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VLIKo VEIKLA
VLIKO (PIRMININKAS LANKO 

AUSTRALIJOS LIETUVIUS
VLIKo Pirmininkas Dr. K. Bobelis, pa

kviestas Australijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininko A. Pociaus, išvyko birželio 
6 d. 4 Australiją.

Dr. Bobelio kelionės eiga rūpinasi ALB 
pirmininkas A. Pocius su Adelaidės, Syd- 
nėjaus Ir Melbourno ALB Valdybomis, 
talkinant Tautos Fondo Atstovybėms,

Kaip praneša „Tėviškės Aidai“, Austra
lijos Pabaltiečių Taryba (birželio 20 d. 
Melbourne ruošia bendrą pabaltiečių ma
sinių trėmimų minėjimą, kuriame kalbės 
Australijos vyriausybės atstovai ir Dr K. 
Bobelis. Meninėje dalyje pasirodys estų, 
latvių ir lietuvių chorai. (Elta)

VLIKO ATSTOVYBĖ ARGENTINOJ
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko

miteto pirmininkui dr. K. Bobeliui lan
ds Pietų Amerikoj, Argentinoj buvo su
daryta darbšti VLIKo atstovybė, suside
danti iš: Leonardo Sruogos, inž. Algiman
to Rastausko ir Artūro Mičiudos, Antano 
Jasuičio.

Pagal vietos sąlygas, nuolat įtaigojama 
vie’oji nuomonė apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje. Ruošiami straipsniai ir prane
šimai spaudai, radijui ir televizijai. Dar
bas yra labai palengvinamas A.A. Mičiu- 
dos, kuris turi gerus ryšius su Argentinos 
žinių agentqra TELAM, teikiančia žinias 
spaudai, radijo stotims ir televizijai.

Komitetas pakartotinai kreipiasi tiesio
giniais pranešimais į žymiausius sostinės 
laikra’čius, kaip La Prensa, La Nacion, 
La Razon, Conviccion ir Cronica. Neaplei
džiami ir provincijos laikraščiai. Karts 
nuo karto informaciniai straipsniai pra- 
kišami Urugvajaus, Paragvajaus ir Bra
zilijos spaudoje. Žiniose perduodama pe~ 
vergtos Lietuvos padėtis, tautos ir indivi
dų teisių paneigimas, politiniai kaliniai, 
katalikų bažnyčios padėtiSį pogrindžio 
spauda, rusinimas ir t.t.

A Mičiudas turėjo pasikalbėjimą su 
Argentinos ambasadorium Maskvoje dr. 
Leopoldo Bravo ir įtakinga politike dr. 
Maria Cristina Guzman, buvusia deputa
te, Jos ilgas straipsnis apie Lietuvą pasi
rodė La Nacion dienraštyje.

A. Mičiudas su VLIKo delegacija buvo 
nuvykęs į Madridą. Jo pasikalbėjimą su 
JAV delegacijos pirm. Max Kapelmanu 
plačiai komentavo Argentinos spauda. 
Plataus atgarsio susilaukė pasikalbėji
mai su V. Šakaliu, kuris kartu su VLIKo 
delegacija lankėsi Madride.

Žemėlapiuose, kurie pasirodo Argenti
nos spaudoj, Lietuva, Latvija ir Estija 
visada randasi už Sovietų Sąjungos ribų.
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ANTARTIKOS KONFERENCIJA
Welliingitone, Naujoje Zelandijoje, pra

sidėjo dvylikos valstybių 'konferenslja, ku 
ri turi nuspręsti Antarktikos kontinente 
esančių naftos šaltinių ir mineralų prik
lausomybę. Tarp valstybių, kurios nori tu
rėti nuosavybės teisę, yra D. Britanija ir 
Argentina, kovojančios dėl Falklando - 
Malvinų salų.

NUVERTINTAS PRANCŪZUOS 
FRANKAS

Pagal EEB finansų ministrų nutarimą 
Bruselyje, nuo birželio 14 d. Prancūzija 
nuvertino savo valiutą 5.75 procento ir 
Vak. Vokietija — 4.25 proc.

Nuo tos pat dienos Prancūzijoje užšal
dyti atlyginimai ir prekių kainos. Taip pa,t 
padidinti socialinės apsaugos mokesčiai.

Prancūzijoje yra 2 milijonai bedarbių ir 
jų skaičius visą laiką auga.

POPIEŽIUS ŠVEICARIJOJE
Atvykęs vizitui į Šveicariją, popiežius 

Jonas Paulius II birželio 15 d. aplankė 
Tarptautinės Darbo Organizacijos ILO 
rūmus Ženevoje, kur jis pasakė kalbą 157 
valstybių delegatams, susirinkusiems kon
ferencijai. Popiežius kalbėjo apie darbi
ninkų solidarumą, kuris peržengia valsty
bių sienas. Solidarumas .taip pat yra rak
tas nedarbo problemai išspręsti, ypač jau
nimo tarpe.

Ženevoje popiežius laikė mišias, kuriose 
dalyvavo apie 35.000 maldininkų. (Be to jis 
lankė įvairias tarptautines organizacijas, 
kurių įstaigos yra šiame mieste.

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
BRANDUOLINIUS GINKLUS

Per masines demonstracijas birželio 12 
d. New Yorke policija suėmė apie tūkstan 
tį „nusiginklavimo“ demonstrantų, kurie 
buvo susirinkę prie JTO rūmų. Apie 3000 
policininkų saugojo penkių didžiųjų bran
duolinius ginklus turinčių valstybių — 
'Amerikos, Rusijos, Britanijos, Prancūzijos 
ir Kinijos — delegacijų būstines. Neskai
tant tą, kurie buvo suimti, kiti demonst
rantai laikėsi labai tvarkingai.

BHITAMJOS-ARGENTLVOS 
KONFLIKTAS

POPIEŽIUS GAVO ATSAKYMĄ
Grįžusiam iš Argentinos į Romą 'popie

žiui prez. Galtieri birželio 14 d. pasiuntė 
telegramą, pasiūlydamas konflikte su D. 
Britanija „tuoj pat pradėti paliaubas, po 
kurių sektų 'greitas abipusinis ginkluotų 
pajėgų atitraukimas“.

Telegrama buvo įteikta Monsignorui 
Silvestrini, Vatikano užs. reik, ministrui, 
sekančią dieną po popiežiaus grįžimo iš 
Argentinos, kur jis pakartotinai ragino tai 
kingai baigti konfliktą.

ARGENTINOS JGUI.OS FALKLANDO 
SALOSE KAPITULIACIJA

Britanijos min. pirmininkė M. Thatcher 
birželio 14 d. vėlai vakare pasakė parla
mente, kad Argentinos kareiviai Port Stan 
ley mieste, kuris buvo iš visų pusių ap
suptas britų, iškėlė baltas vėliavas ir ka
pituliavo.

Port Stanley, Falklando salų sostinėje, 
buvo apie 11.000 Argentinos karių. Apie 
4000 argentiniečių buvo vakarų Falklan- 
do salose ir kitur. Tuo būdu britai paėmė 
apie 15.000 belaisvių.
Argentina okupavo Falklando salas šjm. 
balandžio 2 d., priversdama mažą britų 
įgulą kapituliuoti po trijų valandų gink
luoto susirėmimo. Nepavykus konflikto 
likviduoti diplomatinėmis priemonėmis, 
Britanija pasiuntė į Pietų Atlantą savo ka 
ro laivyno vienetus ir paskelbė Falklando 
salų blokadą.

Balandžio 25 d. britų kariuomenė atsi
ėmė Pietų Giorgijos salą, kuri yra keli 
šimtai kilometrų į rytus nuo Falklandų. 
Nuo gegužės 1 d. britų aviacija pradėjo 
bombarduoti Falklando salų aerodromus 
ir Argentinos kariuomenės stovyklas. Bom 
bardavimas tęsėsi iki gegužės 21 d., kada 
britai išsodino desantą San Carlos prie- 
tiltyje. Nuo to laiko britų karinės pajėgos 
pradėjo stumtis į salos gilumą ir Port 
Stanley kryptimi, kol iki birželio mėn. pra 
džios prisiartino prie to miesto.

Pagal britų oficialius duomenis, per vi
sus karo veiksmus krito apie 250 britų 
karių ir apie 700 argentiniečių. Iš abiejų 
pusių buvo daug sužeistų. Nuostoliai lai
vais, lėktuvais ir helikopteriais dar nepa
skelbti, neskaitant pranešimų kovų metu.

ARGENTINOS ATSAKYMAS
D. IBRITANUAI

Argentinos prezidentas gen. Galtieri, 
kalbėdamas birželio 15 d. per radiją, pa
sakė, kad taikos Falklando - Malvinas sa
lose negalės būti, jeigu Britanija nesup
ras, jog padėtis, kokia ten buvo ligi ba
landžio 2 d., niekad negalės grįžti.

Savo 14 minučių kalboje gen. Galtieri 
pasakė, kad „kova dėl Puerto Argentine 
(Port Stanley) pasibaigė“.

„D. Britanija dabar turėtų nusistatyti 
kaip laikytis konflikto atžvilgiu. Ji gali:

pripažinti, kad padėtis salose niekad ne- 
grįž į tą, kuri buvo prieš balandžio 2 d. 
Tuo atveju mes būsime pasiruošę derėtis 
dėl mūsų suverenumo grąžinimo.

ar atstatyti ten kolonialinį režimą. Tuo 
atveju nebus nei saugumo, nei galutinos 
taikos, ir už konflikto tęsimąsi bus atsa- 
komlnga D. Britanija.

Gen. Galtieri perspėjo taip pat Argen
tinos gyventojus, kurie bandytų krašte 
.kelti sąmyšį. „Kiekvienas, kas pasinaudo
tų esama padėtimi, įžeistų kovos lauke 
pralietą kraują“.

GEN. GALTIERI PASITRAUKĖ
Argentinos karinei vadovybei dauguma 

balsų nutarus naudotis tik diplomatinė
mis priemonėmis Falklando saloms atgau
ti, gen. Galtieri birželio 17 d. atsistatydi
no iš respublikos prezidento pareigų.

Laikinai eiti prezidento pareigas pa
kviestas įgen. Alfredo Saint Jean, buv. 
vidaus reik.ministras.

Naujuoju kariuomenės vadu paskintas 
gen. Chilstino Nicolaides.

Naujoji Argentinos vyriausybė su Rau
donojo Kryžiaus ir Britanijos pagalba pra 
dės gabenti iš Falklando salų savo belais
vius, kurių yra apie 10.000.

POPIEŽIUS PLANUOJA APLANKYTI 
LENKIJĄ

Vatikano specialistas Lenkijos klausimu 
Mgr. Luigi Poggi atvyko į Varšuvą pasi
tarti su arkivyskupu J Glempu dėl popie
žiaus planuojamo vizito Lenkijon šjm. rug 
pjūčio mėnesį.

Mgr. Poggi turės taip pat pasikalbėjimą 
su Lenkijos valdžios atstovais, kai jis sU- 
grįž iš ščecino, kur jis dalyvavo vietos dio 
cezijos prijungimo prie Lenkijos iškilmė
se.

Ščecino vyskupystė ligšiol priklausė Vo
kietijos Katalikų Bažnyčios jurisdikcijai, 
kaip ji buvo prieškariniais laikais.

VII). RYTAI
MIRĖ SAUDI ARABIJOS KARALIUS
Birželio 13 d. savo vasaros rezidencijoje 

Taife, netoli Mekos, širdies liga mirė Sau
di Arabijos karalius Chaled, sulaukęs 69 
m. amžiaus. Tą pat dieną jis buvo palai
dotas pagal musulmonų apeigas.

Karališkos šeimos taryba išrinko princą 
Fahdą, jaunesnį Chaledo brolį, užimti Sau 
di Arabijos sostą. Naujasis karalius vra 
59 m. amžiaus ir labiau pasaulietiškas nei 
jo vyresnis brolis. Diplomatiniuose sluoks
niuose manoma, kad karalių pasikeitimas 
neatsilieps i krašto užsienio politiką.

IRANO r IRAKO PALIAUBOS
Irano diktatorius Ajaitola Chomeini pa

sakė Teherane, kad jis nereikalaus karo 
nuostolių atlyginimo iš Irako, jeigu toje 
valstybėje bus pašalinta valdančioji Baath 
partija.

Priėmus Irako paliaubų pasiūlymą, Ira
no parlamento (Majlis) pirmininkas pasa
kė, kad Iranas dabar reikalauja savo kari
nėms pajėgoms teisės pereiti per Irako 
teritoriją, kad „pasiekus Jeruzalę“. Tai 
esanti viena iš sąlygų Irano - Irako pa
liauboms.

Irano kariuomenei trumpiausias kelias 
tį dabartinę Izraelio sostinę — Jeruzalę — 
yra per Iraką.

SVETIMŠALIAI BĖGA Iš LIBANO
Prancūzų keleivinis laivas „AZUR“, at

plaukęs į Libaną iš Tuluzos, naikintuvo 
,.Montcalm“ lydimas, paėmė 1200 svetim
šalių ir išplaukė į Kipro salą.

Beirute gyvenančių svetimšalių evaku- 
avimui laukiamas dar trečias prancūzų 
laivas.

IZRAELIS OKUPAVO 1PUSĘ LIBANO
Izraeliui sutarus su Sirija dėl paliaubų 

Libane, Izraelio karinės pajėgos toliau tę
sia karą prieš palestiniečių partizanus.' 
Yra dauig užmuštų bei sužeistų ir padary
ta daug nuostolių Libano miestuose.

Izraelio kariuomenei prisiartinus prie 
Beiruto, vienas iš palestiniečių vadų, Ha
ni Hassan, pasiūlė derėtis dėl visko; įskai
tant ir kapituliaciją, su sąlyga, kad dery
bos vyktų betarpiai su amerikiečiais. Bet 
jeigu amerikiečiai atsisakys su jais derėtis, 
tai, jie turi ateiti ir nugalėti. Kitaip pales
tiniečiai nepasitrauksią iŠ Beiruto.

JAV vyriausybė perspėjo Izraelį, kad 
jis turi susilaikyti nuo Beiruto okupacijos.

Tokiai padėčiai, esant fronte, Izraelio 
min. pirm.'Begin išvyko į New Yorką, kur 
jis turės kalbėti JTO gen. asamglėjoje ir 
vėliau pasimatyti su JAV vyriausybės at
stovais.

Izraelio ministrų kabinetas birželio 17 
d. sutiko pradėti 48 vai. paliaubas Beiruto 
fronte, kad suteikus galimybę palestinie
čiams sudėti ginklus.

JTO Asamblėjoje
KANCLERIS SCHMIDTAS APIE 

NUSIGINKLAVIMĄ
Kalbėdamas JTO generalinės asamblė

jos posėdyje, kur svarstomas nusiginkla
vimo klausimas, birželio 14 d. Vak. Vo
kietijos kancleris H. Schmidtas pritarė 
prez. Reagano pasiūlymams dėl strateginių 
ginklų sumažinimo, dėl vidutinio atstumo 
raketų dislokacijos ir dėl karinių pajėgų 
sumažinimo vidurinėje Europoje.

Tačiau kancleris Schmidtas pabrėžė, 
kad tarp partnerių vykstančios saugumo 
diskusijos neturi būti pertrauktos, dery
bos dėl ginkluotės kontrolės ir nusigink
lavimo negali būti nutrauktos net ir padi
dėjusio politinio bei ideologinio įtempimo 
metu. Jis taip pat nurodė trečiame pasau
lyje esančius pavojus dėl ginkluotės var
žybų.

SOV. SĄJUNGOS PAŽADAS 
NEVY YORKE

Sovietų užsienio reik, ministras A. Gro- 
myka, kalbėdamas JTO asabmlėjos posėdy 
je birželio 15 d. paskaitė prez. L. Brežne
vo laišką, kuriame Sov. Sąjungos vyriau
sybė besąlyginiai pasižada nepanaudoti 
pirmiau už kitus branduolinius ginklus.

Tas dramatinis pareiškimas buvo pada
rytas specialioje sesijoje, kuri svarsto nu
siginklavimo klausimą.

PREZ. REAGANO KALBA
JAV prez. Reaganas, kalbėdamas birželio 
17 d. JTO Asamblėjoje, pasakė Sov. Są
jungai, kad „reikia daugiau veiksmų, ne
gu žodžių“ norint sumažinti ginkluotę. Jis 
apkaltino Kremlių už pasaulinę agresiją 
ir už skatinimą Vakaruose „taikos sąjū
džio“!

Prez. Reaganas pasakė, kad nuo 1939- 
45 m. karo Rusija tyranijos priemonėmis 
valdo Rytų Europą ir įrengė Berlyno mū
rą.

SUĖMIMAI MASKVOJE
Sovietų saugumo organai sulaikė ir tar

dė vienuolika nelegalios organizacijos na
rių. Tai buvo birželio pradžioje susidaręs 
Rusijos nepriklausomas taikos sąjūdis, pa 
sivadinęs „pasitikėjimui tarp Sov. Sąjun
gos ir JAV skatinti grupė“.

SOVIETAI BIJO JAV-KINIJOS 
BENDRADARBIAVIMO

Sovietų kariuomenės dienraštis RAU
DONOJI ŽVAIGŽDĖ pranešė, kad Ameri
ka ruošiasi įrengti Kinijos teritorijoje ra
dijo stotį, kuri transliuos į Sov. Sąjungą. 
Pekingas ir Vašingtonas bendradarbiau
ją elektroniniame špionaže prieš Sov. Są
jungą.

AFGANISTANAS AFGANAMS -
BALTIKUMAS BALTIECIAMS

Tokiu pavadinimu Istvano Sandėrio 
straipsnį atspausdino Vak. Vokietijos laik
raštis DIE WELT gegužės 4 d. Straipsny
je sakoma, kad Baltijos kraštuose, kurie 
jau 40 metų yra sovietų okupuoti, pasi
priešinimas prieš sovietų santvarką vis 
auga, šiuo metu jis konkrečiai pasireiškia 
protestu prieš jaunų baltiečių kareivių 
siuntimą į Afganistaną.

Pilietinių teisių aktyvistai per pasta
ruosius 24 mėnesius patikrino Baltijos 
kraštuose visas kapines, ieškodami Afga
nistane žuvusių karių kapų. Oficialių duo 
menų apie žuvusius nėra. Minties prane
šimus ar užuojautas giminėms skelbti ne
leidžiama. Bet kapinėse buvo rasta 600 pa
laidotų.

Visame Patoaltijuje, bet ypač Latvijoje, 
pasirodė daug slaptų atsišaukimų, nu
kreiptų prieš karą Afganistane. Viename 
iš jų sakoma: „Tėvai ir motinos! Jūsų sū
nūs neturi žudyti Afganistano sūnų ir 
dukterų. Ilgos kapų eilės afganams, cinko 
karstai mums.., Laisvės afganams ir lat
viams! Mes turime apie tai kalbėti — da
rykime!“

Dėl kylančių protestų Sovietų valdžia 
sustabdė žuvusiųjų grąžinimą namo. Ka
reiviai, grįžę atostogų, pasakoja, kad kri
tę yra ten pat užkasami, arba paprasčiau
siai paliekami vieoje. Tik karininkai gali 
būti grąžinami vagonuose — šaldytuvuo
se, arba siunčiami lėktuvuose cinko kars
tuose. Giminės Baltijos kraštuose gauna 
tik oficialią žinią, kuri sako: „Žuvo, vyk
dydamas savo pareigas“.

Pagal grįžusiųjų karių pasakojimus nu
statyta, kad Afganistanan pirmoje eilėje 
siunčiami nerusai. Iš 100.000 vyrų, kurie 
buvo panaudoti Afganistano puolimui, 70 
% nėra rusai. Tuo tarpu Sov. Sąjungoje 
gyvena 50.8% rusų.

Vis mažiau vyrų Imama iš islamiškų 
respublikų (turkmėnų, uzbekų, tadžikų ir 
azerbaidžaniečių), nes jie dažnai perbėg
davo pas afganistaniečius.

Nežinoma grupė, susidedanti ilš visų tri
jų Baltijos kraštų atstovų, užmezgė ryšį 
su Herb-I-Islami, afganų laisvės kovotojų 
sąjūdžiu. Jų lapeliai keturiomis kalbomis 
(estų, latvių, lietuvių ir rusų) ragina so
vietų kareivius nebekovoti Afganistane. 
Latviškas tekstas buvo parvežtas grįžtan
čio namo latvio. Jame sakoma: „Sov. im
perializmas laiko priespaudoje ir žudo Af
ganistano tautą. Pagalvokite! Afganai, taip 
kaip ir estai, latviai ir lietuviai1 nori savo 
krašte taikiai gyventi be rusų priespaudos. 
Neremkite sovietų imperialistinės politi
kos! Padėkite afganų tautai! Nešaudykite 
į afganus! Nenaikinkiite jų namų ir laukų! 
Palikite savo ginklus ir amuniciją, kur 
afganų laisvės kovotojai gailės prie jų pri
eiti! Tokiu būdu jūs pagreltinsit laisvėsva 
landos išmušimą latviams, estams, lietu
viams, o taip pat afganams, lenkams ir 
kitoms sovietų pavergtoms tautoms. Kiek
vieno latvio gyvybė yra reikalinga laisvai 
Latvijai. Afganistanas afganams! Pabalti- 
jis — baltiečiams“.

— Nepriklausomoji nusiginklavimo ir 
saugumo komisija, kuriai vadovauja bu
vęs Švedijos min. pirm. O. Palme, prane
šė, kad strateginių branduolinių ginlklų 
sumažinimo ir jų kontrolės Centrinėj Eu
ropoj galutinis susitarimas gali užsitęsti 
iki 1983 metų pabaigos.

— Danijos, Prancūzijos, Olandijos, Nor 
vegijos ir Švedijos vyriausybės Strašbour 
go europinei komisijai įteiks bylą, kuria 
Turkija kaltinama Žmogaus teisių pa
žeidimu. Jeigu byla bus sprendžiama, Tur 
kija grasina išstoti iš Europos Tarybos, 
kurią sudaro 21 krašto atstovai.

— Indijos prezidentas Reddy liepos 24 
d. baigia savo 5 metų terminą ir daugiau 
nekandidatuos. Nauji prezidento rinki
mai bus liepos 12 d.

— Daugiau kaip 100 žmonių žuvo ir 
tūkstančiai liko be pastogės, kai uraga
nas nusiaubė Indijos Orissos kra’tą.

PASAULYJE
— Pasaulinėse futbolo pirmenybėse bir

želio 13 d. Barselonoje Argentina pralošė 
Belgijai 1:0. Argentinos komanda buvo 
praeitų metų pasaulinis čempionas.

— Birželio 14 d. pasaulinėse .futbolo 
pirmenybėse Brazilija laimėjo prieš Sov. 
Sąjungą 2:1.

— Birželio 12 d. Londone mirė britų ba
leto kūrėja Marie Rambert. Ji buvo gimusi 
1888 m. vasario 20 d. Varšuvoje. Nuo 1913 
m. ji šoko Diagilevo balete Paryžiuje, vė
liau persikėlė į Angliją.

— Nuo birželio 14 d. Britanijos gydy
tojai neprivalo išdavinėti ligonio lapelius 
sergantiems mažiau negu 7 dienas. Tokius 
lapelius galės pasirašyti patys ligoniai.

— Graikija nuvertino savo valiutą 
drachmą) santykyje su Vokietijos DB — 
2.2% Ir Prancūzijos frankų — 3.6%.

— Skanseno zoologijos sode, Stockhol- 
me, užėjus šilto oro bangai, mirė vienas 
poliarinis lokys. Keturi kiti lokiai nenu
kentėjo.

— Romos policija sulaikė du raudonųjų 
brigadų teroristus, iš kurių vienas įtaria
mas dalyvavęs krik. dem. partijos politi
nio veikėjo Neapolyje pagrobime.

— Amerikos ambasados pareigūnas pa
sakė, kad JAV duos Salvadoru! 10 lėtuvų, 
kurie galės būti naudojami kovai su kai
riojo sparno partizanais.

— Kinijos spauda praneša, kad dėl saus 
ros šiais metais Kinijos derlius bus mažes
nis už 1981 m. maždaug 60 milijonų tonų.

— Metropoleteno meno muziejus New 
Yorke išaiškino, kad auksiniai eksponatai 
Egipto kolekcijoje, kuriuos muziejus įsi
gijo taip 1919-1922 metų, nėra tikri.

— Izraelio Banko valdytojas įspėjo vy
riausybę sumažinti viešųjų darbų išlai
das, jeigu ji nori išlaikyti 1981 metų ek- 
nominius atsiekimus ir sumažinti krašto 
infliaciją.

— Mozambiko Saugumo direktorius, at
vykęs i Pietų Afriką tartis pasienio kon
trolės ir narkotikų kontrabandos reika
lais, nutarė nebegrįžti namo.

Praėjusiais metais Mozambiko lakūnas 
Itn. Bomba nusileido sovietų gamybos 
MIG 17 lėktuvu P. Afrikos kariniam aero
drome ir pasiprašė politinio prieglobsčio. 
Ltn. Bomba, kuris apmokymą baigė Sov. 
Sąjungoje, dabar dirba vertėju P. Afrikos 
Apsaugos pajėgų įstaigoje.

— Britų parlamento lyderis J. Blffen 
įspėjo, kad dėl Falklando salų karo, gali 
būti pakelti pajamų mokesčiai.

— Miunchene, V. Vokietijoje, rastas 
savo bute miręs pensininkas Koenig, kurio 
niekas nepasigedo 7 metus. Bankas mo
kėjo mėnesinę 70 markių jo buto nuomą, 
o kaimynai manė, kad jis ligoninėje.

— Indija ruošiasi išbandyti savo an
trąjį branduolinį užtaisą.

— Centrinėj Meksikoj įvyko du žemės 
drebėsimai. Nepadaryta didelių nuosto
lių ir žmonių aukų nebuvo.

— 1983 m. D. Britanijos universitetai 
priims tik 70.000 savo krašto studentų, 
o norinčiųjų patekti skaičius sieks apie 
168.000. Užsienio studentams nebus su. 
varžymų, bet reiks brangiau mokėti.

— Praėjusią savaitę Korėjos demilitari- 
zuotj zonoj įvyko susišaudymas tarp 
Pietų ir šiaurės Korėjų kareivių.

— Britų vaikai raginami rinkti aliu
minines gėrimų dėžutes, už kurias bus 
mokama po vieną peną. Dėžučių gamin
tojai steigia devynias įmones perdirbti 
tuščioms dėžutėms. Kol kas iš viso D. Bri 
tanijoje bus 80 tų dėžučių rinkimo punk
tų. šiais metais tikimais surinkti 33 mili
jonus aliuminių dėžučių, už kurias rin
kėjai gaus 300.000 svarų.

— Coventrio viengungių namuose minė 
67 metų jūrininkas, kuris rinko cigarečių 
nuorūkas ir labai taupiai gyveno. Dabar 
paaiškėjo, kad jis paliko 56.000 svarų su
taupą.

— Italijos ūkininkas nušovė 22 metų 
vokiečių turistą, kuris miegojo miegama
jame maiše jo žemėje. Kai šunys pradėjo 
loti, ūkininkas dukart šovė, manydamas, 
kad tai šernas.

— Dorseto, D. Britanijoje, prekybos de
partamento tarnautojai padarė patikrini
mą maisto prekių savivarnos parduotuvė
se ir rado, kad pusė visų sąskaitų buvo 
klaidingos. Kai kurie permokėjimai siekė 
net 5 svarus.

— Lenkijos kasyklų ministerija prane
šė, kad per šių metų 5 mėnesius buvo iš
kasta 79.2 mil. tonų anglies. Produkcija 
pakelta 16.3 proc.

Nuo praėjusių metų gruodžio 13 d., 
įvestas karo stovis, kasyklų administraci
ją perėmė kariškiai.

— Stokholmo tarptautinės taikos tyri
mo institutas, savo metiniam' leidinyje 
apie pasaulio apsiginklavimą, skelbia JAV 
Pentagono naująjį apsiginklavimo planą, 
kuriame numatyta pagaminti 10,000 nau
jų branduolinių užtaisų.

— Portugalija tikisi iki 1984 m. sausio 
1 d. įstoti (Europos Ekonominę Bendruo
menę.
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Jonines Huettenfelde Violeta dainavo Chicagoje
Tenykštė Gimnazija dar puoselėja savo 

■tautiškumą ir tautinius papročius.
(Lietuvių tautos tradicijos ir charakte

ringa išvaizda, jos būdas ir papročiai for
mavosi nuo senų senovės laikų, per kartų 
kartas. Jų tarpe ir „Joninių“ šventė. Su
sibūrimas didesnio skaičiaus lietuvių vai
kų Huettenfelde leidžia puoselėti tėviškės 
papročius, liaudies dainas ir šokius, tauti
nę muziką, lietuvišką meną ir rankdar
bius. Taip tad perduodami ir palaikomi 
gyvi jaunime protėvių atsiekimai.

Lietuvių tauta 1386 m. pilėme krikščio
nybę, bet senoviški pagoniški tautos •atsie- 
kimai dar ilgai išliko. Krikščionys mėgino 
jiems priduoti savo krikščionišką išraišką. 
Nežiūrint, ką „Joninės" reiškia ir kaip jų 
reikšmė aiškinama, ji ištikrųjų yra vasa
ros išvakarių šventė. Tada gamta yra pa
sipuošusi metų sezoniniu rūbu; visur ap
linkui žydi ir žaliuoja, šiuo nuostabiu gam 
tcs grožiu žavisi kiekvieno žmogaus akis. 
Jau 16 šimtmečio raštija, knygos mini „Jo
nines“. „Joninių“ išvakarėse lietuvių jau
nimas susitelkęs grupėmis užplūsdavo pie
vas ir laukus, ieškodami įvairių gydomų
jų žolelių, kurios būk po „Joninių“ nusto
ja savo gydomosios gailios, nes raganos jas 
užkerėjančios ir sunaikinančios. Rinkda
vo ir ramunėles kaip medikamentus. Pin
davo ir vainikus, kurie turėjo magiškos 
galios. Merginos mesdavo per petį į me
dį vainikėlį ir klek sykių tatai nepavykda 
vo, tiek metų teks laukti vestuvių... Jei ji 
.apsukri, tai iš kanto vainikėlis šakose už
sikabina ir jai tais pačiais metais nusišyp
so vestuvinė laimė. Daug tada liaudies dai
nelių sudainuota. Būdavo, kad merginos 
pindavo vainikėlius iš įvairių pievų žode
lių. Jos juos šniūru iper langą įtraukdavo 
į savo miegamąjį ir pakišdavo po priegal
viu. šitie burtai turėjo iššaukti saldžius 
sapnus. Jei tada prisisapnuodavo bernu
žėlis, tai jis bus jos sužadėtinis. Buriama 
būdavo ir ant vandens tėkmės. Įrašydavo 
vainikuose, tai vyriškus, tai' moteriškus 
vardus. Vainikai susidūrę tėkmėje tuojau 
išžvejojami, vardai perskaitomi ir jei pa
sitaikydavo skirtingų lyčių, vėl nauja ves
tuvinė pora.

Šauniai būdavo „Joninės“ švenčiamos. 
„Joninių“ laužas būdavo užkuriamas kiek 
galima ant aukščiausio kalno, tam tikrose 
smalos bačkose, pastatytuose ant slidžių 
stiebų.

Laužo ugnis savo spinduliais ir kaitra, 
kuria tvieskdavo aplinkai tuo metu apsau
godavo bręstančius vaisius nuo kenkėjų 
vabzdžių ir kitokių negandų. 'Pelenus sau
giai ilšbarstydavo po laukus, kad geriau 
ir javai užderėtų. Galvijai būdavo varomi 
pro išdegusias vietas, kad liktų sveiki. 
Jaunimas sukdavo ratelį susikibę ranko
mis pakraikai ar poromis. Jei kuriai po
rai pavykdavo peršokti1 laužą, paprastai 
užkūriaimą tą naktį tai ženklino, kad dar 
tais pačiais metais būsiančios jų vestuvės.

Laibai svarbu būdavo atnaujinti ug
nį savo namų židinyj „Joninių“ lau
žo žarijom. Namų židinio ugnį prieš 
tai visai užgesindavo. šitoks metinis 
•namų židinio atnaujinimas atnešda- 
•vęs šeimai laimę. Senukai porindavo, 
kad senoji namų židinio ugnis

Kernavė
Ekskursija į senąją Lietuvos {sostinę

Ankstyvą gegužės rytą iš Vilniaus išvy
kome autobusu per naujai besistatantį še
škinės mikrorajoną. Pravažiavus Suder
vę, autobusas pasuko į Rusokų kaimą. 
Garsus jis tuo, kad čia palyginti visai ne
seniai, archeologams Kulikauskams tuo 
metu tyrinėjant Maišiogalos pilakalnį, Ru 
šokuose buvo aptikti pilkalniai. Šiuo metu 
jų žinoma 36. Visi jie apaudę medžiais. Iš 
pirmo žvilgsnio — tai paprasta kalvelė, 6- 
20 metrų skersmens žemės kauburys. Tai 
patys pirmieji nerašytos istorijos pamink
lai, liudijantys apie mūsų praeitį. Pilka
piai — pomirtiniai šeimos namai. Lietuvo
je pilkapius pradėta pilti žalvario amžiu
je (1600- 500 m.p.m.e.), Viename pilkapy
je aptinkama nuo vieno iki kelių palaido
jimų, daugiausia degintų. Labai įvairūs 
kapų įrengimai. Jie keitėsi .atskirais tarps
niais. Kasinėjant pilkapius, sampile aptin
kama gražiai išrįsta aikštelė, akmenų vai
nikas. Pilkapiai buvo praktikuojami net 
iki mūsų eros XIII a. Tačiau nuo pirmųjų 
m.e. amžių jau buvo laidojama ir plokš
tiniuose kapuose. Pilkapiai ilgiau išliko 
Rytų Lietuvoje. Rusokų pilkapiai priklau 
so geležies amžiui Lietuvoje, tiksliau IV 
—V m.e.a. Šie pilkapiai įdomūs tuo, kad 
juose atsispindi pereinamasislaidojimo bū
das: griautinio, t.y. nedegintinio, į degin- 
tinį. Šiuose pilkapiuose rasta ir kario žir
go liekanų. Rėkia paminėti, kad pasitaiko 
ir tuščių pilkapių. Gal jie simboliniai? Pa 
vyzdžiui, jei karys žūdavo svetur.

Kitas mūsų maršruto objektas — Mai
šiogalos piliakalnis. Čia buvusios pilies 
įtvirtinimai primena Trakų pusiasalio pilį 
Piliakalnis moksliškai tyrinėtas 1971-1973 
metais.

Padavimas sako, kad piliakalnis buvo 
supiltas iš žemės, suneštos maišuose. Pa
skutinis maišas, esą, pratrukęs, dėl to ir 
kilo pavadinimas Maišiogala,

Piliakalnis įrengtas izoliuotoje ir stra

pavargsta ir pasensta, todėl reikia jų at
naujinti bent kartą per metus. Nemažiau 
pasakiškai skamba ir paprotys, vėsią ir 
gaivią „Joninių“ naktį ieškoti paparčio 
žiedo. Jei kam pavykdavo rasti, tai sukel
davo nepaprastą visuotinį džiaugsmą ir 
atnešdavo didelę laimę radėjui. Tokio žie
do radėjas įgydavo paslaptingą galią, iš
pranašauti šios žemės būsimus įvykius. 
Gerai išsimaudyti „Joninių“ naktį irgi la
bai buvo mėgiama Lietuvoje. Tai stiprino 
sveikatą ir grožį ir kas to žavingumo no
rėjo išsižadėti? Tą naktį ir vanduo įgijąs 
ypatingos galios. Kai kam pakakdavo prieš 
saulėleidį nuogam gerai išsivolioti rasoje, 
kad dingtų visos odos ligos. Nuo raganų 
užkerėjimų saugota netik žmogų, jo pa
status, bet ir gyvulius ir jų tvartus.

Gyvenamojo namo ir tvarto duris ap
kaišiodavo dilgėlėm ir alksnio lapais, kad 
raganas nubaidžius, ir, kad jos neišdrįstų 
įlįsti vidun. Porindavo ir, kad „Joninių“ 
naktį ūkininkas, apibėgęs ,/plikas“ savo 
turimus laukus, išvengia bent kokių toli
mesnių užkerėjimų. .Nevalia būdavo anksti 
„Joninių“ rytą varyti su rasa gyvulius j 
ganyklas ar pievas, kad kartais raganos 
neatimtų karvėms pieno. Žmonės „Joni
nių“ naktį neeidavo miegoti, o budėdavo 
iki aušros. Anot senų žmonių pasakojimų, 
„Joninių“ rytą net saulė iš džiaugsimo šo
kinėjanti ir žaidžianti įvairiom varsom. 
Tikrai „Joninės“ būdavo charakteringa 
vasaros išvakarių šventė, kuri buvo mielai 
laukiama ir sava nes kiekvienas troško bū
ti gražus, sveikas ir stiprus, o ūkininkas 
tikėjosi ypatingai gero derliaus.

Toms visoms apeigoms priduodama It 
nemaža simbolinė reikšmė, klek ji bend
roje apibraižoje paliesta.

Bet būdingos yra ir šios pastabos. Daug 
buvo tokių žmonių, kurie per „Johannes“ 
Jono vardą įėjo į istoriją šventaisiais, po
piežiais, ir kunigaikščiais. Jų „globėjais“ 
yra, ana, evangelistas Jonas, Zacarijo sū
nus, kuris krikštijo Jordano upėje Jėzų. 
24 birželio išvakarės yra jo gimtadienio 
sukaktis. Ji apipinta visokiomis magiško
mis galiomis. Sakoma, kad „Joninių" nak
tį tūli medžiai atželdavo, ir naują metinę 
rievę užsiaugindavo, ką vadinta „Jono“ 
veržlumu („Johannetrieb“). Tą naktį 
ore suliepsnodavo, sublizgėdavo, iš vešlių 
želių ir krūmų Šv. Jono vabalėliai. O kai 
kas dėl „Joninių" žiedo šitaip sako: tai ne 
paparčio žiedas, kuris pražysta per Joni
nes, bet koks paslaptingas Šv. Jono virkš
čių žiadas. Papartis niekad nežydįs. Krikš 
čionių iš saulės atogrąžos Šventės paversta 
„Joninėm“. Esama ir Jono duonos. Jono 
serbentų. Ūkininkų ir kumečių gyvenime 
įvykdavo tą „Joninių“ naktį didelių per
mainų: seni veidai dingdavo, iškildavo 
nauji.

Ir spaustuvininkų „Joninių“ paprotys 
nėra dar išnykęs. Jų linksmi apvaikščio- 
jiimal atšivenči.ami pavandenyse, su gryno 
vandens baškom, kur jaunieji to juodojo 
amato mokiniai „pomurdomi“, krikštyja- 
mi. Juk ir garsusis to spaustuvininkų me
no atradėjas buvo Johannes. Garsus ir Su- 
dermanno veikalas „Joninės“.

Fr. Sk.

teginiu atžvilgiu saugioje kalvoje. Greta 
teka Dūkštos upelis. Kalvą iš trijų pusių 
juosia iki 9 m gylio griovys, kuriame van
duo stovi iki šio'l. Už griovio esantys py
limai buvo įtvirtinti. Į šiaurę nuo pilia- 
kalno pastebėti priešpilio pėdsakai. Pilis 
buvusi medinė. Piliakalnio šlaitai labai 
statūs. Piliakalnio aikštelė yra 18 m aukš
tyje, 65X40 m dydžio, iškasinėta lobių 
ieškotojų, „tyrinėtojų1, žodžiu, labai nunio 
kotą. Iš XIX a. išlikęs gilus griovys sker
sai visos aikštelės. Matosi daugybė duobių. 
Kasinėta ir lenkų valdymo laikais. Tačiau 
šie kasinėjimai niekur neužfiksuoti. Net 
mūsų lankymosi metu buvo matyti švie
ži aikštelės kasinėjimo pėdsakai. Aikšte
lę kasinėjo greta esančios mokyklos mo
kiniai. Sakoma, čia buvo rastas sidabrinis 
virdulys, kurio dugne buvo Sapiegų ženk
las. Šiuos radinius kažkas pasisavino ir 
jie liko niekieno neužfiksuoti. Vykdant 
mokslinius turinėjimus, nustatyta, kad 
pirmasis kultūrinis sluoksnis yra 4,90 m 
gylyje. Ten rasta brūkšniuotosios kerami
kos. Tai Rytų baltų bendruomenės pėdsa
kai. Viršutinis sluoksnis priklauso II tūks. 
pradžiai. Istorijos šaltiniai teigia, kad 1365 
m’, pilis buvo sunaikinta, tai patvirtina ir 
kasinėjimų metų gauti rezultatai. Būtent 
tame kultūriniame sluoksnyje buvo aptik
ti sudegintų naminių gyvulių kaulai. Is
toriniuose šaltiniuose. Maišiogala vėl mi
nima 1387 m. Tuo laiku pilis jau buvo at
statyta. 1890 m. ji vėl sunaikinama, sude
ginama. Visos šios datos pasitvirtino ir 
kasinėjimo metu. Aptiktos pastatų lieka
nos, daug suanglėjusių grūdų (75 1 (. Rei
kia pažymėti, kad kasinėjimo metu rastos 
visos mums šiuo metu žinomos grūdų rū
šys: trys kviečių, žieminių rugių, ankšti
nių kultūrų... — iš viso apie 20 įvairių 
grūdų. Šiuos radinius tyrė prof. E. Šimkū
naitė. Nustatyta, kad avių vilna buvusi 
net 12 cm ilgio. Rasti du geležiniai žagrės 
noragai. Šie radiniai aptikti viduriniame 
sluoksnyje. Jie gerai išsilaikė dėl tam tik
rų konservuojančių anglies savybių. Su
prantama, kad čia būta katastrofos, žūta

Balandžio 24 dieną Chicagos universite
to International House patalpose įvyko 
mišrus kabareto vakaras su dainomis, šo
kiais, intermedijomis, parodijomis bei sa
vos kūrybos bandymais. Įvairi programa, 
papildyta neįmokamais šaltais užkandžiais 
ir gėrimais, sutraukė į didžiulę salę, „As
sembly Hali“, nemažą būrį žiūrovų.

šio vakaro pagrindinė žvaigždė ’buvo 
mūsų žymi solistė, viešnia iš Anglijos, Vio 
lea Rakauskaitė, kuri abiejose programos 
dalyse, palydima magnefono juostoje įra
šytos Lietuvos orkestrų muzikos, padaina
vo po tris lietuviškas estradines dainas. 
Turbūt pirmą kartą Assembly Hali nus
kambėjo lietuviška daina. Ir, reikia pri
pažinti, nuskambėjo su didžiuliu pasiseki-

Violeta Rakauskaitė

mu. Plojimams nebuvo galo, Violetos var
dą choru šaukė susirinkę žiūrovai, kurių 
tarpe, be amerikiečių, buvo ispanų, lietu
vių ir įvairių kitų tautų atstovų.

Violeta savo programą atliko iš tikrųjų 
meniškai. Viskas jos dainavime suėjo į 
vieną nuostabiai darnią visumą: skaidrus, 
stiprus bei kupinas šilimos balsas; skonin
gai parinkta sceninė apranga; ryškūs bei 
grakštūs, nors kartu ir pakankamai san
tūrūs judesiai; publiką žavinti šypsena 
bei mimika. Ypatingą įspūdį žiūrovams 
padarė antroje dalyje atliktos dainos, pa
lydėtos Lietuvos Filharmonijos kamerinio 
orkestro. Po koncerto buvo daug šnekų 
apie „'lietuvių novatoriškumą“ — mat, 
Amerikos lengvosios muzikos kultūroje 
išaugę klausytojai pirmą kartą išgirdo ėst 
radines dainas, aranžuotas kameriniam 
orkestrui su fortepijonu bei ritmine gru
pe. Ypač publikai patiko daina „Taku sau
lėtu“, kurioje, kalip vienas klausytojas ang 
las vėliau .pastebėjo, tautos laisvės troški
mas tiek maksimaliai išreikštas, kiek tai 
aplamai leidžia lengvosios muzikos žan
ras. (Violeta kiekvieną atliekamą dainą 
trumpai apibūdindavo angliškai). Tačiau 
ir pirmojoje dalyje klausytojai buvo ne
mažiau susižavėję „Senomis gatvelėmis“ 

apsiesties metu, todėl ir gausu radinių. 
Rasti keturi dalgiai (Lietuvoje jie žinomi 
nuo I amžiaus), tačiau glazūruotų daiktų 
neaptikta.

Rašytiniuose šaltiniuose Maišiagalą da
žnai mini ordinų kronikos. Tai forpostas 
jų kelyje į Vilnių. Ji, kaip ir Kernavė, 
Trakai, Vilnius, priklausė prie Lietuvos 
valstybės kristalizavimosi židinų. Strijlkov 
skio „Lietuvos istorijoje“ nurodoma, kad 
Maišiogaloje buvo įkurta viena iš septynių 
,/parOchi.j“, tai yra 1387 m. čia buvo pasta
tyta viena iš pirmųjų Aukštaitijoje baž
nyčių.

Maišiogalą valdė karalienė Bona. Todėl 
retkarčiais piliakalnis dar vadinamas Bo
nos kalnu. XVI a., pilis, Maišiogala išnyks 
ta. Iš Lietuvos valdovų rezidencijos tam
pa seniūnijos centru. XVI a. klestėjo Mai- 
Maišiagalos miestelis. Tuo metu čia buvo 
apie 40 smuklių. Smuklė atliko ir kai ku
rias viešbučio funkcijas. Joje buvo aptar
naujami keleiviai. XVI a. antroje pusėje 
pilis ir miestelis nukentėjo nuo gaisro. 
Miestelis, nors po to ir atsistatė, tačiau 
turėtos reikšmės nebeatgavo. XVIII a. čia 
yra 35 kiemai. 1792 m. Maišiagalos mies
teliui buvo suteiktos Magderburgo teisės. 
Po Lietuvos - Lenkijos valstybės žlugimo 
miestų savivalda panaikinama. Valstybės 
patarėjas, dvarininkas Guvaltas pasisavi
no pievas ir laukus, o miestiečius ėmė 
versti baudžiauninkais. Valstiečiai, neap
kęsdami atirūkusių nuo tautos kamieno 
dvarininkų, ne kartą jiems priešinosi. 1831 
m. čia įvyko susirėmimai su reguliaria ca
ro kariuomene. Maišiagallečiai aktyviai 
dalyvavo 1995 m. revoliucijoje. 1919 m. 
čia buvo sudaryti revoliuciniai komitetai. 
Guvaltai viešpatavo iki pat lenkų valdy
mo laikų. Smarkiai Maišagala nukentėjo 
vokiečių okupacijos metais, šiuo metu pi- 
liafklanio apylinkėje įsikūręs tarybinis 
ūkis.

Jonas Cesnavičius
(Aušra 81/) 

(Bus daugiau)

bei lietuvių liaudies dainų intonacijomis 
nuspalvinta „Gegužine“. O daina „Tau, 
mama“ išspaudė ašarą ne tik keliems vy
resnio amžiaus žiūrovams, bet ir dauge
liui jaunuolių.

Kabareto vakaras Chicagos universiteto 
International House aiškiai įrodė, kad lie
tuviška muzika sugeba patraukti bei su
žavėti plačiąją tarptautinę auditoriją ir 
kad greičiausiai tik per mūsų pačių apsi
leidimą ji vis dar neišėjo į platesnę are
ną. Malonu buvo patirti, jog mūsų jaunoji 
solistė šioje įvairiatautėje auditorijoje 
v'ienbaissiai buvo pripažinta geriausia va
karo atlikėja. L. V. (Draugas)

P.S. Sekantis Violetos Rakauskaitės vie
šas pasirodymas bus Europos Lietuviškų
jų Studijų Savaitėje rugpjūčio mėnesį, 
Londone.

KUN. BRONIAUS PAUKŠČIO 
PAGERBIMAS JERUZALĖJE

Balandžio pradžioje Jeruzalėje buvo iš
kilmingai pagerbtas Lietuvoje miręs kun. 
Bronius Paukštys, vokiečių okupacijos me 
tais išgelbėjęs daug žydų. Į iškilmes bu
vo pakviestas kun. A. Sabaliauskas, kurio 
aprašymą atspausdino Čikagos DRAU
GAS.

— Balandžio 4 d. Tel Avive į Lietuvos 
žydų salę buvo sušaukti a.a. kun. B. Paukš 
čio išgelbėti žydai. Buvo daug kitų Lietu
vos žydų, atvykusių net iš Jeruzalės — 
■apie 200. A.a. kun. B. Paukščio paveikslas 
ant stalo papuoštas gėlėmis. Minėjimas 
tęsėsi apie dvi valandas. Kalbos buvo dau
giausiai lietuviškai, bet ir hebrajų bei idiš 
kalbomis. Visą tą minėjimą pravedė ad
vokatas Avraham Tory.

Išklausęs tiek nuoširdžių žodžių iš a.a. 
kun. B. Paukščio išgelbėtojų pusės, savo 
žodyje pasakiau, kad Lietuvos žydai kun. 
Paukštį paskelbė šventuoju. Be to, tame 
susirinkime, aplinkui apsidairęs, nepaste
bėjau nė vienos barzdos ir pasakiau, jog 
•tikriausias žydas esu aš, nes su žymia barz 
da. Už tai gavau jų paplojimą. Balandžio 
5 d. 11 vai. oficialus minėjimas buvo Je
ruzalėje Yad Vashen — Izraelio geradarių 
parke. Amžinosios liepsnos pastate mane 
su janmulka ant pakaušio pakvietė ranke
nėlę patraukti, dar labiau įdegtą tą lieps
ną, tuo tarpu vienas rabinas, savo maldos 
rūbais apsivilkęs, kažką porą kartų stip
riu balsu giedojo hebrajiškai. Man kilo 
mintis, kad tai buvo egzekvijos už a.a. 
kun. Bronių.

Po tos dalies buvo a.a. kun. Paukščio 
parke medžio sodinimas, čia aš, kaip šei
mos ir seleziečių vienuolijos (kun. B. Patik 
štys buvo selezietis), nuleidau medelį į 
paruoštą duobę, užpyliau su lopetėle kiek 
žemių ir, kas būdinga, užpyliau vieno žy
do laiške atsiųstos žemės iš Lietuvos, iš 
Sutkų kapinių nuo a.a. kun. B. Paukščio 
kapo. Po to grįžome į parko pastatą, ku
rio vienoje salėje vėl buvo kalbos bei žy- 
menio ir diplomo įteikimas.

Tai visa, kaip atstovas, turėjau priimti 
ir tarti angliškai ir lietuviškai žodį. Ma
lonu buvo atlikti šį garbingą uždavinį, ku
rio metu nuskambėjo lietuviškai tartas 
žodis Tel Avive ir Jeruzalėje. Jeruzalėje 
šiame minėjime taip pat dalyvavo gausus 
būrys Lietuvos žydų, kurių nemažas skai
čius Izraelyje šiandien užima žymias vie-
tas.

KNYGA ŽEMAIČIŲ KALBA
Amerikoje gyvenąs žemaitis Apolinaras 

Bagdonas parašė savo tarme knygą GY- 
VENIMS NAJŪKA, kuri buvo pristatyta 
žemaičiams Čikagoje.

Sutiktuves suruošė Kražiškių sambūris. 
Autorių sveikino Alicija Rūgytė žemaičių, 
švėkšniškių ir Lietuvių Istorijos draugijos 
vardu, linkėdama kurti žemaitišką savitą 
kultūrą ir kalbą. Mokytoja Stasė Peterso
nienė paruošė platesnę knygos apžvalgą, 
iškeldama kai kuriuos aprašymų bruožus 
ir perskaitydama vieną apsakymą puikiai 
žemaitiškai.

VINCAS TRUMPA — PENSININKAS
Mūsų žinomas istorikas Vincas Trum

pa, ilgą laiką dirbęs Kongreso biblioteko
je, Vašingtone, išėjo į pensiją ir numato 
persikelti gyventi į Kaliforniją.

Atsiusta paminėti
Technikos žodis, Nr. 1, 1982 m. sausis- 

kovas. PLIAS ir ALIAS organas. Leidžia 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų S-gos Chicagos skyrius. Red. V. Jauto- 
kas. Šiame numeryje 56 psl., daugiliustra- 
cijų.

Moteris, Nr. 2, 1982 m. kovas - balandis. 
Lietuvių moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Lietuvių Katalikių moterų d-ja. Red. 
Nora Kulpavičienė, šiame numeryje 32 
psl.

Elta, Nr. 54, 1982 m. birželis. Liet, in
formacijų biuletenis prancūzų kalba. Red. 
B. Venskus, Paryžius.

Vokietijos LB Valdybos Informacijos, 
Nr. 3—4, 1982 m. birželio 1 d. Žinių biu
letenyje. 18 psl.

Evangelijos šviesa, 1982 m. pavasaris. 
Trimėniesiinis krikščioniškos minties leidi
nys. Red. K. Burbulas, 3426 N. Plainfield 
Ave., Chicago, Ill. 60634, USA.

Sts Sieitsviait

JAUNAS IR GABUS MUZIKAS
Kanadoje gyvenąs jaunas muzikas Alek 

Sandras Stankevičius - Sankey neseniai 
Išleido jau antrą savo 45 apsisukimų per 
minutę ilgio estradinės muzikos plokštelę. 
Muzika yra jo paties sukurta ir įdainuota.

A. Stankevičius vargonininkauja Monit- 
realio Aušros Vartų parapijoje. Jo vado
vaujamas parapijos choras ir vyrų okte
tas dalyvavo Kanados radijo CBC rengto
se etninių grupių varžybose Quebec ir lai
mėjo pirmąją — 1000 dol. premiją.

LIETUVAITĖ ORANGUTANGŲ ŽINOVĖ
Dr. Birutė Galdikaitė, žymioji zoologe, 

orangutangų žinovė ir pasaulinio masto 
jų tyrinėtoja Azijos džiunglėse, gegužės 
7 d. buvo atskridusi į Čikagą, kur Mokslo 
akademijos sukakties minėjime skaitė pa
skaitą.

Po trumpo pobūvio Amerikoje, dr. B. 
Galdikaitė grįžo į beždžionių rezervatą 
•prie savo darbo. Mūsų mokslininkės iliu
struoti straipsniai ne kartą buvo spausdi
nami National Geographic žurnale.

DR. A. ŠTROMO PASKAITA ČIKAGOJE
Gegužės 26 d. Jaunimo centro kavinėje 

dr. Aleksandras Štromas, kuris kaip vizi
tuojantis politinių mokslų profesorius dir
ba Čikagos universitete, skaitė lietuvių vi
suomenei paskaitą „Lenkijos pamokos“.

Dr. A. Štromas pastoviai dirba Bradfor- 
do universitete, Anglijoje, ir yra sovietų 
(r Rytų Europos politikos teisės žinovas. 
Jo paskaitą Čikagoje buvo suruošęs Švie
sos - Santaros sambūris.

AKTUALI PASKAITA
Kanados Lietuvių Katalikų moterų są

junga Toronto, Kanadoje, savo p ries atos
togini ame susirinkime išklausė dr. Gai
liaus Skrinsko paskaitos apie širdies li
gas. Vyresnio amžiaus kankinių parapijos 
narės maloniai prisiminė jaunystės dienas, 
kada įteko ta liga sirgti.

R. RIMKUS — PASIŽYMĖJĘS 
INŽINIERIUS

Lietuvoje gimęs ir Amerikoje išėjęs auk 
štuosius mokslus, inž. Raimundas R. Rim
kus yra Čikagoje Sanitary distrlkto Ap
tarnavimo ir operacijų departamento dir 
rektorius. Jam priklauso 850 kv. mylių 
plote vandens keliai, pumpavimo stotys ir 
nutekamojo vandens valymas. Jo žinioje 
dirba pusantro tūkstančio inžinierių, tech
nikų ir eksploatacijos darbininkų.

ilnž. R. Rimkus yra įvykdęs West-South 
west Sewage Treatment Works projektą, 
kuris yra didžiausias tos rūšies projektas 
visame pasaulyje. Jis be to yra paskelbęs 
gan daug darbų chemijos inžinerijos ir 
kitais savo profesijos klausimais. Kaip 
JAV delegatas, jis dalyvavo keliose tarp
tautinėse sanitarinės technikos konferen
cijose.

Antanas Gustaitis

PASIAUKOJIMAS
Naktis kaip juodas rašalas,
Nei žvakės, nei žvaigždės, 
Net ir užmigęs mašalas 
Lig ryto nejudės, —

O iaš bandau ,už .vadą tą,
Kurs padėkos gailės, 
Tamsoj įverti adatą, 
Ir tąją be skylės,

Kad kelnes jo sulopyčiau
Ties gerbiama vieta,
Kurias pratrynė popiečiu 
Bučiuodama tauta.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS ĮNR, 64

Koks yra mažiausias skaičius, kurį -pa
dalijus i‘š 2, 3, 4, 5, 6, liks 1 likutis, o pa
dalijus iš 11, nebus jokio likučio?

Atsakymas Nr. 63
Petras — 15, Simas — 9.

Nusipirko žydelis kuiną. Neturėdamas 
tvarto, siunčia savo sūnų pas netolimą 
ūkininką sužinoti, kiek tas imtų už gyvu
lio priežiūrą.

Pareina Icikas ir sako:
— Dvidešimt litų į savaitę už tvartą ir 

pašarą.
— Kas gali tiek mokėti?! Pasiūlyk jiam 

dešimt, — nutaria tėvas.
Sūnus 'bėga 'į ūkį.
— Gerai, mokėkit dešimt, — nusilei

džia ūkininkas.
Vos tik spėja sūnus namo sugrįžti, žy

delio galvoj vėl nauja idėja.
— Labai lengvai nusileido, — sako tė

vas, — eik ir sakyk, kad mokėsim po pen
kis litus ir priedo atiduosim mėšlą.

Neužilgo Icikas pareina su tokiu, atsa
kymu:

— Ūkininkas sako, jei mokėsim po pen
kis litus, tai mėšlo iš viso nebus!

— Man reikia keturių muzikalių vyrų, 
— šaukia viršila.

Tuoj keli savanoriai išeina į priekį.
— Gerai, šiandien į penktą aukštą reiks 

užnešti mūsų kuopos vado pianiną!

2



1982 ,m. birželio 18 cl. Nr. 24 ;(1613) EUROPOS LIETUVIS 3

LAIŠKAS IS
NOTTINGHAMO

Pasaulinėje spaudoje vyrauja nuomo
nė, kad nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos iki dabar pasaulyje vyko arti 150 
mažesnių ir didesnių karų. Iš savo pusės 
galėčiau tik pridurti, kad kaip tik šiuo 
metu vyksta keturi karai, iš kurių trys tu
ri savyje pakankamai pajėgumo ir polin
kių esamai pasaulinei santvarkai sudar
kyti ir tuo pačiu priartinti žmoniją prie 
bendro žlugimo.

Dovanok, mielas skaitytojau, ties šia 
vieta aš norėčiau truputį sustbti ir patiek
ti tik porą klausimų, kuriems aš pats daž
nai j iešką u pagrįsto atsakymo. Kokia yra 
karo istorinė prasmė ar funkcija? Ar ka
ras yra būtinybė žmonijai gyventi', kaip 
žmogui alsuoti- Jeigu karas nėra būtiny
bė, o tilk beprasmis žmonių tarpusavis žu- 
dymasis, kaip tokiu atveju atrodytų šian
dieninis pasaulis, jeigu karų išviso nebū
tų buvę?

Toliau netęsiu. Atsakymus palieku. Tau, 
mielas skaitytojau — Tavo galvai ir Ta
vo plaučiams, kaip tai „Europos Lietu
vis“ įpraistai baigia savo antrą puslapį.

Šių minčių užbaigai tik dar viena trum
pa pastaba. Viduramžių laikais, kad po
piežiai telkė armijas, kariavo prieš neti- 
kinčiuosius karų žiaurumu Ir aršumu su
mažinti buvo reikalo išrasti pragarą. Šian 
dien yra kitaip, šiandien ir pats vyriausias 
dvasiškis neišdrįstų užsiminti apie vel
nius, spirginančius netikinčiųjų sielas kep 
tavėse, nes būtų juokinga. Šiandien yra 
visai kitaip. Sąmoningai ar nesąmoningai 
žmogus išrado atominę bomibą. Pačioj pra
džioj .apsidžiaugęs, jis manė ji patarnaus 
jo pergalei. Bet laikui bėgant žmogus pa
matė, kad užuot pergalės ji tarnaus išim
tinai jo visiškam sunaikinimui. Kaip vidu- 

(apsaugojo 
žiaurumų, 

atominei
taps visiška ir visuotinė, ap- 

žmoniją inuo Įjos visiško sunaikini-

ANAPUS ATLANTO

ramčiuose baimė pragarui 
daug netikinčiųjų nuo karų 
taipmūsų laikais, kada baimė 
bombai 
saugos 
mo.

rnetu vykstantieji keturi, karai yra 
1. tarp D. Britanijos ir Argentinos;

Šiuo 
šie: — 
2. tarp Irano ir Irako; 3. tanp Izraelio ir 
Palestiniečių Libane ir 4. tarp Moroko ir 
Polisario. Pasvarstykime kiekvieną iš jų 
atskirai.

Šiandien mes lyg jau ir žinome, kad D. 
Britanija Falklando salose karą laimėjo. 
Bet mes ingi žinome, kad tai nereiškia, jog 
D. Britanija savaime pasiliks ten vienin
telė salų valdovė kaip tai buvo anksčiau. 
Argentina laiko karą nebaigtu ir yra pa
siryžusi karą, kad ir pralaimėtą salose, 
tęsti toliau iš kariškų bazių pačiame kraš
te, bombarduojant salas iš lėktuvų arba 
leidžiant toli skrendančias raketas. Dalei- 
džiant, kad esamadiktatūra sugebėtų 
krašto gyventojus išlaikyti paklusnumu, 
tokie retkartiniai salų 'bombardavimai ga
lėtų tęstis ilgesnį laiką, kas padarytų sa
las neapgyvendinamomis ir neapginamo
mis ,be karo perkėlimo į patį Argentinos 
kraštą. Tokia išeitis, savaime aišku, visai 
nesvarstytina nei D. Britanijai nei jos da
bartiniams labai laikiniems sąjunginin
kams.

Taigi laikas nebėga D. Britanijos nau
dai. D. Britanijos kareiviai toli nuo na
mų, jos sąjungininkų nuotaikos nepasto
vios. JAV šiuo metu ištikimiausios D. Bri
tanijos sąjungininkės, būdama Amerikos 
kontinento dalis turi irgi savo galimybių 
ribas būti ir likti sąjungoje. Tuo pačiu 
metu Argentina irgi j ieško sau padėjėjų. 
Lengvai jų nesurasdama, desperacijoje 
,/kelias“ į Maskvą jai pradeda jau atrody
ti tikriausiu.

Štai kodėl laikas darosi pavojingu. D. 
Britanija kaip jau buvo minėta, grįžti vie 
na į salų valdymą negali. Jungtinės Ame
rikos Valstijos nuo betkurto talkinimo sa
lų valdyme tik su D. Britanija atsisakė. 
ŠI laišką berašant, esama gandų jog kuria 
mas projektas, pagal kurį salų valdyme 
dalyvautų D. Britanija, JAV ir Brazilija, 
palaikant patariamuosius ryšius su Argen
tina.

Ties šia vieta Ir susilaikysime nuo to
lesnių išvadų. Jau iš vien parašytos apž
valgos matome, kad laikui bėgant reikalo 
sprendimas darosi vis sudėtingesnis, to
dėl vis skubotesnis.

Irano - Irako karui suprasti, reikalinga 
pradėti aiškintis, nors ir labai trumpai, 
nuo pat jo užuomazgos.

Irano kilusiai revoliucijai dar esant ei
goje, Irako vyriausybė ('Sovietų pataria
ma ir padėdama.) apsisprendė išnaudoti 
Irane esančią vidaus netvarką, pareikalau 
jant sau kailkurių žemių, o ypač uosto, 
per kurį teikėjo visa Irano nafta į pa
saulį. Dėl to Ir prasidėjo karas.

Pradžioje tūlam galėjo atrodyti nesu
prantama ir net labai juokinga, kad Ira
kas su 6 mil. gyventojų paskelbė karą 
Iranu! su arti 40 milijonų. Bet kol revo
liucinė netvarka Irane viešpatavo, vienas 
kitą šaudė, Irakui karo fronte sekėsi, kad 
ir su labai didelėmis aukomis Irakas už
kariavo reikalautas žemes ir tą svarbųjį 
uostą.

Po to sekė virš metų visiška tyla.

Metų bėgyje su KGB įprašytų agentų 
pagelba (reiškia Sovietai nė kieno nepas
tebėti pakeitė arklius — nusėdo nuo Irako 
kuino ir sėdo ant Irano driganto) revoliu
cija Irane ne tik susitvarkė bet irgi spė
jo pasiruošti lemiamam smūgiui Irako li
kusiai armijai. Irakas grįžo 'į savas že
mes. Tačiau jokios galutinos sutarties nė
ra. Yra tik paliaubos. Kada ir kas vyks 
toliau? — sprendimas dabar Irano pusėje.

Iranas dabar yra valdomas musulmonų 
dvasiškių diktatūros. Čia būtina žinoti, 
kad iraniečiai nėra arabai Ir jų musulmo
niška tikyba yra savita sekta, kuri laiko 
save pranašiausia už visas sektas 
žemėse. Ir štai sklinda žinios, kad 
diktatorius Homeni, aukščiausias 
sektos dvasiškis, tebelaiko armiją
pasienyje nedemobilizuoą. Jis Alaho var
dan ruošiasi didesniam šventajam karui 
prieš arabų pasaulį visų pirma prieš ma
žas Ir silpnas arabų valstybėles, Saudi 
Arabiją (įskaitant, išilgai Persų įlankos. 
KGB kombinuoja toliau... štai kokia ner
vų įtampa žibalo pasaulyje.

arabų
Irano

šios 
Irako

Izraelio - Palestiniečių karas yra senas 
ir jo priežastis visiems gerai žinoma. Ta
čiau kad ir dėl jo verta prasitarti nors ir 
labai trumpai.

Ne kartą įvairiomis tinkamomis progo
mis šiuose laiškuose teko pastebėti, kad 
Izraeliui sunkiausias laikas ateis tada, ka 
da visos užkariautos žemės bus grąžintos 
Egiptui. Ir štai tas laikas atėjo.

Da'bar, pagal susitarimą, pasirašytą Va
šingtone, reikia spręsti palestiniečių (Pa
lestinos) reikalus. Susitarimas sako be tiks 
lesnių aptarimų, kad palestiniečiams turi 
būti suteikta savivalda, autonomija. Bet 
kokią autonomiją — visišką, daliną miš
rią? Palestiniečiai supranta, kad autono
mija reiškia savą valstybę prie Jordano 
upės ir dėl jos kovoja visais įmanomais 
būdais. Izraelis gi supranta, kad autono
mija reiškia tik palestiniečių daliną savi
valdą po visiška Izraelio kontrole, šiam 
pažiūrų priešingumui suderinti, (reikalin
gas pats Saliamonas. Deja, jo nėra, jis se
niai mirė.

Sakoma, kad palestiniečiai kovai 
savo nepriklausomybės buvo sutelkę 
bane 20.000 savų ginkluotų kareivių,
dėl Izraelio pradėtas karas su palestinie
čiais yra labai rimtas. Izraelis gal jį ir 
laimės, bet laimėjus gal turės dar dides
nių sunkumų negu D. Britanija Falklande. 
Naujos problemos atneš dar daugiau ne
pastovumo į šią velnio tvarkomą pasaulio 
dalį. Kokia klaiki istorinė nesąmonė — 
Kristus gimė, o velnias tvarko.

dėl
Li-
To-

Maroko - Polisario karas yra daugiau 
vietinės negu pasaulinės reikšmės, bet jo 
priežastis ir eiga labai įdomi.

Paskutinių dviejų šimtmečių būvyje 
pietinę Maroko dalį valdė ir jos minerali
nius turtus eksploatavo ispanai. Ta dalis 
taip pat vadinosi Ispanijos Maroko.

Ispanijos diktatoriui gen. Franko mirus, 
Maroko karalius Hassan apsisprendė Is
panijos Maroko prisijungti atgal. Įvairiais 
sumetimais karalius nenorėjo karo. Vie
toj to jis suorganizavo 350.000 savų pilie
čių beginklę minią ir liepė jiems eiti už
imti, o kas norės apsigyventi Ispanijos 
Maroke. Ta eisena savo didumu ir puikia 
organizacija buvo tiek nepaprasta, kad sa
vo pirminėje stadijoje nerado jokio pasi
priešinimo. Ispanijos Marokas tapo pri
jungtas.

Kiek vėliau atbudo Alžyro ir (Libijos 
pavydas. Abi valstybės pradėjo organizuo
ti gerai ginkluotas vyrų bandas tikslu 
buv. Ispanijos Maroką pagrėbti sau, oficia 
liai, duoti jai nepriklausomybę, šie suki
lėliai vadino save Polisario.

Kova su Polisario tęsėsi 6 metus be jo
kio aiškaus laimėjimo, kainavo Maroko 
iždui apie vieną milijoną dolerių dienai. 
Tuomet karalius apsisprendė kitaip.

Didelė buv. Ispanijos Maroko dalis bu
vo bevertė dykuma. Tą dalį paliko Polisa
rio „kariškom mankštom“. Naudingąją 
gi dalį su miestais ir mineralų kasyklomis 
karaliaus įsakymu aptvėrė 500 'km. ilgio, 
maždaug 3 m. pločio ir 2 m aukščio ste
na, kas du kilometru pastatė bunkerius su 
modernišikiausiais ginklais ir minų lau
kais.

Kas tą milžinišką pastatą finansavo? 
žinoma, JAV, nes jos turi savų interesų 
karo atveju dėl žibalo, ar tai Libijoje, ar 
tai persų įlankoje.

Ką 
ras?

Iki

dabar darys Polisario, tikriau. Alžy-

pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys ĮKuzminskas

PALAIDOJO M. ŠUMAUSKĄ
Gegužės 31 d. Vilniaus Antakalnio kapi

nėse buvo Iškilmingai palaidotas Ibuv. mi
nistrų tarybos pirmininkas ir pasižymė
jęs komunistų partijos veikėjas, vėliau

Pagerbtas buv. Lietuvos Konsulas 
dr. Antanas Kalvaitis

Chicaigoje nuo 1928 iki 1936 m., o prieš 
tai 2 metus dar Vokietijoje - Karaliaučiu
je, buvęs Lietuvos konsulas dr. Altanas 
Kalavitis, sulaukė 86 metų amžiaus. Jis 
buvo pagerbtas Chieagoje, Tautinės Są
jungos „Sandara“ vadovybės surengtame 
susirinkime.

Pirmiausia dr. Antaną Kalvaitį pasvei
kino „Sandaros“ ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, valdybos pirmininkas, čia va
dinamas prezidentu, Povilas Dangis.

Dr. Antanas Kalvaitis yra gimęs 1895 
m. liepos 3 d., Rietavo bažnytkaimyje, Tel
šių aips'kr. Tėvai Jonas ir Ona Mastaus- 
ikaitė Kalvaičiai užaugino 4 sūnus ir 1 dūk 
(terį. Tėvas buvo vargonininku. Visi valkai 
išsimokslinę — su aukštojo mokslo diplo
mais. Brunonas ir Jonas yra baigę teisių 
studijas. Stasys — muzikas, Alė Lietuvos 
operos solistė, gi pats jubiliatas Antanas 
yra baigęs muzikos, ekonomijos mokslus 
ir teisę daktaro laispniu.

Antanas Kalvaitis 1907 m. buvo tėvų 
pasiųsta Italijon mokytis muzikos. Bai
gęs muzikos studijas nusikraustė Šveicari
jon ir vėliau Ispanijon ekonomijos studi
juoti. Baigęs studijas sugrįžo į nepriklau
somą Lietuvą ir dirbo, Kauno miesto val
dyboje, vyr. buchalteriu. čia bedirbda
mas Antanas Kalvaitis sugalvojo išvykti į 
JAV ir studijuoti teisę, čia, Chieagoje, De 
Paul universitete baigė teisių mokslus, įsi
gydamas teisių daktaro laipsnį.

Baigęs teisių mokslus JAV, dr. Antanas 
Kalvaitis sugrįžo Lietuvon ir gavo darbą 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje.

O jau nuo 1926 metų paskirtas diplo
matinėj! tarnybon — Lietuvos konsulu į 
Karaliaučių, Vokietijoje. Nuo 1928 metų 
perkeltas tom pačiom pareigom Chica- 
gon, JAV. 1936 metais atšauktas ir dirbo 
Kaune užsienio reikalų ministerijos cent
re. Bet Vokietijai atplėšus iš Lietuvos 
Klaipėdos kraštą ir prijungus prie Vokie
tijos .'Reicho, Lietuvos vyriausybės dr. An
tanas Kalvaitis vėl paskiriamas konsulu į 
Klaipėdą.

1944 metais dr. Antanas Kalvaitis pasi
traukė į Vakarus, nes Sovietų kariuome
nė pralaužę vokiečių gynybos linijas, slin 
ko į vakarus, okupuodama Lietuvą ir da
lį Vdkietijos. 1949 m. A. Kalvaitis pasiekė 
JAV ir apsigyveno Chieagoje.

Čia jubiliatas su visa energija įsijungė 
į lietuvišką veiklą, dirbdamas Amerikos 
Lietuvių Tautinėje Sąjungoje, Lietuvių 
Susivienijime Amerikoje (čia vienos kuo
pos ilgametis pirmininkas). Tautinės Są
jungos „Sandaroje“, Bendrame Amerikos 
Lietuvių Fonde ir t.t.

Nors sulaukęs gražaus (amžiaus dr. An
tanas Kalvaitis dar ir dabar yra judrus, 
pilnas energijos ir sumanumo. O reikalui 
esant, prašomas akompanuoti ar vargo
nais laike šv. mi'šlų pagroti laidojant tau
tietį, visada mielu noru tai atlieka.

Reikia dar pažymėti, kad Antanas Kal-

valtis yra labai nuoširdus, draugiškas, kuk 
lūs, labai mylintis savo gimtinę Lietuvą 
ir savo tautiečius, norįs vis padėti ar pa
aiškinti. Dr. Antanas Kalvaitis, labai per
gyveno I,ietuvos tragediją ir visą laiką 
rūpinasi ir dirba, kad Lietuva vėl taptų 
laisva ir nepriklausoma. Tautiečiai jį ger
bia Ir myli, linki jam sveikatos ir to dide
lio džiaugsmo — Lietuvos prisikėlimo, — 
išsivadavimo iš Sovietų okupacijos, lais
vam gyvenimui. Tad ilgiausių metų, ger
biamas Jubiliate!

Lietuves pasiuntinybės namas 
Washington ID.C.

Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė, 
Lietuvos pasiuntinybės reikalams JAV 
sostinėje, Washington D.C. įsigijo labai 
erdvų, stiprų, gražų ir geroje vietoje na
mą.

Laikui 'bėgant ir stipriausiam namui rei 
kalingas remontas. Taip ir pasiuntinybės 
namas, po kelių desėtikų metų pradėo rei
kalauti remonto.

Lietuva okupuota, nėra vyriausybės, nė
ra ir lėšų. 'Bet Lietuvos atstovas dr. Sta
sys Bučkis, sugalvojo namo reikalus pra
nešti JAV lietuviams 'bei lietuviškoms or
ganizacijoms. Išdėstęs visą namo reikalą 
paprašė gelbėti Nepriklausomos Lietuvos 
brangų turtų — pasiuntinybės namą.

Reikalas, pavienių lietuvių ir organiza
cijų, buvo suprastas ir namui restauruoti

Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone

iPv.V 
S

Rašo K. Valteris

Laisvalaikio
mąstymai
Priimtina kas svetima...

Kaž kada, kaž kur girdėjau ir skaičiau 
kieno tai pašalpą ir pasipiktinimą dėl vai
kų krikštyjimo neįprastais bei keistais 
vardais. Įdomu, kad žmonės, nepakenčiu 
naujovių sudaro daugumą ir tuo įrodo, 
kad smegenys jiems nereikalingi: jie, kaip 
avinai, seka kitų pažiūras ir veiklą, ne
galvodami kodėl tai daro... Taip yra ir 
su vardais. Tokiems konservatoriams pri
imtini tik įprasti — dažniausiai svetimi 
— vardai, kurių reikšmės jie visai neži
no... Čia duosiu reikšmės tik keliolikos 
dažniau pasitaikančių „priimtinų“ vardų 
ir pradėsiu

aukos 'tuoj buvo siunčiamos tiesiai į pa
siuntinybę (Lithuanian Legation, 2622 16 
th Street, N.W. Washington D.C. 20009, 
U.S.A.).

Kiek vėliau buvo sudarytas komitetas 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės atstovų. Komiteto 
pirm. dr. Jonas Genys, inž. Vytautas Iz- 
bickas, dr. Kostas Jurgėla, inž. Gražvydas 
Lazauskas, Margarita Samatienė, Linas 
Kojelis, Skirmantė Kondratienė, o nariais 
teisių reikalams dr. Elena Armanienė, ar
chitektūros reikalams Arch. Arvydas Barz 
dūkas ir arch. Algis Žemaitis.

Šis komitetas sudarys atatinkamas ko
misijas remonto planams paruošti, darbų 
eilei nustatyti ir t.t. Darbai bus vykdo
mi, patvirtinus Lietuvos atstovui dr. Sta
siui Bačkiui.

Aukos plaukia, dosnūs lietuviai bei jų 
organizacijos, noriai siunčia savo dalį, ne
priklausomos Lietuvos gražiųjų namų res
tauravimui.

nuo Adomo ir Jevos!
Priimtini 
vardai

Adomas

Jeva 
Aleksandras 
Andrius 
Amt an as 
Barbora 
Bernardas 
Dominykas 
Dovydas 
Elzbieta
Kazimieras Paskelbimas taikos 
Kristoforas 
Juozapas
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KOMUNISTAS — ARKLIAVAGIS
VALSTIEČIU LAIKRAŠTIS (VI.3) pra

neša, kad komunistų .partijos narys A. Še- 
velis, kuris dirbo Žaiginio tarybinio ūkio 
vyliausiu zootechniku, pavogė veislinį 
žirgą. Už tad jis buvo atleistas iš darbo, 
pašalintas iš partijos ir teismo nuteistas 
vieneriems metams laisvės atėmimo.

„Naujojo kelio“ kolūkio, Raseinių ra
jone, vyr. veteilnarijos gydytojas P. Gar- 
gasas pavogė paršelį. Už tai jis buvo teis
mo nuteistas vieneriems metams pataisos 
darbų, atskaitant darbovietėje 15 proc. at
lyginimo.

R. Mankus, dirbęs Kalnujų kolūkio san
dėlyje, už vagystę nubaustas dvejiems me 
tams ir 'šešiems mėnesiams laisvės atėmi
mo.

Po tų vagysčių kalnųjų kolūkyje prie 
gamybinių pastatų paskirti naktiniai sar
gai, sandelyje įdėjo naujas duris ir paka
bino didelę spyną...

KAI NĖRA ŪKININKŲ...
Dabar Lietuvoje pašarą ruošia viršinin

kai, pirmininkai ir sekretoriai.
VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS pradėjo 

skelbti „garbės lentą“, kurioje įrašyti ge
riausi pašaro rudšėjai. štai keletas pasi
žymėjusių: Lietuvos KP RK pirmasis sek
retorius J. Ulba, Šilutės rajono vykdomo
jo komiteto pirmininkas V. Ramanauskas, 
Šilutės raj. žemės ūkio valdybos viršinin
kas A. Čižauskas.

Panašūs viršininkai „ruošė“ pašarą 
Kauno, Vilkaviškio, Kapsuko, Prienų ir 
kituose rajonuose.

Laikraštis praneša apie pasitarimą ko
munistų partijos centro komitete, kur bu
vo nutarta, kad dabar didelę reikšmę tu
ri pašarų ruošimas gyvulininkystei, spar
tus mėsos ir pieno gamybos padidinimas.

PASLAPTINGA UŽDUOTIS
TIESA paskelbė, kad „vykdydamas tar

nybinę užduotį“ tragikai žuvo Petras 
Brundza, kuris buvo SDAALR (civilinės 
apsaugos) c.k. pirmininko pavaduotojas, 
komunistas. Kartu žuvo lakūnas - techni
kas Aleksandras Kūlikas. Kitų informa
cijų neskelbiama.

APSIRŪPINIMO MAISTO PRODUKTAIS 
PROGRAMA

TIESA (VI.3) pranešė, kad š.m. birželio 
mėnesį „visur vyks visuotinės politinės 
dienos“, per kurias bus aiškinama aprūpi
nimo maisto produktais programa. Agita
toriai kalbės tokiomis temomis:

Sąžiningu darbu stiprink Tėvynės galią!
Išsaugokime ir stiprinkime taiką!
Laikas reikalauja mažinti tarptautinį 

'įtempimą, nusiginkluoti!
Tobulinti organizacinį ir idėjinį auklė

jamąjį darbą.
Asmeninį pagalbinį ūkį — kiekvienai 

šaimai kaime.
Žemė — svarbiausias gamtos turtas.
Daugiau išauginti vaisių, daržovių, bul

vių.
Didinkime pieno primilžius ir gyvulių 

priesvorius.
Pačiu darbymečiu kaime (tokiomis ir pa

našiomis temomis kalbės tūkstančiai agi
tatorių, o jų turės klausyti šimtai tūkstan 
čių kolchozininkų. Tokia yra maisto pro
duktais aprūpinimo badaujančioje sovieti- 
joje programa.

Priimtinų vardų Kalba, 
reikšmė kurioj 

priimtini 
atsiradovardai

Vyras bei žmogus, 
žemė

Gyvybė, gyvenimas
Žmonių gynėjas

Vyriškas, drąsus
Nežinomas 
Svetimšalė

Meškos kietumas 
Sekmadienis 
Mylimas

Dievas po priesaika

! Nešąs Kristų 
Yah(? paniekos bei 

pasibiaurėjimo šūkis) 
smarkėja 

Perlas 
Pageidaujanti vaiko 

Arklių mylėtojas 
Dievo dovana 
Dvynukas 
Meškiukas 

Sveikas

Hebrajų 
Hebrajų

Graikų
Graikų
Lotynų

Graikų
Vokiečių

Lotynų 
Hebrajų 
Hebrajų

Lenkų
Graikų

Hebrajų 
Graikų 

Hebrajų 
Graikų 
Graikų 

Hebrajų 
Lotynų 
Lotynų 

Vokiečių

Margareta 
Marija 
Pilypas 
Teodoras 
Tomas 
Uršulė 
Valentinas
Vanda Kelmas ar kamienas

Manau, kad nėra reikalo 'beryškinti „pri 
jęs Komunistų partijos veisėjas, venau imtinų“ vardų keistumą ir nepriimtinu- 
personalinis pensininkas Motiejus Sumaus mą. Lietuviai galėtų vadintis skambes- 
kas. 1 niais ir prasmingesniais vardais!

šauliai jau supyko
Anksčiau „Lietuvos šaulių Sąjungos, 

tremtyje“ šauliai, o ypatingai dauguma jų 
vadų, laibai jau buvo susidraugavę su 
„Naujienomis“ ir jų redaktorium. Šaulių 
parengimuose dažnai svečias būdavo ir 
„Naujienų“ redaktorius. Jis dalyvaudavo 
Šaulių rengtose Kūčių vakarienėse. Vieną 
kantą net uždegė simbolines tris žvakes, 
primenančias žuvusiuosius.

Dabar šaulių vadovybė praregėjo ir pa
skelbė tokį viešą pareiškimą:

„Jau keleri, metai, kai „Naujienų“ dien
raštis savo puslapiuose veda akciją .nu
kreiptą prieš Lietuvos šaulių Sąjungą 
tremtyje. Pastarųjų mėnesių laikotarpyje 
ji pasidarė intensyvesnė.

Remdamiesi faktais mes konstatuoja
me, kaip seka: 1. „Naujienose“, apie Lietu
vos šaulių sąjungą spausdinami, rašiniai 
yra agitacinio ir šmeižiančio pobūdžio, 
vienašališki, tendencingai iškreipti, net 
prasilenkią su tiesa. 2. Turime tikrų žinių, 
kad „Naujienoms“ nusiųsti Lietuvos šau
lių sąjungai palankūs rašiniai yra atme
tami ir nespausdinami. Tai aiškiai patvir
tina „Naujienų“ turimą blogą valią ir su- 
bversiniį tikslą.

Toliau konstatuojame ir esame nuomo
nės, kad „Naujienose“ prieš Lietuvos šau
lių sąjungą vedama akcija yra sąmonin
gas Ir gerai apgalvotas kiršinimo, skaldy
mo bei griovimo darbas, nešąs žalą visai 
lietuviškai išeivijai ir yra naudingas vien 
tik raudonajam tautos pavergėjui.

Išdėstytų faktų akivaizdoje konkrečiai 
ir kategoriškai pareiškiame, kad Lietuvos 
šaulių sąjunga tremtyje atsiriboja nuo bet 
kokių ryšių su „Naujienomis“.

,Lietuvos Šaulių Sąjunga tremtyje“ 
Taigi, šaulių vadovybės praregėjusi, pa-

MILIJONINIS RANKŠLUOSTIS
Lietuvoje šiais metais trūksta netik mė

sos ir pieno pradukitų, bet ir tokių dalykų, 
kaip paklodės, ar rankšluoščiai. Visiems 
šiems gaminiams yra įvestos normos.

Bet TIESA (VI.5) rašo, kad Utenos labo
ratorinių elektros krosnių gamyklos ko
lektyvas pagamino mllijonąjį elektrinį 
rankšluostį. Jis išsiųstas į broliškąją Bal
tarusiją! (m.p.)
Laikraščio korespondentas A. Prokapas 
sako, kad elektrinių rankšluoščių gavėjai 
— o jų daugiau kaip 3 tūkstančiai mūsų 
šalyje ir užsienyje — gerai vertina gamyk 
los produkciją.

KERDŽIŲ TRADICIJOS
M. Saulėnas raišo VALSTIEČIŲ LAIK

RAŠTYJE:
Raseinių rajone gimsta graži tradicija 

— palydos į ganyklas. Ir šį pavasarį bu
vo sukviestas pasitarimas, kuriame daly
vavo melžėjos, kerdžiai, veterinarijos spe
cialistai, ūkių vadovai. Dauguma pirmū
nų buvo apdovanoti garbės raštais. Išana
lizavę pasiruošimą ganiavai, fermų dar
buotojai davė priesaiką rūpestingai tvar
kytis, prisiėmė įsipareigojimus vasaros — 
rudens laikotarpiui.

matė su kuo turėta draugystė ir paskelbė 
šį viešą pareiškimą, žinoma, visada geriau 
nors ir vėliau nei niekada. Leisti įsisenėti 
tokioms negerovėms, kaip kiršinimas, skal 
dymas bei griovimas, yra nusikaltimas.

Manau, kad laikas ir kitoms organiza
cijoms bei pavieniams asmenims praregė
ti ir pasakyti tiesą į akis ir viešai.

Andrius (Laukaitis
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KALENDORIUS 1982 M.
VI. 16-20. Vokietijos lietuvių katalikų su
važiavimas, Dieburg, W.
VI. 20. Baisiojo Birželio Pamaldos, St 
Ursula Kirche, Sschwachha-user Heer str., 
Bremen, W., 16.00 val.
VII. 9-11. Vokietijos lietuvių evangelikų 
sąskrydis, Neustadt/Holstein, W.
VII.17VIII.1 Vaikų stovykla, Vasario 16 
d. Gimnazijoje, Huetten-feld, Vokietijoje.
VII. 24-31 33-tji Skautų Stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Anglijoje.
VIII. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VIII. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
EK. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

TAUT. PARAMOS FONDUI AUKOJO
N. Butkus 20.00 sv.

.Nuoširdžiai dėkoja
TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
J. Petrėnas 10.00 s v., E. Silnickienė, A. 

Kulka ir V. Lisi-us po 1.50 sv.
Ačiū.

BRITANIJOS LIETUVIŲ DIENA
Didžiosios Britanijos Lietuviams yra 

laibai gerai žinomi rudens sąskrydžiai, ku
rie įvyksta kasmet Tautos šventės proga. 
Jie iki šiol sutraukdavo didelį skaičių 
mūsų tautiečių ir svečių.

Šiais metais nutarta suruošti didesnio 
masto koncertą — Dainų ir Tautinių šo
kių šventę, kur dalyvautų mūsų stipres
nės pajėgos, netik iš Anglijos, bet ir iš to
limos Škotijos.

Šios idėjos kūrėjas solistas ir chorvedys 
Justas Černis gavo pritarimą ir kitų chor
vedžių: V. Gasperienės ilš Nottinghamo, 
IP. Dzidoliko iš Škotijos, ir V. O'Brien ir 
V. Jurienės iš Londono, šiuo metu jie visi 
s.lpriai ruošiasi koncertui, kuris 'įvyks 
Bradforde, rugsėjo 11 d., 5.30 pp. Victoria 
Hall, Saltaire, Shipley, Yorks.

Koncerto ruoša rūpinasi Bradfordo VY
TIES klubas ir DBLS Skyrius. Salė talpi 
ir patogi, programa bus įvairi. Ji truks 
apie 2 vai., po to seks bendri šokiai, ku
riems gros K. Venskaius kapela iki 12 vai.

Tai bus pirmutinis šios rūšies koncertas 
mūsų lietuviškame gyvenime, todėl tiki
mės sulaukti didelės paramos iš mūsų vi
suomenės. Tą mūsų tautiečiai parodys sa
vo atsilankymu.

Tad kviečiame visus DBLS skyrius ir 
ir kitas mūsų organizacijas jau dabar pia 
nuoti savo narių atvykimą į šią Lietuvių 
Dieną, Bradforde.

Patartina mažesnėms kolonijoms prisi
dėti prie didesnių ir vykti bendromis eks
kursijomis. Bilietus bus galima gauti iš
lanksto Lietuvių Namuose, Londone, ir 
būtų patartina ekskursijoms juos įsigyti 
išanksto kad nebūtų susigdūdimo prie du
rų. KAINA 1.50 .sv ir 1.00 sv., pensinin
kams ir jaunimui.

Dar kartą norėčiau priminti, kad mūsų 
menininkai su dideliu pasiaukojimu dirba 
ruošdami savo vienetus koncertui. Įver
tinkime jų darbą ir rengėjų pastangas ir 
kas tik gali atvykime ir praleiskime tos 
dienos skirtą laiką lietuviškoje dvasioje ir 
aplinkoje.

Rengėjų vardu galiu užtikrinti, kad bus 
daroma viskas, kad toji Lietuvių Diena 
D. Britanijoje, atneštų visiems šio krašto 
lietuviams vienybės ir dvasinio pasistip
rinimo ateičiai.

Iki pasimatymo Bradforde!
Jaras Alkis

Londonas
KUN. DR. JONO SAKEVICIAUS iMIC 

AUKSINIS KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS

Sekmadieni!, liepos mėn. 4 d., Londono 
lietuviškoji parapija mini savo klebono 
kun. Jono Sakevičiaus, MIC, 50 metų auk 
sinį kunigystės sukaktį ir 75 metų gimta
dienį.

Iškilmingos padėkos šv. Mišios bus 11 
vai. ryto Lietuvių bažnyčioje, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., London E.2, dalyvaujant 
garbingiems svečiams.

Po trumpos pertraukos, 2 vai. bus pa
gerbimo pietūs Sporto ir Socialinio klubo

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

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei rcdak. 
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.

salėje 345A Victoria Park Rd. E.9. Bilie- 
-tus į šiuos pietus galima gauti pas parapi
nės tarybos narius arba užsisakyti laišku 
šiuo adresu: Mr. A. Knabikas, 21 The Ovai 
London E.2 9DT, Bilieto kaina 5 svarai. 
Užsisakyti iki birželio mėn. 25 d.

Parapijos Taryba kviečia visus lietu
vius gausiai dalyvauti šv. Mišiose ir pie
tuose.

SERGA J. MATULEVIČIUS
DBLS Centrinio sk. narys ir nuolatinis 

E.L. skaitytojas Jonas Matulevičius sun
kiai serga ir paguldytas Naujoje Ealingo 
ligoninėje (Ward 4 South)

Prieš kelis metus jis išsirūpino savo 
(žmonai įleidimą atvykti iš Lietuvos ir 
likti čia 'gyventi.

Linkime ligoniui kuo greičiau pasveikti.

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 26 d., šeštadienį, rengiamas Iš
vežtųjų minėjimas.

A. GIEDRAITIENĖ paskaita.
LRF vienetas iš Manchesterio, parodys 

filmą iš DB lietuvių kultūrinės veiklos.
P. VASIUI vadovaujant, vyrų vietinis 

sikstetas padainuos keletą dainų ir R. PO- 
PIKIENĖS, iš Derbio, rankdarbių parodė
lė.

Pradžia 6 vai. vak.
Prašome gausiai dalyvauti.

Skyriaus ir klubo Valdyba

ATITAISYM AS
„E.L.“ Nr. 20 korespondencijoje iš 

Bradfordo, Motinos dienos minėjime, ma
žieji Hana ir Jonas VAIČEKAUSKAI ap
dovanojo mamytes gėlėmis ir sveikini
mais, o ne JALOVECK|AI, kaip buvo pa
informuota.

Už šią klaidą atsiprašoma.
A. Bučys

Vokietija
LIETUVIŲ ŠVENTĖ SAARO KRAŠTE
Saaro Krašto ir kaimyninė Miesau apy

linkės šiemet sukvietė savo narius ir sve
čius į gegužinę lietuvių šventę. Šventei 
vietos ilgai nejkiškoj ome: per eilę metų 
■taiip pripratome prie mums patogiausio 
miesto Hoimburg/Saar, kad tai pasidarė be 
veilk savaime suprantamas dalykas. Per 
eilę metų ten neturėjome jokių keblumų, 
nedarė mums niekas jokių priekaištų 
(mes irgi ne).

Savo paties nuostabai turiu pridurti, 
kad mūsiškės abi apylinkės pastarųjų de
šimties .metų bėgy nei mažėja, nei tingsta, 
O kas keisčiausiai, kas kiltose organizaci
jos savaime suprantamas „lietuviškumo“ 
priedas: ginčai ir net rietenos — pas mus 
to nerasi nei krislelio. Gal tai todėl, kad 
.renkamės retai. Abi apylinkės kartu ren
kamės tik vieną kart metuose, o zarla-n- 
diečius e vangelikus kviečia dar pamaldoms 
rudenį kun. Skėrys. Mielai atsilankome 
pas kun. Skėrį ir katalikai. Taigi, dides
niu mąstu renkantis tik du kart metuose 
— ginčams papraščiausi'ai pristingame 
laiko.

Taigi, nusistovėjusiai vietai, tenka tai
kytis su kitomis aplinkybėmis, o būtent: 
laiku. Buvome ėmę šventę vadinti Moti
nos Diena, paskui gegužės švente, dar pas 
kui Tėvynės diena ir pagaliau pasilikome 
prie viską sutalpinančios „Lietuvių šven
tės“.

Sąlygos leido šiemet šią šventę švęsti 
gegužės 15 d. šventę pradėjome pamaldo
mis. Katalikai rinkosi Kristaus Kūno baž
nyčioje, čia pat, ikelii žingsniai nuo parapi
jos salės; evangelikus kun. Skėrys sukvie
tė tos pat parapijos namų atskirame kam
bary. Pradžią buvome numatę 18-^tai va
landai, ir, berods, nevėlavome. Kun. Liu
blinas katalikų pamaldų pamoksle pasi
džiaugė rengėjų iniciatyva, Besmunkan
čia veikla. Tai dienai evangelijoj skirtas 
Skyrelis apie draugą plačia to žodžia pras 
me, kur, ar tai vengiant keršto, ar pasi
duodant likimui, net ir išdavikiškus jaus
mus puoselėjantis asmuo įskaitomas drau 
gų eilėn. Nors Kristus žinojo Judo jaus
mus, bet jis vadino draugu.

Po Šv. Mišių buvo atskaityta Marijos li
tanija.

Kun Skėrys savo pamoksle likosi prie 
temos „Motina“. Jis pastebėjo, kad net ir 
šiais moderniaisiais laikais motinos vaid
muo šeimoje nei kiek nemažėja. Nepaisant

VASARIO 16 GIMNAZIJA
PRASIDEDA ATOSTOGOS

Vasaros atostogos šiais metais praside
da liepos 2. Tą dieną popiet mokiniai iš
važinėj a į namus. Po atostogų į bendrabu
tį suvažiuoja rugpjūčio 29. Nauji mokslo 
metai prasideda rugpjūčio 30.

Šokių kursai
Tautinių šokių kursai Romuvoje vyko 

balandžio 19-29. Vadovavo mokyt. Jadvy
ga Matulaitienė iš New Yorko. Ji į Huet- 
tenfeldą atskrido balandžio 18. Tą pačią 
dieną iš Zuericho į kursus važiavo ir lie
tuvių tautinių šokių grupės VILTIS vado
vė Joana Staniulienė su dviem šokėjais — 
Ursula Sigg ir Andrium Bruderer. Pažymė 
tina, kad tą grupę sudaro vieni šveicarai, 
daugiausia akademinio 'išsilavinimo jau- 
nuoliai-ės ir šoka tik lietuviškus 'šokius.

Vėlių vakarą vykstant automobiliu iš 
Lampeertheimo geležinkelių stoties į Hue- 
■tenifeldą, įvyko sunki eismo nelaimė: su
daužytas automobilis, o juo važiavusios 
keleivės greitosios pagalbos nugabentos į 
ligonines — J. Stasiulienė į akių kliniką 
Mannheime, o Uršulė Sigg — (į Lorscho li
goninę. Ilš klinikos J. Stasiulienė atleista 
balandžio 22, o U. Sigg iš Lorscho ligoni
nės — balandžio 26. Mažiausiai nukentėjo 
A. Bruderer ir vairuotoja: jie visą laiką 
aktyviai dalyvavo 'šokių kursuose.

Į kursus pasitobulinti buvo atvykusi 
Hamburgo liet, moterų grupės vadovė Ele
na Baliulienė, Muencheno RATUKO stei
gėja ir ilgametė vadovė Alina -Grinienė, 
dabartinė vadovė mokyt. Kristina Dresle- 
rie-nė, seniūnė Kristina Pau-liukevičiūtė 'ir 
Marius Dresleris. Kursų vadovė J. Matulai 
tienė ir gimnazijos grupės vadovė Joana 
Vaičiulaitytė pirmą dieną sudarė darbot
varkę ir tiksliai vykdė. Buvo dirbama 
daug ir įtemptai. Per 10 dienų mokiniai iš 
mokyti naujų šokių, jų žingsniai ir visi 
judesiai apšlifuoti ir sudrausminti.

Balandžio 29 suruoštos kursų pabaigtu
vės. Iš Baselio atsikviestas prof. dr. Juo
zas Eretas. Dalyvavo Kuratorijos valdyba, 
visi mokiniai, mokytojai bei kiti gimnazi
jos .darbuotojai ir arčiau gyvenantieji tau 
trečiai. Baigiant vakarieniauti, prabilo di
rektorius J. Kavaliūnas.

Jis sakė, kad Huettenteldas ir mū'sų gim
nazija nedideli, tačiau mokykla įdomi mo 

visokių lengvatų, fiziškai palengvinančių 
motinos darbus, ji visdėlto vaikui tebelie
ka pati pirmoji auklėtoja, mokytoja, pir
mųjų žmogiškųjų jausmų dkiepytoja.

Po pamaldų rinkomės į didžiąją salę 
bendram susirinkimui. Susirinkimą atida
rė (šių eilučių .autorius, vokiečių kalba pa
sveikindamas dalyvaujantį socialinių rei
kalų ministerijos atstovą, p. Wiedemann, 
abu dvasiškius, visus atsilankusius. Ta 
pačia proga ir du asmeninės šventės šven 
člančiue valdybų narius. Juozas Nevulis 
tą dieną „paseno“ vienais metais, nors 
ir tebeliko tiek pat jaunas, o Saaro Krag 
to apylinkės pirmininko .pavaduotoja, Na- 
gelienė Zosė, pagal kalendorių gegužės 15- 
to turi savo vardadienį.

Susirinkusius dar sveikino ir perdavė 
Saaro Krašto Soc. Reikalų Ministrės, dx. 
Scheurfen sveikinimas, p. Wiedemann, čia 
pat pranešdamas, kad mūsų prašytoji 
šiam renginiui finansinė parama 200 mar
kių — yra išsikirta.

Meninę programą atliko mūsų gimna
zijos nenuilstą šokėjai bei dainiininlkai. 
Laibiau nei, pačiais atlikėjais reikia stebė
tis jų vadove, p-le Joana Vaičiulaitytė, 
kuri jau kelinti metai ilš eilės atvažiavusi 
iš JAV dirba gimnazijoje su pasiaukoji
mu pedagoginį darbą, nepaisant mūsiškių 
— lyginant su- Amerika — primityvių sąly 
gų Ir kuklučio (jei jau ne elgetiško) atly
ginimo. štai Ikur mums patriotiško atsida
vimo, kuklumo, darbštumo ir užsispyrimo 
pavyzdys; o mes dažniausiai patriotizmui 
pavyzdžių jieškcme pas svetimtaučius, ne
retai pas žydus. Va, jums žydiška lietuvab 
tė Oar lietuviška žydaitė)! Ir savo „Paža
dėtąją Žemę“ ji, jei ir mačiusi, tai tik 
kaip ekskursantė. Kalbiesi su ja ir neat
sistebi: „Na ir kaip tu, toks švelnutis sut
vėrimėli., išsilaikai savanoriškai atsisky
ręs nuo sesučių, .mamos, nuo tėvynės ir 
nuo gimtinės?

Kalbėdamas apie Vaičiulaitytę nenoriu 
sumažinti jos kolegių iš užjūrio nuopelnų, 
kurios buvo atvykusios prieš ją, yra kar
tu su ja, ar atvyks po jos, bet dabar man 
įspūdis apie ją pats šviežiausias.

Šokėjai sušoko keletą tautinių šokių, 
mergaitės padainavo porą liaudies dainų, 
girdėjome -Brazdžionio eilėraštį: „Motina“. 
Kad Sekėjų neseniai labai intensyviai tre- 
niruotąsi, galima buvo pastebėti. O tai 
tautinių šokių specialistės, p. Matulaitie
nės, ingi specialiai pagalbon atvykusios iš 
JAV, indėlis.

Neseniai kritikavau už operavimą skai
čiuojant dalyvius, bet kai tuo skaičium 
galimia pasigirti — nepridedant prie fak
tinių nulį iš dešinės — tai dalyvavome virš 
šimto žmonių, neskaitant programos atli
kėjų ir svečių.

Moksleiviams 'šokius grojo, o paskui ir 
susirinkusius linksmino mokyt. Lemkė. 
Šventę aprašė įdėdamas nuotrauką Saaro 
laikraštis, „Saarbriicker Zeitung“.

Palavinskas 

kinių sąstatu ir jų skaičiumi. Ji laikosi ne 
tik vokiečių valdžios ir jų vyskupų, bet 
taip pat JAV-bėse, Kanadoje ir kitur gy
venančių lietuvių parama. Gyvenimas čia 
vienodokas, bet netrūksta ir įvairovių.

Abiturientų išleistuvės
Egzaminus žodžiu Weinheimo vokiečių 

gimnazijoje š.m. gegužės 10-12 laikė penki 
Vasario 16 gimnazijos abiturientai: Eiman 
tas Sakalauskas, Irena Sschulte, Robertas 
Šlavikas, Laima Vaiiūnaitė ir Kristina 
Veršelytė. Išlaikė 4, o R. Šlavikas dėl eg
zaminų komisijos klaidos turi matemati
kos egzaminą laikyti antrą kartą.

-Gegužės 12 vakare gimnazijos valgyk
los salėje įvyko abiturientų išleistuvės. Be 
pačių abiturientų ir kai kurių tėvų dalyva 
vo visi mokiniai, mokytojai, gimnazijos 
tarnautojai ir bendradarbiai. Po sočios ir 
skanios vakarienės direktorius Jonas Ka
valiūnas, kreipdamasis į abiturientus pa
stebėjo, kad ši diena pasiekta po 13-kos 
sunkių ir ilgų mokslo metų. „Būdami toli 
nuo Lietuvos, baigėte vienintelę lietuvių 
gimnaziją Vakarų pasaulyje. Išmokote 
lietuvių kalbą. Tai didelis turtas. Esame 
mažos, bet garbingos tautos nariai. Pasau
lis stebisi kieta lietuvių laikysena sovie
tinėj okupacijoj“. Savo ir buv. direkto
riaus V. Natkevičiaus vardu kalbėtojas 
linkėjo mokyklą paliekantiems jaunuo- 
liams-ėms sėkmės ateities gyvenime, pra
šydamas nenutraukti ryšių su -gimnazija, 
L-B ir savo tauta. Įteikė dovanas knygo
mis — prof. J. Ereto „Adam der Europae- 
er“ ir kun. J. Prunskio „Lietuviai Sibire“ 
su atitinkamais įrašais ir visų mokytojų 
parašais.

Kuratorijos pirmininkas tėv. Alfonsas 
Bernatonis pastebėjo, kad šiandien džiau
giasi ne tik abiturientai, bet ir gimnazijos 
vadovybė, nes imato savo darbo vaisius. 
Gauti brandos atestatai sako, kad absol
ventai yra pasiruošę laisvam gyvenimui. 
Iki šiol už juos buvo atsakinga gimnazija. 
Atsakomybė surišta su drausmės priemo
nėmis. Šiandien — Išsilaisvinimo diena. 
Bet išsilaisvinta ir nuo gražiausių gyveni
mo dienų. Jas ateity dažnai temdys rūpes
čių debesėliai. Prašė neužmiršti, kad gim
nazija buvo namai, kurių ir toliau durys 
bus atvertos. „Eikite į gyvenimą su Dievu 
širdyje", sakė kalbėtojas. Jis dėkojo di
rektoriui, mokytojams Ir auklėtojams už 
triūsą, o taip pat visiems, kurie sudaro są
lygas jaunimui šią mokyklą lankyti ir baig 
ti.

Šis vakaras atžymėtinas visiems moki
niams. Jis rodo, kad tik kietas darbas ir 
susidrausminimas veda į laimėjimą. Tėv. 
Bernatonis įteikė abiturientams po vokelį 
pirmiesiems žingsniams už mokyklos sienų 
paremti ir po Andre Martin/Peter Falke 
knygą „Christus stirfot In Litauen“.

Vokietijos LB Valdybos pirmininkas Vin 
gaudas J. Damijonaitis prisiminė, kad ir 
prieš daugelį metų, kai jis baigė šią gim
naziją, jau buvo kalbama, kad jos amžius 
trumpas. Bet mokykla ne tik laikosi, bet 
ir daro pažangą: nugriovė barakus, pasi
statė du didelius namus. Buvę jos moki
niai jau padeda savo gimnazijai. Prašė ir 
abiturientus, kai išeis į gyvenimą, surasti 
būdą jai padėti. Kvietė glaustis prie LB 
ir padėti vykdyti jai savo -uždavinius: iš
laikyti lietuvybę ir paremti tautos kovą 
už laisvę. Vokietijos LB Valdybos vardu 
įteikė po St. Butkaus knygą „Vyrai Ge
dimino kalne“.

Ąlbiturienų klasės auklėtojas ir vice
direktorius Andrius Šmitas sveikino tris 
dienas didžiausiu nervų įtempimu laiku- 
sius 8 egzaminus ir dabar -besidžiaugian
čius savo laimėjimais abiturientus. Vi
siems mokiniams priminė, kad Po metų 
kitų ir jų laukia tokios baisios dienos. Juo 
kruopščiau pasiruolšiama egzaminams, juo 
lengviau ir geriau jie išlaikomi. Kiekvie
nam padovanojo atviruką su Lietuvos is
torijos vaizdeliais ir po pakabą raktams 
su lietuviškais ženklais, kurie primins, ko
kią gimnaziją baigę.

Kun. Fr. Skėrys sveikino Lietuvių evan
gelikų jaunimo ratelio vardu, pastebėda
mas, jog šios mokyklos pagrindinis užda
vinys yra auklėti -lietuvių vaikus tautine 
ir krikščioniška dvasia. Trys abiturientai 
baigiamiesiems egzaminams pasirinko ti
kybą. Įteikė visiems po Naująjį Testamen
tą, patardamas sunkiose gyvenimo valan
dose ieškoti jame stiprybės ir paguodos, 
Pridėjo ir po vokelį.

Mokyt. Aloys Weigel kalbėjo vokiškai 
su humoru. Jis sakė, kad šiemetiniai abi
turientai buvo žinomi kaip sunkiausiai ap- 
valdoma klasė. Jį apėmė piktas džiaugs
mas, kai patyrė, kad jos globėju paskirtas 
A. Šmitas, pats šią gimnaziją baigęs. Bet 
jis su klase susitvarkė. Prieš egzaminus 
teko dirbti ne 6, bet 7 dienas per savaitę. 
Vieną šeštadienį, kai gimnazija buvo tuš
čia, juos klasėje užtiko direktorius. Oras 
buvo tirštas ir ne tik nuo kavos garų... 
Užtrenkęs duris išėjo. Po valandėlės -grį
žo su maišu pyragaičių. Už anuometinį at
laidumą įteikė O. Kavaliūnienel puokštę 
gėlių. Taip -pat po 5 rožes padovanojo Vi
soms abiturientėms, o Sakalauskui ir Šla
vikui — po buteliuką, pastebėdamas, kad 
šiandien jiems prasiplėtė laisvės ribos, bet 
įspėjo ja nepiktnaudžiauti-.

Abiturientų tėvų vardu žodį tarė i-nž. 

Jonas K. Valiūnas. Šiandien trečią kartą 
pergyvenąs tėvišką džiaugsmą. Du jo sū
nūs — Algis ir Rainis — anksčiau šią gim 
naziją baigė. Jie didžiuojasi lankę vienin
telę lietuvių gimnaziją laisvajame pasau
ly. Šios mokyklos absolventai neturėtų nie 
kados užmiršti, kad yra lietuviai. Gaila bū 
tų vargo ir lėšų, jei .tai atsitiktų. Dėkojo 
direktoriui ir kitiems mokytojams už vai
kų mokymą ir auklėjimą.

Virtuvės personalo ir savo vardu abitu
rientus sveikino gimnazijos ūkio vedėja 
Fug. Lucienė ir įteikė po dovaną.

Lidija Kairytė perskaitė busimųjų abi
turientų laišką išeinantiems abiturien
tams, taikliu hu.maru apibūdinančiu kiek
vieną atskirai ir visus bendrai.

Mokyt. Theel su 6 naujais abiturientais, 
pats grodamas gitara, padainavo linksmų 
kupletų.

Abiturientų vardu padėkojo Irena Sčhul 
te: direktoriui, klasės auklėtojui ir visiems 
mokytojams už didelį triūsą, ruošiant juos 
abitūros egzaminams, virėjoms už gerą 
maitinimą. Pripažino, kad 12-tos klasės at 
s'isveikinimo žody jie buvo teisingai api
būdinti. Visiems mokiniams, ypač 12-tai 
klaisei, linkėjo pergyventi tą džiaugsmą, 
kurį jie šiandien pergyvena.

Abiturientai
Eimantas SAKALAUSKAS gim. 1961 

liepos 28 Kaune. 9 klases vidurinės mokyk 
los baigė Kaune. Tais pačiais metais su 
tėvais atvyko 'į Vak. Vokietiją ir įstojo i 
Vasario 16 gimnazijos XI klasę, čia šoko 
tautinius šokius, daug fotografo, sportavo, 
važinėjo automobiliu, ekskursavo po Vo
kietiją ir -užsienį. Buvo Prancūzijoje, Is
panijoje, Italijoje, JAV-bėse (šokių šven
tėje). Netrukus pradės mokytis progra
muotoju Siemens firmoje Koelne.

Irena SCHULTE gim. 1957 lapkričio 
26 Sibire (Kamčatkoj). Pradžios mokyk
los 8 skyrius baigė Vilniuje 1972. Tais pa
čiais metais su tėvais atvyko į Vokietiją 
ir įstojo į Vasario 16 -gimnazijos IX klasę, 
bet po -metų persikėlė į vokiečių gimnazi
ją. 1981 vėl grįžo į Romuvą tęsti mokslo 
-lietuvių gimnazijoje. Mėgsta mužiką Ir 
modernius 'šokius, skaitybą, keliones. Be 
Europos yra aplankiusi Afrikos, Azijos ir 
Šiaurės Amerikos kraštus ir ketina dar 
vis keliauti.

Robertas ŠLAVIKAS gim. 1961 liepos 28 
Kaune. Ten pat 1977 baigė vidurinės mo
kyklos 9 klases. Tais pačiais metais atvy
ko į Vokietiją ir įstojo į Vasario 16 gim
nazijos X klasę. Yra fotografijos meno mė 
gėjas, organizavo skaidrių rodymus su var 
žylbomis, šoko tautinius šokius, vaidino. 
Daug važinėjo automibiliu. Aplankė visas 
Europos valstybes ir daug užsienio kraštų, 
Dalyvavo liet, tautinių šoklų 'šventėj JAV- 
bėse. Baigęs gimnaziją, ketina užsidirbti 
pinigų studijoms. • _

Laima VALICNANTĖ gim. 1961 gegužės 
2 Schwetzingene, Vokietijoje. Pradžios mo 
-kyklos 5 skyrius baigė Bensheime 1972 ir 
tais pat metais įstojo į Vasario 16 gimna
ziją. Čia buvo skautė, šoko tautinius šo
kius, dalyvavo mokinių dainos rately.

Kristina VERŠELYTĖ gim. 1963 rugpjū
čio 22 Worimse, Vokietijoje, 4 skyrius bai
gė Huettenfeldo pradžios mokykloje 1974 
ir tais pat metais 'įstojo į Vasario 16 gim
naziją, -bet po pusmečio perėjo į vokiečių 
gimnaziją Viernheime, kurią palankius! 
1975-78, grįžo į Vasario 16 gimnaziją, ša
lia mokymosi gimnaziją lankė Valst. šokių 
mokyklą, dainavo gimnazijos chore, šoko 
tautinius šokius, priklausė skautams ir 
vadovavo AUŠROS tunto draugovei, su
organizavo keletą ekskursijų į skautų sto
vyklas Didž. Britanijoj. Daug skaito gro
žinės literatūros ir kitų knygų lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Žada studijuoti- mate
matiką Mannheimo universitete.

PAŠA UL YJE
— Australijos čiabuviai (aboriginal), 

kovodami už savo žemę, ruošiasi kelti di
delį triukšmą, kai spalio mėn. Brisbane 
prasidės Britų Commonwealtho (Bendruo 
menės) sporto žaidynės.

— Nuo 1977 metų gimimų skaičius D. 
Britanijoje buvo pradėjęs smarkiai kilti. 
Tačiau 1981 m. duomenimis, tas skaičius 
vėl sumažėjo nuo 656.000 ilki 634.000 me
tams.

— Vakarų Vokietijos prezidentas Kari 
Carstens spalio mėn. vyks į JAV atšvęs
ti 300 metų sukaktį, kai pirmieji vokiečių 
emigrantai įsikūrė Amerikoje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Rochdalėje — birželio 20 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — birželio 27 d., 12.30 vai.
Nottinghame — birželio 20 d.. 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — birželio 20., 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhamptone — birželio 20 d., 17 vai., 

Šv. Petre ir Pauliuje.
Nottinghame — birželio 29 d., šv. Petre ir 

Pauliuje 8.30 vai. ryte, Liet Židinyje.
Nottinghame — liepos 3 d., šeštadienj, 
galioja vietoj sekmadienio, 18 vai.. Liet. 
Židinyje.
Nottinghame — birželio 27 d., 11.15 vai, 
Liet. Židinyje.

Kctteringe — birželio 27 d., 14 vai., šv. 
Eduarde.

Northamptone — birželio 27 d.. 18 vai, 
šv. Lauryne, Craven St.
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