reaganas gegužės 21 dieną 
paskelbė „Sacharovo Diena“. Ta proga 
paskelbtoje proklamacijoje prezidentas 
Andrejų Sacharovą aptaria kaip vieną iš
kiliausių XX-ojo amžiaus asmenybių, pa
sišventusių teisingos taikos labui ir pa
grindinių žmogaus teisių gynybai. Mes 
geriausiai pagerbsime akademiką Sacha
rovą jo gimtadienio proga, rašo preziden
tas Reaganas, jo pavyzdžiu patys pasiryž
dami nesiliauti kovoję už teisingos taikos 
įgyvendinimą, taikos, kuri remtųsi pagar
ba pagrindinėms žmogaus teisėms bei 
laisvėms. V. Vokietijos vyriausybė, krei
pėsi į sovietų komunistų partijos gene
ralinį sekretorių Gorbačiovą, prašydama 
panaikinti Sacharovui tremties bausmę ir 
leisti apsigyventi ten, kur jis pats pagei
dauja.

Dėl Sacharovo išlaisvinimo į Gorbačio
vą taip pat kreipėsi 65 britai parlamen
tarai, priklausantys įvairioms politinėms 
partijoms.

Sacharovą išlaisvinti sovietinę valdžią 
paragino taip pat ir Švedijos parlamento 
nariai, kurių daugiau kaip pusė tuo rei
kalu pasirašė sovietinei valdžiai skirtą 
laišką. Pažymėtina, kad pasirašiusiųjų 
tarpe yra beveik visi Švedijos komunistų 
partijos deputatai. Švedijos parlamenta
rų prašymą išlaisvinti Sacharovą taip pat 
parėmė Karališkosios Švedijos Akademi
jos nariai ir 30 Švedijos Mokslų Akademi
jos narių. (V.R.)

PETICIJA SOVIETŲ DELEGACIJAI
Tarptautinė Helsinkio Grupių Sąjunga, 

kovojanti už Helsinkio susitarimų vykdy
mą žmogaus teisių apsaugojimo srityje, 
■įteikė peticiją Sovietų Sąjungos delegaci
jai Berne, dalyvaujančiai Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo konferencijos 
ekspertų susirinkime žmonių santykiavi
mo klausimais. Peticijoje, tarp kita ko. 
reikalaujama, kad sovietinė valdžia iš
laisvintų 49 įkalintus Sovietų Sąjungoje 
įsisteigusių Helsinkio Grupių narius, kad 
Popiežiui Jonui Pauliui II būtų leista ap
lankyti katalikų bendruomenes sovietų 
valdomuose kraštuose, kurių bažnytinės 
vyresnybės Popiežių jau yra pakvietusios, 
kad tikintiesiems sovietinė valdžia leistų 
nevaržomai nuvykti į Europos kraštuose 
rengiamus religinius suvažiavimus ir re
ligines šventes. Peticijoje taip pat reika
laujama, kad sovietinė valdžia leistų vi
siems tikintiesiems be jokių suvaržymų 
gauti iš užsienio religines knygas ir kito
kią religinę literatūrą. Peticijoje pažy
mima, kad sovietinės valdžios varžymai 
žmonių laisvo santykiavimo plotmėje gru
biai prieštarauja Helsinkio susitarimams.

(Kathpress)
POLITINIS SEMINARAS

Washingtono, D.C. jaunimo grupė, JAV 
Jaunimo sąjungos vardu, šią vasarą orga
nizuoja politinį seminarą. Seminaras bus 
liepos 17-20 d. Washingtone. Seminaro 
tikslas — supažindinti akademinį jauni
mą ir jaunus profesionalus su galimybė
mis efektingiau veikti politinėje sistemo
je Bus svarstoma JAV Jaunimo sąjun
gos veiklos atgaivinimas ir aptariami kiti 
reikalai.

A.-į-A.

VLADUI LEVINSKUI 
mirus Vokietijoje, 

žmonai ir broliams 
Juozui Anglijoje, Edvardui 

Australijoje ir Zigmui Lietuvoje 
reiškiame gilią užuojautą.

A. ir M. Tirevičiai

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS
Tautos Fondo narių suvažiavimas įvyko 

gegužės mėn. 3 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y. Prieš prasidedant darbo 
posėdžiui Tėvų Pranciškonų Koplyčioje 
buvo atlaikytos mišios už TF narius, rė
mėjus — gyvus ir mirusius — ir už kovo
jančius dėl Lietuvos laisvės. Suvažiavimą 
atidarė Tarybos pirmininkas J. Valaitis, 
pasveikindamas dalyvius ir į prezidiumą 
pakviesdamas Tarybos vicepirmininkus 
A. Daunį ir L. Grinių, o sekretoriauti I. 
Banaitienę ir J. Vilgal’į. Tėvas L. An- 
driekus, OFM, sukalbėjo invokaciją. Bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas.

Lietuvos Generalinis Konsulas A. Si
mutis, sveikindamas suvažiavimą, iškėlė 
TF atliekamą didelį darbą parūpinant lė
šas VLIKo vykdomiems Lietuvos laisvini
mo darbams.

Raštu suvažiavimą sveikino Lietuvos 
Diplomatijos šefo dr S. Bačkio vardu S. 
Lozoraitis, J.E. vysk. P. Baltakis, OFM, 
J.E. vysk. A. Deksnvs (su auka), VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis, TF garbės na
riai dr. K. Valiūnas ir prel. J. Balkūnas, 
P.A., ALT pirmininkas T. Blinstrubas, 
PLB pirmininkas V. Kamantas, JAV LB 
pirmininkas A. Gečys, BALF pirmininkės 
M. Rudienės ir N.Y. 100 Skyriaus vardu 
V. Padvarietis, Lietuvos Darbo Federaci
jos Centro Valdybos vardu pirmininkas K. 
Povilaitis (su auka), Chicagos TF Atsto
vybė — pirmininkas J. Jurkūnas, Floridos 
TF Atstovybė — pirmininkas C. Vilnis, 
TF Atstovybės Sydney, Australija, iždi
ninkas A. Kramilius, TF Rėmėjų Būrelis, 
Melbourne, Australija, pirmininkė M. žio- 
gienė; Lituanus — A. Dundzila ir kt.

Buvo sudarytos komisijos: mandatų — 
A. Katinienė, M. Noreikienė ir J. Pažemė- 
nas; nominacijų — dr. P. Vileišis ir L. 
Grinius. Buvo perskaitytas ir patvirtintas 
pereitų metų suvažiavimo protokolas. Po 
to suvažiavimas išklausė eilę pranešimų.

Tarybos pirmininkas J. Valaitis, per
žvelgdamas pereitų metų veiklą, pabrėžė 
svarbesnius jos punktus: artimą bendra
darbiavimą su VLIKu ir TF Valdyba po
puliarinant lietuvių visuomenės ir jauni
mo tarpe pernai vasarą įvykusius Sovietų 
Sąjungos teismą Kopenhagoje ir Pabaltie- 
čių Taikos ir Laisvės Ryžto žygį ir orga
nizuojant šiems įvykiams lėšas; pagyvi
nimas informacijos skleidimo apie TF — 
jo paskirtį ir tikslus; TF statuto peržiū
rėjimas, ir kt.

PABALTIECIŲ IR UKRAINIEČIŲ 
PRAŠYMAS

Ryšium su Sovietų Sąjungoje įvykusia 
branduoline katastrofa, Jungtinis Pabal- 
tiečių Komitetas drauge su Amerikos uk
rainiečių centrine organizacija kreipėsi į 
Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, 
prašydami imtis žygių, kad sovietinė val
džia leistų užsienio kraštų vyriausybėms 
ir tarptautinėms žinyboms, taip pat pri
vatiems asmenims nevaržomai ir betar
piškai teikti pagalbą nuo nelaimės nu- 
kentėjusiems žmonėms. Pabaltiečiai ir uk
rainiečiai atkreipia dėmesį, kad išeivių 
pastangos padėti savo tautiečiams yra so
vietinės valdžios smarkiai trukdomos: var
žoma siųsti siuntinius, trukdomi bet kurie 
kontaktai su žmonėmis, siekiant patirti, 
kuri parama jiems dabar reikalinga. Ame
rikos pabaltiečiai ir ukrainiečiai, be to, 
reiškia susirūpinimą, kad nuo nelaimės 
nukentėję, įskaitant ir Pabaltijo kraštų 
žmones, nebuvo laiku ir reikiamai sovie
tinės valdžios įspėti apie jiems gresian
čius pavojus dėl radioaktyvumo lygio pa
didėjimo, taip pat nebuvo duoti jokie pa
tarimai nuo šio pavojaus apsisaugoti.

PABĖGO ESTŲ ŠEIMA

Estų žurnalistas Raivo Ojassar su žmo
na ir dviem vaikais pabėgo į Švediją.

Per pastaruosius 5 metus Raivo Ojassar 
dirbo Suomijoje, kaip sovietų žinių agen
tūros TASS korespondentas Helsinkyje. 
Prieš porą savaičių Sovietų ambasada 
Helsinkyje pranešė policijai apie R. Ojas- 
saro „dingimą“.

Gegužės 27 d. Estų sąžinės kaliniams 
globoti centras Stockholme pranešė spau
dai, jog jų tautietis R. Ojassar (39 m. am
žiaus) su šeima atvyko į Švediją. Mano
ma, kad jis apsistojo pas savo draugus ar 
gimines.

Iš TF Valdybos pirmininko J. Giedrai
čio pranešimo matyti, kad TF narių ir 
rėmėjų skaičius didėja, vis pritraukda
mas daugiau laisvojo pasaulio lietuvių į 
savo eiles. Lietuviai nėra abejingi Lietu
vos laisvinimo darbams, juos pozityviai 
įvertina ir stipriai finansiniai remia. TF 
veikia per Atstovybes. Jų yra 5 JAV: — 
Calif. — pirm. M. Naujokaitis, Chicago — 
pirm. J. Jurkūnas, Ohio — pirm. V. Stuo- 
gis, Įgaliotinis — H. Idzelis, Michigan — 
pirm. E. Bulotienė, Fla. — pirm. C. Vilnis. 
Kanadoje — Krašto Atstovybė — pirm. 
A. Patamsis, Toronto Apylinkės pirm. A. 
Vaidila. Australijoje — Melbourne TF 
pirm. K. J. Lynikas, Sydney — pirm. prel. 
P. Butkus, MBE. Melbourne ypatingai vei
klus yra TF Rėmėjų Būrelis, pirm. M. 
Žiogienė. Londone, Anglijoje — Didžio
sios Britanijos Atstovybės pirmininkas 
yra P. Tričys, neseniai perėmęs pareigas 
iš J. Vilčinsko — ilgamečio pirmininko ir 
vieno iš TF Atstovybės DB steigėjų. TF 
įvertindamas p. Vilčinsko ilgų metų dar
bą ir pasišventimą paskelbė jį TF garbės 
nariu.

Prie visų Atstovybių JAV ir užsienyje 
veikia platus įgaliotinių tinklas. Atstovy
bės plečia savo veiklos teritorijas, pri
traukia naujų narių į savo komitetus, val
dybas ir teisinių patarėjų eiles. Pastarų
jų paslaugomis tenka dažnai pasinaudoti, 
nes vis daugiau lietuvių kreipiasi į TF 
prašydami informacijų dėl savo palikimų 
sutvarkymo.

TF iždininkas V. Kulpa pranešė, kad TF 
1985 m. turėjo viso pajamų 203,618 dol., 
viso išlaidų 176,392 dol., (iš jų VLIKo iš
laidų 152,143 dol.; TF 24,248 dol.). Lietu
vos Laisvės Iždas turėjo 130,061 dol. 
įplaukų, viso Lietuvos Laisvės Iždo są
skaitoje metų gale buvo 351,832 dol. (Lie
tuvos Laisvės Iždo kapitalas dabar ne 
liečiamas). TF turi du sklypus JAV — 
New Hampshire ir Floridoje, viso vertės 
13,000 dol. ir namą Valijoje, Didžiojoje 
Britanijoje (testamentinis palikimas) 
26,000 dol. vertės, TF užbaigė 1985 metus 
su 635,560 dol.

Finansų komisijos pranešimą padarė J. 
Bobelis. Komisija svarsto ir duoda pata
rimus Tarybai dėl lėšų investavimo, lai
kantis griežto TF nusistatymo nesileisti į 
jokius spekuliatyvinius pinigų investavi
mo metodus. Baigdamas savo pranešimą 
J. Bobelis įteikė TF 1,400 dol. auką.

Kontrolės komisija pranešė, kad pada
rius TF knygų patikrinimą rasta, jog jos 
yra vedamos pavyzdingai, visi atsiskaity
mai yra pilnai dokumentuoti.

Kanados Krašto Atstovybės pirminin
kas A. Patamsis supažindino suvažiavi
mą su Atstovybėje įvykusiais pasikeiti
mais. Ši Atstovybė yra viena iš stipriau
sių ir Kanados lietuvių dosnumas Lietu
vos laisvės kovai remti yra gerai žinomas.

Toronto Apylinkės pirmininkas A. Vai
dila, dar neseniai perėmęs pareigas, turi 
naujų idėjų ir planų TF veiklai plėsti ir 
stiprėti Toronte.

VLIKo Valdybos vardu pranešimą pa
darė L. Grinius. Ruošiamasi šiemet ru
denį dalyvauti Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo susitarimų peržiūros kon
ferencijos plenumo posėdžiuose Vienoje, 
Austrijoje. Ryšium su tuo yra organizuo
jamas informacijos paruošimas ir platini
mas bei dalyvavimas demonstracijose lai
ke konferencijos. Dr. Bobelis, būdamas 
neseniai Europoje, tarėsi su ten gyvenan
čiais lietuviais dėl to. Taip pat yra glau
džiai dirbama su estais ir latviais per Pa- 
baltiečių Pasaulinę Santalką (Baltic 
World Conference), kuriai šiemet pirmi
ninkauja dr. Bobelis. Pasibaigus konfe
rencijai Vienoje, Londone įvyks VLIKo 
seimas. VLIKas kviečia lietuvius savo da
lyvavimu ir finansine parama pademon
struoti jog mes reikalaujame, kad būtu 
laikomasi Helsinkyje padarytų susitari
mų. Pakvietimas ruošti VLIKo seimą Lon
done buvo gautas iš Didžiosios Britanijos 
lietuvių. VLIKas palaiko nuolatinį kon
taktą su Europos Parlamentu Strasbour- 
ge, kur Pabaltijo kraštų byla yra nuolat 
judinama.

Mandatų komisijos pranešimu suvažia
vime dalyvavo 30 žmonių su 3712 balsų.

Po pranešimų vyko diskusijos ir rinki
mai į Tarybą ir Kontrolės komisiją. Nau
joji Taryba pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas — J. Valaitis, vicepirmininkai 

— A. Daunys, L. Grinius ir A. Patamsis; 
sekretorius — A. Sperauskas; direktoriai 
- I. Banaitienė, J. Bobelis, dr. A. Jana- 

čienė, V. Kulpa, M. Noreikienė, A. Vakse- 
lis, A. Vedeckas, dr. P. Vileišis, C. Vilnis, 
dr. J. Vytuvienė.

Valdybos pirmininku vėl buvo pakvies
tas J. Giedraitis. Kiti Valdybos nariai: 
vykd. vp — M. Noreikienė, sekretorė — 
B Lukoševičienė, iždininkas — V. Kul
pa, finansų sekretorė — A. Katinienė, na
rės — A. Staknienė ir dr. J. Vytuvienė. 
Kontrolės komisija: A. Čampė, L. Tamo
šaitis ir P. Ąžuolas. Finansų komisija: J. 
Bobelis, V. Kulpa ir P. Minkūnas.

J. Valaitis uždarydamas suvažiavimą 
dėkojo Valdybai, TF Atstovybėms ir įga
liotiniams ir ypatingai TF nariams ir rė
mėjams už jų jautrumą ir dosnumą Lie
tuvos laisvinimo reikalams.
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ČERNOBYLYJE NUKENTĖJUSIŲ 
BUVO DAUGIAU

Dr. Jevgenij česov, Sov. Sąjungos svei
katos ministro pavaduotojas, kalbėdamas 
Tarptautiniame gydytojų kongrese Koelne, 
pasakė, kad dėl Černobylio atominės jė
gainės avarijos iki gegužės 29 dienos mi
rė 21 žmogus. Vienuolika iš jų mirė po 
operacijos, kurią padarė iš Amerikos at
vykęs specialistas.

210 žmonių gydoma ligoninėse, iš jų 
30 sunkiai serga. Dr. česov pripažino, kad 
100.000 žmonių, gyvenusių arti Černoby
lio reaktoriaus, evakuacija buvo padary
ta pavėluotai. 129 sunkiausiai sužeisti bu
vo nuvežti į Maskvą per pirmąsias 12 va
landų po avarijos.

IGNALINA NEUŽMIRŠTA
Jau buvo rašyta „EL" apie Baltų Tary

bos laišką Britanijos Užsienio Reikalų 
ministrui dėl nuogąsčio, kad kitos dvi ato
minės jėgainės prie Ignalinos ir Leningra
do yra panašios savo konstrukcija į Čer
nobylio jėgainę ir sukelia didžiausią pa
vojų Lietuvos ir Latvijos gyventojams, ir 
prašė Užs. Reik, ministrą padaryti reika
lingų žygių tuo reikalu.

Yra gautas Užs. Reik. Ministerijos at
sakymas, kuriame pasižadama reikalauti 
iš Sovietų smulkesnių informacijų apie 
Černobylio nelaimę ir taip pat pasižada
ma raginti Sovietų Sąjungą, kad ji ben
dradarbiautų su Tarptautine Atominės 
Energijos Agentūra dėl atominės energi
jos saugumo pasauliniu mastu, o taip pat 
reikalauti, kad Sovietai modifikuotų vi
sus Černobylio tipo reaktorius, kad apsi
saugoti nuo panašių nelaimių. Prie laiš
ko buvo pridėtas Tokijo konferencijos ko
munikatas, kuriame sakoma, kad atominė 
energija, gerai tvarkoma, ir toliau bus 
laikoma energijos šaltiniu. Kiekviena val
stybė yra atsakinga už saugumą pasauli
niu mastu, ir kviečia Sovietų Sąjungą at
eityje dalytis žiniomis tuo reikalu su 
Tarptautine Atominės Energijos Agentū
ra, kad užtikrinti saugų atominės energi
jos gaminimą.

Tokijo konferencijoje dalyvavo septynių 
stipriausių industrinių valstybių galvos ir 
Europos Bendros Rinkos atstovai.

Baltų Taryba, padėkojusi Užs. Reik. 
Ministerijai už laišką ir dedamas pastan
gas, pastebėjo, kad Černobylio tipo jėgai
nių modifikacija turėtų būti atlikta po 
tarptautine priežiūra.

Taipgi buvo atkreiptas dėmesys į tai, 
kad Pabaltijo gyventojai galėjo būti ato
minės radiacijos paveikti, nes jie nebuvo 
informuoti ir negavo instrukcijų, kaip ap
sisaugoti (kitaip buvo Lenkijoje). Tik 
gyventojai Estijoje arčiau Suomijos ir pie
tų Lietuvoje arčiau Lenkijos galėjo per 
radiją išgirsti, kas dedasi. Baltų Taryba 
pastebi, kad tai yra dar vienas įrodymas, 
kaip yra svarbios Britų radijo translia
cijos į Pabaltijo valstybes vietinių gyven
tojų kalbomis.

Baltų Taryba

MIRĖ KUN. DR. J. LIUTKEVIČIUS
Gegužės 23 d. Klaipėdoje mirė kun. Dr. 

Juozas Liutkevičius. Velionis buvo gimęs 
1906 metais. Kunigų įšventintas 1931 me
tais. Studijavo Romoje, įsigydamas bažny
tinės teisės daktaro laipsnį. Priklausė 
Vilkaviškio vyskupijai, bet paskutiniu lai
ku dėl ligos negalėjo eiti pareigų.

LIETUVOJE
Mirė rašytojas J. Grušas

Gegužės 21 d. po sunkios ligos, eida
mas 85 metus, mirė rašytojas Juozas Gru
šas.

Didžiausias Juozo Grušo 'įnašas į na
cionalinę literatūrą yra jo dramaturgija. 
Jis parašė „Tėvas ir sūnus“, „Dūmai" 
„Herkus Mantas", „Adomo Brunzos pa
slaptis", „Meilė, džiazas ir velnias“, „Bar
bora Radvilaitė", „Švitrigaila", „Pijus ne
buvo protingas", „Gintarinė vila", „My
kolas Glinskis" ir kitas psichologines dra
mas, tragedijas bei komedijas.

Geriausi rašytojo kūriniai įeina į kla
sikinį lietuvių literatūros fondą.
Koncertai Afrikoje

Lietuvos valstybinės filharmonijos es
tradinis ansamblis „Oktava“ pabuvojo 
penkiose Afrikos šalyse — Angoloje, Bot- 
svanoje, Mozambike, Zambijoje ir Zimba
bvėje. Ten surengta 30 koncertų. Ansam
blio vadovas Mindaugas Tamošiūnas.
Futbolininkų turnyras

Kaune baigėsi Lietuvos spartakiados 
futbolininkų turnyras. Finale rungtynia
vo Vilniaus ir Kauno pirmosios rinktinės. 
Laimėjo vilniečiai 1:0. Bronzos medalius 
pelnė Kauno antroji komanda, nugalėju
si jonaviečius 2:0.
Žala miškams

Daug žalos miškams praėjusią žiemą 
padarė medžius užgulęs sniegas. Lūžo ne 
tik šakos, bet ir medžių viršūnės, liaunes- 
nės pušys. Pavasarį vyko miškų valymas, 
šeimų krepšinio varžybos

Klaipėdoje dešimtąjį kartą buvo su
rengtas šeimų krepšinio turnyras Budrių 
taurei laimėti. Dalyvavo net 22 šeimų ko
mandos.

Pirmąją vietą laimėjo Paulauskų ko
manda, kurioje žaidė trys broliai (jų tar
pe olimpinis čempionas M. Paulauskas) ir 
jų vaikai.
Žioplumas brangiai kainuoja

P. Kalnietis „Valstiečių laikraštyje" ra
šė:

— Prieš kelerius metus Raseinių rajo
no Milašaičių kolūkis pasistatė karvidę. 
Visi džiaugėsi nauja ferma. Tik gyvulinin
kystės darbuotojams džiaugsmas pro aša
ras. Statybininkai karvių stovėjimo vie
tose sudėjo atvirkščias plyteles. Karvės 
atsidūrė kaip ant ledo. Pastrypinėja, ir 
ant Šono. Šią žiemą net penkios, pačios 
produktyviausios, dėl to galą gavo.

Už žioplumą brangiai mokama, sako 
liaudies išmintis. Negi ji paseno?
Ant savo pečių

„Valstiečių laikraštyje" L. Radzinis rr 
šo:

— Iš kolūkio sandėlio su miltų maišu 
ant pečių išeinantį vyrą netikėtai pasitin
ka draugovininkai.

— Ar ne per sunku, mielasis?
— Sunku, bet ką padarysi: žmona ne

turi laiko, duktė vestuvėms ruošiasi — 
viską turiu pats ant savo pečių išnešti... 
Dešimt rašo, vienas tašo...

Jonas Sabonis „Valstiečių laikraštyje“ 
rašė:

— Lankantis rajono ir apylinkės įstai
gose, netgi ūkiuose, sutinki daug tarnau
tojų, įvairių raštininkų. Kai tenka išspręs
ti kokį reikalą, neretai jie žmogų vienas 
nuo kito siuntinėja, raštus rašinėja, o kon
kretaus darbo maža.

— Arba kitas pavyzdys. Turime daug 
autobusų, bet dažnos įstaigos darbuotojas 
net ir nedideliu atstumu važinėja valdiš
ka mašina, dargi reikalauja, kad būtų ir 
vairuotojas. Tad ką kalbėti apie kuro 
taupymą ir kt.

— Taigi tarnautojų daug, o ūkiuose 
trūksta darbo rankų. Taigi kaip toje pa
tarlėje — dešimt rašo, o tik vienas tašo...

SOVIETAI KLIUDO PASIRENGIMUS

Sovietinė valdžia įvairiais būdais kliu
do pasirengimus krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus minėjimui Lietuvoje 1987 me
tais. Tai pareiškė Jungtinių Amerikos 
Valstijų vyskupų konferencijos pirminin
kas vyskupas James Malone susitikdamas 
su spaudos atstovais. Sovietinė vyriausy
bė įžūliai kovoja prieš religiją krašte, 
kur katalikai sudaro gyventojų daugu
mą. Oficiali partijos programa Lietuvos 
tikinčiuosius verčia atsisakyti religijos, 
kalbėjo vyskupas Malone.

1
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BRONYS RAILA

LIETUVIŠKOJO SOCIALIZMO PAGAIRĖS
PANORAMA. PASTABOS, NUOMONĖS

Neseniai Nidos knygų klubas, su me
cenatų parama iš Amerikos, išleido šiame 
laikraštyje jau gražiai paminėtą Juozo 
Vilčinsko veikalą apie „Lietuvos social
demokratiją kovoje dėl krašto nepriklau
somybės“ (395 p., Londonas, 1985 m.). 
Tai plati, ligšiol bene išsamiausia Lietu
vos socialdemokratų partijos istorinė ap
žvalga.

Kaip žinoma, socializmo ir socialistinių 
idėjų krizė pradėjo ryškėti po Pirmojo 
pasaulinio karo ir dar labiau sustiprėjo 
po Antrojo karo, ypač Centro ir Rytų 
Europos kraštuose. Viena iš svarbiausių 
priežasčių buvo Rusijos komunistų-bol- 
ševikų pastangos ir metodai socialisti
nėms idėjoms praktiškai įgyvendinti. 
Bolševizmas — nuo Lenino per Staliną, 
įskaitant ir jų įpėdinius —tąjį socializmo 
„įgyvendinimą“ praktikoje taip visais at
žvilgiais sukraipė, sužiaurino, sukarika
tūrino ir išpiktnaudžiojo, jog daug kas 
rytinės Europos kraštuose, kaip ir Lietu
voje, ėmė bodėtis dargi pačiais „socializ
mo“ ir „socialisto" žodžiais.

Tatai buvo ypačiai ryšku lietuviškosios 
išeivijos gyvenime. Sakysim, toks kadaise 
platus ir judrus gausingos lietuvių išeivi
jos socialistinis sąjūdis Amerikoj per 
kelis pastaruosius dešimtmečius dėl to 
gerokai apsilpo, šiuo metu dargi jau ne
beteko nė savosios, kadaise stiprios ir 
įtakingos spaudos, jau neminint tos kryp
ties filosofinių bei istorinių veikalų ar jų

NEW YORKO SAULIAI SKELBIA 
LITERATŪROS KONKURSĄ

Brangios Lietuvos garbei, norėdami 
įprasminti Lietuvos Krikšto 600 metų ju
biliejų, LŠST Simo Kudirkos šaulių kuo
pa New Yorke skelbia: Romano ar nove
lių rinkinio konkursą.

Tema: laisva patriotinė, su krikščioniš
kos minties atspalviu. Knygos dydis — 
nemažiau 200 puslapių rankraštis, para
šytas rašomąja mašinėle, dvigubu tarpu 
tarp eilučių ir tik vienoj puslapio pusėje. 
Rankraštis pasirašomas slapyvardžiu, ti
kroji autoriaus pavardė įdedama į atskirą 
voką, ant kurio užrašomas autoriaus 
slapyvardis. Premijos dydis — 1.000 dol. 
Konkurso terminas: 1987 m. birželio mėn. 
1 diena. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
Kęstutis Miklas, 71 Farmers Ave., Plain
view, N.Y. 11803.

Kuopos valdyba sudarys specialią Ko
misiją konkursui pravesti ir kūriniams 
įvertinti. Premijos įteikimo data bus pa
skelbta vėliau. Premijuotas kūrinys lieka 
kuopos nuosavybė su teise j'į išspausdinti 
kuopos vardu. Kiti rankraščiai bus su
grąžinti tik autoriams raštiškai pareika
lavus.

Kaip taurieji knygnešiai saugojo lietu
višką žodį ir jį skleidė, kaip paskui kar
tų kartos ugdė lietuviškojo žodžio kūrybą, 
taip ir dabar reikalingi lietuviškosios kū
rybos puoselėtojai. Kviečiame šiuo kon
kursu susidomėti ir jame dalyvauti.

LŠST Simo Kudirkos šaulių kuopos 
New Yorke Valdyba. 

vertimų leidimo, kuo veikliai pasireikšta 
praeityje.

Nenuostabu, nes senoji kairioji emigra
cija jau buvo pasenusi ir išsisėmusi, pali
kuonių jaunimo neišugdžiusi. O kita ver
tus, komunistinės Rusijos okupacija ir 
bolševikų vykdomas „socializmas“, dabar 
jų vadinama „brandaus socializmo epo
cha“, neišvengiamai padidino socializmo 
srovei tam tikrą nepalankumą taip pat ir 
vėlesniuose, jau šio pokario išeiviuose.

Tačiau ši specifiškai lietuviška antiso- 
cializmo situacija — spręsti apie socializ
mą tik mūsų kiemo akiračiais —■ neturė
tų mūsų klaidinti. Socializmo srovės lais
vajame pasaulyje tebėra gyvos, gausios, 
veiklios ir paveikios. Tos krypties politi
nės partijos dabar yra pasivadinusios 
kai kur trumpai socialistais, kitus social
demokratais, vėl kitur darbo partijom 
(„darbiečiais“). Po karo jos yra valdžiu
sios ar dabar valdančios, pačios vienos ar 
koalicijose su artimesnėm grupuotėm, be
veik visuose Vakarų Europos kraštuose. 
Nepamirškim Skandinavų, Anglijos, Vo
kietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, 
Austrijos, Graikijos, taip pat Australijos, 
nevieno Afrikos ir Azijos krašto.

Tai gyvenimo realybė, tikrovės faktai, 
į kuriuos niekas neturėtų užmerkti akių. 
Vadinasi, įvairių atšešėlių demokratinis 
socializmas, apskritai socialdemokratija, 
neginčijamai tebėra dabar, greičiausiai 
dar bus ir ateityje labai stambus ir svar
bus politinis ir idėjinis veiksnys. Jo po
veikių ir padarinių neišsilenks ir Lietu
vos ateities keliai.

* k *
Socialdemokratų („reformistų“) sąvei

ka ir konfliktai su Karolio Markso teori
jom ir socializmo įgyvendinimo sugesti
jom prasidėjo seniai, jau 19-jo amžiaus 
pabaigoj ir po to niekad neišnyko. Socia
listinės srovės bei politinės partijos ne
buvo vienodos nei Vak. Europoje, nei 
Rusijoje. Gyvenimas keitėsi, ekonominės 
raidos slinktys nebuvo visur tokios pa
čios, ne visur jos sutapo su marksizmo 
teorijos principais ir ateities numatymais.

Rusijos socialdemokratų „daugumiečių“ 
I (bolševikų) sparno vadas Leninas šio 
šimtmečio pradžioj tuos konfliktus išryš
kino ir radikaliai užlaužė. Nuo tada de
mokratinio socializmo ir komunizmo sro
vės, nors ir atsišaukusios tą patį Marksą, 
išsiskyrė visam laikui. Socialistai komu
nistam tapo tokie pat priešininkai, kaip 
fašistai, ar net daugiau. Per vieną vizitą 
Kalifornijoje man asmeniškai teko sutik
ti ir pakalbinti žymų socialdemokratinės 
krypties Amerikos filosofą prof. Sidney 
Hooką, kuris jautriai tvirtino savo gyve
nimo svarbiausiu uždaviniu laikąs pareigą 
ginti socializmą ir marksizmą nuo iškrai
pymų ir subjaurinimų, kuriais juos suža
lojo ir išniekino lenininis komunizmas, 
ypač jo stalininė praktika.
Vakarų socialdemokratijos intelektų ir 

socialdemokratų internacionalo vadų pa
stangos apspręsti, kaip gyvenimo prakti
koje reikėtų taikyti marksizmo teorinį pa
likimą, Vilčinsko veikale, deja, gana ma

žai teminimos. Greičiausiai jis ir tokio 
tikslo neturėjo. Bet Vakaruose šie svar
būs ir jautrūs klausimai nuolat kyla. Li
teratūra būtų per gausi vien išminėti. 
Bet paminėkim anglų profesoriaus John 
Elsterio storulį tomą „Making Sense of 
Marx“ (Cambridge University Press) su 
marksistinių teorijų kedenimu ir kritika. 
Taip pat šias problemas gyvai svarsto ir 
amerikiečių socialdemokratinės krypties 
žymus žurnalistas Michael Harringtonas 
(vėliausiame veikale „Taking Sides“ ir 
kituose raštuose per pastaruosius 30 me
tų), kuris, tarp kitko, dabar mėgino na
grinėti Mitterando socialistinės vyriausy
bės ekonominę programą Prancūzijoje. Jis 
jaučiasi nenusivylęs dėl jos nepasisekimų, 
bet toks optimizmas vargu pagrįstas, nes, 
kaip vėliausi rinkimai parodė, prancūzų 
tautos dauguma tuo daugiau ar mažiau 
nusivylė.

Marksizmo palikimo ir padarinių pro
blemas konkrečiau nagrinėja filosofas 
James P. Scanlanas veikale „Marxism in 
the USSR“ (Cornell University Press, 
New York). Nors autorius kai kur nai
viai palankus sovietinio marksizmo moks
lininkų darbam ir intencijom, bet ir jis 
sutinka, kad marksizmo studijos Rusijo
je niekad neturėjo laisvės ir priverstinai 
virto dogmatiškos. Iš tikrųjų, savo leni- 
nistinėje interpretacijoje sovietinis mark
sizmas tapo istorijos falsifikavimo paro
dija, kur neregėtu mastu perrašoma pra
eitis, o josios tariamieji „faktai“ vis pri
taikomi tuo laikotarpiu nustatytai kom
partijos linijai.

Tas pats procesas griežtai, nesivaržant 
ir nesigėdinant primestas ir vyksta Lie
tuvoje, kur Lietuvos politinė, socialinė ir 
kultūrinė „istorija“ išprievartaujama, 
keičiama ir masyvišku mastu falsifikuo
jama, kaip to reikalauja sovietinio totaliz- 
mo ir Kremliaus imperializmo interesai. 
Ypač juodinamas priešnepriklausomybinis 
ir Nepriklausomybės laikotarpis, įrodinė
jant, kad tokio dalyko niekad nebuvę ir 
negalėję būti. Laisva ir nepriklausoma 
yra tik „tarybinė Lietuva“, amžiam susie
ta su Kremliaus imperija! Sunku net pa-

MUZIKOS PREMIJA

JAV LB Kultūros Tarybos 1985 metų 
muzikos premija paskirta muz. Br. Bu- 
driūnui. JAV LB Kultūros Tarybos suda
rytoji vertinimo komisija iš muzikų Ritos 
Kliorienės, Dalios Viskontienės, Viktoro 
Ralio, Juozo Kreivėno ir Kazimiero Skais
girio 1985 metų muzikos premiją paskyrė 
kompozitoriui, dirigentui Br. Budriūnui iš 
Kalifornijos.

Muzikas Br. Budriūnas mūsų visuome
nėje reiškiasi nuostabiai įvairia, ilga mu
zikine ir visuomenine veikla, kuri neat
skiriamai susijusi su mūsų kultūros isto
rija.

Ši premija skiriama muz. Br. Budriū
nui, kaip padėkos ir pagarbos išraiška.

Premija buvo įteikta Premijų šventėje 
gegužės 17 Bostone.

Premijos mecenatas Lietuvių Fondas. 

tikėti, kokių lietuvių „mokslininkų“ da
bar atsirado Lietuvoje...

Apskritai, marksizmo studijos Vaka
ruose ir Sovietijoje yra tiek skirtingos, 
kad bene vaizdžiausiai jas apibūdino 
anksčiau miręs jų tyrėjas John Plame- 
natz'as. Jis kartą rašė, kad kai mes nusi
grįžtam nuo vokiškojo marksizmo į rusiš
kąjį, tai pasijuntam taip, kaip „nulipę 
nuo žirgų ir užsėdę ant mulų“...

(Bus daugiau)

OPERA „DUX MAGNUS“
Čikagos Lyric operos rūmuose gegužės 

31 dieną įvyko lietuviškos operos „Dux 
Magnus" naujas pastatymas, šiam spek
takliui opera buvo perrašyta ir sutrum
pinta. Opera buvo sukurta 1984 metais 
Dangiškojo Lietuvos Globėjo šv. Kazimie
ro garbei, jo mirties jubiliejaus proga. 
Muziką pagal poeto Kazio Bradūno žo
džius sukūrė kompozitorius Darius La
pinskas. „Dux Magnus“ operos premjera 
įvyko 1984 metais Toronte, Kanadoje, 
švento Kazimiero jubiliejinių metų už
baigimo iškilmių rėmuose.

SNIEČKUS IR 
„NATIONAL GEOGRAPHIC"

Antanas V. Sniečkus (Riviera Beach, 
Florida) tęsia savo akciją užbaigti „The 
National Geographic Magazine“ žurnalo 
„30-ties metų diskriminaciją prieš lietu
vius“. Žurnalo redaktoriai jį painformavo, 
kad jie mielai išspausdintų straipsnį apie 
Lietuvą, bet sovietai jiems teleidžia ap
lankyti Vilnių ir nerodo didelio noro ben
dradarbiauti. Sniečkus pasiūlė porą lie
tuviškų projektų, kuriuos būtų galima už
baigti be Maskvos pagalbos: apie lietu
viškus pakelės kryžius ir viduramžių Lie
tuvos žemėlapius. Žurnalas pareiškė, kad 
skaitytojai tokiais straipsniais nesidomė
tų. (Tame pačiame žurnale buvo išspaus
dintas straipsnis apie ukrainiečių velyki
nius kiaušinius JAV-se ir Kanadoje). 
Sniečkus ragina lietuvius rašyti laiškus 
šiuo klausimu: Mr. Gilbert M. Grosvenor, 
President, arba Mr. Melvin P. Payne, 
Chairman of the Board, c/o National 
Geographic Society, 17th & M Streets, 
N.W., Washington, D.C. 20036.

(Elta)

Atsiųsta paminėti
LIETUVA — Filatelistų Draugijos 

Biuletenis Nr. 1-199, 1986 m. šiame nu
meryje rašo: J. Žygas, V. Lesniauskas, J. 
Adomėnas, A. Bernotas, P. Barbatavi- 
čius.

Biuletenis apima filateliją ir kitas arti
mas sritis, leidžiamas 3 kartus metuose.

Šį biuletenį redagavo J. Adomėnas, A. 
Beteška ir J. Masilionis.

Kaina — 5 dol. metams. Kasininkas — 
A. Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., Chicago, 
IL 60638.

Filatelistų Dr. „Lietuva“ apžvalginis lei
dinys 1946-1981 gaunamas šiuo adresu: 
K. Rožanskas, 3450 W. 62nd St., Chicago, 
IL 60629. Kaina su persiuntimu — 6 dol.

Šiuo adresu dar galima gauti draugijos 
išleistų 1983 m. Dariaus-Girėno, 1984 m. 
Šv. Kazimiero ir 1985 m. F. Vaitkaus vo-

ORDINAS A. GRINIENEI
PAMINĖJO A. GRINIENĖS 

SUKAKTĮ
Gegužės 4 d. Muencheno ir apylinkės 

lietuviai, švęsdami tradicinę Motinos Die
nos šventę, paminėjo kartu ir p. A. Gri
nienės, neseniai atšvęstą (balandžio 28 
d.) 70 metų jubiliejų. Sukaktuvininkė yra 
tiek populiari ir žinoma ne tik pas mus, 
Europoje, bet ir Amerikos bei Australijos 
žemynuose. Taip, kad vietiniams lietu
viams buvo savaime suprantama, jog rei
kia jos šį jubiliejų prideramai atžymėti 
i’- tuo pačiu jai atsidėkoti už jos nenuils
tamą lietuvišką darbą, šia intencija lie
tuviai kunigai A. Bunga ir svečias iš 
Čikagos L. Zaremba atnašavo iškilmingas 
mišias, per kurias giedojo solo operos so
listė p. Lilija šukytė-Vasiliūnienė, vargo
nais akomponuojant jos vyrui prof. Vyte
niui Vasiliūnui. Dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. A. Bunga, iškeldamas 
sukaktuvininkės nuopelnus lietuvių tau
tai ir Bažnyčiai. Laike Šv. mišių bažny
čioje buvo jai įteiktas popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo ordinas „Pro Ecclesia et 
Pontifice“ (už Bažnyčią ir Popiežių) ir 
garbės raštas, kurio vertimas į lietuvių 
kalbą skamba taip: „Popiežius Jonas Pau
lius II-sis teikėsi nuspręsti ir apdovanoti 
ponią Aliną Grinienę kilmingo kryžiaus 
ordinu už Bažnyčią ir Popiežių, ženklu, 
suteikiamu ypatingai pasižymėjusiems 
darbais ir pastangomis; drauge suteikia
ma teisė pasipuošti šiuo ženklu“. Vatika
no rūmuose, 1986.4.4.

Po pamaldų gretimoje salėje prie vai
šių stalo Muencheno apylinkės p-kas R. 
Hermanas nušvietė p. A. Grinienės nuei
tą platų kelią, kaip visuomeninkės, kaip 
lietuvės patriotės su dešimtimi įvairiausių 
visuomeninių pareigų. Ji — lietuviško 
jaunimo globėja, rėmėja. Jos dėka veikia 
dar Muenchene vienintelė Vokietijoje 
šeštadieninė vaikų mokyklėlė, tautinių 
šokių grupė „Ratukas“. Nenuostabu, kad 
tautinių šokių grupės dalyviai, įvertinda
mi jos darbą jaunimui, įteikė sukaktuvi
ninkei geriausią dovaną — vertingą spal
votą televizorių.

Gausios dovanos, begalės sveikinimų, 
puokštės gėlių įrodė tautiečių dėkingumą 
ir dėmesį už p. A. Grinienės nenuilstamą 
daubą tėvynės labui. Ačiū! Ir Ilgiausių 
Metų!

PLB Muencheno Apylinkės p-kas

DAILININKO SUKAKTIS
Užsienio lietuvių spauda plačiai pami

nėjo dailininko kun. Pijaus Brazausko 80 
metų amžiaus sukaktį. Kun. Pijus Bra
zauskas dabar gyvena North Bend mies
te, Oregono valstijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Gimęs Bartininkuose, ku
nigu įšventintas 1930 metais Vilkaviškyje, 
studijavo Kauno Meno mokykloje. Deko
ravo Pajevonio bažnyčią.

kų. Pašto antspauduoti — 75 centai, ne
antspauduoti — 25 cent.

Toronto Liet. Filatelistų Dr. yra atgaivi
nusi filatelinės medžiagos varžytynes. No
rintieji parduoti ar pirkti Nepriklausomos 
Lietuvos fil. medžiagos, kreipkitės pas 
varžytynių vadovą: P. Barbatavičius, 39 
Thornbeck Dr., Scarborough, Ont., MIG 
2J7, Canada.

BOLŠEVIKŲ KLASTA
Kelioms dienoms praėjus po Sov. 

Rusijos — Lietuvos taikos sutarties 
pasirašymo, Vilniuje įsikūrusiam „Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunistų parti
jos Centro komitetui“ vadovavo Rau
donosios armijos kariniai komisarai 
Vincas Kapsukas ir Zigmas Angarie- 
tis, klusnūs svetimos valstybės parei
gūnai.

Kaip sako istorikė R. Žepkaitė, So
vietų Rusija taikos sutartimi „pripaži
no Lietuvai nelietuviškas žemes“, nes 
bolševikai siekė laimėti kaimyninių 
tautų pasitikėjimą. (O tas pasitikėji
mas Sov. Rusijai, turėjusiai klastingų 
tikslų, buvo labai reikalingas.)

Tuos tikslus atvirai skelbė Vilniuje 
leidžiamas „Komunistas“, kuris jau 
pirmame numeryje (liepos 20 d.) iš
spausdino stambiomis raidėmis šūkį: 
„Tegyvuoja Darbininkų ir Mažažemių 
Sovietų valdžia Lietuvoje“. Tame pat 
numeryje, straipsnyje „Taika su buo
žių Lietuva ir kas toliau“ Raudono
sios armijos komisarai sakė: „Lietuvos 
darbininkai ir mažažemiai... negali 
dar džiaugtis, kad jau Vilnius paliuo- 
suotas nuo lenkų ponų. Jie tik tuo
met laisvai galės kvėpuoti Lietuvos 
oru, kada ne tik Vilnius, bet ir Kau
nas ir kiti Lietuvos miestai bus liuosi 
ne vien nuo lenkų ponų, bet ir nuo 
lietuvių buožių ir kitų bagočių“.

Kapsukas ir Angarietis, gerai žino
dami Lietuvos darbo žmonių kovos 

prieš Rusijos imperializmą istoriją, 
dabar stengėsi įtikinti Lietuvos darbi
ninkus, kad kova dėl Lietuvos nepri
klausomybės tai lenkų ponų ir lietu
vių buožių darbas. Minėtame straips
nyje toliau jie sako: „Lietuvos darbi
ninkai ir mažažemiai turi ruoštis prie 
tolimesnės kovos, prie pilno Lietuvos 
paliuosavimo nuo visų engėjų. Jie turi 
organizuotis, ginkluotis ir vyti laukan 
visus savo neprietelius. Lietuvos dar
bininkai ir mažažemiai netur užmiršt, 
kad Sovietų Rusijos darbininkai ir 
mažažemiai ir Raudonoji armija tai 
geriausi jų draugai. Tik eidami išvien 
su jais, galutinai laimės ir Lietuvos 
darbininkai ir mažažemiai. Tuomet 
nebus pavojingi lenkų ponai...“

Straipsnio pabaigoje nauji šūkiai: 
„į kovą Lietuvos darbininkai ir maža
žemiai! Šalin ponų ir bagočių val
džia!“ Panašūs šūkiai buvo kartojami 
sekančiuose „Komunisto“ numeriuo
se. Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pra
džioje, Raudonajai armijai žygiuojant 
gilyn į Lenkiją, laikraštis rašė apie lai
mėjimus fronte, puolė Kaune esančią 
„baltųjų lietuvių“ valdžią, informavo 
apie Vilniaus krašto sovietizavimo 
progresą ir ruošė dirvą visos Lietuvos 
okupacijai. Rugpjūčio 14 d. „Komu
nistas“ paskelbė instrukcijas būsi
miems rinkimams į „darbininkų, ma
žažemių ir kareivių sovietus“, kurie 
turėjo įvykti ne fik Raudonosios armi

jos užimtose srityse (Vilniuje, Gardine 
ir „pavietuose“), iš kurių sovietai ne
siruošė pasitraukti, bet taip pat ir Kau
ne, kur rezidavo nepriklausomos Lie
tuvos respublikos vyriausybė.

Pagaliau rugpjūčio viduryje Raudo
noji armija prisiartino prie Lenkijos 
sostinės. Rugpjūčio 17 d. „Komunis
tas“ (Nr. 16) džiaugsmingai sušuko: 
„Sveika, Raudonoji Varšava!“ Veda
majame buvo parašyta: „Sukilę Len
kijos darbininkai su Raudonosios ar
mijos pagelba paėmė Varšavą“.

„Dar neseniai mes turėjome arti sa
vęs du kontr-revoliucijos lizdus: Var
šuvą ir Kauną. Sunkiausiose Lietuvos 
ir Lenkijos darbininkų ir mažažemių 
dienose ponų Varšava ir bagočių Kau
nas uostėsi tarp savęs, darė žabangas, 
ruošėsi, kad tik pasmaugti ne vien 
Lenkijos ir Lietuvos proletarus, bet ir 
Rusijos...“

„Dabar krito Kauno ponų paspirtis. 
Baltagvardiečių Varšavos jau nebėr. 
Vieton ponų Varšavos mes matom 
darbininkų Varšavą. Užtai dabar gali 
eiti į kovą ir Lietuvos darbininkai ir 
mažažemiai. Dabar jau nebegręsia 
jiems pavojus, kad lenkų ponai gali 
ateiti į Lietuvą malšinti Lietuvos dar
bininkus.

Dabar Lietuvos darbininkai, maža
žemiai ir kareiviai drąsiai gali versti 
nuo sostų ponus, drąsiai gali varyti 
laukan bagočius. Dabar ponų Varša
va neis į pagelbą buožių Kaunui.

Sveika, Raudonoji Varšava!
Mes sveikiname tave! Mes linkim 

tau pilno laimėjimo! Mes geidžiam, 
kad niekados daugiau negalėtų ponai 
šeimininkauti tenai, kur vienatiniais 
valdovais turi būt tik proletarai.

Mes sveikinam tave ir. geidžiam, 
kad ir Kaune iškiltų Revoliucijos vė
liava.

Tegyvuoja Raudonoji Varšava!
Tegyvuoja Sovietų Lenkija!
Tegyvuoja Lenkijos, Lietuvos, Ru

sijos ir viso pasaulio darbininkų ir 
mažažemių vienybė!“

Tame „Komunisto“ numeryje, sker
sai pirmo puslapio buvo išspausdintas 
stambiomis raidėmis džiaugsmingas 
užrašas:

„Lenkijos darbininkai ir Raudono
ji Armija paėmė Varšavą! O Kaune 
dar vis šeimininkauja lietuvių ponai 
ir bagočiai, ištikimi Antantos agentai, 
Lietuvos darbininkų ir mažažemių 
reikalų pardavikai“.

Lietuvių tautos išdavikai V. Kapsu
kas ir Z. Angarietis, redaguodami tos 
dienos „Komunistą“, dar nežinojo, 
kad tą dieną prie Varšuvos lenkai su
mušė puolantį priešą ir pradėjo jį vy- 
t; iš Lenkijos teritorijos. Įvyko „Ste
buklas prie Vislos“.

V. Kapsukas rugpjūčio 19 d. tele
grafavo Leninui, prašydamas panašiu 
būdu „išlaisvinti“ Kauną. Bet Leni
nas, turėdamas tikresnių žinių apie pa
dėtį Varšuvos fronte, rugpjūčio 20 d 
atsakė Kapsukui, kad „dabar, kai trau
kiamės nuo Varšuvos, yra visai netin
kamas laikas tokiam žygiui“. Tačiau 
jis patarė Kapsukui paruošiamuosius 

darbus sukilimui „atsargiai ir sistema- 
tiškai“ tęsti toliau.

Sistematiškai ruošėsi ir Sov. Rusijos 
vyriausybė... (1920 m.) Rugpjūčio 27 
d. užsienio reikalų komisaras Cičeri- 
nas, norėdamas surasti pretekstą Rau
donosios armijos žygiui į Kauną, ap
kaltino Lietuvos vyriausybę, kad Lie
tuvos kariuomenė užėmusi geležinke
lio Lida-Molodečno ruožą, reikalingą 
sovietų kariuomenės pervežimui. Be 
to, Lietuvos kariuomenė išardžius! ge
ležinkelio bėgius prie Lentvario sto
ties ir dėlto ten įvykusi traukinio ka
tastrofa. Kitose vietose Lietuvos kari
ninkai grasę paimti belaisvei! kariškus 
traukinius, čičerinas perspėjo Lietu
vos užs. reik, ministrą Purickį, kad 
tokie priešiški veiksmai iš lietuvių pu
sės būtų sustabdyti, nes jie gali iššauk
ti „nepageidaujamą reakciją“.

Telegramoje iš rugpjūčio 30 d. Lie
tuvos vyriausybė atsakė sovietams, 
kad kaltinimas, jog Lietuvos kariuo
menė užėmė geležinkelio liniją Lida- 
Molodečno, neturi jokio pagrindo. 
Traukinio katastrofa įvyko tarp Vil
niaus ir Naujosios Vilnios, o ne Len
tvario rajone, ir ta linija nebuvo lietu
vių kontrolėje. Kiti antraeiliai inci
dentai įvyko dėl vietos gyventojų pa
sipiktinimo, kad rusų kariai grobė ir 
vežė Lietuvos turtą.

Iš knygos
LIETUVOS

SOČI ALDEMOK RATU A
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NAIKINAMA TAUTA
KUR DINGO EUROPOS KAIRIŲJŲ PROTESTAI?

Tankais, lėktuvais ir helikopteriais iš 
naujo šiom dienom Raudonoji Armija 
bando palaužti afganų liaudies pasiprie
šinimą šalies okupantams. 114 pasiprie
šinimo dalyvių žuvo Paktio provincijoj, 
230 sužeistų. Kaip ir lig šiol, sovietiniai 
puolimai šiame kare nukreipti prieš civi
linius gyventojus. 480 gyventojų buvo nu
žudyta, jų tarpe daug moterų ir vaikų. 
Vėl ir vėl ištisos gyvenvietės per bom
bardavimus sulygintos su žemės paviršiu
mi. Be pasigailėjimo Sovietų Sąjunga žu
do Afganistano gyventojus, moteris ir vai
kus (prisiminkime rusų armijos žvėrišku
mus Rytų Prūsijoj per 2 pasaulinį karą).

Tuo pat metu, kai Gorbačiovas Rytų 
Vokietijos SĖD partijos suvažiavime kal
ba apie taiką ir nusiginklavimą, jis savo 
armijai duoda įsakymus pradėti naują 
naikinimo žygį prieš afganų liaudį. Tuo 
metu, kai vakarų delegacijos (SPD) Ry
tų Vokietijos partijos suvažiavime iškil
mingai klauso paskaitų, Gorbačiovas ple
čia savo tautų naikinimą Afganistane. 
Tuo metu, kai Europos kairieji, puola 
Amerikos akciją prieš Libijos terorizmą, 
Sovietų Sąjunga išnaudoja palankią si
tuaciją tam, kad išplėstų savo karą Af
ganistane. Daugelyje Vokietijos miestų 
mokytojai į gatves išvarė mokinius, kad 
demonstruotų prieš Amerikos keršto 
smūgį prieš teroro vadeivą Gaddafi. So
vietinio režimo valstybėse tokie mokyto
jai būtų besąlygiškai iš darbo išmesti ir 
Sibiro Gulage užbaigtų savo dienas.

PRIEŠ PRADEDANT KITUS MOKYTI
Priverstina kazokų „repatriacija“ iš 

Austrijos 1945 m. yra gėdingas puslapis 
britų aronijos istorijoj ir dar gerai prisi
menamas tūkstančių liudininkų Austrijoje.

Bet dažnai užmirštama, kad be tų 
50,000 kazokų (jų tarpe 20,000 moterų ir 
vaikų), ten dar buvo 12,000 slovėnų mo- 
narchistų partizanų, kurie kovojo už savo 
tėvynę, ir prieš vokiečius, ir prieš Titą, 
■35,000 serbų kareivių, tanavusių Jugosla
vų egzilinei valdžiai Londone, taip pat 
prieš Titą, ir apie 25,000 kroatų kareivių 
su žmonomis ir vaikais.

Gegužės 17 d., 1945 m. maršalas Alex
ander, britų karo jėgų Austrijoje komen
dantas, .kreipėsi į karo štabą Londone, 
klausdamas, ką daryti su tais 150,000 žmo
nių, atsižvelgiant į maisto trūkumą ir į 
karinio konflikto su Tito daliniais galimy
bę, norint juos išstumti iš Stirijos ir Korin 
tijos, kurias jie taikėsi aneksuoti prie ko
munistinės Jugoslavijos. Alexander pabrė
žė, kad tų žmonių grąžinimas tėvynėn su
darytų pavojų jų gyvybei.

Londonas jam įsakė perduoti kroatus į 
Tito rankas, duodamas suprasti, kad ši li
nija padiktuota platesnių politinių sume
timų. Britų kareiviai tada pakrovė tuos

SPORTINIS GYVENIMAS
Nemažą staigmeną iškrėtė Vilniaus Žal

giris, laimėdamas mūsų sostinėje prieš 
pirmaujantį aukščiausioje futbolo lygoje 
Leningrado Zenitą 2:1. Sprendžiant iš 
nuotraukos vilniškiame Sporte, susitiki
mas sutraukė pilną stadioną futbolo sir
galių, kurie aikštėje išvydo labai gražią 
kovą. Atrodo, kad leningradiečius pritren
kė pirmas vilniečių smūgis, kada jau ant
roje žaidimo min. į jų vartus S. Bara
nauskas įkirto gražų įvartį ir vėl 68 min. 
Rasiukas pasekmę pakėlė iki 2:0. Po šios 
pergalės, dėka daugiau laimėtų rungtynių, 
sostinės vienuolikė pakilo į antrą vietą 
prieš Kijevą, Dneprą ir Tbilisį.

Sunkiai sau kelią skina antros lygos 
pirmenybėse Klaipėdos Atlantas. Su lai
mėtais penkiais tšk. uostamiesčio futboli
ninkai yra beveik uodegėlės pabaigoje, 
gresia jiems iškritimas į trečią klasę. Pra
džioje pirmavę Rygos Dauguvos futboli
ninkai, krito į penktą vietą.

Lietuvos futbolo pirmenybėse gautos 
šios pasekmės: Ukmergės Vienybė — Kau
no Inkaras 0:0, Vilniaus Aušra — Utenos 
Utenis 1:1, Plungės Kooperatininkas — 
Kauno Kelininkas 2:2, Kybartų Sveikata 
— Mažeikių Atmosferą 0:0, Panevėžio 
Ekranas — Kauno Banga 0:4.

Sov. Sąjungos vyrų rankinio pirmeny
bių baigminio rato varžybose Čeliabinske 
Kauno Granitas iš galimų dešimties tšk. 
surinko tik tris. Kaunas neturi vilčių lai
mėti sidabro .medalį, kovos jau Kaune 
dėl bronzos.
Lietuvos rankinio meisterio vardą laimė

jo Klaipėdos Maistas, lemiamose rungty
nėse nugalėdamos Panevėžio Atmosferą 
40:36.

Lietuvos pirmenybėm sezoną baigė bal
to kamuoliuko gerbėjai. Stalo teniso meis
terio vardus iškovojo: moterų — J. Prū- 
sienė, vyrų — A. Majorovas, moterų dve
jetas — I. Drevinskaitė ir B. Drevinskaitė, 
vyrų dvejetas — E. Zakariavas ir L. Trum-

Aš klausiu: „Kur dingo šių ypatingų 
pedagogų protestas prieš sovietų karą 
Afganistane? Kur dingo visi tie milijonai 
demonstrantų, kurie anuomet nenuilsta
mai demonstravo prieš Vietnamo karą?“. 
Europos kairieji sau ištikimi. Jeigu rei
kalas sukasi apie laisvosios Europos są
jungininką Ameriką, visi lodami puola. 
Jeigu reikalas iškilo pasipriešinti sovietų 
agresoriams arba Libijos terorui — visi 
sėdi „krūmuose“ ir tyli, atseit, negalima 
didinti įtampos Europoje.

Afganistane Sovietų Sąjunga veda pur
viną ir negailestingą karą prieš afganus. 
Atsakingas už tai yra Sovietijos galva — 
generalinis sekretorius Gorbačiovas. Jis 
yra pilnai atsakingas už tautos žudynes 
Afganistane. Ir šiam vyrui, atsakingam 
už mirtį ir suluošinimą tūkstančių civili
nių žmonių, visiškai nieko nereiškia ci
niškai su šypsena teigti, jog tolimesni su
sitikimai su prezidentu Reaganu bus tik 
tada, jei pastarasis savo reikalavimus 
apribos. Europos kairieji ploja.

Kas, kaip Europos kairieji, teigia, jog 
Gorbačiovas yra taikos balandis, o pre
zidentas Reaganas — karo šalininkas, tas 
jokių moralinių ir politinių mastelių ne
turi, arba jų niekados nėra turėjęs.

Europos kairiųjų Afganistano tragedi
jos toleravimas yra vienas iš liūdniausių 
temų pokario istorijoje.

(Dr. Juergen Todenhoefer, MdB)

Vertė Nemunas

nelaiminguosius į sunkvežimius ir nuvežė 
į Blei'burgą, Austrijos pasienio miestą. 
Antroje pusėje masinių kapų duobės jau 
buvo iškaistos. Ten jie buvo suvaryti j lau
ką, padalyti į grupes ir sistematiška'i Ti
to partizanų sušaudyti.

Bleiburgo žudynių nerasime britų isto
rijos knygose, bet jos užima keletą pusla
pių Austrų istorijos leidiniuose.

Maršalas Alexander atraportavo tų 
50,000 kroatų likimą Londonui. Į tai jam 
buvo atsakyta, liepiant panašiai sugrąžin
ti 12,000 slovėnų kareivių su jų šeimomis. 
Tiems vargšams buvo pameluota, kad jie 
bus vežami į šiaurės Italiją.

Jie sulipo į britų kariškus sunkveži
mius, nieko neįtardami, kaip žydai pake
liui į Auschvvitzą, ir tiktai suprato, kas 
įvyko, kai jau buvo apsupti Tito kulkos
vaidininkų. Kiek žinoma, jie taip pat bu
vo iki vieno nužudyti.

Serbams, kurie taip pat neabejotinai 
kovojo vakarų sąjungininkų pusėje, irgi 
grėsė panašus likimas, bet tada jau tur- 
bū'. Londone kažkas nebejaukiai pasijau
tė Serbai buvo nuginkluoti ir, kaip padė
ką už jų tarybą, painformuoti, kad jie 
tapę „displaced persons“ ir patys turi ieš
koti naujos tėvynės.

pauskas, mišrus dvejetas — Prūsienė ir 
Rusakevičius.

Pasauliniame sportiniame gyvenime rei
kėtų išskinti bokso pirmenybes, įvykusias 
Reno mieste. Kaip ir reikėjo laukti, dau
giausiai medalių laimėjo Kubos atstovai 
prieš amerikiečius. Vienintelę pirmą vie
tą iškovojo SS-gos atstovas. Kalbama, 
kad teisėjai ėmė gerus kyšius, tad šios 
pirmenybės negali duoti pasaulinio mėgė
jų bokso vaizdą. Dabar laukiama olimpia
dos Seoule, kur vėl pirštines surerns pa
saulio .bokso atstovai.

Esu tikras, kad ir Anglijos spaudos psl. 
yra užpildyti futbolo pirmenybių žiniom 
iš aztekų žemės. Vokiečių televizija ir 
spauda tam skiria gan daug vietos, paro
dydama ir kt. valstybų pasiruošimą, štai1, 
prieš iiskrendant .į Meksiką, teko matyti 
beveik 10 min. futbolo rungtynių Angli
ja — Pietų Korėja filmą, gan lengvai lai
mint anglams pasekme 4:1. Vokiečio ko
mentatoriaus žodžiais Azijos atstovai Co
lorado kaimo aikštėje (Colorado užmiesty
je vyko Anglijos oasiruošimo stovykla) 
buvo anglams labai silpnu priešu ir grei
čiausiai Meksikoje nesuvaidins svarbios 
rolės.

Ir pabaigai — didelė staigmena Berly
no tarptautiniame moterų lauko teniso 
turnyre. Meisterio vardą laimėjo šešiolik
metė vokietė S. Graf, nugalėdama pirmą 
pasaulio raketę čekų kilmės JAV pilietę 
M. Navratilovą 6:2, 6:3. Mano nuomone, 
čia stipriai vyravo psichologinis veiksnys, 
žaidžiant netoli savo namų ir žinant, kad 
šias rungtynes stebi čekės tėvai. Kalbė
dama po rungtynių su televizijos pranešė
ju, ji sveikino savo tėvus, tuoj pat paiber- 
dama ir ašaras.

Jauna vokietė yra laimėjusi ir daugiau 
svarbių žaidynių, įrašydama į banko sąs
kaitą per 1 milj. markių, plius — genai 
apmokamas prekių reklamas. K, Baronas

PO AVARIJOS...
Žymusis amerikietis gydytojas Robert 

Gale, kuris po Černobylyje įvykusios 
branduolinės katastrofos kelias savaites 
Maskvoje gydė ligonius, sugrįžęs atgal 
į Jungtines Amerikos Valstijas spaudos 
konferencijoje pažymėjo, kad iš atominės 
jėgainės prasiskverbusių radioaktyvių 
medžiagų buvo sunkiau paliesti iš viso 
tarp 50 ir 100 tūkstančių žmonių. Gydy
tojas pridūrė, kad tų žmonių apsinuodiji
mas radiacija yra toks, kad ilgainiui gali 
sukelti jų sveikatai pavojingų pasekmių. 
Kiti gydytojai, deja, neatmeta galimybės, 
kas ateityje Sovietų Sąjungoje ir kaimy
niniuose kraštuose, kurie taip pat buvo 
radiacijos paliesti, galėsią smarkiai pa
gausėti susirgimai vėžio liga. Dr. Robert 
Gale, kuris sugrįžo atgal į Maskvą toliau 
gydyti aukų, Černobylio jėgainėje įvyku
sios katastrofos apimtį palygino su Hiroši- 
mos atomine bomba, ne dėl aukų skai
čiaus katastrofos metu, bet dėl sunkių 
pasekmių, kurias ateityje žmonių sveika
tai gali sukelti Černobylyje įvykęs radio
aktyvių medžiagų prasiskverbimas į ap
linką. Apžvalgininkai, vertindami šiuos 
žymių gydytojų pareiškimus, pastebi, jog 
turint prieš akis visus tragiškus faktus, 
yra neatsakinga, neteisinga ir dargi ne
moralu kažką kaltinti isterišku reagau- 
vimu į Černobylio katastrofą, kai iš ti
krųjų esame akivaizdoje didžiausios iki 
šiol taikos metu įvykusios branduolinės 
katastrofos. Apžvalgininkai pastebi, kad 
pasaulyje kilusį nerimą dėl Černobylio 
katastrofos sukėlė ne kažkokia tariama 
isterija ar tariami siekiai tragediją pa-

Tuo laiku D. Britanijos valdžia jau bu
vo pripažinusi Tito režimą ir serbų parti
zanai, taip kietai kovoję už savo kraštą, 
buvo nepatogi kliūtis, kuri turėjo būti 
pabalinta be sugrąžinimo namo. Dar vie
nos masinės žudynės tuo metu jau nebe
buvo praktiškos.

Kazokų padėtis buvo visiškai aiški: jie 
turėjo pilną teisę būti traktuojami kaip 
karo belaisviai pagal Ženevos konvenciją, 
.bet maršalui Alexanderiui buvo įsakyta 
su jais elgtis pagal Jaltos nutarimą, t.y. 
perduoti juos sovietams.

Jų vadai buvo draugiškai pakviesti į 
britų armijos štabą „pasitarimui" ir areš
tuoti.Tada labai nustebę Argyll ir Suther
land dalinių karininkai, labai susidrauga
vę su kazokais, kuriuos jie saugojo ir bu
vo užtikrinę, kad nebus repatrijuoti', ga
vo įsakymą kazokus suimti ir vežti į ne
toli esantį sovietų Stabą Judenfourge.

Buvęs britų karininkas neseniai Austri
jos televizijoj papasakojo, kaip karinin
kai protestavo, bandydami atsistatydinti 
iš pareigų ir kad beveik priėjo prie maiš
to kareivių eilėse. Austrų liudininkai tei
gia, kad kareiviai su didžiausiu nenoru 
pildė tą jiems duotą griežtą įsakymą.

Liudininkai pasakojo apie jaunus karei
vius, su ašaromis akyse stumiančius mote
ris ir vaikius į vagonus, o taip pat ir apie 
daug škotų, kurie nepaisė įsakymų ir „ne
matė" kai vienas ar kitas kazokas .pabėgo, 
arba šaudė pro šalį į bėgančius...

Dauguma tų pabėgusių kazokų dabar 
gyvena Austrijoj ir jie prisimena tą kar
čią išdavystę, kasmet susitikdami Linz ka
pinėse paminėti savo žuvusių draugų, ku
rie ten yra palaidoti.

Visi kiti, kai kurie su britų medaliais, 
laimėtais prieš bolševikus Rusijoj kartu 
su britų ekspediciniais daliniais, buvo ati
duoti jų tradiciniams priešams ir, kaip 
Londonas žinojo, tikrai mirčiai.

Bet tikrumoje rusai elgėsi su kazokais 
geriau, negu Tito. Jie visi buvo nuvežti į 
Kuznecko anglies kasyklas Sibire, kur jie 
praleido žiaurią žiemą, per kurią daug 
jų mirė, sunkiai dirbdami ir labai primi
tyviai gyvendami.

Septyni jų vadai ir jų generolas vokie
tis buvo sušaudyti Maskvoj.

Bet iŠ išlikusiųjų girdėti, kad sąlygos 
pradėjo gerėti nuo 1946 m. pavasario, 
gaunant geresnes patalpas, maistą, rūbus 
ir medicinos priežiūrą. O dar po metų 
jiems buvo duota lyg ir amnestija, kai ka
zokai su žmonomis ir vaikais buvo įkur
dinti kitose Sibiro vietovėse.

Jie buvo laimingesni, negu buvę britų 
belaisviai, kurie pateko į Tito rankas, 
nors tai nėra joks britų valdžios nuopel
nas.

Dar ir šiandien yra neaišku, kas Londo
ne davė tuos visiškai nepateisinamus 
žiaurius įsakymus, kurie paliko kruviną 
dėmę Didž. Britanijos vardui šiame 
krašte. Austrijoj vyrauja nuomonė, kad 
tai buvo britų konfrontacijos su Titu 
manifestacija: kyšis jugoslavams, kad jie 
nedarytų tam tikrų teritorinių reikalavi
mų, ir kraujo pinigai Stalinui, jog jis 
spaustų Titą su tuo sutikti.

Vienu smūgiu Tito sunaikino vienintelę 
opoziciją, kurios jis bijojo, ir už tai jis 
pasitraukė už egzistavusių sienų.

Ar ta teorija yra teisinga ar ne, tai yra 
britų istorijos epizodas, kurį kai kas norė- 

versti šantažu prieš sovietus, kaip įžūliai 
tvirtina sovietiniai spaudos organai, bet 
visiškai pateisinamas rūpestis pavojin
gais katastrofos padariniais žmonių svei
katai, taip pat rūpestis, kad Černobylio 
katastrofa paskatintų visus kraštus imtis 
reikiamų priemonių apsisaugojimui nuo 
nelaimių atominėse elektrinėse. (V.R.)

UKRAINIEČIŲ KARDINOLO 
KREIPIMASIS

Romoje reziduojantis ukrainiečių kar
dinolas Lvovo arkivyskupas Miroslavas 
Lubačivsky laišku kreipėsi į viso pasau
lio vyskupus, prašydamas pavesti savo 
tikinčiųjų maldom ukrainiečių tautą, iš
tiktą skaudžios branduolinio sprogimo ka
tastrofos Černobylyje. Deja, — rašo kar
dinolas Lubačivsky — neturime pilnų ži
nių apie žuvusius šioje katastrofoje, ne
žinome taip pat, koks skaičius žmonių 
artimoje ir tolimesnėje ateityje bus palies
ti katastrofos pasekmių. Mums nėra lei
džiama pasiųsti medžiaginę pagalbą ir 
taip palengvinti nelaimės paliestųjų kan
čias. Bet esu įsitikinęs, — pabrėžia uk
rainiečių kardinolas, — kad malda yra 
pati veiksmingiausia priemonė, kuria ga
lime padėti nukentėjusiems. Prašau tad 
viso pasaulio tikinčiuosius maldoje pa
vesti Dievui šios tragedijos aukas, kad 
padėtų išeiti iš šios sunkios padėties.

LAISVĖS KOVOTOJŲ ATSTOVAS 
PARYŽIUJE

Afganų laisvės kovotojų atstovas Alau- 
din, besilankantis Paryžiuje, apkaltino 
Sovietų Sąjungą nenoru politiniu pagrin
du išspręsti Afganistano klausimą, pažy
mėdamas, kad sovietai pastoviai didina 
okupacines pajėgas Afganistane ir vis 
grubiai tame krašte pažeidžia žmogaus 
teises. Afganų laisvės kovotojų atstovo 
nuomone, šiuo metu Afganistane yra jau 
apie du šimtai tūkstančių sovietinių ka
rių, kai tuo tarpu anksčiau jų tebuvę apie 
šimtą tūkstančių. Bet, nežiūrint milžiniš
ko karių skaičiaus, sovietų okupacinė ka
riuomenė neįstengia numalšinti kovotojų, 
kurių dabar jau esą apie šimtą tūkstan
čių. Priminęs, kad Ženevoje vėl prasidės 
Jungtinių Tautų Organizacijos globoja
mos derybos Afganistano klausimu, rezis
tentų atstovas pažymėjo, kad laisvės ko
votojai nepriims jokio sprendimo, neatsi
žvelgiančio į jų reikalavimus.

RELIGINIAI LEIDINIAI 
R. VOKIETIJOJE

Rytų Vokietijos didžiausia religinė kny
gų leidykla „Ost-Berliner Evangelische 
Verlagsanstalt“ šiemet mini 40 metų vei
klos sukaktį. Per 40 metų leidykla yra 
išleidusi 9100 įvairių leidinių. Tarp jų 
5800 yra naujos knygos ir 3300 pakartoti 
senesnių knygų leidimai. Kai kurie religi
niai leidiniai buvo išleisti trylikos milijo
nų tiražu. Evangelikų bažnytinis giesmy
nas buvo išleistas pusketvirto milijono ti
ražu. Dabartiniu metu leidykla yra su
planavusi išleisti du šimtus leidinių. Iš 
jų 150 bus išleidžiami pirmą kartą. Evan
gelikų religinė knygų leidykla yra viena 
iš didžiausių leidyklų „Demokratinėje 
Vokietijos Respublikoje“. Ji turi 80 nuo
latinių bendradarbių.

APDRAUDOS FONDAS 
POGRINDŽIO SPAUDAI

Šių metų pradžioje Lenkijoje buvo 
įsteigtas Apdraudos Fondas palaikyti po
grindžio spaudai. Fondo tikslas yra pa
dengti nuostolius, kai jie atsiranda mi
licijai konfiskavus vieną ar kitą pogrin
džio leidinį. Fondas apdraudžia pogrindžio 
leidinių spausdinimui naudojamas maši
nas bei medžiagą ir net asmenis, kuriems 
tektų nukentėti dėl pogrindžio spaudos 
leidimo bei platinimo. Apdraudos fondą 
administruoja iš pogrindžio rašytojų bei 
publicistų sudaryta taryba. Lenkijoje iš
eina apie penki šimtai įvairių pogrindžio 
leidinių.

NUBAUDĖ KUNIGĄ
Lenkijos teismas Bydgošč mieste nu

baudė kunigą Biniaką pinigine bauda už 
tai, kad savo bažnyčios šventoriuje pasta
tė kryžių Lenkijos saugumo pareigūnų 
nužudyto kunigo Popieluszkos atminimui. 
Toje bažnyčioje kunigas Popieluszko bu
vo aukojęs savo paskutines Mišias prieš 
tragišką mirtį 1984 metais spalio mėne
sį. Teismas kunigą Biniaką nubaudė, kad 
kryžius buvęs pastatytas be valdžios lei
dimo. Dėl kunigo nuteisimo apie du tūks
tančiai vietos tikinčiųjų pasirašė ir pa
siuntė valdžiai protesto pareiškimą.

tų kuo giliau palaidoti, bet atmintis dar 
gyva šioje pasaulio dalyje. Ir žmonės 
Didž. Britanijoje turėtų apie tai pagalvo
ti, prieš pradėdami sakyti pamokslus ki
toms tautoms apie „galutinį sprendimą“ 
(final solution).

(Dr. James Wilkie, Viena, Austrija) 
(Iš „The Scotsman“, 1986.V.6).

SAVAITGALIO PABIROS
LENKAI JUOKIASI

Lenkija garsėja savo neišsenkamu hu
moru. Nors gyventi sunku, tačiau žmonės 
neužmiršo juoko. Ir todėl Lenkija vadina
ma laisviausia Rytų Europos šalimi. Is 
kur tie lenkų juokai kyla, niekas negali 
pasakyti. Jie tiesiog trykšta iš požeminių 
sąmonės versmių, kurios maitina visą 
konspiracinę kultūrą.

Neseniai pogrindžio spaudoje pasirodė 
juokų rinkinys „Kawal Polski“ — Lenkiš
kas Gabalas. Knygelė prasideda penkiais 
socializmo įsakymais: „Pirmas, negalvok; 
antras, jei galvoji, nekalbėk; trečias, jei 
galvoji ir kalbi, nerašyk; ketvirtas, jei gal
voji, kalbi ir rašai, nepasirašyk; penktas, 
jei galvoji, kalbi, rašai ir pasirašai, tada 
bent nesistebėk!”.

Varšuvos senamiestyje susitinka du 
šunys: vienas gražiai sušukuotas ir nu
penėtas, kitas — perkaręs ir apleistas. 
Lepūnėlis pasakoja atvykęs iš Prahos, 
kur, girdi, galima gerai paėsti ir palakti. 
Lenkiškas šuo visiškai nustebęs klausia: 
„Jei jau visko namie turi, tai ko čia atsi
bastei?“ „Paloti“, atsakė čekiškas šuo.

Lenkui turistui Maskvoje parūpo suži
noti laiką. Pamatęs pilietį, tempiantį du 
sunkius lagaminus, klausia, ar negalėtų 
pasakyti, kokia valanda. „Mielai“, atsako 
rusas, statydamas lagaminus ant žemės 
ir žvelgdamas į savo riešą. „Tiksliai 11 
valandų 43 minutės 17 sekundžių. Trečia
dienis, vasario 13. Mėnulis artėja prie pil
naties, atmosferinis slėgis 992 hektopas- 
kaliai ir kyla“. Lenkas turistas pritrenktas 
bet nori pasitikrinti, ar nuostabus laikro
dis ne japoniškos gamybos. Ne, aiškina 
rusas, tai savas tarybinės technikos ga
minys. Lenkas nežino nė ką besakyti: 
„Puiku, sveikinu!“ — „Ačiū“, atsako ru
sas, sunkiai keldamas lagaminus, „tik, va, 
šitos baterijos gerokai sveria".

Mokytojas klasėje 'įsako moksleiviui Ja- 
cekui nešti vėliavą Gegužės pirmosios ei
senoje. „Kodėl man"?, protestuoja ber
niukas. „Nešiau vėliavą prieš trejus me
tus, kai Briežnevas buvo sekretorium. Ne
šiau, kai buvo Andropovo eilė. Ir vėl ne
šiau, kai pernai Černenka iškilo. Kodėl 
tik aš turiu nešti, mokytojau?“ — „Ogi to
dėl, Jacekai, kad tavo rankos auksinės“

Labai mėgstamos mįslės. Pavyzdžiui, 
„kuo skiriasi Lenkijos konstitucija nuo 
Amerikos?“ — „Matai, Lenkijos konstitu
cija garantuoja kalbos laisvę, o Amerikos 
konstitucija garantuoja laisvę po kalbos“. 
Arba, „kodėl Lenkija nesiskiria nuo Ame
rikos?“ — „Amerikoje nieko negausi už 
zlotą, lygiai kaip Lenkijoj, o už dolerį 
Amerikoje gali viską gauti, irgi visai kaip 
Lenkijoj“.

Sugalvojo žmogus nusipirkti papūgą, iš
sirinko ir klausia, kiek kainuoja. „70 tūks
tančių zlotų". Pirkėjas iš nustebimo net 
sušvilpė ir klausia, kodėl tokia didelė 
kaina. Jam sako: „Matai, šis paukštis lais
vai kalba itališkai ir prancūziškai, visą 
daugybos lentelę atmintinai moka“. Žmo
gus rodo į kitą papūgą, o ta 90 tūkstan
čių kainuoja, nes kalba prancūziškai ir 
vokiškai, moka megzti ir lotyniškai keik
tis. Galop pirkėjas pamato paprastą pilką 
paukštį. „O, šitas kainuoja pusantro šim
to tūkstančių zlotų“. — „Ir ką jis moka?“, 
klausia žmogus. „Tiesą sakant, nieko“, at
sako pardavėjas, „jis nieko nedaro, bet ki
ti paukščiai jį draugu sekretorium vadi
na“.

Daug juokų Lenkijoje sukuriama apie 
miliciją. Kažkas klausia, kodėl milicinin
kai visuomet trijulėmis vaikšto. Atsaky
mas: „Vienas moka skaityti, kitas skai
čiuoti, trečiasis turi stebėti abu 'įtariamus 
intelektualus“. (LER)

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS

217 Bedbrook Ave., Montreal-West, Que. 
Canada H4X 1S2

įsijunkime į Mažosios Lietuvos Fondą 
šiandien!

Tapdami rėmėjais, gausite visus ap
linkraščius ir nuolatinę informaciją (mo
kestis — 10 dol.).

Tapdami nariais (mokestis — 100 dol. 
metams, arba 1000 dol. vienkartinis 
mok.), gausite aplinkraščius, informaciją, 
menišką pažymėjimą, visas Fondo išleis
tas knygas.

Įmokėję 1001 dol. ar daugiau, tapsite 
Fondo mecenatais su privilegija pasirink
ti knygą finansavimui.

Įmokėję 3000 dol., būsite Fondo steigė
jais, pasirinktoj knygoj bus išspausdinta 
Jūsų nuotrauka.

Vardas:
Pavardė:
Adresas:
Data:
Įmokėjimo suma:
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Tautinių šokių ir muzikos koncertas 
Londone — birželio 7 d., šeštadienį, 7 v.v., 
Ukrainiečių klube, 79 Holland Park Ave., 
W.11. Rengia „Lietuva“. Programoje da
lyvaus ir latvių jaunimas.

Išvežtųjų minėjimas Londone — birže
lio 14 d., šeštadienį, St. Martin in the 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Antaninių, Joninių ir Petrinių pobūvis 
Wolverhamptone — birželio 21 d., Ukrai
niečių klube.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

Priėmimas Britų Parlamento rūmuose 
— liepos 18 d., penktadienį, 7 v. vak. Ren
gia Baltų Taryba.

XXXHI Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d.. Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly 
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos — 
Nelė ir Arvydas Paltinai.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
TP Fondui J.P. Vrubliauskas aukojo 

5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja TPF Valdyba

Londonas
NEUŽMIRŠKIME IŠVEŽTŲJŲ
Pagal tradiciją baisiųjų birželio įvy

kių minėjimas ir šiais metais įvyksta 
kartu su estais ir latviais šeštadienį, 
birželio 14 d., 2 vai. p.p., St. Martin- 
in-the-Fields, Trafalgar Square.

Minėjimo metu bus įneštos visų ta' 
tybių vėliavos, o maldas ir pamoksta 
praves visų tautybių kunigai: katalikų, 
evangelikų ir pravoslavų. Lietuvius 
atstovaus kun. j. Sakevičius. Visų tri
jų tautybių chorai giedos pamaldų me
tu.

Rinkliava bus padalyta į dvi dalis: 
bažnyčia atsiskaitys savo išlaidas, o 
likusieji pinigai bus skirti tautybių 
fondams, kurie šelpia išvežtųjų šeimas.

Lietuviai yra kviečiami kuo gausin- 
giau minėjime dalyvauti.

Balių Taryba
VYSKUPAS LIETUVIŲ NAMUOSE
Gegužės 29 d. pasaulio laisvųjų lietuvių 

vyskupas P. Baltakis, OFM, lydimas Lon
dono liet, parapijos klebono kun. J. Sake- 
vičiaus, MIC, dalyvavo „Vienybės“ klubo 
surengtame priėmime. Tuo pačiu jis ap
žiūrėjo Lietuvių namus ir spaustuvę.

VYSK. P.A. BALTAKIO, OFM, 
VIZITAS LONDONE

Birželio 22 d., sekmadienį, J.E. vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM, atnašaus šv. 
Mišias Lietuvių bažnyčioje 11 vai. Po pa
maldų bus priėmimo pietūs mūsų klubo 
salėje (345 A Victoria Park Rd. E.9) 1 
vai.

Prašoma įsigyti pietums bilietus (po 5 
sv. asmeniui) iki birž. 15 d. Lietuvių baž
nyčios adresu (21 The Oval, E2, tel. 739 
8735) arba pas įgaliotus platintojus.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne bū‘<nai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

VASAROS ATOSTOGOS
„Europos Lietuvio“ Redakcinis kolek

tyvas ir administracija šių ’metų vasaros 
atostogas pradeda birželio 16 d.

Po atostogų laikraštis išeis liepos 3 d.

NAUJA D. BRITANIJOS JAUNIMO 
SĄJUNGOS VALDYBA

Gerardas Jakimavičius — pirmininkas, 
Regina Puodžiūnaitė — sekretorė, Algir
das Motuzą — iždininkas, Andrius Blins- 
trubas — politiniai reikalai, Algis Kuliu- 
kas — ryšiai, Vidas Puodžiūnas — „Ly- 
nes“ redaktorius.

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADOVĖ

Nuo š.m. gegužės 20 d. DBLS Kultūri
nio Darbo Komisijos vadovavimą, DBLS 
pirmininko kviečiama, perėmė p. Vida 
Gasperienė.

Mums visiems žinoma solistė, muzikė, 
Nottinghamo choro „Gintaras“ dirigentė 
p. Gasperienė yra uoli kultūrinės veiklos 
darbuotoja, jau nuo seniai dalyvauja įvai
rių DBLS parengimų organizavime, o taip 
pat ir skautiškoje veikloje.

Naujajai vadovei linkime sėkmės.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Bradfordo Liet. „Vyties“ Klubas Vasa

rio 16 Gimnazijai atsiuntė 150 sv. (Auko
jo: Klubo valdyba — 100 sv., J. Paulaus
kas — 50 sv.).

Nottinghamo DBLS sk. — 68 sv. (Au
kojo: likutis nuo kelionės — 16 sv., K. Bi- 
vainis — 5 sv., Z.M. Klumbai — 5 sv., n. 
Pučinskienė — 5 sv., p. Bielevičius — 5 
sv., J. šukaitis — 5 sv., J. Viliūnas — 5 
sv., P. Anužis — 3 sv., J. Kičas — 3 sv., 
A. Gudliauskas — 2 sv., P. Štokas — 1.50 
sv., kiti smulkesni aukotojai).

Visiems nuoširdi padėka.

Bradfordas
J.E. VYSKUPO P. BALTAKIO, O.F.M. 

VIZITAS

Birželio 7 dieną, 2 vai. pjp., šeštadienį, 
Šv. Onos bažnyčioje, Vyskupas atnašaus 
Šv. Mišias, pravesdamas dvasinį patarna
vimą atsilankiusiems, o po pamaldų Vy
ties klube bus Vyskupo priėmimas —• ben
dri pietūs apie 4 vai. p.p.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašome 
užsirašyti pas Bendrijos narį p. R. Kara
lių.

Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti 
pamaldose ir klube.
Vyties Klubo Valdyba ir L.K. Bendrija

Manchesteris
VYSKUPAS MANCHESTERY

J.E. Vyskupas P. Baltakis lankys Man- 
chesterio lietuvius birželio 8 dieną, sek
madienį.

Sekmadienį 1 vai. p.p. šv. Mišios St. 
Chad's bažnyčioje, po pamaldų, 3 vai. p.p., 
pietūs su Vyskupu Manchesterio lietuvių 
klube. Kas norėtų pietuose dalyvauti pra
šome užsirašyti.

Užsirašyti pas kan. V. Kamaitį arba 
pas Ant. Jalovecką lietuvių klube. Kaina 
asmeniui 6 sv. sumokama užsirašant.

M.L.K. Bendrija

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas birželio mėn. 14 d., šeštadie
nį, 4 vai. p.p., Mostono kapinėse rengia

Išvežtųjų minėjimą,
kur prie lietuvių paminklinio kryžiaus 
bus padėtas vainikas ir atlaikytos religi
nės apeigos.

Visi Manchesterio ir apylinkės tautie
čiai maloniai kviečiami minėjime daly
vauti.

M.L.K. Komitetas

AUGSBURGO LIETUVIŲ 
KRYŽIUS

Augsburgo lietuvių kryžiaus sta
tymo komitetas praneša, kad nuo 
š.m. vasario mėn. 26 d. iki gegužės 
mėn. 13 d. yra gautos šių asmenų 
aukos: 200 dol. — Apol. Varnelis, 
G. ir K. Trečiokai; 100 dol. — K. 
A. Juškevičius; 50 dol. — V. Bane- 
lis; 30 dol. — A. Šilbajoris; 25 dol.
— J. Vitėnas, G. Musteikienė; 20 
dol. — A. ir S. Petokai, C. Sadeika, 
Butkių šeima, A. Dėdinas; 15 dol.
— šametauskas (visi JAV), R. A. 
Bričkus (Kanada), J. Račius, P. 
Gaučys, M. Guobužienė; 5 dol. — 
L. Baltušis (visi JAV).

Savo testamente a.a. kun. A. Ru- 
bikas Augsburgo kryžiui paliko 
1.000 markių.

Už aukas statybos komitetas nuo
širdžiai dėkoja. Malonu butų, kad 
dar daugiau buv. Augsburgo sto
vyklos gyventojų atsilieptų į musų 
prašymą, siųsdami čekius: Med. 
Di. A. Laukaitis, Friedberger Str. 
119, 8900 Augsburg, W. Germany.

K. Baronas
Sekretorius

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VEIKLA

Balandžio 27 d., Chicagos Šaulių Namų 
salėje, įvyko klubo pusmetinis susirinki
mas. Apie klubo veiklą išsamų pranešimą 
padarė pirm. Anatolijus Lakas. Kasinin
kas Kazys Rožanskas trumpai apibūdino 
klubo finansinį stovį. Atvykstančiam iš 
Londono Algiui Kuliukui į Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo jaunimo premijos 
1.000 dol. įteikimą, nutarta, kad J. Jokub- 
ka pasveikins A. Kuliuką klubo valdybos 
vardu, įteikdamas 100 dol. auką paskati
nimui lietuviškos veiklos.

Toliau sekė susirinkimo antroji dalis — 
Motinos Dienos minėjimas. A. Lakas šil
tu žodžiu pasveikino klubo motinėles, ku
rioms jų garbei buvo prisegtos gėlės. Pla
čiai apibūdinęs pasaulio motinos pasiau
kojimą, meilę savo šeimai ir vaikams, 
pabrėžė, kad didžiausios ištvermės ir kan
čios yra pareikalavusi lietuvės motinos 
buitis.

Meninėj daly — A. Lako muzikalinė ir 
vokalinė harmonija; kanklių garsais per
duota A. Vienažinskio „Kur tas šaltinė
lis“; A. Lako — „Mama, o kankine Sibi
re“, „Tėvynės ąžuolai“; Epilogas — „Laiš
kas motinai“:

„Didžiuliuos miestuos man bebuvojant, 
Laivais keliavus per marių plotus, 
Jaučiu, motule, tu nežinojai,...
Kad tavo meilė namo viliotų“...

A. Mituva

Derby
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio mėn. 7 d. DBLS-gos Derby 
skyrius rengia tragiškų

Birželio mėn. įvykių minėjimą.
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Charnwood Str. Denby, 6 vai. 
vak.

Po minėjimo bus susirinkimas, kur bus 
pranešimas iš S-gos bei B-vės Suvažiavi
mo, svarstoma numatomo didelio masto 
Sąskrydžio Derbyje suruošimas bei kiti 
svarbūs reikalai.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius 
bei svečius maloniai kviečiame į minėji
mą bei susirinkimą gausiai atsilankyti.

Sk. Valdyba

W olverhamptonas
VARDINIŲ POBŪVIS

DBLS Wolverhamptone skyrius birže
lio 21 dieną, 6 vai. 30 min. vak., Ukrainie
čių klube, Merridale Str. West (netoli nuo 
turgavietės) rengia Antanų, Jonų, Petrų 
ir Povilų vardinių pobūvį — vakarą.

Programą išpildys Nottinghamo „RŪ
TA". Po programos šokiai, grojant Coven- 
trio orkestrui. Bus turtinga loterija, veiks 
geras baras, šilti ir šalti užkandžiai. Pa- 
laikykim lietuviškas vardinių tradicijas 
— ne vien tik gimtadienius.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilan
kyti pas mus.

Skyriaus valdyba

SODYBAI REIKALINGAS 
VIRĖJAS/A

Lietuvių Sodybai reikalingas virė- 
jas/a. Atlyginimas ir darbo sąlygas 
pagal susitarimą.

Rašyti:
Sodybos Vedėjas, 

Headley Park, Picketts Hill, 
Nr. Bordon, Hants, 

GU35 8TE
Telefonuoti: 04203 2810

TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR MUZIKOS 
KONCERTAS

Jaunimo tautinių šokių grupė „Lie
tuva“ rengia tautinių šokių ir muzikos

KONCERTĄ.
Programoje dalyvaus ir latvių jau

nimas.
Koncertas įvyks birželio 7 d., šeš

tadienį, 7 vai. vak., Ukrainiečių klube, 
79 Holland Park Ave., London, W.ll.

Po koncerto bus šokiai. Veiks bufe
tas.

Kviečiami visi — jauni ir seni. Įėji
mas 2 sv.

Savo atsilankymu paremsite jauni
mo veiklą.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDIS

D. Britanijos lietuvių sąskrydis 
įvyks rugpjūčio 23 d. Derbyje — mo
dernioje Assembly Rooms salėje, Mar
ket Place. Rengėjai DBLS C.V. ir 
Derby skyrius.

Meninę programą atliks mūsų vieti
nės pajėgos ir svečiai iš Vokietijos — 
žymūs estradinės muzikos menininkai 
NELĖ ir ARVYDAS PALTINAI.

Prašom ruoštis tam dideliam vaka
rui ir gausiai atsilankyti.

VOKIETIJA
VARGONŲ KONCERTAS HAMBURGE

Po ilgesnės pertraukos ir vėl gegužės 
25 d., 16 v., Šv. Therese bažnyčioje, Ham
burge, įvyko prof. Dr. Vytenio Vasiliūno 
vargonų koncertas.

Po lietuviškų pamaldų, kurias atnašavo 
dr. Tėv. Konstantinas Gulbinas, nes mūsų 
dek. kun. Vaclovas šarka ir vėl pateko į 
ligoninę, bažnyčia prisipildė ir vokiečių 
dalyvių, nes koncertas buvo išreklamuo
tas.

Prof. dr. V. Vasiliūnas atliko Johann S. 
Bach, Franz Liszt, Juliaus Juzeliūno 
(šią Vargonų simfoniją Juzeliūnas kaip 
tik yra paskyręs V. Vasiliūnui) ir Kean 
Langiais kūrinius. Vargonų koncertas už
sitęsė daugiau valandos. Publika buvo la
bai patenkinta ir entuziastiškai plojo at
likėjui, kas bažnyčioje nelabai įprasta, 
Hamburge įvyksta ir dažniau vargonų 
koncertai. Tad vokiečiams nėra naujiena, 
bet jie yra dideli muzikos mėgėjai.

Po koncerto buvo pasivaišinimas. Ypa
tingai svečiai gardžiavosi lietuvišku ku
geliu ir cepelinais, kuriuos pagamino K. 
Nejienė kitų šeimininkių padedama.

I. Sragauskis

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Palyginant per trumpą laiką labai pa
gyvėjo Bad-Zwischenahn lietuvių apylin
kės veikla. Nežiūrint vyresnio amžiaus, 
pirmininkas V. Fedaravičius sugebėjo su
aktyvinti lietuvių veiklą, dažnai kviečia 
sueigas, kurias apvainikuoja lietuviško
mis pamaldomis, kurias atlaikyti atvažiuo
ja nenuilstamas dekanas kun. V. šarka. 
Mišioms susirenka apie 50 žmonių.

Kun. V. Šarka po daug iškentėtų opera
cijų, nelaukdamas galutino sustiprėjimo 
ir pasveikimo, važiuoja apie 120 km iš 
Hamburgo atlikti misijų darbą, paguosti 
tautiečius, ir net pats prisideda prie ren
giamų pobūvių bei sueigų. Lietuviai, tu
rėdami gerą vardą pas vietos katalikų 
kleboną kun. Bonk, gali naudotis parapi
jos sale visai nemokamai.

Apylinkės valdybą, persitvarkiusią 
prieš pusantrų metų, sudaro: pirmininkas 
Fedaravičius, reikalų vedėja P. Anevičie- 
nė ir kasininkas S. Mackevičius.

A.P.

PAMALDOS
Bradforde — birželio 7 d., 14 vai., —- 

vysk. P. Baltakis.
Nottinghame — birželio 8 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — birželio 8 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Northanrptone — birželio 8 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne.
Manchesteryje — birželio 8 d., 13 vai., 

— vysk. P. Baltakis.
Huddersfielde —- birželio 22 d., 13 vai., 

St. Joseph's bažn.
Manchesteryje — birželio 29 d., 12.30 v.

ROŽINIS
Rožinis — birželio 7 d., 4.30 vai. p.p., 

prie švč. Sakramento, 24-26 Meriadale 
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta 
pasiekiama iš miesto centro autobusais 
Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye Infir
mary.

Birželis — Lietuvos tragedija. Melsi
mės už Lietuvos išvežtuosius ir kalinamus.

N. Narbutienė

STOVYKLAI ARTĖJANT
Sese ir broli,
„Draugystėn žygiuojam. 
Linksmai uždainuojam. 
Stovykloje smagu!
į ratų sustoję,
Draugystę kartojam
Prie degančių laužų“.
Skautiškos stovyklos ir skautiškas 

bendravimas atviroje gamtoje yra vie
na svarbiųjų sąlygų mūsų skautiškajai 
kokybei ir gyvybei. Bendraujant suku
riamos broliškos ir seseriškos pažintys, 
naujos nuotaikos, natūralus entuziaz
mas, pasididžiavimas artimai išgyvent 
judėjimo, plačios skautiškos šeimos 
nuotaikas. Čia pačiu paprasčiausiu bū
du semiama skautiškoji išmintis. Natū
raliai mokomasi iš gamtos, vieni iš ki
tų. čia lituanistikos instruktorės ir 
instruktoriai moko lietuvių kalbos, 
giesmių, dainų. Mokomės praktiškų 
skautiškų darbų ir dalinamės skautiš
kom žiniom.

Ypač naudinga ir prasminga, kai iš 
visų kampelių suvažiuoja skalaujan
tis jaunimas į bendrą skautų ir skau
čių vasaros stovyklą, sudarydami vie
ną skautišką šeimą, kur miškų ramy
bė, paukščių giesmės, saulės šiluma, 
medžių ošimas, gėlių kvapas, vėjo 
džiaugsmas ir lietingų dienų gaivumas 
pripildo stovyklautojų širdis. Ir tai 
teikia stiprybės per visus metus tarnau
ti skautybės idealams.

Tad, sese ir broli, dar kartą prime
name, kad mūsų skautiška stovykla 
įvyks liepos 26 — rugpjūčio 3 d., Lie
tuvių Sodybos kalnelio beržynėlyje.

Kviečiame kuo gausiau visus daly
vauti pamiltoje stovykloje. Kviečia
mas ir neskautaujantis jaunimas nuo 
7-14 metų. Stovyklos mokestis 25 sv.

Į stovyklą atvyks Vasario 16 gimna
zijos „Aušros“ tunto, Škotijos ir Ang
lijos sesės ir broliai. Tikimasi svečių 
iš JAV.

Praeitį minime žodžiais, ateitį ku
riame darbais, o dabartį įrodome gy
venimu.

Budėkime, v.s. J. Maslauskas
PADĖKA

Dėkojame dail. M. Barėnienei, skautų- 
čių lietuvių kalbos mokytojai, už parašy
mą trečios dalies knygutės apie Lietuvą 
— „Lithuania 3“.

BARBEKAS
SO D YBOJE

Birželio 20 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvių Sodyboje rengiamas

BARBEKAS (BARBECUE).
Programoje lietuvis kaubojus Bro

nius Juknevičius (Memphis Short) su 
savo Grand Canyon muzikantais.

Vaišės: kepsniai tiesiai nuo iešmo.
Įėjimas 4 svarai.

Mielai kviečiame atsilankyti ir links
mai praleisti vakarų Lietuvių Sody
boje.

■*★*★**★★★***★★**★*******★**★*
„MŪSŲ PASTOGĖ“

IEŠKO REDAKTORIAUS
Australijos savaitraštis „Mūsų Pasto

gė“ ieško naujo redaktoriaus-rės.
Redaktorė Rita Juzėnaitė-Ormsby iš pa

reigų pasitraukia nuo rugpjūčio mėnesio. 
Ji išvyksta iš Australijos.
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