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SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖJIMAS
D. BRITANIJOJE

Papildomuose rinkimuose į parlamentą
Warringtono apylinkėje (D. Britanija),
kur pirmą kartą savo kandidatą išstatė
naujoji socialdemokratų partija, abi di
džiosios politinės partijos (darfbiečiai ir
konservatoriai) nustojo daug balsų.
Pramoniniame Warrington mieste, kur
Darbo partija pravesdavo savo kandida
tus su 10,000 balsų dauguma, liepos 16 d.
rinkimuose ta dauguma nukrito iki 1,759
balsų. Darbo partijos kandidatas gavo
14,280 balsų, socieldemokratų (Roy Jen
kins 12,521 ir konservatorių — 2,102.
Tie rezultatai rodo, kad būsimuose vi
suotiniuose rinkimuose į Britų parlamen
tą, naujoji socialdemokratų partija koali
cijoje su liberalais, galės laimėti rinki
mus. Tuo būdu, kairėn pakrypusiai Dar
bo partijai sumažės galimybės patekti val
džion.

Nauji suvaržymai
Paskutiniu metu sovietų valdžia imąsi
įvairių priemonių suvaržyti savo piliečių
kontaktus su atvykusiais kitataučiais ir
turistais. Išleistas naudas įstatymas, ku
riuo nustatomos priežastys, dėl kurių at
vykėlis gali būti išmestas iš Sov. Sąjun
gos. Be to, pagriežtintas ir chuliganizmo
įstatymas, kurį lengviau pritaikinti savo
piliečiams, palaikantiems ryšius su kita
taučiais. Tuo pačiu sovietų piliečiai, ku
rie dinba kitų valstybių ambasadose ar
kitose įstaigose, įspėti laikytis tilk darbo
kontaktų. Tie, kurie buvo įtarti glaudesniais santykiais, turėjo palikti savo dar
bus.
Nutarta sustiprinti fdeologin'į budrumą
ir kovoti prieš Vakarų propagandą, o tai'p
pat užgniaužti įsigalėjusią juodąją rinką,
kurion įvelta turistai ir ypač trečiojo pa
saulio valstybių ambasadų tarnautojai.
Kitas įstatymas, kuris nustato kitatau
čių teises Sov. Sąjungoje, buvo paskelb
tas Vyr. Soviete, ir kitais metais pradės
veikti. Tačiau maža kitataučių bendruo
menė, kuri visą laiką sekama KGB ir ki
tų administracinių organų, nedaug nau
dosis to įstatymo teisėm. Ten nusakoma,
kaip gauti vietinį darbą, nemokamą gydy
mą ar pigias keliones.
Naujasis įstatymas kreips dauyiau dė
mesio į priežastis, kuriom būtų lengviau
nubausti ar ištremti atvykėlį. Pavyzdžiui,
netinkamas elgesys, nesiskaitymas su vie
tos papročiais, nesantaikos kėlimas gyven
tojų tarpe, antisovietinė propaganda ir
kt. Taip pat kitos valstybės pilietis gali
būti išvarytas, jeigu jis gresia valstybės
saugumui ar viešajai tvarkai, arba nusi

PASAULYJE

deda muitinių tvarkai, pinigų įvežimui,
ar kitaip sulaužo sovietinį įstatymą.
Vienas skyrius nustato keliauninkų ju
dėjimą ir dokumentaciją. Prasižengusieji
atsako kriminaliniame teisme.
Smulkiau suskirstant esamąsias prakti
kas ir pritaikant joms teisių statusą, yra
'lengviau nustatyti prasižengimus ir įmanama greičiau tai panaudoti prieš kita
taučius.
Įstatymas ateina tuo laiku, kai nauji
vidaus nuostatai didina viešąją drausmę
ir varžo sovietinių piliečių kontaktus su
iš užsienio atvykusiais žmonėmis.
Skyriuje apie chuliganizmą yra para
grafai, kuriais, už viešą keikimąsi Ir tvar
kos ardymą, baudžiama 15 dienų arešto,
be teismo ir be apeliacijos teisių.
Kitataučių judėjimo krašte sekimas
pertvarkytas, pakeičiant automibilių nu
merių lenteles. Anksčiau jos buvo juodai
ant balto. Daibar diplomatams įvestos rau
donos, o žurnalistams geltonos lentelės.
Tuo būdu milicijai lengviau atskirti.
Naujos muitinės taisyklės draudžia, be
specialaus leidimo, iš krašto išvežti meno
kūrinius, ar bet kurioj kalboj knygas,
spausdintas prieš 1975 metus. Į tai ypač
griežtai žiūrima: buvo atsitikimų, kad ki
tataučiai turėjo palikti paveikslus, ku
riuos patys nupiešė.

— Britų užs. reikalų min. lordo Carringtono planai Afganistano klausimu,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
nesusilaukė sovietų pritarimo Gromyko
teto Tarybos posėdis įvyko gegužės 30 d.
pareiškė, kad jie „nenuosaikūs“, tačiau
Čikagoje, Amerikos Lietuvių Tarybos pa
tolimesniems pasitarimams durys dar nė
talpose. Tarybos posėdžiui pirmininkavo
ra uždaros.
Juozas Skorubskas, Lietuvos Socialdemo
— Pirmą kartą JAV istorijoj, prez. Reakratų Partijos atstovas ir sekretoriavo
ganas paskyrė moterį teisėją S. O'Connor
Jonas Jurkūnas, Lietuvos Laisvės Kovo
į krašto Vyriausią teismą.
tojų Sąjungos atstovas. Šalia nuolatinių
— Italijos naujasis min. pirm. G. S'patarybą sudarančių atstovų posėdyje daly
dollni (respublikonas) paskelbė savo 5
vavo kaip svečias Amerikos Lietuvių Ta
partijų (Komunistai neįeina) koalicinės
rybos pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas
vyriausybės programą, kurioje ypatingas
ir Vliko Valdybos vicepirmininkas Liūtas
dėmesys kreipiamas kovai su teroristais,
Grinius.
ekonomijas pertvarkymui ir žmonių gyve
nimo lygiui pakelti. Laike paskutiniųjų
Posėdį atidarė pirmininkas Skorubskas
35 metų tai pirmutinis min. pirmininkas
paaiškindamas, kad posėdžio vieta buvo
ne krikšč. demokratas.
pakeista Lietuvių Operai prašant, nes
— Irano valdžia uždarė Reuterio žinių
šiai nepavyko rasti tinkamos vietos šios
agentūrą Teherane. Prancūzų žinių agen
dienos numatytai repeticijai. Po darbo
tūra dar kol kas palikta, o kitų valstybių
tvarkės priėmimo buvo perskaitytas pe
LENKIJOS iKOM. (PARTIJOS
jau seniai iškraustytos, apkaltintos šni
reito tarybos posėdžio protokolas. Stasio
KONGRESAS
pinėjimu.
Žadeikio, Lietuvos Ūkininkų Partijos at
Lenkijos
komunistų
partijos nepapras
— Anglikonų Bažnyčios vyriausias si
stovo, parašytas protokolas buvo gana il
nodas nutarė išsiskyrusiems leisti bažny
gas, bet išsamus ir buvo priimtas be pa tas kongresas, prasidėjęs liepos 14 d. nu
čioje tuoktis antrą kartą. Tačiau dar nė
taisų. Toliau sekė Tarybos pirmininko tarė pašalinti’ iš partijos buv. lyderį Ed.
ra nustatyta, kokios aplinkybės ir sąly
Skoruibsko pranešimas. Pirmininkas pain Giereką, buv. min. pirmininką Babiuchą
gos bus pritaikytos tam leidimui.
formavo, kad savo kadencijos metu, lan ir kelis kitus vadovaujančius komunistus.
— V. Vokietijos pramonės eksportų už
kydamasis Washingtone, aplankė valdy Kongreso delegatai buvo išrinkti demo
sakymas per praėjusį gegužės mėn. krito
bos raštinę ir turėjo neformalų pasitari kratiniu būdu ir, pirmą kantą istorijoje,
10%.
mą su keliais valdybos nariais ir visuo kongreso disksijose delegatai galėjo lais
— Britų Fordo automobilių fabrikai pa
menės veikėjais. Pasitarimas buvo priva viau pasisakyti.
Ką tik išleistas naujas potvarkis, drau- kels savo Fiesta modelio produkciją nuo
taus pobūdžio ir jokių nutarimų nepada
džiąs visiems atvykėliams, išskyrus dip 200 iki 350 mašinų per dieną. Tai vienas
DABARTINIAI ĮVYKIAI LENKIJOJE
ryta.
lomatus, turėti pakeičiamuosius valiutos populiariausiųjų Fordo gaminamųjų mo
LKDS
Centro
Komitetas
birželio
5
d.
Vliko Valdybos pranešimą padarė jos
kuponus. Tai padaryta, norint sustabdyti delių, užimąs trečią vietą (po Cortinos ir
vykdomasis vicepirmininkas Liūtas Gri buvo surengęs politinę vakaronę. Kalbė
sovietų
piliečius naudotis užsieniečių Escorto).
nius. Jis paminėjo, kad valdybos raštinė, jo Amerikos lenkų veikėjas Roman Pukrautuvėmis.
— Buvusio Argentinos prezidento Pe
cinski,
buvęs
14
metų
JAV
kongresmanas,
kukli, bet kad nuo įsikūrimo ji pasipildė
rono našlė Marija Estela Peron, po 5 m.
lentynų skaičiumi, raštus dauginančia šiuo metu Čikagos miesto aldermanas ir
namų arešto, paleista, tačiau be teisės
mašina, magnetofonu ir kitais techniškais Amerikos Lenkų Kongreso pirmininkas.
PARDAVĖ RUSAMS (PASLAPTIS
KOVA SU RIAUŠĖMIS BRITANIJOS veikti krašto politikoj.
pagerinimais. Toliau pranešė, kad valdyba Roman Pucinski, būdamas kongreso ko
MIESTUOSE
— Prez. Reaganas prašė JAV Kongreso
Floridoje, JAV, buvo suimtas buv. pus
ruošia keturis memorandumus: Molotovo misijos pirmininkas, nustatė Katyno žu
Praeitą savaitę riaušėms Britanijos patvirtinti dviejų branduolinių reaktorių
-Ribentropo susitarimo neteisiškumo rei dynių kaltininkus. Jo šeima turi radio karininkis Joseph Helmick, kuris yra kal
kalu, Pabaltijo valstybių kalinių klausimu stotį, kuri yra palanki lietuviams ir daž tinamas pardavęs Sov. Sąjungai už 131 miestuose išsiplėtus vid. reikalų minist ir uranijaus kuro pardavimą Egiptui, ku
tūkst. dol. Amerikos karinius šifrus. Be ras William Whitlaw pasakė parlamente, ris pasižadėjo leisti Tarptautinei Bran
(lietuviai ne Sovietų Sąjungos piliečiai), nai informuoja apie padėtį Lietuvoje.
žmogaus teisių klausimais ir Madrido kon
Kalbėtojas patiekė išsamią dabartinių to kaltinamasis už nuopelnus gavo Sov. kad policijai bus suteiktos papildomos duolinės Energijos Komisijai daryti patik
priemonės kovai su tvarkos ardytojais. rinimus, kad tai nebūtų panaudota atomi
ferencijos reikalais. Gautas iš Australijos įvykių Lenkijoje analizę. Asmeniškai jis Sąjungos pulkininko laipsnį.
Suimtiesiems ir nuteistiems laikyti bus nių bombų gamybai.
Nusikaltimą
jis
padarė
tarnaudamas
min. pirm, atsakymas į ankstyvesnį me yra pažįstamas su šventu Tėvu, taip pat
panaudoti kariški barakai, nes kalėjimuo
— Musono lietūs, nuo kurių priklauso
morandumą su patarimais kaip pagerinti su antisovietinės Solidarumo unijos vei JAV kariuomenėje 1963 m. Paryžiuje.
se
trūksta
vietos.
Indijos
derlius, šiais metais laiku prasi
veiklą prieš okupantą. Anglų kalba išleis kėjais, ypač su jos pirmininku L. Walensa.
Policijos sustiprinimai bus siunčiami dėjo. Tikimasi gero derliaus.
ta dr. J. Pajaujo knyga apie genocidą Lie
PABĖGO IŠ RUSIJOS
Aldermano nuomone, sovietai turi per
į tas vietas, kur vyksta riaušės. Pagal rei
— Gegužės mėn. 425 pasaulio prekybi
tuvoje. Valdybos pirmininkas dr. K. Bo daug bėdų, kad šiuo metu rizikuotų su in
Liepos 15 d. Austrijos - Vokietijos sieną kalą, policija gaus vandens švirkštus, ko nio laivyno laivai neturėjo darbo. Naftos
belis paruoš atsišaukimą Berželio įvykių vazija į Lenkiją. Invazijos atveju lenkai peržengė 3 Sovietų moterys su. dviem vai
40 metų sukakties minėjimų reikalu. Vli pasipriešintų. Netiesa, kad lenkų armijos kais ir paprašė politinio prieglobsčio. Vo kie yra naudojami užsienyje. Vanduo bus pertek.lus ir sumažėjusi paklausa, 125
nudažytas, kad lengviau būtų susekti nu tankerius pririšo uostuose.
ko valdyba seka naujos JAV valdžios dar karininkai esą rusai.
kiečių policijai dar neaišku, kokiu būdu sikaltėlius. Kur reikalas, policija gaus
— Londono Christie's varžytynėse par
bus ir veiksmus. Ypatingai stelbi žmogaus
Solidarumo unijos atsiradimas yra pa moterys atsirado Austrijoje.
šarvuotus automobilius ir šautuvus su duotas už 300.000 sv. Rembrandto raudo
teisių klausimą, nes jau dabar matosi nau sėka visos eilės įvykių: lenkų tautos ne
plastikinėmis kulkomis, kokios yra nau na - balta kreida atliktas Kleopatros pie
jos administracijos skirtinga pažiūra. Už pritarimas komunizmui, tautos religingu
NUTEISĖ RUSŲ DISIDENTŲ
dojamos šiaurės Irlandijoje. Policinin šinys.
siminė ir apie Tautos Fondo suvažiavimą. mas, kard. Višinskio tvirta laikysena,
Maskvos teismas nuteisė Iriną Grivni- kams bus išduoti ugniai atsparūs rūbai Ir
— Japonų min. pirm. Suzuki tarsis su
Priminė, kad antri metai iš pilės Tautos kard. Woitylos išrinkimas popiežium.
ną,
35 m. amžiaus Sovietų pilietę 5 me stipresni šalmai. Bus leista naudoti CS prez. Reaganu dėl savo krašto gynybos
Fondo pajamos rekordinės. 1980 metų iš Karid. Višinskiu! mirus, rusai, paskaitinin
tams tremties už dalyvavimą disidentų dujas miniai sklaidyti.
reikalų, kurie neseniai buvo iškelti aukš
laidos prašoko pajamas trijų tūkstančių ko nuomone, būtų drįsę susitvarkyti su
veikloje.
Ji
buvo
kaltinama
šmeižusi
So

tųjų JAV karininkų ir įvertinti labai men
dolerių suma. Pereitais metais būtų tiek Lenkija, bet susilaikė, kad lenkai turi sa
IRANE ŠAUDO OPOZICIONIERIUS
kai.
daug neišleista, jei nebūtų reikėję vykti į vo tautos gynėją švento Tėvo Jono Pau vietų Sąjungą, nes rinko medžiagą apie
Vis daugiau opozicionierių Irano isla
— JAV numato padidinti savo kariuo
Madrido konferenciją. Procentaliai JAV liaus II asmenyje. Lenkų vienybė buvo psichiatrijos. piktnaudžiavimą politiniams
miškai, valdžiai yra suimama ir sušaudo menę. šiuo metu kariuomenėj tarnauja
gyveną lietuviai mažiau prisideda prie pademonstruota kard. Višinskio laidotuvė tikslams.
ma įvairiose Irano vietose. Teherane bu aipie 800.000. Kalbama, kad gali būti įves
Tautos Fondo aukų sutelkimo. Tautos Fon se. Kardinolas buvo palaidotas dalyvau
vo
sušaudytas pramoninkas Karim Dast- ti privaloma karo tarnyba.
PABĖGO
(VERTĖJAS
do valdyba praplėsta su teise kooptuoti jant šimto tūkstantiniai miniai ir lenkų
— Zimbabvės finansų ministeris įspėjo
Graikų kalbos profesorius, kuris atva malchi ir kiti 28 buvusio prezidento Banidaugiau narių. Tautos Fondo taryba nu komunistų partijos didiesiems.
buvusį Rodezijos min. pirmininką Smitą
žiavo su Vengrijos min. pirm. G. Lazaru Sadr šalininkai.
tarė pagyvinti savo veiklą ir savo posė
Paskaitininkas Roman Pucinski parodė į Atėnus, iššoko iš ambasados lango ir
ištrėmimu, jeigu jis skelbs pavojaus gan
džius šauks kas du mėnesius.
savo politinį subrendimą Ir stebėtinai ge paprašė politinio prleglobščio. Jis buvo
MIRĖ IK. TRĘBICKI
dus baltiesiems.
Vicepirmininkas L. Grinius iškėlė lie rą tarptautinės padėties supratimą. Savo
Liepos 13 d. Londone mirė po nelaimin
— Lenkijos Lot oro linijas darbininkai
tuviškoje spaudoje nepalankų Ir kartais puikia iškalba ir taktu patraukė susirin nuvežtas į ligoninę. Jis turėjo būti vertė go atsitikimo žinomas lenkų emigracijos buvo paskelbę 4 valandų streiką, reika
ju
min.
pirmininko
pasikalbėjimui.
net melagingą atsiliepimą apie Vliką. Jis kusių dėmesį). Paskaitininkas išsamiai at
politinis veikėjas Kaziemierz Trębicki laudami patvirtinti jų išrinktąjį naująjį
pats asmeniškai yra atsakęs „Tėviškės 2i sakinėjo į gausius paklausimus ir pasili
vedėją.
ŠŪVIAI JUGOSLAVIJOS AMBASADOJE (84 m. amžiaus).
būriams“ už jų laikraštyje tilpusią ne ko ilgesni laiką asmeniškam pokalbiui.
K. Trębicki buvo nuoširdus Rytų Euro
— Virš Ramiojo vandenyno, sustojus
Nežinomas
įsibrovėlis
įėjo
į
Jugoslavi

tikslingą informaciją apie Vliką. Tuo pa
pos
tautų
bendradarbiavimo
propaguoto

visiems
motorams, JAV keleivinis lėktu
jos ambasadą Bruselyje ir ttlm šūviais su
čiu reikalu skatino Tarybos atstovus atei
ANTISEMITINIAI .IŠPUOLIAI
jas, lenkų — ukrainiečių draugijos pirmi vas krito 13.000 pėdų žemyn, kol pasise
žeidė
Jugoslavų
diplomatą
Blagiją
Anati į pagalbą, reaguoti — rašyti ‘į spaudą.
LENKIJOJE
kioskį. Kartu buvo sužeistas ambasados ninkas ir lietuvių draugas. Jis nuolat da kė vėl užvesti ir nusileisti Honolulu aero
Vasaros atostogų metu Vliko raštinėje
Lenkijoje oficialiai veikia antisemitinė durininkas. Policija nustatė, ginkluotas lyvaudavo Vasario 16 d. ir Birželio minėji drome. Nuodugniai viską ištyrus, nerasta
reikalingas internas — jaunas studentas, organizacija pasivadinusi „Grunvaldo pat
muose bei pamaldose.
motorų užgesimo priežasties.
prašė pagelbėti surasti tinkamą kandida riotine sąjunga“, kurion yra susibūrę Len vyras įėjo į ambasadą kartu su interesan
— Izraelio užimtoj arabų teritorijoj,
tą. Valdyba jau gavo Iš Politinės ir teisių kijos komunistų partijos stalinistai. Anks tais ir vėliau pabėgo.
PALEIDO (IŠ JUGOSLAVIJOS
musulmonų teismo 1 metams kalėjimo nu
komisijos paruoštą naujo statuto tekstą, čiau šį pavasarį ši organizacija suruošė
KALĖJIMO
baustas arabas, kuris Ramadano mėnesio
KOVOS LIBANO ERDVĖJE
kuris bus išsiuntinėtas Tarybą sudaran demonstraciją Varšuvoje, padėjo vainiką
Jugoslavų poeto Gojko Djogo teismo metu viešai rūkė.
Liepos 14 d. Izraelio karo lėktuvai nu byla, kurioje jis buvo kaltinamas priešiš
čių grupių pirmininkams, kad būtų ap „Zionistų teroro aukoms“ ir iš|platino an
— JAV Gynybos departamentas prane
šovė Sirijos MiG naikintuvą pietų Liba ka propaganda, buvo atidėta iki rugsėjo šė kongresui, kad yra pasiruošę parduoti
svarstytas. Sekantis Vliko valdybos posė tisemitinių lapelių.
dis numatytas birželio 6-7 dienomis.
Kitų satelitinių kraštų komunistų par no erdvėje, kur buvo nuskridę bombar mėn. Jugoslavijos telegramų agentūra už 250 mil. dol. ginklų Saudi Arabijai,
Lietuvos Sienų komisijos paruoštą rezo tijos, klaidindami visuomenę, kaltina de duoti palestiniečių pozicijas Damour, Na- Tanjug pranešė, kad jis paleistas iš kalė Jordanui ir Tunisui. Pagal įstatymą kong
liucijas tekstą Mažosios Lietuvos sienų šiniuosius lenkų nacionalistus dėl tų an ameh ir Saadiyat miestų rajone. Sirijos jimo.
resas turi teisę laike 30 dienų pakeistilėktuvas nukrito netoli Sidon miesto.
klausimu perskaitė sekretorius A. Regis. tisemitinių Išsišokimų Lenkijoje,
nutarimus.
Izraelio
aviacija,
kaip
sako
„The
TimPilimtas rezoliucijos tekste pareiškimas:
TERORIZMAS NEAPOLYJE
— Liepos mėn. pradžioj didesni lietūs
mes“, kovoje su Sovietų gamintais MiGVliko Taryba remiasi 1949 m. vasario
VLIKO LAIŠKAS (POPIEŽIUI
Nuo šių metų pradžios Neapolyje ir jo europinėj Sov. Sąjungos daly šiek tiek
ais dar niekad neturėjo nuostolių.
mėn. 2 d. Vliko memorandumu didžio
apylinkėse buvo nužudyta 103 žmonės. pagelbės derliui, nes buvusios sausros pri
Dr. K. Bobelis VLTKO vardu pasiuntė
Teroristai Libano sostinėje, Beirute, Manoma dauguma nužudytųjų buvo au darė daug žalos.
sioms valstybėms nurodančiu kad Mažo Popiežiui Jonui Pauliui II laišką, pareikš
ji Lietuva nuo priešistorinių laikų lietu damas lietuvių susirūpinimą ir užuojautą liepos 14 d. nužudė britų laikraščio „The komis Comorra organizacijos, kuri esanti
Spėjama, kad šiais metais Sov. Sąjun
vių apgyventa turi būti Lietuvos valsty dėl Jo šventenybės nelaimės ir džiaugsmą Observer“ korespondentą Sean Toolan, ku panaši į Sicilijos Mafiją.
gos grūdų produkcija gali kristi net že
ris nakties metu grįžo iš baro į savo bu
bės ribose.
miau 175 mil. tonų.
krizei praėjus. Tarp kitko buvo rašoma:
tą.
VLIKO SEIMAS
— Pasaulio laukinių gyvulių fondas
„Šiuo
metu
skaudžiai
kenčianti
lietuvių
Vliko Taryba, susidurdama su techniš
pranešė, kad kai kurių pavojingų meškų
Vyriausio
Lietuvos
Išlaisvinimo
Komi

kais veiklos trūkumais, nutarė įsteigti Tauta ieško paguodos tikėjime, deda di
SOVIETŲ (ŠNIPAI (MALAZIJOJE
teto metinis seimas įvyks š.m. lapkričio sunaikinimas neturėjo nieko 'bendra su
Tarybos administracinį postą. Einamuose deles viltis į Dievo pagalbą ir Jūsų Šven
Malazijos
užs. reikalų ministerija pa
reikaluose iš pasiūlymų buvo priimtas nu tenybės palankumą Lietuvai ir lietuviams reikalavo, kad trys Sovietų diplomatai- 7-8 dienomis Clevelande. Jau sudarytas britų karališkajai gvardijai kailinių ke
komitetas techniškiems suvažiavimo dar purių tiekimu. Buvo pasklidę gandai, kad,
tarimas, kad Tarybos pirmininkas yra sunkiausiame mūsų istorijos laikotarpy
tuoj pat išvyktų iš Kuala Lumpur. Tuo bams atlikti.
princo Čarlio vestuvių proga, tie kailiai
moraliai įpareigojamas surasti prelegen je“. Laiškas baigiamas lietuvišku posa
pat laiku vidaus reikalų ministerija pa
siunčiami į Londoną.
tu arba pats turi paruošti pusės valandos kiu: „Dieve duok Jūsų Šventenybei svei
— Indijoj mirė apie 400 žmonių, kurie
— Keli šimtai asmenų, daigiausia jau
ELTA aiškino. kad rusų diplomatai užangažavo
paskaitą svarbiais Lietuvos laisvinimo katos ir stiprybės“.
Malazijos politinį sekretorių dirbti jų gėrė nelegaliai pagamintą degtinę. Poli nuolių, kurie praėjusį mėnesį dalyvavo
klausimais ar pasisakyti bendrai dėl tarp
naudai. Jis yra suimtas. Pašalintieji so ciją suėmė 60 asmenų, kaltinamų gami Casablankos riaušėse, nubausti kalėjimo
tautinių įvykių.
AUSTRIJA (PRAŠO PAGALBOS
vietų diplomatai tuoj pat išvyko į Mask nimu ir pardavinėjimu.
bausmėn, siekianciom 'iki 10 metų.
Darbingas posėdis užsitęsė ilgokai. Ta
Austrijos vyriausybė kreipėsi į J.A.V., vą. Tai V. P. Romanov, antras sekretorius
— Nairobi, Kenijoje, universitetas vėl
— Švedų valdžia atmetė malonės pra
rybos narius posėdžio pertraukos metu prašydama įsileisti daugiau Lenkijos paibė Sovietų ambasadoje, G. I. Stepanov, pir pradėjo veikti. Universitetas buvo užda
šymą kalinio, kuris yra paskelbęs bado
pavaišino Lietuvių Socialdemokratų Par gėlių, kurių tūkstančiai yra Austrijos pa mas sekretorius ir Z. L. Chamidulin iš rytas,nes studentai kėlė riaušes ir kovojo
streiką. Jis kalinamas už atsisakymą eiti
tija.
bėgėlių stovyklose.
ekonominio skyriaus.
prieš policiją.
kariuomenėn.
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EUROPOS LIETUVIS

Tarp šviesos ir brutalumo
Lietuva — dainų šalis. Nuo senų laikų
dain'vo ir seni, ir jauni, apdainuodami
darbą, šeimos šventes, rūtų darželi, ves
tuvių dramą ir net mirtį graudžiomis rau
domis.
Su laiku liaudies dainas papildė otiginali rašytojų kūrytoa. Tautosakos paveik-

Gal pasąmonėj ilgėjaus žalumos, kad į
rankas pakliuvo „Vadovas Lietuvos au
galams pažinti“.., ir sudomino gėlytė iš
raiškingu senoviniu moterišku vardu“.
Jos liūdna nuotaika, žalumas ilgesys ir
išskaitytas gėlės moteriškas vardas vero
nika įkvėpė originalų ir įdomų eilėraštį:
Šlaitų veronika,
ąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinig
pūdymų veronika,
pelkių veronika,
šaltinių veronika,
miiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii^
tas, Antanas Srazdas (1760-1833), gerai
verk už mane.
pažinęs paprastų žmonių gyvenimą, kūrė
Žadinti dvasią
varganai liaudžiai eilėraščius, kad juos ne
Porą rinktinių sodrių, gyvenimo prasmę
deklamuotų, o dainuotų:
sprendžiant eilėraščių („Kas — mano li
Ei tu tu tu, strazdelis,
kimas? Gyva kuo gyvybė mana? Sapnai
tujen mandrus paukštelis,
— kas, ir meilė? Kur veda apyblandų ke
kur tu tupėjai lazdynų krūme?
lias?") Lietuvoje parengė Aldona Puišy
Liaudies dainų įkvėptas, savo sukurtas tė, siekdama ,,pažadinti žmogaus dvasią,
daineles, prisitardamas armonika, daina priminti jam tikrąją prasmę“:
vo ir Antanas Vienažindys (1841-1892). Jo
Ak, skubantys vieškeliais broliai ir
daineles kaip ir Strazdo pasSsavimo liau
sesės,
dis, kad ligi šiol sunku nustatyti, kurios
nors mirksnį sustokim po amžių
liaudies dainos iš tikrųjų priklauso vie
svarstyklėm:
nam ar kitam poetui.
ką mylim, ką ginam, kur skubam, kuo
Iš vargo supintas dainas dovanojo žmo
tikim...
nėms ir Pranas Vaičaitis (1876-1901), kad
Poetė, nepaisydama uolių kritikų pa
jos lėktų „iš kaimo į kaimą pas jaunus, stabų, kad didžiosios tiesos apmąstymai
senus“, kad ,,paguostų širdis, nelaimių „įkyri, subanalėja“ (V. Skripka), nesi
sutrintas, nušluostytų ašaras, keltų jaus traukia iš skaudaus jieškojimo kelio ir at
mus“.
virai išsako „tiesos vandens“ ilgesį:
,,Gyvenime, meldžiu tik vieno: neleisk
„Pirmiau pasimokinti“
Tačiau ne Visiems sekėsi kurti poeziją. apakt melu, neleisk apkursti neteisybėj,
Dr. Vincas Kudirka jau 1895 m. „Varpo“ mano dieną, jei bus tuščiavidurė, tu nu
6 nr. pažymėjo, kad ,,ne viskas, kas para leisk. Nuplak erškėčiais — nedejuosiu,
šyta ailėmis, jau yra poezija“. Betgi jis duok tik man atsigert skaidraus tiesos
nekreipė dėmesio į mintį, idėją, pasiten vandens, suvokt padėk, kodėl esu, ar bū
kindamas ritmo ir rimo paaiškinimu:; siu“...
„Neapykantos puodai“
,JJėl to gi, burtininkai ir visi įkvėptieji
vyrai, pirmiau pasimokinkite, kas tai rit
Kai Ed. Selelionis „Vidurdienio atolų“
mas, susipažinkite su ritmikos tiesomis, knygoje dainuoja, kad „komjaunimas dar
patirkite reikalavimus eilių sąskambių, duos man kelialaplį ir jaunystės metus ne
o paskiau rašykite eiles!“
ramius“, kai Al. Dabulskis „Dienovidžio
Vėliau Maironis ištobulino eilėraščių žemėje“ ,,su virpuliu širdy“ Lenino „pa
formą ir pripildė ją brandžių minčių krū veikslą piešia" ar P. Keidošius „Įrašuose“
viu. V. Mykolaitis-Putinas, B. Sruoga itin su „komjaunuoliais senais, komunistais
kreipė dėmestį į poetinius vaizdus, gilią jaunais, ir kartu su vienmečiais šturmuo
mintį, išreiškiančią jų savitą filosofiją ir ja rytojų“, atsimename dr. V. Kudirkos
vidaus pasaulį.
teiginį, jog „ne viskas, kas parašyta eilė
Šiandien poezijai statomi dar didesni mis, jau yra poezija“ ir atsigaivalėjame
reikalavimai: lyrika turinti išreikšti as mąslios poetės drąsiais žodžiais, kuriais
menybės turinį, nes eilėraštyje svarbu „nesugeba žaist“, nes „gyvenimą vieną
ne mintis savaime, o jos gilumas, auten turiu aš. Vienužį. Tesminga peiliu jis. Te
tiškumas, ne jausmas, o jo turinys, ne vi žudo. Tiktai tenevirsta dažais, pridengian
dinis gyvenimas, o tai, kas jame yra gra čiais aklą ir kurčią pakalnių gėlyną, kur
žaus, tikro, būtino, visuomeniškai vertin noksta nuožmios neapykantos šiurpūs
go ir teigiamai (Vikt. Daujotytė „Kas tu nuodai“ (Sugrįžimas iš Sostapilio).
esi, eilėrašti?“)
A. Puišytė, paklausta, kuo paaiškintų
Žinia, nebūtina eilėraščio perkrauti net šį moralinį tiesos kriterijų, jos lyrikos
ir autentiškiausiomis mintimis, — kartais leitmotyvą, nejieškojo dirbtinų dažų ir
slogi nuotaika, gėrio bei grožio ilgesys tiesiog atsakė:
įkvepia poetą. Petro Vaičiūno palikuonė
„Mano kūryba — gyvenimo įprasmini
J. Vaičiūnaitė prisipažino, kad „Veronika mas. Dvasios išraiška, siekiant vidinės
žydi“ eilėraštį parašiusi „per kaitrą mies darnos, autentiškumo. Sielos skaidrinimas
te, kai man buvo liūdna, nematydama jo kūrybos aktu, jos stiprinimas apsispren
kių gėlių, tik akmenis ir įkaitusias sienas. dimu. Todėl moralinis nusistatymas reikš
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mingas visų pirma man pačiai. Suvokimas,
Bernardas Brazdžionis
jog visa palieka neišdildomus pėdsakus,
pačią kūrybą paverčia neatšaukiamu li
SAUKIU AS TAUTĄ
kimu. Praraja tarp žodžių ir darbų, as
meninės atsakomybės išblėsimas — ar ŠAUKIU liš tautą GPU užguitą
tai nėra viena iš rimčiausių dabarties Ir blaškomą, it fudenio lapus,
problemų?“
J naują vieškelį Į Įnaują buitį,
„Kas balta, Įkas juoda“

Šalia žmoniškumo šviesos matydami
„beatodairišką brutalumą“, šalia jieškoji
mo alkio — „abejingą sotumą“, o šalia iš
minties gelmių — „netekusių vertybių pu
tą“, A. Puišytė savo kūrybos filosofiją
aptaria giliai išmąstytais žodžiais:
„Poezija siekia pažadinti žmogaus dva
sią, primint jam tikrąją paskirtį. Estetika
— grožio viešpatija. Etika — gėrio kara
lystė. Ar ne meno uždavinys — sujungti
tuos pradus? Meno spindulys nukreiptas į
tauresnį, subtilesnį žmogų“ (1981 m. „Li
teratūra ir menas“, nr. 18).
Poetė nori ,,spinduliu žengti, o baimę
paniekint“. Kai sujuda prietolandų klo
nyje šešėliai, nemano galvos nulenkti
„prieš bruzdantį nieką“, o abejonėse „šir
dies pasiklausti kas balta, kas juoda“.
Laikydamasi savo kūrybos ne lengvai su
sirastos prasmės, tikisi gyvenimo kontras
tuose surasti atsaką — žiedo stebuklą:
Vienovės du poliai — žarijos ir ledas?
Kontrastų grumtynėj tu, siela, nubusi.
Pravirksi iš džiaugsmo, pagarbinsi,
radus

virš dumblo sužibusį žiedo stebuklą...
(Saulėtekio vigilija)
Šitoks poetės kelias, pagrįstas širdies
balso įsiklausymu, praturtina jos minties
klodus ir atpalaiduoja nuo uniforminio
žongleriavimo. Lyrikė ne tik klausosi sa
vo vidaus balso, bet atvira yra .viršum
pragarmės“ einančiam gyvenimui, ir jos
žodis „lyg dirvoje skylantis grūdas gyvy
bės stebuklo galia sualsuoja“.
Mes dar grįšime prie gyvybės ir jos
stebuklo galios.
A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS įSEIMAS

Gegužės 23-24 d.d. Detroite įvykusiame
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 17-tame
Seime išrinkta nauja S-gos vadovybė:
pirm, inž, Vaclovas Mažeika, nariais —
Mečys Šimkus, Mečys Valiukėnas, Ona
Daškevičienė ir Oskaras Kremeris.
Kontrolės komisija perrinkti: Petras
Didelis, Vytautas Matonis ir Vincas Gruz
dys.
4.000 .DOLERIŲ VLIKUI

Antri metai iš eilės Amerikos Lietuvių
Taryba paskyrė 4.000 dol. Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui. Nuo VLIKo
veiklos Vakarų Vokietijoje iki šių metų
Amerikos Lietuvių Taryba yra suteikusi
VLIKui virš 400.000 dol. paramą.

Kur niekad (šiaurūs vėjai neužpūs.
šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį (prie gyvos širdies,
Kad tamsiame ‘vidurnakty (nežuvę
Pakiltų rytmečiui įgyventi ir žydėt.

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
Uždekit naują ugnį širdyse,
Vergams (palikit vargo naktį klaikią! ,—
Šaukiu laš, Jūsų protėvių dvasia.
šaukiu jis .tautą, žemės įpėdoj gyvą
Ir vyturėlio rytmečio (maldoj
Ir 'žydinčią, kaip žydinčių alyvų
Papyvesio sodybose žiedai.
Šaukiu (pavasario Ipilkų vagų lartoją >—
Tegu lig saulės kyla jo daina!
Tegu laukai, tegu Imiškai kartoja:
Gana tulžies, gana mirties, (gana!..

Su lietuviais
įįasaulyje
ČIURLIONIS ANGLIŠKAI

Amerikos knygų leidykla, kuri 1980 m.
išleido A. E. Senno knygą anglų kalba
apie dr. Joną Basanavičių, šiais metais
išleido tos pat serijos knygą apie kitą žy
mųjį lietuvi}. Tai trijų autorių: Alfred
Erich Senn, John C. Bowit ir Danutės
Staskevičiūtės knyga aipie žymųjį mūsų
dailininką ir muziką M. K. Čiurlionį —
M.K. ČIURLIONIS: 'MUSIC OF THE
SPHERES.
Knygoje tarp kitko sakoma, kad Čiur
lionis buvo tiek žinomas dar prieš pirmą
jį pasaulinį karą, kad jo garbei buvo pa
vadinti Franco Josefo salose esantieji kai
nai, pagal kūrinį Tyluma.
Knygą išleido: Oriental Resarch Part
ners, P.O Box 158, Newtonville, MA 02160,
U.S.A. Knygos kaina 9 dol.
MIRTIS LAGERIUOSE IR TREMTYJE VERTA DĖMESIO KNYGA

Birželio mėn. 6 d. pasirodė nauja kny
ga. Autorius — Sibiro kankinys Jonas
Kreivėnas, išleido redakcinė komisija,
spausdino M. Morkūno spaustuvėje Čika
goje. Knygos sutikimas įvyko Tautiniuo
se Namuose Čikagoje. Iškilmėm vadova
vo LKDS Centro Komiteto narė ■ žurna
šaukiu vardu aš jūsų (vargo žemės,
listė Ramunė Tričytė, o knygą apibūdino
Ba'su {piliakalnių, Ir (pievų, ,ir (miškų f—
vicepirmininkas Pranas Povilaitis. Tai tik
Nekeršykit, (kad keršto (kraujo (dėmės
rai vertingų autoriaus atsiminimų pynė
Nekristų (prakeiksmu ant jūs (vaikų 'vaikų. apie pirmą Lietuvos okupaciją, sovietų
įsitvirtinimų krašte, suėmimus, tardymus,
Šaukiu |iš įimžių: ateities yievertas,
trėmimus, autoriaus išgyvenimus Sibiro
Kas (dabarties (nedrįso (tautai nešt,
sunkių darbų stovykloje, tremtyje Ka
Kas posūnių žaizdas širdy atvertas
zachstane ir pokarinėje sovietų okupuoto
Išdegino liepsna (veidmainiškos (ugnies.
je Lietuvoje.
Knyga pasirodė birželio mėnesį kada
Šaukiu (balsu tėvų dievų (ramovės
išeiviai prisimena 40 metų sukaktį nuo
Ir jūsų (krikšto atgaila šviesia:
prasidėjusių masinių lietuvių trėmimų.
Stovėkit amžiais čia (tvirti, |kaip 'saulė
Ši knyga kaip tik kalba apie mūsų brolių
stovi! •— Sibiro kankinių likimą ir turėtų būti per
šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.
skaityta kiekvieno lietuvio išeivio. Tai ne
novelė, bet tikrai sunkiai įsivaizduojami
1941 (metai
nekalto žmogaus išgyvenimai.
Šaukiu aš darbo rankų milijonus
Įsupt /naujam darbymečiui varpus,
Į laaujo džiaugsmo (klėtis, (naujo darbo
kluonus.
Ne įkalinto namus, (ne liūnus, (ne (kapus.

DOVANA MOKSLO ĮSTAIGAI

Atsiusta paminėti

DDLS Centro Valdyba padovanojo Cen
tre for Information on Language Teach
Moteris Nr. 3, 1981 m. gegužė-birželis. ing bibliotekai Londone lietuvių kalbos
Lietuvių moterų žurnalas. Toronto, Kana žodynų ir vadovėlių rinkinį.
da.
šį biblioteka yra pasaulinio masto cen
Elta-Press Nr. 5-6, 1981 m. gegužė-bir
tras kalbų mokymo srityje.
želis. Eltos informacijos Italų kalba. Red.
V. Mincevičius, Roma.
A. (ŠKĖMOS ,,ŽIVILĖ“ LOS (ANGELES
SCENOJE
Technikos Žodis Nr. 2, 1981 m. Techni
Los Angeles lietuvių teatro mėgėjai,
kos darbuotojų žurnalas. Šis numeris skir
tas žurnalo 30 metų sukakčiai atžymėti. prisimindami talentingo rašytojo ir dra
Leidžia ALIAS ir PLIAS Čikagos skyrius. maturgo Antano Škėmos 20 metų mirties
Die Raute, Nr 3, 1981 m. liepa-rugsėjis. sukaktį, pastatė jo veikalą „Živilę“.
Kultur - und Nachrichtenblatt der DeutsDraminę legendą režisavo Dalila Macchen aus Litauen. Arnsberg, Vak. Vokie kialienė. Butaforija Emos Dovydaitienės.
tija.
Dekoracijas paruošė Algis Žaliūnas.
IPOLITAS NAURAGIS (PENSININKAS

A. GERUTIS

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Jau minėjau, kad Škirpa savo rugsėjo 8 d. raš
te K. Bizauskui dėstė savo argumentus, siūlydamas,
kad mūsų kariuomenė pati žygiuotų į Vilnių. Kai
raudonoji armija rugsėjo 17 d. pajudėjo prieš Len
kiją ir po dviejų dienų, rugsėjo 19 d., užėmė Vilnių,
Lietuvos padėtis iš esmės pasikeitė. Škirpa dėl to
savo paskaitoje išsireiškė: „Įvyko tai, ko aš dau
giausiai prisibijojau“.
Škirpa išvedė, kad vokiečių susidomėjimas
Lietuva nūn pradėjo mažėti. Bet dar rugsėjo 19 d.
jis buvo iškviestas į „fuehrcrio“ būstinę pas už
sienių reikalų ministrą von Ribbentropą, kuris jį
painformavęs, kad netrukus Maskvoje prasidėsią
kažkokie pasitarimai neprasitardamas dėl jų temos.
Antrą pasimatymą Škirpa turėjo su Ribbentropu
po dviejų dienų, rugsėjo 21 d. „Jis atskleidė man,
kad ruošiasi per būsimas naujas derybas su rusais
užsiminti ir apie Vilniaus reikalą, nors, rusams jį
užėmus, jau esanti susidariusi kitokia padėtis. Aiš
kino. kad Vokietija turi intereso, kad Lietuva iš
silaikytų, kaip kad ir mes esame suinteresuoti iš
laikyti savo valstybinę nepriklausomybę. Davė su
prasti. jog skaito, kad Lietuva lyg ir sudaro Reicho
interesų zoną. Pasakė, kad būtų reikalinga išsiaiš
kinti ir kad jis nusistatė pakviesti pas save į Zoppotą p. Urbšį. Aš tuo buvau patenkintas, žadėjau pats
skristi iš Zoppot į Kauną ir prisidėti prie to, kad
p. Urbšys atvyktų. Von Ribbentropas buvo tuo pa
tenkintas“.
Škirpai atvykus į Kauną, pas Respublikos Pre
zidentą įvyko pasitarimas. Nutarta, kad Urbšys
•kartu su Škirpa skrisią į Zoppotą pasimatyti su von
Ribbentropu. Tačiau susitikimas neįvyko. Škirpa
aiškina, kad suregzti planai iširę dėl to, kad mūsų
vyriausybė vėl pakartojo savo besąlyginį neutralu
mą.
Įvyko taip:: Urbšys rugsėjo 23 d. surašė nu
tarimų pas Respublikos Prezidentą pagrindines min
tis. Tą protokolą Urbšys atsiuntė ir Škirpai, pažy
mėjęs, kad „šitos tezės buvo nustatytos ryšium su
Reicho URM-ro pakvietimu atvykti man pas jį Tų

tezių prasme kalbėjęs su p. Zechlinu (Vokietijos
pasiuntiniu Kaune. A. Geručio pastaba) 39. IX, 22
(Priedas 6).
Pats Škirpa spėja, kad Urbšio pasimatymą su
von Ribbentropu sutrukdęs ne vien pakartotinis
Lietuvos neutralumo pabrėžimas. Urbšys norėjęs,
kad jo kelionė pas Ribbentropą nebūtų laikoma
slaptu dalyku ir kad apie ją būtų viešai paskelbta.
Be to, Urbšys apie numatomą kelionę painforma
vęs sovietų pasiuntinį Kaune, laikydamas, kad rau
donajai armijai užėmus Vilnių, reikią santykius su
Maskva ypač „globoti ir rodyti Maskvai visiško
lojalumo“ (pusi. 14).
Bet Škirpa vis dėlto nebuvo visiškai tikras, ko
dėl numatytasis pasimatymas neįvyko. „Kokios bu
vo to gilesnės priežastys, kol kas lieka neaišku, bent
tai nėra formališkai paaiškėję“.
Vokiečių užsienių reikalų ministras von Rib
bentrop už kelių dienų išskrido į Maskvą, kur per
leido Lietuvos teritoriją sovietams, išskyrus Suval
kijos pietvakarius.
Ar Berlynas tuo norėjo Lietuvą „nubausti“ už
jos neryžtumą? Lietuvos perleidimas Sovietų Są
jungai, pasak Škirpos, atidaręs „duris į Lietuvos
pražūtį, o netrukus po to sekęs lietuvių — rusų sa
vitarpinės pagalbos pakto pasirašymas su rusų gar
nizonais Lietuvos teritorijoje reiškė pradžią Lie
tuvos nepriklausomybės galo“.
Be abejojimo, tuo pat metu visai pagrįstai gali
kilti klausimas, koks būtų buvęs mūsų tautos bei
valstybės likimas, jeigu būtume pasilikę Vokietijos
„įtakos zonoje“. Bent jau tikrai būtume išvengę
pirmojo bolševikmečio su visais jo skaudžiais bei
žiauriais patyrimais. Dėl tolesnio likimo galima
betgi tiktai spėlioti.
Nepasisekus pulk. Škirpai Lietuvos politikos
pakreipti jo siūlymų prasme, pasiuntinys Berlyne
jautėsi nekaip. „Asmeniškai aš norėjau būti iš Ber
lyno atšauktas, nes buvau įsitikinęs, jog Pasiunti
niu pareigose čia, kol Urbšys lieka Užs. Reik. Mi
nistru. aš nieko nebegalėsiu Lietuvai konstrukty
vaus atsiekti, o tik gadinsiu sau dirksnius ir sveika
tą.
Bet Škirpa nebūtų Škirpa, jeigu jis būtų ramiai
sėdėjęs, sunėręs pirštus, kai sovietai įvedė Lietuvon
raudonosios armijos įgulas. Jis apie tai sako: „Kelis
kartus kėliau klausimą, kad Užs. Reik. Min-ja au
torizuotų mane kreiptis į vokiečius, prašant jų su

rasti kelią, kaip atpalaiduoti Lietuvą nuo rusų gar
nizonų. Bet man tai buvo uždrausta daryti“.
Ir tuo metu, kai 1940 m. gegužės mėn. Mask
va ėmė kaltinti Lietuvos valstybės organus dėl so
vietų įgulų kareivių prasimanytų „pagrobimų“ ir
jų pabėgimo net kanalizacijos vamdžiais (!), Škirpa
kreipėsi į užsienių reikalų ministrą Urbšį, kad „bū
tų leista man pastatyti vokiečiams visiškai aiškų
klausimą, ar galima tikėtis iš Reicho pagalbos, jei
Sov. Rusija mėgintų Lietuvą galutinai paglemžti.
Atsakymo į tai nesusilaukiau jokio“, — liūdnai
konstatavo pasiuntinys (pusi. 15).
Tolesnė įvykių raida žinoma: sovietų ultimatu
mas, karinė okupacija, Lietuvos prievartinis susovietinimas ir įjugimas į Sovietų Sąjungą.
Nūn prasidėjo naujas etapas pulk. Škirpos vei
kloje. Kai atvažiavau į Berlyną, pulkininkas dar
kurį laiką buvo susitelkęs naujai atsiradusiam už
daviniui, — ginti pasiuntinybės rūmus nuo sovietų
ambasados narių pasikėsinimų juos paglemžti. Bet
tuo pat metu jis jau ruošė planus ateičiai, kaip at
gauti Lietuvos valstybės laisvę.
Reikia dar pastebėti, kad Škirpa įrodė nepa
prastą drąsą, ryždamasis vykti į Kauną, kai ten
maskviniai okupantai sudarė sau paklusnią „liau
dies vyriausybę“. Menką politinę nuovoką teturėjęs
rašytojas Krėvė-Mickevičius, patapęs užsienių rei
kalų ministru, pasiuntė ir atstovui Berlyne tele
gramą, kad jis atvyktų į Kauną „tarnybos reika
lais“. Škirpa prisiėmė didelę riziką, nes galėjo būti
sulaikytas ir nebeišleistas į užsienį. Bet jis vis dėl
to ryžosi važiuoti į Kauną. Toji kelionė sustiprino
jame jau anksčiau rusenusį nujautimą, jog pats
likimas jam skyrė naują didingą misiją, — organi
zuoti pasipriešinimą okupantui ir vadovauti gaiva
liškai plitusiam tautoje judėjimui nusikratyti maskviniu okupantu ir atstatyti prarastąją valstybinę
laisvę. Iš visų turėtų slaptų kontaktų su tautiečiais
Kaune Škirpa galėjo susidaryti tvirtą nuomonę,
kad Lietuvoje vyravo įsitikinimas, jog viltis išsiva
duoti iš bolševikų okupacijos tegalėjo būti anuo
metu remiama vokiečiais. Škirpa veikale „Sukili
mas“ aprašė savo kontaktus Kaune. Patyręs, kad jo
buvimu Kaune pradėjo domėtis sovietų pasiuntinys
ir pajutęs suėmimo pavojų, Škirpa neįprastais ke
liais laimingai pervažiavo to meto Lietuvos-Vokietijos sieną ir grįžo į Berlyną.
(bus daugiau)

Buvęs Lietuvos Valstybinės operos so
listas Ipolitas Nauragis, praeitų metų
gruodžio 2 d. atšventęs savo amžiaus 80
meti} sukaktį, šiuo metu ramiai gyvena
Worcesteryje, JAV. Prieš išeidamas į pen
siją, I. Nauragis vargoninkavo ir penkio
lika metų ėjo chorvedžio pareigas vietos
šv. Kazimiero parapijoje.
Gegužės 17 d. jam buvo suruoštas pa
gerbimas, kuriame tačiau dėl sveikatos ju
toilijatas negalėjo dalyvauti. Pasiekęs gra
žaus amžiaus, I. Nauragis dabar nemėgs
ta viešumos. Gyvena dailiame trijų kam
barių bute, seka lietuvių ir vietinę spau
dą. Mėgsta sparčiu žingsniu vaikščioti ne
toliese esančio parko sporto aikštėje. Do
misi jaunųjų solistų daroma pažanga.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. '20

Iš trijų merginų, pasiekusių gražuolių
konkurso finalą, Aldona yra vyresnė už
raudonplaukę, bet jaunesnė už plaukų kir
pėją. Barbora jaunesnė už blondinę, o
Marija yra vyresnė už brunetę. Mašininkė
yra sekretorės jaunesnė sesuo.
Duokite amžiaus eilės tvarka visų mer
ginų plaukų spalvas ir profesijas.
Atsakymas ,Nr. .19

a) Buvo tik trys vyrai: senelis, tėvas ir
sūnus.
to) Tik mirę vyrai palieka našles.

Neturtingas caro Rusijos žydelis atsira
do Anglijoje. Buvo sunkūs laikai. Darbai
nesimėtė. Nuėjo pabėgėlis pas rabiną pa
galbos.
— Gerai, — sako rabi, — aš tau duosiu
sinagogos prižiūrėtojo vietą.
— Kaip aš ją prižiūrėsiu, jeigu nė skai
tyt, nė rašyt nemoku?
Nupirko jam rabinas laivo bilietą ir iš
siuntė į Ameriką.
Praėjo daug metų. Praturtėjo Izaokas
ir nutarė aplankyti draugus Anglijoje. Nu
ėjęs į banką, paprašė atidaryti einamąją
sąskaitą Londono banke. Mandagus tar
nautojas tuoj padavė užpildyti formą.
— Nemoku rašyti! — grąžino lapą.
— Kaip tai? Toks turtingas ir beraštis!
O kas iš tavęs būtų, jeigu rašyt mokėtai?
— Būčiau sinagogos prižiūrėtojas. —
rimtai atsakė žydelis.
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Kiti rašo

„Pasaulio Lietuvis“ mus pasiekia labai
pavėluotai. Tas gal nėra taip blogai, nes
administraciVisa lietuviškoji išeivija turėtų dau du galima sumažinti didžiulius sovietinio vietas komunistų partijoje,
jis rašo apie reikalus, kurie greitai nepa
joje, pramonėje.
giau ir atidžiau domėtis Lietuvos gyven genocido nuostolius Lietuvoje.
sensta.
tojų problemomis, nes iš trijų pagrindinių
Kas liečia kalbą, tai 99.7% lietuvių pasi
Taip paskutiniame, mus pasiekusiame
JAUNAS (PIANISTAS
Gyventojų (nuostoliai
valstybės elementų — teritorijos, tautos
sakė, kad jų gimtoji kalba yra lietuvių.
numery,
(nr. 4) Jonas Prunskis rašo apie
Birželio
5-20
d.
Rytų
Vokietijos
mieste
Kiek Lietuva neteko gyventojų II pašau Panašiai buvo ir su Lietuvos rusais: 97.
ir valdžios, gyventojai (tauta) yra svar
popiežių ir mūsų santykius su vokiečiais
Ovikau
vyko
tarptautinis
pianistų
kon

taip
IKnio
karo
metu
ir
pokario
metais,
biausias. Tauta dar gali gyventi neturė
7% pareiškė, kad jų gimtoji kalba yra ru
•ir lenkais. Jis tarp kitko rašo:
dama nei savo valdžios, nei teritorijos (žy pat nelengva nustatyti, nes ir okupuotoje sų. Pas Lietuvos lenkus šis rodiklis me- kursas, kuriame dalyvavo ir jaunas liet,
Lietuvos laisvinimo reikalai 1980 me
pianistas
Jurgis
Karnavičius.
Ligšiol
tik
dų pavyzdys). Teritorija yra be galo svar Lietuvoje iki 1959 m. gyventojų surašy- žesnis — 88.3%. Vadinasi, netoli 12%
tais mažai tepagerėjo, tačiau tų metų pa
1933
metais
tokiame
konkurse
dalyvavo
mo
nebuvo,
Tačiau
sovietiniai
šaltiniai
bus dalykas. Tai yra lyg indas,, į kurį
Lietuvos lenkų gimtoji kalba yra lietuvių
sauliniai įvykiai į juos veikė teigiamai. Iš
kitas lietuvis. Tai buvo S. Vainiūnas.
supilti milijonai žmonių. Tačiau tas indas sketbia, kad 1951 m. Lietuvoje buvo ar rusų.
naudingų Lietuvai įvykių reikia laikyti
Cvikau
yra
žinomo
muziko
R.
Šumano
2,561,000
gyventojų.
gali būti kiauras ar perpildytas. Emigra
Okupantų spaudimas lietuvius paversti
sau daugiau laisvės reikalaujančių Len
gimtinė.
Čia
pianistų
konkurse
dalyvavo
1941-1951
m.,
kaip
žinome,
vieni
ir
kiti
cijos būdu gali iš jo nubyrėti tam tikras
dvikalbiais davė vaisių. 48% Lietuvos gy
kijos darbininkų judėjimą. Tokiai padė
skaičius žmonių, tačiau tautos visuma tu okupantai daug Lietuvos gyventojų išžu ventojų nurodė, kad jie rusų kalbą laiko 35 pianistai, atvykę iš 15 valstybių. Kon- čiai Lenkijoje esant, Sov. Rusija šiek tiek
kursantai
skambino
R.
Šumano,
L.
van
dė,
deportavo;
iš
kitos
pusės,
pokario
me

ri išlikti savo inde, t.y. savo žemėje. Tau
antrąja kalba. 1970 m. šis nuošimtis te
atleidžia varžtus ir okupuotoje Lietuvoje,
tybes pagrindą sudaro kraujo bendrumas, tais sovietiniai okupantai privežė daug siekė 33.8. Žinoma, rusų kalbos mokėji Bethoveno, F. Šopeno ir kt. kūrinius, pir ir kituose jų okupuotuose kraštuose. Af
mąsias
premijas
laimėjo
prancūzas,
vo

kolonistų.
Tie
patys
A.
Stanaitis
ir
P.
Di

dažniausia ta pati kalba, religija, kultūra
mas nereiškia kad ją išmokęs atsižada
ganistano okupacija sudaro progą primin
tradicijos. Visos šios vertybės geriausia lys (13 psl.) skelbia, kad „Apytiksliai pa savo gimtosios kalbos. Sovietiniai propa kietis, vengras ir estas K. Randalus. Dip- ti pasauliui, kad panašiai buvo užgrobta
išsilaiko, auga ir bujoja „tautos inde“. skaičiuota, kad Didžiojo tėvynės karo ir gandistai šia proga džiaugiasi, kad tautų lomus gavo Jurgis Karnavičius, čekoslo- ir Lietuva. Dabar okupuotos Lietuvos rei
Taigi turime dažniau ir atidžiau į jį pa pirmaisiais pokario metais žuvo arba asimiliacijos pereinamoji stadija — dvi- vakas I. Gajanas ir italas L. Ceci.
kalus dažniau mini pasaulio sipauda ir po
žvelgti. Mesime žvilgsnį į Lietuvos gyven dėl įvairių priežasčių iš Lietuvos išvyko kalbiiškumas vyksta sėkmingai. Taigi bus
litikai. Česonio paskyrimas į Amerikos
PAMINĖTAS
L.
IVINSKIS
apie
850,000
žmonių.
Lietuva
neteko
be

tojų problemą.
ir toliau stiprinamas spaudimas pamažu
delegaciją Madrido konferencijai, be abe
veik trečdalio savo gyventojų“, šis sovie užmiršti gimtąją kalbą ir kalbėti tik „vi
Birželio 19 d. Kuršėnuose buvo paminė jo, mums buvo labai naudingas. Daug
Lietuvos gyventojų (Skaičius
tinių statistikų skaičius gali būti ir beveik
tos pirmojo lietuviško kalendoriaus au
Nėra lengvas dalykas nustatyti Lietu tikras, nes yra artimas išeivijos ekono sų tautų bendravimo viena priemone —
reiškia ir palankaus Lietuvai popiežiaus
toriaus
bei leidėjo L. Ivinskio 170-osios išrinkimas. Tai vienintelis popiežius 2000
rusų
kalba
“
.
Rusų
kalbos
mokymą
ir
var

vos gyventojų skaičių, nes jos teritorija mistų apskaičiavimams.
tojimą stiprina daug valstybinių priemo gimimo metinės. Minėjimo dalyviai ap metų laikotarpyje, pasveikinęs mus lie
(sienos,) niekada nebuvo pastovios. Ne
1968 m. Lietuvoje buvo 3,064,000, o
priklausoma Lietuva (1918-1940) neap 1970 m. 3,128,000 gyventojų. Vadinasi ne nių, tarp jų mokykla, spauda, radijas, te lankė L. Ivinskio kapą, padėjo gėlių prie tuvių kalba. Jis labai gerai pažįsta oku
paminklo Ivinskio aišktėje. Vidutinėje puotos Lietuvos reikalus, mielai sutinka
jungė visų Lietuvos etnografinių žemių priklausomos Lietuvos gyventojų skaičių levizija, kinas, valstybės įstaigos ir Ikt.
mokykloje įvyko konferencija, kurioje su lietuviais ir nepagaili mums nuoširdaus
ir maža tėra vilčių, kad jos kada ateityje okupuota Lietuva pasiekė apie 1969 m.,
Tautiškai mišrios šeimos
kalbėjo
mokytoja S.
Lukienė,
ir
apjungtų.
Okupantai taip pat džiaugiasi, kad miš iš Vilniaus atvykę svečiai. Apie naują ar žodžio.
taigi maždaug po 40 metų. Ir tai ne vien
Trumpai žvilgterėkime, kaip mūsų at
Tiksliausias būdas gyventojų skaičių natūralaus gyventojų prieauglio — gimi rių vedybų skaičius didėja, ypač miestuo
chyvinę medžiagą, liečiančią L, Ivinskį,
oustatyti yra visuotiniai gyventojų su mų keliu, bet ir imigracijos į Lietuvą, ki se. 1970 m. jų buvę 15.6% visų besituokdan
žvilgiu dabar laikosi vokiečiai ir lenkai.
kalbėjo Mokslo Akademijos centrinės bi Vokiečiai praeity mum kenkė: atplėšė
rašymai. Nepriklausomybės metais tebuvo tais žodžiais, kolonizacijos rusais, ukrai čių, o 1978 m. jau 18.4%. Dažniausia miš
bliotekos darbuotoja D. Petkevičiūtė. Mo Klaipėdos kraštą, nešėme jų okupaciją,
tik vienas gyventojų surašymas — 1923 niečiais, gudais ir kitais slavais dėka. „Pa rias šeimas kuria negausios tautinės ma
kykloje buvo parodyta L. Ivinskio kalen nemažai lietuvių ir žuvo. Tačiau kai bėgom. Vėlesni gyventojų duomenys buvo'pa- dėjo broliškos respublikos...“
žumos: ukrainiečiai — net 88.5% visų ju
doriai.
ruošti statistikos įstaigų apskaičiavimo ke
me nuo rusiško siaubo, vokiečiai mus pil
besituokiančių
gudai
—
86.4%.
Mažiau
Paskutinis okupuotos Lietuvos gyvento
ėme, globojo ir žmoniškai dalinosi su mu
liu. Nepriklausoma Lietuva tačiau nieka jų surašymas buvo 1979 m. Jo duomenys mišrių šeimų kuria rusai — 50%, lenkai
RAŠYTOJŲ (SUVAŽIAVIMAS
da nebuvo kartu su Vilniaus ir Klaipė yra paskelbti ir, jeigu ne visi, tai bent 38.3%. Bet Vilniuje mišrių vedybų daug
mis visais savo kukliais ištekliais. Dabar
Birželio 27 d. 'į Maskvą, į Sovietų Są vokiečiai šelpia mūsų Vasario 16 gimna
dos kraštu vienoje valstybėje. Visdėlto kiek nors iš jų yra pasiekę mus. Pile kai daugiau, kaip kitur: 1970 m. buvo 36.9%
apytikslį gyventojų skaičių atsekti galima. kurių verta sustoti.
visų besituokiančių, 1978 m. 38%. o 1978 jungos Rašytojų Sąjungos suvažiavimą ziją, ir lietuviai Vokietijoje likę nesiskun
Mums svarbu nustatyti galimai tiksles
m.
20.5% lietuvių pasirinko kitos tauty buvo išvykusi Lietuvos delegacija: J. Avy džia, nes neblogiau, kaip kituose draugiš
1979 m. surašymo metu surašyta 3,399,
nį gyventojų skaičių nepriklausomos Lie
bės gyvenimo draugę,-ę. Pas rusus tas žius, Alt. Bieliauskas, V. Bubnys, A. Bu- kuose kraštuose. Ko mums ant jų pykti?
tuvos gyvenimo pabaigoje. Lietuvos Sta 000 gyventojų. 1981 m. pradžioje priskai nuošimtis buvo 47.3, pas lenkus — 48.8, čys, K. Korsakas, J. Lankutis, J. Macevi
Negeresni anksčiau buvo nei lenkai. Jie
tistikos 1939 m. metraštyje, Išleistame čiuota 3,445, 000, iš kurių vyrų buvo gudus — 82.4, ukrainiečius — 94.2, pas čius, A. Maldonis, Just. Marcinkevičius, buvo okupavę Vilnių. Turėjome didelių
1,819,000,
moterų
—
1,626,000.
Vadinasi
E. Mieželaitis, M. Sluekis ir A. Zurba. Be aukų. Nepriklausomos Lietuvos laikais aš
1940 m., (16 psl.), parodyta, kad 1940.1.1
žydus — 40.
Lietuvos teritorijoje (be Vilniaus ir Klai karo meto vyrų nuostolis dar nebuvo' vi
ir pats vadovavau Joniškio ir Utenos Vil
Vedant gyventojų raštišką paskaitą, jau to keli buvo svečiais.
pėdos kraštų) buvo 2,442,771 gyventojų. siškai išlygintas: skirtumas siekė netoli nesinlų kaip 16 metų iš mišrių vedybų kilu
niui vaduoti s-gos skyriams, bet dabar vi
Į Lietuvą grįžusioje Vilniaus srities daly 200,000.
sių asmenų tautybė nurodoma pagal mo LIETUVOJE MOTERYS DIRBA ILGIAU sa tai jau praeity. Aš kalbėjausi su ke
Gyventojų tautinė (sudėtis
Sociologinių tyrimų grupės vedėjas K, liais lietuviais, gyvenančiais Lenkijoje.
je priskaičiuota 482,500 gyventojų, taigi
tinos tautybę. Bet 16 m. sulaukęs jaunuo
iš viso 2,925,271 gyventojų. Klaipėdos
Pagal 1979 m. okupuotos Lietuvos gyven lis,-ė, imdamas pasą, pats pasirenka tėvo Vaitkevičius „Valstiečių laikraštyje“ ra Visi tvirtino, kad Lenkijoje lietuviai ge
krašte 1939 m. duomenimis buvo 154,700 tojų surašymo duomenimis, jie tautybė- ar motinos tautybę. 1963-1968 m. statisti šo, kad kaimo moterys Lietuvoje dirba la riau gyvena, negu rusų okupuotoje Lie
gyventojų. Taigi Lietuvos teritorijoje, ku mis taip buvo pasiskirstę:
kos duomenimis, Vilniuje iš tokių jaunuo bai ilgas valandas. Penkiuose rajonuose tuvoje ir nei vienas nenori iš Lenkijos 'i
ri atitinka dabartinės okupuotos Lietuvos lietuvių
buvo 2,712,000 (80.00%) lių, (gimusių mišriose lietuvių - rusų šei surinkti duomenys rodo, kad vidutinis okupuotą Lietuvą keltis. Lenkijoje kai kur
— 303,000 (8.9%)
ribas, iš viso buvo 3,079,971 gyventojas. rusų
mose, 52% pasirinko 'lietuvių tautybę, kaimo moters darbas kolūkyje, pagalbinia yra lietuviškos mokyklos, turi jie lietuviš
— 247,000
(7.3%) 48% — rusų. Lietuvių ir lenkų mišrių šei me ūkyje, ruošiant maistą šeimai, skalbi ką gimnaziją, o kur mažai lietuvių, ten
Šis skaičius ir bus mūsų išeities taškas lenkų
tolimesniems gyventojų problemos tyrinė- gudų
— 58,000
(1.7%) mų atveju — nuošimtis lietuvių naudai: mui ir t.t. vasaros darbo dieną reikalau yra lietuvių kalbos pamokos lenkiškose
ukrainiečių
— 32,000
(0.9%) 80% vaikų pasirinko lietuviųtautybę. Daž ja 13,5 valandos, o poilsio dieną — 11,5 mokyklose. Kur daugiau lietuvių ir yra
jimams.
(0.4%) niausia pasirenkama tėvo tautybė.
Okupuotos Lietuvos gyventojų tyrinėto- žydų
valandos.
— 15,000
lietuvis kunigas, jie turi Ir lietuviškas pa
—
25,000
(0.8%)
Ištekėjusios kaimo moterys rečiau už maldas. Seinuose yra lietuviška parapija,
jai, tačiau šį skaičių sumažina, neparelkš- (kitų tautybių
Išvada: lietuvių tauta okupacinėse są
datni nei motyvų, nei pateikdami duome
1959 m. surašymo metu lietuvių buvo lygose išliko tautiškai gyva, apsisprendusi vyrus nueina į kiną, pasiklauso koncerto, kunigus ir lietuviškas pamaldas, Seinų
nų. A. Stanaitis ir P. Adlys, šiaip jau be 79.3%, o 1970 m. 80.1%. Vadinasi tauta išlikti amžiams. Tačiau kolonizacija, rusi ar išvažiuoja į miestą.
katedroje lietuviškų pamaldų dar nėra,
veik objektyvūs tyrinėtojai, savo knygo išlaikė savo pozicijas ir per 20 metų pa- nimas, sovietinė propaganda yra gerokai
bet dėl to lietuvybė nenukenčia, nes Ir
je „Lietuvos TSR gyventojai“, Vilnius, didėjo 562,000.
sužalojusi jaunimą. Mūsų tautiečiai oku
mes Čikagoje lietuviškų pamaldų katedtus, reiškia, kad tėvai pasitiki dukteri
Rusai dabartinėje Lietuvoje taip pat puotoje Lietuvoje dar turės stengtis ir ko mis, kad jos pareis namo laiku (kartais roję neturime, o dėl to lietuvybė tarpsta,
1973 (13 psl.) teigia, kad „Dabartinės Lie
Bet kitaip pasielgta su Vilniaus katedra.
tuvos ribose, pagal TSRS CSV atliktus ap yra labai gausūs 1959 m. jų buvo 231.000 voti, kad išliktų tautiškai gyvi savo dvasia tas atsirinka 18 metų).
Ji išniekinta, paversta paveikslų galerija.
skaičiavimus 1939 m., gyveno 2,880,000 (8.5%), 1979 m. 303.000 (8.9%). Taigi jų ir kūnu. O pramato jie ilgą okupaciją, nes
Tai ką pasakyti apie laikraštį, kuris per
žmonių“.
Vadinasi, nubraukia visus yra daug daugiau, negu nepriklausomybės greito Išsivadavimo laukti pagrindo nėra. tris metus išleido 21 numerį? Tas laikraš Prieš porą metų aš pats mačiau — skau
Bronius Kviklys tis yra LYNES, ir jis, mano nuomone ga du žiūrėti: eina rusas ir kepurės nenusii
200.000 gyventojų. Kodėl taip daro? Grei metais buvo žydų. Reikia dar turėti gal
čiausia dėl to, kad toktiu skaičiavimo bū- voje, kad daugumas rusų užima aukštas
(Pasaulio lietuvis) li stoti į kariuomenę ir gauti namo raktus. ma, o Vilniaus katedra Lietuvai yra svar
bi ne tik tikybiniu atžvilgiu, bet ji yra Ir
Kas yra tos LYNES? Tai yra D. Brita tautos šventovė. Čia palaidota daug buvu
nijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos organas, sių Lietuvos vadų. Kiek bažnyčių rusai
jęs. Dek. Šarka motyvavo, kad Hutten- kuris yra leidžiamas lietuvių ir anglų kal
feld kapinėse lietuviai turi savo kapams bomis ((daugiausia anglų kalboje) ir yra išniekino Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
visoje Lietuvoje, tai nebeklausk.
atskirą kampelį, kokio kitur visoje V. Vo- siunčiamas kartu su „Europos Lietuviu",
Dėl ko mums tad ir su lenkais pyktis?
kietljoje nėra. Čia jau ilsisi nemažai -gar- (bet tiktai skaitytojams D. Britanijoje).
Ar
dėl to, kad rusai to nori? Juk lenkai
bingų lietuvių. Tai ir A.A. Lesčiukaičiui
Girdžiu jau klausimus, kodėl Lietuvių
SVEIKINU...
įstaigos i kiemą išmetė Lenino ir Stalino skirta tinkama poilsio vietelė, šiuos lietu Jaunimo laikraštis yra leidžiamas anglų Suvalkų trikampio patys neužėmė. Len
kams Suvalkus davė rusai ir liepė laikyti
Sveikinu Anglijos lietuvius su jų gra paveikslus ir sutrypė juos. Vokiečių karei vių kapus dažnai aplanko ir užsienio lie kalba atsakymas yra labai trumpas: daug dėl to kad lengviau būtų lietuvius mulkin
viai
juokėsi
ir
plojo.
tuviai.
žia ir originalia idėja bei užsimojimu pa
skaitytojų nemoka lietuviškai — nemoka ir su lenkais piudyti. Juk ir pati Lenkija
Kiek vėliau nutraukėme sovietų vėlia
Su Vasario šešioliktosios Gimnazija lietuviškai ne dėl jųjų kaltės, bet jie jau
dovanoti Lady Dianai p. Tamošaitienės
yra rusų okupuota, tik švelnesniu būdu,
austą lietuvišką tautinį kostiumą! Tuo pa vas ir nuo prieplaukų. Privačiame bute St. Lesčiukaičio ten palaidojimas tiesio čiasi lietuviais (gerais lietuviais) ir nori kaip Lietuva. Nepaprastai yra sunki lie
sitarnauta mūsų visų lietuvių vardui iš per radiją išgirdome, kad yra sudaryta ginio ryšio neturi, bet negražu yra, kad likti lietuviais ir nori išmokti lietuviškai
tuvių padėtis tose srityse, kurias rusai ati
Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė.
J. Pyragas pranašauja šios gimnazijos kalbėti ir rašyti.
garsinti ir Lietuvą užsienyje priminti...
davė Gudijai. Ten nėra nei lietuviškų pa
Nesu
girdėjęs,
kad
rusai
mėgintų
sta

greitą likvidavimasį. Be to, Hamburgas
J. Pečiulionytė, Zuerich
LYNES siekia, kad jaunimas pamiltų rapijų, nei lietuviškų mokyklų, nei kny
tyti ties A. Panemune pontoninį tiltą. Jei yra arti 2 mil. gyv. miestas ir lietuvių ka lietuvių kalbą ir stengtųsi ją išmokti.
gų, nei lietuviškų laikraščių. Ten rusai
gu būtų statę, tai ir pastatytų. Kelios de pai, kaip vandens lašas jūroje, tarp vo
LYNES nėra vienintelis lietuviškas laik
DAR DĖL SUKILIMO
šimtys sukilėlių nebūtų galėję sulaikyti ru kiečių kapų pranyksta. Kas neturi gimi rastis, kuris eina daugiausia anglų kalba. nori lietuvius visiškai išnaikinti.
Gal pilk. Škirpa ir planavo sukilimą, sų. Iš tų, kurie buvo tenai, girdėjau, kad
Nors ir labai sunki Lietuvos laisvinimo
nių, tu kapų niekas ir nelanko; jie lieka
Lietuvos Vyčiai Amerikoje, leidžia sa kova, tačiau turime tą kovą tęsti, nes mus
progai atėjus. Bet visai tikra, kad Vokie rusai bandė keltis valtimis. O valčių, ge
užmiršti, nors ir būtų jų priežiūra 25 me vo žurnalą „Vytį,“ kuris, kaip Ir LYNES
tijos Wehrmachto vadai nedavė jam nei riausiu atveju, A. Panemunėje galėjo su tams sutarta.
šaukia kenčianti Lietuva ir išlietas par
yra spausdinamas daugiausia anglų kal tizanų kraujas. Mums daug vilčių teikia
dienos, nei valandos, kada prasidės karas. linkti gal desėtką. Tad nesunku buvo ru
I. Sragauskis, ba. Lietuvos Vyčiai yra puiki organizaci
Taigi, Škirpos įsakymai, jeigu jie ir bu sus sulaikyti.
Hamburgo Lietuvių Savišalpos Fondo ja (kitaip ir būt negali — aš esu jų na ir Pekino Kinija, kuri yra Sovietų Rusi
vo duoti sekmadienį, birželio 22 d., nega
jos priešas, o kas rusų nemėgsta, tas turi
Lietuvos vėliava buvo iškelta ir Jacht
valdybos pirmininkas rys ir moku lietuviškai).
lėjo pasiekti visus Lietuvos kampus ilki klubo būstinėje. Jachtklubas stovėjo žie
būti mūsų draugas. Būtų gerai, kad į di
Čia paliečiau tik patį principą: lietuvių desnius minėjimus būtų kviečiami su kal
antradienio ryto, kada prasidėjo sukili mos uosto gale, prie salos Nemuno vagos
IŠ GYVENIMO
laikraštis
anglų
kalba.
Laukiame
pasisa

mas Kaune ir apylinkėse. Lietuvos - Vo pusėje. Tai buvo antradienį po piet.
bomis ir Pekino atstovai. Lietuvių Bend
Žmonės sako: „neišsižadėk terbos ir laz kymų. Kitą kartą pagirsime ar pakriti ruomenės ryšiai su Pekino kinais, reikia
kietijos pasienyje dar anksčiau. Sekma
Kiek man žinoma, sukilėliai veikė savo dos“. Taip pat ir negalima, išsižadėti gy kuosime LYNES redagavimą.
dienį po piet jau gavome žinią, kad vokie Iniciatyva, kur ir kaip galėdami. Bent taip
manyti, atneš mums daug naudos ateity.“
venimo vietos.
M. Bajorinas
čiai jau Seredžiuje, 42 km nuo Kauno.
buvo Senamiestyje.
Kai ilgesnį laiką buvau pragyvenęs Lon
Pirmadienį po piet nuėjome pasižiūrėti done, prieš 20 metų, išvykdamas iš Londo
Kiek žinau, sukilėlių grupės susidarė
LAIŠKAS REDAKCIJAI
TRETI METAI AMBASADOJ
spontaniškai, be jokių įsakymų, įvairiose į Ukmergės plentą. Pabėgėlių minios... žy no, parašiau rašinėlį, kad jau savo gyve
Didžiai
Gerbiamas Pone Redaktoriau,
1978 m. birželio 27 d. septyni protestan
įstaigose ar įmonėse. Ir prie jų prisidėjo dai ir nežydai, rusų „katiušos“... pėsti, nime jo nebematysiu. Kaip yra sakoma;
Š.m. gegužės 5 d. „Europos Lietuvio“ tų sekmininkų religinės sektos nariai pra
kiti. Mūsų darbovietėje pirmadienį nebu dviračiais, valkų vežimėliais, sunkveži „genys yra margas, o žmonių gyvenimas
simpatingas vedamasis siveržė Maskvoje pro milicininkų sargy
vo nei vieno žmogaus. Antradienio rytą miais, visi — traukė Ukmergės plentu yra dar margesnis“. Tai taip įvyko ir su atspausdintas
straipsnis
„Gerojo
Ganytojo sukaktis“, bą JAV ambasadom prisistatydami kaip
Jonavos
kryptimi.
P.L.
buvome keli. Lietuvis vedėjas pasiūlė
mano gyvenimu. Nesitikėjau, kad dar man pašvęstas Vakarų Europos lietuvių Vys
religinio persekiojimo aukos ir pareikš„O ką, vyrai! Gal duosime į kaillį tiems
teks po išvykimo iš Londono, pagyventi kupo Dr. Antano Deksnio 50 metų kuni dami norą išvykti iš Sov. Sąjungos. Tai
RAŠO NEŽINODAMAS
raudoniems driskiams? Ginklų juk turi
20 metų ir vėl sugrįžti. Mylėdamas gyve gystės sukakčiai. Gegužės 16 ir 17 d. Bad
P. Vašenkos 5 asmenų šeima ir Marija
me.“ — Ginklų, tiesa, netrūko. Rotušės
A.A. St Lesčiukaitis įvairiai galvojo, nimą ir mylėdamas artimus ypač lietu Woerishofen, kur jubiliatas yra įsikūręs,
Chmykalova su sūnum. Tačiau sovietų
aikštėje Santakos gatvėje, kur buvo lyg kam palikti savo sunkiai uždirbtas san vius, dėl gyvenimo aplinkybių, turėjau
ir rusų telefonų centrinė, buvo pakanka taupas. Jis nenorėjo, kad tos santaupos vėl pradėti gyventi Londone, Rašau, pra surengtas pažymėtinas sukakties minėji valdžia neduoda leidimo ir reikalauja
mai primėtytų šautuvų ir amunicijos. Mū po jo mirties greitai sutirptų. Todėl pa dėjau, o gal pradėjau užbaigti savo gyve mas, kuriame dalyvavo daugybė garbingų grįžti į savo gyvenamąją vietą Černogorsrinis dviaukštis namas, kuriame anksčiau tartas, kad dalį palikimo skirtų Hambur nimą, kai sulaukiau, 85 metų? Aš patsai svečių su Augsburgo vyskupu priešakyje. ką (Sibire), o iš ten legaliai prašyti vi
buvo pradžios mokykla, o 1919 m. ir vė go Lietuvių Savišalpos Fondui labai nu negaliu pasakyti, ar dar teks kiti 20 me Iškilmėse nestigo ir Vakarų Vokietijoje zos.
Treji metai prabėgo, ir jie vis dar te
liau — miesto skerdyklos įstaiga, buvo džiugo, ir šito savo nusistatymo laikėsi tai Londone pragyventi ir tie negali už sielovados darbą dirbančių lietuvių kuni
begyvena ambasados rūmų rūsyje, moky
pilna lauko telefono vielų, ištiestų virš iki mirties, sakydamas: — Juk aš savo tikrinti, kurie man linki, ilgiausių metų! gųDeja, „Europos Lietuvis“ šių reikšmin damiesi anglų kalbos, prižiūrėdami tar
tvorų...
Gyvensiu ir dar kaip!
santaupas palieku geriems tikslams.
gų iškilmių negalėjo nė paminėti, — dėl nautųjų vaikus ir padėdami namų ruošos
Antradienį, birželio 24 d. apie 2 vai. p.
Iš Ketteringo išvykstantis.
Pagal notarinį testamentą, yra sutvapaprastos priežasties, jog nei vienas da darbuose.
p. vokiečių dalinys buvo Senamiestyje. kyta jo kapo priežiūra netik 25 metams,
Jonas iLiobė lyvis apie tai nieko neparašė.
Spėjama, kad Sov. Sąjungoje yra apie
Virš Vandens Kelių Rajono namų dar bu bet ir ilgiau. Taip pat testamente yra nu
Apgailėtina, kad net tarp gana gausių pusę milijono tos sektos narių, iš kurių
vo Iškabinta sovietų vėliava. Taip pats ir matyta pastatyti jam tinkamą paminklą.
DVIDEŠIMT VIENAS!
lietuvių kunigų neatsirado nei vieno, ku 30.000 padavę prašymus Išemigruoti, ta
virš abiejų garlaivių prieplaukų, šešioli
Dėl jo palaikų pervežimo iš Hamburgo
Tai yra kažkodėl magiškas skaičius, lis būtų parašęs korespondenciją vienin čiau kol kas mažai kam pavyko išvykti.
kos metų gimnazistė G. B. pirmoji įkopė į Huttenfeld'o kaimo kapinaites iniciaty Tame amžiuje Lietuvoje vyrai buvo šau- teliam Vakarų Europos lietuvių savaitraš
Kremliui įteikta daug prašymų ir Va
i namo bokštą, nutraukė raudoną vėliavą vos ėmėsi Dek. Šarka, kuris dar Lesčiu- kiami į kariuomenę, nes jie jau tada bū čiui.
karuose pasirašytų peticijų, bet tos visos
ir iškėlė Lietuvos trispalvę. Ji taip pat i'š kaičiui gyvam esant apie tai buvo k aibė- vo subrendę. Mergaitės gauna namo rakGaila, labai gaila;
P. Volungė
pastangos dar neatnešė jokių vaisių.

Gyventojų (skaičius, nuostoliai prieauglis, tautinis apsisprendimas
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALENDORIUS 1981 M.
VII. 25-VIH. 1. Skautų/čių Vasaros Stovytklla, Headley Patik, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva,
Huettenfeld, Vokietija.
VHI. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillargenne, Chantilly-Gou vieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių vid. Anglijoje, šo
kiai.

MIRĖ P. JUŠKEVIČIUS
Penrhos senelių prieglaudoje(Valijoje)
mirė E.L. skaitytojas P. Juškevičius.

Skautiškuoju keliu
AUKOS SKAUTŲ VASAROS
STOVYKLAI
Gerbiamasis P.B. Varkala, DBĮLS-gos
steigėjas ir garbės narys, visų lietuviškų
institucijų rėmėjas,, jaunimo konkursų
mecenatas ir skautiškos idėjos rėmėjas,
prisiųsdamas malonų raštą, saiko:“ savo
finansinę paramą lietuviškiems reikalams
(šiais metais nutariau kitaip paskirstyti.
To pasėkoje siunčiu per Tamstą mūsų
skautams paremti mano čekį 30 svarų su
moje.
Aukštai įvertindamas jūsų pastangas ir
pasiaukojimą, per eilę metų, lietuvių skau
tų reikalams, aš pagalvojau ar jūs gau
nate nupelnytą atpildą? Stebint mūsų vi
suomeninį gyvenimą, retai kada tenka pa
stebėti kurte skautukas, išaugęs, aktyviai
pasireiškia lietuviškame veikime.
(Linkėdamas Jums asmeniškai ir atei
nančiai skautų stovyklai geriausios sėk
mės.“ — (parašas).
P. Varkalos, kaip 'ir liet, organizacijų
ir visų skautiškos idėjos rėmėjų nuoširdi
parama, gražūs žodžiai ir pastabos mums
teikia stiprybės ir jėgų, toliau tęsti jauni
mo auklėjimo darbą.
Nuoširdus ‘Ir skautiškas AČIŪ už gra
žius žodžius.
v.s. J. Maslauskas
Vasario 16 gimnazijos /skautai (atvyksta
į Angliją
Iš Vasario 16 gimnazijos dešimt jaunuo
lių: šešios mergaitės ir keturi berniukai
(Visi kalba lietuviškai) atvyksta į mūsų
skautų vasaros stovyklą — Lietuvių So
dybą liepos 25 d. ir grįžta į Vasario 16
gimnaziją rugpjūčio 17 d. Jie Skautų stovykioje stovyklaus iki rugpjūčio 1 d. Po
stovyklos, nuo rugpjūčio 1 d. iki 17 d. sve
čiai norėtų prisiglausti prie šeimų. Jie
prašo šeimų globos po stovyklos.
(Prašome atkreipti dėmesį į šį prašymą
ir kas galėtų pagloboti svečius šeimoje,
prašomi pranešti Stovyklos Vadovybei se
kančiu adresu: Headley Park, Picketts
Hill, Nr. Bordon, Hants, GU35 8TE.
Vasario 16 gimnazijos moklniai-skautai
už globą bus nuoširdžiai dėkingi.
Stovyklos (Vadovybė
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SnJDUUSAVAITĖ
Dauguma dalyvių užsisako vietą visai
savaitei, t.y. nuo vakarienės, rugpiūčio 2
d. iki pietų, rugp. 9 d. Atvykstantieji vė
liau ar išvykstantieji anksčiau, turės at
siskaityti už pilną savaitę.
Norintieji atvažiuoti vienai kitai die
nai, tokie pakeleiviai yra prašomi iš anks
to pranešti, nurodant tikslų atvykimo ir
išvykimo laiką. Kitaip gali negauti pasto
gės.
Pilis, kurioje vyks 28-jl Studijų Savai
tė, yra pavadinta ,,Chateau de Montvillar
genne“. Kaimynystėje yra Tėvų Jėzuitų
išlaikomas kultūrinis centras ,,Les Fontai
nes", kuriame 1976 m. vyko 23-ji Studijų
Savaitė.
Pereitų metų Studijų Savaitėje buvo
nusiskųsta, kad per mažai moterų daly
vauja dienotvarkės išpildyme. Šių metų
dienotvarkėje matosi 9 moterų pavardės
iš 32 dalyvių (įskaitant dvasiškius), t.y.
28%. Prieš keturis metus moterų buvo 7nios Iš 29 dalyvių, t.y. 24%. Taigi nuošim
tis auga.

„NIDOS“ ATOSTOGOS
Rugpiūčio pradžioje ,,NIDOS“ spaustu
vės darbininkai turės dviejų savaičių atos
togas. Todėl „Europos Lietuvis“ nebus
spausdinamas.
Paskutinis priešatostoginis E.L. numeris
išeis rugpjūčio 3 d.

— Pietų Afrikos saugumo daliniai bir
želio mėn. Namibijoj nukovė 98 juodukus
partizanus.
— 1967 m. Izraelio okupuotame Gazos
rajone jau pastatyta 4.000 naujų namų,
mokyiklų ir ligoninių. Ten vis dar tebegy
vena 452.000 arabų.
Dabar rajono karinė valdžia yra pa
ruošusi planą, kas iki 2000 m. turės būti
padaryta.
— Elvis Presley automobilis, kurį jis
buvo pirkęs savo draugei 1974 m. už 2.500
dol., Los Angeles parduotas už 2 mil. do
lerių.
— Bičių įgelta, Missouri, JAV, mirė 55
m. moteris.

GRANDIES VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE
Kaip praneša „Mūsų Pastogė“, Austra
lijoje viešėjo atvykus iš Čikagos Irenos
Smieliauskienės vadovaujamas tautinių
šokių ansamblis GRANDIS.
Šokėjai pasirodė Adelaidėje, Melbour
ne ir Sydnėjuje, visur sutraukdami po ke
lis šimtus žiūrovų. Labai sėkmingai gast
rolės užtruko tris savaites. Liepos 5 d. iš
Sydnėjaus aerodromo GRANDES išskrido
namo, .į Čikagą.

Anglu jumoras
Niekas turbūt nesugeba taip iš savęs
pasijuokti, kaitp anglai. Juokiasi netik
liaudis, bet ir diduomenė, nors ne tiek
kad išsinertų žandikaulis, kaip atsitiko
tam mūsų tautiečiui, kuris nuėjo pašilčiau
syti Vitalio Žukausko jumoro...
Aną dieną D. Britanijos min. pirminin
kė Margaret Thatcher nuėjo į Londono
teatrą su savo vyru (kurio vardas — De
nis) pasižiūrėti farso „Anyone for De
nis?“, kuriame vaizduojama ji pati, jos
vyras ir vild. reik, ministras W. Whitelaw.
Visi gardžiai pasijuokė iš savęs. Ponia
Thatcher pasakė, kad veikalas yra labai
juokingas, tik jos Denis, ištikrųjų, netoks...
Praeitą savaitę rašėme apie buv. Brita-

“1/ you hare d million unemployed young
people hanging about the itreeti all day;...

tanijos min. pirmininko E. Heath kalbą,
kurioje jis kritikavo dabartinės min. pir
mininkės krašto ūkio politiką, kuri prive
dė prie masinės bedarbės. E. Heath tada
pasakė: „Jeigu jūs turite milijoną jaunų
bedarbių, slankiojančių visą dieną gatvė
mis... jūs turėsite paauglių nusikaltimų
masišką padidėjimą.“
Ta mintis buvo gerai pagauta čia spaus
dinamoje karikatūroje, kurioje matome
buv. min. pirmininką, išdaužiusį langus
ministrų kabineto būstinėje, Nr. 10 Down
ing St.
Kažin, ar pasijuoktų Brežnevas, pama
tęs save panašiu būdu pavaizduotą „Pravdoje“, ar Griškevičius — „Šluotoje“?

■ > > you wilV.ndve^enilliiVincreaie'in
juvenilsįrlpie.” (Sdieard Heath)

By the kind permission of Mr. Garland and The Daily Telegraph

Aleksandra iVaisiūnienė
Venecuela
Minėjimas kuriame verkėme visi
Artinantis žiauriojo Birželio minėji
mui, birželio mėn. 21 dieną Krašto Valdy
bos pirmininkas dr. Vytautas Dambrava
drauge su valdyba nutarė, kad šiais me
tais Žiauriojo Birželio minėjimas reikia
paminėti kiek galima iškilmingiau. Kele
tą savaičių prieš minėjimą, buvo sukviesti
Baltų ir kitų okupuotų kraštų atstovai pa
sitarimul. Prieita vienos, bendros ir tos
pačio nuomonės.

Iškilmingos ekomeninės pamaldos įvyko
didžioje saleziečių Don Bosco šventovėje,
dalyvaujant arkivyskupo pavaduotojui
vyskupui Miguel Delgado ir kitų tautybių
kunigams.
Mišių pradžioje įžangos žodį tarė VLB
Valdybos pirmininkas dr. Vytautas Damb
rava. Suminėjęs, kad ši sukaktis sutampa
su Venezueloje švenčiama Tėvo Diena.
Dr. Dambrava sakė, kad pabaltiečiams ši
diena primena Baisiojo Birželio masines
deportacijas, kad tėvas buvo atskirtas nuo
savo šeimos ir šeima — nuo savo tėvo.
Pirmose deportacijos dienose buvo iš
tremta aipie pusantro šimto tūkstančių
nekaltų lietuvių, latvių ir estų, jų tarpe ir
dr. Dambravos šeima. Jis sakė baisiąją
trėmimo naktį nebuvęs namuose ir esąs
vienintelis šeimos narys, kuris, džiaug
damasis laisvės dovana, gali čia, prie
Viešpaties altoriaus, viešai liudyti apie
neteisybę padarytą jo šeimai, o taip pat
tūkstančiams ir tūkstančiams lietuvių, lat
vių ir estų. Jis sakė, jog jo atskirtas tė
vas neišgyveno nė vienerių metų, ir iki
šios dienos niekas nežino kur yra jo ka
pas.
Per didižlasias šventovės duris, lėtai ju
dančioje procesijoje, per šventovę kelią

skynė trys gedulo kaspinais perrištos vė
liavos, nešamos tautiniais rūbais pasipuošusio baltų jaunimo. Po to sekė lietuvių
ir latvių jaunuoliai su dovanomis mišių
aukai. Dar toliau — latvių liuteronų baž
nyčios pastorius Romans Reinfelds ir or
todoksų bažnyčios administratorius Vene
zueloje, mons. Leonid Lutosky, galiausiai
vyskupas Miguel Delgado, lydimas Lietu
vių Katalikų Misijos vadovo kunigo Anta
no Perkumo ir italų mons. Rojos, o taip
pat ir vieno jugoslavų kilmės diakono.
Altorius skendo gėlėse ir smilkaluose, čia
pat prie altoriaus giedojo grožiomis uni
formomis apsirengęs Capella choras, ku
riam vadovauja latvis Gedutis Guntars.
Vargonais grojo didelė lietuvių draugė,
muzikė, latvė Irena Eberstein. Pamokslo
metu vyskupas Delgado apgailestavo, kad
Pabaltijo okupacija ir religinė priespauda
Pabalty tęsiasi. Vyskupas užtikrino, kad
venezueliečiai užjaučia baltus, dalinasi jų
skausmu ir drauge maldauja Visagalį lais
vės Pabaltijo tautoms Ir jų tikėjimui.
Mišių pabaigoje suskambėjo Lietuvos,
Latvijos ir Estijos himnai, ir daugelio
akyse žvilgėjo ašaros ir naujas ryžtas
dirbti ir ištesėti.
Balsiojo Birželio sukakties proga, Kraš
to Valdyba pravedė labai platų spaudos
vajų. Šventės išvakarėse didžiausias Venezuelis dienraštis „EI Universal“ įdėjo
visą laipą, apžvelgdamas Pabaltijo okupa
ciją ir deportacijas užvardinant straips
nį „Komunistų melo akivaizdoje — tei
sybės istorija“. Straipsnis dokumentacinio pobūdžio. „La Religion“ dienraštis
įsidėjo gausią medžiagą su iliustracijomis
trijose laidose, paskirdamas po pusę pus
lapio. Penki šimtai egzempliorių buvo iš-
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
i

30 METŲ SUKAKTIS

Tris dienas — nuo liepos 3 iki 5 d. — lyvavo daugiau kaip 300 žmonių. Grojant
Vokietijos lietuviai išgyveno didelę šven orkestrui bei dainuojant liaudies bei pra
tę: Vasario 16 gimnazijai sukako 30 me mogines dainas broliui bei seseriai Šal
tų. Toji šventė atžymėta iškilmėmis, į ku čiams dalyviai praleido kelias jaukias va
rias suplaukė lietuviai ne tik iš Vokieti landas. Mėgėjai galėjo ir pašokti.
jos, ne tik iš kitų Vakarų Europos kraštų,
Sekmadienį, liepos 5 d., atlaikytos pa
bet ir iš užjūrio — iš JAV bei Kanados. maldos,
13 vai. sukaktuvių iškilmės pa
Iškilmių rengėjai įgyvendino laimingą sibaigė, nuleidus vėliavą ir sugiedojus
naujovę, jie pakvietė į sukaktį buvusius Tautos Himną. Gimnazijos rūmuose ir
gimnazijos mokinius. Buvę auklėtiniai anksčiau vyko nemaža visokių iškilmių,
gausiai atsiliepė 'į pakvietimą ir įsijungė bet ši gimnazijos sukaktis dalyviams ypač
į bendrą šventę, džiaugsmingai išgyven įsimins. Minėjimo programa pasibaigė
dami netolimos praeities bendrų atsimi prasmingu linkėjimu: „Iki kito pasimaty
nimų dienas. Galima tiktai apgailestauti mo Vasario 16 gimnazijoje!“. Reikia tikė
kad gimnazijos buvę mokiniai daugelį tis, kad linkėjimas nueis negirdomis Ir
metų buvo tarytum užmiršti ir nesuburti kad tarp buvusių, esamų bei būsimų gim
į vieną draugovę, jais pastoviai nesidomė nazijos mokinių saitai tolygiai plėtosis.
jo, net jų gyvenvietės nebuvo registruoja
Jau ir šio sukaktuvinio minėjimo ren
mos, Nūn gražiai atšvęsta sukaktis, atro gime veikliai dalyvavo buvę (gimnazijos
do, ir tuo atžvilgiu reiškia naują posūkį. auklėtiniai Andrius Šmitas, Vincas Bar
Galvojama apie buvusių gimnazijos auk tusevičius, Vingis Damijonaitis ir kiti.
lėtinių sambūrio sudarymą ir jo narių Lietuviškų reikalų vadovybė ir tvarky
reguliarus susitikimus.
mas bent dalinai pereina į jaunesniųjų'
Gimnazijos rūmuose įrengta fotonuot tautiečių, dažniausia buv. gimnazijos mo
raukų bei gimnazijos auklėtinių piešinių kinių, rankas.
paroda. Ja rūpinosi mokytojas dail. A.
Sukaktuvinių iškilmių vyriausioji va
Krivickas, kuris kartu su evangelikų ku dovybė telkėsi gimnazijos direktoilaus J.
nigu Fricu Skėriu ilgiausiai mokytojauja. Kavaliūno rankose. Tik prieš metus pe
Po bendros vakarienės liepos 3 d. pir rėmęs pareigas, jis turėjo ne tik paruošti
mas vakaras paskirtas filmams bei skaid gimnazijos mokslo metų pabaigtuves, bet
rėms iš gimnazijos praeities. Mokytojai ir vadovauti 30 metų sukakties rengimo
A. Weigel ir kun. J. Dėdinas uolus foto darbams. Pasibaigus minėjimui, direkto
grafai bei filmuotojai, atgaivino vaizdus rius išvyko užtarnauto poilsio į JAV, kur
i'š gimnazijos gyvenimo. Daugelis dalyvių gyvena jo šeima. Daug sumanumo, ruo
galėjo save atpažinti, kaip atrodė prieš šiant sukakties minėjimą, parodė gimna
ketvirtį šimtmečio. Sutemus, gimnazijos zijos ūkio vedėja Eugenija Lucienė. Ne
parke suliepsnojo laužas.
atsiliko gimnazijo kuratoilja su jos pir
Pačios svarbiausios sukakties iškilmės mininku tėvu A. Bernatonių. Kaip visada,
surengtos šeštadienį, liepos 4 d. Jos pra veikli buvo lietuvių bendruomenės valdy
sidėjo Lietuvos trispalvės vėliavos įspū ba su inž. J. Valiūnu (jo vadovaujama
dingu pakėlimu parke ties pagrindiniais darbo kuopa parūpino palapines) ir rei
gimnazijos rūmais — pilimi. Po to sekė kalų vedėju teisininku J. Lukošium prie
gimnazijos mokslo metų pabaigtuvės, ku šakyje. Uolūs talkininkai buvo inž. Sabo
rioms vadovavo vicedirektorė V. Panze- šeima. Visiems talkininkams suminėti rei
rienė. Stropiems ir pavyzdingo elgesio ketų ilgo sąrašo. Iškilmių dalyvius malo
mokiniams įteiktos dovanos. Jos atiteko niai nuteikė Vakarų Europos lietuvių sen
beveik išimtinai — mergaitėms...
joro Jono Glemžos su žmona atvykimas į
Nuo 10 vai. vyko akademija Huetten- iškilmes.
feldo vietovės iškilmių salėje (BuegerBeje, „Pasaulio Lietuvio“ š.m. birželio
haus). Gimnazijos kuratorijos pirminin -liepos numeryje paskelbti keli išsamūs
kas tėvas A. Bernatonis perteikė gimna ir gerai dokumentuoti straipsniai apie
zijos istoriją. Iš Šveicarijos atvykęs Dr. Vasario 16 gimnazijos ligšiol nueitą kelią.
A. Gerutis pasveikino Vasailo 1 d. įparei Su tais raštais patartina susipažinti vi
gojantį vardą turinčią gimnaziją Lietuvos siems tautiečiams, kuriems gimnazijos rei
Diplomatinės Tarnybos ir Šveicarijos lie kalai artimi širdžiai. Straipsnių autoriai
tuvių vardu. Pasaulio Lietuvių Bendruo yra M. Šmitienė, V. Bartusevičius ir A.
menės sveikinimus perdavė A. Stankus- Šmitas.
Saulaitis. Mokytojai A. Šmitas ir A. Wei
Baigiant sukakties iškilmių apžvalgą,
gel pasidalino atsiminimais bei šiaip min reikia atkreipti dėmesį į gimnazijos se
timis Iš gimnazijos gyvenimo. Oficialinę nųjų patalpų, esančių Huettenfeldo Renn
akademijos dalį baigė gimnazijos direk hofo pilyje, apgailėtiną padėtį. Pilis rei
torius J. Kavaliūnas, apibūdinęs gim kalinga skubaus pagrindinio remonto. O
nazijos padėtį bei pažvelgęs 'į šios vienin tas remontas pareikalaus daugiau kaip
telės laisvajame pasaulyje veikiančios lie kaip du milijonus marikių (maždaug vie
tuvių aukštesniosios mokyklos ateitį.
no miliono dolerių). Laimei, pilies liki
Toliau sekė meninė dalis. Ją atliko gim mu susirūpino vokiečiai, ypač apylinkės
nazijos šokių bei dainos grupės, pagrojo žymiausi veikėjai. Rennhofo pilis laikoma
mokytojai V. Lemkė ir L. Tesnau, mokinė visos apylinkės simboliniu pastatu, kurio
L. Kairytė padeklamavo. Šoklų grupei bei tinkamas atnaujinimas bei išlaikymas pa
chorui vadovauja auklėtojos L. Vaičiulai- sidarė vietinių gyventojų garbės reikalu.
tytė ir D. Grybinaitė.
Lėšoms telkti sudarytas tam tikras komi
Popiet sekė mokinių tėvų pasitarimas tetas, kuris jau suruošė du renginius, da
ir pamaldos katalikų ir evangelikų bažny vusius tam tikro pelno. Pilies atnaujini
čiose. Iškilmės pasibaigė banketu Buer- mo reikalas judinamas ir yra vilties, kad
gerhaus salėje. Gausius valgius gardžiai nebetolimas laikas, kai remonto darbai
paruošė gimnazijos virtuvė. Bankete da bus pradėti.
P.V.
dalinta šventoriuje. Taip pat šia proga
buvo naujai atspausdinta ispanų kalba
prof. J. Ereto knygelė ,,Užmirštieji Bal
tai“. Labai gerai pavykęs latvių infor
macinis šešiolikos puslapių biuletenis
aipie deportacijas ir politinę priespaudą,
ir du atsi'šaukimiai lapai: vienas apie
Nijolę Sadūnaitę — jos liudijimas už Ti
kėjimą, o kitas — Sovietų Sąjunga kvie
čia jus į sovietinį turizmo rojų — Sibirą.
Pirmoje lapo .pusėje — koncentracijos
stovyklos vaizdas, kitoje britų Daily Mail
vedamasis apie Pabalty vydoma genocidi
nę politiką. Medžiaga bus siuntinėjama
vyriausybės nariams, kongreso nariams,
universitetams ir ambasadoms.
Jaunimo Sąjungos pirmininko Aro Ma
žeikos ir Centro Valdybos iždininko inž.
Antano Barono vadovaujamas lietuvių ir
latvių jaunimas dirbo ir plušo, išdalinda
mas apie dešimt tūkstančių egzempliorių
įvairios informacinės medžiagos, ji gara
vo, kaip vanduo.
Susižavėjimas šia milžiniška virš tūks
tančio dalyvių manifestacija buvo visuo
tinas. Daugelis kartojo faktą, kad tai bu
vo ne tik didžiausia panašaus pobūdžio
baltų manifestacija išeivių istorijoje, bet
šiais metais tikriausiai ir visoje Pasaulio
lietuvių bendruomenėje. Malonu stebėti,
kad Venezuelos lietuvių kolonija vėl gar
bingai įsirikiuoja į aktyviausių kolonijų
tarpą.
Šventės pasisekimas už pinigus negali
ma pirkti — ji rodė galingą lietuvių dva
sią. Bendruomenė pasistūmėjo pirmyn ir
aukštyn.
Bendradarbių buvo daug, todėl sunku
būtų juos visus išvardinti, kurie dalinosi
darbo našta, visiems prisidėjusiems prie
šio kilnaus darbo, Centro Valdyba reiškia
širdingą ačiū.
Galima pasidžiaugti, kad šiam nepa
prastam minėjimui suruoišti ir spaudos

darbui paremti, latviai sumokėjo pusę
Išlaidų, o mūsų tautietis Julius Guiga,
daugelį metų buvęs mūsų jaunimo tau
tinių šokių mokytojas, didelis lietuvybės
palaikytojas ir nuolatinis lietuviškų pa
maldų lankytojas, suprasdamas šį taip
svarbų lietuvybei uždavinį, paaukojo
5.000 bolivarų (tūkstantis šimtą keturias
dešimt dolerių) — taip kad dėka jo finan
sinis klausimas legvai išsisprendė.
Caracas, 1981 m. liepos mėn. 1 d.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Halifaxe — liepos 26 d., 1 vai. p.p.: Petriu
ko Poplevio Pirmoji Komunija.
Manchesteryje — liepos 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 26 d., 11.15 vai.,
•Židinyje.
Stoke-on-Trent — liepos 26 d., 14.30 vai.,
St. Wulstan's, Churche Lane.
Nottinghame — rugpiūčio 2 d., 11.15
vai., Židinyje.
Leicesteryje — rugpjūčio 2 d., 14 vai.,
Šv. Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — rugpjūčio 9 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Ketteringe — rugpjūčio 9 d., 14 vai., Lon
don Rd.
Northamptone — rugpiūčio 9., 18 vai., šv.
Lauryne, Craven St.
Nottinghamae — rugplūčio 15 d., Žolinėje,
19 vai.. Židinyje.
Nottinghame — rugpiūčio 16 d., 11.15 vai,
Židinyje.
Derby — rugpiūčio 16 d., 14 vai., Bridge
Gate.
Birminghame — rugpiūčio 16 d„ 18 vai.,
19 Park Rd., Moseley.
Nottinghame — rugpiūčio 23 d., 11.15 vai.,
židinyje.

