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Baltijos Laisvės Diena
JAV (PREZIDENTO (REAGANO 

DEKLARACIJA
Š.nu įbirželio '.13 d. .Vašingtone, (Baltuose 

Ritmuose, dalyvaujant Baltijos 'valstybių 
atstovams, JAV prezidentas Ronaldas Rca- 
ganas pasirašė tekio turinio deklaraciją:

1940 metais Sovietų karinės pajėgos 
įsiveržė ir okupavo nepriklausomas vals
tybes: Lietuvą, Latviją ir Estiją. Taikin
gos Vakarų krypties Baltijos valstybės 
buvo sutriuškintos jų nedraugiško kaimy
no ginklo jėgai Gėdingos Ribbentrcpo - 
Molotovo sutarties ciniška priedanga, Scv. 
Sąjunga priverstinai įjungė tas tris Bal
tijos respublikas į savo imperiją.

Po sovietų inkorporacijos dešimtys tūks 
tarčių Baltijos piliečių buvo įkalinta, de
portuota, .persekiojama ir nužudyta. Jų 
religijos, kultūrinės ir istorinės vertybės 
buvo suniekintos. Svetima politinė san
tvarka, kuri yra įvesta jų kraštuose, sie
kė priversti tų kraštų žmones priimti tota
litarinės valdžios jiems nepriimtiną sant
varką. Bet sovietams nepavyko.

Šiandien Baltijos tautos tęsia kovą, 
siekdalmos laisvės, kckią turime mes. Tie 
vyrai ir moterys pergyvena kalėjimus, 
tremti ir persekicjimus už savo įsitikini
mus. Drąsūs lietuviai, latviai ir estai vis 
dar siekia žmogaus teisių, kad galėtų gal
voti, kalbėti ir tikėsi pagal savo sąžinės 
balsą.

Jungtinių Amerikos Valstijų gyvento
jai suprantama Baltijos tautų teisėtas as
piracijas i valstybinę nepriklausomybę, ir 
mes negalime tylėti matydami nuolatinį 
Sov. Sąjungos vyriausybės atsisakymą 
leisti tems tautoms būti laisvomis. Mes 
palaikome jų teisę nuspręsti savo tautos 
likimą, laisvą nuo svetimos dominacijos.

JAV vyriausybė niekad nepripažino 
Baltijos valstybių priverstino įjungimo 
į Sov. Sąjungą, ir nepadarys to ateityje.

Ginant Baltijos tautų teises. Jungtinės 
Amerikos Valstijos nėra pačios vienos. 
Sausio 13 dieną Europos Parlamentas pri
ėmė dauguma balsų rezoliuciją „dėl pa
dėties Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“, 
kurioje buvo reikalaujama grąžinti Balti
jos valstybėms laisvo apsisprendimo teisę.

JAV Kongresas, priėmęs jungtinę Par
lamento rezoliuciją Nr. 201. įgaliavo ir 
prašė prezidentą paskelbti 1083 metų bir
želio 14-tąją „Baltijos Laisvės Diena“.

Todėl aš, Ronaldas Reaganais, Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidentas, šliuomi 
skelbiu 198’3 m. birželio 14-tąją, kaip 
„Baltijos Laisvės Diena“. Kviečių JAV 
gyventojus ruošti tą dieną atitinkamus 
minėjimus ir iškilmes, kad patvirtinus 
mūsų įsipareigojimą siekti laisvės visoms 
pavergtoms tautoms.

Šiuo aš patvirtinu ir pasirašau šią dek
laraciją 1983 — mūsų Viešpaties metų — 
birželio tryliktą dieną ir du šimtai sep
tintais Amerikos Jungtinių Valstijų ne
priklausomybės metais.

Ronald Reagan

Baltijos kraštai
AREŠTAI IR TEISMAI (ESTIJOJE

Nesiliaujančią įtampą Estijoje aprašo 
Briuselyje leidžiamas USSR News Brief 
biuletenis (1983 sausio 15 ir kovo 15 di.,). 
Kovo mėnesį konfiskuota daug savilaidos 
Taline, Tartu ir Parnu įvykusiose krato
se. Kovo 5 d. buvo suimta žymi žmogaus 
teisių gynėja, architektė Lagle Parėk. Sue 
žinota, kad praėjusių metų rugpjūčio mė
nesį Sovietų saugumas tarptautiniuose 
vandenyse suėmė keturius estus, kurie 
keltu mėgino pasiekti Švediją. Trys estai 
pernai suimti už bandymą perbėgti į Suo
miją. Septyni jaunuoliai pernai buvo tei
siami už „chuliganizmą“ — nepriklauso
mos Estijos vėliavos iškėlimą. Reuterio 
agentūros žiniomis (1983 kovo 18), Esti
jos kompartijos vadovas kompartijos mėn 
raištyje nusiskundė, jog išeiviai, dlaugiau- 
sia gyvenantys Švedijoje, siunčia i Estiją 
lapelius, kuriuose rašoma anie rusinimo 
ir nutautėjimo pavojų. Jo žodžiais, „ob
jektyvų daugiatautės visuomenės Estijoje 
susidarymo procesą, kuris vyksta ir kito
se respublikose, .buržuazinė' spauda va
dina asimilavimu, vienos tautos nutauti
nimu kitos naudai“. Kompartijos vadovas 
apkaltino estų išeivių sluoksnius, kurie, 
neva Vakarų žvalgybų remiami, mėgina 
kurstyti tautiškumą kaip .ginklą prieš 
Sovietų Sąjungą“. (Elta)

Mylimai (žmonai (Paulinai (mirus, 
Pranui Pdžerskiui, sūnui, dukrai, 

sesutei ir Visai giminei, 
reiškiame kuo giliausią užuojautą 

ir Įkartu [liūdime
DBLS IKettering-Corby Įskyrius

LIETUVOJE
SUIMTAS DAR 'VIENAS LIETUVOS 

KUNIGAS
Jau patvirtinta, kad Tikinčiųjų Teisėms 

Ginti Katalikų Komiteto narys kum Sigi
tas TamJkevičius yra suimtas. Saugumas 
jį are&tavo šių metų gegužės 6 d., tą dieną, 
kai LTSR Aukščiausias Teismas nuteisė 
kum Alfonsą Svarinską 7 metams laisvės 
atėmimo ir 3 metams tremties. Visuome
nei buvo uždrausta dalyvauti kun. Sva
rinsko teismo eigoje, išskyrus kun. Sigi
tą Tamikevičių, kuris paskutinę dieną bu
vo saugumo pakviestas į vidų, atseit iš
girsti teismo nuosprendžio. Tokiu būdu 
jis buvo vietoj suimtas ir išvežtas. Kiti, 
kurie bandė įeiti į teismo salę buvo sulai
kyti ir ištardyti.

Lietuvos Katalikų Religinė Šalpa yra 
atspausdinus atvirukus, adresuotus And
ropovui, reikalaujančius laisvės kun. Tam 
kevičiui. Raginame visus lietuvius juos 
pasirašyti ir pasiųsti. Užversdami Krem
lių tūkstančiais atvirukų, įrodysime mūsų 
pasipriešinimą ir gyvą rūpestį sovietų 
vykdomoms represijoms prieš Lietuvos 
kunigus. (L.I.C.)

LAUKIAMA NAUJŲ (BAŽNYČIOS 
PATVARKYMŲ LIETUVOJE?

The New York Times (1983.IV.27), Ro
mos specialus korespondentas paskelbė 
sekantį pranešimą:

„Roma. Balandžio 26. Vatikano oficia
lus pareigūnas šiandien pranešė, kad ke
turi Lietuvos vyskupai, kurie aplankė po
piežių Joną Paulių II balandžio mėnesį, 
sugmįžo į namus su viltimi, kad bus pa
siekta didesnė pažanga santykiuose tarp 
Sovietų vyriausybės ir bažnyčios jų kata
likiškame krelšte.

„Vatikano pareigūno pareiškimu, vys
kupai ypatingai tikisi,, kad bus baigtas 
22-jus metus trukęs Maskvos draudimas 
vyskupui Julijonui Steponavičiui, Lietu
vos sostinės Vilniaus arkivyskupijos gaL 
vai, vykdyti savo pareigas.

.Pareigūnas pareiškė, kad Vatikanas 
galįs būti pasiruošęs padaryti kompromisą 
paskirdamas vyskupą Steponavičių kitoms 
pareigoms Lietuvoje. Tatai įgalintų pre
latą vykdyti vyskupo pareigas iš kurių 
jis buvo nušalintas be paaiškinimų, ir 
įgalintų bažnyčią ir Maskvą sutarti pa
skirti kitą Vilniaus vyskupą ar arkivys
kupą“. (Elta)

AR (TIKRAI (SUIMTAS
KUNIGAS ČERNIAUSKAS?

Briuselyje leidžiamas USSR News Brief 
(1983.11.28) biuletenis abejoja ar kunigas 
Ričardas Černiauskas tikrai buvo suimtas, 
kaip anksčiau buvo paskelbta. 1982-ais 
metais kiun. Černiauskas (g. 1954) buvo 
perkeltas į šv. Petro ir Povilo katedrą 
Vilniuje. Ten jį „prižiūri katedros deka
nas, Pranas Vaičiakonis, kurio ryšiai su 
valdžia gerai žinomi“. (Elta)

KOVA PRIEŠ ^KORUPCIJĄ" PAPURTĖ 
LIETUVOS „NAUJĄJĄ KLASĘ“

Maskvos kova prieš .korupciją“, pra
sidėjusi dar prieš Andropovo įžengimą 
valdžion, palietė lt Lietuvos kompartijos 
didžiūnus. Apie tai įdomių detalių patei
kia savilaidinė Aušra (Nr. 33, 1982 m. 
s,palis). Vadovaujantys veikėjai buvo ap
kaltinti neteisėtai. įsigyję kolektyvinius 
sodus, kurie buvo atimti iš Kauno Leni
no raj.1 milicijos viršininko Petrausko ir 
Kauno autoinspekcijos viršininko Indra- 
šiąus. Operos -ir Baleto teatro par
tijos sekretoriaus V. Noreikos, Kauno par 
tintų vadovų Mikučiausko bei Staškūno, 
;ir kt. Buvo suimta nėmaža asmenų Kau
ne ir. Vilniuje. Kauno Lenino raj. vykdo
mojo .komiteto pirmininkas Baltrušis ir 

.Kauno tarpteritorinės statybos valdybos 
Į viršininkas Bytautas buvo suimti ir apkal
tinti kyšių už garažų statybą ėmimu. Balt- 
rušio seife rasta daug brangakmenių ir 

i juvelyrinių dirbinių. Vilniuje ir Kaune 
i įtemptai dirba Maskvos saugumiečiai. Už 
i kyšių ėmimą namų areštan pakliuvo ži
nomas kardiologas akademikas Brėdikis, 
vieton pažadėtų užsienietiškų stimuliato- 
rių savo pacientams įdėdavęs sovietinius, 

į nuo kurių jie greitai mirdavę.
! Pasak Aušros, atrado, kad Lietuvos vai
zdžios organus nusiaubs didelis valymas, 
i Tačiau netrukus gautas atsakymas iš 
' Maskvos: nutraukti partinių veikėjų sui- 
i minėjimus ir nubausti tik jau areštuotus, 
Sulaikyta taip pat ir kolektyvinių sodų 

: atiminėjimo komisijos veikia. (Elta)

AMERIKOS GRŪDAI SOV. SĄJUNGAI
Maskvoje prasidėjo derybos tarp JAV 

ir Sov. Sąjungos delegacijų, kurių užda
vinys yra susitarti dėl ilgalaikės sutarties 
Amerikos grūdų eksportui į Sov. Sąjungą.

Pagal dabar veikiančią sutartį kurios 
galiojimas baigiasi rugpjūčio 30 d., Scv. 
Sąjunga kasmet pirkdavo iš JAV po 6 mi
lijonus tonų grūdų.

V1D. RYTAI
TURKIJOJE STEIGIAMOS (POLITINĖS 

PARTIJOS
Turkijos karinė valdžia leido įsisteigti 

pirmosioms politinėms partijoms, kaip pir 
.mą žingsnį į demokratinę santvarką.

Birželio 6 d. buvo įregistruota Turkijos 
socialdemokratų partija, kuriai vadovauja 
Erdel Inoniu, buvusio Turkijos respubli
kos prezidento Ismet Inanu sūnus. Ta par
tija tikisi paveldėti buvusios respubliko
nų liaudies partijos balsus. Pastarosios 
lyderiu buvo Bulent Ecevit, buvęs min. 
■pirmininkas, kuriam naujuoju įstatymu 
uždrausta dalyvauti politinėje veikloje.

Tą pat dieną įsteigta ir kita politinė par 
rija — Aukščiausios pareigos partija. Be 
to yra įregistruota dar 4 partijos.

NATO MANEVRAI TURKIJOJE
Turkijoje prie Sov. Sąjungos sienos pa

sibaigė NATO karinių pajėgų manevrai, 
kuriuose dalyvavo šalia turkų kariuome
nės taip pat JAV, Belgijos, Britanijos, 
Kanados, Vaik. Vokietijos, Italijos ir Olan
dijos daliniai.

NATO gen. sekretorius Luns pasakė 
Erzurume, kad tie manevrai buvo didžiau
si iš visų ligšiol buvusių Turkijoje, ir jie 
buvo labai svarbūs Turkijai ir NATO są
jungai.

SUŠAUDĖ IRANO KOMUNISTŲ LYDERĮ
Uždraustos Irano komunistų partijos 

gon. sekretorius Nuredin Kianuri, kuris 
■buvo laikomas Evin kalėjime, birželio 20 
dieną buvo sušaudytas. Apie 20 metų jis 
gyveno Rytų Vokietijoje bei Sov. Sąjun
goje, ir grįžo į Iraną pašalinus šachą.

Pastaruoju laiku Irane buvo suimta 
per 1500 komunistų. Tudeh partijos cent
ro komiteto didžioji dalis yra kalėjime.

PAŠALINTAS IRUSAS
Japonijos užs. reik, ministerija pranešė, 

kad Sovietų ambasados pareigūnas Arka
dijus Vinogradovas pašalintas iš Tokijo, 
nes buvo įtartas pramoniniu šnipinėjimu. 
Jis bandė gauti informacijų iš kompiute
rių gamintojų.

NORVEGAI PAŠALINO ŠNIPĄ
Norvegija ištrėmė Sovietų ambasados 

karo attaches padėjėją pulk. Įeit. Vladi
mirą Zagrebneivą už šnipinėjimą.

SOVIETAI PERKA EUROPOS (SVIESTĄ
Eurcpos Ekonominė Bendruomenė susi

tarė su Sov. Sąjunga parduoti 30.000 tonų 
sviesto papiginta kaina. Vak. Europa turi 
sandėliuose apie pusę milijono tonų svies
to, kuriam stambių pirkėjų sunkų rasti. 
Po invazijos į Afganistaną, sviesto ekspor 
tas į Scv. Sąjungą buvo sustabdytas.
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Iš LKB Kronikos Nr 56
Kaunas. 1982 m. lapkričio 23 d. Berna

deta MALIŠKAITĖ prievarta, lydint mi
licininkui, buvo nuvežta į Vilniaus saugu
mą. Tardytojas VILEMAS klausinėjo iš
kviestąją, ką ji žino apie ukrainiečių 
tremtinį Zorianą POPADIUK, iš kur ga
vusi jo adresą, ar nėra siuntusi jam siun
tinių ir t.t.

Pasirašyti po protokolu tardomoji atsi
sakė.

Pasibaigus tardymui, B. MAUSKAITĘ 
apklausinėj o dar vienas čekistas (vadino 
save majoru SASNAUSKU). Čekistą do
mino, kodėl B. MALIŠKAITĖ metė mo
kytojavusi, gyrė jos pedagoginius sugebė
jimus, liepė apsigalvoti ir grįžti dirbti at
gal į mokyklą — siūlė savo rekomanda- 
ciją, nes be jos vargu- ar -kas priims. Pas
kutiniu metu B. MALIŠKAITĖ įsidarbi
nusi prie Virbalio bažnyčios

Kybartai. 1982 m. lapkričio 23 d. 10 
vai. į Vilniaus saugumą pas tardytoją KO- 
VOLIOVĄ buvo iškviesta Ona ŠARKAU- 
KAITĖ.

Saugume prie O. ŠARKAUSKAITĖS 
prisistatė čekistas ir pareiškė, kad tardy
tojas KOVOLIOVAS yra užimtas ir ją 
galės priimti tik po pietų, todėl jis norįs 
su ja draugiškai pasikalbėti. I O. ŠAR- 
KAUSKAITĖS reikalavimą kitą kartą 
tiksliau nurodyti atvykimo laiką, o dabar 
išleisti ją iš kalbinėto, nes ji nerųisiteiku- 
si klausytis čekisto auklėjimo, niekas ne
kreipė dėmesio.

Pokalbio metu čekistas dėjosi geru ko
munistu, pasisakė esąs paskirtas rūpintis 
O. ŠAtRAKAUSKAITĖS ateitimi, todėl ge
rai žino jos šeimos narius, draugus. Tar
domoji atsakė esanti patenkinta gyveni
mu ir paprašė nesivarginti dėl jos atei
ties. O. ŠARAKAUSKAITEI pareiškus, 

Ikad ji visiems — jaunimui, suaugusiems 
žmonėms — pasakos apie saugumiečius,

LENKIJOJE
POPIEŽIAUS /VIZITAS LENKIJOJE
Birželio 19 d. Čenstacavoje švenčiant 

Jasnos Gotos vienuolyno 600 metų įsteigi
mo sukaktį, popiežiaus Jono Pauliaus at- 

'našaujamose mišiose dalyvavo milijoninė 
minia. Popiežiaus pamoksle pasakytus žo- 

i džius, kad valstybė turi tarnauti visuome
nei ir saugoti žmogaus pagrindines teises, 
— minia palydėjo audringais Plojimais.

Nuo kalno, kuriame buvo įrengtas al
torius, popiežius aiškiai galėjo matyti mi
nioje iškeltus baltai — raudonus transpa- 
rentus su Solidarumo sąjųdžio šūkiais: 
„Vesk mius su meile . nepriklausomybę", 
Solidarumas laimės, bent dešimts Solida
rumo transparentų turėjo vietovių vardus, 
iš kur buvo organizacijos grupės — Poz
nan, Gdynia, Gdansk, Lublin, Varšuva, ir 
taip pat paskirų įmonių, kaip Ursus trak
torių fabrikas ir Lenino laivų statykla.

Popiežius pasakė maldininkams: „Skau
dūs praeities pergyvenimai pagilino mūsų 
jausmus pagrindinių žmogaus ir tautos 
teisių srityje, ypatingai dėl teisės į laisvę, 
į suverenines teises, turėti sąžinės ir tikė
jimo laisvę ir gerbti žmogaus darbą“.

Lenkijos komunistinė valdžia išreiškė 
savo pasipiktinimą, tariamai, dėl „Soli
darumo šalininkų politinių demonstraci
jų, kuriomis siekiama sutrukdyti religines 
apeigas“. Valdžios atstovas Varšuvoje pa
reiškė, kad tokių įvykių pasikartojimas 
gali turėti įtakols į valdžios nusistatymą 
grįžti 'į normalią padėtį krašte.

Birželio 20 d. kalbėdamas Katowicuo- 
se kur buvo bemaž du milijonai maldinin
kų, popiežius pasakė, kad žmonių teisė 
jungtis į laisvas profesines sąjungas yra 
prigimtoji teisė ir ne valstybės suteikta 
teisė. Todėl valstybė turi tik pareigą sau
goti, kad ta teisė nebūtų pažeidžiamai Tą 
teisę suteikė Aukščiausias, kuris sukūrė 
žmogų kaip socialinę būtybę.

Popiežius priminė, kad tokioje dvasioje 
jis kalbėjo 1981 m. sausio mėnesį, k ai 
priėmė Solidarumo delegaciją, kurią ta
da lydėjo Lenkijos valdžios atstovai.

Popiežiaus pamokslai visur buvo paly
dimi audringais plojimais.

GEN. JARUZELSKIS (KALBĖJOSI SU 
POPIEŽIUM

Birželio 22 d. Lenkijos diktatorius gen. 
Jaruzelskis turėjo ankščiau nenumatytą 
antrą susitikimą su Lenkijoje viešinčiu 
popiežium. Gen. Jaruzelskis netikėtai at
vyko į Krokuvą ir kalbėjosi su popiežium 
istoriniufase Lenkijos karalių rūmuose 
Vavelio pilyje. Pasikalbėjimas truko 1 
vai. 40 min. Po to buvo paskelbta, jog jie
du pareiškė viltį, kad popiežiaus vizitas 
prisidės prie socialinio progreso Lenkijoje.

Po susitikimo Tatrų kalnuose suSolid'a- 
rumio lyderiu L. Walęsą ir jo šeima, popie
žius birželio 23 d. atsisveikino su savo tė
vų žeme ir 'išskrido f Romą.

drįsusius jos seseriai Zitai ŠARAKAUS
KAITEI bjauriais šmeižikiškais prasima
nymais juodinti kunigus, saugumietis bai
siai įširdo ir pagrasino, kad už tai gali 
būti nubausta, čekistas apgailestavo, kad 
pokario metais Lietuvoje buvo uždaryti 
visi vienuolynai, todėl dabar sunku vval- 
džiai juos kontroliuoti, prasitarė, kad ne
tolimoje ateityje saugumas labiau pradės 
rūpintis pogrindyje veikiančiais vienuoly
nais, paskirdamas kiekvienai jaunai vie
nuolei po panašų į jį šefą, kviesis pokal
biams į saugumą jas ir jų tėvus.

Kalbėdamas čekistas akcentavo, kad 
jam kelia nerimą ir susirūpinimą aplin
ka, kurioje Onutė gyvena ir dirba (dirba 
prie Kybartų bažnyčios) visą laiką bandė 
įtikinti, kad ji nepažįsta gyvenimo, yra 
aklai užsispyrusi ir išnaudojama, tik kol 
kas to nejaučia; siūlė keisti gyvenimo bū
dą, darbą, įkalbinėjo neužlkast gabumų ir 
stoti į aukštąją mokyklą.

Po pietų vykusiame tardyme tardytojas 
KOVOLIOVAS paklausinėjo O. ŠARA- 
KAUSKAITĘ, iš kur pažįstanti ukrainie
tį Zorianą POPADIUK ir ką apie jį žino. 
Pasirašyti po protokolu O. ŠARAKAUS- 
KAITĖ atsisakė.

Tardymui pasibaigus, užbaigti „drau
gišką“ pokalbį prisistatė anksčiau minė
tas saugumietis. Nepavykus „susikalbėti“ 
pažadėjo dar ne kartą susitikti ateityje.

• •
Kaunas. 1982 m. liepos 19 d. saugumie

tis Jonas MATULEVIČIUS atnešė Daivai 
TAMOŠIŪNAITEI 20 d. šaukimą į saugu
mą. Nuėjusi į saugumą, mergaitė rado tą 
patį saugumietį J. MATULEVIČIŲ. Če
kistas mergaitei buvo labai malonus, sa
kėsi norėjęs pasižiūrėti, kaip Daivutė gy
venanti, todėl pats ir atnešęs šaukimą. 
Norėdamas laimėti mokinės palankumą, 
saugumietis pasakojo apie save, klausinė
jo apie mokslą, davė patarimų.

PASAULYJE
— JAV Atstovų Rūmai nubalsavo ne

skirti daugiau lėšų cheminių ginklų ga
mybai. Kongreso narys J. Leach pareiš- 
kad JAV turi pakankamai nervų dujų su
naikinti viso pasaulio gyvybei.

— Afganų pabėgėlių skaičius Pakišame 
ir Irane pasiekė keturis su puse milijono.

— Ispanijos min. pirm. Gonzales lankė
si Vašingtone ir kalbėjosi su prez. Reaga- 
nu Centrinės Amerikos ir NATO reikalais. 
Gonzales nesutinka su JAV vedamąja Po
litika C. Amerikoj. Jo nuomone, kova ten 
vyksta ne dėl komunizmo įgyvendinimo, 
bet dėl skurdo panaikinimo.

— Kubos viceprezidentas Rodriguez, 
'kalbėdamas Havanoje, pasakė, jog pasku
tiniu metu Kubos ir JAV santykiai ypač 
pablogėjo, ir amerikiečiai gali net imtis 
karinės akcijos. Nežiūrint tai, Kuba vra 
pasiruošusi geruoju susitarti su Reagano 
administracija.

— JAV išmokės kompensacijas krašte 
gyvenantiems japonams, kurie Antrojo 
karo metu buvo internuoti ir patyrė neima 
lonurnų. Tokių asmenų pridkaitoma apie 
60,000. Jie gaus po 29,000 dolerių.

— ,,Pravda" pranešė, kad sovietų mer
gaitės Tatjanos Forninos taikos laiškas, 
rašytas prezidentui Reaganui, grįžo atgal 
su užrašu „adresatas nežinomas“. Mergai
tė stebisi, jog amerikiečių paštas nežino, 
kur yra Baltieji Rūmai. Tatjana adresą 
užrašė rusiškai, bet pašte tai buvo patiks
linta lotyniškom raidėm. Esą, į panašų 
vienos amerikietės laiką, atsakęs' pats 
Andropovas.

— Tanzanija susirūpino apsaugoti kraš 
to raganosius, kurių beliko apie 50. 1976 
m. jų dar buvo 2,500.

— Prieš V. Vokietijos ir Jugoslavijos 
futbolo rungtynes Liuksemburge, ameri
kiečių karinis orkestras užgojo per klai
dą jugoslavų karališkąjį himną. Jugosla
vai pareiškė protestą.

— 29 metų britas, Barry Roberts, taip 
susižavėjęs sovietiniu gyvenimu, jog no
rėtų palikti D. Britaniją ir įsikurti Sovie
tų Sąjungoje. „Aš norėčiau, kad mes tu
rėtume tekią valdžią, kuri rūpinasi dar
bininkų gerove“, sako Barry. Jis dažnai 
rašo laiškus „Pravdai“ apie sunkų Kritų 
darbininkų gyvenimą. Barry tikisi gauti 
sovietų valdžios taikos premiją ir su pa
skaitom apie britų darbo žmogaus vargus 
pakeliauti po sovietinį rojų.

B. Roberts dirba konduktorium Britani
jos geležinkeliuose, į rankas gauna 70 sva 
rų savaitėje, turi dviejų miegamųjų kam
barių namuką, spalvotą televizorių, tele
foną, laiko penkis šunis, katę, vėžlį ir ark 
lį. Skundžiasi, kad su žmona vos gali pra
gyventi.

— Per apklausinėjimus dauguma britų 
pareiškė norą mokėti didesnius draudimo 
mokesčius, kad vyrai ir moterys galėtų 
išeiti į pensiją sulaukę 60 metų amžiaus.

Paminėti pirmosios moters skridimo 
erdvėje 20 m. sukaktį, sovietai išleido vie
no. rublio monetą su Valentinos Teretško- 
vos atvaizdu.

Taikos aktyvistas, Peter Hali, kuris 
iš Norvegijos nelegaliai atvyko i Sov. Są
jungą, buvo greit suimtas ir perduotas nor 
vegų. .

— Hitlerio pieštas akvarelės paveikslas, 
Milano meno galerijoj parduotas už 19 
milijonų lirų. Pilkėjo pavardė nepaskelb
ta.

— Praėjusią savaitę JAV vaisi, sek. 
Shultzas padarė savo pranešimą Senato 
užsienio santykių komitetui apie vykstan
čias amerikiečių „ sovietų derybas Žene
voje. Jo nuomone, maža vilties greitai su
sitarti.

— Zimbabvėj banditai metų laikotarpy 
nužudė 23 baltuosius ūkininkus ir apie 
200 juodukų.

— Nusiginklavimo ekspertas, V. Vokie
tijos socialdemokratas E. Bahr, pareiškė, 
kad Maskva jau apžiūrėjusi ir nustačiusi 
vietas Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir Rytų 
Vokietijoj savo trumpo nuotolio SS-22 ra
ketoms. Esą, jau dabar R. Vokietijoje yra 
Išdėstytos SS-21 raketas.

— Kinijos šeimų planavimo skyriaus 
viršininkas siūlo sterilizuoti visas mote
ris, kuries jau turi du vaikus.

— Vienoje afganų stovykloje Pakistane 
akmenimis buvo užmušti trys asmenys: 
pakistanietis sargybinis, jauna afgane ir 
jos vyras. Pabėgėliai įtarė, kad ta afganė, 
su vyro sutikimu, turėjo lytinius santy
kius su stovyklos sargybiniu. Jungtinių 
Tautų pareigūnai veda kvotą.

— 31 metų portugalas Vieira pastatė il
go važiavimo dviračiu rekordą — 191 va
landą be sustojimo, beveik 8 paras.

— EI Salvadoro prez. Magana lankėsi 
Vašinktcne ir pasimatė su prez. Reaganu. 
Krašto rinkimai numatyti šį rudenį, bet 
pilietinio karo pabaigos dar nesimato, 
nors aukų skaičius jau pasiekė 42,000.

— Pietų Jugoslavijoj, po dviejų mėne
sių labai karšto ir sauso oro, birželio 17 
d. pradėjo snigti. Kai kur prisnigo apie 
20 cm. Sniegas iškrito ir šiaurės Italijoje.
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Pr. A. Gerutis
Berno universitete
Šių metų birželio 15 d. sukako 50 metų, 

kaip mūsų tautietis* A. Gerutis baigė tei
sių dalktaro laipsniu. Šveicarijos sostinės 
Berno universiteto teisių fakultetą.

Sukakies proga Dr. Gerutį priėmė uni
versiteto relktorius prof. dr. J. Geiss ir 
teisių-tautos ūkio fakulteto dekanas prof, 
dr. G. Arz. Per užsimezgusį pasikalbėimą 
mūsų tautietis, tarp kita., atkreipė abiejų 
šveicarų mokslininkų dėmesį į tai, kad 
daugelis Vakarų demokratinių valstybių 
nepripažįsta sovietinės okupacijos Lietu
voje ir kitose Baltijos valstybėse. Tų vals 
tybių tampė yra ir Šveicarija.

Kaip tik birželio 15 d. šveicarų laikraš
čiuose atspausdintas išsamus pranešimas, 
kad prezidentas R. Reagan pasIkeUbė Ame 
riboje „Baltijos laisvės dieną“. Tas pra
nešimas davė A. Geručiui progą išsamiau 
supažindinti šveicarų profesorius, kokio
mis gėdingomis aplinkybėmis Maskvos* vy 
riausylbė, susitarusi su Hitleriu, karinė
mis priemonėmis užėmė Baltijos valstybes 
ir jas aneksavo. Tačiau sovietų vyriausy
bės elgesys taip akivaizdžiai sulaužė pa
grindines tarptautinės teisės normas, jog 
dar ir šiandien, daugiau 40 metų po oku
pacijos, daugeli s vakarų demokratinių 
valstybių atsisako susitaikinti su maskivi- 
ne aneksija.

Mūsų tautietis pastebėjo, kald šveicarų 
aukštąsias mokyklas prieš pinmąljlį pasau
linį karą ir Lietuvos valstybės laisvės lai
kais gausiai lankydavo lietuvių jaunimas. 
Kai Kaune įsisteigė universitetas, jo rek
toriais buvo trys profesoriai — kun. prof. 
P. Bučys, prof. V. Čepnskis ir prof. S. Šal
kauskis, — kurie mokslus baigė Šveicari
joje. Pirmasis Kauno universiteto rekto
rius — prof. J. Šimkus — ingi kiurį laiką 
lankė Ženevos universitetą. Visais laikais 
tarp lietuviu ir šveicarų tautų vyko viso
keriopas bendravimas. Lietuvių tauta, pa 
brėžė A. Gerutis, ypač skaudžiai Įsigyvena 
sovietų okupanto vykdomą Lietuvos izolia 
ciją nuo Vakarų Europos kultūros, su ku
ria ji jaučiasi susijusi šimtais gijų.

Dr. Gerutis dar nurodė į tai, kad 1902- 
1904 m. Berno universitetą kaip laisvas 
klausytojas lankė Vincas Kapsukas- Mic
kevičius. Lietuvių tauta jaučia kaip pik
tą apibrokš'tą tą aplinkybę, kad šiandien 
Kapsuko vardu pavadintas 4*00 metų se
rumo Vilniaus universitetas. Garbingam 
universitetui prikergtas vardas profesinio 
revdiuiciunieriaus, kuris neturėjo nei bran 
dos atestato...

■Galima dar pridurti, kad Dr. A. Gerutis, 
baigęs Berno universitetą, nuvyko Pary
žiun, kur lankė Alliance Francaise pran
cūzų kalbos bei kultūros mokyklą, o vė
liau paskirtas Klaipėdos gulbematūros 
spaudos referentu (po kiek laiko — spau
dos patarėjui), šiose pareigose jis išbuvo 
iki 1935 m. rudens.

PRADĖJO ANTRĄ ŠIMTMETI
Kelmės rajono Vaiguvos miestelio 

centre gyvena Steponas Vaidotas, kuriam 
liepos 7 dieną sukaks 110 metų. Gyvenime 
jis negėrė jokio alkoholinio gėrimo ir ne
rūkė. Jis 50 metų dirbo siuvėju ir dabar 
vis dar kruta — pjausto malkas, sodina 
darže bulves...

F. NEVERAVICIUS

Priešai
Pjesė

BRAZDŽIUS: Leiskit, kunigėli, apsiaustą... paka
binsiu...

KUN. VIK.: (vilkdamasis apsiaustą): Gerai, ge
rai... Ir jaunimo būrys gražus. Sveiki, sveiki! 
Šokat... girdėjau, tarputvoriais eidamas...

BRAZDŽIUS: Taigi belaukdami kunigėlio... Tro
boj jiems stalas paruoštas, tai leidau čia pasi
šokti.

KUN. VIK.: Gražu, gražu... Tai ir vėl pašokit... 
ANGELĖ: Gal jau vėliau... Prašau prie stalo, sve

teliai brangūs... Prašom... nepasgardykit... 
Kuom turtingi, tuo ir vaišingi... O jūs jaunie
ji, irgi... eikit į trobą pasivaišinti... (Jaunimas 
išeina).

BARZDŽIUS: Prašom... Kunigėli, čia gal... (nu
rodo vietą) (Visi rikiuojasi prie stalo. Kun. 
Vik. tylomis sukalba trumpą maldą, visi žeg
nojasi, sėdas).

KUN. Vik.: Tai kuria gi čia proga tas balius, Braz
džiau?

BRAZDŽIUS: (šypsodamasis) Tai jau lyg būtų 
proga, kunigėli!...

LAPELIS: Nagi vestuvių metinės, kunigėli...
KUN. VIK.: šit kaip... Sveikinu, sveikinu...
BRAZDŽIUS: Vaišinkitės, sveteliai brangūs... An

gele, išgerk į kunigėlį saldžiosios...
ANGELĖ: Prisipila pusę stikliuko, išgeria, liku

čius nulaisto į aslą, pripila pilną, pastato ties 
kunigu: Į sveikatą, kunigėli!...

KUN. VIK.: (Sumišta, bet susigriebęs išgeria): Kaip 
tas laikas bėga, kaip greit bėga. Pakviestas 
laužiau galvą, kuria čia proga Brazdžius balių

kelia, gi pasirodo vestuvių metinės... Taigi ne
trukus ir man sukaks metai, kai į jūsų para
piją atkilau.

LAPELIS: (prisigerinamai) Aha... teisybė, kuni
gėli, teisybė... bėga laikas, bėga... Kaip tas 
vandenėlis upelyje... Anei jį sulaikysi, anei su
lėtinsi...

KAMINSKAS: E... supaisysi tu, žmogau... Me
tai... Kas čia per dyvai — metai... Ana ve aš... 
Bene seniai piemuo buvai, šile ožius ganiau? 
Ogi žiūriu — ir vaikį išsiauginau ir amžinatil
sį pačią palaidojaau, ir dabar žiūriu — giltinė 
kasnakt galvūgaly stovi ir tik znoko laukia. 
Ir vis tuo pačiu laiku... Pluši, pluši, žmogus, 
visą gyvenimėlį ir vis tuo pačiu laiku...

KUN. VIK.: Ar patenkintas esat vedybiniu gyve
nimu, Brazdžiau?

BRAZDŽIUS: Ačiū Viešpačiui, kunigėli... Svirne
lis netuščias, skrynios kad ir nepilnos rublių, 
ale skalnas niekam nesmi.

KUN. VIK.: Aš ne apie tai. Klausiu ar patenkin- 
tasesat vedybom?

BRAZDŽIUS: Be geros gaspadinės nėr kaip ant 
ūkės būti... Gera moteriška, ką ir sakyti. Vai
šinkitės sveteliai brangūs!

LAPELIS: Kunigėli, taigi jis įsimylėjęs ją, kaip ka
tinas lašinius... Hi, hi, hi,... Taigi svieto pro 
jos sijoną nemato. Kad galėtų — dangaus 
kraštelį -jai prie žemės palenktų — skinkis 
žvaigždeles kaip rūtas daržely... Kas matė, kas 
girdėjo vestuvių metines taisyti? O jis, mat, 
sutaisė... malonu, mat, prisiminti kaip tat bu
vo. (Į Angelę): Gal ne tiesą sakau, moteriške?

URMIENĖ: Tylėk, begėdi, ar tai gražu taip mo
teriškę sarmatyti?

LAPELIS: Gal ne tiesa? Ko čia sarmatytis? Sakyk, 
Angele? (Iš trobos atskrieja sutartinės garsai).

KAMINSKAS: Tai... tai plėšias tas mano Jonis!...

It pjaunamas ožys. Geras vaikis, klusnus, ty
lus, darbštus...

KUN. VIK. :Gražiai dainuoja, gražiai...
KAMINSKAS: (Palinkęs į Angelę): Gera būtų 

pora Marcei?... Ar ne?
KUN. VIK.; (Nuslopinęs balsą, į Brazdžių): Tai 

kada vėl ištrauksit, Brazdžiau?
BRAZDŽIUS: Tai kaili, kunigėli... Dabar pilnatis, 

neįmanu... Tik, kad čia dabar... Kaži...
KUN. VIK.: Suprantu, suprantu, Brazdžiau. Kitą 

sykį. Ateikit kurią dieną į kleboniją, tai pasi
šnekėsim plačiau. Ar ateisit?

BRAZDŽIUS: Tai jau ateisiu, kunigėli... Nesnū- 
duriaukit, sveteliai... Tik jau kas ant stalo, 
tai valgyt, ne žiūrėt skirta...

LAURAS: (įeina, nusitraukia kepurę, pameta ją 
ant skrynios, apmeta žvilgsniu sėdinčius. Valan 
dėlę stoja tyla.): Tai ką, gal nemalonus svetys 
jums esu? Galiu sau eiti, kad ir į karčiamą!

BARZDŽIUS: Netaušk niekų, Laurai! Sėsk, val
gyk ir gerk. Sėsk čia... Angele, prašyk sėstis... 

KUN. VIK.; Sėskit, Laurai, čia, greta manęs... 
ANGELĖ: Mums visi sveteliai lygiai mylimi. Sės

kit, Laurai. (Pila jam stikliuką).
LAURAS: Kad ir perdidelė man garbė greta pa

ties kunigo sėdėti, ale jos sieksiu. (Sėdasi vika
ro nurodyton vieton, išgeria stiklą, atsilošia ir 
žiūri į Lapelį): Tai ko įsistebeilėjai į mane, 

pons pisoriau, lyg kiaulę su balnu pamatęs?

LAPELIS: Hi, hi, hi... Mačiau... Daug ko esu 
sviete matęs... ir kiaulę pabalnotą esu matęs, 
Ale, tariuos, pats ne kiaulė, tai ir ne tas da
lykas man akį traukia. Sakyk, kas per retežis 
pačiam per pilvą? tikras amerikonas... gal 
gryno aukso?

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ ĮKALBOS ATLASAS
Pereitų metų pabaigoje Vilniuje buvo 

išleistas antras „Lietuvių kalbos atlaso“ 
tomas skirtas fonetikos dalykams. Jame 
yra 120 žemėlapių rodančių kai© kuriose 
vietose yra tariami lietuvių kalbos bal
siai, priebalsiai, jų junginiai, kaip svyruo
ja žodžių kirčiavimas. Prie žemėlapių yra 
detalūs jų paaiškinimai.

Pirmasis „Lietuvių kalbos atlaso“ to
mas buvo išleistas 1977 metais. Jame yra 
120 žemėlapių skirtų parodyti įvairias lie
tuvių kalbos leksikos ypatybes — kaip 
įvairiose Lietuvos vietose yra vadinami na 
mai, jų dalys, ūkiniai pastatai, 'įrankiai, 
augalai ir t.t.

Abi šios knygos yra svarbus įnašas į 
lietuvių kalbos tarmių tyrinėjimą, nes li
teratūrinės kalbos įtakoje tarmės Lietu
voje sparčiai nyksta.

Bernardas Brazdžonis
ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

Lietuva — mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs 
Tavo kojas gimtoj pakelėj, 
Kad iš tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai.

Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos 
Glausčiau, tartum relikviją šventą, 
Radęs slenkstį namų pelenuos.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laimė šviesi! 
1944.X.26.

TŪKSTANTIS PAVEIKSLŲ
Tūkstanty /paveikslų tu man rodais 
Viršum Imicstų, 'marių ir |kalnų;
O tėvyne, tremtinio paguoda, 
Su tavim visai keliais einu...

Tūkstanty (paveikslų tu man rodais, 
Aš pažįstu juos visus visus, 
Ar žydėsi tu /sidabro /soduos, 
Kai nuplieks (pavasaris šviesus, •»
Ar klegėsi (tu aukštajam uosy r 
Su ramaus (vidurdienio (gandrais, 
Ar kaip gulbė mirdama giedosi 
Kvepiančiais (birželio Vakarais...

Tūkstanty paveikslų tu man rodais, 
O jų vienų <vien0 man (garu f 
Su tavim kad šviestų naktys juodos, 
Kad širdy man būtums vis jauna...

1945.1.10.

ILGESYS
Vis man irodos, (ten šaukia kažin kas, 
Vis man rūdos, (vadina vardu, — 
Ar svirtis kaip senelė palinkus, 
Ar sodybos (prie Mūšos krantų,

Ar (piliakalnių (lieknos pušelės,
Ar pagojai, ar ji, Baltija,
Ar pusnynuos (šaltuos nesušalęs 
Tiklskaudus ilgesys širdyje?.. '. i. 
1945.1.13.

Su lietuviais 
įįusaultįįe

NAUJAS INŽINIERIUS
Pernai Adelaidės universitetą. Austra

lijoje, sėkmingai baigė Vincas Algis Vie- 
raitie, kiuriam gegužės mėneslį bu/vo su
teiktas „Honours degree of Bachelor of 
Civil Engineering“ laipsnis.

Jaunas inžinierius gavo darbą ESSO 
naftos bendrovėje Sale mieste. Victorijo- 
je. Deja*, jis negavo atostogų nulvykti į 
Jaunimo kongresą bei žaidynes Čikago
je. Jis yra nuolatinis Australijos lietuvių 
krepšinio žaidėjas.
DR. A. GERUTIS—LŽS GARBĖS NARYS

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro vai 
dyfoa ( jos būstinė yra Čikagoje, IL.) iš
rinko D r. A. Genutį Sąjungos garbės na
riu.

-Savo rašte A. Geručiui valdyba rašo, 
kald jis pagerbtas „už ypatingus nuopel
nus lietuviškajai spaudai bei lietuvių tau
tai ir Lietuvai“.

DR. A. ŠTROMAS 'VYKSTA BELGUON 
įGento universiteto kviečiamas, prof.

dr. Aleksandras Štromas birželio 20 d. iš
vyko i Belgiją, kur skaitys tris pasikartas: 
universitete. NATO taryboje ir Ost Eu
ropa Kunde institute.
Liepos 11 d. jis yra pakviestas į Caracas, 

Vcinecueloje, kur vyks Zinovjevo-Kioila- 
kovskio diskusijos. Prof. A. Štromas bus 
moderatorium.

Ruldeniį prof. A. Štromas išvyksta- še
šiems mėnesiams į Kaliforniją, kur yra 
pakviestas skaityti paskaitas Stanford© 
universitete.

Šiuo metu jis rašo anglų kalba knygą 
apie Sovietų Sąjungą po Brežnevo. Kny
gą išleis viena Londono leidykla.

DBLS (DELEGATAI PLB (SEIME
Dalyvauti PLB Seime ir Lietuvių Die

nose Čikagoje, šią savaitę išvyko į JAV 
šios sudėties DBLS delegacija: DBLS 
Centro Valdybos pirm. Jara*s Alkis, Val
dybos narys Vladas Dangis ir Škotijos 
liet, atstovas Pranas Dzidolilkas.

Čikagon yra vežama kilnojama paroda, 
vaizduojanti D. Britanijos lietuvių veik
lą. Parodai eksponatą paruošė J. Alkis su 
E. Matuku.

Vėliau* tą kilnojamą parodą turės pro
gos pamatyti Britanijos lietuviai.

Atsiųsta paminėti
Laiškai lietuviams, Nr. 5, 1983 m. geigur 

žė. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia Tėvai Jėzuitai, redaguoja Juo
zas VaiSnys, S.J., Chicago, IL, USA.

Elta-PRESS, Nr. 4. April, 1983. Lietu
vių informacijos italų kalba, šiame nuime 
ryje — L.K.B. Kronikos Nr. 56 vertimas 
į italų kalibą. Viršelyje Lietuvos vyskupų, 
priimtų popiežiaus audijencijoje, fotogra
fija. Redaktorius V. Mincevičius, Roma.

Annabergo lapelis, 1983/13. 44 psl. biu
letenis. Laidžia Pabaltiečių Krikščionių 
Studentų S-ga, liet skyrius. Annaiberg Str. 
400, 5300 Bonn 2, W. Germany.

Lietuvių Vasario 16 gimnazijos metraš
tis 1982/3 turinyje: Kuratorijos žodis, 
mokslo programa, mokytojai ir -kitos in
formacijos apie gimnaziją, jos nuveiktus 
o-ar-uibus tos rėmėjus ir mokinius. Knyge
lėje 54 psl. Išleido Vasario 16 -gimnazija, 
Romuva, D-6840 Lalmipertheim — Huelt- 
tentfelid 4, W. Germany, 183 Aušros metai.

Metraštį paruošė: Živilė -Grodbergienė, 
Bronė Li-pšienė, Ona šiuigiždinienė. Marija 
Šmitienė, Andriu® Šlmitas. Viršelis: Alfon
so Krivicko.

TĖVYNĖS SARGAS, Nr. 1, 1983 m-, žur 
rialas. -Leidžia Popiežiaus Leono XIII li
teratūrinis fondas. Redaktorius Petr-a-s 
Maldeikis. šiame numeryje 96 psl. Kaina 
4 del. Administracija: A. Balčytis, 6819 
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 6062-9, 
60629, USA.

KRIVŪLĖ, Nr. 1, 1983 m. gegužės. Ne
periodinis žurnalas. Leidžia Vak. Euro
pos Lietuvių Sielovada, redaguoja (kum*. 
B. Liulbitįas ir V. Natkevičius, Vak. Vo
kietijoje.

CHRONICLE -OI* >THE (CATHOLIC 
CHURCH in LITHUANIA, No. 55. Nov. 
1, 1982. LKB Kronikos Nr. 55 ver
timas į anglų kalbą. Išleista knyge
lės (pavidalu, 76 psl. su Lietuvos že
mėlapiu ir iliustracijomis. Gaunama 
iš Franciscan Fathers Press, 351, 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
USA.

L1TUANUS, No. 2. 1983. Lietuviu žur
nalas mokslui ir menui anglų kalba*. Re
daktorius Thomas* Remeikis,, adresas*: Li- 
taanus, 6621, S. Troy, Chicago IL 60629, 
USA.

SKAUTŲ AIDAS, Nr. 4, 1983 m. balan
dis. Lietuvių Skautų S-gos organas*. Lei
džia LSS Tarybos Pirm-ija*. Red. A. Sau- 
laitis, SJ. Administratorė: Malvina Joni
kienė, 6346 So. Washtenaw Ave.. Chicago 
IL 60629, USA.

KARYS, Nr. 4, 1983 m. balandis. Pasau
lio Lietuvių ka-rių-veteranų mėnesinis žuir 
natas. Redaktorius Z. Raulinaitis, 341, 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA.

LIETUVIŲ DIENOS, 1983 m. balandis. 
Iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų kai 
bomis. Leidžia A.F. Skirtus, Hollywood, 
CA, USA.

AIDAI, Nr. 2, 198'3 m. kovas-ibaiandis. 
Kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Pranciš- 
Ikc-nai, redaguoja dr. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.-M. 361, Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207, USA. šio numerio kaina 
2.50 dol.

NAOTOS KHY&OS
LIETUVIŲ NAMUOSE GALIMA 

NUSIPIRKTI
The BALTIC STATES, years of depen

dence 1940—1980 by Romuald J. Misiū
nas and Reiki Taageipera. Balkiuos* kraštų
— Estijos, Latvijos ir Lietuvos — naujau
si ii ladlkų istorija, kurią anglų kalba para
šė du jautai istorijos profesoriai: lietuvis 
Romuaid'as Misiūnais iir estas Rein Taage- 
pera. Piinmiasis dirba Yale universitete, 
antrasis — Kalifornijos, JAV. Knygoje
— 334 psl, daug (iliustracijų, žemėlapis ir 
keletas statasltiinių lentelių.

Knygą išleido anglų knygų leidyklai C. 
Huirst -and Co., London, 1983 m*. įrišta į 
kietus viršelius su menišku* aplanku. Kny
gos kaina — 13.5*0 sv. DBLS ir Nidos kny
gų klulbo nariams — nuolaidia.

Bronys Raila, RAIBOS AGAVOS, Nidos 
knygų klubo naujausias leidinys. Lando
mas, 1983 m. Dabai įdomi 410 pel. (knyga. 
Kaina minkštais viršeliais — 6 sv., Me
tals — 7 sv.

Taip pat galima gauti: Anglų • lietuvių 
kalbų žodynas,
Lietuvių - anglų kalbų žodynas.
Lithuanian Cookery, fr kt. knygų.

Užsisakiusiems (knygos gali būti pasiųs
tos paštu.

KNYGA ,APIE BOLŠEVIKŲ 
NUŽUDYTUS ŠAULIUS

Lietuvių Šaulių Sąjungos Tremtyje 
Centro Valdyba Čikagoje pernai išleido 
Juozo Prunskio 150 p. knygą Bolševikų 
nužudyti šauliai. Joje trumpai apralšojmi 
apie *300 bolševikų nužudytų Saulių.

SAVAITGALIO PABIROS
APIE (MONA JLISAS

Pasirodo, kad neviein Paryžiaus Luvre, 
bet ir Londone yra kitas Leonardo d*a Vin 
ci Mona Lisos paveikslas. Paveikslo glo
bėjas Dr. Pulitzer tvirtina ir turi įrody„ 
mų, kad tai tikrai yra pirmoji Mana Li
sos paveikslo versija.

Pasaulyje užkatalciguota daugiau kaip 
60 Mana Lisų. Dr. iPulitzer, išradėjas, 
mokslininkas ir meno žinovas, tikrai įsi
tikinęs to paveikslo autentiškumu. Jis sa
iko, jolg didysis meistras yra nupiešęs dvi 
ar net daugiau Mon*a Lisos paveikslo versi 
jų. Pirmajam paveikslui pozavo Mona Li
sa del Giocondo, vieno Florencijos didiko 
žmona. Tuo metu ji dėvėjo veido šydą, 
nes gedėjo mirusio kūdikio. (Paveikslas 
buvo užbaigtas po ketvertų metų ir ati
duotas Giocandui.

Dar prieš paveikslo užbaigimą, Leonar
do buvo pakviestas į Prancūziją, o ten 
Guiliano de Medici paprašė nupiešti jo 
meilužę Kotnstanzą d‘Avalos. Taip sutapo, 
Kad Ketos tauza buvo truputį panaši į Mo- 
ną Lisą ir net pravardžiuojama „La Gio- 
eonda“, o tai apytikriai reiškia „šypsanti“. 
Tačiau vėliau Medici pametė savo meilužę 
ir vedė karjerai tinkamesnę moterį, ir 
Konstanzos paveikslo nenupirko. Dr Pu
litzer aiškina, jog tai buvo antrasis Leo
nardo da Vinci Mona Lisos paveikslas, ku 
rį jis su kitais neparduotais paveikslais 
atvežė į Paryžių. Ir tai yra ta versija, su 
Konstanzos veidu, kuri dabar puošia Luv
rą.

-Pirmasis portretas, Giocondo žmonos, 
kuri buvo 19 metų jaunesnė už Konstan- 
zą, kurtį laiką liko to Florencijos didiko 
šeimoj*, kol pagaliau pateko į Angliją, o 
šio šimtmečio pradžioje tą paveikslą nu
pirko W. Blaiker, meno žinovas ir vieno 
Bath meno muziejaus globėjas, o dabar 
jau tas memo kūrinys priklauso šveicarų 
sindikatui, kurio narys yra ir Dr. Pulitzer.

Pasinaudodamas fotomikroskepine tech 
n ik a, D r. Pulitzer atliko tyrimus ir tvirti
na, kad pirštų nuospaudos atitinka* auten
tiškas Leonardo kūrinių nuospaudasJKitas 
paveikslo autentiškumo įrodymas yra Ra- 
faelio škicas, kurį jis nupiešė, kai Leonar
do da Vinci dar nebuvo galutinai užbaigę® 
Mona Lisos portreto. Rafaelio škice mato
si dvi kolonos, kurios yra Londono paveiks 
lo fone, bet ne Luvro versijoj. Be to, jau
nesnė moteris Londono paveiksle dėvi per 
matomą gedučio šydą.

Išskyrus vieną, visi kiti Sovietų Sąjun
gos krokodilai nepriklauso partijai. Ir to
kių nepartinių krokodilų viena porelė 
;v lėtinta Maskvos komunaliniam zoologi
jos sode.

Vieną naktį per sapną senis krokodilas 
sušunka:

— Mirtis amerikiečių imperialistams!
Po kiek laiko, apsiverčia ant kito šono:
— Kas ne su* mumis, tas prieš mus!
Priėš pat rytą jau* pučia aukštielninkas, 

ir staiga vėl:
— Mirtis kapitalistams!
Krokoldilienė pagaliau netenka* kantry

bės:
— Nusiramink! Kas tau pasidarė? Ar 

fu vakar vėl prarijai kektį komunistą?

Susirinkimas svarstys rankų tnechanl- 
zavimo klausimą.

(Iš skelbimo įmonėje) 
Kadangi mano darbo diena nenormuo

ta, tai aš gėriui, kai tik turiu laiko.
(Iš pasiaiekin'imo)

I piasimaitymą ėjau* ant keturių.
(Iš nuogirdų)

'Pilietis J. B. nusilaužė koją nedarbo 
metu*, todėl jam šito lūžio n ©užskaityti.

(Jš medicininės išvados)
Mėgstu importinių rašytojų knygas.

(Iš nuogirdų)
„šluotos“ auksinės mintys
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Vieno žmogaus teatras
Balandžio 9 Kultūros židiny, Brooklyn, 

New York, Laisvės žiburio pavasariniam 
koncerte — baliuje dalyvavo Vitalis Žu- 
kauislkas paminėti savo veiklos 40 metų su
kaktį. jis turėjo paruošęs savo programą, 
kaip visuomet, linksmą ir aktualią.

Dabar jo niekas nevadina Žukausku, o 
tiesiog Vitalių — trumpiau ir skambiau. 
Pastebėtina — dabartinė jo teatrinė veik
la vadinama Vieno žmogaus teatrui. Tai 
nėra tikslus apibūdinimas — tiksliau bū
tu — Skrajojantis vieno žmogaus teatras. 
Vitalio pasakymu, jeigu visas jo keliones 
sudurti j vieną, tai jos užteiktų keliem 
kartom, apskristi žemę, šiaurės Ameriką 
jis „©braidąs“ skersai ir išilgai (Aliaskoj 
trubūt nebuvo.), kelis kartus Skrido į Lo
tynų kontinentą, du kartu buvo Australi
joj, nepamiršo ir Londono bei Škotijos. Iš 
Glasgovo (Glasgow) parsivežė gražia? 
margą beretę, kuria laibai patenkintas. Ži 
„omai, neaplenkė ir Vakarų Europos. 

Juoktis yra sveika. Vitalis tai žino ir 
jis to vaisto nesigaili: gausiais kiekiais ne 
šyklš'tėdamas visiem padalina, kur tik jis 
yra (kviečiamas. Jo programos jumoru su
vilgytos su ironijos ar satyros prieskoniu. 
Kartais jis gauna pastabų programos me
tu ar po jos, jeigu jo kai kurios frazės 
.perdaug aktualios“...

Kodėl taip yrai, kad Vitalis turi skrai
dyti vienas, lyg pabėgęs iš teatro ar ne
radęs teatro, kurio kclelktyvan galėtų įsi
jungti?

Atsakyti tą klausimą, reikia žvelgti į 
praeitį.

Kauno teatre
Kelias į Vieno žmogaus teatrą prasidėjo 

Kaune 1942 m., kai Vitalis Žukauskas įsto 
jo į Juozo Monkaus (Monkevičiaus) vai
dybos studiją. Iš 62 pirmu egzaminų laiky 
nvu studiją baigė tik du: Vitalis Žukauskas 
ir Paulius Rūtenis. Vitalio kolega gyvena 
Australijoj, organizuoja koncertus ir dai
nuoja radiofone. Buvo suorganizavęs lie
tuvių teatrą Adelaidėje ir jam vadovavęs.

Pirmieji Vitalio vaidmenys buvo Kauno 
dramos teatre: Gogolio „Revizoriuj“ Bcb- 
Činskis, J. Grulšb „Tėve“ teismo sekreto
rius ir kt. Teko vaidinti ir konferuoti Dar 
bo rūmuose, savitarpinėj pagalboj ir kt.

Prisimena Vitalis St. Santvarų „Kaimy
nuose“ vaidintą piemenuką. Ten buvo mi- 
zanCena — piemenukas užsilipęs sėdi ant 
tvoros. Užlipo Vitalis ant tvoros ir pamir
šo tekstą —■ ir reikėjo pasėdėti kol prisi
minė. Pirmieji kcnferavimo mokytojai bu
vo Viktoras Dineika, Stasys Pilka, Sta
sys Gailevičius.

Vakarų Europoj
1944 m, pavasarį Vitalis išvyko teatro 

Studijų 'į Vieną. Jam nebeteko grįžti į 
Lietuvą, nes rusai grąžino vokiečius iš 
kur jie buvo atėję — j jų „Vaterlandą“, 
kur jie turi teisės būti ir gyventi. Lietu
vai vėl grėsė rusų okupacija, bolševikų te
roro siaubas.

Lietuviai pabėgę iš Lietuvos, gelbėda- 
- miesi nuo okupanto kalėjimų ir Sibiro, iš
sisklaidė Vakarų Europoje. Kur -daugiau 
jų susibūrė, steigė lietuvių bendruome
nes, kilo ir šakojosi visokeriopa jų veik
la. Augsburge susitiko keliolika lietuvių 
aktorių ir apsistojo ilgesniam laikui. Tarp 
jų buvo ir Vitalis. Juozas Palubinskas, 
Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus dramos te
atrų aktorius, subūrė aktorių kolektyvą 
ir pradėjo Auigsburgo dramos teatrą. Re
žisavo ir vaidino. Šis sambūris nrofesio- 
raflių lietuvių aktorių (1945-49) net ket
verius metus apvažinėjo gal visas lietuvių 
stovyklas amerikiečių ir anglų zonose. Vi
taliui teko vaidinti statytuose veikaluose; 
statyta Vincas Kudirka, Mokyklos Drau
gai, Pirmas Skambutis, Pabėgėlis, Melagė
lis, Žmogus, kurį užmušiau ir kt.

Dėl prasidėjuisics emigracijos ir valiu
tos reformos Augsburgo lietuviu, dramos 
teatras ėmė irti. Tada keturi aktoriai su
tarė įkurti lietuvių aktorių literatūrinį ka 
baretą. Alfas Brinką, Henrikas Kačinskas. 
Antanas Škėma, Vitalis Žukauskas ap
svarstę veiklos planą, nutarė kabaretą pa
vadinti Klumpe. Vardas labai panašus 
Lietuvoje ėjusiam humoro savaitraščiui 
Kuntaplis. Pirmajam Klumpės spektakliui

tekstus paruošė A. Brinką, A. Škėma ir 
Vitalis. Per savo trumpą gyvenimą „Klum 
pė“ aplankė daugelį lietuvių stovyklų. 
Jos humoristinė programa, įvairi ir aktu
ali, buvo laukiama ir mielai sutinkama. 
Pati kelionė nuo stovyklos į stovyklą bu
vo linksma ir pilna nuotykių. Verta atsi
minimų. Paskutinis jos spektaklis įvyko 
Muendheine 12-7-1948, pirmasis — 8-8- 
1948 Augsburge.

Amerikoje
BrocMyne Vitalis kurį laiką vaidino ir 

režisavo, suorganizavęs vaidintojų trupę, 
dalyvavo TV laidose. V. Vingio pseudoni
mo yra parašęs vaidinimų: Tėvynės aidą, 
40 metų kelią ir kt. Retkarčiais New Yor- 
ko lietuvių radijo valandėlėse, Jokūbo ar 
Ropio Kezio, užgirstame Vitali iš Anupro 
rūsio, kur jis su savo kaimynais ir gimi
nėm 'trumpam skeče apkalba ir įvertina 
populiarią ar netikėtą aktualiją.

Pastovesnis — nuolatinis aktorių kolek
tyvas niesusibūrė nei Brooklyne, (N.Y., nei 
Chicagoj, kur tuoj po emigracijos susitik
davo daugiau ar mažiau lietuvių aktorių. 
Buvo steigiamos vaidybos studijos,, nes 
norinčių vaidinti niekuomet netrūksta 
Bet viskas greit iširdavo. Vitalio sakymu, 
Brooklyn, N.Y. Lietuvos vyčiai siūlė pa
talpas teatrui, aktoriam butus, net algas 
žadėjo mokėti! Tiesiog neįtikėtina? Vie
nas iš aktorių pasakęs: Katalikai savo 
šventais įsitikinimais mus uždusins. Tuo 
viskas ir pasibaigė.

Chicagoj daugiausia buvo lietuvių ak
torių — jaunesnių ir vyresnių, bet ir ten 
nieko pastovesnio nesusitvėrė. Buvo toj 
„Pasaulio lietuvių sostinėj“ keli didieji, 
bet niekaip neįgalėjo susitarti kuris iš jų 
didžiausias. Taip ir žlugo viltys nuolati
nio lietuvių teatro Chicagoj.

Visi čia minėti įvykiai yra labai lietu
viški, viskas vyksta lietuviškoj dvasioj: pa 
sitarimai — nesutarimai, užmojai — ne
tesėjimai pasikalbėjimai — nesusikalbėji
mai —viskas taip pažįstama, artima, sava. 
Tik trūksta toij gerų intencijų veikloj lo
gikos ir intelektualaus sprendimo. Bet tie 
■du elementai yra intennacijonalūs. o kas 
intemacijonalu — tylinčiai mūsų daugu
mai nepriimtina, svetima.

Visa tai apsvarstęs ir įvertinęs, Vitalis 
ir nutarė „įkurti“ skrajojantį vieno žmo
gaus teatrą. Taigi jis ir skrado, ir jis 
toks vienintelis visame laisvųjų lietuvių 
pasaulyje. Jam pasitaikė įdomių nuotykių. 
Štai pora tokių, kurie paryškina, kas bu
vo sakyta.

Kartą Vitalis buvo pakviestas Chieaigon 
konferuoti reorgų parengime. Vėlai vaka
re suskamba telefonas, Vitalis atsiliepia, 
pasisveikina su tautiečiu — būta visuome 
nės veikėjo, ir veikėjas sako: Rimtam 
aktoriui nepriderėtų dalyvauti reorgų pa
rengime, nes...—Koldėl— Vitalis klausia 
— jie yra lietuviai patrijotai, siekia to pa
ties ko jūs ko mes visi... žodžiu sakant, 
Vitalis nepaklausė patarimo.

Verta pastebėti, kad Vitaliui skambinęs 
veikėjas mūsų visuomenėj yra tos grupuo
tės žmogus, ’kuri iš tikrųjų ir įkūrė reor- 
gus. nes norėjo viešpatauti viena ir persi
stengė — taip ir atsirado nereikalingi re- 
orgai.

Viename parengime Vitalis scenoje pa
kalbėjo apie Mykolą Krupavičių. To ir 
tereikėjo. Teko jam grūmojimų tiesiai į 
akis ir telefonu, kaip jis dnįstąs paliesti 
krikiščionių demokratų lyderį? — buvo 
net tardomas. Tada Krupavičius buvo dar 
gyvas, sutikęs kartą Vitalį tepasakęs tas 
žymus mūsų politikas: Veikloje visko pa
sitaiko.

Kita Vitalio veikla
Amerikoje Vitalis nedykinėjo: studija

vo teatrą ir slavistiką, Fordham u,-te mokė 
studentus lietuvių kalbos norinčius ją iš
mokti. Seniai jis jau pradėjo rinkti me
džiagą lietuvių teatro istorijai. Ji būtų 
trijų dalių, į tris tomus sutalpinta. Pir
mas tomas — Jėzuitų teatras Lietuvoje. Į 
Lietuvą jėzuitai atkeliavo 1569 m. pakvies 
ti Vilniaus vyskupo Valerijono Protosevi- 
čiaus. Antras temas — Lietuvių teatras 
emigracijoje, ir trečias — Nepriklauso
mos Lietuvos teatras.

Pirmam tomui medžiaga surinkta, ji jau 
skirstoma ir apibendrinama. Ruošiami ir 
kiti tomai. Daug -užsimota, tepadeda Vita
liui dievai ir gerosios laumės.

Sulkąlktuviniame spektaklyje Vitalio pro 
©ramia buvo aktuali ir įdomi, jis linksmai 
kalbėjo, publika plojo ir juokėsi, plojo i' 
tie, kurie nenorėjo juoktis...

Paskutiniai Vitalio žodžiai atsisveiki
nant: iki pasimatymo Sunny Hills ar Cyp
ress Hills... Jonas Kiznis

Skaitytojų laiškai
KLAIDINGA (KORESPONDENCIJA

Nemėgstu leistis į polemikas, bet jau
čiu. kald turiu atsakyti S. Kasparui į man 
užmestus kaltinimus ir atitaisyti klaidą.

S. Kasiparo korespondencijoje TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIUOSE (Nr. 16, 1983. IV. 21), 
rašydamas apie DBLS metinį suvažiavi
mą, tarp kitko jis rašė: „Mickevičius, 
Škotijos atstovas, pasakė, kad M. Patter
son (Podricaitė), kuri yra išrinkta vykti 
į Jaunimo kongresą, Škotijos .lietuviams 
nesanti priimtina“.

Tas (yra netiesa. Aš esu įsakęs įtiktai Įtiek, 
kad mes Škotijoje buvome nepatenkinti 
dėl būldo, kaip delegatė buvo išrinkta.

Lietuvos kunigai atlieka savo pareigas
sako 'Italijos laikraštis Famiglia Cristiana

-------- Kunigas Alfonsas kelia baimę 
Kremliui, — tokia antrašte ilgą straipsnį 
apie religinę padėtį Lietuvoje paskelbė 
italų katalikų savaitraštis „Famiglia Cris- 
tiama“. Tai labiausiai skaitomas iliustruo
tas žurnalas Italijoje, kuris yra spausdi
namas tarp šešių ir septynių milijonų eg
zempliorių tiražu. Ilgas pranešimas apie 
Lietuvos Bažnyčią yra spausdinamas 
straipsnių serijoje „Krikščionys komunis
tų valdomuose kraštuose“. Vaidinamo tik
rovinio socializmo kraštuose, raišo straips
nio autorius žurnalistas Renzo Giacomel- 
li, Bažnyčia liko priversta veikti kaip pir
maisiais kriklščoin.ybės laikais — katakom
bose. Tai ryškiai liudija Lietuvos Bažny
čios padėtis. Keturių Lietuvos vyskupų 
atvykimas į Rcimą su oficialiu „aid limina“ 
vizitu po beveik 45-erių metų pertraukos, 
rašo žurnalistas, daugelio buvo laikomas 
Bažnyčios ir Valstybės Sovietų Sąjungo
je santykių pagerėjimo ženklu. Bet ilš tik
rųjų Lietuvos religinėje padėtyje nesima
to jokio pagerėjimo. Bažnyčios veikimo 
laisvė, kaip ir anksčiau; lieka smarkiai 
aprėžta. Bažnyčiai tėra leidžiama melstis 
n- rūpintis kulto reikalais, bet ji neturi 
(jokios galimybės apaštalauti. O vistik, ra
šo žurnalistas, Lietuvos katalikų, kurie su 
dano 80 procentų visų kraišto gyventojų, 
gilus tikėjimas ne tik neišblėso, bet, prie
šingai sustiprėjo. Kaip ir kituose ateistų 
valdomuose kraštuose, daug krikščionių 
Lietuvoje herojiškai liudija savo tikėjimą. 
Vis daugiau Seimų rūpinasi perteikti vai
kam religinį auklėjimą, pasauliečiai ti
kintieji remia ir gana kunigus, patys ku
nigai, nors jų skaičius yra smarkiai suma
žėjęs ir veikimo sąlygos sunkios, su pasi
šventimu atlieka savo pareigas.

Vienais tokių pasišventėlių kunigų yra 
ViduMės klebonas Alfonsas Svarinskas, 
neseniai nuteistas sunkia kalėjimo ir trem 
ties bausme už tariamą antivalstybinę 
veiklų. Iš tikrųjų, raišo italas žurnalistas, 
Alfonsas Svarinskas buvo nuteistas1 už tai, 
kad buvo veiklus kunigas, o ypač dėl to,
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Kiti rašo
DU MILIJONAI ^LIETUVOS KATALIKŲ 
STEBI POPIEŽIŲ ĮPER (SOVIETŲ (SIENĄ

Tokia antrais te FRANKFURTER ALL- 
GEMEINE ZEITUNG (No. 129, 1983.VI. 
7). išspausdino ilgą Leo Wielaind‘o rapor- 
tažą iš Vilniaus ir Kauno.

Jis pabrėžia, kad Aušros Vartų koply
čia vra pilna besimeldžiančių, nors tai 
yra rytinės mišios, 7.30 vai. trečiadienį. 
Per Vakarines mišias Petro ir Povilo baž
nyčioj trūksta vietos net stovintiems. Po
kalbyje su kunigu zakristijoje jis šypsosi:

— Taip, daulg žmonių? Jus žinote... „ne 
viena duona“... Ateikite vėl sekmadienį, 
bet anksti, nes kitu atvejų reikės gatvėje 
stovėti —. Tai jau drąsiai pasakyta. Lie
tuvių kunigai turi būti atsargss ir tylūs.

Dievo Kūno ketvirtadienis. Pridš Kau
no baziliką lentelė prašo turistų nevaikš
čioti bažnyčioje pamaldų metu. Intencija 
gera, bet nereikalinga: niekam nebūtų 
įmanoma prasiskverbti. Tekia pati lentelė 
ir tokia pati padėtis Kauno seniausioj 
bažnyčioj, kuri vienintelė neturi šventojo 
vardo, bet vadinama Vytauto, Didž. Ku- 
nigaiklščio' vardu. Abiejose Lietuvos sosti
nėse maldos mini popiežių, kuris dažnai 
ir mielai kalba kitomis kalbomis ir po 
Urbi et Orbi palaiminimą &v. Petro aikš
tėje nepamiršta lietuviškai paminėti lie
tuvių. . ■

Nors santykiai tarp Vatikano ir Mask
vos, kas liečia Lietuvą, yra įtempti, šį 
pavasarį padarytas -žingsnis į priekį. Pir
mą kartą po Hitlerio-Stalino pakto galėjo 
keturi Lietuvos vyskupai nuvažiuoti į 
Romą. Bažnyčios įstatymai reikalauja, 
kad jie kas penki metai lankytųsi pas po
piežių su pranešimų aipie savo veiklą. Taip 
pat perinai dvi diecezijos gavo popiežiaus 
paskirtus apaštališkus administratorius, 
kaip atrodo su sovietų sutikimu. Net lat
vių arkivyskupas Vaivods paskyrimas kar
dinolu, kaip Vilniuj girdėta „sovietų nelbu 
vo priimtas kaip užgavimas“.

Apsilankant Vilniaus Užsienių Reikalų 
Ministerijoj išgirstam aipie santykius su 
Vatikanu iš komunistų pusės. Ričardas 
Vaigauskas, Spaudos Skyriaus vedėjas ir 
jo kolega, vienas iš Ministerijos pirmųjų 
sekretorių, nepatenkinti straipsniais apie 
Lietuvą Vakarų šaltiniuose. Jų nuomone 
(šabloniški aprašymai nėra verti išlaidų 
kelionei į Lietuvą. (Išskyrus Vilnių ir Kau 
ną, Lietuva ir taip yra uždrausta teritori
ja). Ten gali skaityti tik apie Bažnyčios 
persekiojimus, skriaudas ir spaudimą. Pik
čiausias pavyzdys esąs LIETUVOS KATA
LIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Lietuvoj 
bevoik niekas nematęs tos „trijų kopijų 
špargalkos“. Bet viena kopija visvien tuoj

Bet J. Alkiui paaiškinus, visi neaiškumai 
išnyko, ir a'š pasakiau, ji yra priimtina vi
sai Škotijos kolonijai.

P-lė M. Patterscn DBLS skyriaus ir 
klubo yra remiama visu šimtu procentų, 
finansiniai ir moraliai.

Gal S. Kasparas yra pratęs kurstyti 
Anglijos liet, nepasitenkinimų ugnelę. 
Bet mums Škotijoje to nereikia.

Su pagarba: J. Mickevičius 

kad buvo vienas ilš Tikinčiųjų Teisėm 
Ginti Katalikų Komiteto steigėjų. Italas 
žurnalistas primena, kad kun. Alfonsas 
Svarinskas anksčiau1 jau keliolilką metų 
•buvo kalinamas, bet kalėjimai ir lageriai 
jo nepakirto. Dėka tokių herojiškų asme
nybių kaip kun. Svarinskas, raišo žurna
las „Famiglia Cristiana“, ištisus dešimt
mečiu© skaudžiai persekiojama Bažnyčia 
Lietuvoje vėl atsistojo ant tvirtų kojų ir 
pakėlė protesto balsą prieš smurtą. Pakan
ki tik prisiminti, rašo žurnalistas, kad 
1972-ais metais, net septyniolika tūkstan
čių Lietuvos katalikų išdrįso pasirašyti 
protesto ralštą Brežnevui reikalaudami, 
kad valdžia nepersekiotų tikinčiųjų. Tai
gi, Lietuvos Bažnyčia anaiptol nėra tylos 
Bažnyčia. Neseniai beveik visi Lietuvos 
kunigai pasirašė laišką sovietinei valdžiai, 
reikalaudami, kad būtų panaikinti vaidi
namieji religiniai nuostatai, nes jie prieš
tarauja Bažnyčios įstatymams. Nei kalė
jimai nei priverčiamųjų darbų lageriai 
neatbaido kunigų ir pasauliečių nuo ko
vos už tikėjimą. Stebint lietuvių tautos 
tikėjimo gyvastingumą ir lietuvių ryžtin
gai vedamą kovą už teisę savo tikėjimą 
laisvai i'šlpažinti, baigdamas raišo italais 
žurnalistas, ypatingą prasmę įgyja Popie
žiaus žodžiai, pasakyti Lietuvos vysku
pams: „Laibai karštai trokšta, kad šis gy
vas Dievo tautos tikėjimas galėtų pilnai 
pasireikšti visu savo grožiu tiek pavienių 
asmenų gyvenime, tiek šeimose, tiek viso
je Bažnyčioje, naudodamasis pilna sąžinės 
bei religijos laisve, apimdamas visas tiek 
asmeninio, tiek bendruomeninio gyveni
mo apraiškas, kurios yra neatskiriamos 
rjuo tos pačios laisvės ir kurias esu ap
taręs specialiame dokumente, pesiųstame 
visiem Helsinkio nutarimą pas maišiu
siems valstybių vadovams“.

Italų žurnalo „Famiglia Cristiana“ 
straipsnis apie Lietuvą yra iliustruotas tri 
mis nuotraukomis: vyskupo tremtinio Ju
lijono Steiponavičaus, drąsaus kunigo Al
fonso Svarinsko ir šventųjų Petro ir Pau
liaus bažnyčios Vilniuje. (L.K.) 

pasiekia Vakarus kokio nors diplomato 
čemodane ir tuoj pat yra transliuojama 
atgal per Vatikano radiją („deivynesde- 
šimt procentų politikos ir dešimt procen
tų religijos“).

Tikėjimo laisvė iliustruojama egzeimplio 
riais 1982 m. išleistų mišiolų ir katekiz
mų. Kasmet keli dvasiškiai galį važiuoti į 
Romą. Į svečio klausimą, ar jie galėsią 
dabar aplankyti popiežių Lenkijoj atsa
koma klausimu — O ko jiems to reikia? 
Juk jie gali važiuoti tiesiai į Vatikaną —

O kokia yra katalikų Bažnyčios padėtis 
Lietuvoje9 Dar esą .problemų su, katali
kų ekstremistais“, gauname atsakymą. 
Bet jų nesą daug, „gal tik keturi ar pen
ki“ Jie sapnuoja apie buržuazinę Lietu
vą ir „norėtų istoriją atsukti atgal į 1940 
m“. Bet šiaip jie laikomi pilnoj kontrolėj 
ir saugiai. Žinolma, Lietuvos dvasiškio a 
esanti labai konservatyvi, bet „99% kuni
gų tvarkingai elgiasi valstybės atžvilgiu“.

O kaip yra su vyskupu Julijonu Stepo
navičium, kuris jau nuo 1961 m. yra iš
tremtas į provinciją ir, galbūt, jau keturi 
metai kaip yra kardinolas in peotore? Jis 
esąs labai „užsispyręs žmogus“, sako mi
nisterija, ir turėjęs apleisti sostinę dėl 
„piiešsovietiškos veiklos“. Kunigas juk ne 
gali lipti į sakyklą ir pareikšti, kad „mes 
norime nuversti sovietų valdžią“. „Ar 
mes turėtume tam ploti?“ Be to vyskupas 
Steponavičius jau esąs „labai senas“ ir 
nebeprislkaitomas prie tų kelių „ekstre
mistų“.

Religijos atgimimo jaiiinime ministerija 
nepripažįsta. Žinoma, daugiau vaikų krikš 
tyjama kaime 'negu mieste. Tai tėvų įta
ka. Bet valdžia nenorinti jokies religinės 
indoktrinacijos už šeimos ribų, kol vaikai 
esą nepilnamečiai. Sų 18 m. jie galį patys 
laisvai nuspręsti. Tekiu būdu vaikai ne
gaili tarnauti mišioms? — „Gali, kai su
laukia 15. m. ir jau yra baigę mokyklą ir 
dirba“. Lietuviškas kompromisas.

Ar lengviau sugyventi su lenku Vatika
ne negu su italu? Atsakymas atsargus, ši
tas lenkas esąs „'realistas“ ir dėl to jo ant 
roji kelionė į Lenkiją suprantama. „Jam 
taip pat rūpi, kad jo tėvynėje krizė pasi
baigtų“. Bet bendra Vatikano politika ne-, 
sikeičianti. Asmeniškai „Pcipežius aukšto 
išsilavinimo žmogus ir geras oratorius. 
Kaip lenkas jis nori savo kraštui tik ge
ro".

Vilniuje lenkų televizijos programos ne
pagaunamos. Dėl to daug katalikų ilš Vil
niaus važiuos į Kauną pas gimines ir 
draugus. Šeštinėje anksti rytą TRYBUNa 
LUDU greit išparduodama, daug greičiau 
regu CZERWONY SZTANDAR. Lietuves 
KP laikraštis lenkų kalba. Sovietų spau
doj mažai žinių apie Lenkiją. Sovietų pi
liečiai turi teisę lankyti gimines tenai, bet 
vizai gauti reikia iškvietimo. Lenkijoj apie 
30,000 lietuvių, bet durys per sieną yra 
privertos. Per pirmą popiežiaus apsilan
kymą dvasiškių neleido į Vatrlšuvą nei j 
Częstočhową. „Po to tik mūsų klausė ,ko 
dėl mes neipa-davėm pralšymo“ — prisime
na vienas kunigas Vilniuje, šį kartą ne
bėra ir iškvietimų.

Aušros Vartų koplyčia pilna žmonių. 
Tarp jų daug senų moterų, kurios nieko 
nebegali prarasti ir uoliai lanko pamal
das Teresės ir kitose bažnyčiose. Šitas at-

LIETUVOJE
MIRĖ VLADAS (NAUSĖDAS

Birželio 6 d. Klaipėdoje po sunkios1 li
gos mirė Vladas Nausėdas, pedagogas, kul 
tūnos istorikas, literatas ir vertėjias.

Gimęs 1911 m. liepos 25 d., Zakainių 
km., Naumiesčio vis., Tauragės alps., Vla
das Nausėdas mokėsi Švėkšnos gimnazi
joje ir Tauragės mokytojų seminarijoje, 
kurią baigė 1931 m. Atlikęs karinę prie
volę kariūnu aspirantu:, studijavo VDU 
germ'anistiką ir lituanistiką. Dirbo Aka
demiko redakcijoje ir redagavo Jaunąją 
Lietuvą. 1938 m. pradėjo dirbti Radiofone 
redaktorium. 1940-41 m. dirbo Aulšros ber 
r.iukų gimnazijoje.

1941 m. VI. Nausėdas buvo išvežtas su 
šeima į Sibirą. Po karo .grįžo į Lietuvą ir 
1947-50 m. dirbo Šilutės aps. švietimo sky 
i iuje. Vėliau buvo perkeltas į Klaipėdą, 
kur dirbo vidurinės mokyklos dir. pava
duotoju.

Būdamas plačių kultūrinių interesų ir 
labai darbštus žmogus, padarė daug ver
timų ir paralšė keletą studijų iš lietuvių 
kultūros istorijos. Vienas iš didžiausių 
VI. Nausėdo darbų — epo „Nibelungų 
giesmė“ vertimas, kurį 1980 m. Išleido 
„Vagos“ leidykla Vilniuje. Keli mėnesiai 
prieš mirtį jis įteikė leidyklai „Gudrū- 
•res“ epo vertimą. Ant darbo stalo liko 
nemažas pluoštas rank raiščių, eilėraščių 
rinkinys, atsiminimų juodraščiai.

■Eugenijaus Matuzevičiaus nekrologe, 
kuris buvo atspausdintas LITERATŪRA 
IR .MENAS savaitraštyje, pasakyta, kad 
Vladas visada buvo lydimas gražaus i 
prasmingo darbymečio nuotaikos. Jis nie
kados nenuleisdiavo rankų...

PAMINĖTA U. GRAICICNO /SUKAKTIS
Birželio 10 d. Vilniaus meno darbuoto

jų rūmuose įvyko literatūros vakaras, 
suirtas poeto J. Graičiūno gimimo 80 me
tų sukakčiai.

Poetą pasveikino rašytojų sąjungos 
pirm, pavaduotojas A. Zurba. Buvo skai
toma poeto kūrybai.

Poetas i. Graičiūnas gyvena Kaune.
DIDŽIAUSIAS KAUNO KNYGYNAS
Po kapitalinio remonto Laisvės alėjo

je, Kaune, atidaryta didžiausias miesto 
knygynas. Patalpų interjerą suprojekta
vo arch. V. Šepikus.

Knygyne yna 'įrengtas infonmacijos-bib- 
lidgrafijcs skyrius, kuris informuoja pir
kėjus apie knygyne esamus leidinius bei 
išleidžiamas knygas. Taip pat priima už- 
sakyimuls naujoms knygoms.

LIETUVOS KREPŠININKAI
1983 metų Sovietų Sąjungos krepšinio 

p¥tWiTiyyių-' finalas vyko Kauno sporto 
halėje po praplėtimo talpinančioje 20 tūks 
tančių žiūrovų. Finalistai buvo Kauno 
Žalgiris ir Maskvos CASK (Centrinis ar
mijos sporto klulbasi). Po laibai įtemtų rung 
tynių, kurios baigėsi lygiomis (70—70), 
per jienkių minučių': pratęsimą Žalgiris 
pralaimėįp diviem taškais.

jPaskuiiai kartą- £algijis. buvo Sovietų 
uogos ęemipięisru.. 1951 metais. Prieiti 

prie šių metų fiiualo -Žalgiris sužaidė 39 
ru^įyriĮes^ per ^riasjbuyo flim-inuotos ki- 
ktos (komandos paliekant laimėtoją. Pirmą 

laimėjo Žalgiris 
ir buvo tikimasi, kad savo aikštėje Kau
ne jis vėl laimės Žalgiris deja pralaimėjo. 
Trečiose, lemiamose, rungtynėse 'ftauifib, 
žalgjr^.-^^įę^ję, jyy ^rat^u^^iem 

,^te.^čįąi/{Įpi^a^įJKijgą- 
jUjngos rinkoj g. ję^įm a-o^gia kajį-Į^ 
tavai atskirai dalyvaujant
šaulio pirmenyb|^įjįjf|)if|jyįai krepšininkai

Sąj įlipęs ; i^-jpįprpęp^įjįĮ v
s.ibje .l/gįę ygą,

ka, išskyrus Rusiją. PernajjjįiolįiaipįiiMi^', 
vyįįusįpse pa^ąylių yafj^'llpįsp;.ŠpiyB .pągpp- 
gQ^rkom>aių!d.ą..^tųrįąje 'cįaįįu^i^ir-

.zuivutoil auaiV 
VleS^..

Arvydas Sabonis 213 
cm ūgio, kuriam pašokus jo ranka su ka
muoliu atsiranda, 40. cn» ijrš^cyepšio lan
ko. Be jo kcrn£li(’XjlOlliJiOj’kauniečiai 
Arlauskas Kurtingiris įr ęhomįrtas pa- 
nevėžfečiai ^asamį|rg“Ml}ftftm?ečiai 
Lekarausfcas ir? Brazys iš
Pįrtkišąių,..Krapinas liš? KrejSngpst iVštliido- 
ni?„iš jVabalnįsiko įr ’>Jpvaiga-.’r Anykščių.? 
Vyresnysis (trepęrįs.yra linkuvietis V. G at i 
rastąg, treųęįįs-giauįjęitiįf A. Žukauskas! v;

. GREFTIEjj: LAIVAI. ,. !'L.į‘
Tarp Kauno ir Klaipėdos-pradėjo kur-, 

sueiti greitieji keleiviniai laivai. Naujam 
navigacijos sezonui Vilijampolėje yra 
įrengta Kauno keleivinė prieplauka. Joje 
yra laukiamoji salė, restoranas ir bufetas

AKSOMINĖ STRIUKĖ
Panevėžio .Nevėžio“ siuvimo fabrikas 

pradėjo siūti vyrams aksomines striukes 
su užtrauktukais. Per mietų ketvirtį fab
rikas žada pagaminti 2000 tokių striukių.

kakliai gyvas katalikybės rezervuaras 
Lietuvoj suklaidina tuos, kurie tikisi, kad 
religija dings, kai tikintieji pasens. Jis 
vis iš naujo prisipildo — ir tas jau virš 40 
metų.
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
VII.17 — Dariaus ir Girėno AtiLanitlnio 

skridimo minėjimas Soidino miškelyje
Lenkijoje.
VTL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VIL24-S1 d. — Europos Li*t u viltųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

VH1.29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimnazijoje, 
Huetltenfefld, VFR.

IX.19. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street. Wolverhampton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vičas — 20 svarų.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA p. Britanijoje

BRITANIJOS JAUNIMO DELEGACIJA 
IŠVYKSTA (I KONGRESĄ

Baigę paruošiamuosius kursus, kurie 
vyko per penkis savaitgalius Škotijoje, 
Noitinighame ir Londone, šią savaitę iš
vyksta į Ameriką D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos delegacijos nariai dalyvauti V- 
ame PLJ kongrese. Delegacijai vadovauja 
Vidas Puodžiūnas, o kiti delegacijos na
riai yra: Algis Kuiliukas, Birutė Beach, 
Asta Kučinskaitė, Sue Kendall ir Mada- 
iene Patterson. Pastaroji yra Škotijos liet, 
jaunimo delegatė.

Kelionės išlaidoms padengti, jaunimas 
įvairiais būdais surinko virš 1000 svarų, 
didžia dalimi iš suruoštos loterijos. Apie 
1500 svarų gavo iš VI kongreso, kuris- vy
ko Lotndone, likučių. Trečdalį išlaidų de
legatai padengs iš savo kišenės.

D. Britanijos jaunimo delegacija, būda
ma Kanadoje, padarys vizitą pas D. Bri
tanijos almlbasadorių Ottawoje, o grižus! 
padarys pranešimą D. Britanijos lietuvių 
kolonijose.

Bradfordas
MINĖJIMAS

Liepos 3 d. sekmadienį Vyčio klube ren
giamas trėmimų ir sukilimo minėjimas. 
Bus A. Bučio paskaita ir vyrų seksteto 
dainos. Pradžia 4 vai. p.p.

Maloniai kviečiami visi gausiai daly
vauti.

Vyčio -klubo valdyba

Derby
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio 25 dieną šeštadienį, 6.00 v-al. 
■vakare. DBLS-gos skyrius Derby rengia 
Birželio įvykių

MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo pa

talpose (27 Chanmod St., Denby). Paskai
tą skaitys v.s. J. Maslauskas. Po paskai
tos bus padeklamuota šiai progai pritai
kytų eilėraščių.

Šis tragiškų dienų minėjimas bus pra- 
vestas susikaupimo nuotaikoje, pager
biant žuvusius ir nukentėjusius tautiečius.

Visus lietuvius, gyvenančius vietoje ir 
toiiau, kviečiame minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Vokietija
BIRŽELIO (BAISIŲJŲ ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS
Birželio 12 d. VLB Luebeėko apylinkės 

vaidybai, kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiais suruošė išvežtųjų minėjimą, kuris 
įvyko dviem dalimis: pirmoji dalis — 
10,30 vai. ryto iškilmingosiomis pamaldo
mis Švč. Jėzaus Širdies — dekanato baž
nyčioje, antroji — kapinėse.

Iškilmingas šv. Mišias atnašavo Prclps- 
tas prel. Theobald -Buitjer, -asistuojant 
kun. Vaclovui šarkai, atvykusiam iš Ham 
-burgo. Prel. T. Buitjer pažymėjo, kad 
šios iškilmingos šv. Mišios atnašaujamos 
už Baltijos tautų aukas, prisimenat prieš 
43 metus ‘įvykdytą Stalino laikais žiaurų 
terorą -prieš ramias tautas ir nekaltus 
žmones. Evangeliją perskaitė lietuviškai 
kun. V. Šarka-, o vokiškai jaunimo kape
lionas Reinhard Walterbadh. Kalpelion-as 
pasakė ir pamokslą, dienos progai pritai
kintą. Pamaldose dalyvavo per 250 žmo
nių, laibai škaitlliniga grupė lietuvių.

Po pamaldų baižnyčioje visi paibaltiečiai 
ir jų bičiuliai susirinko prie Vorwerfcer

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sr. už colį. 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. .

kapinių II-ųjų didžiųjų vartų eisenai prie 
tautinių paminklų. I-r kapinėse susirinko 
labai Skaitlingas būrelis žmonių. Visos 
trys grupės gražiai išsirikiavo eisenai prie 
savo tautinių paminklų. Kiekviena grupė 
priešakyje nešė vainiką, perjuostą tauti

nių spalvų kaspinais su atitinkamais įra
šais, paskui ėjo dvasiškiai, o juos sekė 
kiti dalyviai. Lietuvių vainiką nešė p-lės 
Ingrida- Povillanskatė ir Elena Simon. 
Eisena buvo fotografuojama gabaus foto
grafo A-rturs Rauips.

Vėljau kiekviena tautinė grupė pravedė 
iškilmingas apeigas prie savo tautinių pa 
minlklų, k-u-r buvo pasakyta patrijotinės 
kalbos, pasimelsta, sugiedoti Baltijos tau
tų himnai. Prie lietuvių paminklo kalbė
jo VLB Luebecko apylinkės pirmininkas 
Pranas Kotkis ir kun. Vaclovas Šarka. 
Kunigas pravedė maldas ir vedė giesmes, 
ir buvo -perskaityta poemą — Baisusis 
Birželis, Pabaigai buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

Čia reikalinga pažymėti, k-ad Luebecko 
apylinkės valdyba padėjo gražų, gyvų ro„ 
žiu vainiką prie mūsų tautinio paminklo. 
Pats paminklas rūpestingai ir švariai nu
plautas, aikštelė pavyzdingai sutvarkyta 
ir apsodinta gėlėmis. T-ai nuopelnai p. 
Wandas Simo-n i-r jos talkininkų, už ką 
Luebe-cko lietuviai labai dėkingi.

Vėliau dar dalis svečių susirinko į 
„Tannenibiick“ svetainę kavos puodeliui 
išgerti, pasikalbėti, o kun. Vaclovas Šar
ka su svečiais p-le Irena Radekaite, pagel 
binintku Tomu ir fotograif-u Arturs Raups, 
išvyko atgal į Hamburgą, ten 1-5,00 v-al. 
po pietų pravesti hamfbu-rgiečiams lietu
viams lietuviškas pamaldas.

Apie baisiojo birželio minėjimą raiše ir 
vokiečių spauda „Luebecker Nachri-oh- 
ttn“ die-nraištis prieš minėjimą — birže
lio 11 d. i-r po minėjimo birželio 14 d.

Visiems pabaltiečiams išsirikiavus ei
sena prie paminklų, kun-. V. Šarka pra
lošė, kad š.m. birželio 9 d. auto katastro- 
oj-e žuvo Luebecko estų bendruomenės 

pirmininkas Kaljo Voog-re, 59 metų am
žiaus. Kunigas prašė už velionį pa-simelsti. 
šios draugiškos estų tautos B-enduolmen-ei 
Luebecko lietuviai reiškia giliausią užuo
jautą, šeimai ir visai estų tautai, ir kartu 
liūdi.

Velionio kūnais sudegintas, 0 pelenai 
bus išbarstyti Baltijos jūroje.

J. Pyragas

IŠVESTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 11 d., ištremtųjų Sibiran pabal- 

tiečių metinėse, Hamburgo šv. Petro baž
nyčioje, Moenkenberg g-vė, buvo ekume
ninės lietuvių, latvių ir estų pamaldos. 
Pripildytoje didelėje bažnyčioje. dalyva
vo netik paibaltiečiai, bet ir jų draugai 
vokiečiai bei kitų kraštų tremtiniai.

Pamaldoms vadovavo kun. dek. V. Šar
ka. kuris ėmėsi iniciatyvos šias pamal
das suorganizuoti, latvių-e-v. kum. August 
Kėlle, estų-ev. kun. Dr. Eduard Kage ir 
ukrainiečių-unitų kun. Josef Casanova 
Martorel, ispanas, aptarnaujantis ukrai
niečius unitus. Vokiečiams atstovavo kat. 
kun. Johannes Gehrmann, -kuris pasakė 
tai dienai pritaikytą pamokslą . Kun. 
Gehrmann, tremtinys iš Rytprūsių. Jis 
gerai supranta ir pabaltiečių reikalus bei 
valgus, palygindamas juos su savo var
gais, nes buvo išvarytas iš namų, nelei
džiant pasiimti nė kiek turėjo turto.

Pamaldų giemslmės ir maldos buvo at
liekamos vokiečių kalba, bet kiekvienos 
tautybės dvasiškis sukalbėjo po maldą ir 
savo kalba. Lietuviai sugiedojo „Mariją, 
Marija“ giesmę. Puikiai pasirodė naujai 
persiorganizavęs ir pasitobulinęs latvių 
choras. Jis tiesiog stebino skambiais cho
ristų balsais ir darniu sutarimu. Šio cho
ro vadovas yra Artur Citpuiis.

Po pamaldų, toje pačioje bažnyčioje 
buvo pref. Dr. Vytenio Vasiliūno vargo
nų koncertas, per kurį buvo grojami išim
tinai komp. Johannes Brahms kūriniai. 
Tuo bffidlu buvo paminėta kompozitoriaus 
150 metų gimimo (1833 m. gegužės 1 d., 
Hamburge) sukaktis. Koncertas tęsėsi vie 
r>ą valandą laiko ir daugelis su malonu
mu klausėsi Sos iškilios vargonų muzi
kos. Hamburgiečiai yra labai dėkingi pro
fesoriui už gražų koncertą; ir be to, kad 
jis pasiliko Hamburge vieną dieną ilgiau, 
prieš iSskrendant į USA, I.S,

EUROPOS LIETUVIS

Lenkija
PASIRUOŠIMAI (PRIE 

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO
Artėjant liepos 17 d. lietuvių sąskry

džiui, prie Dariaus-Girėno paminklo vyks 
ta tvarkymo darbai. Jau pastatyta ąžuoli
nė informacinė lenta, kurioje meniškai 
išdrožinėtas užrašas lenkų kalba. Panaši 
lenta bus- padaryta ir su lietuvišku užra
šu. Jame paaiškinta kam paminklas yra 
pastatytas ir kas yra jį suprojektavęs.

Girininko Ni-winski-o rūpesčiu, pamink
las ir prie jo esantieji suolai bus Chemi
niai išdalyti. Mūsų tautietis Julius Sen- 
vsitis kiekvieną savaitę praleidžia- po tris 
dienas, sodindamas ir prižiūrėdamas prie 
-paminklo gėles.

Pastaruoju laiku komitetas yra gavęs 
iš Edmundo Jasiūno (Čikaga) 5-00 dole
rių paminklo sutvarkymui. Dešimts dole
rių yra gauta iš Jono Dėmės (-Arizona). 
Visiems aukotojams bus išsiųsti sukalktai- 
viniai ženkleliai, kurie jau yra pagaminti.

Artimiausias prie paminklo vietos Lie
tuvių draugijos skyrius yra Ščecine. Tas 
Skyrius neseniai išrinko nau-ją valdybą: 
Jonas Zelepienis — pirmininkas. Gražina 
Krupenčikienė — sekretorė, Antanas Mar
cinkevičius — iždininkas. Pirmininko -ad
resas yra toks: Jan Zetepien, ulica Bogu- 
rodzicy 4/6A, 70-400 Seczecin, Poland.

PAŠAtJL YJE
— Prancūzija- paruoš 47,000 vyrų sipecia 

lią greitos akcijos pajėgą, daugiausia gink 
luotą prieštankiniais ginklais. Ta pajėga 
bus skirta padėti NATO daliniams-, jei 
sovietai staiga pultų Vakarus.

— Penki žinomi čekoslovalkų disidentai 
saugulmo buvo įspėti nedalyvauti ir nesi
kalbėti su delegatais komunistų suruošta
me taikos mitinge Pragoję.

— 1984 m., sausio 17 d., numatyta nusi
ginklavimo konferencija, kuri vyks Stock 
holme, o konferencijos paruošiamasis su
sirinkimas tūrėtų prasidėti š.m. spalio 25
1. Helsinkyje.

GRUZIJOJE
GRUZINAI PROTESTUOJA pRIEŠ 

PAVERGIMO 'SUKAKTIES 
MINĖJIMĄ

.Laisvės Radijas“ pranešė, kad Vaka
rus pasiekė pirmas savilaidinio žurnalo 
Sakartvclo (Gruzija) numeris. Jame pa
smerkiamu 200 metų senumo Riusijos-Gra- 
-ijos sutartis, kurios sukaktį ruošiamasi 
minėti šių metų rudenį. Tą „globos ir pa
galbos“ sutartį caras Aleksandras vienai- 
šali'šikai panaikino 1801-ais metais ir anek 
savo Gruziją. Gruzinai gynė savo teises 
ir už tai buvo kariami ir tremiami į Sibi
rą. žurnale perspausdintas 1980-ais me
tais Brežnevui -pasiųstas 365-jų Gruzijos 
inteligentų laiškas, kuriame 'kritikuoja
ma rusinimo politika ir reikalauj-ama pa
didinti Gruzijos istorijai skirtų valandų 
skaičių mokyklų programose. Pasak žur
nalo, į šiuos teisėtus gruzinų tautos reika
lavimus atsiliepė ir Lietuvos Visuomenė
— panašų kreipimąsi Sovietų Sąjungos 
vadovams pasirašė per penki tūkstančiai 
lietuvių. Bet nei gruzinai, nei lietuviai 
iki šiol atsakymo negavo, žurnalas reika
lauja, kad būtų atšauktas Gruzijos prijun 
gimo prie Rusijos 200-sis jubiliejus. (Elta)

SUIMTI DU GRUZINAI
KGB pareigūnai Tbilisyje, Gruzijos sos

tinėje, suėmė du vyras ir apkaltino juos 
platinimu skrajukių, kuriose gruzinai bu
vo raginami boikotuoti Gruzijos - Rusijos 
sutarties 200 metų sukakties minėjimą. 
22 -metų amžiaus Erakli Ereteli ir 25 m. 
Paata Sage-retza yra kaltinami antisovie- 
tiniu 'šmeižtu.

lįMTANIJOJE NAUJAS PROF. 
SĄJUNGŲ ĮSTATYMAS

Birželio 22 d. Britanijos karalienė iškil
mingai atid'arė parlamentą ir perskaitė 
naujos sesijos programą, kurioje yra nu
matyta 16 naujų įstatymų.

Pirmoje eilėje bus svarstomas naujas 
profesinių sąjungų 'įstatymas, pagal kurį 
nariai turės teisę slaptu balsavimui išrink 
ti savo vado'vybę, galės nutarti, ar nori 
mokėti mokestį pelitiniam fondui ir taip 
pat galės slaptu balsavimu nutarti dėl 
streiko.

STRAIPSNIAI '.APIE LIETUVĄ 
PRANCŪZŲ (SPAUDOJE

Prancūzų spaudoje pasirodo vis daugiau 
straipsnių apie Lietuvą, tai Birutės Vens- 
kuvienės, ELTOS biuletenio prancūzų k. 
redaktorės, pastangų vaisiai.

Kun. Alfonso Svarinsko suėmimą apra
šė įtakingas dienraštis Le Monde (1983. 
I. 28), pasak kurio tai „netiesioginis pers
pėjimas Vatikanui. Kun. Svarinską taip 
pat minėjo Droit de Vivre (1983.1.30), 
La Croix (1983.I-II.16), ir Le Journal Quo
tidian Rhone (18311,21). Straipsnyje pa
vadintame „Lietuva — Katalikų Bažny
čios dinamiškumas“, La Croix (1983.11. 
23) rašo, k-ad sovietinės spaudos išpuolių 
aršumas leidžia manyti, jog sovietinė val
džia nemėgsta .labai tikro“ Lietuvos Ka
talikų Bačnyčios „dinamizmo", kaip ji api 
budino vienas Vakarų valstybės diploma
tas Maskvoje. „Lietuva — puolimai prieš 
Katalikybę; šioje SSRS-os .Respublikoje' 
reikia ypatingos drąsos būti tikinčiuoju*'
— skelbia Le Journal Quotidien Rhone 
straipsnio antraštės. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią aprašo ir 
(1983.1.31).

Valeurs Actuelles Į sybę; kad ji bematant paleistų 
(Elta) * fonsą Svarinską“.

AUSTRALIJOS DARBIECIŲ 
VYRIAUSYBĖ NEPRIPAŽINS 

PABALTIJO (ĮJUNGIMO
1983 m-, vasario 21 d. Melbourne įvyku

sioje spaudos konferencijoje, Australijos 
Darlbo Partijos vadovas Robert Hawke pa 
reiškė, kad jo vyriausybė nekeis Austra
lijos politikos Pabaltijo valstybių atžvil
giu. Danbiečių vyriausybė 1974 m. rugpjū
čio 5 d. buvo de jure pripažinusi Pabalti
jo valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą, 
bet po poros metų į valdžią atėjusi Libe
ralų Partija šį pripažinimą atšaukė. Dia-r- 
bieči-ams š.m-. kovo 5 d. laimėjus Parla
mento ir Senato rinkimus, Australijos pa- 
baitiečių sluoksniuose buvo susirūpintai, 
kokia bus naujosios vyriausybės laikyse
na.

Pabaltijo problemą spaudos konferen- 
ciioje iškėlė latvių laikraščio Australijas 
Latvietis korespondentas. Jis paprašė 
Australijos Darbo Partijos vadovą apibū
dinti danbiečių vyriausybės politiką Pa
baltijo klausimu ir pakomentuoti apie Se
natoriaus Don Chipp'o neseniai padarytą 
pareiškimą, kuriame jis reikalavo, kdd 
Australija aktyviau remtų pabaltiečių 
laisvės bylą. Rclbert Hawke į tai atsakė: 
„Padėtis yra visai aiški. Mano oinmata- 
kas Bill Hayden... prieš tris metus pareiš
kė, kad mes (atėję į valdžią) pripažintu
mėm Pabaltijo nepriklausomybę... Aš ne
matau j-ckios priežasties ir nenoriu- pa
keisti tą aiškų ir nedlvipTa-smiSką pareiš
kimą, kurį jis tinkamai padarė būdamas 
danbiečių partijos vaidu".

Senatorius Don Chip©, Australijos De
mokratų Partijos lyderis Parlamente, pa
skelbė savo pareiškimą 1983 m. vasario 11 
d. Jo žodžiais, „Užsieno reikalų m-iniste- 
ris, Mr. Street, neseniai pareiškė, jog 
Australija nepripažįsta Pabaltijo valsty
bių įjungimo i Sovietų Sąjungą. Kadangi 
Australijos vyriausybės akimis Sovietų 
valdžia Pabaltijo® valstybėse yra visai ne
teisėta, aš metu- išlšūklį Li'beralineifN-acio- 
nalimei ir Darbo Partijai: nedelsiant pri
statykite Pabaltijo klausimą Jungtinių 
Tautų dekoloniz'avimio pakomisei. Austrai! 
joje veikia ir įtakinga pabalti/.čių bend
ruomenė. Mes tarime padaryti didesnį 
įnašą žmogaus teises jų buvusiose tėvy
nėse“. (.Elta)

PANAIKINO SANKCIJAS
Australija panaikino sankcijas, taikytais 

Sovietų Sąjungai po invazijos į Afganis
taną, kurios buvo pagriežtintos po karo 
stovio įvedimo Lenkijoje. Sankcijos 
apribojo prekybinius ir ekonominius .ry
šius, bei sportinį, mokslinį ir kultūrinį 
bendradarbiavimą.

LENKŲ „KULTŪRA" APIE ,LKB 
KRONIKĄ“

Paryžiuje išeinantis lenkų žurnalas 
Kultūra 1983 m. kovo mėn. numeryje šiais 
•ėdžiais mini Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 11-os metų sukaktį: „Suėmimai 
nesustabdė leidinio. Žinoma suimtųjų ir 
nuteistųjų pavardes, tik nežinome plataus 
veiklių žmonių ratelio jie surenka faktus 
ir duomenis, rašo straipsnius, perrašinė
ja ir platina Kronikos egzempliorius. Kro
nika yra pavyzdys ir impulsas Lietuvoje 
išsivysčiusiam nepriklausomų laikraštiniu 
kų sąjūdžiui, šiuo metu ten išeina mažiau 
šiai 14 laikraščių, kurių dauguma skiria 
daugiau. dėmesio tautiniams reikalams, ne 
gu religiniams". (Elta)

DR. K. BOBELIO LAIŠKAI 
AUSTRALUOS [MINISTRUI 

PIRMININKUI VR SENATORIUI
Š.m. kovo 15 d. dr. K. Bobelis Pabaitie- 

tiečių Pasaulinės Santalkos vardu pasiun
tė sveikinimą naujai išrinktam Australi
jos ministeriui pirmininkui, Robert Haw
ke, ir išreiškė viltį, kad naujoji Austra
lijos vyriausybė ir toliau nepripažins So- 
ietų Sąjungos okupacijos Pabaltijo vals

tybėse. Savo laiške dr. Bobelis taipgi iš- 
ciškė padėką Australijos Senatui už 1982 
•n, gruodžio 14 d. pravestą rezoliuciją Pa
baltijo klausimu.

Dr. Bobelis taip pat pasiuntė padėkos 
laišką senatoriui Austin Lewis už jo pa
dangas ir rūpestį pristatant ir pravedant 
Australijos Senate aukščiau minėtą rezo
liuciją Pabaltijo kraštų reikalu. (Elta)

'**' EUROPOS (PARLAMENTO 
REZOLIUCUA /SMERKIA ISVARINSKO

SUĖMIMĄ
19-83 m. vasario .,11. d. dvidėšimt-du Eu- 

-,pos Parlamento .narių pasiūlė šią rezo
liuciją: ,

„Europos ^Parlamentas,
A .— kadangi įkalindami lietuvį kunigą 

tilfonsą Svarinską Sovietų valdžios orga
nai įžūliai pažeidė žmogaus teises ir, ypač, 
religijos laisvę.

B į-į .kadangi jo apkaltinimas prieSvais- 
tybine veikla yra nepagrįstas, nes kun. 
>val*ihslkas veikė Krikščioniškojo. Komi
teto Krikščionių — Katalikų Teisėms Gin
ti ribose SSRS-oje,

C :— atsižvelgdamas į Europos Bendru© 
aaenės ypatingą atsakomybę represuotų 
Pabaltijo tautų atžvilgiuį

!.•'Pasmerkia kun. Svarinsko įkalinimą;
2. ' Savo'Pirmininkui paveda- šią rezoliu- 

-iją pristatyti (Europos Bendruomenės) 
Tarybai ir Komisijai, kad Europos insti
tucijos galėtų šį atvejį vieningai pasmerk
ti;

3. kreipiasi į Sovietų Sąjungos vyri-au- 
kun. Al-

(Ettai)

1983 |tn. birželio 24 Įd- (Nr. Z5 ,(1662)

PABALTIEČIŲ - VOKIEČIŲ
SANTYKIAI PARO (METU

Antrojo Pasaulinio Karo metų Sovietų 
Sąjungos nerusų tautos plačiai bendradar 
bravo siu vokiečiais — nors jos nekentė 
nacių okupantų, jų neapykanta sovietinei 
sistemai- buvo dar didesnė. Tokios išvados 
prieina Rand Korporacijos pernai išleis
ta Alekso Aleksejevo stadija. „Sovietinės 
tautos vokiečių karo meto strategijoje" 
(Soviet Nationalities in German Wartime 
Strategy, 1941-1945), kurioje rašoma ir 
apie Pabaltijį.

Pasak studijos, Pabaltijo valstybės buvo 
prievarta įjungtos į Tarybų Sąjungą me
tus prieB Berlyno - Maskvos karą; tie vie- 
neri metai pabalitiečius pavertė sovietinės 
sistemos priešais. Jie tikėjosi, kad galės 
atstatyti savo valstybinį suverenumą, bet 
nacių okupacinė valdžia nepritarė palbal- 
tiečių tautiniams siekiams. Naciai planavo 
ištremti ar likviduoti dalį pabaltiečių in
teligentijos, o Pabaltijo vastybės tarėjo 
būti inkorporuotos i Reichą. Nacių 'karo 
meto dokumentai rodo, kad mačiai nelaikė 
pabaltiečių nacionalistų savo sąjunginin
kais, kaip tai tvirtina tarybinė literatūra, 
bet žiūrėjo i juos kaip į „antirvokiškai nu- 
sastačilusj elementą“. Naciai, kaip Maskva 
dabar, buvo pasiryžę išnaikinti nac-tonaUs 
mą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Pagal mačių teoriją, paibaltiečiai buvo 
šiauriečiai - arij-ai — tinkama žaliava- ger 
manizmui. Bet tai nereiškė, kad- juos ga
lima laikyti lygiais vokiečiams — valdovų 
tautai. Su pabaltiečiais okupacinė valdžia 
elgėsi kaip su žemesnės rūšies pavaldi
niais ir todėl jų ankstesnis teigiamas nu
sistatymas vokiečių atžvilgiu netrukus pa 
varto rezignacija ar neapykanta.

Studijos autorius primena, kad vokiečiai 
vis dėlto pripažino vietinės savivaldos 
principą Fabalt-ijyje, leisdami pabaltie- 
čiams sudaryti savivaldines tarybas. He 
savi valdinės administracijos pareigūnai 
nebuvo paprasti „kvisMngai — išdavikai" 
ir „pataikūnai“, kaip juos vaizduoja, tary
binė istorija. Nors jų autoritetas buvo la
bai ribotas, jie nevengdavo vokiečiams at
virai pareikšti savo nuomonės ir net juos 
kritikuoti'. Dažniausiai, jie stengėsi ginti 
savo tautos interesus.

Aleksejevo stadija aprašo -nesėkmingus 
vvkiečių bandymus mobilizuoti pabaltie. 
čius į savo kariuomenę. Jiems ypač nesi
sekė su lietuviais Ir nacių administracija 
a-tsikerlšiįjo už tai- represijomis prieš lietu
vių inteligentiją. Santykiams tarp vokie
čių ir pabaltiečių vis blogėjant, Pabaltijyje 
pradėjo veikti prieš vokiečius- nukreiptos 
nacionalistinės rezistencinės grupės.

Stadija teigia, kad paibaltiečiai norėjo 
sudaryti savo tautinius karinius vienetus, 
nes jie tikėjosi, dalyvaujant kare, laimėti 
politinių nuolaidų savo vėlesnei kovai už 
politinį suverenumą. Savivaldos organai 
reikalavo, kad tokiems daliniams vadavau 
*ų paibaltiečiai ir kad jie būtų naudojami 
(ik L ietuivos, Latvijos ir Estijos teritori
jų gynimui. Vokiečiai tuos reikalavimus 
atmetė ir mėgino suorganizuoti jiems pri
klausomus pabaltiečių karinius vienetus. 
Buvo sudarytos latvių ir estų SS di/vizajjos; 
tačiau studijoje nepaminėta, kad Lietuvo
je tokios divizijos sudaryti nepavyko.

Tie pabaltiečių daliniai, anot studijos, 
nebuvo nacių samdinių grupuotės, ar „fa
šistiniai parsidavėliai",, kaip juos vaiz
duoja tarybiniai šaltiniai. Autorius cituo
ja vokiečių karo meto dokumentus, kurie 
rodo, -kad paibaltiečiai kareiviai ir karinin
kai išlaikė „tvirtą nacionalistinį nusista
tymą“. Dokumentai apie latvių SS dalinius 
pabrėžia j u , pažymėtinai anti-vokiiškas 
nuotaikas“

Studija patvirtina, kad karo metu lietu
viai priešinosi ir raudonajam ir rudajam 
totalitarizmui. (Elta)

M.LJR.S. (SUVAŽIAVIMAS
. Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjū

dis -liepos 4—5 d.d. Čikagoje ruošia savo 
narių suvažiavimą, kuris vyks Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 S. Kedzie Avė.

Suvažiavime bus svarstomi Sąjūdžio 
veiklos ir organizaciniai reikalai, o taip 
pat bus paminėtos trys reikšhningos- su
kaktys-: 65 metai Mažosios Lietuvos Tau
tinės Tarybos Tilžės Akto paskelbimo, 60 
metų Klaipėdos krašto atvadavimo ir 100 
metų „Aušros“ pasirodymo.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NNottinghame — birželio 19 d., 11.15 vai., 

skautų stovyklos pamaldos Židinyje,
Derby — birželio 19 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Birminghame — birželio 19 d., 18 vai., 19 

Park Rd.
Huddersfielde — birželio 19 d., 1 vai., St.

Joseph's baž.
Manchesteryje — birželio 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — birželio 26 d., 11.15 vai.

ir birželio 2.9 d., šv Petro-Pauliaus šven
tėje, 19 vai., Židinyje.

Nottinghame — liepos 3 d., 11.15 vai., Ži- įį 
diniyje.

Bradforde — liepos 3 d., 12.30 vai. Prisi
minsime išvestuosius.

Eccles — liepos 10 d., 12.15 vai.
Keigley — liepos 17 d., 1 vai., St. Anne's | 

-baž., North Street.
Rochdale — liepos 24 d., 12.30 vai. įį
Manchesteryje — liepos 31 d., 12.30 vai. f|
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