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EUROPOS PARLAMENTE
EUROPOS PARLAMENTO 

REZOLIUCIJOS PROJEKTAS APIE
PADĖTĮ PABALTIJYJE

Europos Parlamento .politinė komisija 
savo 1982 m. balandžio 28—30 d.d. posė
dyje svarstė pranešėjo, Otto von Habsburg 
paruostą pranešimą apie padėtį Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje ir priėmė jame pa
siūlytą šį rezoliucijos projektą:

Europos Parlamentas
— priėmęs dėmesin 1979 m. balandžio 

13 d. bendrą pareiškimą, kuriame 45 Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiai ragina 
Jungtines Tautas pripažinti Pabaltijo tau
tų teisę apsispręsti, būti nepriklausomo
mis ir reikalauti plebiscito šiuo reikalu,

— susipažinęs su Helsinkyje Įvykusios 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos baigiamojo akto aštuntuo
ju straipsniu, kuris sudaro pagrindą tau
tų apsisprendimo teisei ir jų teisei visiš
kai laisvai (kada ir kaip jos ras tinkama) 
nustatyti savo vidaus ir užsienio politinę 
padėtį,

— kreipdamasis dėmesį į faktą, kad So
vietų Sąjunga 1940 metais okupavo šias 
iki tol nepriklausomas ir neutralias vals
tybes, kad ji tai padarė pasiremdama Mo 
iotovo - Ribbentropo paktu, ir kad ta oku
pacija sebesitęsia ir dabar,

— 'susipažinęs su pasiūlymu priimti re
zoliuciją apie padėtį Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje (Doc. 1-777/80),

— susipažinęs su politinės komisijos 
pranešimu,

1. ragina Europos Bendruomenės vals
tybių užsienio reikalų ministrus, kurte 
dalyvauja Europos politinio bendradarbia
vimo veikloje, susitarti dėl bendro teigia
mo nusistatymo 1979 m. Jungtinėms Tau- 
toms padaryto pranėš'limo atžvilgiu.

2. Siūlo Pabaltijo valstybių klausimą 
pateikti Jungtinių Tautų dekolonizacijos 
komisijai.

3. Išreiškia nuomonę, kad Helsinkio baig 
minio akto vykdymą tikrinančios konfe
rencijos atkreiptų dėmesį į tų tautų sun
kią padėtį.

4. išreiškia viltį, kad užsienio reikalų 
ministrai nedvejotų paremti 'įgyvendini
mą, liečiančių jų valdymosi formą, kurios 
šios tautos siekia.

5. įpareigoja savo pirmininką perduoti 
šią rezoliuciją Europos Bendruomenės 
valstybių užsienių reikalų ministrams, ku 
rie susitinka Europos politinio bendradar
biavimo rėmuose, ir Europos Bendruome
nės valstybių vyriausybėms. (Elta)

VLIKO PIRMININKAS LANKĖSI 
AUSTRALIJOJE

VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis su 
žmona birželio mėn. 10-25 dienomis lan
kėsi Australijoje, kur juos šiltai sutiko 
vietiniai lietuviai. Dr. Bobelis padarė 
pranešimus lietuviams, taipgi latviams ir 
estams, Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėju- 
je.

Birželio 13 d. Bobelis pasakė kalbą pa- 
baltiečių suruoštame birželio 'įvykių minė 
jime, kuris lįvyko Adelaidės miesto rotu
šėje. Pasiremdamas citatomis iš doku
mentų, jis tvirtino, jog pasaulis vis dau
giau prisimena Lietuvą ir išreiškė savo 
įsitikinimą, kad Lietuvos okupacija nebus 
pripažinta ir ateityje. Gausiam Adelaidės 
lietuvių būriui, birželio 14 d. susirinku
siam Adelaidės Lietuvių Namuose, dr. 
Bobelis kalbėjo apie VLIKO veiklą bei 
tarptautinių .įvykių raidą ir atsakinėjo į 
klausimus. Išsamiai buvo paliesti VLIKO 
ir LB santykiai. Po pranešimo įvykusioje 
rinkliavoje buvo suaukota graži suma Tau 
tos Fondui.

... TELEVIZIJOJE APIE LIETUVĄ
Rugsėjo 8 dieną Britų televizijoje ITW 

buvo rodomas sovietų propagandinis fil
mas apie Lietuvą.

Specialiai užsieniui pagamintas filmas, 
kurio rodymas užtruko 50 min., pavaizda
vo „laimingą“ Lietuvą, kuri 1940 m. buvo 
įjungta be referendumo iį Sov. Sąjungą. 
Žiūrovai buvo įtikinami, -jog tradiciniai 
katalikiška lietuvių tauta turi pilną laisvę 
praktikuoti savo religiją.

ŽUVO LĖKTUVO KATASTROFOJE
Rugpjūčio 28 d. Hamburge į Elbės upę 

nukrito privatus „Cessna F150" lėktuvas, 
kuriuo skrido du jaunuoliai: Valdemaras 
Masidlauskas ir jo mokyklos draugas 
Haus Joachim F.

V. Masidlauskas ruošėsi studijuoti odon 
toiogiją ir buvo mėgėjas sklandytojas ir 
išlaikęs piloto egzaminus. Dėl nelaimingo 
atsitikimo yna nuliūdę jaunuolio tėvai Al
ma ir Kostas Masidlauskai, gyv. Hambur
ge.

Šveicarija
UŽPUOLĖ LENKIJOS (AMBASADĄ 

BERNE
Ginkluoti vyrai, kurie buvo pasisakę 

esą „Lenkų revoliucinės krašto armijos“ 
nariai, rugsėjo 6 dieną okupavo Lenkijos 
ambasados Berne, Šveicarijos, rūmus ir 
sulaikė 13 įkaitų. Jie pasakė susprogdin
sią rūmus, jeigu Lenkijos vyriausybė 48 
valandų laikotarpyje nepatenkins jų rei
kalavimų.

Šveicarijos policijai jie pasakė, kad iš 
Lenkijos vyriausybės jie reikalauja panai
kinti Lenkijoje karo stovį, paleisti' Visus 
politinius kalinius, uždaryti internuotų
jų stovyklas ir sustabdyti represijas prieš 
Lenkijos gyventojus.

Šveicarijos antiteroristinės vienetas, ku
riam vadovauja teisingumo ir policijos mi 
nistras K. Furgler, apsupo ambasados rū
mus ir sodą, kuris yra diplomatų kvarta
le Šveicarijos sostinėje.

Lenkijos ambasados rūmai buvo užtarti 
be jokio pasipriešinimo ir niekas nebuvo 
sužeistas. Policija palaiko telefoninį ryšį 
su užpuolikais.

AMBASADOS OKUPACIJOS GALAS
Rugsėjo 9 d. Šveicarijos policija įsiver

žė į Lenkijos ambasadą ir suėmė keturis 
lenkus, kurie buvo „okupavę“ rūmus ir 
laikė įkaitus. Tuo laiku rūmuose buvo li
kę tik penki ambasados pareigūnai, nes 
moterys buvo išleistos anksčiau per 73 va
landas trukusią okupaciją.

LENKAI PAGERBĖ ŽUVUSIUS
Sekmadienį, rugsėjo 5 d. Lubino bažny

čioje buvo atlaikytos mišios už darbinin
kus, kuriuos Lenkijos milicininkai nušovė 
per Solidarumo demonstracijas, įvykusias 
prieš kelias dienas. Du darbininkai žuvo 
Lubine ir vienas Wroclawe. Apie 4000 da
lyvavo pamaldose.

Mieste buvo išplatinta Solidarumo at
sišaukimai, kuriuose buvo pasakyta: „Rug 
pjūčio 31 d. buvo didelis moralinis laimė
jimas. Jis parodė pasauliui, kad mūsų 
pasišventimas tokioms vertybėms, kaip 
laisvė ir socialinis teisingumas, yra stip
resnis negu baimė aklos ir kietaširdės vai 
džios.

Karinei valdžiai paskelbus, kad keturi 
Lenkijos disidentai, vadovavę KOR sąjū
džiui, bus teisiami už sąmokslą nuversti 
valdžią, — buvusi to sąjūdžio narė Anka 
Kowalska pasakė Reuterio koresponden
tui: „KOR niekad neragino imtis smurto 
priemonių, ar organizuoti antivalstybinės 
demonstracijas, ar naudoti jėgą“. Atvirkš
čiai, ta organizacija bandė raminti žmones.

MERGŲ (DARBAS DUJOTIEKIO 
STATYBOJE

Vak. Vokietijos spauda jau ilgesnį lai
ka rašo apie politinių kalinių naudojimą 
Sibiro dujdkiekio statyboje ir raginai dėl 
to protestuoti.

Panašias mintis kelia ir žinomas britų 
žurnalistas Brian Crozier, turįs nuolatinę 
skiltį įtakingame Londono dienraštyje The 
TIMES.

Rugsėjo 7 d. numeryje jis sako, kad ru
sai numato panaudoti toje statyboje pusę 
milijono Vietnamio politinių kalinių, ku
rie daugumoje buvo to krašto politinis eli
tas, kuris buvo sugrūstas į darbo stovyk
las po 1975 m. komunistų invazijos. Tie 
kaliniai turi atidirbti už sovietų karo pa
galbą, teiktą komunistams Vietnamio ka
ro metu.

Turint omenyje, kad tiems politiniams 
kaliniams bus mokamas labai mažas atly
ginimas, yra pagrindo vadinti juos pri
verčiamųjų darbų darbininkais, kas mažai 
skiriasi nuo vergų darbo. Tuo labiau, ikad 
jie yra perkelti iš tropinio klimato zonos 
į nuolatinio šalčio zoną Sibire.

Šalia Vietnamiečių, prie dujokiekio sta
tybos šiuo metu dirba apie 110 tūkstančių 
sovietų kalinių, iš kurių 10 000 politinių 
kalinių. Daugumas tarp pastarųjų yra nu
sidėję siekdami įgyvendinti Helsinkio su
tarimus. Tarp jų yra tarptautiniai žinomas 
psichiatras Semion Glusman, Ukrainos ra
šytojas Sinow Krasiwski, lietuvis Julius 
Sasnauskas (m.p.), žmogaus teisių gynė
jas Juri Grimm, du babtistų dvasiškiai 
Vladimir Manaus ir Aleksander Usatiuk 
ir kiti.

Tų disidentij bylą ginti yra pasiėmusi 
Frankfurte veikianti žmogaus teisių drau 
gija. Tos byilos neturėtų ignoruoti Vakarų 
valstybės, kurios yra įsivėdusios į ginčą 
su JAV vyriausybe dėl įrengimų minėtam 
dujotiekiui pristatymo Sov. Sąjungai, — 
sako minėtas straipsnis.

VID. RYTAI
ARABAI (PASISAKĖ UŽ TAIKĄ

Rugsėjo 9 d. Arabų kraštų lyderių kon
ferencija Fez mieste, Maroke, pasisakė 
už teisę visoms Vid. Rytų valstybėms gy
venti taikoje, matomai, įskaitant ir Izrae
lį. Konferencija taip pat pasisakė už ne
priklausomą Palestinos valstybei su sosti
ne Jeruzalėje.

SOVIETŲ PAŽIŪRA Į ŠVEDIJOS 
NEUTRALUMĄ

Prez. Brežnevo patarėjas užsienio politi
kos klausimais Geongij Arbatov, atvykęs 
į Švediją paskaitų ciklui, pasakė verslinin 
kų susirinkime, kad Švedija turės atsisa
kyti savo neutralumo politikos.

Jis pasakė, kad „branduolinių ginklų 
amžiuje neįmanoma Švedijai likti neutra
lia valstybe“. Antrojo pasaulinio karo 
metu kai kurios valstybės galėjo likti ne- 
U'tralės, nekenkdamos kaimynams, 'bet „to 
kia politinė linija bus neįmanoma bran
duolinio karo atveju“, — pasakė Arbatov.

SUIMTAS ŠACHMATININKAS
Maskvoje buvo suimtas šachmatų meist 

ras Borisas Gulko, kai jis iškėlė prie vieš
bučio transparentą, kuriame buvo reika
laujama leidimo išvykti į Izraelį,

Viešbutyje vyko regionalinis šachmatų 
turnyras.

AMERIKA NEATSISAKO SANKCIJŲ
JAV -gynybos ministras Carpar Wein

berger, atvykęs keturioms dienoms į Lon
doną, pareiškė spaudai, kad Amerika ne
siruošia sušvelninti sankcijas prieš Euro
pos firmas, (kurios eksportuoja įrengimus 
Sibiro dujotiekiui. Atvirščiai, JAV vyriau 
syibė ketina padaryti sankcijas labiau 
veiksmingomis.

Jis pasakė, kad prez. Reaganas nebuvo 
nustebęs europiečių reakcija dėl to ekspor 
to uždraudimo, bet jis jautė, kad yra gy
vybinis reikalas tą padaryti, nes tas gali 
palengvinti represiją Lenkijoje.

KGB LIKVIDAVO (MASKVOS 
HELSINKIO GRUPĘ

Rugsėjo 8 d. p. Elena Bonner, dr. And
rejaus Sacharovo žmona, pranešė Maskvo
je, kad rusų Helsinkio grupė nustojo vei
kusi.

Maskvos Helsinkio grupė buvo įsteigta 
prieš 5 metus Helsinkio susitarimų vyk
dymui Sov. Sąjungoje sekti. Bet jos na
riai buvo visą laiką persekiojami, suima
mi ir nuteisti sunkiomis bausmėmis. Da
bar liko tik trys senyvi nariai, iš kurių 
viena — Sofija Kaflistraitova pastaruoju 
laiku buvo pašaukta į prokuratūrą, kur 
ją perspėjo, jog jai bus užvesta byla už 
„•antisovietiinį šmeižtą“. Tas reikštų trys 
metai kalėjimo ir metai darbo stovyklos.

Tas privertė likusius Helsinkio grupės 
narius sustabdyti savo veiklą.

Manoma;, kad naujasis KGB viršininkas 
įgen. V. Fedorčuk dabar pasistengs nutildy 
tl daug 'kitų politinių ir religinių grupių, 
kurios teikia žinių Vakarams apie žmo
gaus teisių pažeidimus Sov. Sąjungoje.
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Iš „Tautos Kelias66 Nr. 1
ŽENGIANT PIRMĄ ŽINGSNĮ

Dideles aukas yra sudėjusi Lietuvių tau
ta, netekusi nepriklausomybės. Tūkstan
čiai tautiečių buvo suimti, uždarytli į ka
lėjimus ir koncentracijos stovyklas, dešim 
tys tūkstančių ištremti iš tėvynės ir dau
gelis jų — sušaudytų, nukankintų ir badu 
numarintų — guli palaidoti tolimuose Siti 
ro plotuose. Nemažas Skaičius Aktyvistų 
frontų dalyvių 1941 m. žuvo, kad būtų 
atstatytas 'Lietuvos valstybės suverenu
mas. Kelios dešimtys tūkstančių gražiau
sio lietuvių jaunimo, palikusio mokyklų 
suolus, auditorijas, kaimo sodybas 1944- 
1952 m. išėjo į partizanų būrius ir stojo 
į nelygią kovą, trokšdami atgauti tautai 
prarastą laisvę. Dauguma jų žuvo didvy
rių mirtimi, savo gyvybės auka įrodydami 
nepalaužiamą tautos valią gyventi laisvė
je. Ničė yra pasakęs: „Rašyk krauju ir 
kraujas pavirs uždegančia dvasia. Kalėji
mų ir koncentracijos stovyklų kankiniai, 
partizaninėse kovose žuvusiųjų kraujas 
įpareigoja mus atlikti tai, dėl ko jie žuvo 
— atstatyti laisvą ir savanorišką Lietuvą.

Per 40 metų vykdomos represijos, su
ėmimai, ištrėmimai, kalėjimai, koncentra
cijos stovyklos, psichiatrinės ligoninės, 
mirties bausmės nepakirto tautos valios 
atgauti prarastą laisvę. Tatai rodo 17 tūks 
ta.nclų peticija Susivienijusių Nacijų Orga 
nizacijal, Kalantos susideginimo auka ir 
tuo metu tūkstantinių minių įsiveržimas

į Kauno miesto gatves, jaunimo demonst
racija Vilniuje po sportinių varžybų, po
grindžio spauda, Helsinkio grupės ir Ti
kinčiųjų (teisių gynimo Katalikų komitetų 
viešas veikimas, 45 peticija, reikalaujanti 
anuliuoti Ribentropo ir Molotovo gruo- 
buoniškus susitarimus ir daugelis kitų pa 
reiškimų bei pasipriešinimo veiksmų. Vis 
plečiasi ir didėja gretos tų, kurie kovoja 
ir aukojasi, kad tautoje neužgestų ryžtas 
atgauti laisvę.

šitas besiplečiantis sąjūdis paskatino ir 
„TAUTOS KELIĄ“ pasirodyti. Juk negali
ma pasilikti nuošaly, būti tik pasyviu ste
bėtoju, kai kiti tautiečiai, siekdami tau
tos laisvės kovoja ir aukojasi. Kiekvieno 
tautiečio šventa pareiga įnešti į tautos iš
sivadavimo darbą Ir savo dalį.

Pogrindžio laikraštis turi skaitytis su 
ypatingomis aplinkybėmis, kuriomis jis lei 
džiamas ir su kukliomis galimybėmis, ku
rias jis prieš akis turi. Todėl žengdamas 
pirmąjį žingsnį., jis turi būti santūrus. Ga 
Ii tik pasisakyti, jog jo noras paremti tau
tiečius kurte veda nelygią kovą ir stoti' vie 
ton tų, kurie buvo priversti iš kovos lauko 
pasitraukti. Jis stengsis padėti susiorien
tuoti šiandieninėse apystovose ir rūpinsis 
kelti tuos klausimus, kurie paskatintų pa
siruošimą tautos savarankiškam gyveni
mui. Okupacinė valdžia neamžina, išsiva
davimo valanda ateis ir Lietuva bus lais
va ir savarankiška. Tokio įsitikinimo ska
tinami Ir pradedame pirmąjį žingsnį.

SICILIJOS MAFIJA NUŠOVĖ 
POLICIJOS VADĄ

Rugsėjo 4 d. Visas Italijos ministrų ka
binetas dalyvavo gen. Carlo dalia Chiesa, 
Palermo policijos vado, ir io žmonos laido 
tuvėse. Po procesijos Sicilijoje, jis buvo 
palaidotas Parmoję, savo tėviškėje.

Gen. Carlo della Chiesa buvo plačiai ži
nomas Italijoje, kaip sėkmingas kovoto
jas prieš terorizmą. Prieš penkis mėnesius 
jis buvo paskirtas Palermo profektu, Si
cilijoje. Ten jis turėjo kovoti su išbujo
jusia mafija, nuo kurios vien tik Šiąis me
tais žuvo 110 žmonių. Deja, jis pats tapo 
mafijos auka: rugsėjo 3 d. Palermo gat
vėje, jam važiuojant su žmona automobi, 
liu, piktadariai juos nušovė.

Rugsėjo 5 d. Italijos valdžia paskyrė dr. 
Emanuele de Francesco naujudju Paler
mo prefektu.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE BLOGĖJA 
MAISTO PADĖTIS

Dienraštis The Washington Pots (1982. 
V.7.) paskelbė straipsnį apie didėjantį 
'maisto trūkumą Sovietų Sąjungoje. Straips 
ris remiasi Laisvosios Europos ir Laisvės 
Radijo padarytu 782-jų emigrantų iš So
vietų Sąjungos apklausinėjimu. Pusė ap
klaustųjų tvirtina, kad sviestas, pienas, 
sūris, vaisiai, kopūstai ir miltai pasirodo 
krautuvėse 'tik laikas nuo laiko. Buvęs 
maskvietis minėjo, kad norint nusipirkti 
pieno, mėsos ir sviesto, reikėjo atsikelti 
prieš auštant ir keliauti į miesto pakraš
tį. Mokytoja :iš Vidurio Azijos' pasakojo 
apie „klęstinč'ius spekuliantus“. Sąskaiti
ninkas iš Pabaltijo painformavo, kad mil
tai ten normuojami — keturi kilogramai 
asmeniui — Ir parduodami tik šventadie
niais, ir jų reikia stovėti eilėje. Rygoje už 
kavos svarą reikia mokėti 15 dolerių.

(Elta)

SOVIETAI SUMAŽINA BENZINĄ 
SATELITAMS

Rytų Vokietijos laikraštis „Neues Deuts 
chiland“ pranešė, kad ateinančiais metais 
Sov. Sąjunga 'sumažins. 10% benzino tie
kimą Rytų Vokietijai.

NAUJI POGRINDŽIO LEIDINIAI
Vakarus pasiekė PERSPEKTYVOS Nr. 

22 (1981), Lietuvos pogrindžio leidinys. 
Šiame numeryje 140 puslapių.

Vakarus pasiekė naujas pogrindžio lei
dinys DIEVAS IR TĖVYNĖ Nr. 16 iš 1980 
61 psl. Turinyje: Rūpintojėlių žemė; J. 
Girnius „Tauta ir tautinė ištikimybė“ (iš
traukos); B. Brazdžionis „Do profundis“, 
Fragmentai iš knygos „Susimąstymo va
landos“; Mokslas ir religija; „Jis stovėjo“; 
Knygos to nepasakos; Mus įtikinėja ateis
tai a) apie InkviJiciją, b) apie religiją ir 
šiuoladkimį žmogų; „Ir vėl“; Argumentai 
prieš „argumentus“ — Kam kuriamos ci
vilinės apeigos? Krislai — Ginkimės nuo 
„tarptautinės“ kalbos; ir Žodis mielosioms 
močiutėms.

— Daugiau kaip 1000 žmonių žuvo 
'rytinės Indijos didžiausiuose šio šimtme
čio potvyniuose. Vanduo nunešė kelių tūk 
stančių kaimų trobesius ir milionai žmo
nių liko be pastogės.

PASAULYJE
— Tarptautinė Darbo Organizacija 

(ILO) rugsėjo 3 d. įteikė Sovietų Sąjun
gos misijai Ženevoje reikalavimą atsaky
ti į V. Vokietijos Tarptautinės Žmogaus 
Teisės Draugijos kaltinimus, jog 100.000 
kalinių priverstinai dirba Sibiro dujotie
kio į V. Europą tiesimo darbus. Apie 90 
proc. tų kalinių esą politiniai. Taip pat ir 
iš Briuselio Tarptautinė Laisvųjų Profe
sinių Sąjunigųl KonFederacija paskelbė 
nusiskundimą kad Rusija nesilaiko 1956 
m. pasirašytosios ILO 29-sSos konvenci
jos, kuria draudžiami priverčiamieji dar
bai.

Jeigu taibus įrodyta, kraštai, kurie ne
pritaria prez. Reagano dujotiekio sankci
joms, turės vėl persigalvoti. 1977 metais 
amerikiečiai pasitraukė iš ILO, nes ta 
organizacija per mažai kreipė dėmesio 
i Rytų Europoje vykstantį konvencijos 
nuostatų nepaisymą.

— Britų opozicijos lyderis M. Footas 
pareiškė, kad valdžion įėjusi Darbo par
tija atsisakys naujųjų amerikiečių rake
tų ir nesieks nepriklausomo branduolinio 
apsiginklavimo.

— Aukštas Italijos policijos pareigū
nas, kuris vadovavo kova'i prieš teroris
tus, 62 m. gen. Dalia Chiesa, rugsėjo 3 d. 
buvo nužudytas Sicilijoje, į kur jis atvy
ko gegužės mėn. ir ten bandė užslopinti 
Mafijos veikimą.

— Vyresnieji Britų Profesinių Sąjungų 
lyderiai yra įsitikinę kad dabartinis Dar
bo partijos vadas M. Footas nesugebės 
laimėti sekančius rinkimus. Naujojo ly
derio klausimas gali iškilti Darbo parti
jos konferencijoj, kuri įvyks spalio mėne
sį Blackpoolyje.

— Apie 400 britų prekybinio laivyno 
jūrininkų, kurie dalyvavo Falklando salų 
kare, gaus papildomai 6 svarus atlyginimo 
už kiekvieną išbūtą dieną karo zonoj.

— Narai ir nuskendusių laivų iškėlimo 
ekspertai Ištraukė į paviršių pirmąjį britų 
povandeninį 100 tonų laivą „Holland-1“, 
kuris 1913 metais nuskendo D. Britanijos 
pakrantėse.

— Praėjusią savaitę Sovietų Sąjunga 
nutraukė automatines telefono linijas su 
V. Vokietija ir keliais kitais Vakarų kraš
tais. Pasikalbėjimai galimi tik susijungus 
per telefonistus. Bonnoje tai laikoma 1975 
m. Helsinkio susitarimų pažeidimu.

— Gavę gerą pamoką Falklando salų 
kare, britai kartu su prancūzais paga
mino naują apsigynimo sistemą prieš įvai 
riausias raketas.

— Kinijoj atrasti dideli klodai urani- 
jau'S.

— Trys plėšikai, kurie pernai apiplėšė 
vieną Londono banką nubausti kalėjimo 
bausmėm, siekančiom 8 metus. Nusikaltu 
mo metu jie buvo slaptai nufotografuoti 
specialiai įtaisyto aparato.

— Ugandos parlamentas pravedė įstaty 
mą kuriuo Amino laikais konfiskuotieji 
krašte gyvenusiųjų indų turtai turi būti 
gražinti savininkams ir ištremtieji indai 
gali grįžti atgal.

— Pietų Korėjoj išgelbėti 4 angliaka
siai, kurie išbuvo 2 savaites palaidoti, 
kai įgriuvo šachtos lubos.

— Jugoslavijoj įvestas įstatymas, ku
riuo padavusieji prašymus gauti leidimą 
vestis turi išlaukti 30 dienų. Tik ypatin
gais atvejais daromos išimtys. Dabar pa
aiškėjo, kad per tą laiką beveik pusė pa
davusiųjų pareiškimus pakeičia savo nu
sistatymą.

— Dr. Fesbbach, buvęs sovietų demo
grafijos specialistas JAV cenzo biure, tei
gia, jog Sov. Sąjungos gyventojų prieau
glis dabartiniu laiku yra toks žemas, kad 
gale šios dekados neužteks pakankamai 
naujokų Raudonajai armijai. Sovietai 
laiko apie 5 milijonų vyrų armiją.

1979 m. 52.4 proc. visų gyventojų bu
vo rusai, o 2000 metais tas procentas turė
tų kristi iki 46.7 Tik sovietinės Azijos gy
ventojų prieauglis didėja. 1979 m. Azijos 
musulmonai sudarė 16 proc., o 2000 me
tais tas procentas turės padidėti iki 21.

— Egipto prez. Mubarakas šį rudenį 
vyks į Vašingtoną tartis su prez. Reaga- 
nu Vid. Rytų taikos reikalais.

— Britų socialdemokratų partija pa
skelbė savo planus reformuoti profesines 
sąjungas.

— Lenkų Solidarumo profsąjungos na
rys kuris 1981 m. gruodžio mėn. pasitrau- 
Ikė Iš atplaukusio Lenkijos laivo ir iš gy
veno Londone, rastas pasikoręs Gladsto
ne parke. Tai 36 m. L. Latala. Jis paliko 
laišką, kuriame sako, kad nusižudo tuo 
laiku, kai Lenkijoje vyksta protestai an
trųjų Solidarumo įkūrimo metinių proga.

— Europos Bendruomenės kraštų vyriau 
sybės pritarė prez. Reagano iniciatyvai 
ir planams išspręsti palestiniečių proble
mą.

— Kinijos kųmunistų partijos kongrese 
Pekine pareikšta, kad pirmoj eilėj bus 
rūpinamasi aprūpinti kraštę maistu, o 
ne koncentruojamasi sunkiajai ramonei 
vystyti.

1



1 EUROPOS LIETUVIS 1982 m. rugsėjo 10 d. Nr, 34 (1623)

KAS YRA
Amsterdame įgyvenančio mūsų tėvynai

nio Isaoko Kaplano laiškas, perskaitytas 
rugpjūčio 21 d. Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitės dalyviams, pristatant „Dai
nos“ ansamblio koncertą, Įgrotą 'i magneto 
fono juostelę.

— Tikiuosi, kad iš „Europos Lietuvio“ 
Tamstos jau turite kiek .informacijos apie 
„Dainą“, jos pirmuosius žingsnius. Noriu 
tik pasidalinti savo jausmais ir mūsų (lai 
kau save tampriai surištu su „dainie- 
čiai's“) pageidavimais.

Man atmintina kaip per „Dainos“ jau
kią sueigą prie'š atostogas kaž kas paėmė 
skaityti Jano Sleumerio paruoštą lapelį 
apie pirmąjį muziką Gėtės „Faustui“, su
kurtą dar bendradarbiaujant su pačiu Ge
te — kunigaikščio Antano Radvilos. Ir to 
tepelio skaitytojas jaunas amsterdamietis 
su entuziazmu pradėjo komentuoti Radvi
lų geneologiją — atseit, tas kompozitorius 
kilęs iš ,4egendarinto lietuviškojo kara
liaus Gedimino“ (autentiški žodžiai!). Ir 
viskas įjam buvo savo — ir toji mažai ži
noma muzika, ir Radvilų giminė, ir pats 
Gediminas... O aplink skambėjo lietuviš
kos melodijos — tikra lietuanistinė disko
teka! Pajutau ašaras savo akyse — iš to 
susijaudinimo.

Trumpai drūtai: mūsų jaunieji olandiš
ki draugai turi tiek simpatijos ir intereso 
lietuvių dainai, lietuvių tautai su jos ne- 
blęstančia praeitimi, kad galime tikėtis iš 
jų dar didesnių atsiek'lmų, dar gilesnių at
skleidimų — reikalas eis apie raudas ir 
sutartines, eventualiai apie Čiurlionio for 
tepiono kūrinius. Jau kyla sumanymas ir 
apie Čiurlionio parodėlę — paveikslų dia- 
Ipozityvų... Neabejotinai atsiras ir muzi
kologų, rašančių apie lietuvių muzikinius 
lobius. Nuo naujo sezono prasidės „Dai
nos“ koncertėliai — laikui bėgant pasieks 
ir radiją ir televiziją.

Nors sveikata neleidžia man asmeniškai 
tai viską iškloti, bet esu tikras kad šiuo 
momentu čia esama bent kelių žmonių, 
girdėjusių pačią „Dainą“ — ne tik čia at
vežtus įrašus. Manau kad ir jų širdys, 
kaip manoji, plačiai atdaros Amsterdamo 
dainininkams, pamilusiems lietuvišką dai
nų skrynelę. Juos ir Jus visus kviečiu pa
justi augančius emocioniailinius ryšius 
tarp „Dainos“ ir lietuviškos dvasios. Jūs, 
pirmon eilėn jaunieji, aktyviau paimkite 
naujagimį ansamblį į savo .globą! Kvieski
tės juos pas save pakoncertuoti — kiek ga
lima, ir ne tik lietuviškoms auditorijoms! 
Pagalvokite 'apie jų aprūpinimą tautiniais 
.rūbais, lietuviškais muzikos instrumen
tais. Pasitarkite tais klausimais su čia 
tarp jūsų esančia ponia Maryte Ditmars, 
kuri pati yra prisidėjusi prie „Dainos“ or
ganizavimo, jei turite kokių klausimų ar 
sumanymų — rašykite (angliškai) „Dai
nos“ public relations vyrui

Jan SLEUMER
Westlandgracht 205 
Amsterdam
Netherlands

II
Ypatingai svarbu, kad lietuviškas jau

nimas bendrautų su jaunaisiais ir simpa-

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 74

Žmogus atėjo į banką ir padavė iškeisti 
čekį. Banko tarnautoja per klaidą išmokė 
jo jam centus litais, o litus centais. Nes
kaitęs pinigų, įsidėjo juos į kišenę ir išė
jo. Eidamas gatve, už 5 centus nusipirko 
laikraštį.

Grįžęs namo, suskaitė pinigus ir pama
tė, kad jis turi dvigubai tiek pinigų, kiek 
ištikrųjų tame čekyje buvo įrašyta. Prieš 
keisdamas tą čekį, jis neturėjo nė cento.

'Kokiai sumai buvo išrašytas tas čekis?

Atsakymas Nr. 73
Labdarys skirdavo šalpai 120 svarų į 

savaitę. I'š pradžių buvo 20 šelpiamųjų, 
kurie gavo ipo 6 svarus. Jeigu būtų 5 ma
žiau, tai gautų po 8 sv., bet tą savaitę bu
vo 4 daugiau, t.y. 24, taigi jiems išėjo Po 
5 svarus.

Leninui mirus, į Raudonąjį traukinį su
sėdo Stalinas, Chruščiovas ir Brežnevas. 
Vos pradėjus važiuoti, sustojo traukinys. 
Taisė, taisė, bet traukinys vis nejudėjo. 
Tada Stalinas įsakė sušaudyti visus tai
sytojus ir traukinio įgulą.

Stalinui mirus, Chruščiovas rehatiliita- 
vo visas aukas. Traukinys pajudėjo, bet 
ir vėl sustojo. Pašalinus Cruščiovą, Brež
nevas rado išeitį.

— Gerai. Užkištame traukinio langų už 
uolaidas ir įsivaizduokime, kad važiuoja
me.

Į Maskvos KGB būstinę ateina moteriš
kė ir sako.

— Vakar dingo mano papūga...
— Negaišink tu čia mums laiko tokiais 

niekais! — nutraukia saugumietis. — Ei
sim dabar ir ieškosim to paukščio!

— O, ne. Aš žinau, kad jūs turite svar
besnių darbų. Aš tik noriu jus įspėti, jei
gu kas nors tą papūgą atneštų lį milicijos 
būstinę, kad jos nuomonė nesutinka su 
mūsų pažiūrom, — ‘išeidama paaiškino mo 
teriškė.

„DAINA“ ANAPUS
tiškais mūsų prieteliais.

.Mano supratimu, pačioje Lietuvoje — 
kur šiaip ar taip prasisunkia kiek žinių 
apie Vakarų Lituaniką — .Dainos“ atsi
radimas padarys nemaža įspūdžio ir padės 
tęsti šimtmečių darbą išlaikant tautos dva 
sinius ir muzikinius lobius, tautosakos žie 
dus, nes jei svetur svetimieji su tokia ši
lima ir pagarba kulty.vuoja lietuviškas me 
nines tradicijas — negi galima užtverti 
kelią tokiam darbui lietuviškoje žemėje?

Kreipiuos ir į vyresnės kartos lietuvius 
šviesuolius — paremkite savo žiniomis, sa 
vo įžvalgiu protu „Dainos“ ansamblį. 
Jiems tai bus garbė ir laimė!

Manyčiau kad Ir pačioje lietuviškoje 
diasporoje „Daina“ kaip savotiškas reiš
kinys sudarys akstiną čia Vakaruose gi
musiam ir augusiam lietuviškam jauni
mui, ypač iš mišriųjų šeimų, daugiau kibti 
į lituanistines studijas, daugiau branginti 
didžiausią tautos turtą — kalbą.

Jei kas nors artimu laiku planuojate at
lankyti Amsterdamą — praneškite iš anks 
to p. J. Sleumei'lui arba man: gal per .as
menišką pasimatymą kils kokių įdomių 
minčių.

Yra dar — kad ir tolimesnė perspekty
va: suburti Amsterdame lietuviškų šokių 
grupę. Ar yra Vokietijoje, Belgijoje, Pran
cūzijoje žmonių, kurie galėtų čia tuo rei
kalu atvykti, padirbėti su būsimais tauti
nio šokio entuziastais?

P. Sleumerio adresu siuntinėkite magne 
tines juosteles su lietuviškais įdainavi- 
mais. .Dainos“ kasdieniame darbe tai la
bai pravers.

Jei kam nors ateitų į galvą „Dainai“ ra
šyti lietuviškai — aš jiems išverstu. Tad 
ir čia nėra jokių problemų. Tik daugiau 
dėmesio ir 'šilimos tiems lietuviškųjų me
lodijų mylėtojams!

Arėjas Vitkauskas

EISIU
Gegutė kukavo, čiobrai kvepėjo, 
Alksniai paūnksnį teikė svetingą; 
Raudona aguona laukinė žydėjo, 
Priminė širdį ji (nelaimingą.

Kaitrūs troškimai širdyje bujojo.
Degė, |kaip (žiedas ugningas, aguonos;
Nyki dvasia apie laimę svajojo, 
Viltys taip alko gyvenimo duonos!

Saulė motutė tik viena bučiavo
Veidą ir kaktą, ir kaklą, (ir plaukus, 
bet ir meilioji dingo už klevo, 
vakaro ūkaną pirmą sulaukus.

Eisiu aš, eisiu, kur saulė nuėjo, 
Eisiu )— Įgal bėgančią laimę pavysiu...
Eisiu, kur nėra audrų, nėra vėjo, 
Eisiu i— kol miško glėbyje paklysiu!

Atsiųsta paminėti
Lietuvių dienos, 1982 m. birželis. Ilius

truotas žurnalas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Leidžia A. Fį Starius, Hollywood, 
JAV.

Baltic News, June, 1982. Quarterly News 
letter of the Estonian, Latvian and Lithu
anian peoples Association (HELIjP), pub
lished in Hobart, Australia. Leidėjų adre
sas: Baltic News, P.O. Box 272, Sandy 
Bay, Tasmania, 7005 — Australia.

LAIVAS, Nr. 4, 1982 m. liepa - rugpjū
tis. Religinio ir tautinio gyvenimo dvimė- 
nesinis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuo
lija, Chicago, JAV. Red. faun. J. Vaškas, 
MIC.

F. Neveravičius

Laikas bėga visa laiką 
Humoreska

Laikas slenka, eina, bėga, kulvertais verčiasi, 
nesustabdomai skrieja per griuvėsius, miestus ir 
laukus.

Konferencijos, susitarimai, nesutarimai, atomi
nės bombos — visa tai telpa pokarinio laiko ribose 
ir drauge su juo eina į nežinomybę. Bet į to slen
kančio, einančio ar bėgančio laiko ribas kai kas ir 
neįeina. Neįeina atskiros tautos, neįeina atskiri 
žmonės. Jiems laikas bėga pro šalį, ir, atsilakdami 
nuo jo, jie įvairiais būdais stengiasi jį vytis, žengti 
su juo koja kojon.

Išmestų už laiko ribų tautų vienintelis būdas 
tam laikui pavyti — vienokia ar kitokia kova. O 
kaip laiką vejasi atskiri žmonės?

Tai papasakojo man vienas mano bičiulis, vi
suomenininkas.

— Kartą, — pradėjo jis, — sėdžiu vienos lie
tuvių stovyklos valdybos raštinėje ir kalbuosi su 
sekretorium.

Pro atdarus langus plaukia gaivus kalnų 
oras, ir tolumoje mėlynuoja sugriozdinti jų pavi
dalai.

Prieina pilietis. Nei šioks nei toks. Nei aukštas 
nei žemas, nei šviesiaplaukis, nei tamsiaplaukis, be 
ypatingų individualybės požymių veide ir visoj po

JAV iškilmingai šventė savo 
nepriklausomybės šventę

Liepos 4 d. JAV švenčia savo valstybės 
laisvės ir nepriklausomybės šventę, šiais 
metais, tai jau 206 kartas.

Niekas neginčys, kad JAV, gyvenimas 
žmonėms yra geriausias ir kad JAV yria 
turtingiausia ir stipriausia valstybė pašau 
lyje. Gyventojai tuo labai džiaugiasi ir 
savo nepriklausomybės šventę įvairiau
siais būdais švenčia. Miestuose, miesteliuo 
se ir bendrai, kur jie 'begyventų, 'švenčia 
ją visi. Vieni rengia paradus — eisenas 
su orkestrais ir kitokiais 'įvairumais. Ki
ti — masines gegužines, koncertus po at
viru dangumi. Visur masės žmonių — mi
lijonais. Dar kiti sutemus šaudo į dangų 
įvairiausių spalvų raketas o apylinkės gy
ventojai džiaugiasi paskleistomis gražio
mis žvaigždutėmis.

Visuose renginiuose nepriklausomybės 
šventės dienoje, neimama jokio mokesčio 
už įėjimą, nes tai yra nepriklausomybės 
šventė ir kad visi turtingi ar vargšai — 
beturčiai įgalėtų džiaugtis atsiektais laimė 
jimais.

O didžiausias visų buvo džiaugsmas, 
kaip iiš erdvių liepos mėn. 4 d. žemės er
dvėlaivis „Columbia“, septynias dienas 
skraidęs aplink žemę, saugiai nusileido į 
Edward karo aviacijos bazę. Astronautus 
Mattinglų ir Harstsfield, laimingai sugrį
žusius sutiko ir pasveikino JAV preziden
tas Ronald Reaganas su žmona Nancy. Su
tikime dalyvauti šimtai tūkstančių žmonių 
eilinių gyventojų o kartu ir daugelis žy
mių amerikiečių bei abiejų partijų politi
kų ir (ta.

Prezidentas Ronald Reagan pasakęs sa
vo trumpoje sveikinimo kalboje, kad šis 
„Columbia“ sugrįžimas ir skraidymas erd 
vėje 7 d., yra geriausia JAV šventės do
vana, jai švenčiant 206-jį gimtadienį. O 
laimėjimai erdvėje tarnaus žmonėms ir jų 
saugumui.

Jau paskelbta, kad „Columbia“ lapkri
čio mėn. ,11 d. vėl bus su 4 astronautais 
paleistas į žemės orbitą ir ten atliks erd
vėlaivių taisymų pratimus.

Girdėjote apmokamą skelbimą!
Beveik kiekvieną vakarą, birželio mėn. 

pradžioje, Chicagoje, per lietuvišką radi
jo programą buvo skelbiamas „Amerikos 
Baitų Laisvės Lygos“ (kurias centras Los 
Angeles CA.), pateiktas skelbimas, kad 
patriotai lietuviai skubiai pasiųstų laiš
kus savo valstijos senatoriams bei distrik- 
ttų konlgresmanams, prašant juos balsuoti 
už pateiktas rezoliucijas.

Štai tos rezoliucijos: Atstovų Rūmų na
rys Henry J. Hyde (resp. iš ILL.) pateikė 
House Joint Resoliution Nr. 386. (tai aukš
čiausios rūšies rezoliucija) ir senatorius 
Jesse A. Helms (resp. iš N.C.) Nr. 172.

Tomis rezoliucijomis JAV prezidentas 
bus įpareigojamas kiekvienais metais bir
želio mėn. 14 d. 'skelbti „Baltų Laisvės 
Dieną“.

Visi patriotinio nusiteikimo lietuviai bei 
lietuviškos organizacijos pilnai pritarė 
šioms „Amerikos Baitų Laisvės Lygos“ 
pastangoms ir tos abi rezoliucijos buvo 
priimtos ir, JAV prezidentui Ronald Rea
gan pasirašius, tapo įstatymu.

JAV prezidentas tuo reikalu paskelbė 
proklomaciją: „Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybė užgeso dėl to, kad 
nacistinė Vokietija su Sovietų Sąjunga su
ėjo į nešvankų sandėrį. Hitleris Stalinui 
šias tris Pabaltijo respublikas atkišo, kaip 
paskatą tam, kad gautų jo pritarimą Len
kijos sunaikinimui ir kad užsitikrintų ry
tinių sienų saugumą. Tai savo ruoštu 
įgalino Hitlerį leistis į karą prieš Vakarų

vyzoj. Toks, kokių tūkstančiai mūsų tarpe.
Prieina ir, žodžio netaręs, bando stverti mane 

į glėbį, o paskui ilgai krato ranką ir vis kartoja:
— Kaip džiaugiuos, kaip džiaugiuos! Paga

liau sutikau reikalingą žmogų! Turiu su tavim pa
sikalbėti!

Sužiurau nustebęs, tačiau jokiu būdu negalė
jau prisiminti artimos draugystės su tuo piliečiu. 
Draugystės, kuri būtų jį įgalinusi tutuotis. Lyg ma
tytas kažkur, kažkada. Bet kur, kada, kuriomis ap
linkybėmis — nors užmušk!

Juo ilgiau į jį žiūriu, juo labiau man rodosi, 
kad po Vokietijos kapituliacijos išėjęs iš kaceto su
tikdavau jį visur, kur tik benukeliaudavau. Ir pa
kulinį kartą, rodos, eidamas čia, sutikau jį bent 
penkis kartus įvairiose gatvėse. Bet kad būčiau su 
tuo piliečiu artimai susidraugavęs — nepamenu ir 
gana.

— Tai ką, ar nepažįsti? — nustebo anas.
— Atleiskit, bet kažkaip... Gal būt... — su

mikčiojau.
Man buvo labai nesmagu, kad nepažinau ir 

užmiršau tokį, matyti, artimą draugą.
— Na, kaipgi! Aš gi Aloyzas Pupkus, Aloyzas 

Pupkus... Abu gyvenom Kaune, Putvinskio gatvė
je. Aš 21a numeryje, o pats 3-am. Kai eidavai į 
tarnybą, visuomet praeidavai pro mano namus, ma
tydavau pro langą. Žinodavau, kad jau ir man 
laikas eiti. Mat, mano tarnybos vieta buvo arčiau. 
Aš tarnavau...

— Puiku, vadinasi, buvome kaimynai, — nu

ATLANTO
demokratijas. Dėl to vėliau šimtai tūks
tančių Pabaltijo gyventojų pergyveno de
portacijas į Sovietų Sąjungą, kur dauge
lis jų žuvo kalėjimuose Ir priverčiamojo 
darbo stovyklose. Tamsiausioji šios didžiu, 
lės žmogiškosios tragedijos diena — 1941 
m. birželio 14, kai rusų įsibrovėliai ginta 
išgujo juos iš namų ir tarnybų.

Šiandieną kai kurie iš tų, kurie liko gy
vi, yra Jungtinių Amerikos Valstijų pilie
čiai. Jųjų troškimai dėl šviesesnės Estijos, 
Latvijos bei Lietuvos tautų ateities i'š nau 
jo įprasmino ir mūsų valstybės užsianga
žavimą visų tautų laisvei. Jungtinės Ame
rikos Valstybės per 41 metus niekada nė
ra pripažinusios prievartinio 'Pabaltijų 
valstybių inkorporavimo į Sovietų Sąjun
gą.

Kaip tauta, mes ir toliau liekame pasi
šventę visų pagrindinių žmogaus teisių ir 
visų tautų laisvės bei išlaikymui, o šią 
ypatingą dieną kreipiame dėmesį į savą
ją viltį, kad laisvės palaima ir vėl lydės 
narsiuosius Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmones kasdieniniame jų gyvenime.

Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas 
Senato jungtine rezoliucija nr. 201 davė 
prezidentui teisę ir jį įpareigojo birželio 
14 d. skelbti Pabaltijo Laisvės Diena.

Todėl aš, Ronald Reagan, Jungtinių Ame 
rikos Valstijų prezidentas, šiuomi skelbiu 
1982 m. birželio 14 d. Pabaltijo Laisvės 
Diena. Kviečiu Jungtinių Amerikos Valsti 
jų žmones atsinaujinti tikėjime ir viltyje, 
kad Latvijos Lietuvos ir Estijos ir visų 
tautų piliečiai vieną dieną taikingomis 
priemonėmis pasieks demokratinės laisvės 
ir savivaldos tikslus.

Tatai patvirtindamas, aš štai čia pasi
rašau savo ranka šiąją keturioliktąją die
ną birželio, mūsų Viešpaties tūkstantis de
vyni šimtai, aštuoniasdešimt antraisiais 
metais ir Jungtinių Amerikos Valstijų ne
priklausomybės du šimtai šeštaisiais

Ronald iReagan“
Dėl rezoliucijų ir šio JAV prezidento pa 

reiškimo, paskelbiant birželio mėn. 14 d. 
„Pabaltijo Laisvės Diena“, pastangas dėjo 
ir daug pasidarbavo „Baltic American 
Freedom League“ (Amerikos Baltų Lais
vės Lyga“) su amerikiečiais draugais, pa
dedant Lietuvių Bendruomenei ir Lietu
vių Fronto Bičiuliams bei kitoms organi
zacijos ir pavieniams asmenims.

Amerikos Baltų Laisvės Lyga, skelbia, 
kad jos darbų pradžia tik prasidėjo. Ji tu
ri dar daug planų ir tikisi juos pravesti. 
Lygoje dirba jauni lietuviai, patriotiškai 
nusiteikę, drąsūs ir pilni energijos ir turį 
didelį skaičių rėmėjų iš visų trijų ('Lietu
vių, Latvijos ir Estijos ) tautų.

Pabaigai, norėčiau dar paminėti, kad 
„Amerikos Baltų Laisvės Lyga“, š.m. gegu 
žės mėn. 23 d. Los Angeles mieste turėjo 
konferenciją, žmogaus teisėms ginti. Joje 
pagrindinę kalbą pasakė iš Washington 
D.C. specialiai atvykęs valstybės sekreto
riaus (Užsienių reikalų ministro) pavaduo 
tojas Melvyn 'Levitski.

Tą konferenciją telegrama pasveikino 
JAV prezidentas Ronald Reagan: ,,'Man la 
bai malonu pasveikinti Amerikos Baltų 
Laisvės Lygą ir visus žmogaus teisių kon
ferencijos vakarienės dalyvius.

Aš noriu išreikšti savo padėką Lygos 
nariams už jų atsidavimą didiesiems lais
vės principams visai žmonijai ir už jų rū
pestį Baltijos kraštais — Lietuva, Latvi
ja ir Estija.

Amerikos baltai ypač gerai supranta ne
palyginamą laisvės vertę. Aš noriu jus už 
tikrinti, kad amerikiečiai dalijasi jūsų vii 
Itimis, kad vieną dieną senosios jūsų tėvy
nės prie Baltijos jūros atgaus laisvę.

Jungtinės Amerikos Valstybės tebepri-

Su lietuviai* 
gtasaulgį*

DIRVOS (PREMIJĄ (LAIMĖJO A. KAIRYS
DIRVOS novelės konkurso premijai skir 

t: komisija rugpjūčio 8 d. posėdyje vien
balsiai nutarė premijuoti Anatolijaus Kai 
rio kūrinį „Vaidilutė“.

Konkursui buvo prisiųsta 14 rankraščių, 
iš kurių komisija pripažino geriausiu Vai
dilos slapyvardžiu pasirašytą novelę. Ati
darius voką, paaiškėjo, kad novelės auto
rius yra žinomas mūsų rašytojas ir pasi
žymėjęs dramaturgas Anatolijus Kairys, 
gyv. Čikagoje. Jam 'teko 600 dolerių pre
mija, kurios mecenatas yra Simas Kaše- 
lionis.

MUZIKUI V. MAMAIČIUI 75 |METAI
Floridoje, JAV, gyvenančiam muzikui 

Vincui Mamaičiui liepos 21 d. sukako 75 
metai amžiaus.

Gimęs 1907 m. liepos 21 d. Ž. Panemu
nėje, Šakių apskr., Vincas Mamaitis mo
kėsi Kauno Aušros gimnazijoje ir lankė 
Muzikos konservatoriją. Dar Lietuvoje jis 
vadovavo Karo Policijos mokyklos ir Ž. 
Ū. Ministerijos šaulių chorams. Atsidūręs 
išeivijoje, Vokietijoje vadovavo Meerlbec- 
ko liet, stovyklos chorui.

Persikėlęs Angliją, Londone ilgą laiką 
vargonininkavo Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje ir vadovavo chorui. Emigravęs 
į JAV, jis dirbo vargonininku Elizabeth 
liet, bažnyčioje. Dabar gyvena ir dirba 
Floridoje.

PAGERBS DAIL. C. JANUSĄ
Lapkričio 6 d. Kultūros židinyje, Brook 

lyne, JAV, įvyks dail. Česlovo Janušio d ai 
lės darbų paroda ir pagerbimas jo dviejų 
sukakčių proga: 75 metų amžiaus ir 50 me 
tų dailės darbų.

A. JUODVALKIUI «— 70 METŲ
Žurnalistui ir visuomenės veikėjui An

tanui Juodvalkiui rugpjūčio 6 d. sukako 
70 m. amžiaus.

Juibilijatas visuomeniniame darbe reiš
kiasi nuo 1932 m. šiuo metu jis yra PLB 
Valdybos sekretorius, Lietuvių Fondo in
formacijos komisijos vadovas ir visos ei
lės lietuvių organizacijų Amerikoje akty
vus narys.

INŽINIERIUS AUKŠTOSE PAREIGOSE
Inž. Anatolijus Milūnas, gyv. Downers 

Grove, 1L, gavo prez. Reagano paskyrimą 
būti kelių saugumo reikalams komiteto pa
tarėju. Jis turi tam darbui ilgalaikį patyri
mą: 25 metus dirbo kerių statybos didelė
je bendrovėje prie projektavimo ir darbų 
vykdymo.

Inž. A. Milūnas dalyvauja ir lietuvių 
veikloje — jis yra Akademinio Skautų Są
jūdžio ir daugelis kitų liet, organizacijų 
narys.

pažįsta laisvas Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos valstybes ir niekad nepripažins prie
vartinės- šių respublikų Ir inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą. Mes tvirtai esame įsi
pareigoję laisvo apsisprendimo principui 
ir visų žmonių teisei pasirinkti tokią val
džios formą, kurioje jie nori -gyventi.

Linkiu gražaus vakaro ir sėkmingos kon 
feren-cijos“.

Tikiu, kad ir ši JAV prezidento Ronald- 
Reagano telegrama Lietuvos laisvinimo 
veiksniams ir visiems lietuviams, besirū
pinantiems Lietuvos laisvės atgavimo rei
kalais yra labai -svarbi.

Andrius Laukaitis

traukiau jį. — Sakėte, kad norit pasikalbėti...
— Taip, taip, būtinai, tuojau...Labai svarbus 

reikalas, — nudžiugo Pupkus.
— Gerai. Tai gal išeisime į sodelį ir ten pasi

šnekėsime, — pasiūliau.
Kai susėdome ant suolelio po kaštanu, paklau

siau:
— Tai kuo galėčiau būti jums naudingas?
— Ak, kad žinotum į kokią padėti esu pakliu

vęs, kad žinotum, kokios bėdos mane spaudžia, — 
skundėsi Pupkus, trindamasis abiem delnais kelius.

— Viešpatie, kas gi jus ištiko? — susirūpinau. 
Gal sveikata pairo? Gal susirgot kokia sunkiai pa
gydoma ilga?

— Ne, esu sveikas, kaip ridikas.
— Tai kas gi, pagaliau? Gal per Tiuringijos 

evakuaciją ten paliko jūsų žmona ir vaikai ir pate
ko į bolševikų rankas? — klausinėjau su užuojau
ta.

—. Ė, — numojo jis ranka, — tai būtų smulkme
na. Ne tai. Bet pagalvok: juk laikas bėga visą laiką, 
o aš — nieko. Net sarmata žmonėse rodytis. Tuoj 
ima visi durnium vadinti. Ir vis nieko negaliu su
galvoti. Supranti: smulkia spekuliacijėle aš verstis 
nenoriu. Daug vargo, maža naudos. Tai kai tik pa
mačiau tave, tuoj pagalvojau: štai žmogus, kuris 
man turi padėti, žinai, juk pats turi nuolat reikalų 
ir santykių su V.L.I.K‘u. Gal galėtum mane įtaisy
ti kokiu įgaliotiniu, ar kitaip, — pagaliau išdėstė 
ponas Pupkus savo reikalą.

Pažvelgiau į tolumoje mėlynuojančias kalnų
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M. van ilen Ileuvel

Vieniša Lietuvos kataliku 
bažnyčios kova

(tęsinys) iš E.L. Nr. 33

Atodrėkio ir represijų zigzagai

Staliniu! mirus 1953 m. kovo mėn. klima
tas pagerėjo. Keli tūkstančiai ištremtųjų 
lietuvių, jų tarpe 130 kunigų, galėjo su
grįžti. Tarp jų buvo ir vyskupai Matulio
nis ir Ramanauskas, tačiau jie nebegalėjo 
daugiau grįžti į savo aukštąsias pareigas. 
Steponavičius ir Maželis tapo įšventinti į 
vyskupus. Pirmą kartą po karo pabaigos 
vyskupai vėl galėjo vizituoti parapijas ir 
teikti Sutvirtinimo sakramentą. Taip pat 
pirmą kartą leista atspausdinti maldak
nygę ir bažnytinlį kalendorių. Tačiau 1957 
m. Maskva atsisakė pripažinti tik ką įšven 
tintą vyskupą Sladkevičių. Vėl paaštrėjęs 
klimatias pasireiškė 1960 m. rugpjūčio 
mėn., kai valdžia konfiskavo tik ką pa
statytą Marijos bažnyčią Klaipėdoje. Tą 
bažnyčią pastatė su valdžios sutikimu 
tikinčiųjų lėšomis. Valdžia nuvertė bažny
čios bokštus ir padarė iš bažnyčios filhar
moniją.

1961 m. valdžia ištrėmė vyskupą Slad
kevičių už tai, kad jis atsisakė įšventinti 
du klerikus, įtariamus kaip KGB bendra
darbius. Pats vyskupas vėliau pareiškė, 
kad buvo ir kitų motyvų. Jie nenorėjo už
drausti kunigams ketekizuoti vaikus ir ne
sutiko atleisti seminarijos rektorių. Mask
vai pasisekė pasiekti Krivaičio paskyrimą 
Vilniaus arkivyskupu. Sis hierarchas yra 
(Lietuvos Katalikų Bažnyčioje ginčytina 
figūra, nes daręs valdžiai daug nuolai
dų. Tas pats liečia monsinjorą Butkų, ku
rį greit po to paskyrė Kauno seminarijos 
rektoriumi.

Šiame laikotarpyje dvasiškijos veikla 
buvo dar labiau suvaržyta. Valdžia už
draudė klebonų tradicinius kalėdojimus 
ir grupines rekolekcijas tiek kunigams, 
tiek pasauliečiams. Kunigas norįs asistuo
ti bažnytinėse ceremonijose kitoje parapi
joje turėjo tam iš lanksto pasirūpinti gauti 
iš valdžios sutikimą. Jaunieji nebegalėjo 
patarnauti Mišiose, o vaikai — dalyvauti 
procesijose.

Septintame dėšimtmetyje Maskva ir Va
tikanas dar kelis kart .pasiekė susitarimo 
dėl naujų vyskupų paskyrimo, tačiau ne 
visi Lietuvos kunigai ir tikintieji buvo tuo 
patenkinti. Daug kas mano kad jų bažny
tiniai vadovai perdaug nuolaidžiauja val
džiai ir tame dešimtmetyje Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika pareiškė jų nuo
monę, kad geriau tegul Vatikanas neskiria 
naujų vyskupų, užuot skyręs netinkamus. 
1968—4972 kylantis nepasitenkinimas pa
sireiškė peticijų Lietuvos ir šalies valdžiai 
sriautu. Šioje veikloje, lygiai kaip lei
džiant nuo 1972 m. „Kroniką“, Lietuvos 
aktyvistai gavo ‘įkvėpimo iš Rusijos disi
dentų pavyzdžio. Kunigas Juozas šlevas 
pirmas 1968 m. vasarą pasiuntė premjerui 
Kosyginui peticiją, kurioje tarp kita ko 
reikalavo daugiau priimti klerikų į semi
nariją ir išleisti maldaknygę, kuri pasku
tiniu momentu buvo sulaikyta „dėl popie
riaus stokos“, šlevas ir kitas kunigas įtei
kęs tokį pareiškimą sulaukė papeikimo iš 
įgaliotinio religijų reikalams ir tapo per
kelti į mažesnes parapijas. Tačiau tas ne- 
lįbaugino kitų dvasiškių 1968—1974 mm. 
laikotarpyje Lietuvos kunigai nusiuntė 21 
kolektyvią peticiją bažnytinei ir pasauli
nei valdžiai iš viso su 704 parašais.

(Bus daugiau)

Iš „Tautos Kelias66 Nr. 2
KAIP BUVO SUNAIKINTOS PALANGOS PARKO BRANGIOS VERTYBĖS

Vyresnės kartos palangiškiai dar gerai 
prisimena Palangos parko religinių ir me
ninių vertybių sunaikinimą.

Jie pasakoja, kad 1944 m. raudonarmie
čiams užėmus Palangą, jie ėmėsi šeiminin
kauti dabartiniame Botanikos parke. Bar
barišką darbą jie atlikę Birutės kalne ir 
Murdo grotose. Birutės kalno koplytėlę 
jie išplėšė, altorių sunaikino. Mergelės 
Marijos paveikslą, lentoje pieštą ir popie
žiaus Pijaus VII vainikuotą aukso vaini
ku, sudaužė, o aukso karūną pavogė. Liur- 
do grotoje Marijos statulą sušaudė. Lako 
kaboti tik atskiri statulos gabalai, arma
tūros prilaikomi. Birutės kalnas ir grota 
paversta išniekinimo vieta. Ten buvo šiuikš 
lių sąvartynas ir išvietė.

Tuometinio Palangos parapijos klebono 
kun. Uslkio rūpesčiu, grotos statulos liku
čiai nuo armatūros buvo nuimti ir pati 
statula buvo restauruota. Jos grąžinti į 
grotą nebuvo įgalima, todėl ji buvo perkel
ta į Palangos bažnyčią, kur dabar stovi 
Marijos altoriaus dešinėje pusėje. Restau
ravimo darbus atliko skulptorius St. Pau
lauskas, ką tik pasitraukęs iš (Liaudies 
gynėjų (istrebitelių) vado pareigų. Kle
bonas kun. Ilskis jam pavedė statulas res

Palangos Liurdo įgrotos 1905 m. atvirutėje (Iš P. Klimo archyvo)

tauravimo darbą, išklausęs jo nuostabios 
gyvenimo istorijos. St. Paulauskas, Pary
žiuje baigęs skulptūrą, turėjo gerą vardą, 
bet, į įpratęs girtauti palūžo ir nusmuko. 
Tapo liaudies gynėjų vadu ir ėmėsi gyven 
tojų terorizavimo darbo. Sapne po pasi
kartojančių Marijos pasirodymų ir įspėji
mų, kad mestų nusikalstamą darbą, jis 
atėjo .pas (kleboną, papasakojo savo gyve
nimo istoriją, atsisakė turėtų pareigų ir 
ėmėsi Mergelės Marijos statulos restaura
vimo darbo (apie tai smulkiau rašyta 
„Rūpintojėlio“ Nr. 6).

Barbariškai buvo sunaikinta ir Kris
taus statula, stovėjusi parke prieš fcuv. gra 
fo Tiškevičiaus rūmus. Graf. Tiškevičius 
statulą parsigabeno iš Paryžiaus. Tai žy
maus prancūzų skulptoriaus kūrinys, nu
lietas iš vario. Monumentali, plačiai iš
skleistomis rankomis, giliu žvilgsniu sta
tula panko lankytojams palikdavo gilų 
įspūdį. To negalėjo pakęsti nauji Palan
gos šeimininkai.

Karo audros paliko statulą nepaliestą. 
Ir po karo kurį laiką ji stovėjo. Rengiama
si buvo ją nugriauti, bet nesurado, kas su
tiktų tą niekšingą darbą atlikti. Pagaliau 
pasisiūlė trys girtuokliai. Juos siugundęs 
statulos varis, kurį pardavę tikėjosi gerai 
pasipelnyti. Nuventę statulą, ją supjaustę 
į tris dalis, pasidalino. Šį niekšišką darbą 

atllkę, nusivylė. Vario ‘buvo ne tiek daug, 
statula buvo nulieta ne ištisai iš vario. 
Viduje buvo tuščia. Koks tolimesnis sta
tulos likimas, neaišku. Pasakojama, kad 
galvą kažkas nupirkęs saugoja ir ji yra 
išlikusi’.

Palangiškiai pasakoja ir apie negarbin
gą statulos naikintojų pabaigą. Vienas sta 
tūlos naikintojų buvęs šoferis. Autoavari
joje buvęs sunkiai sužeistas, kęsdamas di
delius skausmus, ligoninėje miręs. Kan
čiose šaukęsis Kristaus, 'bet užuojautos ne
sulaukęs. Slaugės jam priminusios, kad 
Kristaus statulą sunaikinęs, o dabar jo 
šaukiasi. Negarbingai mirę ir kiti du 
bendrininkai. Vienas spirito prisigėręs, 
nugriuvo, užsidegė ir pagalbos nesulaukęs, 
sudegė. Antras pasikoręs.

Naikinimo siautėjimo neišvengė parko 
rūmai. Ten daug kas sunaikinta, sienų de
koravimui panaudoti veidrodžiai sušaudy
ti arba sudaužyti, daugelis ir kitų meninę 
vertę turinčių vidaus įrengimų sugadinta 
arba visai sunaikinta.

Po visų tų sunaikinimų Palangos parkas 
liko skurdesnis.

Red. pastaba: Pagal Br. Kviklį (Mūsų 
Lietuva, IV tomas, 280 past.), Palangos 
miške Liurdo grotas 'įrengė grafas Felik
sas Tiškevičius 1898—1900 m., Prancūzi
jos pavyzdžiu. Kaip .anų laikų fotografija 
rodo, prie grotų buvusi Marijos Mergelės 
statutis pritraukdavo daug maldininkų.

SUSITIKIMAS (PO 45 METŲ
1937 metais JAV skautės atšventė savo 

įsikūrimo sidabrinį jubiliejų. Ta proga į 
didžiulę stovyklą buvo pakviestos viso pa 
šaulio kraštų skaučių atstovės. Lietuvai 
atstovavo J. D. Povilanytė.

Atnaujinti senas pažintis ir prisiminti 
jaunystės dienas, rugpjūčio 23—28 dieno
mis Londone įvyko toje 1937 m. stovyklo
je dalyvavusiųjų suvažiavimas. Dalyvės 
gyveno Londono City universitete, dalyvą 
vo įvairiuose priėmimuose ir aplankė įžy
miąsias D. .Britanijos vietas. Iškilmių me
tu mūsų atstovei J. D. Povilanytei - Mc
Closkey buvo padovanotas gražiai pasiūta 
lietuvių tautinė vėliavėlė.

Suvažiavimo iniciatorės per Lietuvos 
pasiuntinybę JAV-se susirado buvusios 
skautės J. D. Povilanytės dabartinį adre
są ir atsiuntė pakvietimą atvykti į Lon
doną.

Rašo K. Valteris

Pasaulinio masto nuodėme
Alkoholis ir (kepenys

Ne veltui alkoholį vadina „velnio skys
timu“: jis žaloja svarbiausius gyvybės or
ganus — kepenis ir smegenis.

Netikslu būtų rašyti apie žalojamą or
ganą nesiuipažindinus, nors ir labai trum
pai, su jo struktūra (sąranga) ir funkcija 
(veikla).

Gal visiems žinoma, kad kepenys ran
dasi pilvo ertmės viršutinėj daly. Taip pat 
gal daugeliui žinoma, kad normalios ke
penys sveria apie 1.5 kilogramo, vra elas
tingos ir pilkai rausvos spalvos.

Nuobodu būtų įskaityti mikroskopinį ke
penų struktūros aprašymą. Gal užteks pa
žymėti, kad kepenys sudarytos iš kepenų 
celių hepaitocitų), trijų rūšių kraujagys
lių, trupučio jungiamoje audinio, begalės 
tulžies kanalėlių, sutekančių į didesnius 
kanalus ir, pagaliau, baigiasi vienu kana
lu (su atsišakojimu į tulžies pūslę) įte
kančiu lį viršutinę plonų žarnų dalį, t.y. 
dvylikapirštę žarną.

Kepenų celės gamina tulžį, kuri būtina 
riebalų virškinimui. Tulžies gamyba ne
sustoja nustojus valgius, bet apatinė tul- 
žiestako dalis užsidaro ir tulžis ima sro
venti į tulžies pūslę. Sekančio valgio metu 
.tulžies takas atsidaro, o tulžies pūslė su
sitraukia ir išspaudžia tulžį į žarnas.

Kepenys, toli gražu, nesiriboja tulžies 
gamyba: jų „pramonė“ yra gana įvairi:

a. Kepenys yra tarsi sandėlis kur krau
nasi įvairios svarbios sveikatai ir gyvybei 
medžiagos, ik.a. cukrus (glikogeno pavida
le) riebalai, vitaminai (A ir B12), medžią 
gos, skirtos kraujo gamybai.

Be šios pusiau pasyvios veiklos kepenys 
pasižymi ir kūrybiniu darbu gamindamos 
cukrų (gliukozę) iš baltymų (amino rūkš- 
čių), glicerolio ir kai kurių organinių pūkš 
čių. ‘Gliukozė yra viena svarbiausių žmo
gaus energijos šaltinių. Esant gliukozės 
stokai kraujuje, mūsų kūno „ponstva“ — 
smegenys bematant sustreikuoja!

b. Kepenyse vyksta kraujo 'plazmos pro
teinų (baltymų), kraujo (krešėjimą skati
nančių (fibrinogeno, protrombio) ir 'Stab
dančių (heparino) medžiagų sintezė.

c. Kepenys saugo mus (ligi tam tikro 
laipsnio!) nuo įvairių nuodų (strichnino, 
nikotino, alkoholio ir Ikt.) Nuodingos me
džiagos kepenyse sunaikinamos („sudegi
namos“) arba paverčiamos nekenksmin
gais ar mažiau kenksmingais junginiais.

d. Kepenyse vyksta angliavandenių, rie
balų, baltymų metabolizmas (medžiagų 
apykaita).

Na, geradarės kepenys daro dar keletą 
paslaugų.

Jei girtuokliai begėdiškai žaloja tokį 
svarbų ir naudingą organą tai jie išskiria 
save iš protaujančių žmonių tarpo!

MIRĖ A. įDVARIONIENĖ
Rugpjūčio mėn. Lietuvoje mirė valsty

binės konservatorijos dėstytoja Aldona 
Dvarionienė. Ji buvo ilgą 'laiką fortepijo
no 'katedros dėstytoja, pianistės Aldonos 
Dvarionaitės ir smuikininko, konserva
torijos docento Jurgio Dvariono motina

LAIKRODĮ VISĄ PUSMETĮ (TAISĖ...
„Šių metų sausio 6 dieną mano dukra 

paliko .remontui rankinį laikrodį. Baigiasi 
vasara, o laikrodis vis remontuojamas. Nu 
ėjus vienas ir tas pats atsakymas: ateik 
rytoj, ateik po dešimties dienų, ateik po 
mėnesio. Įdomių kibk dar kartų reikės ieš 
koti remontuojamo laikrodžio“, — rašė 
savo laiške A. Zajančiauskienė iš Klaipė
dos.

LIETUVOJE
SSSSSSkZSbšZSZSESSS

IX (ENCIKLOPEDIJOS TOMAS
Valstybinė spaustuvė Kaune baigė 

spausdinti „Lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos“ IX tomą, kuris prasideda 
žodžiu „pintuvės“ ir baigiasi Samneris, 
Džeimsas (1887-1955), JAV mokslininkas.

šis tomas, kaip ir ankstyvesni, išeis
iąs 75.000 egz. tiražu. Tomas gausiai ilius
truotas — išspausdinta apie 1800 spalvotų 
ir nespalvotų nuotraukų, 45 žemėlapiai. 
Dešimtasis tomas numatyta atspausdinti 
1983 metais.

PRISTATO SURŪGUSI PIENĄ
A. Kvietkauskienė, valstybinės labora

torijos Inžinierė, „Valstiečių laikraštyje 
rašo:

‘Per šių metų pirmąjį pusmetį Jurbarko 
rajono ūkių žemdirbiai pardavė valstybei 
pirmąją rūšimi tik 87 proc. pieno, net 109 
cnt pieno buvo gražinta surūgusio.

— Trūksta rankšluosčių, marles, chala
tų, — skundėsi ūkių specialistai.

Tuo įsitikinome lankydamiesi Girdžių 
paukštininkystės tarybiniame ūkyje „Mi- 
tuvos“ ir „(Pergalės“ kolūkiuose. Tačiau 
nevalia nematyti kito dalyko: su turimo
mis priemonėmis galima geresnės koky
bės produkciją.

Antai iš Mičiurino sodininkystės tary
binio ūkio į pieninę buvo atvežta surūgu
sio atšaldyto pieno. Patikrinus buvo nu
statyta ir priežastis: šaldytuvas blogai šal
dė, nes sulaužytos maišyklės mentės. Be 
to, ipo melžimo pieną suvežą net iš penkių 
vietų. Taigi kol pienovežis visur apvažiuo
ja, bidonai „kepa“ saulėje. Rezultatas — 
į šaldytuvą pienas patenka jau su rūgštele.

Tinkamos tvarkos neradome ir daugelio 
(kitų ūkių fermose: nešvarūs melžimo ag
regatai, bidonai, šaldytuvai. Nenuostabu, 
kad pusė tikrinto pieno teko priskirti tre
čiai grupei dėl bakteriologinio užteršimo.

VOGĖ PAŠARĄ
Kapsuko liaudies teisimas nubaudė kom

binuotų pašarų išvežlctojus, kurie vežiojo 
tuos krovinius į „nelegalią bazę“. Paste
bėta, (kai Kapsuke „(įklimpo“ Pasvalio ra
jono „Pavasario“ kolūkio sunkvežimis, su 
penkiomis tonomis krovinio.

Teismas nusprendė: Albinui Juraičiui 
8 metai griežto režimo darbo stovyklos, 
Algirdui Klimui — penkeri metai. Abiejų 
turtas konfiskuotas.

Kiti prisidėję prie vagystės taip pat ne
matys saviškių: T. Liūtas — 5 metus. Jo
nas MarČiukaitis ir Algirdas šukaitis tre
jus metus dirbs „nuosprendį vykdančių 
organų“ nurodytose vietose.

keteras. Kažkur, labai toli už jų — Lietuva.
— Matote, visų pirma, nesu tiek įtakingas, 

kad galėčiau jus įtaisyti įgaliotiniu, antra — ryt 
turiu važiuoti toliau, tad ir galėdamas nieko ne
spėčiau padaryti, o trečia — kokia nauda jums bū
tų iš V.L.I.K‘o? — atsakiau, nenutraukdamas 
žvilgsnio nuo kalnų.

— Na, vis dėlto... Svoris, svoris yra... — spy
rėsi ponas Pupkus.

— V.L.I.K‘as turi visai kitokius uždavinius ir 
jūsų tikslams jis negali būti naudingas, — tariau.

— Na, tai gal Raudonasis Kryžius? Gal ten 
galėtum įtaisyti?

— Raudonasis Kryžius? Na, ką gi Raudonasis 
Kryžius?

— Kaip tai? Juk per jį eis visokios gerybės. 
Didelis dalykas, didelės reikšmes dalykas, visų gery
bių skirstymas, dalinimas... Didelis dalykas...—už
sidegė ponas Pupkus.

—Niekai, — užginčijau įsitikinęs. — Jokių 
gerybių Raudonasis Kryžius dar neturi, o kol turės 
ir jas skirstys, tai tamstos draugai dar labiau tams
tą pralenks. Kitas dalykas, jeigu tamsta kaip nors 
patektum į U.N.R.R.A.

— O,o,o! U.N.R.R.A... Sakyk, kaip ten pa
tekti? Kas ta U.N.R.R.A? — apsidžiaugė ponas 
Pupkus.

— U.N.R.R.A. tai yra tarptautinė organizaci
ja. Ji skirsto gerybes reikalingiesiems. Ir maistą, ir 
drabužius, ir avalynę ir kitokius dalykus.

— O,o,o. Tai, tai, tai!... Na, sakyk, kaip ten 
patekti? — vis labiau karščiavosi ponas Pupkus.

— Ką gi, patekti nėra lengva. Visų pirma bū
tinai reikia mokėti anglų kalbą ir dar kokią kitą 
svetimą. Be to, Rytų Europos gyventojams tikrais 
tarnautojais į ją patekti kur kas sunkiau, negu va
kariečiams. Bet pabandyti galima. Jeigu tamsta 
ypač moki kalbas, — aiškinau.

— Tai ne dėl manęs, — su rezignacija numojo 
ranka ponas Pupkus. Nieko iš to nebus. Su kalbom 
tai pas mane neypatingai. Vokiškai šiek tiek moku, 
neparduotų manęs, su lenkais čia neseniai biznelį 
dariau — irgi šiaip taip susikalbėti susikalbėjau. 
Bet angliškai... nix, nix...

Valandėlę patylėjom. Jau norėjau atsikelti ir 
ir atsisvikinti su ponu Pupkum, kai jis vėl paklausė:

Na, o žinai ką Girdėjau, čia žada įmones da
linti... Buvusias nacių įmones... Gal žinai, kas 
dalins ir kaip galima būtų gauti?

— Ne, deja, nieko apie tai nežinau. Gal reiktų 
pasiteirauti Militaire Gouvernment? — suabejojau.

— O,o,o! Militaire Gouvernment! Tikrai, tik
rai... Tai tikras dalykas. Po velnių! Kad man anks
čiau į galvą neatėjo. Tai dėkui už patarimą. Tik, po 
paibelių, vėl ten reikia angliškai mokėti, — apsi
džiaugė ir vėl susimąstė ponas Pupkus.

— Ten yra vertėjai. Vokiškai juk susikalbat, 
— baigiau pasikalbėjimą ir atsikėliau.

— Ačiū, ačiū, — nuoširdžiai kratė mano ran
ką ponas Pupkus. —Kai išeis biznis, nepamiršiu ta
vęs, dievaž nepamiršiu.

Jis tikrai manęs nepamiršo. Po trijų savaičių 
atvažiavo pas mane motociklu, parodė L.S. Liudiji
mą ir pradėjo pasakoti:

— Tris dienas ištupėjau ten, vis žiūrėjau, kaip 
dalina įmones. Suprasti sunku. Angliškai nemoku, 
su vertėjais, neduok Dieve... tokie ponai... Burb
teli žodį ir eina sau. Tai tik sėdėjau ir žiūrėjau. 
Mat, reikia ištirti, žinoti, kaip ir kas. Betgi pagaliau 
supratau.

Prieš pat Naujuosius Metus ponas Pupkus vėl 
mane aplankė, šį kartą jis atvažiavo nuosavu auto
mobiliu.

Laikas bėga visą laiką, bet ponas Pupkus jau 
jį pasivijo ir žengia su juo koja kojon.

Ir vis dažniau ir dažniau sutinku poną Pup- 
kų. Sutinku jį visur, kur benuvykčiau. Kiekvienapte 
mieste, traukiniuose, tramvajuose, autobusuose, 
restoranuose, gatvėse. Ir čia atvykęs ankstyvomis 
rytmečio valandomis, eidamas besivaduojančiomis 
iš prieblandos gatvėmis, kelis kartus sutikau poną 
Pupkų einant pėsčiomis ir du kartu važiuojant au
tomobiliu.

Aš bijau, kad, atėjus metui grįžti į tėvynę, pir
mas žmogus, kuris mane ten pasitiks, bus Pupkus. 
Mat, man teks keliauti pėsčiomis arba, geriausiu 
atveju, suirusiu traukinių transportu, o ponas Pup
kus savo automobiliu nušvilps ten bematant.

Haffkrug b. Neustadt. i/Hols. Vokietija 1946 sau
sio m.

Skaitytoju laiškai
MINTYS APIE MIRTĮ

„E.L“, 32-irame numeryje buvo išspaus
dintas dr. K. Valterio straipsnelis ./Mąs
tymai apie mirtį“.

Teisingai jis saiko, ikad praleidus pen
kiasdešimt metų pradedama mąstyti apie 
mirtį. O todėl žmogus senstant mąsto apie 
mirtį, kad jo gyvenimas ribotas. Kiekvie
nas sveikas žmogus nori kuo ilgiau gyven
ti. Tiesa, (kad yra tūkstančiai mirties prie
žasčių, (bet pačios svarbiausios Ir pavojin
giausios tai yra širdies ligos. Jeigu kas 
turėjo vieną ar (kelias širdies atakas, tai 
tas jau kiekvienu momentu gali mirti stai
ga. O taip dažniausia ir būna, ikad po ke
lių atakų žmogus miršta staigiai, nors vais 
tais jo gyvenimas kartais pratęsiamas dar 
keletą metų. Jeigu aš galėčiau pasirinkti 
mirties procedūrą, tai pasirinkčiau lėtą. 
Pasirinkčiau lėtą todė, kad žmogaus sielo
je glūdi gyvenimo troškimas. Aš norėčiau, 
kad mirtis mane pasiimtų jau suvytusį se
nelį. O kas (bus po minties? Kas gali atsa
kyti į šį klausimą? Teologijos mokslas tei
gia, (kad yra gyvenimas po mirties. Nek
laidingasis autoritetas sako žmogaus siela 
nemari, tik kūnas miršta, o amžių pabai
goje kūnas prisikels ‘iš numirusių vėl su
sijungs su siela, bus sudvasintas ir gyvens 
amžinai, tik nežinia kur? Jeigu buvo ge
ras žmogus tai danguje su angelais džiaug 
sis nesibaigiančia laime, o jeigu 'blogas tai 
su velniais pekloje gers karštą juodą sma
lą taip, kaip mes karčiamose blekentaną. 
Na, juokas lieka juoku bet kaip giliau pa
mąstai, tai kyla klausimas, iš kur ir kada 
atėjo ta mirtis į pasaulį. Atėjo ji turbūt 
tada kiai Dievas sutvėrė rojų, o vėliau pir
muosius žmones Adomą ir Jievą. Apgyven 
dinęs juos tame rojuje ir aprodęs visas jo 
grožybes, bet uždraudęs nuo vienos obels 
skintis ir valgyti jos vaisius. Rodos visikas 
būtų buvę gerai, bet smalsioji Hevutė 
perkalbėjo Adomą. Juodu skynė ir valgė 
nuo tos uždraustos obels abuolius taip, 
kaip ir nuo visų kitą. Užtad Dievas smar
kiai supyko ištrėmė juos iš rojaus ir nu
baudė žiauria bausme mirtimi. O jeigu 
Dievas būtų neuždraudęs jiems valgyti 
obuolius nuo tos obels, tai juodu 'būtų to 
įsakymo nesulaužę ir nebūtų buvę mirties

Tai tokios neprotingos mano mintys 
apie niekeno neprašytą nelaukiamą vieš
nią—Mirtį.

Ant. Pačkauskas
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KALENDORIUS 1982 M.
IX. II Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.
X. 16 — Boltoino lietuvių šokiai, D. Brita
nijoje .

Pradžia 8 vai.

AUKOJO TAUTOS FONDUI
P. Vičas — 20 svarų.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Tautos šventės proga
N. Butkus 20. 00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba
AUKOS SPAUDAI

A. Šimkevičius 21.50 sv.
Ačiū.

Londonas
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Iš Londono yra organizuojama ekskursi
ja j Bradforde ruošiamą

LIETUVIŲ DIENĄ
šeštadienį, rugsėjo 11 dieną.

Autobusas 'išvyksta nuo Liet, bažnyčios 
punktualiai 8 vai. ryto.

Vietas užsisakyti gavima pas P. Maša- 
iait'į ir Liet. Namuose, užsimokant už ke
lionę 8 svarus.

ANTIKOMUNISTINĖ DEMONSTRACIJA
Sekmadienį, rugsėjo 26 d. Trafalgar 

aikštėje Londone įvyks ABN demcnstraci- 
į kurią kviečiami visi Rytų Europos išei
viai. Prieš demonstraciją, 11 vai. ryto ten 
bus atlaikytos pamaldos.

Demonstraciją organizuoja Antibolševi- 
kų blokas ABN ir kviečia visų tautų atsto
vus dalyvauti su tautinėmis vėliavomis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems drau

gams, pareiskusieims užuojautą dėl mūsų 
brangaus sūnaus tragiškos mirties Austra
lijoje.

S. ir Pr, Ruseckai

Derby
EKSKUSIJA I BRADFORDĄ

Ekskursija iš Derby 'į Lietuvių dainų 
šventę Bradforde rugsėjo 11 d., šeštadienį, 
nuo DUKE OF YORK viešbučio, Burton 
Rd., išvyksta 3 vai. pjp.

Norintieji dalyvauti prašomi užsirašyti 
pas V. Junoiką, 34 Valley Rd., Little over, 
Derby, telef, 760346 iki -rugsėjo 5 d.

Kelionės kaina 4 sv.
Sk. Valdyba

P. ŲUGAILIŠKIO PAVEIKSLŲ 
PARODA

Rugsėjo 20—25 dd. Derby Guildhall sa
lėje vyksta dail. Petro Buga'ilišikio paveiks 
lų paroda.

Dail. Petras Bugailiškis dar gimnazijo
je būdamas pasižymėjo paišybos gabu
mais. Dalyvaudamas parodose gavo du 

,pagyrimo tepus su dovanomis. Vėliau lan
kė Kauno Taikomosios Dailės institutą ir 
VDU studijavo architektūrą.

Išeivijoje P. Bugailiškis įsijungė 'į Not- 
tinghamo dailininkų draugiją ir 20 metų 
priklausė Derby menininkų klubui bei' da
lyvavo bendrose parodose. Per tą laiką 
grupinėse ir individualinėse parodose jis 
sėkmingai dalyvavo per 30 kartų. Ketu-

Manchesleris
KLUBO NARIŲ POBŪVIS

Manchesterio Lietuvių Soc. Klubas sa
vo patalpose rugsėjo 18 d., šeštadienį, 6 
v.v. rengia

metinį narių pobūvį
Įėjimas 3.00 sv„ pensininkams 2.00 sv„ 

svečiams 4-OO.sv.
Užsirašoma pas sekretorių iki rugsėjo 

12 dienos.
Klubo valdyba

Nottinghainas
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Lietuvių Dienai Bradforde rugsėjo 11 
d„ šeštadienį, organizuojama ekskursija 
dviem autobusais iš Notti-nigh-amo.

Firmas autobusas išvyks 10 vai. ryto, o 
antras — 3 vai. popiet. Abu išvyks i'š 
Mount Street, Skills autobusų stoties.

Visi kviečami skubiai registruotis Sky-
■ riaus Valdyboje iki rugsėjo 6 dienos.

Užsiregistruojant bus duotos smulkios 
informacijos.

Sk. Valdyba

Liet. Sodyba
PARENGIMAI

Be privatlškų pobūvių ir įvairių paren
gimų Sodyboje yra numatyti 4 skirtingo 
pobūdžio vakarai. Vakaro parengimams 
gros orkestras — band, kuris atliks ir 
programą.

Rugsėjo 25 d. — vakarienė ir šokiai — 
lietuviškas maistas.

Spalio 9 d- vakarienė ir šokiai — ispa
niškas maistas

Spalio 23 d. vakarienė ir šokiai — ita
liškas maistas

Lapkričio 5 d. vakarienė ir šokiai — tra 
dicin-is anglų „Bonfire Night Food“.

Bilietai visiems šiems parengimams yra 
po 2.50 sv., įasimenijui įskaitant ir vakarie
nę.

Pradžia 8 v.v. iki 1 vai. nakties. Tikima
si, kad ir lietuviai šiuose parengimuose 
skaitlingai dalyvaus.

Vokietija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Liiubecko lietuviai Tautos šventę pradė
jo rugsėjo 12 d. pamaldomis1 Propsteikir- 
che bažnyčioje. Po to buvo iškilmingas ak
tas ir vaišės, kurias visiems suruošė Jur
gis Pyragas, bažnytinio komiteto pirminio 
kas, savo 70 metų amžiaus sukakties pro
ga.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — rugsėjo 12 d., 12.15 vai.
Rcchdalėjc — rugsėjo 19 d., 12.30 vai.
Manchesteris — rugsėjo 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugsėjo 12 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Nottinghame — rugsėjo 19 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Derbyje — rugsėjo 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Wolverhampton© — rugsėjo 19 d., 17 vai., 

Šv. Petro - Paulyje, North St.

riuose asmeninėse parodose buvo išpar
duoti visi jo paveikslai. Jo kūriniai buvo 
parduoti netik Europoje, bet taip pat Ame 
rikoje, Kanadoje ir net Australijoje.

Viešėdamas Amerikoje, jis suruošė tris 
-parodas Čikagoje, Toronte ir Hamiltone, 
kur pardavė visus savo paveikslus.

Tikimės, kad panašaus pasisekime su
lauks ir dabartinė jo paveikslų parodą 
Derbyje.

Gloucesleris
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Glaųcesteris ir Stroudas organizuoja 
ekskursiją į Bradforde ruošiamą

■Lietuvių dieną
šeštadienį, rugsėjo 11d. Autobusas išvyks 
ta nuo ukrainiečių klubo 37 Midland Rd., 
11.00 vai. ryto.

Iš Stroudo miesto centro 11.30 vai.
Sk. Valdyba

Ji ne tik šiaip taip dar gyva, o žadanti 
toliau našiai gyvuoti, net 'klestėti: atsinau 
ji-nti, atsijauninti! Ji — Vasario 16 gim
nazija, Vokietijos ir kitų lietuvių pažiba 
— rugpjūčio 30 d. pradėjo naujuosius 
mckslo metus, naują savo gyvavimo ka
lendorių.

Bepig toms gimnazijoms, kurias tvarko 
švietimo ministerija finansuoja valstybė 
ir į kurias tėvų tėvai siunčia, net grūda, 
savo geruosius ir gabiuosius vaikus. Lie
tuviškoji gimnazija (ir ją palaikanti — 
nešanti Kuratorija) turi būti pati sau ko
ne švietimo, finansų ir mokinu parinkimo 
ministerijos. Bepig toms gimnazijoms', kur 
vienam direktoriui ar mokytojui pasitrau 
k ten t, jų vieton kandidatuoja keletas. Va
sario 16 gimnazijai taip nėra. Ji pati (ir 
jos Kuratorija) turi „iš žemės iškasti“ sa
vo personalą. O toji žemė svetur dažnai 
kieta, net pūdymas, slibin-iškaii grasanti.

Laimingas buvo lahuomet romėnų Ceza
ris prie Rubikono upės, lydimas karingų 
legijonų, — jis drąsiai žengė per Rubiko
ną, taip pats sau palankiai nustatydamas 
Romos likimą. Prie panašaus „rubikono“ 
buvo priėjusi pereitą pavasarį lietuviško
ji gimnazija, kai porą metų jai našiai dar 
bavęsis direktorius Jonas Kavaliūnas ne
atprašomai apsisprendė grįžti nameliai, 
Amerikon prasmintis kitoje lietuvių veik
loje. Kur gauti gimnazijai naują „galvą“? 
Besiveržiančių nebuvo, nė negalvok, kad 
išeivijos nelabai derlinga lietuviškoji že
mė išželdintų naują gimnazijai vadovą!

O vis dėlto gimnazijos neapleido jos iš
likimu Besirūpinantis ar jos gyvybingoji 
Laumė... Gimnazijos Kuratorija birželio 
mėnesį pakalbino buvusį gimnazijos mo
kinį, dirbusį vokiečių gimnazijoje .moky
toju, gerai įsijungusį į Vokietijos Bend
ruomenės gyvenimą Andrių Šmitą ateiti 
vadovauti gimnazijai. Ir jis nesileido ke
lis kart prašomas! Ir štai gimnazijos „ra- 
bikonas“ peržengtas — lietuviškajai mo
kyklai vadovauja jaunas direktorius, bu
vęs jos pačios auklėtinis, artimai žinąs vi
sas jos bėdas, lūkesčius ir džiaugsmus.

Nepersaldino kai kurie lietuviškieji lai'k 
raščiai, apibūdindami Andrių Šmitą kaip 
atsakingai misijai brandžiai ir 'įvairiopai 
pasirengusį lietuvį. Toks jis, vos apšilęs 
naujoje kėdėje, leidosi vasarą stropiai me 
džioti gimnazijai reikiamų mokinių; toks 
jis įtikinamai pateisino vokiečių švietimo 
ir finansų įstaigoms mokinių stoiką (apie 
60 mokinių'); toks jis simpatingu magnetu 
jau 'pritraukė dalies užjūrių lietuvių nau
jas simpatijas: toks jis atidarė naujausius 
mokslo metus, kuriuos, lėtai skubėdamas, 
reikia tikėtis, laimingai ir našiai užbaigs.

Rugpjūčio 30 dienos ankstokai rūtomis 
puoštoje Vyčio aikštėje gimnazijos jauni
mas himno garsais iškėlė Lietuvos trispal
vę. Katalikų ir evangelikų kapelionai bend 
rose pamaldose bandė įteikti nuo altoriaus 
visiems darnaus sugyvenimo meilės rak
tą ir iš anksto mokinius nuteikti gyveni
mo alternatyvose nedvejojant pasirinkti 
tik krikščioniškąsias įgyventi vertybes.

Gal nebuvo gimnazijos istorijoj svar
baus momento, kuriame nebūtų kaip nors 
dalyvavęs jo vienas tėvų — tėv. Alfonsas 
Bernatonis. Ir mokslo metų atidarymo iš
kilmėse jis, vis besišypsantis savo kapu- 
ciniškas barzdele, gyvenimiškai drąsino 
jaunimą: būkite šeimyna, kaip prie pusry
čių stalo, būkite įsitikinimais krikščionys 
pile ir šalia Dievo stalo, pasistatykite 
prieš 'alkis Lietuvos vėliavą ant mokslo 
stalo.

Naujasis direktorius, skaitydamas mo
kiniams Kauno Aušros gimnazijos moki
nių sukaktuvinio suvažiavimo linkėjimus 
Vasario 16 gimnazijai, leido įsijausti lietu
vių tautos į lietuvių tautos (kur ji bebū
tų) egzistencinį ritmą: išeinanti iš veik
los Anuometinė karta pasikviečia tęsti jos 
misiją Lietuvai svetur priaugančią lietu
višką kartą. Į tą gimnazijos ritmą šiemet 
įsijungė 22 nauji mokiniai iš kelių žemy
nų, labai skirtingų religijų ir net neįpras
tų veido spalvų.

Gimnazija pajaunėjo ir berniukų inter
nato nauju vedėju Mečiu Buiviu, buvusiu 
taip pat tos gimnazijos auklėtiniu, energin 
gu ir daug gero žadančiu lietuviu. Lietu-

-GYVUOJA
žo dėstyti lituanistiką, o Vytautas Svilas 
— slavistiką.

Gimnazija apgaili pasitraukusių moky
tojų: Emilija Meikienė, lituanistė, jauną 
pajėga, šviežia i'š Lietuvos, grįžo į savo 
šeimą, Dalia Grybinaitė, trejetą metų 
stoišku ramumu auklėjusi merginas, na
riai aukojusi gyvenimo dalį lietuvybei, 
grįžo Amerikon'; dir. Jonas Kavaliūnas, Po 
rą metų stengęsis gimnazijon (daiginti sa
vo 'įvairiose mokyklose įgytas gerąsias pa 
tirtis, grįžo Čikagon toliau idealizuoti ki
tos veikėjus.

Ir raštvedyboje nauji vardai ir veidai. 
Ilgametis gimnazijos sekretorius Petras 
Veršelis, irgi jos buvęs mokinys, dešimtį 
metų mokyklai atsiteisęs sekretoriauda
mas, užleido plunksną ir kartotekas jau
nai sekretorei Onutei Barišauskaitei, ku
ri, tik prieš porą savaičių toje gimnazijo
je sukeitus! žiedus, pasivadino Ona Ši-u-gž- 
diniene.

Jeigu prieš gerą tuziną metų gimnazijos 
mokinių ir lietuvių mokytojų amžių vidur 
kis skyrėsi nemažiau vienos ar dviejų ge
neracijų tarpu, tai dabar šis metų atstu
mas susiaurėjo tiek, kad kone liečiasi.

Vasario 16 gimnazija atsijaunina! Ji gy 
v-uos ir prasminsis tol, kol pakaks jai mo
kinių iš jaunatviškos vilties lietuvių šei
mų.

Stebėtojas

L1ETUVISE
sruDui
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vių pedagogų eiles praturtino pora saviš
kių mokytojų, kurie laikinai iš mokyklos 
darbo buvo išsijungę: Bronė Lipšicnė grį-

LIETUVIŲ KALBA IR 
INDOEUROPEISTIKA

Susiklostė visikas taip, kad prieš kelis 
išitatmečius lietuvių kalba pateko į nieki 
n-almosios ujamos tarnaitės padėtį. Visi, 
kas tik norėjo, ją trempė, skurdino, varė 
lauk iš gyvenimo. Kaip kokia likimo palai 
ima, Ištiestas pagalbos šiaudas mūsų kal
bai buvo XIX a. susiformavęs anglo V. 
Džonso pradėtas ir vokiečių F. Bopo bei 
dano Rosmuso Raskao plėtotas lyginama
sis - istorinis kalbų tyrinėjimo metodas, 
'kuris parodė pasauliui lietuvių kalbos se
noviškumą, jos formų ir žodžių identišku
mą su lotynų, graikų, gotų kalbomis, s-u 
sanskritu. Nuo Šleiherio laikų į lietuvių 
gyvenamąsias vietas ėlmė plaukte plaukti 
kalbos mokslų žmonės klausytis, kaip kal
ba užguiti baudžiauninkai Ir valstiečiai, 
rašyti iš jų šnektų gramatikas ir žodynus, 
įvairius mokslinius straipsnius. Tada mok 
slininkus tiesiog pribloškė faktas, kad 
daugybė žodžių skamba „tamsaus“ lietu
vio lūpose lygiai taip, kaip ir seniausiose, 
jau tada išnykusio-se kalbose, lot. vir —' 
liet, vyras, lot. mater — liet, motė, mote
lis, lot. dens — 'liet, dantis, lot. auris — 
liet, ausis, lot. avis — liet, avis; skr. sū- 
nuh — liet, sūnus, skr. vi-rah — liet, vy
ras, skr. na-hfih — liet, naktis, skr. avis — 
liet. avis. skr. s(u)vas — liet, šuva, skr. 
mrth — liet, mirtis ir it.t. Kiekvienas, pa
siskaitęs dr. A. Sabaliausko straipsnį „Lie 
tuvių kalbos leksikos raida“ knygoje „Lie
tuvių kalbotyros Mausimai“, dar akivaiz
džiau tuo įsitikins. Kaip dabar rodo prof. 
Z. Zinkevičiaus dviejų tomų veikalas „Lie 
tuvių kalbos istorinė gramatika“, kur api
bendrintas daugelio mokslininkų kantų 
mūsų kalbos nagrinėjimai, netgi fonetinė 
sistema yra nuostabiai arti indoeuropiečių 
prokalbės. Tą patį dabar sako žymiausi vo 
kiečių, musų amerikiečių mokslininkai, ne
kalbant apie žymiausius mūsų kalbos ty
rėjus K. Būgą, J. Jablonskį, V. Mažiulį, Z. 
Zinkevičių, A. Sabaliauską. V. Unbutį ir 
kitus. Didysis prancūzų mokslininkas A. 
Mejė, nors dar ir neturėdamas tokių svar
bių tyrinėjimų, žodynų tomų, kaip dabar 
turime, pasakė tiesiog nuostabius, mūsų 
įkalbos svarbą mokslui charakterizuojan
čius žodžius: Tas, kuris nori žinoti, kaip 
kalbėjo mūsų proseneliai (t.y. visų dabar 
tinių indoeuropiečių pačioje savo bendry
bėje protėviai — V. V.), turi atvažiuoti 
pasiklausyti, 'kaip kalba lietuvis valstie
tis“. Taip, tas valstietis tiesiog užkonser
vavo senoviškiausią indoeuropiečių kalbą, 
(kurios dabar mokomasi dažname pasaulio 
universitete, kuri tyrinėjama Vilniuje ir 
Maskvoje, 'Milane, ir Leningrade. Pensil
vanijos 'universitetuose ir kitur. Mūsų vi
sų priedermė yra savo gimtąją kalbą puo
selėti, branginti, tyrinėti, o tam yra dabar 
labai geros ir palankios sąlygos.

Filol. k. Vytautas Vitkauskas
(M ir G)

KODĖL VAŽIUOJAME I STUDIJŲ 
SAVAITES?

Išeivijos gyvenime 30 metų yra ilgas 
laikas. Tiek metų senumo bus kitais me
tais Vokietijoje vykstanti Studijų Savaitė, 
vis sutraukianti apie šimtą dalyvių. Ko
kios yra tų savaičių pasisekimo priežas
tys?

Važiuoj'aime, kad susitikus su draugais 
ir pažįstamais ne tik iš Europos, bet ir iš 
užjūrio, o taip ipat sudaryti naujas pažin
tis. Pabendraujame, pasiklausome koncer
tų, pasilinksminame, padainuojame, pašo
kame. Bet Studijų Savaičių pagrinde yra 
paskaitos ir diskusijos.

šių metų paskaitos, kaip ir visuomet, 
buvo įdomios, įvairios ir gerai paruoštos. 
Paskaitininkai turėjo ’įdėti daug darbo ir 
pašvęsti daug laiko, beruošiant paskaitas. 
Mes klausytojai gal ne visuomet tą pakasi 
karnai įvertiname.

Jau esame minėję 'Vinco Natkevičiaus 
paskaitą („Skausmas ir kančia Maironio 
gyvenime ir jo lyrinėje kūryboje“) ir Bi
rutės Saiduklenės (“Gintaras Lietuvoje ir 
aplink pasaulį“ Aleksandras Štromas tu
rėjo net dvi paskaitas „Lietuvos inkor
poravimas į Sovietų Sąj'Uingą, teisės ir 
istorijos požiūriu“ ir „Lietuvos piiietybė- 
visuomeniniiai, politiniai ir teisiniai' as
pektai“. Jį pristatė moderatorius Stasys 
Kuzminskas ir „šveicaras“ Dargužas.

Paskaitą „Kronikos dešimtmetis“ skaitė 
Dr. Kajetonas Čeginskas, pristatytas kun. 
Stepono Matulio. Dr. Stasys Kuzminskas, 
pristatytas Petro Varkalos, išdrožė savo 
paskaitą be jokių užrašų tema „Nauji 
politiniai posūkiai pasaulyje“.

Lietuvos atstovą prie Vatikano Stasį 
Lozoraitį, jun„ pristato jo kaimynas iš 
Šveicarijos Alfonsas Ku'šlys. Paskaitos 
tema buvo „‘Politinė veikla krašte ir emi
gracijoje“.

DaulgĮausia klausytojų sutraukė kun. 
Augustinas Rubikas (moderatorius dr. 
Nonkaitis) su paskaita „Ar yra velnias“. 
Nelaimei, Studijų Savaitės metu kun. 
Augustinas susirgo Ir paskaitą skaitė tik 
ką i'š lovos atsikėlęs. Nors tema atrodo yra 
neįprasta, paskaita buvo rimtai paruošta 
ir teologiniai pagrista, nors jis vistiek 
neiškentė nepritaikęs savo „tyrimų rezul
tatų“ paskaitos metų suskirstęs auditori
ją į aniolus (idesineje) ir velnius (kairėje) 
Mūsų kapelionas sėdėjo kairėje puseje.

Apie Vytauto Kiaimanto dalyvavimą ir 
paskaitą jau rašėme.
Neatvykus Vliko atstovui, mes vieną va
karą tarp savęs išdiskutavome Vliko rei
kalus. Vytautas Kamantas taip pat pra
nešė, kad PLiB skelbia 1983 metus „Auš
ros“ šimtmečio metais. Dalyvis.

PAŠA VL, YJE
— Jugoslavijoj trūksta kavos. Praėju

sią savaitę suimti 4 keleivinės oro linijos1 
lakūnai, kurie nelegaliai įvežė 880 sva
rų kavos.

— Penkios Lenkijos rankinio koman
dos dalyvės, jų tarpe žymioji Barbora 
Krefft, grįždamos iš turnyro Olandijoje, 
pasiliko V. Vokietijoje.

— Prancūzų laikraščiai rašė, kaip per 
anksti spaudoje paskelbti šnipinėjimo 
faktai sutrukdė Rumunijos užsienio žval
gybos viršininkui gen. Plesitai laiku pa
bėgti į Prancūziją.

— Farnborough, D. Britanijoje, avia
cijos parodoje amerikiečiai' išstatė nau
jąjį Rockwell B-1A bombonešį, kuris 
1.350 mylių pervalandą greičiu gali nešti 
33 tonas branduolinių bombų. 1986 me
tais tie lėktuvai pakeis dabartinius B-52 
bombonešius.

— Meksika nacionalizavo privačius ban 
kus ir įvedė valiutos kontrolę. Užsienio 
bankai nepaliesti.

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
1982 m. liepos 10 d. įvyko eilinis VLIKo 

Valdybos posėdis. Jam pirmininkavo pir
mininko Dr. K. Bobelio pavaduotojas, Dr. 
Domas Krivickas.

Svarbiausias svarstymų objektas šiame 
posėdyje buvo pasiūlymas Europos Par
lamentai, kurį padarė šeši to Parlamento 
atstovai pasiūlydami Pabaltijo valstybių

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ DIENA 
MAIRONIO METAI

Kviečiame visus į Dainų ir Šokių šventę, vvkstančią Š.m. rugsėjo 11 
d., šeštadienį, BRADFORDE,Victoria Hall,, Victoria Rd., Saltaire, 
SHIPLEY.

Pradžia punktualiai 5.30 vai. vak. Įėjimas £1.50, jaunimui ir pensi
ninkams — £1.00.

Koncerto programoje dalyvauja:
Šv. Cecilijos choras iš Škotijos,
Nottinghamo GINTARAS,
Londono Lietuvių choras,
Tautinių šokių grupė LIĖTUVA,
Gloucesterio jaunimo grupė.
Bendriems šokiams gros A. DRAGŪNO KAPELA.

Rengėjai: DBLS ir Bradfordo
VYTIES klubas

DAŽNĖJA AREŠTAI LATVIJOJE
Pastarųjų metų bėgyje padažnėjo areš 

tai Latvijoje, USSR News Brief (1982.IV. 
30) biuletenio žiniomis, 1981 m. lapkričio 
mėn. Rygoje suimti Igor Zuravskis už ban 
dymtą iškelti latvių .tautinę vėliavą ir lia
raids Burnickis už platinimą atsišaukimų, 
protestuojančių prieš Latvijos rusinimą. 
1982 m. kovo 8 d. buvęs politkalinys Mai- 
gonis Ravinš pasiuntė SSRS-os vyriau
siam sovietui peticiją, kad būtų leidžiama 
veikti Latvių Tautiniam Sąjūdžiui, kurio 
tikslas yra atskirti Latviją nuo Sovietų 
Sąj'UMigos, nes „SSRS-os dalyvavimas gink
lavimosi lenktynėse neužtikrina Latvijos 
saugumo“. Taip pat pranešama, kad Lat
vijoje platinami atsišaukimai smerkiantys 
Afganistano užpuolimą. Viename jų rašo
ma:: „Mūsų sūnūs neturi žudyti afganie- 
čių sūnų ir dukterų... Laisvė -afganiečiams 
ir latviams!“ (Elta)

klausimą perduoti Jungtinių Tautų deko
lonizacijos komisijai. Europos Parlamento 
pavestas, p, Otto vom Habsburg surašė iš
samų pranešimą, kuriame -aiškiai pavaiz
davo Sovietų Sąjungos Pabaltijyje vykdo 
mą kolonizaciją ir genocidą. Valdyba, pla 
člai aptarusi šį -reikalą, nutarė: Išreikšti 
padėką šešiems to Parlamento atstovams, 
i'škėlusiems šį reikalą, Parlamento pirmi
ninkui, ir politinės komisijos pirmininkui 
Otto von Habsburg'iui. Valdyba taipgi nu
tarė, veikdama artimame kontakte su ati
tinkamais latvių ir estų veiksniais, paruoš 
ti atitinkamus memorandumus ir imtis ki
tų reikalingų žygių.

(Elta)

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS
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