1

Nr. 7 (1596)

ELAGU VABA EESTI!

Londonas, 1982 m. vasario 19 d.

Šveicarijos spaudoje

MADRIDO KONFERENCIJA DAR
POSĖDŽIAUJA

XXXVI
KUNIGAS APLANKĖ VVALĘSĄ

PASAULYJE

Vasario 16 d., Lenkijos valdžiai leidus,
-Estija iš trijų Baltijos respublikų yra
Vasario 17 d. Madrido konferencijoje kun. ’M. Jankowski aplankė internuotą
— JAV Krašto apsaugos sekretorius C.
Šveicarijos sostinės vadovaujamas dien
mažiausia. Jos dabartinis plotas yra 45.100 raštis „Der Bund ‘ paskelbė lietuvio para Britanijos delegatas, kalbėdamas pilnaties Solidarumo vadovą Lech Walęsą. Jie ta Weinbengeris, kalbėdamas Kongrese, iš
kv. km., gyventojų skaičius, pagal 1980 m. šytą laišką į redakciją, kuriame atpasako posėdyje, kritikavo Rytų bloko valstybes rėsi dėl Walęsos jauniausios dukters, gi kėlė būtinumą sustiprinti technologijos ir
statistikos duomenis, 1.47'0.000. Iš jų tik jami neseniai mirusiojo sovietų „vyriau dėl žmogaus teisių suvaržymo Lenkijoje musios gruodžio mėn. pabaigoje, krikšty kreditų sankcijas prieš Sov. Sąjungą.
68.2% yra estai, 24.7% rusai.
nų.
Per ateinančius 5 metus apsiginklavimui
siojo ideologo“ Michailo Suslovo gėdingi ir Afganistane.
1918 m. vasario 24 d. Estijos seniūnų darbai Lietuvoje. Laiške primenama, kad
Britų delegacijos vadovas John WilberValdžia neleido Walęsos žmonai atvežti išleisti numatoma 1500 milijardų dolerių.
taryba paskelbė nepriklausomybės mani- 1944 m. kartu su raudonąja armija į Lie force pasakė, kad Sovietų bloko valstybių į Varšuvą kūdikį, kurio tėvas niekad dar
— Sovietų laivo gydytojas, kuris vasa
festą, kuriuo vyriausioji krašto valdžia,
tuvą atvyko Suslovas kaip sovietų komu nesilaikymas Helsinkio principų dabar su nematė.
rio 9 d. Liverpoolio uoste pasiprašė poli
pašalinus vokiečių okupantus, buvo per nistų partijos specialaus biuro pirminin daro pavojų visam susitarimui.
tinio prieglobsčio, gavo leidimą 6 mėn. lik
duota Gelbėjimo komitetui. Tad šių metų kas. Tam biurui buvo pavesta iš naujo
Kalbėdamas apie Lenkiją, jis pasakė,
KRITO SOVIETŲ RAKETA
ti D. Britanijoje.
vasario 24 d. estų tauta,, jeigu būtų laisva, įvesdinti okupuotoje Lietuvoje sovietinį kad ten karo stovis yra naudojamas opo
Suomijos
krašto
apsaugos
ministerija
— Vasario 8 d. Belgijoj buvo paskelb
švęstų 64 metų nepriklausomybės paskelbi režimą. Suslovo žinioje buvo visas valdžios zicijai panaikinti, tuo pat laiku pradėjus
pranešė,
kad
Suomijos
Sovietų
pasieny

tas
24 vai. generalinis streikas, nes vy
mo sukaktį.
ir partijos aparatas, įskaitant liūdnai pa procesą, kuris atimtų iš Lenkijos darbin'in je vasario 16 d. skraidė karinė raketa, ku riausybė imasi labai griežtų priemonių
kų ir liaudies pagrindines žmogaus teises
Deja, šiandien bolševikai, nuo antrojo garsėjusią stalininę saugumo policiją.
li užsidegė ir krito. Spėjama, kad raketa išgelbėti kraštą nuo bankroto.
.pasaulinio karo pabaigos okupavę Estiją,
Suslovo vadovautas sovietinio režimo ir laisvę.
buvo
paleista iš Sovietų bazės netoli Mur
— Britų vyriausybė paskelbė sovietų ir
‘Britų delegatas pasakė, kad per pasta
žiauriai persekioja estų tautą,
Tad tik įdiegimas vykdytas išimtinai žiauriomis
lenkų diplomatams naujus judėjimo su
emigracijoje esantieji estai gali paminėti priemonėmis. Suėmimus sekė masiniai vie ruosius 2 metus pačioje Sov. Sąjungoje mansko.
varžymus. Buvęs 35 mylių apribojimas,
tą reikšmingą jiems sukaktį.
tinių gyventojų trėmimai į Sibiro klaiku žmogaus teisės buvo labiau suvaržytos,
INDONEZUA IŠTRĖMĖ SOVIETŲ
sumažintas iki 25.
Pačioje Estijoje vyksta sunki kova su mas. Suslovas pakarokliškai išsitaręs, kad žmonių daugiau suimta ir įkalinta, negu
ŠNIPĄ
Dabar britams kelia susirūpinimą so
per ankstyvesnius dešimt metų.
okupantu. Kaip Andres Kung knygoje „A „Lietuva būsianti, bet be lietuvių!“
Indonezija,
nenorėdama
konflikto su vietų jūrininkai, kuriems netaikomi jokie
dream of Freedom“ sako, Estijoje yra slap
Suslovo žiaurumas sukėlė net Lietuvos
tas demokratinis sąjūdis. Laisvės kovoto komunistų nepasitenkinimą. Jie pakarto PASIBAIGĖ GELEŽINKELIŲ STREIKAS Sov. Sąjunga, pasirinko ištremti Aerofloto suvaržymai. Apie 1000 Sov. Sąjungos jū
jai leidžia pogrindžio laikraščius, bet jų tinai reikalavo Maskvoje, kad jis būtų iš
Vasario 18 d. šešias savaites trukęs Bri įstaigos direktorių Aleksandrą Finenko, rininkų kas savaitę atvyksta į D. Britani
bendradarbiai yra gaudomi ir baudžiami Lietuvos atšauktas. 1946 metais jis iš tanijos geležinkelių streikas atšauktas. Ge kuris buvo apkaltintas šnipinėjimu. Pagal ją, ir spėjama, kad jų tarpe KGB agentų.
Indonezijos įstatymus, jis turėtų būti su Britų uostuose visą laiką vidutiniškai bū
sunkiomis bausmėmis.
Lietuvos atsiimtas, bet tai nepakenkė jo to ležinkelių valdyba sutiko pakelti mašinis
na apie 30 sovietų laivų, kiekviename iš
Pagal Švedijoje leidžiamą estų informa lesnei karjerai. Tas pats Suslovas iškilo tams atlyginimą 3%, kaip reikalavo pro- šaudytas.
jų yra bent vienas politrukas.
cinį biuletenį, Estijoje per praeitus metus net į sovietinius „vyriausius ideologus“... fesinės sąjungos.
TEISIAMI TURKIJOS KOMUNISTAI
buvo nuteisti keli disidentai. 1981 m. ba— Aukšto profsąjungų pareigūno, Dr.
Žinomas šveicarų mėnesinis žurnalas
Vasario 15 d. Ankaroje prasidėjo teis N. Aggett mirtis. Pietų Afrikos darbininkų
lahdžio 23-24 dd. Taline buvo teisiamas „Schweizerische Monatshefte“, skintas po
MASINIAI SUĖMIMAI /LENKIJOJE
estų kovotojas dėl žmogaus teisių Viktor litikai, ūkiui ir kultūrai, vasario mėnesio
Lenkijos karinė valdžia pranešė, kad mas, kurio kaltinamųjų suole sėdi 205 tarpe sukėlė pasipiktinimą. Policija teigia,
Niitsoo. Jis buvo kaltinamas turėjęs už- numeryje paskelbė Berne gyvenančio dviejų dienų laikotarpyje (vasario 16-17) turkai, įtariami priklausę Turkijos komu kad jis pats pasikorė.
draustą knygą, platinęs pogrindžio spaudą. šveicaro Hans Rychener ilgą straipsnį, pa milicija ir saugumo organai suėmė 3500 nistų partijai. Kaltinamiesiems, kurių tar
— Pirmosios žinios apie sukilimą Hamos
Už tai buvo nuteistas dviem metams dar vadintą „Atsiminimai iš Pabaltijo“.
žmonių, kurie yra nusižengę karo stovio pe yra 32 moterys, gresia kalėjimo baus mieste, Sirijoj, Vakarus pasiekė vasario
mė nuo 8 iki 20 metų už sąmokslą įsteigti 10 d. Hama yra Sunni musulmonų centras.
bo stovyklos ir dviem metams tremties.
Baltijos tautų bičiulis pasižymėjęs 'įstatymui.
1981 m. gegužės 14-15 dd. Taline buvo šveicarų autorius atpasakoja savo atsimi
Varšuvos radijas pranešė, kad iper tą Turkijoje „vienos socialinės klasės dikta Pranešime sakoma, jog 170.000 gyventojų
teisiamas kitas estų žmogaus teisių gynė nimus apie jo lankymąsi Baltijos valstybė laiką buvo susekta 145 tūkstančių civilių tūrą“.
miestas jau sukilėlių rankose, ir kariuo
jas Tiit Madisson. Jis buvo nuteistas 4 se nepriklausomybės laikais, perpindamas asmenų, kurie laužo įstatymus. Iš
menės įgula perėjusi sukilėlių pusėn.
DISIDENTŲ BYLOS LENKIJOJE
metams darbo stovyklos ir dviem metams savo raštą aktua'linėmis temomis. Jis nu veik IOiO tūkst. buvo perspėti, kitiems 29
Miestas randasi 120 mylių nuo sostinės
tremties.
Lenkijos karinnė valdžia pranešė, kad Damasko.
švietė, kaip Baltijos valstybės 1940 m. pa tūkst. buvo „primintos jų pareigos“, 7000
Talino psichiatrinėn ligoninėn uždarytas teko sovietų okupacijon, kai Maskva pa buvo nubausti piniginėmis bausmėmis.
artimiausiu laiku teismai pradės svarstyti
— JAV policija ieško moterų plėšikių
Vello Salum, gimęs 1933 m. Jis buvo liute sinaudojo Stalino-Hitlerio suokalbiu 'bei
Tabp smulkių nusikaltimų yra tokie, disidentų bylas, kuriose kaltinami bemaž gaujos, kuri įvykdė 11 bankų apiplėšimus.
ronų bažnyčios kunigu. KGB apkaltino jį draugyste, kaip po vienerių metų baltų kaip keliavimas į kitus miestus be leidimo, tūkstantis žmonių.
— Nuo kovo 1 d. D. Britanijoje bus pa
dėl patriotinių pamokslų ir pogrindžio tautas „išlaisvino“ vokiečių naciai, o 1944 neturėjimas prie savęs paso ir pan.
Jie kaltinami, kad įvedus karo stovį, tę kelta nuo 10.30 iki 13 svarų automobilių
spaudos platinimo.
sė uždarytųjų organizacijų veiklą, ruošė vairavimo egzaminų kaina. Vidutiniškai
m. jas vėl „'išvadavo“ raudonoji armija...
Estų babtistų kunigas Dimitri MinjaAutorius nušvietė liūdną baltų tautų li NUSKENDO „MECHANIK TARASOV“ streikus ir vedė atitinkamą propagandą. 47 proc. neišlaiko egzaminų pirmą kartą.
kov kalinamas Talino centriniame kalėji kimą sovietų okupacijoje (masinius trė
— Kinija paruošė naftos ieškojimo jos
Sovietų prekiniam laivui nuskendus
me. Tame pat kalėjime laikomi trys stu mimus), tautinę priespaudą (rusinimo pa Atlanto vandenyse prie Kanados krantų,
TARYBA VALDYS IRANĄ
teritorinių vandenų zonoje nuostatus ir
dentai: Kaido Einman, Haldi Kappel ir stangas,), kolonizaciją (rusų kurdinimą), 35 jūreiviai žuvo ir 5 buvo išgelbėti.
Kartu su pasklidusiais gandais, kad Ira kviėčia Vakarų bendroves investuoti ka
Aivar Temanen, apkaltinti nukėlę sovietų bet taip pat plačiai atpasakojo pasiprie
Laivo kapitonas pirmiau atsisakė leisti no diktatorius Ajatola Chomeni yra miręs, pitalus.
vėliavą ir ją sudraskę.
— Nuo 1970 m. D. Britanijoje, įsigalėjus
jūreiviams persikelti lį Danų laivą, kuris ar yra mirties patale, valdžia paskelbė, jog
šinimą okupantui.
Kaip esame anksčiau pranešę, estų kovo
Žymiausias šveicarų dienraštis .„Neue siūlė pagalbą, o vėliau atsisakė ir nuo So Irane yra įsteigta „vadovybės taryba“, su vadinamajai olandų ligai, nudžiūvo 20
tojas dėl žmogaus teisių Juri Kukk, kalė Zuercher Zeitung“ vasario 9 d. paskelbė vietų žvejybos laivo nasiūlymo.
sidedanti iš 3 asmenų, kurie perėmė jo mil. skirpstų.
jime buvo paskelbęs bado streiką ir kalė- I ilgą recenziją apie „Lietuvių Pasakas“,
— Vakarų Vokietija vasario 10 d. pri
pareigas.
jime mirė. Našlei nebuvo leista palaidoti kurias knygos pavidalu išleido DuesseldorĮTAMPA SOVIETŲ — KINUOS
Irano, egzilų žiniomis, Chomeni šeima tarė prez. Reagano nutarimui skirti dau
jo lavoną.
PASIENYJE
fo (Vakarų Vokietijoje) Diederich leidyk
yra susirinkusi ajatolos rezidencijoje, giau lėšų naujų cheminių ginklų gamybai,
nes Varšuvos pakte kariuomenės jau yra
Pagaliau Mart Niklaus, bendradarbia la. Pasakas į vokiečių kalbą išvertė Joc
Kinijos pareigūnų žiniomis, per praeitus Džamarane.
apmokomos tokius ginklus naudoti, ar nuo
vęs su lietuvių disidentais. Jis drąsiai kė hen D. Range. Recenzentas aukštai verti metus prie Kinijos — Sovietų sienos buvo
lė balsą dėl žmogaus teisių Estijoje ir ki na Sį lietuviškų pasakų rinkinį, iškelda- per šimtą pasienio incidentų, dėl kurių tę DEMONSTRACIJOS JUGOSLAVIJOJE jų apsiginti.
— Britų Darbo partijos lyderis Footas,
tose Baltijos respublikose. Apie jį kiek pla mas tą faktą, kad nors daugelis pasakų siasi įtempimas tarp dviejų didžiųjų ko
Jugoslavijos policija vasario 15 d. Pras
nekreipdamas
dėmesio į socialistų Briu
čiau rašo jo motina laiške JAV preziden turi bendrumo su kitų tautų pasakomis, munistinių valstybių.
tinoje, Kosavo provincijoje, išsklaidė prie'š
selyje
įspėjimus
ir prašymus, patvirtino
tui. (Laišką spausdiname atskirai).
<bet kai kurios pasakos aptinkamos tiktai
Sov. Sąjunga laiko apie viena milijoną valstybinę demonstraciją, kurioje dalyva
savo norą pasitraukti iš Europos Bendruo
Lietuvoje.
kariuomenės
Kinijos
pasienyje
ir
turi
oku
vo
apie
1000
albanų.
Permės stovykloje, kartu su Mart Nik
menės, danbiečiams laimėjus Parlamento
pavusi apie 400 tūkstančių kvadratinių
ius laikomas ir kitas estų politines kali
Pranėšimu iš (Belgrado, demonstracija rinkimus.
RIAUŠĖS BRUSELYJE
kilometrų
Kinijos
teritorijos.
kilo po basketbolo rungtynių ir demonst
nys, Veljo Kalep, suimtas 1980 m. ir nu
— Egipto policija apkaltino 31 asmenį
Belgijos raitajai policijai malšinant
Kiniečių nuomone, jie nugalėtų Sov. Są rantai šūkavo nepriklausomos respublikos
teistas 4 metams griežto režimo stovyk riaušes, kurios kilo iš plieno pramonės dar
bandymu
krašte įkurti komunistų partiją.
jungą, jeigu Maskva išdrįstų juos pulti.
los. Kalinių sąrašas yra gana ilgas.
— JAV prez. Reaganas numato vizituoti
tininkų demonstracijos Bruselyje, vasario Nors Kinijos karinės pajėgos nėra tokios reikalavimus.
D. Britaniją birželio mėn.
'Estija taip pat yra žiauriai okupanto 11 d., buvo sužeista 16 policininkų ir 4 jų modernios, kaip kiniečiai norėtų, bet Ki
NELAIMĖ ATLANTE
— Sovietų žinių agentūra „Nbvesti“ pra
•Išnaudojama ekonomiškai. Estija labiau arkliai.
nija turi nepaprastus žmonių rezervus.
Naftos sėmimo platforma Atlanto van nešė, kad iki 1986 metų Sov. Sąjunga savo
už Lietuvą yra rusinama. Estams yra pa
denyne, 300 km. nuo Kanados krantų, fabrikuose padidins iki 100.000 robotų
vojus greit tapti mažuma savo tėvynėje.
siaučiant audrai, apvirto su 84 žmonių skaičių. 1980 m. duomenimis, robotų skai
Bet maža, darbšti ir kultūringa estų tauta
įgula. 20 m. aukščio bangos neleido gelbė čius buvo 6.000.
kovoja dėl savo būvio.
— Nuo 1981 m. sausio mėn. iki š.m.
tojams prisiartinti prie nelaimės vietos.
Jų tautinės šventės proga, sveikiname
Platformą eksploatavo Mobil Oil Kana vasario mėn. pragyvenimas Argentinoje
Estijos
disidento
Mart
Niklus'o
motinos
metų
specialaus
režimo
darbo
stovyklos
'brolius estus, Linkime jiems nepalūžti, laiškas JAV Prezidentui.
pabrango 147 proc.
(„specialus režimas“ reiškia sunkiausias dos bendrovė. Visa platformos įgula žuvo.
siekiant savo kraštui laisvės.
— Indonezijoj suimtas kariuomenės ka
sąlygas, stovyklas, skirtas ypatingai žiau
Elagu vaiba Eesti — Gyvuok laisvoji
rininkas, kaltinamas šnipinėjimu Sov. Są
PERSEKIOJA RUSŲ RAŠYTOJUS
Tartu,
1981
m.
gruodžio
17
d.
riems
nusikltėliams),
plius
penkeriems
Estija!
The TIMES (II.6) pranešė, kad KGB pa jungai. Dėl to du sovietų diplomatai turė
metams tremties.
Mielas pone Prezidente,
reigūnai
padarė kratą disidento rašytojo jo palikti kraštą.
Nuo 1958 aki 1966 m. mano sūnus buvo
Giliai sujaudinta Tamstos kilnia ir vai
— JAV ir Saudi Arabija nutarė suda
Georgijaus Vladimovo bute, Maskvoje.
laikomas
sunkiųjų
darbų
stovykloje
MorkITALIJOS KOMUNISTAI NEKLAUSO singa pagalba Lizos Aleksejevos byloje,
ryti
kariniams reikalams bendrą komitetą.
Rašytojas
vadovauja
Amnestijos
Interna

RUSŲ
aš pasiryžau kreiptis į Tamstą mano nelai voje, nubaustas už kelių foto nuotraukų,
— Naujais finansiniais metais JAV keti
cionalo
Maskvos
skyriui.
padarytų Tartu mieste, padovanojimą už
Italijos komunistų partija, tęsdama gin mėje.
na padidinti ekonominę ir karinę para
KGB pareigūnai konfiskavo kai kuriuos mą EI Salvadoru! iki 50 proc.
čą su Sovietų komunistų partija, apkaltino
Esu estė, našlė, pensininkė, buvusi mu sieniečiams, kurie dalyvavo ornitologų
rusus, kad jie sustabdė detantą ir padarė zikos mokytoja. Gyvenu Estijoje, Tartu konferencijoje. Nuotraukose matėsi gyve dokumentus ir užsieninius žurnalus. Taip
— Prancūzijos vyriausybė svarsto su
žalą socializmo idėjai.
mieste. Mano vyras, širdies smūgio ištik nimas, koks jis ištikrųjų yra Sov. Sąjun pat trumpam suėmė rašytojo žmoną ir tar varžyti apie 30 importuojamųjų iš Japoni
goje.
dė ją.
Italijos kompartijos dienraštis UNITA tas, mirė praeitą pavasarį. Tai buvo logiš
jos gaminių, nes prekybos su japonais de
Mano sūnus buvo antrą kartą suimtas
Pareigūnai sakė, kad jie ieško straips ficitas yra didelė kraštui našta.
sako, kad jis siekia dialogo su rusais, kaip ka pasekmė visų tų 'pergyvenimų, per ku
1980
m.
balandžio
29
d.
Nuo
to
laiko
prak

nių, kuriuos parašė sovietų rašytojas Jevsu lygiais, ir nepriims iŠ Maskvos įsaky riuos jam teko pereiti.
— Sovietų TASS pranešė, kad du Pran
mų. Italai pasipiktino, kad rusai sako, jog
Mano sūnus Mart-Olav Nikius, 47 m. tiškai aš neturėjau su juo jokio kontakto. genij Kozlovskij, Jis yra suimtas ir gruo cūzijos bankai suteikė 140 mil. dolerių
Italijos komunistai yra kapitalistų sąjun amžiaus, pasižymėjęs ornitologistas ir sve Vieninteli laišką, kurį aš gavau iš jo yra džio mėn. buvo apkaltintas anti-sovietine paskolas dujotiekio iš Sibiro tiesimo rei
gininkai.
timų kalbų mokytojas, šiuo metu yra poli Iš 1981 m. balandžio 26 d. Iš to laiško aš propaganda.
kalams.
tinis kalinys priverčiamųjų darbų stovyk galėjau suprasti, kad mano laiškai jo ne
— N. Zelandija turės pirmąją pasauly
RUMUNIJOJE PABRANGO MAISTAS loje VS 399/36 Rusijos Federalinės respuib pasiekia. Aš siunčiau keliolika telegramų
je sintetinio benzino gamyklą. Benzinas
LIETUVIAI — POLITIKIERIAI
ir
laiškų
šiuo
klausimu
valdžios
įstaigoms,
Rumunijoje maisto ir kitų reikmenų kai likos Perimos oblastyje, čusovij rajone,
Šiais metais, bus renkami JAV kongres- bus gaminamas iš gamtinių dujų. Nauja
nos nuo vasario 15 dienos pakeltos viduti Kutšino kaime. (Adresas, pakartotas ir ru be jokių pasekmių. Aš baiminuosi dėl ma
no sūnaus sveikatos. 'Ištikrųjų, esu 'įsiti manai, tai Chicagoje gimęs lietuvis Frank sis procesas yra išrastas JAV.
niškai 35 nuošimčius.
sų kalba).
— Praėjusią savaitę D. Britanijos rin
Savickas, demokratų partijos veikėjas ir
Maisto trūkumas privertė valdžią įvesti
Ta vieta randasi maždaug 3000 km į ry kinusi, kad jo gyvybė yra pavojuje.
koje
pasirodė pirmieji Pietų Korėjos ga
Illinois
valstijos
senatorius.
Demokratų
'Prieš 1980 m. balandžio 29 d. suėmimą
maisto produktų normavimą, pirmoje ei tus nuo Estijos, jo tėvynės.
mybos
„Pony“ automobiliai. Kainos nuo
partijos buvo parinktas į kongressmanus,
lėje cukraus ir valgomojo aliejaus.
Mano sūnus buvo nuteistas už sekan mano sūnus buvo gavęs oficialų pakvieti vieton dabar esančio Martin Rusšo.
3.177 iki 4.201 sv.
mą
emigruoti
į
Švediją.
Kvietimas
buvo
Tuo pat laiku valdžia pažadėjo keturių čius nusikaltimus: 1) atsišaukimų rašy
Už 10 metų D. Britanijos pramonė
Savickas nenorėdamas pykčio ir ardyti turės 10.000 robotų. Japonija jau Šiandien
metų laikotarpyje pakelti atlyginimus ir mą tarptautinėms organizacijoms, o taip iš Peeter Nikius, Švedijos piliečio. Tačiau
pensijas.
pat Sovietų valdžiai, reikalaujant pri Sovietų valdžios įstaigos neleido mano sū vienybę partijoje, atsisakė partijos reko tiek turi.
silaikyti Žmogaus teisių bendros deklara nui emigruoti. Aš netikiu, kad be Tams mendacijų ir į kongresą nekandidatuos.
1981 m. britai turėjo 713 robotų įrengi
cijos, Helsinkio susitarimų ir taip pat So tos asmeniško tarpininkavimo kas nors Dar ir nepasakė savo planų, bet tik anks mų. Dabar pasaulyje pirmauja Japonija, o
vietų konstitucijos nuostatų; 2) klausymą galėtų išgelbėti mano sūnaus gyvybę, iš čiau yra pasakęs, kad daugiau į Illinois D. Britanija yra penktoj vietoj.
A.A.
kartu su savo mokiniais Amerikos Balso leisti j|į iš darbo stovyklos ir leisti jam senatorius nekandidatuosiąs.
— D. Britanijos Daventrid fabrikas pra
Bet kitas čia gimęs lietuvis, buvęs foot dėjo gaminti prabangiausius, Hesketh
DOMUI DAI.NAUSKUI mirus,
transliacijų estų kalba, 3) pasikalbėjimus emigruoti. Todėl aš drįstu kreiptis į Tams
telefonu su svetimšaliais, ir t.t. Nusikalti tą, nes pažįstu Tamstą kaip tvirtą žmogaus ball star — buvęs labai geras žaidikas V1000, motociklus, kurių kaina — 4.495
reiškiame gilią užuojautą
Diek Butkus, pasiskelbė norįs kandidatuo sv. Apie 60 proc. tikimasi eksportuoti.
mų
sąraše yra taip pat jo autobiografija, teisių gynėją.
tetai Onutei
Tš anksto dėkodama Tamstai,
ti Respublikonų sąraše . JAV kongresą, ir
kurioje
jis
aprašė
kovotojo
dėl
laisvės
ir
— 1981 metais JAV oro linijos turėjo
Beneta ir Heinz Gaber
Nuoširdžiai Jūsų
laimėti prieš dabartinį kongressmaną blogiausią finansinį balansą visoje savo
teisingumo sunkų gyvenimą. Už šiuos „nu
Elfrlde Nikius Martin Russo.
sikaltimus“ jis buvo nuteistas dešimčiai
istorijoje.
ia
EB
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Knygas užvertus
ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS

Ar jūs kada nors matėte širdį, kuri tančių sparnų, krentu žemyn.
įplaka šalia kūno?
Išnyksta visos mintys. Užmirštu, kad
Štai kas aS esu, mano draugai...
gyvenu.
Apleidžia visos jėgos.
Georges Bernanos
Žinau, kad turiu keltis: pasistumtu ran
1 ---------komis, atsiremiu ir pamažu pradedu kilti.
Buvome tą lapkričio sekmadienį susi
Ir uždainuoju.
rinkę jaukioje šventovėje ir, kai spūdinau
minčių prislėgtas prie altoriaus, nema
3-----------čiau nė vieno veido.
Mudu tik dviese mažame kambarėlyje
Man, spaudžiant paauksuotą taurę prie ir niekas mudviejų nei pavalgydina, nei
krūtinės, atrodo, kad širdis veržiasi iš pagirdo.
Jo oda tamsi. Akys gyvos. Rankos tvir
banguojančios krūtinės Ir nepaprastai
garsiai plaka, dunda.
tos. Ilgais pirštais varto „Reader's digest“
Nežinau, gal kas ir girdėjo jos dūžius. žurnalą.
Prie mano lovos jauna gydytoja. Klau
Paskum susikryžiavo žvilgsniai. Juk ne
visos akys vienodai sutinka, — kai kurios sinėja įvairiausių smulkmenų, daugiau
nei per Išpažintį.
šildo, kai kurios lyg ranka pastumia.
Tada atsimenu, kad rengiausi mirti, bū
|MRiHnimmnn<ninimiiiiHmniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin| damas pusės metų, tik tėvų meilė ir prie
žiūra mane išgelbėjo.
Staiga ji kažką Įįšvirkščia į kairiąją
BmimnuiniiHuiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
šlaunį. I burną įkiša kažin kokį labai li
Man pačiam buvo sunku skaityti šv. pų saldainį.
Nuritina ant neštuvų ir dar-dar-dar ilRašto ištraukas, — pavadavo daug išgy
gaiš koridoriais bei keltu į viršų. Į vadi
venimų patyręs bičiulis.
Norėjau kažin ką gražaus Ir reikšmin namą teatrą.
Dar vienas dūris į dešinę šlaunį, paskum
go pasakyti. Turėjau susirašęs net mažy
į kairiąją ranką.
tį planą.
Girdžiu draugišką, ramų, aiškinantį
Žvilgterėjau į susirinkusius. Žiūrėjau
tokiu pačiu žvilgsniu kaip prieš dėšimt balsą.
ar trisdešimt metų. Kaip į nemirtingąjį,
Viršum galvos matau ir jaučiu daugy
visur turintį suspėti ir viską žinoti---------- bę šviesų.
ir negalėjau nieko pasakyti, ir nežino
Šalia regiu uždengtą .moters veidą ir dvi
jau, kada vėl visus pamatysiu, ir nesu dideles akis. Ir šiltą, paremiančią ranką.
galvojau, kaip atsisveikinti.
Atsidustu. Kažin ką priimu. Kalbėli ne
Kai grįžau į šventyklos prieangį ir pa galiu. Vis tebematau dideles akis ir jau
dėjau taurę ant stalo, žvilgterėjau i duris. čiu draugišką rankos spūdį. Kai pradedu
Teužėjo viena moteris paprašyti Mišių. trūkti oro, nors deguonis čia pat, po nosi
Ir tyliai išėjo.
mi, šilta ranka stipriau suspaudžia.
Netrukus aš išėjau iš savo namų.
Jiėškau akių, bet jų vietoje — daugybė
žiburių.
2 —--------Visą laiką jaučiu aplinką, vikrias, vy
G. Bernanos — sudėtingas ir gilus rašyl riškas rankas, girdžiu vieną kitą žodį.
tojas. Svetimas mūsų dvasiai prancūzas.
Atsakytį negaliu.
Paimu iš Vilniuje išleistą Vytauto Mise
Paskum neštuvai darda žemyn, barba į
vičiaus „Karalienės Barboros juokdario“ senas grindis ir palieka mažame kamba
apysakų ir novelių knygą.
rėlyje.
Pagal duondavių taisykles, juokiasi iš
Kažin ką kalbu. Kažką pasakoju.
vienuolynų, į šipulius sudirba vienuolius
Pabundu, gerai pasilsėjęs. Maniau, visą
ir karaliaus dvaro juokdarius, bet jokiu naktįį miegojęs. Tačiau dar ankstybas va
būdu nesuranda būsimos „lygybės“ pra karas.
našų.
Kava. Užkandos. Du eismo nelaimėje
Tačiau jis sviedžia originalią, niekad ne sudaužyti jaunuoliai. Ramūs, stipriną gy
girdėtą mintį: „Taip jau būna: daugiau dytojo žodžiai.
apie Smogų gali sužinoti, vienai akimir
Tą vakarą miegoti negaliu. Atsiverčiu
kai jį susitikęs pragare negu šimtą metų Jono Kreivėno „Mirties lageriuose ir trem
išgyvendamas rojuje“...
ftyje“ atsiminimų knygą ir skaitau apie
Kažin apie kokį pragarą kalba Misevi lagerį nr. 23: „Kaip niekas neklausė, ko
čius, apie kokius žmones?
dėl tu užmušei musę, taip niekas ten ne
'Laisvės rojaus vartai užsklęsti.
klausė, kodėl nušovei ar užmušei kalinį,
Turbūt atsivėrė pragaras.
ar kodėl šunys mirtinai jį sudraskė“.
... Staiga pašoku nuo stalo, — reikia gi
Čia praverstų Pulgis Andriušis ar Jur
pajudinti, pamankštinti sąnarius.
. gis Gliaudą su savo pasakojimais.
Rodos, plasnoju rankomis, skrendu, ky
4 — — —
lu 1 viršų ir, neišsilaikydamas ant silps- ' į išsikėtrojusią ligoninę ir didžiulę pa

J. Kuzmickis

Adolfas Markelis

LAIKRODIS
— Na, tas ir Mockus įkalbėjo, kad tu
nei vandens, net ir ugnies nebijai. Teisybė.
Šiandien pats įsitikinau, — eidamas pasi
vaikščioti galvoja Justinas, — ne veltui
sumokėjau visą tūkstantį, atseit, paskuti
nius. Bet jei brangus esi, tai gal ir sveikas.
Ko gera, dar ir mane pergyvensi. Mockus
sakė, kad tu gali dar penkiasdešimt-šešiasdėšimt metų gyventi, aš gi — ne. Dau
giausia — keturiasdešimt. Ir tai daug.
Aš jaučiu, tu lydėsi mane visą gyvenimą,
varge ir ašarose, taip pat linksmybėse.
Visą gyvenimą! Supranti? Kaip smagu,
kad tu plaki kaip gyvas ir spindi kaip auš
rinė! Taip, taip, spindėk man visą gyve
nimą, lig karsto lentos!
Pilnas naujos gyvenimo šviesos, kuri su
laikrodžio pirkimu, atseit, už tūkstantį ši
lingų, pradeda sroventi jo žvilgsnyje, vei
de, krūtinėje ir visuose raumenyse, iš
plento pasuka Justinas į siaurą keliuką
pamiškėj, kur vaikščioja šventadieniškai
nusiteikę nerūpestingi žmonės. Justinas
visada vaikščiodavo vienas. Draugų jis
neturėjo. Niekas jo per daug nemylėjo,
nei jis kitų, dažniausia jis galvodavo, kaip
jis visų apleistas, apmąstydavo savo pie
menavimo ir jaunystės metus, kurie jam
■buvo nelyginant kokios vilkšviesės trem
ties pelkėse, tačiau ir juose nerado nieko
vertingo ir gražaus. Tik žvaigždėtas nak
ties dangus jam būdavo mielas, kai jis
staptelėdavo eidamas gulti prie klojimo
durų. Jis visados jausdavosi esąs tuščio
mis rankomis, negalėdamas nieko duoti,
nei imti. Bežadė tyla jį supo, lyg niekas
aplink jį negyventų, tik jis su savo skur
džia širdim, kurios atverti niekam nedrįso,
kad nesijuoktų. Tačiau šį kartą jis buvo
kitoks. Jis mato mėlyną dangų ir, lyg tri
kampį, Vacmano viršūnę, taip baltą ir
skaisčią, ir, rodos, aiškiai regi kiekvieną
griovį jame, kiekvieną kalnų upelio vagą.
Stebi jis užkliuvusį už Vacmano viršūnės
baltą, lyg nuo verpstės atitrukusį vilnų
kuodelį, mažytį debesėlį ir klausosi tylaus
laikrodžio alsavimo. Rodos, jo garse skrie
ja Justino siela į tuos mėlynus plotus, prie
pat Vacmano viršūnėj užkliuvusio debesė
lio, ir jo džiaugsmo perteklius verčiasi iš
jo įsmeigtų akių į aukštumas.

— Graži dienelė, — nusprendžia jis, —
nei vėjo, nei lietaus, tik saulė, saulė, o ir
žalia kaip per Sekmines. Ir laikrodis nau
jas Ir eina.
Justinas kiek stabtelia prie maudyk
los, apaugusios juodlksniais ir pusbernio
dydžio pušelėmis. Prieš jo akis mirguliuo
ja margaspalvių maudymosi kostiumų ei
lės, įdegę pečiai, kojos ir rankos. Jis net
nepajėgia suvokti atskirų asmenų, o ma
to kažkokį rankų, kojų ir galvų mišinfį,
kurio dalis sūkuringai metasi į vandenį.
— Matai, kas čia dedas: alksniai auga
šalia pušelių. Pas mus tai ir su botagu
neįvarytum į tokį smėlį, — mąsto Justinas
ir pilną išdidumo žvilgsnį nukreipia į de
besėlį, kur, lyg tyčia, niekur neslenka, bet
tvirtai įkibęs Vacmano peties, tupi, lyg
koks paukštis ant šakos.
— Ei, tu, šilkavilni, tau ten neblogai tupėt danguj, bet tu nežinai, koks aš laimin
gas čia, žemėje, tarp tų alksnių ir pušelių.
Jei tu matytum ką aš turiu, tai, ...brolau,
ir tu norėtum turėt...
Justinas jau buvo bežengiąs pro vieną
pušelę, kai krūptelia, išgirdęs savo kaimy
no Kniukštos Valerijono balsą:
— Ko taip išrietei sprandą, kaip kume
lys prie karčiamos? Mandrumas! Išslpustei, kaip Bikuškio panytė, nei savo kai
myno pažinti nebenori...
Justinas šiandien nešnekus, tik veidas
šypsosi. Kiek Išdidžiai, bet santūriai.
Kniukšta taip pat šypsosi. Jam Justinas
kiek juokingas, gal net apvalesnis pasida
ręs: lyg ištinęs būtų: ir nosis, iškelta virš
pušelės viršūnės, lyg nesavo vietoj stovė
tų, lyg kas nors karimi iš apačios ją bū
tų pastūmęs ir per neatsargumą truputėlį
'į viršų užlaužęs.
— Matai— tyliai šnabžda Justinas, kiš
damas laikrodį Kniukštai panosėn, — tūks
tantinis .
— Kaip automobilis, — priduria Kniukš
ta, — per valandą dvi valandas padaro...
Kniugšta šūkteri susirinkusiems prie
maudyklos, kad ateitų pasižiūrėti Justino
laikrodžio. Visada taip būdavo stovykloj,
kam nors nusipirkus naują daiktą. Iš pra
džių renkasi, kaip ir paprastai tokiu at
veju, laikrodžių mėgėjai, tikri reikalo ži
novai, Vėliau paaugliai, kuriems svarbu
L1 tik eiti. Bet viskuo labiausia domisi
vaikai. Jie stumdosi, rėkauja ir nežinia,
ko nori, žodžiu, apie Justiną susidaro pre

latą nusivežu A. N. Dičpetrio „Dvylika
dienų pasauly“ knygą.
Gūdu, nejauku dideliame kambaryje,
nedaug džiaugsmo sukelia mįslinga pažįs
tamo rašytojo knyga.
Sėdžiu patogiame fotelyje, dairausi į vi
sas puses ir jaučiuosi kaip pasiklydęs lenk
tynininkas dykumoje.
Kairėje pusėje sėdi aukšto stogo vyras,
rankose glamžo pigią pasiskaitymo kny
gelę ir kelis kartus žvilgteri į mane.
— Apsipratai? — paklausia.
— Dar nespėjau! — atsakiau.
— Aš čia jau ne pirmą kartą, — jau
čiuosi kaip namie! — priduria.
— Be abejo...
Priešais su deguonies kauke ant veido
guli paliegęs vyrukas, nevaldąs nei kojų,
nei rankų. Slaugės jį valgydina, kai reikia
— apiprausia ir gerai žino, kada ir kaip
padėti, kai prigimtis patvinsta.
Dešinėje pusėje šniokščia išsitiesęs jau
nuolis: atvežė sąmonės netekusį diabeti
ką ir tuojau ėmė „maitinti“ per nosį var
vančiais vaistais. Jis čia ne be pirmą kar
tą ir ligoninės personalas jį gerai pažįsta.
Mane vėl pradeda apklausinėti jauna
gydytoja, bet tuoj ją pašaukia prie diabe
tiko. Pas mane ji nebegrįžta.
Vėlybas vakaras. Paliekame televizijų
kambarį, kiekvienas kiūtiname prie savo
guolio.
Mano kairysis kaimynas sunkiai atsisė
da, atsidūsta, pakelia kairę koją ir šaukia
pas save.
— Ar padėti batą nuimti? — klausiu.
Jis šypsosi.
Paskum krumpliais pradeda barškinti į
ilgų aulų batą, kuris skamba kaip geras
barabanas
Staiga kaimynas išskečia rankas, patem
pia batą ir... nuima jį su puse kojos...
Jis juokiasi, o aš pramurmu užuojautą.
Mano nuotaiką pataiso Leeds vyskupas
W. G. Wheeler.
Apkabina, priglaudžia prie krūtinės, ža
da atsiminti Mišių Aukoje:
— Pats kasdien mini mano vardą Mi
šiose, dabar aš paties vardą minėsiu.
Jo laiminanti rank sumažina mano rū
pesčius ir išsklaido tamsius debesėlius.
Man gi dar reikia brevijorių sukalbėti,
— šv. Mišių Auką po pietų čia pat, paklodėm apgaubęs lovą, aukojau.
Atsiverčiu storą maldų knygą ir nesku
bėdamas kalbu:
— Tu, Dieve, mano ramstis, — tavimi
pasitikiu nuo pat savo jaunystės. Nuo pat
užgimimo mane tu globojai, buvai mano
sargu nuo pat kūdikystės, — pasitikėjau
Tavim visą laiką. Daug kam atrodė ste
buklinga, kaip Tu mane ištvermingai glo
bojai (Ps 70, 5-7).
1982.1.28.
Leiskite neatvykti į darbą, nes aš va
žiuosiu su kiaule į supittkimo punktą.
(Kolūkietis — brigadininkui)

kymečio nuotaika: klausimai, atsakymai,
prekės vertimas ir nežmoniškas vaikų šėlijimasis. Visų dėmesys nuo vandens nu
kreiptas į Justino laikrodį. Rodos, ne mau
dytis susirinko žmonės, bet apžiūrėti Jus
tiną su jo pirkiniu.
Ramoška, pasigėręs šventadienio nuo
taika ir laikrodžio spindėjimu, stovi jų
vidury ir aiškina tiek visiems, tiek kiek
vienam atskirai gerąsias laikrodžio ypaty
bes, kurias jis žino, taip pat, kurių nežino.
— Nemainyč ant dvaro šito. Pigiai pir
kau. Gali sakyti, net apgavau Mockų.
Tūkstantis. Jis du, o gal net tris kartus
vertesnis. Jūs gi ne kvaili, patys matot.
Ir firma — „Omega“, — nevisai teisingai
jis ištaria pavadinimą, tuo padarydamas
kai kuriems juoko, o vaikams seniai lauk
tą pramogą. Jie rėkia, patys nesuprasda
mi1, ko: — „Laikrodis miega“.
—Ohohoo, — kvatojasi paaugliai, — tai
bent laikrodis. Kaip griausmas koks. Tu
rėsi ką nors samdyti prižiūrėti jį. Ohohoo.
Leisk geriau įsižiūrėti. Prastas. Nevertas
nė grivinos...
Kilus sąmyšiui Ir juokui, Justinas tyli,
vartaliodamas rankoje laikrodį, o saulės
spinduliai bėginėja juodu ciferblatu ir ni
keliuotais rėmais. Mato, kaip viena kiblrkš
tė’.ė nukrinta Kniukštai ant ausies grybe
lio, nuslenka panosėn ir apsistoja paaky.
Kitam ji tvykstelia, kaip maža saulelė,
net tas prisimerkia ir nusigręžia.
— Prastas tavo laikrodis, Justinai. Ne
toks, kaip mūsų, — erzina jį paaugliai, —
štai, mes plaukiame su savais, o tavasis
tik ant kirvio užmest. Tu gi bijosi paplauk
kėt su savu. Mes žinom, kad tu bailys...
ohohoo .
Justinas paprastai visiems ir visada nu
sileisdavo, sutikdamas su jų nuomone.
Nors ne visur sutikdavo, bet dėl ramybės
neprieštaraudavo. Tačiau šį kartą jį paga
vo piktumas. „Tie snargliai dar tyčiosis
iš rimto žmogaus. Piemenys nedzvanyti.
Nepasiduosiu“.
— Ar kalbat apie šitą? — išdidžiai pa
rodė plištu į laikrodį. — Tai jūs, vaike
liai, jo nepažįstat, jei taip kalbat. Įmesk
jį puodan su verdančiu vandeniu, o jis
eis, kaip ėjęs. Gi šitas vandenėlis jam
vieni niekai. Jis eis kaip didelis.
Justinas nebuvo tikras tuo, kas gali
įvykti, jam įbridus į vandenį, tačiau nieko
neveikti jam buvo nedrąsu. Jis bris. Ne

Anapus Atlanto
„Lietuvos Aidai“, lietuviška radio progra
ma.
Chicagoje, Marquette Parke, Balys
Braždžionis ir jo dukra Kazė Braždžionytė, persiunčia lietuvišką radio programą
„Lietuvos Aidai", kasdien tarp 8.30—9.00
vakaro, be šeštadienių ir sekmadienių.
Programa persiunčiama, iš nuosavos ra
dio studijos, adresu 2646 West 71 str. Chi
cago Illinois, 60629, per radio stotį W.C.
E.V. banga 1450 A.M.
Chicagos lietuviai, o ir apylinkės, šią
programą labai mėgsta. Be įvairiausių ži
nių, patarimų, dar praneša orą ir pasauli
nes žinias o taipgi Ir geros muzikos. Pats
laikas žmonėms patogus, nes vakare po
dienos darbų, visi jau esti namuose.
Štai š.m. sausio mėn. 15 d., kokią 10 mi
nučių skyrė Klaipėdos krašto prisijungi
mui prie Lietuvos paminėti. Prof. dr. po
etas Alfonsas šešplaukis pakalbėjo apie
sukilimą ir prisijungimą. Apie ekonominę
ir kultūrinę padėtį prisijungus. Prieš jo
kalbą o ir po buvo sugrota maršai, apie
jūrą Ir pamarius.
Balys Braždžionis anksčiau yra gyve
nęs Anglijoje. Daugumos ten prisimena
mas, nes ir ten lietuviškoje veikloje ne
tingėjo dirbti. O dukrelė Kazė jau gimu
si JAV, bet gražiai kalba lietuviškai ir
taipgi veikli lietuviškoje veikloje.
IŠRADINGA LIETUVAITĖ
MENININKĖ
JAV rytuose, Hartfordo mieste gyvena
Aldona Saimininkienė. Ji gabi Ir išradin
ga menininkė, iš rugių Šiaudų padaro lai
bai gražius paveikslus, juos klijuodama
ant audeklo. Yra jos sukurti ir pagaminti:
(Kryžių kalnas,
retežiais surakinta
prie kryžiaus suklupusi lietuvė, piemenu
kas su avimis, arba su žąsimis, Eglė žal
čių karalienė, Jūratė ir Kastytis, gandrai
gaudo varles ir t.t.
Menininkė nepaslaptinga tuos meno dar
bus aiškina ir gaminimo techniką parodo
visiems. Ji sako, kaip rugiai, vasaros pa
baigoje jau pribręsta, tai šiaudai sukar
pomi. Po to nuimama nuo jų plona žieve
lė. Šiaudai lieka gražūs, šviesūs ir bliz
gantys. Tada šiaudai perskeliami pusiau
ir dedami puodan su vandeniu Ir virinami
apie penkias minutes. Norint, kad šiaudai
dar būtų gražesni, tai į puodą įpilama kiek
kepimo sodos.
Pavirintus, šiaudelius dar minkštus,
reikia išlyginti su lygintuvu (prosu). Tie
išlyginti — išprosinti priklijuojami ant
„Masking tapė“. Kitoje masking tape pu
sėje išpaišoma įvairiausi paveikslai. Po to
iškarpomi ir iškarpytus priklijuojama
(šiaudeliai viršuje) ant juodo audeklo,
panašaus į aksomą. Ir gaunasi labai gra
žus paveikslai.
Aldonos Saimininkienės tokie paveiks
lai, žmonėms labai patinka. JI rengia pa
rodas ir jau per 1000 yra pardavusi. Turi

daug užsakymų. Be to paprašyta, važinėja
į mokyklas universitetus, prieglaudas ir
kt. rodydama ir aiškindama šį meną. Yra
aplankiusi ir lietuviškas mokyklas, skau.
tus ir kit.
Aldona Saimininkė, labai mėgsta šį me
ną ir visą laisvalaikį skiria tobulėjimui.
Jai sekasi, nes ji yra paveikslų piešėja.
Piešimo išmokusi Vokietijoje, Muenchene,
lietuviškoje gimnazijoje.
Veiklūs mokytojai
JAV gyveną mokytojai yra susiorgani
zavę ir įsteigę „Mokytojų Sąjungą“.
Sąjungos valdybą sudaro: pirm. Bronius
Gelažius, I vicepinn. Apolinaras Bagdo
nas, II vicepirm. Svajonė Kerelytė, sekt.
Rūta Velavieiūtė, ižd. Ona Burneikienė,
renginių vadovė Rožė Kriaučiūnienė, na
rės Stasė Petersonienė ir Magdelena šulaltienė.
Reikia pasakyti, kad jau valdybon iš
rinktos dvi jaunos mokytojos, mokytojau
jančios Chicagoje, Donelaičio lituanistinėje (šeštadieninėje) mokykloje; (tai Svajo
nė Kerelytė ir Rūta Valavičiūtė. Abi yra
baigusios Chicagoje esantį Pedagoginį Li
tuanistinį Institutą, su (teise mokytojauti
gimnazijoje.
Mokytojų sąjungos valdyba šiais metais
nori suruošti prelato poeto Jono MačiulioMaironio 50 metų mirties sukaktį. Jis mi
rė 1932 metais birželio mėn. 28 d. Lietu
voje.
Andrius Laukaitis

Su
Ifaitaulflįt
VYT. ALANTUI — 80 M.
Rašytojui ir Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos garbės nariui Vytautui Alantui, jo 80
metų amžiaus sukakties proga, gegužės 30
d. Čikagoje, Liet. Tautiniuose namuose
ruošiama pagerbimo akademija.

DZŪKŲ DAINOS KONKURSO
LAIMĖTOJAI
Dzūkų dainos konkurso komisija Čika
goje (imuz. A. Vasaitis, sol. Vaznelis ir sol.
S. Baras) nusprendė premijas paskirti
tokiu būdu:
Pirmoji premija — Onai Metrikienei,
Antroji — Vytautui Rasteniui,
Trečioji — Juozui Govedui.

BRAZILUOS LIETUVIŲ VEIKLA
Brazilijos Valstybinė Vyskupų Konfe
rencija pasiūlė kun. Petrui Gavėnui šie
met suruoštą Maldos Dieną už Lietuvą
padaryti tradicine: kiekviena vyskupija
turėtų jausti pareigą nors Vieną dieną
metuose ypatingai melstis už Lietuvą, kol
ji atgaus nepriklausomybę. 1982-ais me
tais tokia Diena numatoma birželio 13 d.
Brazilijoje į portugalų kalbą verčiamas
paskutinis čia gautas LKB Kronikos nu
meris, kuris bus išleistas ir išsiuntinėtas
vyskupams, laikraščiams, radijo stotims.
Taip pat su jaunumo talka ruošiamas spe
tiek kitų skatinamas jis taip visada dary cialus Mūsų Lietuvos numeris portugalų
davo, bet kažkokios jėgos vedamas. Nors kaillba dabartinei padėčiai Lietuvoje nu?
jis nepaprastai mylėjo visus nepaprastus šviesti.
(Elta)
daiktus, bet niekada neapsieidavo be ban
dymų. Kaba sieninis laikrodis, jis jį iš
NAUJA KNYGA
narplios su šventadieniška nuotaika. Taip Dr. Antano Rukšos knyga
pat — sustatys, nors liks keletas spyruok
„KOVOS DĖL LIETUVOS
lių, kurių niekur nepritaikysi. Laikrodis
NEPRIKLAUSOMYBĖS“
neis, ir Justinas jį užkas kažkur gilii.ai že
mėse, kad mažiau persekiotų sąžinė. Taip lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia,
dažnai jis išardydavo kuliamąją mašiną, 619 puslapių išleido LKVS „Ramovė"
arpą ar net mintuvus, visuomet sugadin Cento Valdyba, talkinant Karlo redakci
damas, ir save grauždamas. Kas pasitai jai.
Šią labai vertingą knygą galima įsigyti
kys po ranka — kastuvo kotas ar botagas
— bus įkištas kur nors į dantratį ir taip pas „Ramovės“ skyrių valdybų narius;
Clevelande pas skyriaus Pirmininką K.
sutraiškytas.
— Nelabai norėč tikėti, kad laikrodžiai Gaižutį, 18108 Hiller Ave., Cleveland, Ohio
nebijo vandens, — suabejoja Kniukšta, 441.19, USA. Telef.: 1-216-481-0791.
Knnygos kaina 17 dol. plus 3 dol. pašto
— tų vaikėzų tokie ir laikrodžiai. Tik dėl
mandrumo, bet gi tavo — tūkstantį sumo išlaidoms padengti.
kėjai. O tūkstančiai nesimėto, kaip nuo
rūkos. Man rodos, kad laikrodžiai bijo
vandens. Ana, užpernai, taip pavasariom,
GALVOSŪKIS NR. 47
netyčia įmečiau žadintuvą į ąsotį, ir kad
tu jį beatgaivintum. Kur tau. Visaip ban
Kauno zoologijos sodas nupirko 100
džiau. Pagaliau, kai boba pakūreno kros paukščių ir už juos sumokėjo 100 litą.
nį, užmečiau and pado, ir tik trečią dieną
Už papūgas mokėjo po 5 litus, už kalib
pradėjo tiksėti. Bet neilgai ėjo. Po mėne rus po 3, o už kanarėlių porą po 1 litą.
sio kaip sustojo, taip ir sustojo, nei laik Kiek paukščių kiekvienos rūšis buvo nu
rodininkas nepagelbėjo. Taip ir po šiai die pirkta?
nai sau sveikas gal tebestovi. Tik litą de
šimt centų be reikalo sumokėjau, geriau
Atsakymas Nr. 46
jau druskos kokį svarą būč nusipirkęs...
5 m., 15 m. ir 35 m.
Arba įpilk vandens į sieninį, ar tau eis?
Nemanau, kad ir šitas geresnis būtų...
Maskva siunčia savo naują šnipą į Iz
raeli. Jis turi pasimatyti su ten jau nuo
Pagautas kvaitulio, Justinas neriasi į seno gyvenančiu ir sovietų saugumo dir*
vandenį. Susidrumčia vanduo, lankais pa b ančių Segaliu.
liesdamas kranto smėlį, o Justinas tik ne
Gavęs pasimatymo slaptažodį „Volgos
ria, kažko balsiai laukdamas. Grįžęs į burliokas“, Ivanas išskrenda.
krantą, jis sunkiai alsuoja, per dantis
Atvykęs į Tel Avivą, susiranda namą,
pūsdamas orą. Maža šypsnelė, lyg jaunas kuriame gyvena Segalis. Priėjęs, žiūri į
žvirbliukas ant šakos, sustoja lūpų kraš pavardžių: trys Begaliai. Nežinia, kuris
teliuose. Truputėli kvailoka, gal kiek ne tikrasis.
drąsiai išdidų Po ja slepiasi artėjanti bai
Pradeda nuo pirmojo aukšto. Paskam
mė. Lyg vaiką gąsdintų artėjantis juodas bina. Duris atidaro barzdotas žydelis.
audros debesis. Jis atsistoja ant vienos
Ar jūs ponas Segalis? — klausia ruske
kojos, pakreipęs galvą į šalį. Nieko nebe lis.
galvoja, tik laiko ranką prispaudęs prie
— Taip. Segalis Mošė, — gauna atsa
ausies. Gležna laikrodžio juostelė nema kymą.
loniai kutena ausį. Staiga išbąla ir po
— Volgos burliokas, — tyliai sušnabž
trumpo „Viešpatie“ riksmo smunka į smė da Ivanas.
— O, jūs ieškote šnipo Segalio! Jis gy
lį.
vena trečiam aukšte, — greit paaiškini
(Bus daugiau)
Mošė.
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Žydu katastrofos 40 m.
minėjimas Hamburge

EUROPOS LIETUVIS

Nottinghamo ,,Gintaras“
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LIETUVOJE

Hamburgo evangelikų Šv. Petro bažny šaknys taipgi maitina. Gal tai buvo Ap
PUSNYS NUGALĖJO SOVIETŲ
čioje 1981 m. lapkričio 1 nebuvo nė vienos vaizdos ranka, paskutiniu akimirksniu iš
KASTUVĄ
laisvos vietos. Daugiau kaip du su puse plėšusi mane iš mirties glėbio, kad liudy
Sausio mėn. pusnys Lietuvoje nutraukė
tūkstančio žmonių susirinko į iškilmingą čiau gyvu žodžiu.
miestų autobusų ir troleibusų susisiekimą.
koncertą, skirtą žydų katastrofai Pabaltijy
Nekaltai pralietas kraujas tebešaukia,
Vilniuje žmonės ėjo pėsti ‘į darbą neva
ir Vokietijoje paminėk.
neleisdamas užmiršti nei aukų, nei bude
lytais šaligatviais.
Tokio masto renginys Hamburge, o gal lių.
ir visoje Vokietijoje, įvyko pirmą kartą,
Tai, kas įvyko tada, mes vadiname žy
Kaip rašo J. Geštaustas (Tiesa. I. 30),
ir kas ypač reikšminga, tai lietuvių inicia dų tautos katastrofa.
namų sargai neturėjo įrankių sniegui va
tyva. Jį organizavo gydytoja L. Pašaitienė,
lyti. Vilniaus m. butų ekspl. tarnybos vy
Bet ar nebuvo tai ir lietuvių tautos tra
aktyviai talkininkaujama pianistės dr. gedija?
riausioji meistrė Marytė Kartėnaitė sakė,
Ramintos Lamsatytės-Kollars.
kad sniego valymo inventoilus, kurį ji
Ar tai nebuvo tragedija vokiečių tautos?
Koncerte dalyvavo Hamburgo Montegauna, yra blogas. „Kastuvai sunkūs, grei
Ar nebuvo tai XX-jo amžiaus civiliza
verdžio choras Ir žinomi, solistai: violon cijos katastrofa? Juk ir dabar, šiandien,
tai lūžta, šluotos tuoj pat išyra. Tikras var
čelistai Davidas Geringas, vargonininkas mes nežinome kas mūsų laukia per tuos
gas. Kalbama apie tai gamybiniuose pasi
Vytenis Vasyliūnas ir smuikininkas Mi likusius dar 19 metų. Kai Dievas ruošėsi
tarimuose, profsąjungos susirinkimuose,
chaelis Kollars. Po aukštais bažnyčios sunaikinti Sodomą, Abraomas, stovėjęs
bet mūsų balsas lieka neišgirstas“.
skliautais, po Brucho žydiškos maldos Viešpaties akivaizdoje, bandė užtarti to
Inventoriaus gamintojas aiškina: — Ne
„Kol nidrei“ violočelei ir vargonams, miesto žmones.
turime geresnės medžiagos. Jeigu kiemsar
skambėjo švedo, Franko, Bacho, Mendelgis atsineša plonesnės faneros ir dar pjūk
„Argi tu pražudysi teisųjį su bedievių?
sono ir Bramso kūriniai.
lo gabalą, tai padarome kastuvą tokį, ko
Jei mieste rasis penkios dešimtys teisių
Trumpu žodžiu į susirinkusius kreipėsi jų, ar jie pražus drauge?“
kio nori.
„Gintaro“ choras su chorvede Vida Gaspe riene ir pianiste Nijole Vainoriūte
Vakarų Europos lietuvių katalikų vysku
Viešpats jam tarė: „Jei Sodomoje, pa
Korespondentas toliau sako: „Kai kalbė
Jau virš dviejų metų, kai tai vienur, tai etas: G. Feilienė ir B. Masiliūnienė; Vyrų
pas Antanas Deksnys, kalbėjo latvis pas čiame mieste, rasiu ipenkias dešimtis tei
jausi su butų fondo eksplotavimo tarnybų
torius Liepkalns, šv. Petro bažnyčios pas siųjų, dėl jų atleisiu visai vietai... Nesu kitur išgirstamas Nottinghamo choro solo — A. Bruožys.
Paskutiniame pasirodyme Mansifielde, vadovais, jie visi sakė, kad trūksta kiem
torius Gunnar von Schliįpipe, gydytoja Pa naikinsiu, jei ten rasiu keturiasdėšlmt- „Gintaro“ vardas.
latvių ruoštame draugiškumo šokių vaka sargių. Ypač kai iškrenta sniegas. Jauni
šaitienė, hamburgietis rašytojas Gabrielis penkis!.. Neištiksiu ir dėl keturių dešimtų.
Per tuos dvejus metus daug laisvų va re, choras parodė visus savo gabumus, ir mas nenori dirbti su šluota".
Laubas ir šio ‘įvykio proga .į Hamburgą at Jei rasis ten trys dišimtys, nieko nedary
landų paaukota, mokantis, ir jau daug mūsų brolių buvo labai šiltai priimtas ir
vykęs rašytojas Icchokas Meras.
siu... Nežudysiu ir dėl dvidešimties“.
ŽIEMOS TRAUMOS
Vėl tarė Abraomas: Maldauju, Viešpa pasiekta tobulėjant. O tas choras atsirado pavaišintas. Vakaras praėjo labai jaukiai.
Jis uždegė žvakes tradicinėje žydiškoje
Trauma — naujas žodis okupuotos Lie
savaime
ir
neturint
ypatingų
ateities
pla

Visi
jautė
abiejų
tautų
giminystę,
prisi

septynlypėje žvakidėje, stovinčioje ant al tie .nesirūtink, jei dar sykį atsiliepsiu. O
tuvos spaudoje. Jis reiškia organizmo su
toriaus, o nuo tos ugnies rūpestingų ran jei ten bus rasta dešimt?“ Ir jis tarė: „Ne nų. Vien lietuvių dainos pamilimas, nežiū minė praėjusių laikų bendradarbiavimą. žalojimą. Tokių traumų buvo vien Kaune
rint
sunkių
vietos
sąlygų,
sutraukė
bend

Neseniai
choro
moterų
grupė
buvo
pa

kų perneštos,' įsiliepsnojo žvakės visoje išžudysiu ir dėl dešimties:
raminčius į vienetą, kuris pradėjo plėstis, kviesta pasirodyti vietinės organizacijos per dešimt sausio mėn. dienų per kelis
Tada Viešpats pasišalino.
bažnyčioje ir ant improvizuoto aukuro,
išsivystydamas
į dabartinį „Gintarą“.
Aklųjų linstitute, kur buvo suruoštas gan šimtus. Tai nelaimingi atsitikimai, paslištai aš likau gyvas. Mes visi čia likome
apkrauto akmenimis, atvežtais nuo Balti
Ilgą
laiką
Vidurinėje
Anglijoje
liet,
me

aukšto lygio koncertas. Ten mūsų dainos, dimai gatvėse, lipant ir išlipant iš auto
jos jūros kranto. Tokie pat akmenys ir ak gyvi.
ninės
pajėgos
palaipsnui
silpnėjo.
Priėjo
duetas,
kanklės, spalvingi tautiniai rūbai buso ir pan.
Viešpats mūsų nesunaikino.
menėliai gulėjo greta, ant žemės. Koncer
Traumatologinio punkto vyresnioji se
sužavėjo
publiką. Buvo net teiraujamąsi,
net
prie
to,
kad
beveik
nebebuvo
vietinių
Vadinasi, buvo bent dešimt teisiųjų ir
tui baigiantis ir giesmei aidint, vienas po
jėgų atlikti programas pačiuose pagrindi kur choras pasirodys sekantį kartą, kad suo Dalia Merkienė sakė, kad visi ligoniai
kito kilo žmonės, kėlė nuo žemės akmenu galbūt net kiekvienoje vietoje.
skundžiasi, jog Kauno šaligatviai valomi
Kai mes nekaltas aukas prisimename, niuose minėjimuose. Tautinių šokių gru vėl galėtų jo pasiklausyti.
ką ar du ir dėjo juos ant aukuro, tardami
blogai ir beveik nebarstoml. Lenino pros
pių
šokėjai
išaugo,
sukūrė
šeimas,
vaikų
„Gintaras
“
yra
lietuvių
tautos
ambasa

nužudytųjų vardus.
mes turime įsipareigoti teisiuosius geriau
grupelės subrendo, vadovams nusibodo.
dorius, gal net svarbesnis už demonstraci pekte užkalbinu gatvės valytoją:
Šis renginys ir pati jo forma buvo, sa pažinti, jų vardus kartoti, juos išaukštin
— Sakyk, močiut, ar smėliuko čia neIr
štai
jausdamos
šią
spragą,
susibūrė
jas, kalbas ar spaudą, nes tai yra gyvas
kytum, netiesioginis atgarsis šūkio, kurį ti, nes nėra kitos išeities, tik viena — jų kelios veiklesnės moterys ir įsiteigė mote įrodymas, kad lietuvių tauta yra gyva Ir pažeriat?
jau anksčiau paskelbė Antanas Terleckas. būtį gausinti!
— O iš kur aš jo gausiu?
Tegul tad minėjimas, kaip kad šiandien, rų dainų grupę, kuriai pradėjo vadovauti ne kur tolimuose Rytuose, bet čia pat, šio — atsakė.
Jis kvietė aukoti mišias nekaltosioms au
krašto
žmonių
tarpe.
N.
Vainioriūtė.
Jos
reguliariai
ir
sąžinin

koms atminti ir per Vėlines padėti gėlių pažadina ir įsąmonina mumyse šią būti gai lavindamosios, pradėjo garsėti Vid.
žingsniuoju Laisvės alėja. Išpuošta ši
Paskutiniu laiku yra Nottinghame jau
ant tų apleistų ir užmirštų kapų, kuriuose nybę.
gatvė. Ne dažnas miestas tokią turi. Deja,
Anglijoje.
Bet
tai
moterų
grupei
vis
kaž

čiamas
didesnis
susidomėjimas
pavergtų
Tuos, kurie gelbėjo žmones, žydai vadi
guli nužudytieji Lietuvos žydai.
ko trūko. Tada K. Bivainio pastangomis, tautų gyvenimu. Kiek lietuviai, tiek ir čia slidu kaip čiuožykloje.
Galbūt šis iškilmingas minėjimas - kon na Pasaulio tautų teisuoliais ir sodina padedant kun. S. Matuliui buvo sudaryta lenkai, ukrainiečiai buvo reprezentuoja
Ne vienas mename, kai motina pelenais
jiems
medelius
Jeruzalėje,
Pasaulio
tei

certas Hamburge bus tokios tradicijos pra
pabarstydavo tarpuvartę, laukujus laip
vyrų
dainų
grupė,
kuriai
vadovauti
buvo
mi
Nottinghamo
katalikų
Katedroje,
vizi

suolių alėjoje.
džia.
tus, takelį iki šulinio. Dabar ir pelenų re
Ten auga ir lietuviški medeliai, o prie pakviesta V. Gasperienė. Vyrų grupės ke tuojant Popiežiaus Delegatui Bruno Helm. tai kur rasi, sako korespondentas.
Rašytojas I. Meras minėjime kalbėjo:
letas pasirodymų davė naujo ūpo prasi Bažnyčioje, pripildytoje miesto ‘įžymybių,
jų
—
vardai:
„1941 m. gruodžio 1 Kaune saugumo
Kauno ligoninėje dėl „traumų“ sausio
plėšti. Abiem grupėms susijungus ir pri per garsiakalbius nuskambėjo lietuvių
standartfiureris Jaeger surašė kiek kuria Jadvyga Baublienė, Petras Baublys, (Ser sidėjus dar keletai dainininkų ir buvo kalba maldelė.
4 d. sugipsavo 29 lūžusias kojas bei rankas,
gejus
Baublys,
Sofija
Binkienė,
Elena
Chlo
me Lietuvos miestelyje per penkis mėne
įsteigtas „Gintaras“. Jį veda V. Gasperie
Vietos vienuolių ruoštame kalėdiniame sausio 6 d. — net 33. Panašių traumų bu
sius nuo kulkų žuvo vyrų, moterų ir vai pinaitė, Bronius Gotautas, Stasys Jucevi nė, padedama N. Vainoriūtės.
pasirodyme
— koncerte, choras buvo pa vo Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.
čius, Juozas Kuprėnas, Juzefą Olšauskaikų. Suvestinės skaičius buvo 137.346.
Chorui pasirodžius vienur ir kitur, at kviestas pagiedoti keletą lietuviškų gies
tė,
Juozas
Stakauskas,
Alfonsas
SvidersSuvestinė galėjo užsibaigti skaičiumi. 7.
sirado dar daugiau mėgėjų iš vietos ir pla mių. Kartu su lenkų, italų ir dviem mo ŽUVO ATLIKDAMA TAURIĄ PAREIGĄ
Tada ir manęs tarp jūsų šiandien čia ne kis Ona Šimaitė, Vladas Žemaitis.
tesnių apylinkių (Mansfieldo, Derby, Wol- kykliniais chorais, „Gintaras“ nepadarė
Šių metų sausio pradžios sniego pūgas
Ant
jų,
teisiųjų,
laikomės
mes
visi.
Ant
būtų, nes prieš 40 metų mano kelias buvo
verhamptono). Dabar „Gintarą“ jau drą lietuviams gėdos ir nustebino vietinę pub ilgai prisimins mūsų respublikos gyvento
jų
laikosi
pasaulis
“
.
nužudytųjų kelias, ir tik atsitiktinai, aš
I.M. ir A.G. siai galima pavadinti Vidurinės Anglijos liką, o ypač mūsų tautos pietinius kaimy jai. Nuo jų žuvo ir Šilutės rajono Natkiš
buvau sugrąžintas iš pusiaukelės į žvyr
nus, savo darniu susigledojimu ir giesmių kių ambulatorijos felčerė Z. Petraitienė.
(Pasaulio
lietuvis) choru.
duobę.
Fer šiuos porą metų jau daug kur pasi spalvingumu.
Sausio šeštosios naktį ji skubėjo pas
Kelmės, mažo Lietuvos miestelio, žydus
rodyta: tiek mūsų kolonijose, tiek svetim
Per tą keletą metų daug pasiekta ne gimdyvę į Ropkojų kaimą. Pavėžėjo Nat
sušaudė 1941 m. liepos 28.
taučių ir anglų tarpe. Dalyvauta jau tri vien muzikaliai kaip anksčiau minėta, kiškių tarybinio ūkio mechanivatorius A.
ESTŲ POGRINDŽIO ŽURNALAS
Aš, 7 metų vaikas, patekau į paskutinę
juose sąskrydžiuose, kur išpildytos pagrin bet ir tautine reprezentacija, sukeliant Cancinigeris su vikšriniu traktoriumi. Va
PASIEKIA VAKARUS
grupę. Kai praėjome pusę kelio iki. žvyr
Vakarus pasiekė penki numeriai estų dinės programos dalys. Dabar „Gintaras“ susidomėjimą mūsų dainomis, mūsų tau žiuoti buvo labai sunku, traktorininkas
duobės, mus sustabdė. Paskui vyresniuo savilaidinio žurnalo Laisva idėjų ir ž,inių yra vienas Iš pajėgiausių meno vienetų vi ta, mūsų geografine padėtimi. „Gintaras“ nieko nematė, vairavo iš nuovokos. Pake
sius vaikus ir mūsų motinas nuvarė to tėkmė Estijoje. Vienas numeris (1981) pa soje Anglijoje.
yra tas brangus Baltijos pajūrio sakų ga liui užšalo kuras, traktorius sustojo. A.
liau, o mes, keliolika mažų vaikų, keli Iš skintas Sibire numarinto estų patrioto
„Gintaras“ atlieka ne vien tik choro balėlis, kuris mums šviečia kelią į ateitį. Cancingeris įkalbinėjo felčerę grįžti. Kol
jų — kūdikiai vežimėliuose, likome tą die Jūrio Kukko atminimui. Penktas numeris dainas. Pasirodo ir kaip atskiri vyrų ir mo Mes turime jį gerbti dr mylėti, nes be to jis išleido iš variklio vandenį, Z. Petraitie
ną nesušaudyti.
(1979) aprašo akciją prieš Molotovo-Rib- terų vienetai. Turi savo kanklininkes: E. brangaus gintaro gabalėlio mūsų ateitis nė dingo. Traktorininkas Šaukė bet niekas
Atėjusios kelmiškės lietuvės moterys, bentropo paktą. Straipsnyje „Prieš 40 me Vainorienę ir N. Vainoriūtę. Dainuoja du- pasidarys tuščia ir beprasmė.
H. G. neatsiliepė. Dingtelėjo mintis: „O gal ji
susiradusios pažįstamus valkus, išsivedė tų“ tvirtinama, kad 1940-ais metais estai
grįžta, pasivysiu“. Bet grįžęs Z. Petraitiedidesniuosius ir išsinešė kūdikius. Jos no turėjo nepasiduoti Sovietams, bet kovoti,
nės nerado.
rėjo vaikus pavalgydinti.
kaip kovojo suomiai: „Jei Sovietų SąjunĮ įvykio vietą buvo išsiųstas kita mecha
Po dviejų savaičių buvo duotas įsaky gga būtų ginklu užpuolusi Estiją, mūsų
nizatorius su galingesne technika, tačiau
mas vaikus grąžinti, bet ne visi tam įsa pareiga būtų buvusi ginti savo tėvynę —
jis grįžo nenuvažiavęs. Tik vyriausiasis
kymui pakluso. Manęs irgi negrąžino. Bet paskelbti generalinę mobilizaciją ir pa
inžinierius mechanikas šiaip taip prisika
žmonės bijojoj ir mane perdavinėjo iš siųsti diplomatus itarptautinės paramos
sė iki gimdyvės namų, bet felčerės ten ne
rankų į rankas, kol galų gale, atsidūriau ieškoti“. Rašoma, kaip estai buvo tardo
rado.
gatvėje. Taip sėdėjau ant vienų namų mi apie Antaną Terlecką ir Julių Sasnaus
Rytojaus dieną buvo pradėta paieška,
slenkčio verkdamas, nežinomadas kur ką. Endel Ratas neatsakė nei į vieną KGB
bet
tik sausio pabaigoje Z. Petraitienę ap
dingti.
tardytojo Matulevičiaus klausimą. Erik
tiko sušalusią sniege su medikamentų la
Pro šalį ėjęs Juozas Dalnauskas, nepa Udam, kuris pasirašė pabaltiečių memo
gaminėliu rankoje. Tą vakarą ji išklydo
žįstamas, burnelę išmetęs vyriškis, parsi randumą prieš Molotovo-Riibbentrcpo pak
iš kelio ir žuvo. Žuvo atlikdama taurią pa
vedė mane į savo namus ir Bronė Dai- tą. pareiškė tardytojams, jog memorandu
reigą.
nauskienė priglaudė mane kaip savo vai me nėra nei vieno „šmaižto“, kaip tvirti
A. Balčytis (V.L.)
ką, nuo piktų akių saugojo, augino kaip no sovietai.
(Elta)
ir kitus šešis savo vaikus.
NUBAUDĖ SPEKULIANTUS
Mane molina — žydė pagimdė, o moti
Kapsuko (Marijampolės) liaudies teis
DIDŽIAUSIAS UOSTAS
na — lietuvė išmirties išplėšė. Dvigubos
mas nuteisė Lietkoopsąjungos vairuotoją
šanys maitina mane, žmogų ir rašytoją.
TASSo pranešimu, Taline pradėtas sta
— ekspeditorių Antaną Mekionį pusantrų
Tad tegul bus man leista kalbėti ne tik tyti didžiausias jūrų prekybos uostas Bal
metų leisvės atėmimo, atliekant bausmę
kaip žydui, kurį varė žvyrduobėn sušau tijos jūroje. Jo pirmoji eilė stos į rikiuotę
bendrojo režimo pataisos darbų kolonijo
dyti, bet ir kaip žmogui, kuilį lietuviškos šiame penkmetyje.
je.
Jis pavogė iš Kapsuko pieno konservų
fabriko 32 dėžes sviesto (680 kg ), kurį
„Gintaro“ vyrų choras
jo pamotė M. Matulienė pardavė parduotu
vėms.
M. Matulienė nubausta vieneriems me
KAIP RAŠYTI LAIŠKUS
tus: užpildyti atviruką gavimui pakvituo tams pataisų darbų darbovietėje. Kiti
ti.
STUDIJŲ SAVAITĖS RENGĖJAMS
L.“ kūrėjai, trokštame, kad sunkiai sutelk POLITKALINIAMS IR JŲ ŠEIMOMS
ųbendradarbiai“ nuteisti atlikti bausmę
Lietuviškoji studijų savaitė man būdavo tas turtas nepaliktų be lietuvių. Todėl
liaudies
ūkio statybose.
7. Jei po 3'0-ies dienų nei laiškas ar ga
Šios instrukcijos remiasi. Lietuvių In
kultūringiausias lietuviškas renginys me duokite progas ir jaunimui pamažu dirbti
vimo
pakvitavimas
negrąžinti,
užpildyti
formacijos
Centro
ir
Lietuvių
Moterų
tuose. Dalyvavau jose ištisus 25-kls metus. spaudos, visuomeninį darbą.
Klulhų Federacijos, žmogaus Teisių Ko blanką Nr. 542 („Inquiry About a Regis
Šiais metais, matau, jog mums „belgams“
Tad linkėdamas visiems geros sėkmės
FOTONEGATYVAS BE SIDARBO
tered Article“) pašto įstaigoje. Negavus
miteto, duomenimis:
studijų savaitėje dalyvauti Anglijoje, ne ir taikos, tariu nuoširdžiausius sveikini
Anglijos „Ilfordo“ firma pradėjo gamin
atsakymo
šėšiems
mėnesiams
praėjus
po
bus įmanoma. Kainos 7-nioms dienoms yra mus „E.L.“ DBLS-gai ir visiems!
1. Rašyti reguliariai.
laiško išsiuntimo, užpildyti blanką Nr. ti nespalvotas negatyvines fotografijos
tiek pertemptos, jog tenka tik apgailestau
Bal. Brazdžionis (Čikaga, JAV)
2. Vengti politinių; anti-sovietinių pa 565. Siuntėjas gaus $15.75 pašto čekį; juosteles, kuriose vartojamas ne sidabras
ti, kad lietuviškoji studijų savaitė tampa
stabų.
JAV vyriausybė šiuos pinigus atgaus iš o dažai.
tik turtuolių subuvimas.
PRIE RAMIOJO VANDENYNO
Sidabras, esantis juostelėje, pašalina
USSR.
3.
Laiškus
reikia
numeruoti
Ir
datuoti.
B. S., Belgija
šiame Pacifiko pakraščio užkampyje gy
mas ryškinimo metu ir gali būti panau
venant, toli ne tik nuo savo gimtojo kraš
4. Padaryti laiško ir voko fotokopiją.
Lietuvių Informacijos Centras prašo dotas daug kartų. Naujosios juostelės turi
SKALDYMOSI LIGA
to, bet ir nuo visų Europos kraštų, yra
5.
Pagal
Sovietų
pašto
taisykles,
į
laiš

siųsti
jam grąžintus laiškus ir pakvitavi labai smulkų grūdėtumą ir pasižymi ypač
Ačiū už „E.L.“. Viskas gerai, tik laiky malonu gauti „Europos Lietuvį“. Jį per
kus
siunčiamus
į
SSSR
draudžiama
dėti
mus, bei atsakymus į pašto pasiteiravimus dideliu jautrumu šviesai. Grydėtumo ne
kite tuos triukšmus. Matomai skaldymosi skaitau kiaurai visą nuo pradžios iki galo.
galima pastebėti, nei dešimteriopai padi
pašto
ženklus,
sovietinius
pinigus,
magne

—
ir tucmi padėti jam dokumentuoti ko dinus negatyvą. Per didelis juostelės eks
liga ir Tamstas apsėdo. Bet linkiu, kad
„Europos Lietuvio“ puslapiuose aš ran
tofono
juosteles,
vaistus
vitaminus,
kram

pasveiktumėt ir gražiai, sutartinai dirbtu- du daugiau norimų žinių, negu Amerikos
respondenciją su lietuvių politkaliniais. ponavimas fotografavimo metu nedidina
tomą gumą, siūlus, filmą.
irnėt.
liet, laikraščiuose.
Taip pat pirašoma atsiųsti įdomesnius laiš grūdėtumo, kaip normaliose juostose, bet
Mes buvę Liet. Namų akcininkai ir „E.
Jonas Salys, Kalifornija
6. Laiškus siųsti oro paštu, registruo- kus.
(Elta) jį mažina.
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Stoke-on-Trenl
SUSIRINKIMAS

Visi Stoke-on-Trent DBLS skyriaus na
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u riai kviečiami į visuotinį susirinkimą šeš
LITHUANIAN
WEEKLY sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai tadienį, kovo 6 d., 18. vai., „The Archers“,
Woolstanton, Newcastle-under-Lyme.
Printed and Published in Gt. Britain brangiau.

by the Lithuanian House 'Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London WU 2PT.
Tel. 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post
Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Ako. Bendrovė.
Prenumeratos .kaina metams 16 sva
rų, pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenu
meratoriai moka pagal Britanijos svaro
kursų).

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak.
cija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Coventry
LEAMINGTONO SPA IR COVENTRYJE

Atsiradus kliūtims, lietuviškų pamaldų
valandos bus ne tos, kaip asmeniškai pra
nešta bet sekančios: Leaimingtone Spa ko
vo 7 d., 13.50 vai., o Coventryje kovo 7 d.,
16.50 vai. Prašome vieni kitiems pranešti
pakeitimą.
Kun. S. Matulis, MIC

Prancūzija

Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALENDORIUS
1982 M.
IV. 24-25 DBLS Metinis Suvažiavimas ir
Liet. Namų B+vės akcininkų susirinkimas,

2 Ladbroke Gdns., London W11.
V. L-3 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje,
Hampshire, DB.
VIU. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry
Hill, Twickenham, DB.
VHI. 21-23 2-asis DBUS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire,
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad

ford, DB.

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 20 d., šeštadienį, rengiamas
VASARIO ŠEŠIOLIKTOS
MINĖJIMAS.
D. BANAIČIO paskaita.
P. VASIO vadovaujama vyrų grupė at
liks meninę programą.
Pradžia 6.30 vai. vak.
Kviečiame gausiai dalyvauti.
S-gos skyriaus ir „Vyčio" klubo
valdybos

Derby
EKSKURSIJA Į NOTTINGHAMĄ

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
AUKOJO

Derbio sk. Valdyba rengia ekskursiją į
Notitimghame ruošiamą Vasario 16 — die
S. Karalevičius 10.00 sv.
nos minėjimą, kuris įvyks šeštadienį, va
Už auką nuoširdžiai dėkoja
sario 27 d.
TPF Valdyba
Autobusas nuo Duke of York, Burtam
Rd., Derby išvyks 5 vai. 20 min. Kelionės
AUKOS SPAUDAI
kaina 1.00 svaras.
Norintieji ekskursijoje dalyvauti, prašo
J. Pumeris — 10.00 sv.
mi. užsisakyti vietą .pas V. Junaką, 34
M. Valikonis — 6.50 sv.
Valley Rd., Littleover, tel. 760346, arba
L. Mathews — 6.00 sv.
S. Ruseckienė, B. Vieraitis — po 5.00 sv. pas J. Valentiną, 7, Bramfield Avė., Derby,
tel. 372452, ne vėliau vasario 20 d.
V. Olensevičius — 4:50 sv.
Visus Derby sk. narius bei nenarius ir
J. Mažeiva — 4.27 sv.
svečius kviečiame kuo gausiau ekskursi
Paul Minto — 4.00 sv.
joje dalyvauti.
L. Songaila — 3.50 sv.
Sk. Valdyba
J. Pakalnis — 2.00 sv.
K. Minutas, ponia O. Vilimas, J. R. MacTavish, K. Kirk ir V. Lokošiūnas — po Maidenhead
1.50 s v.
DBLS SKYRIAUS VEIKLA
J. Liaugaudas — 50 p.
Ačiū
Skyriaus visuotiną metinį susirinkimą,
įvykusį vasario 7 d, atidarė skyriaus pir
mininkas apžvelgdamas pereitų metų sky
riaus veiklą. Buvo diskutuojami einamie
SKELBIMAS
Lietuvių Sodybai Headley Park reika ji reikalai, Centro Valdybos užmojai ir
lingas vedėjas arba vedėja. Suinteresuoti gauti aplinkraščiai. Skautų vasaros stovyk
asmenys prašomi rašyti Lietuvių Namų lai skyrius paskyrė 20 sv. iš savo kasos.
B-vės Valdybai 2, Ladbroke Gardens, Vienbalsiai perrinkta ta pati skyriaus val
Wil 2PT iki ŠJm. vasario 25 dienos. Pa dyba sekantiems metams: pirmininkas E.
reiškime prašoma suteikti žinių apie save Šova, sekretorius J. Stulgaltis, kasininkė
N. Lenkevičienė, revizorius J. Kvietir turimą profesinį bei visuomenini paty
rimą.
L«N. B-vės Valdyba kauskas.
Pertraukos metu gražią staigmeną pada
rė Laimutė (10 metų) ir Danutė (9 metų)
Lenkevičiūtės dūdelėmis išpildydamos ke
LIETUVIŲ .SODYBOS REIKALŲ
lis lietuviškos muzikos dalykėlius, šios jau
TVARKYMAS
nos menininkės atliko sutartines pilnai iš
Nuo 1982 m. vasario 6 dienos Sodybos laikydamos ir įsijausdamos į savo atskiras
administravimą perėmė Lietuvių Namų partijas.
Po susirinkimo paslveišinom kavute ir
Bendrovės Valdyba. Dėl nuolatinio apsigy
venimo Sodyboje, dėl atostogų ir visais užkandžiais, kuriuos skyriaus poniutės
taip skaniai ir gausiai paruošė, ir už ku
kitais reikalais prašome rašyti:
riuos liekame joms dėkingi, ypač vien
Sodybos Administratoriui,
gungiai.
Eš
Ildadley Park Club, (Lithuanian)
Pickets Hill,
Nr. Bordon, Hants, GU35 8TE.
Telefonas: Bordon (04203) 2810.

Londonas

Manchesteris
NEPRIKLAUSOMYBĖS (PASKELBIMO
MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus Val
dyba šeštadienį, vasario 20 dieną, Man
chesterio Lietuvių Socialinio klubo patal
Šių metų vasario mėnesio 27 dieną ruo pose ruošia:
šiama ilšvyka autobusu į Nottinghamą, į
Vasario 16-tosios minėjimą.
Vasario 16-tosios Minėjimą.
Minėjimui paskaitą skaitys svečias kun.
Išvykstama 11 vai. ryto nuo London A. Puitcė.
lietuvių bažnyčios. Prie Lietuvių Namų
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
autobusas sustos 11 vai. 30 min.
šome ir kartu kviečiame kuo daugiau at
Prašome registruotis pas P. Mašalaitiį silankyti ir keletą valandų praleisti lietu
arba V. Jurienę, telefonas 460 2592.
vių klube. Vietos bus visiems. Lauksime
visų.
Pradžia 6 v. vakaro.
VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS
Skyriaus Valdyba
Londono lietuvių visuomenei minėji
mas bus vasario 21 dieną. Jis pradedamas
pamaldomis Londono Lietuvių bažnyčioje Nollingliamas
11 vai. Šv. mišias už Lietuvos laisvę už
JUNGTINIS VASARIO 16-TOSIOS
prašė Lietuvos Atstovas Vincas Balickas.
MINĖJIMAS
Paskaita ir meninė programa įvyks
šių metų vasario 27 d., 6.30 vai. ukrai
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio klu niečių klubo salėje 30 Bentinck Rd. DBLS
bo salėje, 345a Victorio Park Rd., London, Sąjungos Nottinghamo ir Derby skyriai
E.9, 2 vai. po pietų.
ruošia Lietuvos nepriklausomybės minėji
Klube nuo 12 vai. bus galima gauti šil mą. Programoje: Sveikinimai ir trumpa
ti pietūs.
paskutinių politinių įvykių apžvalga (Z.
Juras DBL Sąjungos Centro Valdybos pir
BLYNŲ BALIUS
mininkas) ir paskaita (P. Mašalaitis, DB
Šv. Onos draugija kviečia į Blynų balių L Sąjungos Tarybos atstovas Centro Val
vasario 20 d. nuo 8 vai. iki 12 vai. vak. dyboje).
345 A. Victoria Park Rd., E.9 Lietuvių
Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Joje
klube. Įėjimas 1 svaras.
taip pat dalyvaus dalis Londono Choro
dainininkų iir D. Britanijos tautinių šokių
PADĖKA
grupė „Lietuva“.
Dėkoju visiems, kurie užsakė šv. Mi
Po programos šokiai, gros gera muzika.
šias už mano vyro vėlę. Dėkoju už gėles
Kviečiami visi vietos ir apylinkių lie
ir pareikštas užuojautas. Taip pat dėkoju tuviai.
visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse.
šio Vakaro pelnas skiriamas Tautos Fon ■
Hilda Pakštienė dui.
'
IŠVYKA Į NOTTINGHAMĄ

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI PARYŽIUJE

Vasario 16-tosios minėjimas įvyks š.m.
vasario 27, šeštadienį, 23 rue Jean Goujon,
Paris 8e (metro Alma-Marceau).
Šventė prasidės 15 vai. 30 min. (punk
tualiai) pamaldomis už Lietuves laisvę.
Šv. mišias atnašaus kun. P. Kolar S.J.,
Paryžiaus arkivyskupijos vikaro užsienie
čiams padėjėjas.
Minėjime kalbės:
BERTRAND DE LA SABLIERE, Prancū
zijos ambasadorius, Prancūzų - baltų drau
gijos pirmininkas. MIREILLE LUCAULT,
autorė knygos „Le gui ne pousse pas sur
les anbres morts“ (un autre regard sur
l‘URSS).
Meninėje dalyje:
Jolanta Vaičaitytė - Goutt padainuos dai
nų, jos sukurtų pagal O. V. Milašiaus ei
lėraščius. Daina ir Andrius Bačkiai padekmuos eilėraščių. Mūsų jaunimas suvaidins
liaudies pasaką „Dvylika brolių juodvar
niais lakstančių“ ir padainuos liaudies dai
nų.
Lietuvos nepriklausomybės šventė baig
sis šeimyniškomis vaišėmis.
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės
Valdyba

LIETUVIŲ VEIKLA

Vytautas KASIULIS ruošiasi dalyvauti
„Salon des Independents" parodoje š.m.
kovo mėnesį. Pažymėtina, kad jau 22 me
tai V. ir B. Kasiuliai turi savo galeriją
(Galerie Royale), 11 rue Royale, Paris - 8.
Petro KLIMO senų lietuviškų žemėla
pių bei graviūrų rinkinį vasarą matė 28osios liet, studijų savaitės dalyviai.
Danutė KRISTO (Kri'štopaltytė-IIermann) 1981 metais vaidino keletoj televi
zijos filmų, šiais metais tikisi vaidinti te
atre Paryžiuje.
Ada MAIRTINKAITĖ paruošė straipsnį
apie Norbertą Vėlių „Les Cahiers de Lite
rature orale“ žurnalui. Jos doktorato te
ma: lietuvių liaudies pasakos „Eglė žal
čių karalienė“ 60 variantų.
Karolina MASIULYTĖ nuo š.m. kovo
3 „La Sou ,Pap‘“ kavinėje — teatre vai
dins savo sukurtam ir režisuotam vieno
aktoriaus spektaklyje „Pourųuoi c'est
comime ca?“
Georges MATORE, prancūzų civiliza
cijos kursų profesorius Sorbonoje, 1981
m. rugpjūčio mėn. Mentone (Pietų Pran
cūzijoje) pravedė vasaros universitetinius
kursus.
Žlbuntas MIKŠYS Karlsruhės valsty
bės teatre turėjo ofortų parodą, G. Buechenio dramai „Leoncė ir Lena“. Paroda
veikė nuo 1981 m. rugsėjo 27 d. iki šių me
tų sausio mėnesio.
Antanas MONČYS dėstė skulptūrą aka
deminiuose vasaros kursuose Triere (V.
Vokietijoje). Jis suprojektavo dr. J. Gri
niui antkapį, kuris buvo pašventintas 1981
m. lapkričio mėnesį Muenchene. Nuo 1981
m. rudens vėl dėsto savo skulptūros ate
lier Cite Universitaire Paryžiuje.
Jean-Christophe MONČYS vaidino dvie
juose veikaluose jaunimui, su kuriais apke
liavo daugelį provincijos miestų. Šiuo me
tu dirba teatre atelier Montrouge'o Jau
nimo ir kultūros namuose.
CHRISTIAN F. studijuoja prancūzų ki
no mokykloje Paryžiuje ir kuria rock mu
ziką.
Pranas GAILIUS po grafikos parodos
Toronto Prancūzų kultūros centre du mė
nesius ruošiasi savo tapybos parodai Či
kagoje. Tapyba buvo rodoma „Galerijoje“,
o bibliofilinės knygos — Balzeko muzie
juje. Sekanti P. Gailiaus paroda bus š.m.
spalio mėn. Paryžiuje.
Jo sūnus Vincas, vasarą praleidęs Čika
goje, New Yorke ir Kanadoje, tęsia dra
mos studijas.
Edita RECHNERIENĖ su vyru ir duk
rele 1981-1982 mokslo metams išvyko į
Vieną, kur Alain Rechner dėsto prancūzų
gimnazijoje.
Simonas ŠIŠMANAS, kairaimų moksli
ninkas Ir autorius knygos apie karaizmą
(„Le Karaisme. Sės doctrines et son histoire“), kuri 1981 m. pavasarį buvo iš
leista Šveicarijoje, skaitė paskaitą apie
Lietuvos karaimus 28-ojoje liet, studijų
savaitėje („Lietuvos karaimų praeitis: le
gendos ir istorinė realybė“). Tai buvo pa
ryžiečių įnašas į šią studijų savaitę, kuri
vyko netoli Chantilly.
ši paskaita bus atspausdinta 28-osios
Europos liet, studijų savaitės paskaitų
rinkinyje, kuris numatomas išleisti.
Institut national des langues et civllisations orientates, kuriame dėstomos visų
trijų Pabaltijo tautų kalbos, šiais mokslo

metais įvedė paskaitų ciklą, kuris supažindina studentus su Pabaltijo kraštais '
(,;Connaissance des Pays Baltes“). Trys
paskaitos skiriamos ištisai Lietuvai. Pir
moji buvo apie lietuvių literatūrą (ž. Mik
šys), balandžio 15 d. Ada Martinkaitė skai
tys paskaitą apie lietuvių folklorą, o ge
gužės 13 d. kun. J. Petrošius apie religinę
padėtį Lietuvoje. Paskaitos būna ketvir
tadieniais 5, quai Voltaire, Paris 6, 19 sa
lė, 19 vai.
Pr. L. Bendruomenė turi paruoštą ilgo
ką supažindinamąjį tekstą apie Lietuvą
prancūziškai, kurį nori artimiausiu laiku
išleisti brožiūra. Tai bendros geografinės,
kalbinės ir istorinės žinios apie Lietuvą
nuo seniausių laikų iki dabar. Išleisti šiam
labai reikalingam leidiniui Pr. L. Bend
ruomenė prašys visų gerų žmonių para
mos.
Teresei VAICIEKAUSKIENEI - LOUESDON gimė sūnus Loic, 1981 m. rugsėjo
28 d.

tenfeldc 'įvyks vasario 27 d. Paskaitininkas — pref. dr. J. Eretas, solistas
Ri
čardas Daunoras, tautiniai šokiai
Vasario 16 gimnazija.
* Vasario 16-sios gimnazijai remti būre
lis Miunchene jau išsiplėtė iki 32 šeimų,
pasiryžusių aukoti kas mėnesį po 5 ar 10
DM.
Laukiame dar daugiau prisidedančių
geradarių.
Šiuo metu iŠ Miuncheno gimnaziją lan
ko trys Gelšatytės. Nuo rudens žada įstoti
į pirmąją klasę Astrida Krausaitė, ponios
R. Veršellenės anūkė. Galėtų būti ir dau
giau kandidatų!
Į rėmėjų būrelį registruotis pas iždinin
kę M. Landienę: 4481871, arba pas kitus
Valdybos narius.
Miuncheno LB Apylinkės Valdybos už
sakytos Tėvynės
intencija pamaldos
įvyks vasario 28 d., 10.15 vai., Ludwigs
felde.
Mūsų ligoniai
(Miuncheno LB Apylinkės
S. Faj-Liaudanskaitė gydosi EvecueBendralal'škis Nr. 2)
mont klinikoje, netoli Meulan. A. Jankaus
kienė po sunkios operacijos gydosi Cochin
MIRĖ MARTYNAS LIORENČAS
ligoninėje Paryžiuje. O. Norkaitė-TcheMartynas Llorančas, gimęs 1904 m.
cheff gydosi namuose. K. Danilavičiūtė gruodžio mėn. 19 d. Trakiniškių kaime,
taip pat gydosi namuose.
Tauragės apskrityje, mirė 1982 m. sausio
mėn. 8 d. sulaukęs 77 m. amžiaus SchwetMūsų mirusieji
zingeno apskrities ligoninėje, Vokietijoje.
Romanas Rekštys, pokario metais tarna
Jis buvo vedęs Martą Kedaitytę Iš Ba
vęs prancūzų svetimšalių legijone, mirė takių miestelio ir iš tos santuokos sulau
1981 spalio mėneslį Perpignan mieste.
kė sūnaus Martyno, kuris su savo šeima
Seselė Marija-Jeronima (Mankevičiūtė), dabar gyvena Karaliaučiuje. Antrą kartą
sulaukusi 77 metų amžiaus, mirė 1981 m. vedė Mariją Andrijaitytę iš Laši'škių kai
spalio 17 d. Pranciškonės įžadus padariusi mo 1935 m. lapkričio mėnn. 16 d. ir gyve
prieš 41 metus. Palaidota Sennece-les-Ma- no laimingoje santuokoje su ja 46 metus.
con.
Jadvyga Baicevlčiūtė - Kozlov - Švelnienė, gimusi 1909 Kaune, mirė 1981 m.
gegužės 19 d. Atvyko į Prancūziją 1948
EUROPOS
m. Palaidota Ozoir-la-Ferriere.
LIETUVIŠKŲJŲ ,
Bernardas Šimukonis, gimęs 1914 m.
Kruonio valsčiuje, 1981 m. mirė Treguier
mieste.
Mykolas Kimontas, pokario metais tar
Gavome nusiskundimų, kad Studijų Sa
navęs prancūzų svetimšalių legijone, 1981
vaitės kaina yra per aukšta. Įdomu kodėl?
m. mirė Paryžiuje.
Mūsų apskaičiavimu ta kaina mažai ski
riasi nuo paskutinių dviejų Studijų Savai
Paryžiaus lietuvių susirinkimai:
kovo 21, balandžio 18, gegužės 9 (Motinos čių kainų, ypač, kad šiemet bus mažiau
Dienos šventė), birželio 5 (tragiškųjų bir ekstra mokėjimų.
Tiesa, angliška valiuta yra dabar gana
želio mėnesio įvykių paminėjimas).
Pr. L.B. valdyba labai prašo nepamiršti stipri ir neatrodo kad galėtų nukristi, pi
įmokėti P. L.B-nės nario solidarumo mo nigų keitimo kursas gali būti nepalankus
kestį (25F metams). Siųsti PrLB-nės ad atvykstantiems iš kitų kraštų. Vertimą
į svetimas valiutas mes darėme pagal Lon
resu:
Communautė Lithuanienne en France, dono kursą. Todėl tiems, kurie ruošiasi
užsirašyti į Studijų Savaitę, patartina pa
7 rue dės Lions-St. Paul, Paris - 8e.
sitikrinti pinigų keitimo kursą savo kraš
te. Galimas daiktas, kad iškeltus pinigus
kitur išeitų pigiau.
Sudarant Studijų Savaitės biudžetą,
BALTŲ DRAUGIJOS VADOVYBĖ
mes
turime rezervuoti pinigų sumas įvai
Vasario 6 d. Muenchene sušauktas „Bal
tų Draugijos“ vokiečių — lietuvių sekcijos riems kitiems dalykams, o ne vien daly
narių susirinkime Išrinktas naujas tos vių išlaikymui. Tų kitų išlaidų negalime
sekcijos pirmininkas. Vieton atsistatydi tiksliai iš anksto numatyti, tačiau norime
nusio Dr. A. Geručio (Bern) pirmininku visiems pranešti, kad neturėtų būti nė
vieno lietuvio ar lietuvaitės, kuris norėtų
tapo Dr. Jonas Norkaitis (Stuttgart).
atvykti į Studijų Savaitę, bet nepajėgtų
„Baltų Draugija“ susideda iš trijų sek to padaryti dėl finansinių sumetimų. Pra
cijų: vokiečių-lietuvių, vokiečių-estų ir vo- šom rašyti mums konfidencialiai, ir mes
kiečių-latvių. Kiekvienas jų turi atskiras mėginsime padėti, ypač jaunimui.
valdybas. Kiekvienos sekcijos priešakyje,
Studijų Savaitės Komitetas
pagal statutus, stovi du pirmininkai, ku
2 Ladbroke Gardens
rių vienas yra vokiečių tautybės, o antras
London Wil 2PT
— atitinkamos tautybės atstovas. Išbuvęs
England
ilgesnį laiką lietuviškuoju vokiečių-lietu
vių sekcijos pirmininku, A. Gerutis nūn
iš tų pareigų pasitraukė. Jo vieton išrink
tas Dr. J. Norkaitis, dalyvavęs „Baltų
Draugijos“ veikloje nuo pat jos įsisteigiVASAROS STOVYKLA
mo. Vokiškasis vokiečių-lietuvių sekcijos
Europos
Rajono tradicine vasaros Sto
pirmininkas pasiliko muzikas prof. dr.
Hermann J. Dahrnen, gyv. netoli Stuttgar- vykla 'įvyks liepos 24—31 dienomis, Lietu
vių Sodyboje, Headley Park.
to.
Stovyklai vadovaus skautininkas S. Vait
Pati „Baltų Draugija“ sudaro organiza
kevičius.
cijos viršūnę, šiuo metu jai pirmininkau
Visi registruojasi pas Rajono Vadeivą
ja estas Dr. O. Aule, Muenchene, kur gy
v.s. J. Maslauską 7, The Crescent, Mayvena ir vicepirmininkas prof. dr. Herbert
field, Nr. Ashbourne, Debby's.
Prenzlau.
Apie stovyklos mokestį ir programą bus
„Baltų Draugija“, įsteigta 1955 metais,
pranešta vėliau.
puoselėja visokeriopą susiartinimą tarp
Rajono Vadija
baltų tautų ir vokiečių tautos. Ji, tarp ki
ta, leidžia kas tris mėnesius informacinį
leidinį „Mdtteilungen aus baltischem LeLIETUVIŠKOS PAMALDOS
ben“.
Gloucesteryje — vasario 20 1., 12 vai., šv.
MIUNCHENO NAUJIENOS
Petre.
£ Solistė Lilija Šukytė, kuri jau 12 metų Stroude — vasario 20 d., 17.30 vai., Bee
ches Green.
dainuoja Miunchene ir kitose Vokietijos
bei Europos operose, dar giliau įleido šak Nottinghame — vasario 21 d., 11.15 vai.,
Lietuvių Židinyje.
nis Bavarijos sostinėje, įsigydama „Faza
Derbyje — vasario 21 d., 14 vai., Bridge
nų“ laukuose gražią rezidenciją.
Gate.
Vasario 19 d. ji dainuos — minint Wer
ner Egik 80 m. sukaktį — Peer Gynt'o Birminghame — vasario 21 d., 18 vai., 19
Park Rd., Moseley.
premjeroje Miunchene Solveigos rolę,
Musų dailininkas Tadas Burba daly Mančesteryje — vasario 28 d., 12.30 vai.
vauja jo ir kelių kitų dailininkų parodoje Prestone — kovo 7 d., 12.15 vai.
Wittenbrink galerijoj Regensfounge, Loth- Eccles — kovo 14 d.. 12.15 vai.
ringerstr. 13. Paroda veikia nuo 27 sausio Ročdalėje — kovo 21 d„ 12.15 vai.
iki 20 vasario kasdien, 14-19 valandomis. Nottinghame — vasario 28 d.. 11.15 vai,
įįį Kristina žutautaitė, M. A. - DreslerieLiet. Židinyje.
nė, 1981 m. gruodžio 14 d. išlaikiusi ant Nottinghame — kovo 4 d., šv. Kazimiere,
8.30 vai. ryte, Liet, židinyje.
ruosius valstybinius egzaminus ir š.m, va
sario 9 d. pabaigusi referendarės laiką Nottinghame — kovo 7 d., 11.15 vai., Liet.
Židinyje.
Gisela — gimnazijoj Miunchene, netrukus
pradės dėstyti Vaterstetto gimnazijoj vo Leamingtone Spa — kovo 7 d„ 13.50 vai.,
kiečių kalbą ir literatūrą asesorės titulu.
šv. Petre.
Linkime geriausios sėkmės jaunai mo Coventry — kovo 7 d„ ne 16, bet 16.50 vai.,
kytojai ir „Ratuko“ vadovei!
šv. Elzbietoje.
Q Ratukas yra pakviestas šokti Pabaltijo Nottinghame — kovo 14 d., 11.15 vai., Liet.
bendrame koncerte Miunchene kovo 20 d.
Židinyje.
Tik dar nėra visai aiški koncerto patalpa Leicesteryje — kovo 14 d., 14 vai., švč. Sir
dyje. Po to a.a. Kaz. Paukščio paminklo
ir valanda.
g Centrinis VASARIO 16 minėjimas Huct
šventinimas.
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