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JTO Asamblėjoje
BATUNO DEDEGACIJA 

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
NUSIGINKLAVIMO SESIJOJ

JAV ambasadorės Jeanne Kirpatrick 
pakvietimu, pabaltiečių organizacija prie 
Jungtinių Tautų, BATUNas, davė prašy
mą Jungtinėm Tautom oficialiai dalyvauti 
dabar vykstančioj nusiginklavimo sesijoj 
New Yorke, šis prašymas buvo priimtas: 
BATUNo delegacijai buvo suteikta laiki
nė nevaldinės organizacijos teisė daly
vauti sesijoj bei įteikti tema liečiančias 
informacijas.

BATUNo delegaciją JT nusiginklavimo 
Sesijoj sudaro trys tarybos nariai: lietu
vė Gintė Damušytė, latvis Ints Rupners 
bei estė įpirmlninkė Jut Ristsoo.

Šia proga birželio 24 BATUNo delega
cija įteikė 38 pabaltiečių kreipimąsi JT 
nusiginklavimo sesijos informacijos direk
torei poniai Lehmann, kuri užtikrino, kad 
jis bus įtrauktas į sesijos protokolą. Be 
kita ko, šis pareiškimas .Maskvai ir Siaut
ies Europos kraštų vyriausybėm, kviečian 
tis eventualiai paskelbti nuo ‘branduolinio 
ginklo laisvą zoną šiaurės Europoj, kad ‘i 
ją būtų įjungtos ir trys Pabaltijos respub
likos, bus išdalintas visom sesijom daly
vaujančiam misijom.

Pareiškimo teksai buvo atiduoti asamb
lėjos informacijos stalui bei nusiginklavi
mo sesijos informacijos būstinei laisvam 
dalinimui.

Nuo branduolinio ginklo laisva zona Pa
baltijo rajone, rašo laiško autoriai, apsau
gotų mažųjų tautų išlikimą didžiųjų vals- 
tyvių susirėmimo atveju.

Ponai Ristsoo buvo JT asamblėjoje, kai 
Amerikos prezidentas Ronald Reagan pa
sakė, kad Rusija nesilaiko ginklų kontro
lės sutarčių ir, kad komunistų žiaurumai 
'užvaldytuose kraštuose supurto laisvąjį pa 
šaulį.

BATUNo delegacija pramato asmeninius 
susitikimus su įvairiomis misijomis, ku
rių ji Iškelia 38 pabaltiečių raginimą už
drausti branduolinio ginklo gamybą, dis
lokavimą ir perkėlimus ne tiktai šiaurės 
Europoj, bet ir Pabaltijo rajone.

BATUNas veikia nuo 1967 metų. Per 
pastaruosius metus š‘i organizacija yra at
kreipusi dėmesį į Pabaltijos kraštų būk
lę diplomatiniuose forumuose. Pvz.. JAV 
atstovas JT žmogaus Teisių sesijoj Žene
voj Richard Schifter, kalbėdamas apie 
laisvo apsisprendimo teisę tautom, pabrė
žė Pabaltijo pavyzdį.

Gintė Damušytė

PASIBAIGĘ NUSIGINKLAVIMO SESIJA
Liepos 10 d. New Yorke pasibaigė JTO 

generalinės asamblėjos speciali sesija, po
sėdžiavusi 5 savaites, kuri svarstė nusigink 
lavilmo klausimą. Paskutinę dieną Sov. 
Sąjungos ir Vakarų valstybių delegatai 
kaltino vieni kitus, kad sesija nepadarė 
joMo progreso. Delegatai išsiskirstė nesusi 
tarę dėl jokios programos ginkluotės kent 
rolei nei betkokių ginklų sumažinimui.

Sesijos galutiniame raporte pasakyta, 
kad nuo pirmosios sesijos 1978 metais 
nusiginklavimo srityje nepadaryta jokio 
žymesnio progreso.

ITALAI LAIMĖJO TAURĘ
Italijos respublikos prezidentas Pertini 

buvo atvykęs į Madridą stebėti pasauli
nio futbolo prmenybių finalo, kuriame Ita
lija laimėjo prieš Vokietiją 3:1.

Laimėjusiai komandai taurę įteikė Is
panijos karalius. Vokietijos kancleris- H. 
Schmidt pasveikino prezidentą Pertini ir 
paspaudė ranką kiekvienąm žaldikui.
.Italija trečią kartą laimėjo pasaulinę 

taurę, bet šiais metais buvo maža vilties, 
kad laimės. Todėl, pamatę laimėjimą te
levizijoje, tūkstančiai Italų netik Italijos 
miestuose, bet ir ‘Londone, džiaugsmingai 
šoko gatvėse ir maudėsi fontanuose.

A f A
Agotai Vilimienei mirus, 

jos vyrui Jonui ir dukterims |j
Veronikai ir Onutei 

gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime

L. A. Valentos...
M. [Gelvinauskienė

A.A.
DBLS Wolverhampton© skyriaus 
nariui Vladui Narbutui mirus, 

jo žmoną INiną ir dukrą Gražiną 
nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime.
Skyriaus valdyba ir nariai
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VID. RYTAI
IRANAS PUOLA IRAKĄ

Po ‘trumpos pertraukos kare tarp Irano 
ir Irako, liepos 14 d. Irano karinės pajėgos 
peržengė buvusią valstybinę sieną ir pri
siartino prie Basros, svarbiausio Irako 
uosto, iš kur eksportuojama nafta.

Pagal Teherano radijo pranešimą, puoli
mas prasidėjo naktį. Apie 250 irakiečių 
buvo užmušta, daug sužeistų ir paimtų 
nelaisvėn.

Bagdado radijo pranešimu, Irako ka
riuomenei pavyko sustabdyti Irano žygį. 
Kovai .besitęsiant, Irano lyderis ‘ajatola 
Chomeini pasakė kalbą per radiją, ragin
damas irakiečius sukilti prieš prezidentą 
Sadamą Huseiną ir jį nuversti. Jis taip 
pat ragilno Irako karius sukilti prieš savo 
vyriausybę.

Teherano radijas pranešė, kad Irano 
aviacija nušovė 4 Irako lėktuvus. Radijais 
groja kariškus maršus ir protarpiais skai
to žinias, per kurias pasakė, kad Iranas 
siekia „išlaisvinti“ Irako tautą ilš Sad'am 
Huseino režimo ir Jeruzalę iš sionizmo.

IZRAELIS PRIE BEIRUTO
Palestiniečių partizanams atsisakius pa 

■sitraukti iš Beiruto, Izraelio kariuomenė 
sustiprino apsupimo žiedą aplink Libano 
sostinę.

Diplomatinės derybos tarp JAV specia
laus pasiuntinio Habibo, palestiniečių ir 
Izraelio vyrausy-bės ligšiol nedavė teigia
mų resultatų.

Libano vyriausybė pareiškė pageidavi
mą, kad visos svetimos karinės pajėgos 
pasitrauktų iš krašto.

SOV. RUSIJOJE
DARBININKAS SOVIETŲ DARBO 

STOVYKLOJE
Sąžinės kalinių skiltyje The TIMES 

pranešė apie Ukra-no-s darbininką Mykolą 
Trofim-ovičių Pohybą, kilusį iš Kijevo, ku
ris yra įkalintas antrą kartą už darbinin
kų teisių gynimą.

Jis apkaltintas pagal Ukrainos 'Sov. Res 
publikos baudžiamojo statuto 187 straips
nį už „platinimą klaidinančių žinių, kurios 
šmeižia Sovietų valstybę ir socialinę sant
varką“.

Pohyba pirmą kartą buvo suimtas 1975 
metais, kai jis, kalbėdamas s-u bendradar
biais, kritikavo Sovietų darbininko darbo 
sąlygas. Po vėlesnių panašių pasisakymų 
jis bu)vo suimtas ir Kijevo rajono teismas 
nuteisė jį trims metams darbo stovyklos. 
Jis bus išleistas neanksčiau, kaip 1984 
metais.

RUSAI NENORI POPIEŽIAUS VIZITO
Liepos 10 d. TASS paskelbė piktą ko

mentarą apie Bažnyčios vaidmenį Lenkijo 
je Ir aiškiai pasisakė prieš planuojamą 
popiežiaus vizitą Lenkijon, nes jis padrą
sintų opoziciją prieš tame krašte esantį 
ypatingą stovį.

Straipsnyje sakoma, kad Lenkijos kata
likų Bažnyčioje yra susibūręs „antiso- 
cialistinis elementas“, ir tas vyksta „su 
popiežiaus Jono Pauliaus palaiminimu“.

Popiežius naudojęs kiekvieną progą 
nuo to laiko, kai buvo įvestas ypatingas 
stovis, kritikuodamas Lenkijos valdžią. 
Jis ir dabar reimliąs uždraustas profesines 
sąjungas. „Lenkijos herarchija, su popie
žium priešakyje, nori ‘atsukti laikrodį at
gal, Įį laikotarpį prieš gruodžio 13 d. “ — 
sako straipsnis.

KAS VYKSTA LENKIJOJE
SOLIDARUMAS KREIPĖSI Į LENKIJOS 

VALDŽIĄ
Lenkų pogrindžio Solidarumo organizaci 

jos lyderiai pasiūlė sustabdyti iki liepos 
pabaigos streikus ‘bei demonstracijas, kad 
palengvinus vyriausybei palankiai išspręs 
ti popežiaus vizito Lenkijon klausimą.

‘Solidarumo lyderiai tikisi, kad atsily
gindama už 'šį pasiūlymą Lenkijos valdžia 
išleis prof, sąjungų ir politinius veikėjus-, 
kurie buvo internuoti įvedus karo -stovį.

LENKIJOJE DAR 2000 INTERNUOTŲ
Lenkijoje oficialiai pranešta, kad lie

pos 14 d. valdžia išleido 40 intemuotojų, 
tarp (kurių buvo Jaceko Kuronio sūnus, 
apie 2000 buv. prof, sąjungų narių dar yra 
internuoti.

PALIAUBOS PIETŲ ATLANTE
Britanijos vyriausybė paskelbė, kad lie

pos 12 d. -Falklando konfliktas „techniš
kai“ pasibaigė ir 593 Argentinos karo be
laisviai, kuriuos britai dar laikė salose, 
bus repatriuot'i. Bet Britanija dar nepa
naikino „draudžiamos zonos“ pietų Atlan
te, kur neleidžiama pasirodyti Argentinos 
karo laivams ir lėktuvams. Taip pat galio
je lieka ekonominės sankcijos.

ĮSIBROVĖLIS KARALIŠKUOSE 
RŪMUOSE

Per pastaruosius metus buvo keli atsi
tikimai, kad įsibrovėliai, įeidavo į Britani
jos karališkų rūmų — Buckingham Palace 
— sodą ar kiemą. Bet praeitą savaitę įsi
brovėlis nuėjo dar .toliau.

Nežinomas vyras įėjo į karalienės mie
gamąjį kambarį ir atsisėdęs ant lovos, 
apie 10 mln. kalbėjosi su karaliene. Kara
lienė laikėsi šaltai. Kai jis paprašė ciga
retės, karalienė pakvietė tarną, kuris įsi
brovėlį suėmė.

Policija tiria šį įsibrovimą Ir visus anks 
tyvesnius. Nesuprantama, kaip pašaliniai 
asmenys galėjo 'įsibrauti į policijos 'ir 
gvardijos genai saugomus rūmus.

Liepos 12 d. vid. reik, ministras White
law pranešė parlamentui apie šį įvykį.

NUTEISĖ ČEKOSLOVAKŲ DISIDENTUS
Chomutovo teismas šiaurės Bohemijo

je nuteisė Ivaną Jirons trims su- puse me
tų kalėjimo už prisidėjimą prie pogrin
džio kultūros žurnalo leidimo. Trys kiti 
žmogaus teisių aktyvistai nuteisti mažesnė 
mis bausmėmis.

KANADA IR TOLIAU NEPRIPAŽINS
PABALTIJO [INKORPORAVIMO

Kanada vėl patvirtino, jog ir toliau- lai
kysis Pabaltijos įjungimo nepripažinimo 
politikos. Šių metų kovo 19 d. laiške KLB 
Montrealio Apylinkės Valdybos pirminin
kui V. Piečaičiui, Kanados užsienio reika
lų ministerijos Rytų Europos skyriaus ve
dėjo pavaduotojas, WJM.M. Fairweather 
rašo:

„Kaip žinote, Kanada toliau ‘atsisako pri 
pažinti de jure prievartinį Pabaltijo vals
tybių įjungimą į Sovietų Sąjungą. Per pa
staruosius pusantrų metų Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konferencija 
Madride buvo tinkamiausias forumas to
kiai poetikai patvirtinti. Konferencijos 
peržiūroje, kaip Helsinkio Baigminį Aktą 
vykdo jį pa-sirašusios valstybės, Kanados 
delegacija pasmerkė tęsiamą Pabaltijo 
tautų pavergimą, sovietinės vyriausybės 
rusinimo politiką ir žmogaus teisių bei 
pagrindinių laisvių slopinimą Pabaltijo 
valstybėse.

„Aš galiu jus užtikrinti-, kad nenumato
ma pakeisti mūsų pagrindinės politikos — 
nepripažinti de jure Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir kad mes ir 
toliau tai- reikšime atitinkamuose tarptau
tiniuose forumuose“. (ELTA)
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Brutali priespauda nesibaigia
MORALINIS PASIPRIEŠINIMAS ČEKOSLOVAKIJOJE

biausią vaidmenį: vadovavo visiems at- 
siekimams ir buvo tautinės sąmonės saugo 
toj-ai. Dabar gi, kaip vienas iš jų -tvirtina: 
„Iki Šiol tautoj yra -likusi juoda dėmė, 
nes 1950 m-, vykusiems teismams ir politi
niams valymams, intelektualai neparodė 
pasipriešinimo. Istoriškai yra svarbu, kad 
įkas nors dabar pareikštų esančiai repre
sijai moralinį pasipriešinimą, nors tai 
duotų maža matomos naudos, bet parody
tų, jog yra moralinis pasirinkimas tarp 
kolaboracijos ir opozicijos. Tai ypač svar
bu čekams, kurie pasižymi savo išlikimą 
statyti pirmoj eilėj, kaip iškeliama toj 
„Gero kareivio Šveiko“ knygoj. Mes turi
me parodyti, kad vien tik išlikimas yra 
bevertis.“

Netgi tie, kurie neįsijungia !į opoziciją, 
— sako ta trijulė, — dabar supranta, kad 
jie daro pasirinkimą ir kad yra kitas ke
lias. Tuo pačiu valdžia yra priversta ro
dyti- savo tikrąjį veidą, bandydama už
gniaužti pasipriešinimą.

Dabartinės Čekoslovakijos vaizdą jie nu 
piešia labai niūriai. Kraštas visiškai de
moralizuotas, korupcija apėmusi visą vi
suomenę. Visi jaučia, kad padėtis nenor
mali ir taip negali tęstis, nors dar -gali pra 
eiti nemaža metų, kol įvyks pasikeitimai.

Pragyvenimo standartas beveik nusisto
vėjęs, -išskyrus kai kurias privilegijuotas 
grupes, kaip policiją, kurios ‘gyvena ge
riau, o neturtingiesiems kaskart da
rosi sunkiau susidoroti su kylančiom 
kainom. -Dėl to socialinė nelygybė 
vis didėja. Partija -turi tokią darbo 
kontrolę, -kad nepartiečiams sunku 
aukščiau iškilti, o tail nepadeda re
žimui gauti žmonių kooperaciją eko
nomijai pagerinti.

Jei bus pasikeitimai, tai jie ateis ne to
kiu būdu kaip 1968 metais. reformom pa
čioj komunistų partijoj, bet socialiniu 
spaudimu, kaip Lenkijoj, nors abiejų 
kraštų sąlygos labai skirtingos.

Tuo -tarpu jie nenori visiškai nutraukti 
ryšių su Čekoslovakija, tikėdami, kad ga
lės panaudoti D. Britanijoj buvimo patirtį, 
kai pagaliau sugrįš namo.

Liepos 9 d. „The Times“ dienraštyje R. 
Davy aprašo pasikalbėjimą -su trim čekos- 
lovakais, kurie neseniai gavo politinį prie 
iglobstį D. ‘Britanijoje. Jis rašo:

— Kodėl j-auni žmonės Čekoslovakijoje 
stoja opozicijon, nepaisydami to, kad tai 
reiškia netekti darbo, būti, policijos su
muštam, arba net priverstam vykti į trem
tį?

Trys, neseniai atvykę ir gavę prieglobs
tį D. Britanijoje, „The Times“ dienraščiui 
papasakojo savo pergyvenimus ir prie
žastis, kurios privertė juos išvykti ilš tė
vynės.

Tai 34 m. amžiaus Jiri Bedn-ar, buvęs 
televizijos -fotografes, 29 m. Jan Bednar, 
kuris Pragoję studijavo ekonomiją, ir Zi
na Freundova, baigusi persų kalbos ir 
filosofijos studijas. Kai tik jie įsijungė į 
piliečių -teisių judėjimą, Chartiją-77 ir 
VONS, kuris renka informacijas apie po
litinius teismus ir.apie tai paskelbia, tu
rėjo teisę dirbti tik įvairius patarnavimo 
darbus.

Praėjusį spalio mėn. policija atvyko į 
Zinos Fre-undovos butą, ją smarkiai su
mušė, iškoliojo moterį įžeidžiančiais žo
džiais, ir nuo to ji sirgo kelis mėnesius. 
Kiti buvo -įvairiai grasinami, jų draugai 
jau suimti ir laukia teismo. Jie pasakojo, 
kaip policija, dažniausiai neunifonmuota, 
disidentus persekioja, naudoja smurtą net 
ir pririš vaikus.

Dėl savo įsitikinimų, jei būtų reikalas, 
jie buvo pasiruošę eiti į kalėjimą, bet ne
sitikėjo tokio nuolatinio smurto. O tai ir 
privedė juos prašyti leidimo išvykti.

Jie nesigaili stoję opozicijon, ir tai aiš
kina 1968 m. įvykiais, kai jie buvo pakan
kamai subrendę suprasti Pragos „Pavasa
rį“. O po to, kai ta trumpa laisvė tapo už
gniaužta, jie pajuto daugumos nusivylimą 
ir atšalimą toliau kovoti. Ir tai jiems 
įkvėpė pilietinės atsakomybės jausmą. 
Kai kuriose tos sistemos srityse jie galėjo 
turėti daugiau laisvės, bet to jiems neuž
teka.

Jie labai sąmoningai žiūri į čekoslova-kų 
istoriją, kurioj intelektualai turėjo svar-

VLIKo VEIKLA
Š.m. birželio 10 d. Dr. Domas Krivickas, 

VLIKo pirmininko pavaduotojas, pakvies
tas AMERIKOS BALSO lietuvių skyriaus 
vedėjo Alfonso Petručio, .ryšium su birže
lio trėmimų minėjimu kalbėjo apie Sovie
tų agresiją prieš Lietuvą ir birželio trėmi
mus.

Š.m. birželio 18 d. Dr. Domas Krivickas 
dalyvavo Senato Komisijos posėdyje, ku
riame liudijo M. Makarenko, Vietnamo 
Duan Van Thai ir Le This Anh, ir -bu-v. 
Lenkijos ambasadorius S. Rurarz. (žiūr. 
„Senato apklausinėjimai dėl prverčiamojo 
■darbo panaudojimo...“). Dr. D. Krivickas 
-turėjo progos pasveikinti ir pasikalbėti su 
Makarenko ir Rurarz.

Š.m. birželio mėn. į New Yorką atvyko 
p-nia Birutė Venskuvienė, ELTOS redak
torė prancūzų kalba. VLIKo įstaigos ve
dėja M. Sama.tienė telefonu aptarė su ja 
ELTOS reikalus. Prancūzų k. ELTOS biu
leteniai turi 700 skaitytojų .

KOGRESAS PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ 
APIE „PABALTIEČIŲ LAISVĖS DIENĄ“

JAV-ių Senatas (birželio 9 d.) ir Atsto
vų Rūmai (birželio 14 d.) priėmė rezoliu
ciją, paskelbiančią birželio 14 dieną

PABALTIEČIŲ LAISĖS DIENA
Š.m. birželio 18 d. prezidentas Re-agana-s 

pasirašė šiuo reikalu įstatymą — Public 
Law No. 97-196.

DARBIEČIAI NACIONALIZUOS 
BANKUS

Britų Darbo partijos komisija daugu
ma balsų nutarė įrašyti į Darbo progra
mą keturių didžiųjų bankų nacionalizavi
mą. Pririš tą projektą balsavo partijos ly
deris M. Foot ir kiti dešiniojo sparno na
riai, bet su maža persvara- laimėjo kairieji.

Projektas bus įgyvendintas, jeigu Dar
bo partija laimės parlamento rinkimus, 
kurie įvyks už dviejų metų.

— Vietnamas paskelbė norą atitraukti 
dalį savo kariuomenės iš Kampučijos ir 
pasiūlė įvesti saugią zoną Tailando pa
sienyje, k-urią prižiūrėtų Jungtinių Tautų 
kariuomenė. Šiuo metu vyksta abiejų kraš 
•tų -derybos. Vienamas nori gauti Tailando 
pažadą neremti antikomunistinių partiza
nų Kaimpučijoj.

— Britų kariuomenės eilinio Speakma- 
mo „Viktorijos“ kryžius, kurį jis pelnė 
Korėjos kare, o vėliau pardavė, dabar var 
žytynėse už 20.000 svarų.

PASAULYJE
— Lenkų vicekonsulas Brazilijoje W. 

Ja-warski pasiprašė politinio prieglobsčio.
— Sovietų KGB persekiojimas nelega

lios taikos grupės narys Sergei Batovrin 
pasižadėjo liepos 12 d. pradėti bado strei
ką, jeigu saugumas nepaliks jo ramybėj. 
Jam uždrausta išvykti iš savo Maskvos 
buto ir pasimatyti su draugais.

— Argentina paskelbė, kad iš viso Falk 
lando kare žuvo 712 -argentiniečių. Anglų 
— 256.

— Prasidėjus Falkland© salų krizei, bri 
tai -sustabdė savo lėktuvnešio „Invinci
ble“ pardavimą Australijai.

Praėjusią savaitę Londone lankėsi Aust 
ralijos Krašto apsaugos ministeris ir pa
reiškė, kad australai neatsisako pirkimo. 
Britų vyriausybė nori dar palaukti, kol 
.kiti du, dabar esantieji dirbtuvėse lėktuv
nešiai pradės tarnybą.

— Prieš 2 metus D. Britanijoje pradėta
sis naudoti atričiui gydyti vaistas „Op- 
ren“ turės būti dar kartą patikrintas, nes 
britų daktarai pranešė, kad daugeliui žmo 
nių to vaisto naudojimas jau pakenkė: 38 
mirė, o kitiems iššaukė išbėrimus. Iš viso 
gauta apie 3.000 nusiskundimų. Tuo vais
tu -gydoma apie 700.000 ligonių.

— Du lenkų Gdansko uosto darbininkai, 
kurie slaptai ‘anglį vežančiu laivu -atplau
kė į D. Britaniją, gavo politinio prieglobs
čio teisę kol kas vieneriems metams.

— Britų Užsienio reikalų ministerijos 
aukštas pareigūnas lordas Belstead liepos 
21 d. vyksta į Ispaniją tartis Gibraltaro 
sienos atidarymo reikalu.

— Europos Bendruomenė įspėjo Turki
jos karinę vyriausybę diplomatinių santy
kių nutraukimu, jeigu ji nenustos pažei- 
dinėjus-i žmogaus teisių savo krašte.

— Lankydamasis Pasaulio Bažnyčių ta
ryboje Ženevoje, Australijos vietinių — 
.aboriginų lyderis Andersonas pareiškė, 
kad vykdant 1950 m. branduolinius ‘bandy
mus Australijoj, buvo užmiršta iš dyku
mos evakuoti visus jo žmones, ir tai dabar 
atsiliepia į daugelio naujagimių sveikatą.

— Čekoslovaikų emigrantai iš Vienos 
pranešė, kad už kritikavimą karo stovio 
Lenkijoje, -Pragoję bus -teisiamas istorikas, 
■žmogaus teisių Chartijos-77 pasirašyto
jas, K. Bartosek.

— Praėjusią savaitę Budapešte, Rytų- 
Vakarų santykių balanso reikalais, Pran
cūzijos prezidentas kalbėjosi su Vengrijos 
kom. partijos lyderiu Kadaru. Tai Mitter- 
rando pirmas, kaip prezidentas, vizitas už 
-Geležinės uždangos.

— Nikaragvos Sandinistos valdžia pra
nešė, kad daugiau kaip 1000 gerai glnkluo 
tų „kontrarevol'iucionierių* kovoja prieš 
krašto kariuomenę.

— Lenkijos televizija pranešė, kad bus 
teisiamas belgas R. Noel, kuris kartu su 
vaistu importu slaptai įvežė Solidarumui 
radijo siųstuvą.

Pats pirmasis pranešimas apie Solidaru
mo slaptąją radijo stotį, per televiziją bu
vo padarytas balandžio 12 d.

— Europos parlamente Strasburge iškel
tas pasiūlymas panaikinti politinio prie
globsčio teisę tarp Bendruomenės kraštų. 
Ta-i palengvintų kovą su teroristais, pvz., 
airių teroristai D. Britanijoje negautų 
prieglobstį Airijoje.

— Irano kariniai 'ir religiniai lyderiai 
siūlo žygiuoti į Iraką, užimti Karbalos ir 
Najafos šventus miestus ir priversti Bag
dadą priimti jų sąlygas 22 mėnesius tebe
sitęsiančiam karui užbaigti.

— Karo lauko maršalo Montgomerio 
draugas Sir Hamilton, kuris generolui mi 
rus, 1962 m. perėmė prižiūrėti jo laiškus 
ir kitą archyvinę medžiagą, dabar išėjo į 
pensiją ir visą palikimą perdavė Brįtų im 
■perijos muziejui. Lordas Hamiltonas buvo 
„Times“ laikraščių vyr. redaktorius.

Pavieniai Montgomerio laiškai anksčiau 
buvo pardavinėjiami po 300 svarų.

— Samaritiečių organizacijos duomeni
mis, praėjusiais metais D. Britanijoje 200 
tūkstančių žmonių bandė nusižudyti, Iš 
kurių 4.000 -pasisekė.

Europos kontinente daugiausia savižu
džių yra Vengrijoje (iš 100.000 — 42), o 
mažiausiai1 Olandijoj (iš 100.000 — S).

— 20 metų -nepriklausomybės sukakties 
proga, Alžyre pastatytas žuvusiems už 
tautos laisvę 150 pėdų aukščio paminklas. 
1954 m. prasidėjusi atvira kova prieš pran 
cūzus, 1962 m. baigėsi nepriklausomybės 
paskelbimu. Iš viso žuvo apie pusantro mi
lijono alžyriečių.

— Nuo karo stovio įvedimo Lenkijoje 
iki dabar, maisto kainos pakilo daugiau 
kaip tris kartus. Transporto -kaina — dvi
gubai. Kainos vėl keliamos ‘arbatai ir ka
vai, nors iš viso sunku tai gauti, ir paštui. 
Kalbama apie vaikų drabužių normavimo 
įvedimą. Algos pakilo ketvirtadaliu. [Daug 
rūpesčio valdžiai kelia ‘kuponų klastoto
jai ir įvairūs juodosios rinkos vertelgos. 
Pinigų žmonės -turi.

1
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Na, sveiki, sveiki!.
Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876 

— 1944) — sudėtinga, prieštaringa asme
nybė. Imuosi apie jį rašyti todėl, kad iš 
arti teko su Šiuo žmogumi bendrauti — 
per teatrą ir per savo Seimą. Todėl Šiuo 
aspektu jaunajai kantai noriu papasakoti 
apie žmogų, kuris ryškiai atspindėjo ir 
savo sudėtingą epochą.

J. A. Herbačiauskas tavo vienas iš uo
liausių mūsų teatro lankytojų ir visų teat
ralų didelis draugas bei gerbėjas.

Po kiekvienos premijos bei pamėgto 
spektaklio pamatysi jį koridoriuje pile 
vyrų grimo kambarių. Kaip paprastai vi
sus garsiai sveikina sakydamas: „Na, svei
ki, sveiki, laikykitės, laikykitės!“ Ir Pra
deda temperamentingai reikšti savo nuo
monę apie spektaklį ir kiekvienam atski
rai daryti pastabas. Ką pagiria, o ką ir 
pabara, bet visada nuoširdžiai, be patai
kavimo ir komplimentų. Todėl su jo nuo
mone aktoriai dažnai sutikdavo, nes žino
jo kad jis Šioje srityje nusimano ne blo
giau už mus. Išaugęs lenkų teatrų atmos
feroje, pažinojo daug garsių tuometinių 
lenkų aktorių, matė daug gerų pastatymų. 
Teatro menas jam tavo artimas ir mielas.

Turėjo jis ir mūsų teatre savo mėgsta
mus aktorius: P. Kubertavičių, su kuriuo 
turbūt labiausiai bendravo, vertino H. Ka
činską. S. Pilką, aukštos kultūros aktorių 
ir žmogų V. Dineiką ir daugelį kitų. Apie 
moteris savo nuomonės nereikšdavo ir pas 
mus i užkulisius neužeidavo. Matyt, dėl 
šventos ramybės. Tik dažnai kartodavo — 
talentingas kolektyvas, taip taip, talentin
gas! Vadinasi, čia jau turėjo omenyje ir 
mus, moteris. Bet vienos mažytės mūsų 
profesinės paslapties jis, ko gero, nežino
jo. Jeigu aktoriui tenka staiga išbėgti i'š 
scenos, jis negali čia pat atsikratyti kūry
binės įtampos. Reikalinga vienam didesnė, 
kitam pažesnė pauzė, kad atsipalaiduotų, 
atgautų vidinę pusiausvyrą.

Tokioje 'būklėje alš išgąsdinau Herba- 
čiauską. Komedijoje „Mokyklos draugai“ 
vaidinau jaunavedę, o jaunavedys, t.y. 
mano vyras, tavo V. Dineika. Susirinko 
trys draugai, taipogi jaunavedžiai, pas 
ketvirtą dar nevedusį. Man turbūt nepati
ko nei vyro draugai, nei jų žmonos. Aš 
pradėjau nerimauti, o galų gale puoliau į 
isteriją, balsu pradėjau šaukti: „Aš noriu 
namo! Noriu pas mamą, pas mamą!“ Iš
bėgau iŠ 'scenos šaukdama ir stačiai užšo
kau ant Vaičiūno ir Herbačiausko, kurie 
atėjo manęs kviesti pavakarieniauti. Pri
puoliau prie Vaičiūno ir vis kartoju — 
pas mamą, pas mamą! Herbačiauskas iš
sigandęs atšoko ir pasislėpė už Vaičiūno. 
Vaičiūnas žinojo, koks čia reikalas, ir ra
mino Herbačiauską — nieko nieko, jai 
tuoj praeis. Aš pastebėjau jo sumišimą, 
atsiprašiau, paėmiau jį už rankų, ir pra
dėjom abu juoktis. „Aš iš tikrųjų išsigan
dau, — sakė jis. — Maniau, kad jums 
kažkas negero atsitiko“.

Tai tavo originali, spalvinga asmenybė 
— tuometinio Kauno puošmena. Išsiskir
davo jis iš minios savo gražia, įdomia iš
vaizda: demoniškas indoeuropiečio profi
lis, ilgi vešlūs plaukai, aukšta mąstytojo 
kakta ir gilios išraiškisgos akys, kurios, 
rodos, kiaurai permato žmogų. Dėvėjo jis 
visuomet juodą surdutą ir vietoje kakla
raiščio juodą didelį kaspiną, ant galvos 
juodą, su minkštais, dideliais kraštais 
skrybėlę.

Čia duodu jo straipsnio ištrauką, rašytą 
1926 m. žurnale .Pradai ir žygiai“ (Nr. 7, 
p. 89). Noriu, kad skaitytojas įsivaizduo
tų, kokiomis kategorijomis mąstė tas žmo
gus.

Paslaptingas augalas
PAIEŠKOKIME PAPARČIO ŽIEDO

(tęsinys)
Paparčiai vieni pirmųjų apsigyvena ant 

lavos laukų po ugnikalnių išiveržimo, ant 
kalnų upių akmenų ir daugelyje kitų vie
tų, kur dar ne visa susiformavęs dirvože
mis. Šios ištvermingumo savybės, matyt, 
susiformavo vos paparčiams pasirodžius 
Žemėje ir dabar yra vienos svarbiausių 
sėkmingam jų egzistavimui, naujų, neu
žimtų vietų užkariavimui. Dabar paparčių 
plitimą ypač sąlygoja žmogaus ūkinė veik
la miškuose. Juk jie puikiai auga ne tik 
ant išvartų, takelių, bet ir ant pradedan
čių trūnyti medžių kamienų ir kelmų.

Dažniausiai gamtoje auga galingi papar
čių sąžalynai. Jų aplinkos formavimo ga
limybės ypač stebina. Nedaug yra žolinių 
augalų, sugebančių išgyventi tarp papar
čių, o daugybės medžių daigams paparčių 
'bendrijos — uždrausta zona. Tas savybes 
nulemia labai dideli, platūs, plunksniški 
paparčių lapai, dažniausiai sudarantys pil
tuvo pavidalo puokštes ir daugybę kartų 
užeinantys vienas ant kito. Dirvos apšvies 
tumas po paparičų sąžalynais tėra tik 0.5 
—1,0% palyginti su atvira vieta, o dauge
liui žiedinių augalų to aiškiai per maža. 
O dar paviršinės paparčių šaknys, kantais 
taip tankiai suaugusios, taip susipynusios, 
išsikerojusios, kad nelabai suprasi, ar miš 
ke, ar pievoje esi. Karpatuose augančio 
blužniapaparčio šakniastiebiai ypač įspū
dingi — iki 20—40 cm ilgio. Tie šakniastie
biai labai trukdo papartynuose apsigyven

„Gana jau tos nešvarios pseudomeniš- 
kos komedijos! Tie, kurie 'išmoko vogti, 
pasivadino „klasikais“, tie, kurie nemoka 
rašyti ir kurti, pasivadino „futuristais“ ir 
visokius idiotizmuis skelbė (jų idealas — 
kabaretas). Jei neturi ką pasakyti, jei tuš
čias, tylėk!

Bet pas mus daugiausia kalba tušti žmo 
nėši! Ir dar kaip arogantiškai. Dvasiniai 
chamai įsilaužė mūsų Meno šventyklcn ir 
iš jos padarė kafešantaną, krėsdami špo
sus iš tos mūsų dvasinės kultūros, dėka 
kuriai lietuvių tauta liko gyva! Gana! Va
ryti laukan tuos visus dvasios chuliganus... 
Meno šventykla — Meno žmonėms — kū
rėjams, tiems, kurie trokšta tarti žodį, ku
rių balsą slopina valkatų gaujos pasity
čiojimų riksmai!

Chuliganams laukan iš Meno Šventyk
los. Pirmiau apsivalykim dasižinokim, 'kas 
pas mus Meno žmogus, o paskui rimtai 
kalbėkim apie meno uždavinius ir pastan
gas.

Man tvanku! Kumščiu išmušiau langą 
ir kvėpuoju liepų ir akacijų žiedų kvapu“.

Jis kaip ugnimis strėlėmis svaidė į vi
sas puses šaukdamas: „Gelbėkit meną!“ 
Jo šūkis tavo — Meno kūrėjas atstovauja 
tautos dvasios garbei ir tik meilės skaus
mais minta. J. A. Herbačiauskas buvo ga
bus ir rimtas publicistas ir daug nudirbo 
šioje srityje. Rašė jis įvairiuose laikraš
čiuose ir įvairiomis temomis. Labiausiai 
sielojosi dėl Lietuvos kultūros, tautos atei 
ties bei jos tuometinių veikėjų negalavi
mų.

Už draudžiamos lietuviškos spaudos skai 
tymą ir maištingą charakterį buvo paša
lintas iš Marijampolės gimnazijos. Bet jis 
nepalūžo ir nepasimetė — išvyko į Kro
kuvą tęsti mokslo. Po kelerių metų Kroku 
vos universitete jis jau dėsto lietuvių kal
bą ir Jaunučio - Vienuolio slapyvardžiu 
aktyviai dalyvauja tuometinėje lietuvių ir 
lenkų spaudoje. 1908 metais išleido straips 
nių rinkinį „Erškėčių vainikas“. Tai tavo 
pirmas didesnės apimties jo veikalas.

Kadangi tuo metu Krokuvoje studijavo 
dailę keletas lietuvių: J. Vienožinskis, A. 
Varnas, I. Šlapelis, A. Staneika ir kiti, iš 
Krokuvos Lietuvą pasiekė gandas apie J. 
A. Herbačiauską ne tik kaip originalų ra
šytoją, publicistą, bet ir kaip keistuolį tar 
tininką bei pranašą, kuris santykiauja su 
dvasiomis.

Betgi tas dvasininkas ir pats savo dva
sių kartais bijodavęs. Kartą J. Vienažins- 
kis papasakojo, kaip Herbačiauskas atėjęs 
nedrąsiai pasisakė, kad bijo vienas savo 
kambaryje nakvoti. Girdi, kažkas ateina 
laiptais, prieina prie jo durų ir sustoja, 
o kai atidaro duris nieko nėra. Uždarius 
duris, tas neregimasis iš lėto nueina ir iš
eina į gatvę, o pažiūrėjus pro langą, nie
ko nesimato. Herbačiausko prašomas, vie
nas iš draugų nuėjo pas j|į nakvoti ir tik
rai tarytum girdėjo kažką ateinant, susto
jant prie durų ir išeinant į gatvę. Buvo 
ar nebuvo, bet Herbačiauskas savotiškai 
savo dvasiomis tikėdavo ir nebuvo tik 
mistifika torius.

Grįžęs į Lietuvą, Herbačiauskas apsisto
jo Kaune. Susikūrus universitetui, dėstė 
lenkų literatūrą. Pirmas jo pasirodymas 
Kaune buvo sensacingas. Rotušės salėje 
jis skaitė paskaitą .apie literatūrą. Paskai 
ta, sako, iš pradžių buvusi gana įdomi, bet 
į pabaigą jis pareiškė gana keistą, netgi 
beprotišką mintį. Girdi, kai jis sukuria 
grožinį literatūros kūrinį, tai jo herojus 
pasilieka gyvas ir gyvena tarp žmonių 
kaip fiziškai realus individas. „Aš pats kar 
tais juos sutinku gatvėje“, — tvirtino Her

ti kitiems augalams . Beto, paparčių bend 
rijos sukaupia nemažą pernykščių, užper
nykščių ar dar senesnių lapų sluoksnį. 
Toks, kartais net kelių centimetrų storu
mo, sluoksnis ne tik saugo paparčių pum
purus nuo šalčio, bet ir išskiria įvairias 
biologiškai aktyvias medžiagas, neleidžian 
čias sudygti kitų augalų sėkloms. Papar- 
čams tai ypač naudinga — jie išvengia 
žiedinių augalų konkurencijos, o savo spo
ras siunčia dar neužimtiems plotams užka
riauti. Dirbtinai sunaikinus šį apsauginį 
sluoksnį, paparčiai smarkiai apšąla šalto
mis žiemomis, sumažėja jų populiacijų gy
vybiškumas.

Paparčių augimvietės būna ilgaamžės. 
Nereikėtų ypač stebėtis, jeigu paparčių 
grupuotės amžius kokiame nors miške ge
rokai viršytų netg pačų medžių amžių. 
Skirtingai nuo daugelio kitų žolinių auga
lų, paparčiai yra ilgaamžiai. E. Oinonenas, 
pasinaudodamas duomennimis apie gais
rus Suomijoje, nustatė, kad šakio klonų 
amžius siekia 800 (!), o Carpogymiai dry- 
opteris iki 400 metų. Osmuda genties pa
parčiai išgyvena ilgiau kaip 140 metų. Mū 
sų tyrimų duomenimis nustatyta, kad Pa- 
maskvės 90-ties metų kultūriniuose egly
nuose blužiapaparčių amžius siekia 75 me
tus ir tokie augalai neturi jokių degrada
cijos požymių. Skirtingai nuo žiedinių au
galų, paparčių populiacijų amžiaus struk
tūra ypač pastovi — bendrijos dešimtme
čius nei sensta, nei jaunėja.

bačiauskas. žmonės prieštaravo, stebėjo
si, kaip gali būti, kad negimdytas, neau
gintas žmogus gali gyventi, o jis teigė sa
vo, ir gana. Girdi, tik jo fantazijos ir ne
paprastos kūrybinės galios dėka Šis žmo
gus galįs gyventi.

Ir pasklido po Kauną apie Herbačiaus
ką gandai kaip apie keistuolį, mistiką, ku
ris bendrauja su dvasiomis. O ir pats jis 
šį gandą palaikė ir kiekviena proga pabrėž 
davo, kad esąs aiškiaregys, beveik prana
šas. Kiekvieną pirmąsyk sutiktą žmogų 
prašydavo parodyti savo ranką, sakyda
mas: „Na, prašau man savo rankutę“, ir 
iš delno pradėdavo dėstyti žmogui visą 
jo praeitį ir ateitį. Kai kam ir pataikyda
vo šį tą įspėti.

Pavyzdžiui, jį išgarsino vienas toks įvy
kis. Sėdėdamas su draugais „Metropolio“ 
restorane, jis paprašė rankos vieno jau
no žmogaus, kurį pirmą kartą sutiko. Pa
žiūrėjęs į ranką sušuko: „Jaunuoli, sau
gokis vandens, tamstai nuo vandens gre
sia pavojus, saugokis, rimtai sakau“. Tai 
buvo jaunas, labai gabus žmogus — Kos
tas Meškauskas, kuris netrukus nuvykęs 
į Palangą, paskendo. Herbačiauskas trium 
favo: „Na, matot, ar aš nesakiau saugotis 
vandens! Na, ar ne mano tiesa!“ Apie šią 
Herbačiausko pranašystę visas Kaunas 
tuomet kalbėjo, o Herbačiauskas vis la
biau ėmė garsėti kaip aiškiaregys.

(Bus daugiau)
Teofilija Vaičiūnienė

(L ir M)

Naujas Rajono vadas
SKAUTININKAS

STEP. BR. VAITKEVIČIUS
Naujuoju Europos lietuvių skautų rajo

no vadu yra išrinktas skautininkas S. B. 
Vaitkevičius, iki 'šiol gyvai veikęs lietuvių 
ir anglų skautuose.

Jis gimė 1922 m. rugsėjo 9 dieną. Yra 
kilęs nuo gražiųjų Anykščių. Utenos ap
skrities. šeimoje augo 2 seserys ir 3 bro
liai. Išėjo Storių, Vaišviliškės pradžios 
mokyklą, .Anykščių progimnaziją ir 1941 
m. baigė Utenos gimnaziją. Išėjęs moky
tojų kursus, .tapo žemaitiškių, Joniškio 
vis., Švenčionėlių apskr. mokyklos vedėju 
ir ten dirbo 'iki 1943 m., kol grįžo savo iš- 
eiton Vaišviliškės mokyklon. Iš čia pateko 
į Vakarus. Liubeke 2 metus vedė liet, mo
kyklą ir dėstė lietuvių kalbą technikos 
mokykloje. Čia įkūrė dr. Jono Basanavi
čiaus vardo skautišką draugovę, išaugusią 
iki 70 narių.

Į Angliją, Hul atvyko 1947.4.27. Market 
Harborough virėjavęs, persikėlė |į Peterbo
rough, sunkiai 10 metų dirbo plytinėje ir 
mokėsi buhalteriu. Po kvotimų stojo sta
tybos firmon buhalteriu, kur iki šiol te
bedirba. Į anglų katalikų skautus stojo 
I960, tapo paskautininku, o po 2 metų 
perėmė skautininko pareigas ir ilgai jas 
vykdė.

Prieš keletą metų tapo Nottinghamo 
lie.t. skautų draugininku. Ilgas patyrimas 
lietuvių ir anglų skautuose lengvins jam 
vado uždavinius. Jis bal. 17—18 vadova
vo Nottinghamo Aušros Vartuose stovyk
lai, o liepos 24—31 vadovaus Europos Ra
jono stovyklai Liet. Sodyboje. Bendradar
biauja „Šaltinyje“ ir Eur. Lietuvyje straip 
sniais bei nuotraukomis. Be to, Didž. Bri
tanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos Cent
ro Valdyboje vedė jaunimo reikalus, o da
bar yra vicepirmininkas.

Sėkmės, Vade!

Valdytojas ėda tik mažesnius už save, 
nes didesni gali jį patį suvalgyti.

(Iš anoniminio skundo)

Paparčiai pasižymi dar viena unikalia 
savybe. Natūraliose augimvietėse jie prak 
tiška! neturi jokių priešų, išskyrus žmogų. 
Dauguma paparčių turi specifiniu chemi
nių medžiagų, kurios atbaido vabzdžius ir 
yra nuodingos galvijams bei arkliams. Mū 
sų miškuose tik briedžiai mėgsta Pavasarį 
pasmaguriauti jaunais, kaip straigės susi
sukusiais blužniapaparčio lapais, tat ypa
tingos žalos jiems nepadaro. Paparčiai pui
kiai regeneruoja — pažeistų ar sunaikin
tų lapų vietoje tuoj pat atželia nauji, ku
rie šiaip užaugtų tik kitą sezoną. Ir tik 
žmogus gali padaryti apčiuopiamos žalos 
mūsų miškų egzotiškiems gražuoliams. 
Mat paparčiai ypač dekoratyvūs. Antra, 
vertus, daug paparčių šakniastiebių varto
ja vaistų pramonė, todėl dabar Tarybų 
Sąjungos pietuose netgi bandoma papar
čius dirbtinai auginti šiems tikslams.

Šiuolaikinių papartainių visame pasau
lyje yra daugiau kaip 10 tūkst. rūšių. Tie
sa, daugiausia jų auga atogrąžų kraštuo
se, bet pavaikštinėkimae Lietuvos, Uralo, 
Kaukazo, Karpatų, Pamaskvės spygliuočių 
bei lapuočių miškuose, ir įsitikinsime, kad 
nors paparčių viešpatavimo era jau praė
jo bet jie puikiai prisitaikė prie naujų 
ekologinių sąlygų. Ne tik prisitaikė, tat ir 
toliau dėka savo biologinių savybių įvai
rumo ir lankstumo ieško kelių ir būdų ne
likti svečiais mūsų planetoje. Tirti tuos 
ypatumus ir išmokti juos panaudoti' mūsų 
praktinėje veikloje kur kas įdomesnis ir 
naudingesnis užsiėmimas negu ieškoti ne
samo paparčio žiedo. Deja, šioje srityje 
kol kas dar labai mažai padaryta.
Biol. K. Jonas Naujalis (MirG)

(Pabaiga)

Su lietuviui*

PRISIMINTAS KOMP. VL. JAKUBĖNAS
Prieš daugiau negu 5 metus Chicagoje 

miręs vienas žymiausių kompozitorių iš
eivijoje — Vladas Jakūbėnas tavo prisi
mintas birželio 4 d. Chicagos Jaunimo 
Centre įvykusioje vakaronėje.

Šią prisiminimo programą surengė ne
seniai įsisteigusi Vlado Jakubėno Draugi
ja, kurios pirmininkas, Jonas Vasaitis 'ati
darė ir pravedė 'šį paminėjimą.

Pradžioje jis apibūdino pačią Jakubėno 
draugiją, kurios tikslai yra įvairūs. įdo
mių, niekur neskelbtų minčių apie kom
pozitorių papasakojo jo sesuo Halina Di
lienė, kuri gyvena Chicagoje. Porą VI. Ja
kubėno kūrinių gana jausmingai padaina
vo jauna solistė Aldona Buntinaitė, o jai 
akompanavęs Arūnas Kaminskas vieną 
kompozitoriaus kūrinį perdavė fortepionu.

Labai įdomus buvo apie 30 minučių 
trukęs spalvotas, garsinis kun. Algimanto 
Kežio susuktas filmas apie Vladą Jaku- 
bėną, kuriame be kompozitoriaus pasiro
dė ir apklausinėtoj as prof. V. Marijošius, 
solistė Dana Stankaitytė, šokėja V. Galė- 
naitė ir kt. Filmą pademonstravo Vytau
tas Zalatorius.

Taip pat trumpai kalbėjo ir VI. Jakubė
no vienas (šalia kun. A. Kežio) testamento 
vykdytojas — J. Kreivėnas. Be to tavo ir 
paklausimų kompozitorių liečiančiais rei
kalais. Nežiūrint, kad .tą vakarą buvo dar 
ne vienas renginys, publikos atsilankė 
apie 100 žmonių.

Tai tavo gražus komp. Vi. Jakubėno pa
gerbimas ir pavykęs jo vardo draugijos 
pristatymas visuomenei. Ateityje numato
ma ir daugiau šios draugijos renginių. Da 
bartinę Vlado Jakubėno draugijos valdy
bą sudaro: J. Vasaitis, E. Dilytė - Brooks, 
J. Kreivėnas, Ed. Sutartis. Koresp.

LIAUDININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Varpininkų filisteriai ir Lietuvos Vals

tiečių Liaudininkų S-gos atstovai liepos 
31 d. suvažiuoja i Toronto, Kanadoje, kur 
įvyks jų suvažiavimas.

Suvažiavime kalbą pasakys VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis. Dalyvaus ir kiti VLI 
Ko nariai bei visuomenės veikėjai.

IŠLEIDO T. VENCLOVOS ŽMONĄ
Poeto Tomo Venclovos žmona Natalija 

su dukrele Maryte iš Lietuvos atvyko į 
New Yorką. Jos apsistojo New Havene, 
kur Yale universitete profesoriauja T. 
Venclova, atvykęs |į Vakarus 1977 metais.

ARGENTINOS LIETUVIAI SUTIKO 
POPIEŽIŲ

Popiežiui lankantis Argentinoje, lietu
vių jaunimas dalyvavo Plaza de Maio, 
Buenos Airės mieste, vykusiose pamaldo
se. Kaip praneša 'MŪSŲ LIETUVA, lietu
viai su savo tautine vėliava dalyvavo ir 
prie nunciatūros, kur jie giedojo „serena- 
tą“.

KNYGOS UNIVERSITETUI
Wollongong liet, apylinkės valdybos ini

ciatyva, Wollongong universiteto bibliote
kai, Australijoje, buvo padovanota 15 kny 
gų anglų kalba apie Lietuvą, Lietuvos is
toriją, literatūrą, okupaciją bei lietuvių 
persekiojimą pavergtoje tėvynėje.

Universiteto rektorius dr. K. R. Mc
Kinnon padėkojo už dovaną. Knygų įtei
kimo ceremoniją rodė televizijoje ir ap
rašė vietos laikraštis „Illawara Daily 
News“.

Atsiųsta paminėti
METMENYS, Nr. 43, 1982 m. Kūrybos ir 

analizės žurnalas, šiame numeryje 192 
psi. Red. Vytautas Kavolis. Administraci
ja: M. Daškevičienė, 330.8 W. 62nd Pi., 
Chicago, IL 60629, USA.

AUŠRA, Nr. 1, 1982 m. 'Lenkijos lietuvių 
žurnalas, leidžiamas Seimuose veikiančios 
Lietuvių Visuomenės kultūros draugijos. 
Red. E. Petrušecičius. šiame numeryje — 
34 psl.

LITUANUS, Nr. 2, 1982 m. Lietuvių žur 
■nalas anglų kalba. Red. A. Klimas, Roches 
terio universitetas, JAV.

MOTERIS, Nr. 3, 1982 m. Lietuvių mo
terų žurnalas. Red. Nora Kulpavičienė, 
1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8, 
Canada.

Die Raute, Nr. 3, 1982 m. liepos - rug
pjūčio mėn. Lietuvos vokiečių kultūros ir 
žinių biuletenis vokiečių kalba. Red. Al
bert Unger, 5760 Arnsberg 1, Burgstrasse 
17, Valk. Vokietija.

BRIDGES, Nr. 5, 1982 m. gegužis - bir
želis. Amerikos lietuvių biuletenis angių 
kalba. Leidžia LB Amerikoje. Red. dr. Sta
sys Goštautas, 12 Woddrige Rd., West
wood, MA 02090, USA.

Svečias, Nr. 3—4, 1981 m. (turbūt 1982 
m.) Lietuvių evangelikų liuteronų laikraš
tis. Red. kun. A. Tralkis. Administruoja 
Dr. A. Trakis, 6620 S. St. Louis Ave., Chi
cago, IL 60 629, USA.

Elta - Press, Nr. 6, 1982 m. birželis. Liet, 
informacijos biuletenis italų kalba, šiame 
numeryje — LKB Kronikos Nr. 51 verti
mas į italų kalbą. Red. V. Mincevičius, 
Roma, via Casalmonferrato 33. Italia, 
00182.

Po Čikagos dangum
JUŠKIAI ATSISVEIKINO

Birželio viduryje į Chicagą iš Washing
ton© buvo atvykęs Sovietų ambasados pir
masis sekretorius Edmundas Juškys su 
šeima. Jis čia atsisveikino su savo gimi
nėmis bei kitais pažįstamais, kurių įsigi
jo nemaža per savo 9 metų buvimą Ame
rikoje. Taip vadinami „pažangieji“ jam 
„Vilnies“ salėje birželio 13 d. buvo suren
gę ir viešą atsisveikinimą. Atgal į Lietu
vą Juškiai turėjo išvykti birželio pabaigo
je.

DAINAVO RAKAUSKAITĖ
Violeta Rakauskaitė, Lietuvoje .pasižy

mėjusi estrados dainininkė birželio 5 d. 
koncertavo Chicagos lietuviams, šviesos- 
Santaros surengtame koncerte, kurį pra
vedė šios organizocijos veikėjas ir dabar
tinis dienraščio Draugo red. kolektyvo 
narys Mykolas Drunga, solistė sudainavo 
nemaža Lietuvos kompozitorių (daugumo
je Benjamino Gorbulskio) sukurtų dainų. 
Dainininkei „pritarė“ iš Lietuvos atsivež
tų orkestrų muzika juostoje.

BAISUSIS BIRŽELIS
Taip vadinamąjį „Baisuj ų birželį“ Chi

cagos lietuviai gana stipriai atžymėjo. 
Trys (Gage Parko, Brighton Parko ir Mar 
ųuette Parko) apylinkių valdybos (jų visų 
pirmininkės yra moterys) tavo surengu
sios bendrą minėjimą Jaunimo Centre. 
Čia paskaitą skaitė adv. Laima Nainytė - 
Garbonkienė, kuri šiek tiek pakalbėjusi 
apie anais laikais vykusius birželinius iš
vežimus ir kitas sovietines nedorybes, atė
jo |į šias dienas ir paminėjo kai kurių tau
tiečių nedalią Amerikoje. Ji iškėlė prieš 
lietuvius nukreiptą Amerikos valdžios ak
ciją nacinėse bylose (paminėjo L. Kairio 
atvejį), lietuvių patirtus kriminalinius 
veiksmus (užsiminė, jog tokie lietuviai tu 
retų registruotis ir pan.). Meninėje daly
je pasirodė Fausto Strolios vedamas Lie
tuvos Vyčių choras.

Cicero lietuvių kolonija turėjo net du 
panašius minėjimus. Vieną sekmadienį or
ganizatoriais buvo Cicero Alto skyrius, o 
kitą — bendruomenė. Bendruomenės su
rengtame minėjime paskaitą skaitė Drau
go red. kolektyvo narys Mykolas Drunga, 
kuris irgi kalbėjo ne tiek apie praeitį 
kiek apie dabartį. E.Š.

Vladas šlaitas

Levažandžiai
Raudonos rožės vaizduoja ilgesį, 
gvazdikėliai
vaizduoja ramų, patogų ir gerą

gyvenimą, 
o levažandžiams
nereikia nieko vaizduoti:
jie išsižioję sau žiūri į saulę, 
ir jiems geriausia.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 68

Jonas turi kišenėje krūvelę monetų: po 
vieną, du 'ir penkis centus.

Jeigu tos visos monetos būtų tik po 
vieną centą, tai bendra pinigų suma būtą 
10 centų mažesnė, negu ji iš tikrųjų yra. 
Jei būtų po du centus, tai atitiktų tikra
jai sumai. O jeigu po penkis centus, tai 
susidarytų 30 centų daugiau už tikrąją 
sumą.

Kiek pinigų yra Jono kišenėje ir kokios 
vertės monetos sudaro tą sumą?

Atsakymas Nr. 67
27 dviratininkai.

Anais senais gerais laikais, kažkokiam 
tolimam kaime gyveno airis Patrikas.

Ir štai vieną gražią dieną susigalvojo 
jis nuvažiuoti į Dubliną.

Išbuvo ten kelias dienas, prisižiūrėjo 
nematytų dalykų. O labiausiai sudomino 
jį kišeninis veidrodukas, nes tokio stebuk
lingo stiklo Patrikas savo gyvenime dar 
nebuvo matęs. Nepasigailėjo kelių peną, 
nusipirko veidrodėlį ir, kaip didžiausią 
brangenybę, įsidėjo saugion kišenėn.

Parvažiavo namo. Atsisėdo prie židinio 
■ir karts nuo karto pasižiūrėjo į veidrodėlį.

— Ką tu ten turi? — susidomėjo ir žmo
na.

— O, nieko, nieko... — numykė Patrikas 
ir paslėpė brangųjį stiklelį.

Tačiau žmonelė nebuvo pėsčia. Palaukė, 
kol Patrikas užmigo, ir tuoj į jo švarką.

Išsitraukė veidrodėlį, pasižiūrėjo ir pa
galvojo: aš taip ir maniau —tas velnias 
mieste kitą moterį susirado!

Kartą airių klebonas, eidamas pro Pat
riko gryčią, užuodė kepamų dešrų kvapą. 
Pasižiūrėjo pro langą ir sako:

— Patrikai, Patrikai, ar tau ne gėda 
mėsą penktadienį valgyti? Už pabaudą at
neši ryt man glėbį malkų.

Kitą dieną, prisipylęs maišą pjuvenų, 
Patrikas eina į kleboniją.

— Ką tu čia man atnešei? Ką aš su tom 
pjuvenom veiksiu? — pyksta klebonas.

— Jeigu dešros yra mėsa, tai pjuvenos 
— malkos, — paaiškino Patrikas.
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LIETUVIAI KACETUOSE
Antrojo pasaulinio karo metu Lietuvoje 

buvo plačiai išsivystęs prieš vokiečių oku
paciją nukreiptas pogrindis, kuriam vado
vavo Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas (VLIKas). Ta organizacija -turėjo 
ryšį su Latvijos ir Estijos išlaisvinimo są
jūdžiais.

1944 m. sausio ir balandžio mėn. Rygoje 
įvyko Baltijos kraštų rezistencinių orga
nizacijų slapti pasitarimai. Deja, po to kai 
Taline buvo suimtas VLIKo kurjeris, Ges
tapo susekė Baltijos kraštų laisvės sąjū
džio centrus. 1944 m. balandžio 30 d. vo
kiečiai Kaune ir Vilniuje pradėjo suimi
nėti VLIKo narius, bendradarbius ir šiaip 
lietuvių inteligentiją. Suimtieji daugumoje 
buvo išsiųsti į Stutthofo ir Landslbergo 
koncentracijos stovyklas, buv. šiaurės Vo
kietijoje.

Stutthofo stovykloje tarp kitų lietuvių 
buvo rašytojas Balys Sruoga ir visuome
nės veikėjas kun. Stasys Yla. Abu išėję 
iš stovyklos aprašė pergyvenimus ir išvar
dijo stovykloje buvusius kitus lietuvius. 
Balys Sruoga tai aprašė atsiminimų kny
goje „Dievų miškas“, o kun. Stasys Yla 
— knygoje „Žmonės ir žvėrys“.

Ligšiol mažiau -buvo žinoma apie kalė
jusius Landsbergo kacete. Pats Landsber- 
go miestelis yra aprašytas Lietuvių Encik
lopedijoje. Ten pasakyta (XIV t. 135 p.):

Landsberg an dcr Warthe, lenkiškai Gor
zow Wielkopolskii rytų Vokietijos mieste
lis prie Vartos (Oderio) upės, į rytus nuo 
Kuestrino; apie 20 tūkstančių gyventojų, 
1939 m. buvo 48.000. 1945 m. užimtas len
kų.

-Landsbergo kalėjime nuo 1944 m. vasa
ros iki 1945 m. vasario mėn. buvo nacių 
kalinama 20 lietuvių pogrindžio (daugiau
sia VLIKo) veikėjų, iš kurių studentas 
A. Viršila kalinimo metu mirė.

Tik tiek buvo enciklopedijoje. Bet da
bar Lenkijos lietuvių žurnalas AUŠRA 
(Nr. I, 1982) paskėbė „Lietuvių kultūros 
paminklų Lenkijoje apsaugos komisijos“ 
pranešimą, kuriame apie Landsbergo ka- 
cetą yra parašyta žymiai daugiau. Žur
nale sakoma:

— O štai ir naujausio radinio istorija. 
Ji liečia lietuvių martirologiją II pasauli
nio karo metais hitleriniuose kanclage- 
riuose ir kalėjimuose. Vieta: Landsberg 
(dabartinis Gorzow Wlkp.)_ Pranešė ir ži
nių pateikė archit. Vytautas Žemkalnis iš 
Vilniaus. Bendradarbiauja paieškant žinių 
ir pėdsakų Gožove: redaktorius Zenon No- 
wopolski ir tenykštis Visuomeninis kovos 
ir kančių paminklų apsaugos komitetas 
(Spoleczny Komitet Ochrony Pomnikow 
Walki i Męczenstwa).

V. Žemkalnio laiško pabaigoje užuomina, 
asmeniško prašymo forma, kad norėtų 
gauti atminčiai keturias Gožovo nuotrau
kas: geležinkelio stoties, kalėjimo, I. G. 
Faiiben įmonės ir kapinių. Prie prašymo 
paaiškinimas, kad 1944-1945 metais kaipo 
pogrindininkui teko būti ir pasidarbuoti 
tuomtiniame Landsberg W. — (dabar Gor
zow Wlkp.). Pobūvio tikslas ir uždavinys: 
padėti kalintai Landsberge lietuvių grupei, 
tame savo pekiolikmečiui sūnui Gabrieliui. 
Toliau: situacinis planas minėtoms vie
toms Gožove paieškoti (buvusiame Lands- 
berg)W — Teko išgyventi ne vieną dra
matišką nuotykį, — prasitaria V. Žemkal
nis — Tą laikotarpį esu smulkiai aprašęs 
apsakyme „1944-1945“.

Žaibas, trenksmas! Eureka! Ir liūdna 
pastaba, kad taip gali tik pas lietuvius, 
tik Lietuvoje atsitikti — toks faktas! Ir 
nieks plačiau apie tai nežino! Tiesa, faktas 
aprašytas, bet palieka tik rankraštyje pas 
fakto veikėją ir liudininką. Tas netelpa 
galvoje Lenkijos piliečiui, juoba Lenkijos 
lietuviui netelpa galvoje ir sąžinėje. Len
kijoje toks faktas būtų jau dešimt kartų 
visur publikuotas. Taigi eina tučtuojau 
karštas ir karštligiškas prašymas arch. V. 
Žemkalniui į Vilnių. Ir tuojau eina raštas 
mūsų lenkiškiesiems bendradarbiams Go
žove. Iš ten skubus atsakymas: kad Land
sberg W 1945 metais buvo karo veiksmų 
labai išgriautas, nebeliko kalėjimo sena
me vienuolyne, kapinės labai užaugo ir vi
sai pertvarkytos, išliko tik buvusios I. G. 
Faiben įmonės dalis, tame pagrindiniai 
vartai, kad daroma pastangų rasti prašo
mas nuotraukas kur nors archyvuose.

Atėjo ir archit. V. Žemkalnio atsakymas 
su lietuviškojo fakto Gorzove Vlkp. (bu
vusiame Landsberg W) -aprašymu. Turime 
po Stutthofo antrą mums žinomą lietuvių 
martirologijos vietą hitleriniuose koncla- 
geriuose ir kalėjimuose — dabar esamą 
Lenkijos Liaudies Respublikos ribose.

27 lietuvių inteligentai, kaip pogrindi
ninkai buvo turbūt suimti prieš pat Rau
donosios Armijos didįjį puolimą 1944 me
tų birželio mėnesį. Visi buvo apkaltinti 
„Hochverrat’u“ — . valstybės išdavimu 
Keistas kaltinimas karo metais okupuoto 
krašto žmonėms. Lietuvių inteligentija bu
vo nusikaltusi priešui, tik jau ne valsty
bės išdavimu, o savo pasipriešinimu žiau
riam okupantui, savo veikla sužlu-gdžiusia 
hitlerininkų planus sumobilizuoti lietuvius 
į vokiškus dalinius. Lietuviai buvo, ir yra 
nusikaltę meile savo kraštui, ištikimumu 
savo tautos reikalui, jautrumu tautiniam 
orumui, lietuviams prideramai moralei. 
Bylos sprendimas buvo numatytas Tilžėje
1944 metų liepos 20 dieną, bet tarybinės 
aviacijos bombardavimo metu dingo bylos 
dokumentai ir teismas buvo atidėtas 1945 
m. vasario 15 dienai ir turėjo įvykti Ber
lyne. Ir vėl: per Berlyno bombardavimą
1945 m. vasario 3 dieną dingo atkuriama

byla ir jos pakartotinas atnaujinimas pa
reikalavo naujo termino — buvo skirta 
užbaigti bylą Bayreutt’e 1945 m. birželio 
15 dieną, „tačiau“ — rašo V. Ž. — „ją už
baigė Amerikos kariuomenė užėmusi Bay- 
reutt’ą 1945 m. balandžio 13 dieną. Kali
niai buvo išlaisvinti“.

Ilgiausias kalinimo laikotarpis Land- 
sberge W — nuo 1944 VII.7 iki 1945 m.
l. 27 d. Arch. V. Žemkalnis atsekė į Land- 
Sbergą 1944 m. rugsėjo mėnesį. Čia suor
ganizavo pogrindinę veiklą, pasitelkdamas 
talkininkų. Svarbiausi uždaviniai buvo iš
gauti informacijų apie kalinių padėtį ka
lėjime (Gerichtgefangnis), padėti jiems 
maistu ir stiprinti žiniomis apie sparčiai 
artėjantį hitlerinės Vokietijos žlugimą V. 
Žemkalnis mini savo talkininkus. Pir
miausiai „šlubis“ — karo invalidas, ka
lėjimo prižiūrėtojas; jo dėka buvo suorga
nizuotas drąsus (fantastiškas — rašo V. 
Ž.) pasimatymas su kaliniu prof. Adolfu 
Damušiu prie I. G. Faiben įmonės. Dide
lis drąsa ir tiesiog akrobatiškais žygiais 
pasižymėjo čekų tautybės darbininkas (jo 
pavardės V. Ž. jau neatsimena); jis per 
neveikiantį įmonės kaminą nusileisdavo 
su maistu į patalpą, kur priverstinai dir
bo. lietuvių grupė, vadovaujama chemijos 
V. D. Universiteto profesoriaus Juozo Vė
bros. Prof. A. Damušis ir kitas kalinys — 
agronomas Balys Gaidžiūnas išgavo iš ka
lėjimo raštinės lietuvių kalinių sąrašą, ku
riame šalia pavardžių buvo pažymėta pro
fesija ir amžius. Sąraše be suminėtų A. 
Danušio 36 m., J. Vėbros, 36 m., B. Gai- 
džiūno, 33 m. — Katilius Juozas, teisinin
kas, 42., Bieliukas Bronius, advokatas, 36
m. , Brunius Klemensas, dipl. inž., 38 m., 
Deksnys Jonas, žurnalistas, 30 m., Valiu
lis Jurgis, asistentas (V. D. Univers.,), 26 
m., Žičkus Povilas, tarnautojas, 38 m., mi
ręs kalėjime, Rudokas Juozas, tarnauto
jas, 38 m., Balešis Balys, tarnautojas, 32 
m., Gintautas Romas, karininkas majoras, 
37 m., Kurklietis Izidorius, teisininkas, 36 
m., mirė kalėjime, Žemkalnis Gabrielius, 
...Aušros“ gimnazijos Kaune 7-tos klasės 
mokinys, 15 m., Budginas Bronius, studen
tas (V. D. Univers.,), 27 m., Margelevičius 
Stasys, studentas, 23 m., Mieldažys Jonas, 
darbininkas, 27 m. amžiaus, Kostka Sta
sys, moksleivis, 23 m., Jurkšas Petras, 
studentas, 27 m., Sidaravičius Zenonas, 
tarnautojos, 20 m., Stačiūnas Jonas, tar
nautojas, 24 m., Vasiliauskas , Vaclovas 
tarnautojas, 24 m., Lesauskas Juozas, tar
nautojas, 30 m., Viršila Vytautas, studen
tas (V. D. Univers.,), 19 m., mirė, kritęs 
kelyje iš kalėjimo į darbo stovyklą I. D. 
Farben įmonėje, Pipiras Vladas, studen
tas (V.D. Univers.), 21 m., Puodžiukaitis 
Gediminas, studentas (V.D. Univers.), 24 
m., Ančlokas Vladas, studentas (V.D. Uni
vers.), 25 m.

Kiti V. Žemkalnio talkininkai: vokie
tis, kalėjimo vachmistras, taip pat karo 
invalidas, suteikęs tarp kitko žinių, į 
kurį kalėjimą lietuviai kaliniai buvo išvež
ti iš Landsbergo W 1945 m. I 27 dieną, 
gydytoja dr. Hilda Ostackov, gyvenanti 
VDR (V. Ž. duoda jos tikslų adresą Vei
mare.), dezertyravęs Vermachto leitenan
tas Eidukonis, išvesti priverstiniems dar
bams lietuviai Landsberge W: V. Baltru
šaitis, gyvenantis dabar Kaune, veterina
rijos gydytojas Radvila, darbininkas Ar- 
monas, dirbęs „Sudfaforikwerfc“ įmonėje. 
V. Žemkalnis mini dar Nasvyčių šeimą, 
paaukojusią kaliniams paltį lašinių ir 
puodinę taukų, vokietį stalių, dirbusį įni
rusiems kaliniams (V. Ž. užsakymu) ant
kapių kryžius; gyveno jis Lansbergo W 
priemiestyje už geležinkelio stoties.

Tiek grynai informacinės medžiagos. Ti
kimės anų metų pogrindininko archit. V. 
Žemkalnio dramatiškų nuotykių aprašymo 
ir nuotraukos kalinių Izidoriaus Kurklie
čio ir Gabrieliaus Žemkalnio, kurie drauge 
surakinti buvo evakuojami, su lietuvių 
kalinių grupe iš Lansberg W į Berlyną. 
Gal suras medžiagos ir mūsų bendradar
biai pačiame Gožove.

Straipsnyje „Apie Dievų mišką“ — 
„Aušros“ 1979 m. 3-me numeryje yra pa
staba: „Ne visi yra linkę kalbėti, juo la
biau raštu pasisakyti apie kalinimą hitle
riniuose naikinimuose lageriuose — patiek 
ti žinių apie savo išgyvenimus ir bendro 
pobūdžio patyrimus. Lietuviai, atrodo, 
šiuo atveju yra mažiausiai kalbūs, galbūt 
dėl įgimto santūrumo, bet norėtumėm ti
kėti, kad atliks būtiną ir reikalingą pali
kimo pareigą“, štai ir minimo radinio is
torija paliudija, kad pastaba yra teisinga. 
Iš tikrųjų, pas lietuvius perdaug santūru
mo, jų kuklumas peržengia dorybės ribą 
ir tampa jiems kenksmingu reiškiniu. 
Galbūt Ir susipratimo permaža? O gal ir 
kitos priežastys veikia? Mūsų didžiai ger
biamas aroh. Vytautas Žemkalnis atleis, 
kad suminėsime jo abejonę, 1981 m. lie
pos 23 dienos laiške jis rašo: „Įdomu, ko
kia intencija „Ziemia -Gorzowska“ norėtų 
tą medžiagą panaudoti? Pasvarstykite, ar 
tai būtų tikslinga? Parašykite“. Atsaky
mas: — Reikalinga istorija, istorija yra 
gyvenimo mokykla kartų kartoms, joks 
faktas negali būti istorijai užmirštas, juo
ba tokio mąsto faktas; mums lietuviams 
— Lenkijos piliečiams, einantiems ir len
kų tautos gyvenimo mokyklą, galvoje ne
telpa (kartojame), kad tokius faktus gali 
pasiglemžti užuomarša, kad jie sąmonin
gai ar nesąmoningai yra skiriami nežiniai. 
„Ziemia -Gorzowska“ — kaipo to paties-

Skaitytoją tau&ai LIETUVD
Gerb. p. Redaktoriau,

Š.m. kovo 26 d. „Europos Lietuvyje“ bu 
vo patalpintas Andriaus Laukaičio pasira
šytas straipsnis, pavadintas „Lietuvos Ne
priklausomybės Šventė“. Tame straipsny
je yra neužtarnautai įžeista Chicagos Lie
tuvių Taryba. Kad nebūtų klaidinami Eu
ropoje -gyveną lietuviai, Chicagos Lietuvių 
Taryba savo posėdyje nutarė dėl kai ku
rių straipsnyje iškeltų teigimų pasisakyti.

Autorius A.L. tarp kitko rašo: „Lietu
viai komunistai, čia laisvajame pasaulyje 
pasivadinę pažangiaisiais, žinoma, Sovie
tų Sąjungos įsakymu, niekada nesirūpino 
ir nekovojo dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. (...) Dabar čia JAV, netik jie patys 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį ne
švenčia, bet dar per s-avo agentus kiršina 
patriotus lietuvius tą šventę nešvęsti. O 
jei dar švęsti tai tik vienoje vietoje, tik 
tokioje salėje, kur telpa 1000 žmonių, kaip 
Chieagoje, Maria High School salėje.“

Sekant jau daugelį metų įsigalėjusią 
tradiciją, Chieagoje didįjį Vasario 16 d. 
minėjimą kasmet ruošia Amerikos Lietu
vių Tarybos Chicagos skyrius (Chicagos 
Lietuvių Taryba). ALTos pastangų dėka 
daugeliui lietuvių tremtinių iš stovyklų 
atvykus Amerikon, prieš 30 metu Šie mi
nėjimai būdavo rengiami Ashland audito
rijoje, talpinančioje apie 5000 žmonių. 
Neskaičiuodami nuotolio myliomis ar 
kilometrais, lietuviai suvažiuoda-vo iš 
visų Chicagos apylinkių- ir sausakimšai 
užpildydavo tą didžiulę auditoriją. Reikia 
suprasti tokio didingo dvasinio pakilimo 
reikšmę, koks yra išgyvenamas tokiam di
deliam lietuvių skaičiui minint Nepriklau
somybės šventę vienoje vietoje. Vėliau, 
Marquette Panko apylinkėje pastačius 
modernią (Marijos aukštesnąją mokyklą, 
Vasario 16 d. minėjimai kasmet yra ruo
šiami tos mokyklos salėje, talpinančioje 
apie 1390 žmonių.

Vėlesniais metais įvairios Chicagos lie
tuvių apylinkės pradėjo ruošti atskirus mi 
nėjimus, kas esmėje nėra blogas dalykas. 
Tačiau yra liūdna, kai tose pačiose apylin
kėse, šalia ALTos ruošiamų Vasario 16 d. 
minėjimų, Lietuvių Bendruomenė pradėjo 
ruošti .atskirus minėjimus. Gal -pats -blo
giausias yra tas reiškinys, jog kai k-urios- 
JAV LB apylinkės šį iškilmingą ALTos 
renginį ignoruoja, arba tą pačią dieną 
rengia- atskirus minėjimus. Pavyzdžiui šie 
met bandė tą pačią dieną atskirą minėji
mą suruošti Marquette Parko LB. Tas jos 
sumanymas neįvyko vien dėl, to, jog nie
kas jai tai dienai neišn-uamavo patalpų.

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, 
apie ruošiamą Vasario 16 d. minėjimą Ma
rijos aukšt. m-los auditorijoje, Chicagos 
Lietuvių Taryba skelbė visuose patrioti
niuose Chicagos lietuvių laikraščiuose ir 
liet, radijo valandėlėse, kviesdami minėji
me dalyvauti-, šiemet, po oficialiosios mi
nėjimo dalies sekusioje meninėje dalyje, 
buvo patiektas ypatingai puikus Nepri
klausomybės šventės dvasiai pritaikytas 
muzikos, dainų ir .poezijos montažas, ku
rį atliko „Dainavos“ -ansamblis su 80 da
lyvių sąstatu. Visuomenės ir spaudos at
siliepimai buvo labai palankūs ir šilti.

Toliau A.L. rašo: „Tokią agitaciją ran
dame ne tik komunistų spaudoje, -bet ir 
laikraštyje, po kurios pavadinimu, rašo
ma „Visų lietuvių laikraštis už tautos lais- 
„vę. Tik skaitytojui nesuprantama už ko
kią laisvę, ar už nepriklausomos Lietuvos 
ar kaip Sovietų Sąjunga skelbia, primestą 
jų laisvę“.

Autorius turėtų nurodyti komunistinę 
spaudą, kurioje jis yra skaitęs tą „agita
ciją“ švęsti Marijos -aukšt. m-los salėje, 
nes šmeižtas yra JAV įstatymais baudžia
mas. Autoriaus neva nesusigaudydamas 
„už kokią laisvę“, yra tik pikta insinua
cija ALTai prielankaus dienraščio adresu.

Labai apgailėtina, jog Vasario 16 d. mi
nėjimai mokykliniam jaunimui buvo ruo
šiami atskirai, kaip pav. Jaunimo Centre. 
Ar galima kaltinti ALTą, jei jaunimas 
yra sąmoningai ar nesąmoningai nuo jos 
ruošiamų minėjimų -atitraukiamas? Jau
nimo Centro (Gage Parko) apylin
kėje lietuvių gyvenama, palyginti, ne
daug, ir jaunimą į pamokas ar mi
nėjimus paprastai suvežą tėvai. Au
torius, norėdamas pabrėžti neva didė
lius atstumus tarp Marijos aukšt. m-los ir 
atskirų lietuviškų apylinkių, žymiai pra
silenkia su tiesa. Pav., jis teigia, jog tarp 
Jaunimo Centro ir Marijos m-los yra 5 
mylių arba 7į kilometro atstumas. Tik
rumoje — -tik 1 trys ketvirčiai mylios, ar
ba nepilnai 3 km. Pagal autorių, atstumas 
tarp Brighton Parko apylinkės ir Marijos 
m-los yra 7 mylios arba 10Į km. Tikrumo
je — mažiau 3 mylių arba 5 km.

Toliau- autorius, gal jau pats būdamas 
ant -pensijos amžiaus slenksčio, savo straip 

vardo regiono dienraštis rašo -savo krašto 
Istoriją, nieko neapleisdamas, nieko nenu- 
■tylėdamas, to krašto žmonės su pasidi
džiavimu priima lietuviškuosius faktus 
pas save ir vadina juos „Litwa na Ziemi 
Gorzowskiej“ taip, -kaip red. Zenon Nowo- 
pols-ki savo straipsnyje „Tajemnica lasu 
pod Mysliborzem, cią-g dalszy...“ („Zie
mia -Gorzowska“. Gorzow, 5 czerwca 1981 
r.). 

snyje teigia, jog ALTos suruoštame mi
nėjime Marijos aukšt. m-los salėje daly
vių buvę gal 900, ir tai daugiausia sene
liai, pensininkai. Gi Lemonte, kur minėji
mą suruošė Liet. Bendruomenė, dalyvių 
•buvę taipgi 900, bet visi jauni žmonės-, iš
skyrus kelias dešimtis pensininkų.

Visi būsime anksčiau ar vėliau seni, ir 
senatvė nėra joks žmogaus nusikaltimas 
ar pažeminimas. Reikia tik džiaugtis, jog 
-ir senenio amžiaus lietuviai šitokius minė
jimus lanko ir, nebodami savo kuklių Iš
teklių, dosniomis aukomis paremia Lie
tuvos laisvinimo darbą. Juk tik pensinin
kų ir senesnio amžiaus žmonių nuoširdaus 
pasiaukojimo dėka, mūsų kultūrinė ir po
litinė veikla tebeklesti ir tebebujoj-a. Kal
bant apie minėjimo dalyvių skaičių, mū
sų žiniomis Lemonte atsilankė apie 350 
žmonių, įskaitant programą atlikusį Jau
nimą ir jų -tėvus.

Pagaliau tas -tradicinis dviejų dolerių 
mokestis, dėl kurio autorius rūstin-asi, prie 
įėjimo į Marijos 'au'klšt. m-los minėjimą 
buvo renkamas bent dalinam šventės ren
gimo išlaidų padengimui. Salėje surenka
mos aukos eina Amerikos Lietuvių Tary
bos, kaip laisvinimo veiksnio, veiklos fi
nansavimui.

•Šis A. Laukaičio -neva patriotinis straips 
nis, esmėje yra tik labai tendencingas tie
sos iškraipymas ir prasilenkimas su. esa
mos padėties tikrove. Mes stebimės, jog 
šis straipsnis buvo pa-talplntas -tokiame 
gana aukšto lygio laikraštyje, kaip „Eu
ropos Lietuvis“.

Chicagos Lietuvių Taryba

Red. pastaba: „Europos Lietuvis“ sten
giasi patiekti savo •skaitytojams objekty
vią informaciją. šiuo atveju- redakcija ap
gailestauja, kad Čikagoje vyksta tokie 
dalykai, kuriuos -gėda aprašyti laikraštyje. 

Redakcija yra įsitikinusi, kad mūsų ko
respondentas, parašęs minėtą informaciją, 
tenorėjo nušviesti Čikagoje esančią nenor
malią padėtį, .tikėdamas, kad tuo būdu 
prisidės prie bičiuliškų -santykių puoselė
jimo.

Rašo K. Valteris 

Laisvalaikio 
mąstymai

Į talką Dr. S. Kuzminskui...

Prieš eilę metų girdėdavau Dr. S. Kuz
minsko kalbas DBLS-gos atstovų suvažia
vimuose. Jo kalbos -būdavo suprantamos, 
nuoseklios, pagrįstos ir visada į temą. 
Būdavo įdomu ir malonu paklausyti. Žy
miai vėliau „Europos Lietuvyje“ ėmė 
rodytis jo mėnesiniai „laiškai“ iš Notting- 
ham‘o (Man -daug geriau patiktų jei jo ra
šiniams būtų prasmingesnė, tikslesnė ant
raštė, kaip pav. „Pasaulinių įvykių ap
žvalga“-!). Jei dėl Dr. S. K. kalbų būčiau 
vadinęs jį „auksaburniu“, tai dėl jo „laiš
kų“ turėčiau- vadinti jį „auks-a-plrščiu“, 
bet nedrįstu taip daryti, nes gal jis rašo 
ne pirštais-, o rašoma mašinėle. ... Dr. S. 
K. „laiškai“ yra originalūs, suprantami, 
naudingi ir įdomūs-, nusaką ne tik dabartį, 
bet l-r ateitį! Norėjosi kaip nors „prikibti“ 
prie jo „laiškų“ ir juos -sumenkinti, bet 
nepajėgiau padaryti...

Pagaliau, 1982 m. birželio mėn. 18 die
ną „Europos Lietuvio“ 24 numeryje Dr. 
S.K. savo „laiško“ pradžioje nebe sako 
skaitytojams, bet jau klausia jų .Kokia 
yra karo istorinė prasmė ar funkcija? Ar 
karas yra būtinybė žmonijai gyventi, kaip 
žmogui alsuoti? Jeigu kanas nėra būtiny
bė, o įtik beprasmis žmonių tarpusavis žu- 
-dy-masis, kaip tuo atveju atrodytų šian
dieninis pasaulis, jeigu karų iš viso nebū
tų buvę?“ Aha, tai reiškia, kad -ir Dr. S. 
K. ne viską žino ir leidžia kitiems pridėti 
savo trigrašius prie -savo „laiškų“!

Ak, -tai -svarbūs ir įdomūs klausimai, į 
kuriuos atsakyti tiksliai dar niekas neį
stengė. Mano „geresnioji- pusė“ sakytų, 
kad -bandymas atsakinėti į panašius klau
simus yra „pilstymas iš tuščio -į tuščią“ 
■arba kaip vienas mūsų svečias neseniai 
pasakė „pilstymas iš tuščio į kiaurą“! 
Daug yra -tiesos -tokiame tvirtinime, bet, 
pasidairius pasaulio spaudoj, pasiklausius 
visokių kalbų ir pamokslų, pastebi, visi 
„pilsto iš tuščio į kiaurą“, tikėdamies, kad 
bent dulkelė ar lašelis prilips prie kiauro 
daikto sienos... Dr. S.K. klausimai yra- ge
ra medžiaga mąstymams, meditacijai. 
Ale kokių išvadų beprieitume — jos vi
siems nebus -priimtinos, nes „kiek galvų 
— tiek minčių“; ir ta pati galva -gali pri
eiti skirtingų išvadų keičiantis laikui ir 
žmogaus amžiui.

Šiuo metu (ir t-ik po labai trumpo mąs
tymo!) man virš minėtoji problema atro
do taip: Karas ugdo žmonių pažangą ir 
nustato nugalėtojo pranašumą. Matyt, 
toks jau yra gamtos dėsnis ar pasaulio 
Kūrėjo potvarkis, kad stipresnis išliktų, 
o silpnes-nis žūtų... žmogus -nori karo, nes 
laimėjimas teikia jam pasitenkinimą ir 
medžiagines gėrybes. Panaikinti karą pa
sauly būtų lengva jei valstybių valdyto
jai jo nenorėtų!

Jei karų iš viso nebūtų buvę, tai gal ir 
žmonijos dabar nebebūtų, ypač jei -domi-

RAŠYTOJAS A. BUČYS APIE LIET. 
LITERATŪRĄ

-Gegužės vidury kurortiniame Bledo 
mieste, Jugoslavijoje, įvyko tarptautinis 
rašytojų susitikimas, kuriame dalyvavo 
rašytojas Algimantas Bučys, atvykęs ’iš 
Lietuvos.

Kaip lietuvių literatūros atstovas, A.
Bučys kalbėjo apie lietuvių literatūros 
ilgaamžę sąmoningą kovą, kurios raida ir 
lemtis pastoviai ir skaudžiai buvo susijusi 
-su pačios .tautos egzistencijos istorine al
ternatyva: išliksime ar išnyksime?

PAMINĖTAS ZIGMAS ANGARIETIS
Žymaus liet, komunisto Zigmo Aleksos 

Angariečio 100 metų gimimo sukaktis 
Vilniaus spaudoje buvo paminėta labai 
kukliai-. R. Šarmaitis TIESOJE (VI.24) 
rašė, kad Z. Angariečio tikroji gimimo 
data yra 1882 m. birželio 13 d. Jis „žuvo“ 
1940 m. gegužės 22 d. Maskvoje, nutyli, 
kad jis buvo sušaudytas.

GALĖS GAUTI TEATRO BILIETŲ
Nuo liepos 1 d. Lietuvos teatrams ir 

koncertų salėms įsakyta palikti kasoje 
40% bilietų, kad piliečiai galėtų laisviau 
patekti į -teatrą.

Ligšiol didžioji dalis bilietų buvo -par
duodama pagal įstaigų ir organizacijų už
sakymas. Todėl, pav., Vilniaus teatro ka
soje žmonės bilietų negalėjo -gauti.

LAIŠKAI „TIESOS“ REDAKCIJAI 
PAPRAŠĖME „ASTROJE“ ARBATOS...

Š.m. gegužės 9 d. 14 vai. apsilankėme 
Kauno Laisvės alėjoje esančioje kavinėje 
„Astra“. Išgėrėme po stiklinę arbatos su 
citrina ir paprašėme dar. Jauna padavėja 
atsakė, kad arbatos daugiau neneš, pasiūlė 
ją gerti namuose.

Savo nuomonę apie tokį aptarnavimą 
norėjome išdėstyti pageidavimų knygoje, 
bet nei jos, nei administratorės nebuvo. 
Kas gurkšnojo stiprius alkoholinius gėri
mus, tas čia jautėsi gerai.

Ž. Undraitytė, 
D. Šimkutė, 
J. Jarušaitė 

Šiauliai

KUR ĮSIGYTI DVIRAČIUI DALIŲ?
Nupirkome sūn-ui vaikišką dviratį „Ere

liuką“. Kiek pavažinėjus, prakiuro padan
ga. aplankėme kelis aplinkinius rajonus, 
bet padangos nusipirkti negavome.

šiuo metu labai plačiai propaguojama 
važinėti dviračiais, raginama juos pirkti. 
Dviratis pasitarnauja susisiekimui, spor
tui. Tačiau kyla klausimas: jeigu sugenda, 
kur gauti- jam atsarginių dalių, ypač ka
merų Ir padangų?

J. Kazlauskas
Lazdijai

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ 
VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTYJE

Daug išvažinėjau, bet niekur negavau 
nusipirkti žiedų šuliniams. Sodybiniame 
ūkyje jie labai reikalingi.

E. Paulauskienė 
Kaišiadorių rajonas

Kaimo ūkinių prekių parduotuvėse jau- 
netrūksta grandinių, bet kelinti metai nie 
kur negauname nusipirkti tų grandinių 
sektuikų. Susidėvėjus segtukui, -gerą gran
dinę tenka dėti į kampą ir pirkti naują 
su nesusidėvėjusiu sektuku. Be to, šių 
segtukų spyruoklės turėtų būti stipresnės-.

A. Trakimavičius 
Vilniaus rajonas

BUS DAUGIAU [BIUROKRATŲ
„V. 1.“ -54 nr. buvo išspausdinta kores

pondencija .Triūsui palengvinti“.
Vaisių ir daržovių ūkio ministro pava

duotojas, -sodininkystės ir daržininkystės 
tresto direktorius A. Sruoga -atsakė, kad 
visuose specializuotuose sodininkystės, dar 
žinin-kys-tės ir sėklininkystės tarybiniuose 
ūkiuose įvesta specialisto pareigybė, as
meninio ūkio tvarkymo reikalams. Ūkių 
vadovams nurodyta, kad būtų plečiamas 
bulvių auginimas -bendruose plotuose ir 
-sudarytos sąlygos laikyti gyvulius bei 
paukščius, kad .gyventojams būtų parduo
ta paršelių, paukščių jauniklių, sudary
tos sutartys atliekamam pienui ir gyvu
liams supirkti. Nurodyta, kad ūkio gyven
vietėse prie daugiabučių namų būtų pa
statyta pakankamai- gerų ūkinių pastatų 
gyvuliams ir paukščiams laikyti, kad bū
tų įrengtos ganyklos asmeniniams gyvu
liams.

Kaišiadorių sodininkystės tarybinio 
ūkio administracijai rekomenduota paruoš 
ti projektinę - sąmatinę dokumentaciją 
ūkiniams pastatams statyti ir esamiems 
rekonstruoti, šią dokumentaciją įjungiant 
į statybos planą.

n-uotų religijas draudžiančios dirbtinę žmo 
nių prieauglio kontrolę. Greičiausiai su 
žmonėmis būtų taip, kaip su melėmis vy
no gamyboj... <
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Kronika
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KALENDORIUS 1982 M.
Vn.l7Vni.l Vaikų stovykla, Vasario 16 
d. Gimnazijoje, Huettenfeld, Vokietijoje.
VIL24-31 33iji Skautų Stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Anglijoje.
V». 15-21 2S-oji Europoj Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary'a College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
Tin, 21-23 2-aaia DBLJS Lituanistinis Sa- 
vadtgalia, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
EX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford. DB.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

S.Z.N. — 10.00 sv.
Rochdale lietuviai: D. Banaitis, Mrs. 

Palsikis, č. Navickas, J. Navickas, J. Sas- 
nys ir S. Aleknavičius — po 5 sv., V. Ma- 
tuzas — 2 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
P. Grenda — 3.50 sv., P. Vičas — 3.00 

sv., P. šleideris — 1.50 s v.

„EUROPOS (LIETUVIO“ ATOSTOGOS
Dėl spaustuvės personalo atostogų, EU

ROPOS LIETUVIS rugpjūčio 6 ir 13 d. 
neišeis.

Paskutinis priešatostoginis numeris bus 
spausdinamas liepos 30 d. Visos žinutes 
tam numeriui turi pasiekti redakciją ne
vėliau trečiadienio, liepos 28 d.

ATITAISYMAS
Praėjusiam E.L. numeryje, Londono pa

rapijos klebono jubiliejaus aprašyme, įsi
brovė klaida.

Vaišes suruošė ne Šv. Onos draugijos 
moterys, kaip buvo pasakyta, bet parapi
jos komitetas. Be to. tik taurę, o ne jubi
liejinį pyragą, dovanojo p.p. Leonai.

Londonas
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju sveikinusiems mane 
dvigubos sukakties proga, taip pat minė
jimo rengėjams ir rengėjoms ‘bei visiems 
minėjime dalyvavusiems.

su gilia pagarba
Kun. J. Sakevičius, MIC

SERGA J. IŠEMETA
Birželio mėnesio gale sunkiai širdies 

smūgiu susirgo Juozas Šemeta, Londono 
lietuvių aktyvus veikėjas. Ligonis sveiks
ta King Georg hospital, -Newbury Park 
(rytiniame Londone).

NAUJA ŠEIMA
Birž. 9 d. Lietuvių bažnyčioje Londone 

susituokė Denise Ona Menkutė su Petru 
Jonu Gaston. Jaunoji yra Antano Jurgio 
ir Elenos Morkų dukrelė ir daug nusipel- 
nusios lietuvių kolonijos Adomo ir Onos 
Liekų dukraitė. Jungtuves palaimino sve
čias iš Amerikos kun. Vincentas Meškė
nas. — Linkėtina jauniesiems aktyviai 
įsijungti i lietuvių koloniją ir tęsti savo 
senelių bei tėvų darbą.

IŠVYKO KUN. V. MEŠKĖNAS
Pakeliui į JAV liepos 6 d. išvyko tį Vo

kietiją ir vėliau į Romą kun. Vincentas 
Meškėnas, kuris čia pavadavo kun. J. Sa- 
kevičių. Svečias aplankė vysk. A. Deksnį 
Vokietijoje, o vėliau Lietuvių kolegiją Ro
moje.

Drauge su juo išvyko jo ilgametė gera
darė June Schreiber.

MIRĖ V. JURGELAITIS
Birželio 2 d. pietų Anglijoje mirė V. 

Jurgelaitis, gimęs prieš 58 metus Vilkaviš
kyje.

Palaidotas Guilfordo kapinėse.

LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI
Atvykęs iš Belgijos, Lietuvių Namuose 

lankėsi inž. Andrius Miknevičius su žmo
na. Jis yra kalnų inžinierius, baigęs stu
dijas Bruselyje ir ilgą laiką dirbęs kasyk
lose Kata-ngoje, Belgijos Kongo.

Liet. Namuose inž. Miknevičius įsigijo 
Lietuvos Istoriją ir susipažino su liet, 
veikla D. Britanijoje.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. nė coli. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

Bradfordas
PUSMETINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Pusmetinis „Vyčio“ klubo narių susi

rinkimas liepos 25 d., sekmadieni, 2.30 
vai. p.p.

Dienotvarkėje pranešimai ir ateities 
darbų svarstymas.

Kviečiami visi nariai dalyvauti.
„Vyčio“ klubo Valdyba

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Išvežtųjų minėjime, birželio 26 d., pa

skaitininke A. Giedraitienė, iš kaimyninio 
Halifax©, priminė išvežtųjų -ar buvusių 
išvežimui surinktų ir jau vagonuose už
kaltų tautiečių Šiurpus pergyvenimus. 
Tris dienas enkavedistai gaudė visame 
krašte nekaltus darbininkus, ūkininkus, 
mokytojus, tarnautojus ir užkalę gyvuli
niuose vagonuose gabeno į Sibirą ar kitas 
tolimas vietoves. Vyrus atskyrė nuo žmo
nių, vaikus nuo tėvų. Atėmė visą pasiim
tą turtelį, maistą Ir net drabužius. Buvo 
grąsinama sušaudymu, jei kas bandytų 
pasiskųsti. Netekome apie 600 tūkstančių 
lietuvių. Aukštas komunistų pareigūnas, 
tada prasitarė: Bus Lietuva be lietuvių.

Apie tas -siaubo dienas, pasmerktųjų 
kančias ir mirtį, dabar jau turime daug 
literatūros, bet ir dabar tos kančios tebe
sitęsia. Ar galime nukentėjusiems padė
ti? — -klausė pati prelegentė. — Taip! ir 
būtinai reikia! Tai galima materialiai pa
darytis per Tautinės Paramos Fondą ir 
reikia nuolat kelti okupantų nusikaltimus. 
Turime mes patys būti vieningi. Mūsų tiks 
las Tėvynės Laisvė ir tam tikslui pasiekti 
reikia nepailstančių pastangų ir aukų. Sa
vo dvasioje įsipareigoti Ir įsipareigojimą 
vykdykime! — baigė prelegentė.

Vietinis vyrų sikstetas: J. Adamonis. S. 
‘Budrys, V. Gurevičius, K. Karalius ir J. 
Bugenis, P. Vasio diriguojamas, padaina
vo 6 -dainas, daugumoje naujai paruoštas. 
Bendrai sugiedota „Marija, Marija“.

Bet minėjimo programa tuo nesibaigė. 
Manchesterio LR irF vieneto šulai: K. 
Steponavičius, Virbickas ir Bernatavičius, 
pakviesti, -atsigabeno savo susuktas fil
mas ir parodė .televizijos ekrane. Aišku, 
neparodė visas, tik dalis iš Bradfordo „Vy
čio“ klubo 25 m. jubiliejaus ir iš sąskry
džio -Manchestery. Vienetas, be abejo, dir
ba didį darbą, užfiksuodamas įvykius, as
menis ii- kalbas savo filmuose. Tos filmos 
bus istorinis dokumentas apie lietuvių 
veiklą Didž. Britanijoje. Vienetą reikia 
paremti Ir pasikviesti, tai mūsų visų pa
reiga, o vienetas pasistengs parinkti, kas 
ir kada mums rodytina, o pasirinkimo jie 
turi daug!

Antra minėjime staigmena, .tai p. Popi- 
klenės, iš Derbio, rankdarbių parodėlė. 
Daugumoje dirbtiniai kiaušinio pavidalo, 
bet... bet ne Velykų margučiai! Darbe
liams panaudoti tik kiaušinių lukštai ir 
kas nematė, nepatikės, kad kiekvienas eks 
penatas skirtingas ir tikrai meniškai pa
darytas. Parodėlę lankiusieji tikrai buvo 
nustebinti, p. Popikienės talentu!

Prelegentai p. A. Giedraitienei įteikta 
kukli puokštė ir padėkota gausiems minė
jimo dalyviams ir dainininkams. O p. Po- 
pikienė „Vyčio“ klubui padovanojo savo 
darbo Vytį!

Ta proga surinkta Tautinės Paramos 
Fondui 73 sv. A-tas B.

Gloucesteris
A.A. AGOTA VILIMIENĖ

Birželio 29 d. -Gloucesteryje po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Agota Vilimienė. Vie
tos lietuviai ir kitataučiai, pažinoję velio
nę, -liepos 2 d. palydėjo ją į amžino poilsio 
vietą Coney Hill kapinėse.

Gimusi 1914 m. birželio 20 dieną Kilinin 
kų km., Pajaunio vis., Vilkaviškio apskr., 
mažažemio ūkininko didelėje šeimoje, jau 
na Agota nuo pat vaikystės tarnavo pas 
-ūkininkus. 1944 m. vasarą, kai vokiečiai 
pralaimėję mūšius Rusijoje -traukėsi-, Ago 
ta su kitais lietuviais, -buvo vokiečių prie
varta nugabenta ant Lietuvos — Rytprū
sių rubežiiaus ginybo® apkasų kasti. Vė
liau buvo evakuota į Vokietijos glumą.

Po karo gyveno D.P. stovyklose V. Vo
kietijoje. Į Angliją 'atvyko 1947 m. ir bu
vo įdarbinta vienoje Bristolio miesto li
goninėje. Ištekėjusi, persikėlė gyventi pas 
vyrą i Gloucester miestą. j

Daugiau kaip trisdešimt metų čia išgy
venusi, sunkiai savo fiziniu darbu turėjo 
užsidirbti sau ir šeimai pragyvenimą. 
Nors materialiai buvo ne turtuolė, bet De
vas ją apdovanojo dideliu turtu — gera 
širdimi ir gilia artimo meile. Jos namų 
durys visiems buvo .atidarytos ir kiekvie
nas jos namuose buvo pavaišintas. Kiek
vienas DBLS-gos Gloucester!© Stroudo 
skyriaus lietuvių surengtas minėjimas ar 
pobūvis, Jos darbu buvo paremtas. Liuos- 
laikiu lankė ne tik Gloucesterio, bet ir 
Stroudo lietuvius. Ligonius lankydama, 
savo švelnia motiniška meile juos dvasi
niai stiprino. Kiekvieną mirusį tautietį į 
amžiną poilsio vėtą lydėjo. Atėjusi į vie
tos kapines, savo mirusių tautiečių kapus 
papuošdavo gėlėmis ir 'apsodindavo žalio
mis rūtomis.

Brangi Agota, žiauri mirtis išplėšė Ta
ve iš mūsų tarpo, palikdama mūsų gyvųjų 
tarpe didėlę spragą, kurios niekais neuž
pildys. Palydėję Tave į šią amžino poilsio 

vietą, -užberdaml nors ir negimtojo krašto 
žemės, meldžiame Aukščiausiąjį, kad Jo 
amžinoji šviesa amžinai- Tau šviestų.

A.A. Agota Vilimienė paliko giliame liū
desyje savo vyrą Joną Vilimą, dabartinį 
DBLS Gloucester - Stroud skyriaus vice
pirmininką, ir dvi gražiai išauklėtas ir 
išmokslintas dukteris, Oną ir Veroniką.

Ilsėkis ramybėje, Agota. A.V.

Manchesteris
DARIAUS IR (GIRĖNO MINĖJIMAS
L.K.V.S, „Ramovė“ liepos 17 dieną 6 

vai. vakaro Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klube rengia Dariaus ir Girėno minėjimą 
su įvairia programa.

Kviečiame atsilankyti visus.
Skyriaus valdyba

Wolverhamptonas
LINKSMA VAKARONĖ

Liepos 10 d. beveik iš visų vidurio Ang
lijos miestų suvažiavę tautiečiai maloniai 
ir turiningai paminėjo mūsų patriotus — 
lakūnus Dailų ir Girėną. Po įspūdingos p. 
Rimanto Šovo-s paskaitos visus džiugino 
solistė Vida -Gasiperienė ir jos vedamas. 
Gintaro choras. Dainininkai savo gerais 
balsais, gražiomis dainomis ir jumoristi
niais duetais maloniai nuteikė publiką. 
Visų veidai spindėjo džugesiu, gal dar ir 
-todėl kad oras pasitaikė labai saulėtas, 
Anglijoje neper-d agniausiai būna.

Šiuo skyriaus Valdyba nori išreikšti pa
dėką visiems prisidėjusioms prie vakaro 
pasisekimo. Visiems svečiams ir ekskursi
jų vadov-ams iš toli -atvykusieims. P. Vidai 
Gasperfenei už davimą -geros ir ilgos — 
bet neperilgos — programos, p. Marytei 
Gelvinausikienei- ir p. Kukėtai už atveži
mą savo „atžalyno“, kurie mums gražiai 
pašoko. Vietinėms šeimininkėms ponioms 
Hilda1! ir Marytei už pasirūpinimą maisto 
ir karštos kavutės, p. Janinai Narbutienei 
-už sėkmingai ir pelningai pravestą loteri
ją, į ką buvo įdėta daug darbo. Taipgi 
svečiams iš Lietuvos kurie praleido su, 
mumis vakarą. Tik -buvo liūdna kad die
ną prieš -tai palaidojom mūsų veiklų lie
tuvį, buvusį DBLS-gos vicepirmininką 
Vladą Narbutą. G. Kaminskienė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Leeds — liepos 18 d., 12.30 vai., Holy Ro

sary bažn., Chapeltown Rd.
Mančesteryje — liepos 25 d., 12.30 vai.
Nottlnghame — liepos 18 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derby — liepos 18 d., 14 vai., Bridge Gate.
Birniinghaine — liepos 18 d., 18 vai., 19 

Park Rd., Moseley.
Nottingham© — liepos 25 d.. 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Leicesteryje — liepos 25 d., 14 vai., Švč. 

Širdyje.
Nottingham© — rugpjūčio 1 d., 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Nottingham© — rugpjūčio 8 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Derbyje — rugpjūčio 8 d., vietoj rugpjū

čio 15 d„ 14 vai., Bridge Gate.

Liet. Sodyba
SKAUTŲ STOVYKLOS LAUŽAS

-Skautų vadovybė maloniai kviečia vi
sus tautiečius dalyvauti skautų vasaros 
stovyklos, vykstančios Lietuvių Sodyboje, 
uždarymo iškilmėse liepos 31 -d., šešta
dienį, 3 v-al. p.p.

DBLS Derbio skyrius ruošia ekskursiją 
į uždarymo iškilmes ir skautų laužą. Kvie
čiami ir kiti!

Skautiškuoju keliu
STOVYKLOS AUKOS

.. .Mančesteris
Mančesterio -apylinkės lietuviai ir klu

bas buvo, yra ir liks, šviečiantis švyturys 
išeivijos’ padangėje.

Tenai, su kan. V. Kamaičiu priešakyje, 
koordinuojama visų lietuvių organizacijų 
veikla. Mančesteryje veikia daug organi
zacijų: L.K.V.S „Ramovė“ su K. Muraus
ku, ilgamečiu pirmininku; DBLS skyrius, 
jau ilgus metus vedamas A. Jaloveoko; St. 
Lauruvėno redaguojamas ir Kultūrinio 
Ratelio leidžiamas A.L. Biuletenis; V. Ber 
natavičiau-s vedamas Filatelistų Draugijos 
skyrius. Ilgus metus VI. Kupstys reiškiasi 
įvairiausiose organizacijose, klubo valdy
boje, skautų tėvų k omiteto valdyboje, .ir 
t.t.

s. A. Jakimavičius, dainos mylėtojas, ve 
dejas ir skautų vienetų vadov-as. Tenai 
veikia sumaniai ir 'gražiai, kiekviename 
lietuviškame subuvime, darbais ir nuošir
dumu -pasireiškianti Moterų Draugija, ku
rios -narių būrelis dinba kaip bitelės...

Tenai, Lietuvių klubo jaukiosios patal
pos priglaudžia skautų įvairiausius subu
vimus ir posėdžius, kiekvieną atsilankantį 
nuoširdžiai -globodami, vaišindami, ir pa
remdami.

Skautiškos idėjos rėmėjai.: D. Jelinskas, 
Alb. Miliūnas, K. Murauskas ir dauguma 
kitų, kurių pavardes paminėti, tektų už
pildyti kelis popierio lapus, visuomet ne
gaili nuoširdumo, padrąsinančių -žodžių ir 
paramos. Visa tai kiekvienas Lietuvių 
klubą lankantis patyrė. O, baro tarnauto
jai Alb. B. Rimeikiai, visus mandagiai ap
tarnauja.

Dabartinis klubo valdybos pirm. Povi
las Padvoi-skis — puikus jaunuolis ir su
prantantis jaunimo organizacijas, (pagar
ba tėvams), ir skautas vytis J. Verbickas 
—klubo sekretorius, kiekvieną apsilankan
tį sutinka, globoja, vaišina ir remia, o 
Ank. Podvoiskis, korespondencijoms mar
gina „E. Lietuvio“ lapus. Pagarba ir pa
dėka visiems.

Skautas vytis J. Verbickas, Lietuvių 
klubo sekretorius įteikdamas ps. Irenai 
Gerdžiūnienei klubo valdybos skirtą pa
ramą rašo: „klubo valdyba, įvertindama 
Jūsų pastangas ir darbą skauitaujančiam 
jaunimui ir stovyklų organizavimui, ski
ria dvidešimt penkius sv., (25.00 sv.) skau 
tų -vasaros stovyklai paremti. Pats būda
mas skautas- vytis (J. Verbickas) žinau 
ką reiškia tarnauti Dievui, Tėvynei; Arti
mui!

Klubo valdybai ir nariams išreiškia
mas nuoširdus, didelis ir skautiškas ačiū.

Leicester
Skautiškos idėjos rėmėjas K. Kutka, pri 

siųsdamas auką, rašo: siunčiu jums de
šimtį svarų (10.00 s v.) skautų stovyklai 
paremti ir linkiu jums geros vilties ir sėk
mės visuose darbuose. Mielam K. K. Kut- 
kai išreiškiame uoširdų ir skautišką AČIŪ.

v.S. J. Maslauskas
LSB Europos Rajono Vadeiva

Vokietija
JONINĖS VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Penktadienis — birželio 25 -d. Vasario 

1'6 gimnazijoje vyksta paskutinieji pasi
ruošimai Joninių šv-entei. Lietuvių darbo 
kuopos vyrai -atvažiuoja ir sustato tris di
deles palapines gimnazijos panke. -Moki
niai suneša -suolus ir stalus. Virtuvėje mo
terys kepa pyragus ir lašini-uočius. Parke 
dar reikia prijungti garsiakalbius ir lem
pas -apšvietimui, mokyklos pastate išsta
tyti mokinių ir mokytojų meno kūrinius, 
o tuo tarpu jau pradeda- suvažiuoti pir
mieji svečiai iš Muencheno, Salzgiterio, 
Bremeno... Gimnazija tikisi, kad Joninėse 
dalyvaus 300 žmonių. Bedirbant tenka pa
sižiūrėti į dangų, kuris yra vienos spalvos 
— pilkos ir štai bežiūrint pradeda lyti. 
Bet Joninės -tik rytoj, vieni kitus raminam.

šeštadienis — birželio 26 d. Ir vėl tas 
pilkas-, liūdnai atrodantis dangus. Reika
lui esant Jonines teks švęsti pilies salėje 
ir gimnazijos valgykloje, bet dar nepasi- 
duodam. 2 vai. po pietų įvyksta gimnazi
jos mokinių tėvų susirinkimas. Šia proga 
tėvų komitetas atsisveikina su gimnazijos 
direktorium Jonu Kavaliūnu, kuris vasa
rą grįžta atgal į Ameriką. Tėvų komiteto 
pirmininkas R. Bitaut-a-s įteikia direktoriui 
varinę lėkštę, kurioje matosi Lietuviška 
šokėjų porelė. Visų -tėvų vardu, R. Bita-u- 
tas dėkoja J. Kavaliūnui už dviejų metų 
direktoriavimą — darbas, kuris pareika
lavo daug energijos, kantrybės ir pasiau
kojimo. Tėvams pristatomas naujas Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius Andrius Šmi 
tas.

Tuo tarpu palapinėse darbininkai skuba 
sustatyti savo prekes. Vienoje palapinėje 
parda-vinės įvairiausius gėrimus ir keps-
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STUDIJŲ SAVAITĖ

St. Mary's College 
Strawberry Hill 

Twickenham TW1 4SX
Rugpjūčio 15 <1. — rugpjūčio 21 d.

STUDIJŲ SAVAITĖS DIENOTVARKĖ 
Sekmadienis, rugp. 15 d.
Vakarienė ir susipažinimas.
Pirmadienis, rugp. 16 d.
10 vai. ryt. dr. Vincas Natkevičius (Vo

kietija).
„Maironis gyvenime ir -patriotinėje ly

rikoje.
8 vai. vak. Izaokas Kaplanas (Olandija) 

-pristatys olandų choro DAINA lietuviškų 
dainų koncertą juostelėse.

Antradienis, rugp. 17 d.
10 v-al. r. dr. Aleksandras Štromas (D. 

Britanija)
„Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Są

jungą, istorijos ir teisės požiūriu“.
2.30 vai. p.p. dr. Stasys Kuzminskas 

(D. Britanija).
„Nauji politiniai posūkiai pasaulyje“.
8 vai. vak. Vilko atstovas.
Trečiadienis, rugp. 18 d.
10 v-al. r. dr. Kajetonas Čeginskas (Vo

kietija)
„Kronikos dešimtmetis“.
Po pietų ekskursija ‘į Londoną ir vaka

rienė Lietuvių Namuose.
Ketvirtadienis, rugp. 19 d.
10 vai. r. kun. Augustinas Ruibikas (Vo

kietija)
„Ar yra velnias (pikto problema teolo

gijoje)“.
2.30 vai p.p. Europos Lietuvių Bendruo

menių valdybų posėdis.
8 vai. vak. Violetos Rakauskaitės kon

certas.
Penktadienis, rugp. 20 d.
10 vai. r. Stasys Lozoraitis, jun. (Itali

ja)
2.30 vai. p.p. dr. Aleksandras Štromas 

D. Britanija)
„Tarptautinis Lietuvos statusas“.
8 vai. v.ak. iškilminga vakarienė.
šeštadienis, rugp. 21 d.
10 vai. r. PLB-nės valdybos atstovas.
8 vai. vak. Tėvynės valandėlė skirta Mai 

ron'iui prisiminti. Ją pravesti yra pakvies
ta Eglė Juodvalkė (Vokietija).
...Sekmadienis, rugp. 22 d.

11 vai. r. Studijų Savaitės įvertinimas 
ir kitų metų Stud jų Savaitė.

1 vai. pietūs. Skirstomės.

Studijų Savaitės (Komitetas
Lithuanian (House

2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT

nius, kitoje bus kavinė o dar kitoj loteri
ja. Gimnazijos kiemas j-au perpildytas 
mašinom. Svečiai aplanko gimnazijos pa
state (įrengtą mokinių ir mokytojų Jūratės 
Lemkien-ės, Alfonso -Krivicko ir Edmundo 
Kaciucevičiaus meno parodą.

4 vai. visi renkasi prie mokyklos laiptų 
-ant kurių tėv. A. Bernatonis atnašauja 
šv. Mišias. Debesys prasisklaido Ir pasiro
do saulė. Po Šv. Mišių visi nueina į gim-na 
zijos parką, kur -direktorius J. Kavaliūnas 
oficialiai -atidaro Jonines. Mokyt. A. Kri
vickas ir kun. Fr. Skėrys svečiams paaiš
kina Joninių reikšmę bei jos tradicijas. 
Mokyt. J. Vaič-iiulaitytės vadovaujama tau 
tlinių šokių grupė sušoka tris šokius. A. 
Krivickas praveda įvairius žaidimus — 
varžybas, kuriose dalyvauja mokiniai, jų 
•tėvai, -svečiai ir net kunigai.

Palapinėse darbininkai vos spėja aptar
nauti visus ištroškusius ‘bei išalkusius sve
čius. Gimnazijos mokiniai pardavinėja, sa
vo laikraštėlį, o Vokietijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga platina dainorėlį, kurį tik 
tą pačią dieną -parsivežė iš spaustuvės. 
Dainorėl-is pavadintas „Subatos Vakarėlį“ 
ir jame 110 lietuviškų dainų su gaidom 
ir tekstais.

Į Jonines atvyksta ir Vokietijos parla
mento -narys dr. C. O. Lenz, -apskrities val
dybos vicepirmininkas dr. C. Wolf ir visa 
eilė -apskrities ir miesto tarybos n-arių.

Starkenibungo dūdų orkestras atlieka 
publikai programą. Gimnazijos tautinių 
šokių -grupė vėl pasirodo su- keliais šokiais. 
-Pilies salėje vyksta šokiai, kuriems -groja 
gimnazijos kaimynas E. Rhein. Sutemus, 
apie 11 vai. vakaro apšviečiama pilis, ku
rios bokštą puošia Lietuvos ir Vokietijos 
trispalvės. Užkuriamas -laužas ir visi pra
deda dainuoti. Gimnazijos skautai praveda 
programą ir -tuo metu atkeliauja lietus. 
Kaikurie bėga į -palapines, bet daugumas 
spėja nubėgti į pilies salę. Salė perpildyta, 
bet kaip nors atsiranda vietos šokimui; 
Visi linksminasi iki 3 vai. ryto.

Joninėse dalyvavo virš 50 žmonių, iš jų 
gera šimtinė buvusių Vasario 16 Gimnazi
jos mokinių.

Ši Joninių šventė vėl tapo įrodymu, kad 
Vasario 16 Gimnazija yra visos Vokietijos 
lietuvių centras.

M. Dambriūnaitė-šmitienė
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