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SVARBUS SUSITARIMAS
VYRIAUSIOJO LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMITETO IR 
PASAULIO (LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS PAREIŠKIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto atstovai, susitikę 6-tojo Pasaulio Lie
tuvių Bendirucmienės Seimo proga. sutarė 
bendro reepekto, lygiateisiSk'urro ir koo
peracijos dvasioje tartis dėl Lietuivos lais- 
minimo veiklos.

Numatyta, kad artimoje ateityje abiejų 
institucijų valdybos paskirs po tris as
menis tokio pasitarimo detalizuotam pa
mojimui. Paruošus- planą, albi valdybos 
susitinka bendros veiklos nustatymui.
Vytautas Kamantas,
VLB VaMybOs pirmininkas.

Dr. Kazys (Bobelis, 
VLIKo pirmininkas.

1983 m. birželio 30 d. Čikalgai, IL.

NAUJA PLB VALDYBA
■šeštasis Pasaulio Lietuvių Seimas iš

rinko niaują PtLB Valdybą: Vytautas Ka
mantas — pirmininkas, Mykolas- Druniga, 
Algimantas Gečys, Birutė Jasaitienė, Rai
mondas Kudiukis, Milda Lenkauskienė ir 
Temas Remeikis — nariai.

POPIEŽIUS NEAPLANKYS LIETUVOS
Londono DAILY TELEGRAPH (VII.

6) pranešė iš Romos, kad Mgr. Ladas Tu- 
Įįaba, Lietuvių Kolegijos rektorius, pasitik
rino Vatikane dėl pranešimų aipie popie
žiaus galimą vizitą Lietuvoje.

Po to migr. Tulaba pareiškė: „Deja, tai 
klaida.

Pranešimas sakė, jog popiežius planuoja 
aplankyti Lietuvą ateinančių metų kovo 
mėnesį, kada bus minima šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktis. Bet, ištikrųjų, 
popiežius pažadėjo tik pagerbti šventąją 
specialiomis mišiomis šv. Petro bazilikoje. 
Vizitui į Lietuvą, jis turėtų gauti pono 
Andropovo pakvietimą, — pasakė pirel. 
Tulaba.

BRITANIJA PATVIRTINA 
NEPRIPAŽĮSTANTI PABALTIJO 

ĮJUNGIMO
Balandžio 1'3 d. Britanijos užsienio rei- 

kalų ministerija atsakė į Dr. K. Bobelio 
Pabalitiečių Pasaulinės Santalkoms vardu 
Europos Bendruomenės užsienio reikalų 
mindsteriams pasiųstą raštą apie Pabaltijo 
kraštų paldėtlį. Atsakyme rašoma, kad bri
tų politika nepasikeitė — Pabaltijo vals- 

t lybių (įjungimas j Sovietų Sąjunlgą pripa
žįstamas de facto, bet ne de jure. (Elta)

L. WALUSA IŠVYKO ATOSTOGŲ
Lenkijos Solidarumo lyderis Lech .Wa

lesa su visa šeima išvyko atostogų, nors 
Gdansko laivų statykla; kuir (jis dirba elek 
triku, paiskyrė jam atostogas tik -rugpjū
čio mėnesį.

L. Walęsa „dėl žinomų priežasčių“ ne
įgalėjo sutikti su darbovietės patvarkymui. 
Jis įprašė atostogų liepos ar rugsėjo mė
nesiui.

AMERIKA SIEKIA TAIKOS
JAV nepriklausomybės šventės proga, 

Amerikos įambasaldolrius Maskvoje Artin
tas Hartmanas pasakė Sovietų televizijo
je kalbą, kurioje pažymėjo savo krašto 
taikingą nufeisltatymą Sov. Sąjungos altžvil 
giu. Jis pasakė: „Amerikos ginklai, bran
duoliniai ir nebranduoliniai, niekad nebus 
naudojami kitam tikslui, kaip tik gynybi
niam.

Staiga mirus DBLS Derbio 
skyriaus pirmininkui 
VLADUI JUNOKUI 

nuoširdžiai užjaučiame jo liūdinčią 
žmoną, šeimą ir artimuosius 

DBLS Centro Valdyba 
ir Lietuvių Namų B-vės 

direktoriai

Mielam ir ilgamečiu! draugui 
VLADUI JUNOKUI 

staiga mirus, 
reiškiame gilią užuojautą

A. Tirevičius ir žmona

Mylimam Vladui Junokui mirus, 
reiškiame kuo giliausią užuojautą 

žmonai ENA ir visai šeimai.
Christopher, mes kartu liūdime, 

Derbio grupė „Tėviškėlė“
Irena ir Jonas Venskai

--- -------------------------------------------------

BUSHAS EUROPOJE
JAV VICEPREZIDENTAS SUOMIJOJE
Aplankęs kitas Skandinavijos valstybes, 

JAV viceprezidentas G. Bush liepos 1 d. 
atvyko (į Helsinkį dviejų dienų oficialiam 
vizitui. Jo tikslas buvo pasikalbėti su- Suo
mijos vyriausybe apie Suomijos, kaip ne
utralios valstybės, padėtį.

Pastaruoju laikui .buvo kilęs ginčas dėl 
Suomijos laikysenos krizės atveju, NATO 
vyr. (kariuomenės valdui gen. Bernardui 
Rogens pareiškus abejonę ar Suomija su
gebės iišBaikiylti savo neutralumą.

JAV viceprezidento vizitas buvo supras 
tas, kaip Amerikos noras pataisyti santy
kius ir paklausti prezidento Koivišto apie 
Andropovo sveikatą.

Po Suomijos G. Busti aplankė Daniją, 
Irlandiją ir Islandiją.

PABĖGO SOVIETŲ SMUIKININKĖ
Rulsų pasižymėjusi smuikininkė Viktori

ja Mulova; koncertavusi Suomijoje, pabė
go kalttu su savo 'ckomiponiatciriulm Vairta- 
niu Žclrdidnia lį 'Švediją ir paprašė politinio 
prieglobsčio.

Mulova paliko Kuusamo viešbutyje, kur 
Ibuvo apsistojusi, Elranįgų iStraldivariuso 
smuiką, kurį Suomijos policija atidavė 
Sovietų kultūros ministerijai.

40 m. įaimžiaulS Vartan žordania yra 
Charkovo įsimtonijcs orkestro dirigentas. 
Jis yra persiskyręs su savo žmona, bet 
paliko Rusijoje salvo sūnų,

23 ml amžiaus Viktoria Mulova; taimė- 
jusi kelias sevatetų ir tarptautines muzikos 
premijas, paliko Rusijoje savo (tėvus ir 
dvinukes seseris.

PAPRAŠĖ POLITINIO PRIEGLOBSČIO
Rumunijos cro linijos įstaigos Amster

dame direktorius Ursateanu atėjo i poli
cijos nuovadą ir paprašė politinio prielg- 
lobščio Olandijoje. Jis pasakė, kad negali 
ilgiau gyventi Rumunijos politinėje san
tvarkoje.

ČEKOSLOVAKIJOS SANTYKIAI SU 
VATIKANU

Čekoslavakijos komunistinė vyriausybė 
yra susirūpinusi padėtimi Lenkijoje ir to
dėl „užšaldė“ santykius su Vatikanu. San
tykiai tarp Šventojo Sosto ir čekoslavokų 
valdžios visuomet buvo blolgiaiusa Rytų 
Europoje, bet pastaruoju laiku jie dar 
daulgiaui pablogėjo, kaip sako Londono 
dienraštis Daily Telegraph. Dialogas yra 
nutrūkęs.

Nuo to laiko, kai Lenkijoje buvo įsistei
gęs ScHidairulmiaš, Vatikanas bent keturis 
kartus bandė pradėti relguili airius santy
kius su Praha, bet tas kiekvieną kartą bu
vo atmesta iš Čekoslovakijos pusės. Vati
kano pareigūnas pasakė, kad į paskuitiiniį 
pasiūlymą čelkoslovakai net neatsakė.

Vatikano turimemis žiniomis, Čekoslo
vakija buvo vienintelė valstybė, neleidusi 
dvasiškiams nuvykti į Lenkiją, kai ten 
laukėsi popiežius. Praha net pradėjo sek
ti Maskvą, puldama Vatikaną už tariamą 
kunigų antikumunizmą.

Nuo 1964 metų Čekoslovakijos valdžia 
banldė apjungti katalikų dvasiškąją „Pa- 
ccm in Terris“ (taiką- žemėje) organizaci
joje, ibet Vatikanas pasisakė prie® kunigų 
dalyvavimą pelitinėse organizacijose. Val
džia buvo labai nepatenkinta tuo Vatika
no pasisakymu, Dabar iš 3000 katalikų 
kuniiyų Čekoslovakijoje tik 500 priklauso 
tai organizacijai, kuri remia komunistinę 
valdžią.

Pagal oficialius duomenis, iš 15 milijo
nų gyventojų Čekoslovakijoje 70 nuošim
čių yra katalikai.

KONGRESO REZOLIUCIJA SMERKIA 
RELIGIJOS (PERSEKIOJIMĄ (RYTŲ 

EUROPOJE
Gegužės 25 d. senatorius Claiborne Pell, 

savo ir senatoriaus Percy vardui, pristatė 
rezoliuciją apie „religinės laisvės pažeidi
nėjimą Varšuvos pakto šalyse“. Rezoliu
cijoje sakoma, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė „aršiai“ represavo religinę veik
lą okupuotose Pabaltijo šalyse“. Kalbėda
mas alpie rezoliuciją, senatorius Pell ypač 
išsamiai pasisakė apie religijos persekio
jimą Čekoslovakijoje. Jis taip pat paminė
jo, kad nuo 1980 metų Sovietų Sąjunga 
pradėjo labiau persekioti tikinčiuosius, 
„ypač Lietuvos katalikus ir Sovietų žy
dus“. (Elta)

AFGANISTANO PARTIZANAI TIKISI 
LAIMĖTI

Afganistano partizanų du lyderiai, at
vykę į Londoną, pasakė spaudos atsto
vams, kad partizanai šiuo metu kontro
liuoja 90% Afganistano teritorijos. Jie yra 
įsitikinę, kad sovietų kariuomenė paga
liau pasitrauks iš jų krašto.

Afganistane yra 105,000 sovietų karių. 
Ligšiol jų žuvo apie 42,000. Partizanai da
bar turi ginklų ir apie 234,000 karių.

LIETUVOJE
JONAS T5ADŪNAS NUTEISTAS 

VILNIUJE
Nijolės Sadūnaitės brolis Jonas Sadū

nas nuteistas Vilniuje š.m. gegužės 24 pu- 
santriems metams laisvės atėmimo. Jis bu 
vo 'apkaltintas pagal LTSR Baudžiamojo 
Kodekso 132 straipsnį už „skleidim- žino
mai melagingų, prasimanymų, žeminančių 
kito asmens- garbę“.

Vokietijos Bundestago CDU/GSIU parti
jos narys Dr. Althammer parašė laišką 
sovietų ambasadai Bonnoje teiraudama
sis apie Jono Saidūno bylą. Į jo kreipimą
si atsiliepė sovietų ambasados pareigūnas 
V. T schi bissow, kiuris teigė, kad Saldūnas 
nėra politinio persekiojimo auka; o yra 
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn 
už kriirninaiinlį nusikaltimą. Atseit Saldū
nas parašė anoniminius laiškus šmeižian
čius jo darbovietės vieną viršininką.

Jobo Sadlūno terorizavimas padidėjo, 
kai jo sesuo Nijolė 'Sadūnaitė sugrįžo į 
Lietuvą 1980 m. atlikusi Išešerių metų 
bausmę už Kronikos dkuiginimą. Nijolė 
apsigyveno brolio bute Vilniuje. 'Nuo tos 
dienos, sovietai pradėjo sulaikyti jų paš
tą iš užsienio.

Saidūno butas buvo iškratytas 1982 spa
lio 11. Saugumiečiai koihfiskaivo knygų ir 
religinės literatūros. Krėtėjus ypač domi
no laiškai, adresą!, pašto siuntų kvitai ir 
pan.

Jonas Sadūnas patalpintas 1982 lapkri
čio mėn. į Naujosios Vilnios psichiatrinę 
ligoninę psich-ekspertizei. Vienuolikai die 
nų praėjus, Jonas Sadūnas kaip norma
lus buvo paleistas ir daugelį kartų tardo
mas.

Jonas Sadūnas viešai pareiškė, kajd so
vietų pareigūnams labai nepatiko jo su
sirašinėjimas su sąžinės kaliniais ir su 
daugeliu Vakarų pasaulio žmonių. Nes 
Sadūnas 'atsisakė bendra-darbiauti su sau
gumu., saugumas ant jo labai įniršo.

„Esu pasiruošęs būti nuteistas, patal
pintas į psichiatrinę ligoninę ar būti vi
siškai sunaikintas, bet niekada nesielgsiu 
orieš savo krikščionišką sąžinę“, sako Jo
nas Saldūnas.

Pradėta byla ir Nijolei Sadūnaitei. No- 
lėdama išvengti arešto, Sadūnaitė jau ke
lis mėnesius slapstosi.

Jonas Sadūnas su žmona Maryte ir a'š- 
tuonerių metų dukrele Marija įgyveno 
Vilniuje Architektų g. 27 bt. 2.

SIRIJA NEPASITRAUKS 'JŠ (LIBANO
JAV Valstybės sekretorius G. Shultz, 

pakartotinai atvykęs į Vid. Rytus ir ap
lankęs Siriją, pasakė, jog jam nepavyko 
įtikinti Sirijos prezidentą Assadą atitrauk 
ti iš Libano savo kariuomenę.

G. Shultzui apleidus Damaską, oficiali 
spauda pavadino Ameriką „nuolatiniu Si

rijos priešu“.

MASKVA BAUGINA LATVIUS
■DIDELE TEISMO BYLA

Vokiečių žurnalistas Gregor Kondek 
DIE WELT dienraštyje (14.6.8'3). Teigia, 
kad KGIB persekiojimų banga visuose tri
juose Pabaltijo kraštuose — pradėta nuo 
Andropovo valdžios perėmimo — neatne
šė Maskvos lauktų rezultatų. Dėl to jie 
dabar griebiasi Stalino bauginimo prie
monių, kas tuo pačiu- liudija apie augantį 
sovietų valdžios nervuotumą.

Jau kelios savaitės kai sovietų spauda 
daro parengimus teatrališkai teismo by
lai. Rusų PRAVDA ir latvių KP organai 
CINĄ ir PADOMJU JAUNATNE puola 
„visuomenei priešingus elementus, varan
čius antisovietinę agitaciją tautosakos ir 
tautodailės priedangoje“. Nepaprastai .pla
čiai rašoma kitose respublikose apie ža
lingą latvių baptistų (įtaką.

Areštų banga prasidėjo sausio 6 d. 
Apie 100 namų Latvijoje buvo iškratyta, 
perversta, asmeninis turtą konfiskuotas 
ir šimtai žmonių suimta tardyta ir net 
atviroje gatvėje sumušta.

-Šitas teroro bangos vedėjas yra respub
likos KGB profilaktinių operacijų sky
riaus viršininkas pulkininkas Albertas 
Kcndratovs, kurio kabinetas yra Rygos 
KGB rūmuose, Lenina iela. kambarys 
Nr. 551, telefonas 294-551. Kitas aukštas 
to skyriaus karininkas yra pulk. Smirnov, 
kurio biuras yra Kirova iela 45/47, penk
tam aukšte, kambarys 51, telefonas 295- 
551. Labai žiauriu pareigūnu yro laikomas 
Egons Kaucis, Rygos baudžiamosios izo
liacinės vyr. prižiūrėtojas, kuris yra atsa- 
komingas už to kalėjimo vienokių rūsį. 
Jo adresas: Ryga. Altonovas iela 49, dz. 
2, tei. 610392. Planavime ir vykdyme mug 
tynių prieš krikščionis ir latvių opozicijos 
narius yra pasižymėję broliai Egils ir Ju
ris Kaucis. Jiems padėjo KGB dirbantis 
milicijos leitenantas Spalva, iš Rygos Le-

VOKIETIJOS KANCLERIO VIZITAS 
MASKVOJE

Baigdamas savo vizitą Maskvoje Vak. 
Vokietijos kancleris dr. H. Kohl liepos 6 
d. pasakė žurnalistams, kad „tas, ką jis 
patyrė, bus naudinga ateityje“. Jo pasikal 
bėjimai su Sovietų lyderiais buvo „labai 
rimti, atviri ir tiesūs“. Jis buvo pirmiaS 
Vakarų lyderis pasikalbėjęs su Andropo
vu, (kuris neseniai taipo Scv. Sąjungos pre
zidentu.

Dr. H. Kohl paneigė Sovietų spaudos 
tvirtinimus, jog Vokietijos siekimai susi
jungti yra „revanšistiniai“. Jis pasakė: 
„Mes bandysime sujungti mūsų žemes tai 
kingu keliu. Vak. Vokietijoje nėra' revan- 
šiz-mo.

Jis pasakė, kald pasikalbėjime su Audi- 
■ropcivu, jis pasakęs: „Ką jūs sakytumėt, 
būdamas Sovietų patriotu:, jeigu jūsų sos
tinė, Maskva, būtų padalinta'?“

(Sovietų spauda išcenzūravo svarbesnius 
c alykus, kuriuos kancleris sakė Maskvoje.

LIETUVIS t— AFGANISTANO 
LAISVĖS KOVOTOJAS

Kaip praneša N.Y. Herald Tribune, gen. 
Kazimiero Ladygos vaikaitis Andrius Ei- 
va yna aktyvus kovotojas dėl Afganistano 
laisvės. Prieš tris metus jis išėjo iŠ Ameri
kos kariuomenės, kur turėjo kapitono laips 
nj, ir išvyko i Afganistaną mokyti partiza
nus. Vienu laiku j>į suėmė pakistaniečiai 
ir jo veiklą tyrinėjo JAV tardymų biu
ras, kuris norėjo ištirti ar jis nepažeidė 
neutralumo įstatymų.

A. Eiva sako, (kad Amerikos pagalba af- 
ganisĮtalndečiamš yra nepakankama Jis 
matęs pristatytas antitankines minas, ku
rioms trūko degiklių, sprogstamluoSius 
įtaisus be reikalingų dalių, blogos kokybės 
sviedinius ir neveikiančias ipriešlėktuviL 
nės raketas. Jis taip pat pasakė, kad ge
resnės rūšies ginklus pakistaniečiai pasi
ima Sau.

Neseniai A. Eiva atidarė vieno kamba
rio 'įstaigą Alexanidlrijoje, Virgi'niijos vals
tijoje. Ten bus Amerikos - Afganistano 
Akcijics būstinė, pagalbai teikti kovojan
čiam Afganistanui. Jis saiko, kald nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos Amerikoje 
-buvo visas tuzinas tokių organizacijų. 
Pagalba buvo teikiama Lietuvai, Albani
jai, Ukrainai, Lenkijai, Tibetui, Kinijai, 
Kubai, Kulndilstanui, Angolai, Laosiuii, Su
matrai. Bet jis tikisi, kad trylikta — Afga 
cistanio — bus laimingesnė.

Labiausiai jam rūpi Lietulva, kur jo se
nelis Kazimieras Laigyga buvo generolu 
ir (kariavo dėl to krašto nepriklausomybės. 
Nuo 1925 iki 1927 metų jis buvo Lietuivos 
generalinio štabo viršininku. Jo svarbiau
sias siekimas buivo Lietuvos nepriklauso
mybė, kuri buvo panaikinta 1940 m. So
vietų kariuomenei ckupavuls kraštą.

Andrius Eiva buvo gimęs 1948 m. Vo
kietijos pabėgėlių stovykloje ir išauklė
tas rezistencinėje dvasioje.

nino rajono nuovados, Kugui iela 15, tei. 
459007 ir 612204. Taip pat prisidėję yra 
maisto produktų mašinų fabriko darbiniu 
kai Stanislaw Kozlov ir PolubojarinOv. 
Jie dirba Rygoje, Vienieas gatve 20 ir yra 
pasiekiami kadrų telefonu 622043.

Svarbiausi kaltinamieji vra:
Inta Calitis, 55 m., šaltkalvis, pasirašęs 

Baltijos memorandumą 1979, kuris reikar 
lavo Stalino-Hitlerio pakto atšaukimo. Jis 
jau 2 kartus sėdėjo sovietų darbo stovyk
lose;

52 m. amžiaus gailestingoji sesuo Lidi
ja Doronina, giim. Lasmiane, jau irgi 2 
kantus teista ir sunkiai serganti džiova. 
Jos bute konfiskuota Maskvos Taikos 
Grupės dokumentai.

Gunands Freimanis, 55 m. brigadinin
kas, jau 1964-1968 m. atsėdėjęs 5 metų 
bausmę už eilėraščių platinimą;

Gedarts Melengailis, aktyvus krikščio
nis, jau nemažai nukentėjęs dėl lankymo
si akademinėj teologinėj evangelikų - liu
teronų kolegijoj Latvijos TSR;

34 m. elektrikas Janis Rozkalns, veik
lus babtistas, kuris Skundėsi dėl tikin
čiųjų persekiojimo Rygos Vidaus Reikalų 
Ministerijai, Jungtinėms Tautoms New 
York‘e ir kitoms tarptautinėms organiza- 
cijojms;

Janis Veveris, 19 m. irgi veiklus bab
tistas. Jis buvęs daug kartų TSRS sporto 
meistru irklavime.

Jų giminės yra bauginami ir skriaudžia 
mi. Gunta Rozkalne, Janio žmona, tarp- 
tiniam Raudona j aim Kryžiui pareiškė, kad 
jai kasdien vis sukeliami nauji sunkumai. 
Net pieno norima jos vaikams, už kurią 
turi būti iš anksto brangiai sumokėta spe
cialioj virtuvėj vaikams, jai nėra pilnai 
išduodama — sakoma visai paprastai — 
trūksta.

įMSAITLYME
— JAV Valst. sek. G. Shultzas dažnai 

susitinka su sovietų ambasadorium. Vašing 
tone A. Dabryninlu ir tariasi dėl numato
mo kitais melais Reagano ir Andropovo 
susitikimo paruošimo.

— Ispanijos diplomatiniuose sSuoksniuia. 
se kalbalma apie galimą susitarimą su so
vietais jau ilgą laiką tebcivykstančioj Mad 
ride Europos Saugumo konferencijoj, ku
rioj dalyvauja 35 kraštų atstovai. Sunkiau 
šia susitarti žmogaus teisių klausimu,

—Ukrainoj, už valstybės 'šmeižimą, 3 
metams darbo stovyklos nubaustas žydų 
aktyvistas Jur Taimcpotlsky. Savo žmonki 
jis pasakė: „Manio areštas patvirtina, kad 
visa, ką aš sakiau, yra tiesa“.

— Norvegai išsivarė britų taikios akty
vistą P. Hali, kuc'į jiems perdavė sovietų 
milicija. Jis nelegaliai iŠ Norvegijos at
vyko i Sov. Sąjungą ir ten buvo suimtas.

— Naujoji amerikiečių MX raketa per 
bandymus parodė genus taiklulmio rezul
tatus: paleista iš Kalifornijos, pataikė 
taikiną, esantį už 4,100 mylių Ramiajame 
vandenyne.

— Etaazilijos Oro ministerija pranešė, 
jog ateityje nebus daugiau leidžiama bri
tų lėktuvams, vežantiems ginklus j Falk- 
lando salas, nusileisti jos aerodromiuose 
prisipildyti kuro. Argentina pareiškė pro
testą, ries jau kelis kartus 'britai naudojo
si Brazilijos aerodromais.

— Gvatemaloj rinkimai numatyti ki
tais metais — liepos 29 d'. Krašte vis di
dėja opozicija prieš dabartinės kairinės 
valdžios prezidentą Ries Montt, kuris pa
skelbė krašte „budrumo stovį“ ir suteikė 
saugumo pareigūnams neribotų teisių.

Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių komi
sijos atstovas praleido visą savaitę Gva
temaloj, tirdamas pranešimus apie žudy
mą kaimiečių ir indėnų, kurie įtariami 
ryšių palaikymui su partizanais.

— Lapkričio mėn-. Švedijos pairiamenite 
bus sprendžiama socialdemokratu kolek
tyvinių fondų idėja leisti darbininkams 
turėti ’įnašą kompanijų kapitale. (Per vie
šus (apklausinėjimus gegužės mėn., 17 
proc. švedų pasisakė už tokius fondus, bet 
53 proc. nepritaria tam sumanymui.

— Apsaugoti naftos tiekimą iš Irako, 
Turkija 'įveda 12;5 mylių saugumo zoną 
abipus 620 mylių ilgumo vamzdžių linijos. 
Kurdų sukilėliai yra 'didžiausia grėsmė.

— Pietų Sudano Išlaisvinimo Fronto 
partizanai paėmė įkaitais penkis vakarie
čius ir reikalavo už jų paleidimą 150 marš 
kinių, 150 kelinių, 150 porų batų ir 55.000 
Sudano svarų.

— Rumunijos prez. Ceausescu švedų 
žurnalistams pareiškė, kad neseniai tvy- 
kusieji Varšuvos pakto kariuomenių ma
nevrai -buvo nereikalingas jėgos rodymas 
ir sovietai turėtų palikti Afganistaną ir 
leisti jam pačiam išsispręsti savo vidaus 
problemas.

— 'Ekvadoro mokytojų 'streiko metu, 
per susidūrimus su policija, buvo sužeis
ta daugiau kaip 20 demonstruojančiųjų 
mclkyitojų, kurie reikalavo didesnių atly- 
ginirrių.

— Praėjusią savaitę 25 taikos aktyvis
tai iš JAV, Kanados ir Vakarų Europos 
IraStų atvyko ii Čekoslovakiją. Jie vykdo 
7,000 mylių „taikos žygį“ iš Vašingtono i 
Maskvą. Tai pirmas kartas, kai čekoslo- 
vakai (įsileido tokią grupę. 1982 m„ rulgpjū 
čio mėn., taikos aktyvistams nebuvo leis
ta žygiuoti per Čekoslovakiją.

— Vakarų Europos Bendruomenės (Ko
misija nori dar gauti 1,080 mil. svarų že
mės ūkiui Europos kraštuose 'finansuoti.

— Kalbėdamas Vašingtone, prez. Rea- 
ganas pareiškė, kad EI Salvadore yra tik ‘ 
55 amerikiečiai patarėjai, o Nikaragvoj 
Kuba laiko apie 1,500 Įvairių pareigūnų. 
Jis vėl lįsipėjo apie pavojingą padėtį Cent
rinėj Amerikoj. _

— Mozambike Pietų Afrikos remiamų 
partizanų veikla vis stiprėja. Dabar jie 
jau pradėjo puolimus turtingose krašto 
šiaurės Nampulcs ir Zambezijos provinci
jose, kurios pasižymi žemės ūkio produk
tų eksportais.

— D. Britanijos anglikonų ir katalikų 
kunigai susirūpinę vis didėjančiais bažny
čių apiplėšimais. Iš neužrakintų bažnyčių 
vagys išneša žvakides, lempas ir kitokius 
liturginius daiktus. Anglijoj ir Vaiijoj iš 
viso yra 22,000 bažnyčių ir koplyčių.

— D. Britanijos musulmonų bendruome 
nė dabar jau turi savo vaikams al'tuonias 
privačias mokyklas.

— Lenkija nuvertino 7.8 proc. savo va
liutą. Dabar oficialiai už dolerį bus mo
kama 95 zlotus.

— Australija nutarė sustabdyti Tasma
nijos Franklino užtvankos statybą, dėl ku
rios būtų nukentėjusi krašto alpdinka1.

— Kinijoj išleista pirmininko Denig 
Xiaqpingo raštai. Dabar jis Skaitomas Ki
nijos išgelbėtoju po chaotinės kultūrinės 
revoliucijos. Raštuose iškeliamais jo film, 
čas su Mao.

1



EUROPOS LIETUVIS
t

1983 m. liepos 8 d. Nr. 27 (1664)

a.a. Petrą Bugailiški prisimenant
P. Bugailiškis gimė 1909 m. lapkričio 28 

ČL Grigiškių kaime. Panevėžio apskrityje. 
Petro tėvas buvo gerokai apsišvietęs — 
įkaitė lietuviškas knygas, laikraščius ir 
buvo visuomeniškai veiklius lietuvių tar
pe. Taigi, Petras augo lietuviškai susipra
tusioje šeimoje, tarp lietuviškų knygų ir 
laikraščių.

Petras baigė Viešintų pradžios mokyk
lą, Anykščių vidurinę mokyklą ir lankė 
Pasvalio ir Zaralsų gimnazijas, kiek vėliau 
baigė Žemės Ūkio ministerijos matininkų 
kursus.

Dar tebetankant Viešintų pradžios mo
kyklą, Petras buvo mokytojų pastebėtas 
kain išskirtinai gabus paišybai. Vidurinėje 
mokykloje dalyvavo įvairiose mokyklos 
ruošiamose paveikslų parodose, piešė de
koracijas mokyklos vaidinimams, iliustra
vo Anykščių skautų laikraštį. Baigdamas 
vidurinį mokyklą, Petrais už paišybos dar
bus gavo du pagyrimo lapu su dovanomis.

Baigęs matininkų kursus, Petras dirbo 
Žemės Tvarkytino Departamente apie 10 
metų matininku, šalia to Petras .buvo ir
gi visuomenininkas — dlaug dirbo tautiš
ko jaunimo „Jaun. Lietuvių“ Sąjungos 
(įvairiose organizacijos^ ir buvo Žemės 
Ūkio 'Ministerijos Šaulių (kuopas narys.

Atvykęs į Angliją, Petras pradėjo dirb
ti šilko fabrike. Padirbėjęs kelis metus 
Nottinghame. persikraustė į Derbį. Čia 
visą laiką iki pensijos išdirbo Miesto Sa
vivaldybėje Inžinerijos Braižybos Depar

Atsiųsta paminėti
CRONICLE OF THE CATROLIC 

CHURCH IN LITHUANIA, Nr. 56. Feb. 
14, 1983. LKIB Kronikos Nr. 56 vertimas į 
anglų kalbą, išleistas knygelės pavidale. 
56 psl. su iliustracijomis. Išleido: Lithua
nian R.C. Priests' League af Amerika, 
351, Higland Blvd., Brooklyn., NY 11207, 
USA.

Laivas Nr. '3, 1983 m. gegužės-birželis. 
Religinio ir tautinio gyvenimo dvimėnesi- 
nis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuolija. 
Redaktorius kun. J. Vaškas, MIC, Chicago-, 
USA.

Aušra Nr. 2, 1983 m. Lenkijos Lietuvių 
Visuomeninės kultūros draugijos C. V. 
spaudos organas. Redaktorius E. Petruške 
vičius, ui. Armii Czerwonej 7. 16-500 Sėti
ny, Poland.

F. NEVERAVICIUS

Priešai i
Pjesė

i ■

LAURAS: Tauški!
MARCĖ: Neleis... Neleis už meistro, bežemio.

Nebent...
LAURAS: Kas — nebent?
MARCĖ: Nebent pasikalbėtum su pamote. Ją pa

prašytum užtarti. Ji gera... Tėtis visuomet 
jos klauso

LAURAS: Pasiutai. Angelę prašyti užtarimo!? To 
nebus!

MARCĖ: Tai ir iš mudviejų nieko nebus...
LAURAS: Pasiutai?! Kam to reik? Atsiųsiu pirš

lius, o jei ne, tai...
MARCĖ: Oi, ne, ne... Su tėčiu piktuoju nieko ne

peši. Jei tikrai manęs nori, padaryk kaip sakau.
LAURAS: Pažiūrėsiu.
MARCĖ: Tu geras... aš žinau... Ir būtinai nueik 

pas kunigėlį! Nerūstink tėčio be reikalo.
LAURAS: (Beviltiškai numoja ranka): Nueisiu.

Viską padarysiu. t:
MARCĖ: Tu geras...
LAURAS: (Stveria ją į glėbį). (Girdėti grįžtančių- 

jų balsai).
MARCĖ: (Ištrūkdama iš glėbio) Eina...

(Abu išbėga į trobą). (Kunigą lydėję, sugriū
va į seklyčią ir vėl renkasi prie stalo).

LAPELIS: (Tęsdamas pasakojimą): Tai dabar, kle
bonas langą atidaręs ir sako: eik jau, eik ma
no dūšele...

UŽDANGA

tamente braižytoju.
Savo įgimtus gabumus menui Petras 

r iekucmeit neapleido — visuomet juos la
vino ir tobulino. Lietuvoje jis lankė Vy
tauto Didžiojo Universiteto architektūros 
įkyrių ir Kauno Taikomosios Dailės Insti
tutą. Atvykęs į Angliją, tuojau tapo nariu 
„Nottingham Society of Artists“ ir „Derby 
Sketching Club“.

Nuo čia štai ir prasideda Petro Bugailiš 
xio menininko gyvenimas. Jo ilgesio jausi
mas savam kraštui pamažu tampa sunkiai 
suvaldomas. Meilė savam gimtajam kraš
tui veržte reikalauja meniškos išraiškos. 
Be Zarašų gamtos Petrui D. Britanija ne- 
pakečianmai nyki ir tuščia; pats gyveni
mas darosi beprasmis. Jo numylėtos gim- 
taivietės pasiilgstamas grožis — beržų miš 
kai, pievos, ežerai, ramūs ir audringi vis 
dažniau pradeda reikštis jo tapyboje.

Štai Petras jau ryžtasi suruošti savo pa
veikslų parodas Derby. Jos visos praėjo 
su nelauktu, pasisekimu — visi paveikslai 
buvo išperkami. Po kelių sėkmingų paro
dų Derby, Petras ryžosi į platesni pasau
lį — į Ameriką; parodyti Čikagos lietu
viams Zarasų krašto grožį. Į Čikagą jis 
(keliavo du kartui; suruošė dlvi milžiniškas 
parodas išstatęs per 300 paveikslų, ku
riuos lietuviai guodžia! išpirko iki paskuti 
nio.

Deja, tai ir viskas. Daugiau jų nebebus, 
nes Petras mirė š.m. gegužės mėn. 7 d.

St. Kun.

Kajetonas J. Čeginskas, IL.K.B. KRONI
KOS DEŠIMTMETIS, 1972-1982 Lietuvių 
Kultūros Institutas, Lampertheim; 1983, 
leid. Nr. 5, 28 psl. knygelė. Tiražas 250 
egz., kaina DM 5. — arba 3 dtol. Leidėjo 
adresas: Litauisches Kulturinstitut, Ro
muva, 6840 Lampertheim 4 (Hu-ettenfielld) 
W. Germany.

Budėkime Nr. 94, 1983 mi vasara, LSS 
Euroipcs Rajono leidžiamas žurnalas. Re
daktorius s. E. Šova, administratorius J. 
Leviniskas, 11 Willcock House, St. Marks 
Rd. Debby DE2 GAJ, England.

NAUJOS KNYGOS
Ava (Saudargienė, VĖJAS IŠ RYTŲ 

Nidos Knygų klubo leidinys Nr. 105. Lon
donas, 1983 m., 152 psl. kaina 3,50 sv. Ke
lionės po Europą aprašymas su iliustraci
jomis.

II PAVEIKSLAS
Scenovaizdis: Klebonijos valgomasis, dvejos 
durys šonuose. Vidury stalas, ties juo kabanti 
žibalinė lempa. Indauja. Ties langu rašomasis 
stalas. Keletas kėdžių. Viename kampe klebo
no fotelis, prie jo stalelis. Krosnis. Rudens po
pietė.

KUN. VIK.: (Sėdi prie rašomojo ir kažką rašinėja 
klebonijos knygose).

URŠULĖ: (Įeina): Brazdžius pas kunigėlį atėjęs.
KUN. VIK.: A, Brazdžius... Kvieskit, kvieskit, 

Uršule...
URŠULĖ: (Išeina).
BRAZDŽIUS: (Įeina, kepurę laikydamas rankoje): 

Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!...
KUN. VIK. Per amžius... A, Brazdžius! Labai ge

rai, kad atėjot. Sėskit, sėskit... (pastumia kėdę 
prie rašomojo).

BRAZDŽIUS (Prieina, bučiuoja kunigui ranką): 
Sveiki, kunigėli...

UN. VIK.: Sveiki, sveiki, Brazdžiau... 
BRAZDŽIUS: (Sėdas).
KUN. VIK.: Matot, Brazdžiau, kaip čia sakyti... 

aš pakviečiau jus... mat, noriu pasikalbėti ži
nomu reikalu... Aha...Tai kada vėl rengiatės į 
Prūsus?

BRAZDŽIUS: Tai kažin,i kunigėli... Galėčiau... 
Tik kad su tuo Laurynu! Nuo ano rozo, kai 
stražnykai vos nenušovė, nei girdėti apie kny
gas nenori. Naudos, sako, iš tų popierių ne 
jokios, o galvos beregint gali netekti. Tai dabar 
nežinau, kaip bus. Vienam nėr kaip. Jei kas 
ištiks — žmogus be jokios pagalbos lieki... 
kanečnai reikia su kampanija. Na, o ans ne
nori. Tai kaip čia bus, sako, kokia čia kumpa
nija? Aš, sako tavorą tempsiu, o tu popierga

Su lietuviais 
Įįasauiyje
ŠOKIŲ. DAINŲ IR LIAUDIES 

MUZIKOS VAKARAS
Balandžio 16 d. Čikagos Jaunimo Centre 

įvyko tautinių šokių grupės VYTIS pasi
rodymas, kuriame gruipė pašoko naujų 
tautinių šokiui kurių čikagiečiai dar ne
buvo matę. Repertuare buvo naujai stili
zuoti tautiniai šokiai, kaip J. Gudavičiaus 
„Villicitinis“, E. Morkūnienės „Dar tavo va 
lia“. Šokiams grojo kamerinis liaudies an
samblis ir dainavo jaunimo choras.

PASIŽYMĖJĘS (FIZIKAS
Amerikos General Electric b-vėl e. tyri

mo ir išvystymo centre Schenectady dir
ba fizikas dr. Egidijuls E. Užgiris, kuris 
pastaruoju laiku buvo išrinktas į JAV 
Fizikų draugiją. Jis yra atlikęs efektyvias 
studijas elektrinių įtakų judėjime kraujo 
celėse.

Dr. E. Užgiris yna gimęs Lietuvoje; išė
jęs Amerikoje vidurinį mokslą ir Illinois 
universitete gavęs bakalauro laipsnį. Vė
liau Harvardo universitete gavo fizikos 
doktoratą. Nuo 1970 m. jis dirbo anksčiau 
minėtame tyrimo centre ir yra padaręs 
daugiau kaip šimtą išradimų. Taip piat 
yra dirbęs (Prancūzijoje ir Anglijoje ir 
Stanforldo universiteto medicinos fakul
tete. Jis yra vedęs ir augina du sūnui.

APTARĖ RELIGINĖS ŠALPOS 
REIKALUS

Balandžio 28 d. Brooklyne įvyko Lietu
vių Katalikų religinės šalpos metinis su- 
sirKMmas, kuriame buvo išklausyti pra
nešimai ir išrinkti nauji direktoriai bei 
valdyba.

Kun, K. Plugevičius padarė išsamią Re
liginės šalpos darbų apžvalgą; patiekda
mas vienuolikos puslapių apyskaitą. Be 
kun. K. Puigevičiaus Centre dirba Gintė 
Damulšytė, kuri ved'a informacijos skyrių, 
ir Marijona Skabeikienė, tvarkiataiti admi
nistraciją. Centro metinė apyvarta bulvo 
(ketvirtis milijono dolerių.

IJK'RiŠ dirbk tor jais 1983-1985 metams iš 
■rinkti kun. PI. Barius, kun. J. Pakalniš
kis, kiun. Alg. Bartkus, kun. J. Graibys, 
kun. K. Sakalauskas-, prel. J. Kučingis ir 
kun. P. žemeikis.

NAUJA DAINININKĖ
Bostono konservatorijoje, JAV, dainavi

mo studijas baigė Marytė Bizinkauskaitė. 
Balandžio mėnesį konservatorijos teatre 
ji atliko Rozalindos vaidmenį trijuose 
J, Strauso operetės „šikšnosparnis“ spek
takliuose.

Balandžio 23 d. Brocktono muziejaus 
scilėje, tėvų sukviestiems svečiams ji pa- 
oainavo pluoštą klasikinių kompozitorių 
dainų ir ariją iš G. Verdi operos „Likimo 
galia“.

PASAULINIS KATALIKŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Išjm. birželio 14-24 d.d. Antiganish (Ka
nadoje) įvyko pasaulinis katalikų moterų 
organizacijų suvažiavimas. Dalyvavo 62 
kraštų atstovės iš visų kontinentų. Pasau
lio Lietuvių'Katalikų Organizacijų Sąjun
gą ('PILKOS) atstovavo: Dr. Aldona Jana- 
čienė — PLKOS Valdybos pirmininkė, 
Dr. Ona Gulstainienė — Kanados Lietu
vių Katalikų Moterų D-jos Centro Valdy
bės pirmininkė ir Birutė Venskulvienė — 
PLKOS įgaliotinė tarptautiniams ryšiams.

(PLKOS Informacija)

JUBILIATAS
ANTANUI (ŽUKAUSKUI 75 METAI

Liepos 6 dieną Antanui Žukauskui, Eu
ropos Lietuvio administratoriui, sukako 
75 metai amžiaus.

Gimęs 1908 m. liepos 6 d. Miknišlkių 
km., Rudaminos vis., Seinų apsk., ūkinin
ko šeimoje, Antanas Žukauskais mokėsi 
Seinų Žiburio gimnazijoje. O vėliau apie 
15 metų tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

Antrojo pasaulinio karo metu atsidūręs 
Vokietijoje, po karo gyveno Greveno Pa
bėgėlių stovykloje, iš kurios 1947 m. iš
vyko į Angliją, čia pradžioje gyvento že
mės ūkyje dirbančiųjų DP bendrabutyje, 
kur anglų gydytojo priežiūroje tvarkė am- 
bulatorij ą.

Nuo 1952 m. A. Žukauskas pradėjo dirb 
ti Lietuvių Namuose, Londone, o pirkus 
Lietuvių Sodybą Headley Park keturius 
metus dirbo Sodybos administratorium. 
Tuo pat metu buvo išrinktais Lietuvių Na 
mų B-vės direktorium.

Po kelių metų pertraukos jis vėl grįžo 
dirbti į Lietuvių Namų bendravę, šį kar
tą Į Lietuvių Namus Londone, kur dirba 
ligi Šiol „Europos Lietuvio“ ir Nidos kny
gų klubo ačlmiinistratcriulm.

Mielą Jubilijatą nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime jam. Ilgiausių Metų!

INŽ. A. RUDIS BALTUOSE RŪMUOSE
Prez. R. Reganas neseniai buvo pakvie

tęs Mariją ir inž. Antaną Rudžius 'į Bal
tuosius Riūmuis (dalyvauti su pareigūnais 
vaišėse. Ten inž. A. Rudis bulvo susitikęs 
ru senatorium Charles Percy ir kitais se
natoriais, su kuriais turėjo pasikalbėjimą 
aktualiais politiniais klausimais.

A, (GALDIKO (PAVEIKSLŲ PARODA
Spalio 15-16 d.d. New Yorke, Kultūros 

Židinio salėje bus surengta dail. Adomo 
Galdiko apžvalginė paveikslų paroda. Tuo 
būdu būtų paminėta velionės dailininko 
devyniasdešnimitosioB gimimo metinės. Jis 
buvo gimęs 1893 m. spalio 18 d.

Parodai stengiamasi sutelkti kiek galint 
daugiau jo kūrinių iš privačių rinkinių, 
kur didelė jų dalis atsidūrė po dailininko 

mirties.

lius be naudos. Tai kokios čia gali būti daly
bos, sako...

KUN. VIK.: Betgi klausykit, Brazdžiau, jūk čia ne 
dėl pelno. Juk čia toks svarbus, toks didelis, 
toks šventas darbas... Juk tamsta nereikalin
gas uždarbio... toks gaspadorius, toks gražus 
gyvenimas..;' Galėtumėt jam daugiau pelno 
duoti, didesnę dalį... arba ir iš viso... Tik pa
manykit — toks šventas darbas — Dievo žo
dį žmonėse skleisti, lietuvišką raštą...

BRAZDŽIUS: Žinau, kunigėli, pats raštus paskai
tau. Ne dėl pelno aš vaikštau į Prūsus. Ne 
miestelio babyznykas aš, kad iš šmugelio duo
ną pelnyčiaus. Bet ir vėl, kunigėli sakyti... Ne
išeina kitaip. Kad jau žmogus vargsti, per 
naktis, kaip .tas šuva, per lietų ir vėją ir šaltį... 
drabužius, batus plėšai— tai ir pelną šiokį to
kį gaut rodo. O ir vėl — jeipagaus su tavoru... 
na, patupdys... o pagaus su knygom — sudie 
gyvenimėli! Prilups, į Sibiriją išjos, kad nė 
kaulelių nesurankios niekas...

KUN. VIK.: Žinoma, žinoma, darykit kaip geriau. 
Reikia atsargiai... Taigi, Brazdžiau, kaip 
nors... Gavau žinią, kad po nedėlios bus pa
rengta knygų ir laikraščių. O su Laurynu aš 
pakalbėsiu. Kviečiaus jį ateiti, bet vis nesiro
do. Jeigu jį pamatysit, pasakykit dar, kad bū
tinai ateitų...

BRAZDŽIUS: Esu sakęs ir aš jam... Pasakysiu ir 
dar. Tai ką gi, kunigėli... jei ans dėsis į kam
paniją, tai galėtume po nedėlios ištraukti.

KUN. VIK.: Dėsis! Tikrai dėsis... Labai gerai. Ta
da galėtume... (Iš gretimo kambario sklinda 
klebono žiovavimas ir krenkštimas — keliasi 
iš pomigio).

(Bus danxian)

Bernardas Brazdžionis
LIETUVA Iš TOLO

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais, —
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais.

Iš tolo ją kaip laimę šauksi
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai.

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, — 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.
1944.VII.20

E|ALTŲ LAISVĖS DIENA
Š.m; birželio 13 d. Prezidentas Reagan 

yaisiralšė proklamaciją paiskeibidamas bir
želio 14 d. Baltų Laisvės Diena — kaip 
simbelį solidarumo tarp JAV-vių ir pa
vergtųjų Pabaltijo tautų, ta proga paisai- 
kydaimas kalbą.

Pasirašymo iškilmėse dalyvavo sekami- 
tys Kcnigreso nariai: Senatorius Strofai 
Thurmond (R-N;C.), Senatorius Dcn Rieg- 
le (iR-JVH), Atstovų Rūmų nariai: Ben 
Gilmaln (R-NY), John KasiCh (R-OH);, 
Stony Hoyer (D-MD), ir William S. Broom 
field (R-Mil).

Į šiais iškilmes buvo pakviesta keli šim
tai pabaltiečių: lietuvių, latvių ir estų. 
Jų tafape VL1KO, ALTO, PLB ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir Baltų Lygos atsto
vai.

Ta proga pabaltiečiai buvo plačiau su
pažindinti su JAV-ių tarptautinės politi
kos pagrindais, švietimu ir jos rūpesčiais 
Pietų Amerikoje. Po pranešimų buvo iš
kelta daug klausimų ir pareikšta kritiškų 
pastabų.

Pakviestieji svečiai, iškilmių metui, bu
vo privaišinti ir turėįio progos apžiūrėti 
pagrinldiin.es Baltųjų Rūmų sales. (Elta)

SAVAITGALIO PABIROS
■GELEŽINĖS PONIOS KREDO

Kai dabartinė D. Britanijos min. pirm. 
M. Thatchar, sol vietų praminta „Geležine 
leidi“, taipo Konservatorių partijos lydė- . 
riu, ji pasirinko žymųjį dramaturgą R. 
Milairį, kuris ir buvusiam min-. pirm. E. 
Heathui bulvo teikęs retorikos pataimaivd- 
muls, paruošti jai svarbesnes kalbas.

Savo pirmąjį darbą, Konservatorių .par
tijos politinį pranešimą, Millariis užbaigė 
viexa Abraomo Linkolno citata. Painuolštą 
kalbą jis pats perskaitė poniai Thatcher, 
kuri talia iš rankinuko išsiėmė seną laik
raščio iškarpą ir tarė: „čia yra1 mano kre
ti o — prezidento Lir.kolno kalbų citatos. 
Aš be jų nieikiulr neeinu“. •

Ir tos citatos buvo Šitokios:
Nesukursi te geroivės, stabdyidalmi verž

lumą;
Nepadėsite silpnesniems, silpnindami w 

stipriuosius;
NesuStįprinsite žmonių brolybės, skatin

dami klasių kovą;
Neipaldėsite dirbančiajam, nuskurdinda

mi darbdavį;
Skolintais (pinigais neužtikrinsite sau

gios ateities;
Neišlvelnlgsite bėdų, išleisdami daugiau 

pinigų, negu uždirbate;
Nepaldėsite vargšams, naikindami • tur

tinguosius;
NesustiprinSite žmogaus būdo ir ryžto, 

atimdami iniciatyvą ir nepriklausomumą,;
NeipagelbėSaite visiam laikui žmonėmis, da 

rydami už juos tai, ką jie patys turėtų 
pasidaryti.

2090 metai Solvietų Sąjungoj.
— Dėduk, dėduk, ką reiškia žodis „ei

lutė“? — klausia berniukas, skaitydamas 
seną knygą.

— Matai, sūneli, anais laikais buvo mė
sos trūkumas, tai visi stodavo į eilutę ir 
laukdavo savo normos, — paaiškina sene
lis.

— Dabar man aišku, bet ką reiškia žo
dis „mėsa“? — neatleidžia vaikišius.

Senelis krapšto gaivą.

Sovietų Užsienio reikalų ministras Mask 
voje priima kažkokios Afrikos tautelės 
vadą.

Po geros vakarienės, ministras .užveda 
rimtesnę kalbą:

— Mes turime daug sunkumų su žydais 
disidentais. Įdomu; ar ir jūs turite pana
ičių problemų?

— Dabar jau ne, — rodo baltus dantis 
juodukas, — turėjom kelis žydelius, bet 
neseniai paskutinį suvalgėm.

Priimu gyventi vieną mergaitę prie kitos. 
(Skelbimas ant stulpo) 

Išbrokuoti nusenusius gaidžius, kurie 
jau nefoeverčia vištų kiaušinių.

((Iš akto)
Man patinka naujieji santuokos rūmai, 

todėl jau trečią kartą tuolkiuosi.
(13 laiško draugui)

Neršto metu nerštiavietės būna pildos 
plūduriuojančių ikrų ir brakonierių, 

((13 mokinių rašomųjų)
Seneliai gyvena kaime prie labai judan

čio kelio.
(13 moksleivių rašinių) 

„Šluotos" auksinės mintys
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VASARIO 16 GIMNAZIJAi

Mokinių vasaros (atostogos
Šiais metais' prasideda birželio 25. Po 

atostogų mokini ad susirenka į bendralbultį 
rugpjūčio 28. Mokslas prasideda rugpjūčio 
29.

Abiturientų 'išleistuvės
Paskutinius egzaminus žodžiu aibiturie- 

tai laikė birželio 6-8, Tą patį vakarą su- 
fceletui mokytoji ų ir artimiausiais' draugais 
sufeirinko prie lauželio Romuvos parke ir, 
ski udindami deSreles bei girkišnoldlalmii alu- 
4i, praleido keletą nervus atpalaiduojan
čių valandų.

Išleistuves gimnazija surengė birželio 
11. Į gėlėmis išpuoš® ą 'valgyklos salę su
sirinko visų abiturientų tėvai bed draugai, 
mokytojai, auklėtojai, administracijos bei 
ūkio darbuotojai ir bendradarbiai. Staliai 
.buvo apkrauti ne kasdieniais valgiais. Pa
vakarieniavus, prasidėjo kalbos.

Visus pasveikinęs, direktorius Andrius 
Šmitas pasidžiaugė šiemetinių abiturien
tų gausa — 10. Tai rekordinis skaičius 
mūsų gimnazijos istorijoje. Egzaminus iš
laikė 8. Egzaminai Wenheimo gimnazijo
je labai sunkūs. Tai pastebėję ir egzami
nų komisijos pirmininkas. Nepaisant to, 
pirmaujantys mūsų abiturientai pasiekė 
gerus rezultatus. Ingridos Pancerytės benid 
ras pažymys — 1,8. Tokio pažymio mūsų 
abiturientai dar nėra gavę. Gediminas Si- 
daras, tik vienerius metus tesimokęs Va
sario 16 gimnazijoje (prieš metus atvy
kęs iš Lietuves), sugebėjo išlaikyti egza
minus 2,3. Toliau seka Lidija (Kairytė ir 
kiti.

Visi abiturientai turėtų džiaugtis, kad 
čia išmoko daugiau, negu kur kitur būtų 
išmokę, nors turėjo sunkiai dirbti. Išreiš
kė viltį, kad šioje mokykloje įgytomis li
tuanistinėmis žiniomis ateityje pasinau
dos. Pageidavo, kad su gimnazija atsisvei
kinančių ryšys su lietuviais būtų palaiko
mas per Lietuvių Bendruomenę. Visi tur 
retų jalusti atsakomybę už šios mokyklos 
likimą. Išeidami 8 abiturientai paliks spra 
gą. Kvietė pasistengti ją užpildyti, suran
dant bent po vieną niaują mokinį į savo 
vietą.

Direktorius dėkojo visiems mokytojams, 
ypač XIII Masės auklėtojui A. Weigeliui, 
už rūpestingą abiturientų globą ir paruo
šimą egzaminams. Linkėjo sėkmės atei
čiai ir kartu su tėv. A. Bernatonių įteikė 
dovanų knygomis ir po vokelį.

Kuratorijos valdybos pirmininkas tėvas 
Alfonsais Bernatonis pastebėjo, jog šven
čiamos įvairios šventės. Viena jų yra der
liaus surinkimo diena, minima rudenį. 
(Mokyklos savo pjūties metą švenčia bir
želio mėnesį. Mūsų abiturientų derlius 
subrendo jų bei mokytojų darbu ir tėvų 
rūpesčiu. Bandė nuimti 10 jaunuolių, 
bet pasisekė tik 8-iems.

Jautai Žmonės stengiasi išsivaduoti iš 
bet 'kurių varžtų, šios dienos abiturientai 
labai džiūgauja, kad nebevaržys bendra
bučio drausmė bei mokyklos tvarka. Bet 
netrukus pastebės, kad ir nuo bendrabu
čio teiktų patogumų išsivadavo: šilto kam 
bario, Visados ir laiku paruošto bei pa
teikto maisto, auklėtojų patarimų bei pa
galbos. Dėkojo direktoriui ir mokytojams 
bei visam personalui, kad pialdėjo tielms 
jaunuoliams bręsti ir subręsti.

Gyvenimais nėra vien lengvas žaidimas. 
Neišvengiami ir sunkūs momentai. Giirn- 
azijia daugelį metų buvo lyg tėvų namai 
ir užuovėja. Linkėjo ir ateity jos neužmirš 
ti.

Kun Fr. Skėrys džiaugėsi galįs pasvei
kinti tokį didelį abiturientų būrį. Pakarto
jo savo kiasmetinlį prdšymą nenutraukti 
ryšių su gimnazija ir Lietuvių Bendruo
mene. Linkėjo Dievo palaimos ateičiai ir 
įteikė po vokelį.

Viešnia iš Kalifornijos (USA) Hyjpaitija 
Petkuvienė - Yčaitė džiaugėsi matydama 
rėmėjų būrelių, kuriems ir ji priklaiulso, 
aukų vaisius — studijomis ir savarankiš
kam gyvenimui paruoštus net 8 lietuvius 
jaunuolius. Dėkojo pedagogams, čia taip 
gražiai aūklėjantiemis jaunimą. Ji pati di
džiuojasi, kad yra baigusi nepriklausomos 
Lietuvės gimnaziją. Tuo gali didžiuotis 
ir šios mokyklos abiturientai. Kai bus žvel 
giama iš kelių metų perspektyvos, išrylš- 
kės, kad čia praleistas laikais buvo pačios 
laimingiausios gyvenimo dienos. Kalifor
nijos lietuvių protestantų vardu kvietė ly
ginti skirtumus tarp evangelikų ir kata
likų. Visiems abiturientams su linkėji
mais įteikė ir po vokelį.

Abiturientų klasės auklėtojo Aloyzo 
WeigeFio kalbia buvo persunkta humoru. 
Niekados jam netekę girdėti taio (giriant 
šią Masę, kaip šiandien. Kai prieš trejus 
įmetus turėjęs perimti šią klasę, savęs 
įklausęs, kuo taip sunkiai nusikaltęs, kad 
taip skaudžiai baudžiamas. Visi 'kolegos 
įrodė užuojautą. Kokius mokinius globoti 
jis gavęs, išryškėjo iš kiekvieno sąmojin
go apibūdino Dėl jų Mokytojų tarybos 
posėdžiuose vis turėdavęs sunkulmų. Bu
vę nelengva įtikinti ir klasę, kad jau lai
kas pradėti rimtai dirbti. Laimė, kad prieš 
įmetus atėjęs naujas mokinys davė naujų 
paskatų. Visi sufcnulto. Tada pasidarė aiš
ku, kad abitūra pasiseks. Sarkastiškai dė
kojo savo globotiniams, kalci padėjo išlikti 
jaunam ir dinamiškam. O visgi šios Mat 
Sės kantais pasigesiąs...

Prieš porą dienų gavęs iš 1971 m. abi
turiento Ričardo Palavinsimo laišką su ži
nia, kad įsigijo daktaro laipsniį. Tai įrody

mas, ką gali pasiekti šios mokyklos abitu
rientas. Tai nebe .pinmias ir tikriausiai ne 
paskutinis.

(Baigdamas šios klasės auklėtojo parei
gas išreiškė viltį, kad ir toliau visiems 
taip seksis, ‘kaip per abitūros: egzaminus. 
Įteikė kiekvienam po istorinę knygą su 
rože.

Vokietijos LB Valdybos vicepirmininkė 
Živilė Grodbergienė su geriausiais linkė
jimais ateičiai kiekvienam abiturientui 
įteikė dovanų knygomis Vasario 16 gim
nazijos baigimui prisiminti.

Mokinių tėvų vardu' buv. vicėdirektorė 
Vinicenlta Pancerienė užtikrino., kad tėlvai 
vra laimingi, matydami laimingus savo 
vaikus. Dėkojo mokytojams ir visam mo
kyklos personalui už uolų darbą vaikų 
labui. Tėvai galėjo būti ramūs, žinodami, 
kad yna kas jų vaikiais rūpinasi.

Abiturientams prasideda naujas gyve
nimo tarpsnis. Daug pakopų iki laimės 
žiburio, šiandien peržengta tik pirmai pa
kopa. Linkėjo ir kitas taip pat laimingai 
peržengti.

Mergaičių benldlrabuičio vedėja Jūratė 
Lemkienė apgailestavo, kad uoliausia skaiu 
tų veikėja Lidija Kairytė palieka gimna
ziją ir įprašė ją nenutraukti ryšių su gim
nazijos skautais.

Ateitininkų globėja Marytė .Šmitienė 
pasidžiaugė, kad pernai gimnazijoje at
gaivinti ateitininkai ir kad Gediminas Si- 
caras, nepaisydamas įtampaus mokymo
si, raldo laiko jiems priklausyti. Prieš sa
vaitę vykusiai ateitininkų iškylai Reiniu 
prisiminti ‘įteikė lėkštę su Lorelei motyvu.

Visiems abtuirienitams sugiedota Ilgiau
sių metų.

Atsisveikindami dvyliktokai, įteikė kiek 
vienam abiturientui po gėlę su aptarimų 
bei patarimų kortele, pirma ją perskaitę.

Kai prabyla Ingrida Pancerytė ir Lidija 
Kairytė, sąmojus ir humatas per kraštus 
liejasi. Ir šįkart abiturientų vaddlu dėko
tojo tėvams bei mokytojams, daugel me
tų labai uoliai savo valkus brandinusiems, 

I suminlėdamos ir alpibūdindamos kiekvieną 
mokytoją. Nepamiršo padėkoti ir virtuvės 
dabuiotojcm o taip pat dvyliktokaims už 
gražius sveikinimus bei linkėjimus. Direk 
toriui Smitui ir klasės auklėtojui Weige
liui dėr ir po dovanėlę pridėjo'. Visus pa
kvietė praleisti vakarą prie laužo.

Direktorius Šmitas dar kartą dėkojo tė
vams, patikėjusiems šiai mokyklai savo 
vaikus. Pranešė, kad šiemetiniai abitu- 
rientai yra paskutinieji, kurie laikė egza
minus Weinheime. Kitais metais jiau bus

I egzaminuojami Hessene.
Vakaras buvo šiltas ir ramus. Prie lau- 

žo dar ilgai šnekulčiuotasi, šclkta ir dainuo
ta, akordeon.ua su kastanjetėmis pritariant. 
Retkarčiais pasigirsdavo ir Aldonos smui
kas. O kai alučio išplauti skrandžiai' pra
dėjo gulrkti, buvo skrudinamos dešrelės.

Į šiemetinius abitūros egzaminus Wein
heime atkreipė dėmesį ir vokiečių spauda. 
WEINHEIMER NACHRICHTEN' birželio 
9 išspausdino Straipsnį, pąiyaidinitą „Spiny 
dint i gimnazija — puikus abitūros rezul
tatas: pažymių vidurkis 2,29. Jš.126 abitu
rientų 37 gavo bendrą pažymį tarp 1,0 ir 
1.9.“ ' . .

Lailkrąšitis toliau ■ pastebi: „Direktorius 
ar. Haas (egzaminų. komisijos. pirmini®- 
kas) labiausiai • išgyrė, -HuettenifeĮdo lietu
vių, (Vasario 16) gimnazija 1.0 mokinių, 
kuriems buiyq fiaŲigųgunDpąUįmętgui 'jų šie- 
tnetiniaims. . vy.ęinbedlmlįšlkiąims ■ duiąiuigauns; 
Per pustrečios ,dienoj jie'turėjo- laikyti W 
egzaminų ,(Węinjhęimo gimnazijos moki
niai tik 4.' egzaminus) ir - visus. išlaikyti, 
kad gąįj.tų branfios -ales^tą. ,,Ąla stebiuo
si, kielk tie jauni žmonės yra pasiruošę pa
kelti dėl. prisivšifpio prie saly©: kilmės, tė
viškės ir savo tėvų kalbos“' pareiškė ,’dr. 
Haas. Jliš .apgalileštavp, kad po 10 sėkmin
gų. bendradarbi avimo -metų npetr abitūros 
egzaminus lietuviai ateity, turbūt nebebus 
egzaminuojami Weinheimer nes Huettenifėl 
d as nuo, nelsenia-i , priklauso Lamperhei- 
muii ir tuo pačiu Hessenui. Dr. Haas .lin
kėjo lietuvių gimnazijai geros7 kloties ir 
ateity“.. , ■

Egzaminus- išlaikę abiturientai
RENATA BERTULAiITYTĖ, gim. 19'63 

balandžio 10 Bochume (Vak. Vokietijoje). 
Dvejus metus mokėsi Wattenscheidte ir 4 
Westenfeld mergaičių gimnazijoj. iĮ Vasa
rio 16 gimnazijos VIII klasę įstojo 1977. 
Iš pamokų geriausiai patiko biologija ir 
anglų kalba. Dėl (ateities'neapsisprenldiusi.

DANA GYZAITĖ, gim. 1964 balanldžio 
7 Punioje. 1967 su tėvai atvyko į Vokie
tiją. Vokiečių pradž. mokyklą lankė Garlb- 
sene (Hannover). Baigus 4 Mases, 1974 su 
tėvais atvyko į Vasario 16 gimnaziją. Tė
vai -iki šiemet dirbo gimnazijos ūky, o ji 
stojo 'į V klasę. Daugiausia mėto biologi
ją ir lietuvių kalbą bei literatūrą. Buvo 
skautė, šoko tautinius Seklus, dainavo, 
vaidino. Paskutiniaisiais metais atsidėjo 
mokslui. Želia studijuoti geologiją Hei
delberge. Brolis Jctaas šią gimnazija bai
gė 1981 ir studijuoja chemiją Mannheime.

ARTŪRAS GRONAU, gim. 196'3 vasa
rio 9 Kaune. Ten pat 1973 baigė 3 praidž. 
mokyklos 'klases ir siu tėvais atvyko į Vo
kietiją. Pradžios mokyklos IV klasę ir tris 
Mases realinės mokyklos Flensburge bai
gė 1977 ir tais part metais stojo į Vas. 16 
gimnazijos VIII klasę. Čia būdamas daug 
piešė, fotografavo, įrengė foto laboratori- 
ją, kurioje dirbo ir pamokė kiltus moki-

PABALTIJO
BOLŠEVIKO GARBĖS ŽODIS IR 

BALTIJOS PAVYZDYS
Suomių istoriko i Seppo 'Miyilyniemi 

knygos ,,Die hialtische Krise 1938-1941“ 
irecenzijčj“, kurią išspausdino vokiečių 
laikraStis FRANKFURTER ALLGEMEI- 
NE ZE1TUNG, Enno v. Loewensltem Pri
mena, kaid Baltijos valstybių krizės metu 
Stalinas davė Latvijos užsienio reikalų 
ministrui ^bolševiko garbės žodį“, kad 
Sov. Sąjunga nesilkiS į Latvijos vidaus rei- 
ikaus.

Knygą išleido Deutsche Verlaigs AnlstaM, 
Stuttgart. Kas joje parašyta žinos tie, ku
rie kinygą perskaitys. Beit knygos recen
zentais, sako, kad faktiniai yra netiesa, kad 
„sovietai įžygiuos rytoj“. Jie tą daro pa
laipsniui ir tiktai su tokiomis valstybė
mis, kurios nesugeba apsiginti. Talin yra ge 
ras pavyzdys — Baltijos valstybės.

Erinio v. Loewenstem sako, kad Balti
jos jūroje su povandeniniais laivais kar
tais prasideda dideli dalykai. Keturiolika 
dienų po vokiečių invazijos Lenkijoje, 
Lenkijos povandeninis laivais „Orzel“ at
plaukė į Taliną, o n-alktį į rugsėjo 17-tą, 
1939 m., pabėgo ils Estijos sostinės uosto. 
Po to Sovietų ministras pirminlintoas ir 
užs. reik, ministrais Molotovas rugsėjo 19 
d. pasakė Estijos paisiumltitaiiuii Maškvioje: 
„kadangi Estijos vyriausybė negali garan
tuoti savo teritorinių vandėnų neuitrailuimą. 
Sovietų Sąjungoms Baltijos laivynas pasi
ims jų apsaugą“.

Tai buvo pirmas oficialus ženklias, fcad 

nids dirbti. Domėjosi ir ryškiu skaitymui 
Dalyvavo mokinių konkursuose. Ketiną 
studijuoti meną.

1JDIJA KAIRYTĖ, gim. 1964 balandžio 
23 Salzgitter-Lebenstedte. 4 metus lankė 
Lebenstedto vokiečių pradžios mokyklą ir 
ją baigusi 1974 atvyko į Vasario 16 gim
naziją ir stojo į V klasę. Čia būdama, dir
bo skautuose, Vokietijos liet, jaunimo są
jungoje, šoko tautinius šokius, dainavo 
chore, buvo pranešėja gimnazijos rengi
niuose, vaidino, žaidžia stalo .tenisą ir 
krepšinį bei tinlkliniį. Dalyvavo Huetten- 
feldlo stalo teniso turnyre, laimėdama d)vi 
pirmas vietas mergaičių ir moterų gru
pėse. Gimnazijoje yna vaidinusi 17-oje 
vaidinimų. Dvejus metus dalyvavo skautų 
stovykloje Didž. Britanijoje; 1982 buvo 
mergaičių stovyklas vadovės adjutante, 
šiuo meta yra Vokietijos Lj Sąjungos 
valdybos narė, vyr. skautė skiltininlkė — 
Kastyčio draugovės draugininkė. Labiau
siai mėlgo biologijos pamokas, žada stu
dijuoti mediciną ar aigroinioimiją. Vyksta 
į V Pasaulio liet, jaunimo kongresą Šiau
rės Almerikoje. '

Tėvas Antanas Kairys yra ilgametis 
VLB, Lebenstedto apylinkės ir mokinių 

i tėvų 'komiteto- pirmininkas; Gimnazijoje 
dar mokosi sūnus Steponais XI klasėj ir 
dukitė Astrida VII klasėj.
. KARINA LANGYTĖ. gim. 1963 kovo 30 

M'uelheamy'RuIhrd’Ten pat baigė vokiečių 
priimokyklbs '6 'Mases ir 1974 įstojo į Vas. 
1Ž: gimnazijos Vi Masę. Daugiausiai' mėgo 
sporto iir vokiečių pamotas. Daug vaidinio, 
šoko tautinius šokius;- dainavo, spdrtava. 
PriMauisė' skautėms. Norėtų stadijuiciti vo
kiečių literatūrą Heidėllberge.
- INGRIDA PANCERYTĖ, gito. 1963’ bir
želio ■ 29 Šiauliuose. Ten baigė Vidur, mo
kyklas 7 iklaises. Į Vokietiją su tėvais at
vyko 19'76.' I Vasario 16 gimtaiaz. įstojo 
1977.' 1978-9 lairilkė vokiečių gimnaziją
Haigėne/Westfl, beit il980 vėl grįžo į Vas. 
16.(gimnaziją, kur 'mokytojavo mama Vin- 
cerita,' dėstydam’a liėtavių literatūrą, čia 
fnokėsi ir brolis Artūras, bet vėliau iperė- 
jW> f.'vokiečių gimnaziją Hagene, ją baigė 
ir: ddb'Ėr1 studijuota teisę Bochume.
t.'-Irilgirda kabiausiai mėgo lietuvių litera- 
tūtą. i Seko0tautinius štikius, dainavo cho
re,-1 Vaidino. Buvo mokinių komiteto pir- 
miniirifce'.' Dalyvaudama. raiškaus skaity
me) varžybose, laimėjo I vietą. Laimėtoja 
tapo"Tr''bėgimo -varžybose. Mėgsta Piešti, 
įšokti, daug skaito. Dalyvavo visuose gim- 
nefcijos ruošiamuose vaidinimuose. Žada 
studijuoti mediciną, o jei reiktų laukti 
vietos universitete, tai psichologiją.

'Tėvais Aloyzas yra diplom. inžinierius 
ir turi gerą tarnybą.

GEDIMINAS SID'ARAS, gim. 1962 ko
vo 8 Kaune. Praidž. mokyklos 3 klases bai 
gė Domeikos kiaime. Nuo IV iki VIII Ma
sės mokėsi Komjaunimo vidur, mokykloj 
Kaune. Nuo IX Masės lankė ir baigė Alek 
senio vidur, mokyklą irgi Kaune. Viene
rius metus (1980-81) studijavo Kauno me 
d'iėinlos institute. 1981 atvyko su tėvais į 
Vokietiją. Du mėnesius dirbo kaip prak- 
titontals ligoninėje. 1982 įstojo į Vas. 16 
gimnaziją. Priklausė ateitininkams, šėko 
tautinius šokius, daug sportavo. Bandys 
tęsti medicinos stadijas Vokietijoje.

Vas. 16 gimnazijoje mokosi ir brolis 
Ričardas VI klasėj, o tėvas Albinas nuo 
1983 pradžios pradėjo čia dirbti.

ALEKSANDRAS WESTERMEIRIS, gim. 
J 063 spalio 31 Goettinigene. Vokiečių 
įpra-d'ž. mokyklos 4 Mases baigė Lebensted- 
te/Salzgitter ir ten pat stojo į gimnaziją. 
Baigęs 6 Mases persikėlė į Braunslhwei- 
gą, kur baigė VII ir VIII Mases. 1978 įsto
jo į Vasario 16 gimnazijos IX klasę. Čia 
būdamas šoko tautinius šoktas, daug spor
tavo. Labiausiai mėgo istorijos ir sporto 
pamokas. Žada Studijuoti mašinų gamybą.

('VLB biul.).

ISTORIKAI
Baltijos valstybių likimas yra nuspręstas. 
Rugpjūčio 23 d., pasirašant Hitlerio-iStaili. 
no paktą, slaptame priede Baltijos respub
likos buvo parduotos Sov. Sąjungai. 194,0 
m. birželio-liepos mėnesiais vyko Lietuvos, 
Latvijtos ir Estijos respublikų įjungimas 'į 
Sov. Sąjungą, kas dabar, po 43 metų, bu
vo priminta prezidento Reagano deklara
cijoje, tad tais, kas įvyko buvo neteisėta 
ir JAV to prijungimo nepripažins.

Visa eiga yra geras pavyzdys, kaip be
ginklės valstybės yra užgrobiamos, šios 
recenzijos autorius, trumpai bet aiškiai ep 
rašė visą Baltijos valstybių krizės ištari, 
ją.

Apie šią knygą plačiau parašė Arthur 
Hermann Vak. Vokietijos Lietuvių Kultū
ros Instituto leidinyje Nr. 4. Lamperth
eim 1983 m.

MIRĖ ISTORIKAS V. (PAŠUTA
Birželio 10 d'. Maskvoje mirė prof. Vla

dimiras Pašulta., TSRS Mokslų Akademijos 
korespondentas, žymiausiais sovietų istori
kas, tyrinėjęs Rytų Europos, o ypač Lie
tuvos praeitį.

Gimęs 1918 m. balandžio 19 d., V. Pa- 
šuta 1941 metais baigė Leningrado univer
sitetą ir 1959 m. tame pat universitete 
gavo istorijos doktoratą, parašęs diserta
ciją „Lietuvos valstybės susidarymas“.

Jis paveldėjo susidomėjimą Lietuvos 
praeitimi iš savo profesorius V. N. Pičetos, 
kuris specializavosi Lietuvos žemės ūkio 
istorijoje. To profesoriaus tyrinėjimų įta
ką galima pastebėti V. Palšutos ariksty- 
viaus'iame daiibe, ikuris buvo paskelbtas 
1947 m. Ten jis analizavo Lietuvos žemės 
ūkį ir techniką viduramžiuose.

Didžioji dalis jo darbų buvo paskelbtai, 
aišku, rusų kalba. Bet lietuviams jis yra 
žinomas iš jo knygų, kurios buvo išvers
tos į lietuvių kalbą: „Gedimino laiškai“ 
(1966 m.) ir „Lietuvos valstybės sudary
mas“. (1971').

Lietuvos istorikai, gyveną išeivijoije, su 
sidoimėjo V. Pašutęs raistais po 1959 metų, 
kai buvo paskelbtas jo disertacinis dar
bas .Lietuvos valstybės susidarymas“ ru
sų kalba. Tada išeivijos spaudoje pasiro
dė istorikų J. Damausko, J. Jakšto, K. Avi 
žoinio ir M. Gimbutienės atsiliepimai.

Kiti jo veikalai, paralšyti rusų kalba — 
„Galičo-Volynės Rusios istorijos apybrai
žos“ 'ir „Pomeranija“ — taip pat daliniai 
liečia senovės lietuvius. Juose dėstoma pa 
žiūra, kad Lietuves Didžiojoje Kunigaikš
tijoje gyvavusi lietuvių ir slavų sandrau
ga sulvaidino įteigiamą vaidmeniį, ginanlt 
Rytų Europą nuo kryžiuočių veržimosi iš 
vakarų ir nuo mongolų-totorių iš rytų.

Prof. V. Pa'šuta stengėsi Lietuvos isto
riją padaryti rėilkSminga Europos istori
jos dalimi. Apie D.L.K. Algirdą jis pata
šė straipsriiį „'Encyclopedia Britainica".

Ęūdialmas mūsų kaimynų baltarusių kil
mės, V. Pašulta daug pasidarbavo Lietu
vos garbingai praeičiai iškelti. d. b.

PABALTLTYS JAVJq LEIDINYJE APIK 
ŽMOGAUS (TEISES PASAULYJE

Ofictaliame JAV-ių vyriausybės leidiny
je je apie žmogaus teisių padėtį įvairiose 
šalyse praėjusiais metais (..Country Re
ports on Human Rights Practices tor 
1982“), 13 pušlatplų skiriama Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Aptašomas palbaltiečių 
atsilŠaukimas, pasmerkiantis Hitlerio-Sta- 
lioo paktą. Tvirtinamai, tad Pabaltijo tau- 
tdĮrni, ypač latviams ir estams, gresia tau- 
ttnė asimiliacija, Lietuvoje padėtis esan
ti geresnė, bet maižėjantis prieauglis ir di
dėjanti imigracija gali ir Lietuvą greitai 
pastatyti į jos kaimynų padėtį. Sovietų 
politika esanti asimiliacinio pobūdžio; so
vietinė konstitucija kalba apie |(hamoige- 
nišką“ valstybę, kaip ateities tikslą.

Detuditayje rašomai, fcad nepriklausomy- 
I bės laitais Pabaltijo valstybėse gyvenimo 
lygis buvo aukštesnis negu Sovietų Sąjun
goje,9 ir net šiandieną lyginant su sovieti- 
mta vidurkiu, ši sritis yra labiau pasitu
rinti. Tačiau pastarųjų nueitų bėgyje padė
tis ėmė blogėti. 1982als metais. Latvijoje 
bed Estijoje — ir, mažesniu mastu. Lietu
voje — jautėsi maisto produktų, ypač mė
sos ir pieno, trūkumas. Daugelį metų gy- 
venimo lygis Pabaltijo valstybėse buvo 
aukštesnis kaip Sovietų Sąjungoje, bet tas 
skirtumas mažėja pabaltiečių nenaudai. 

| Kaimyninėje Lenkijoje įsikūrus neprl- 
I klausomam darbininkijos sąjūdžiui, sau- 
| gurno organai dar labiau (paaštrino cen
taurą Pabaltijo valstybėse — informuoja 
j leidinys. Tokie kelionių ir komunikacijos 
suvaržymai ypač ryškūs Lietuvoje, kur 
pradėta propagandos kampanija prieš 
kontaktus su lankytojais iš Vakarų,

Skyrelyje apie Lietuvą primenama di
dinga jos praeitis, šiandien Lietuva esan- 
|ti tautiniu atžvilgiu daug homogenifikesnė 
utž Estiją ir Latviją. Palyginti aukštas prie 
augias keletą dešimtmečių stabilizavo lie
tuvių nuoSimitiį (apie 80 proc.) bendrame 
gyventojų skaičiuje. Tačiau lietuvių prie- 
lauglis mažėja, o slavų imigracija padidė- 
ijo 60 proc. nuo 1960-inių metų. Tarp 1970 
ir 1980 m. kasmetinis imigracijos vidur
kis buvo 7,300. Apžvelgiami pokario įvy- 

.kiaį, partizaninis karas, rezistencija prieš 
| Sovietų okupaciją, ^sąžinės kaliniai“, ir 
I pogrindžio spauda.
i LeUdinys užsimena apie Lietuvos ūkio 
i probemas. 1982 m. pirmo ketvirčio statis
tika rodo, kad jau ketvirti metai kaip ma
žėja neprivatd mėsos gamyba. Pieno ga-

LIETUVOJE
ŠVIENČIONIŲ ARBATA

Švenčionių vaistažolių farmacijos fab
rikais buvo įsteigtas prieš šimtą metų. Ir 
jis tebeveikia. Jis yra vienintelis .plačio
je tėvynėje“, kuris gamina vaistingąsias 
arbatas bei vaistinių augalų rinkinius.

Gaminama ilki 14 pavadinimų arbatų
— nervus raminti, vitamininė, nuo kosu
lio ir kitos. Perdirbami apie 90 pavadini
mų vaistažolių. Pernai įmonė pardavė apie 
500 tonų produkcijos.

Fabrikas ne tik perdirba vaistažoles, 
bet ir rūpinasi jų rinkimui, siekia, kad 
kuo daugiau gydomųjų žolių, uogų, žiedų, 
lapų būtų surinkta Lietuvos laukuose.

Lietuvoje auga apie 570 augalų, kuriuos 
mokslinė bei liaudies medicina laiko vais
tiniais.

KAIMO GAISRAI
Šąemet respublikos kolūkiuose ir tary

biniuose ūkiuose kilę 39 gaisrai padarė 
per 89 tūkstančius rublių nuostolio. Gais
rai buvo kilę Telšių radono Pavandenės 
taryb. ūkyje, Širvintų rajono Bagaslavilš- 
kio kolūkyje ir Tauragėje, kur sudegė pa
ruošų ministerijai prijMausantis žolės mil
tų sandėlis.

AGR. JONO SADŪNO (BYLA
S. Čyvas VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTYJE 

(VI.21) sielvartauja, kad Vatikano radijas 
pranešė apie Bavarijoje kilusią protestų 
bangą dėl Jono Sadlūno suėmimo ir nutei
simo Vilniuje.

Šia proga korespondentas suteikia šiek 
tiek žinių apie patlį Joną Sadiūną: gimęs 
1935 metais, baigęs Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademiją, dinbo žemės ūkio ekonomikos 
mokslinio tyrimo instituto skaičiavimo 
centro vyresniuoju inžinieriumi.

Vieną savaitę jis buvo laikomas pisichiat 
rinėej ligoninėje. To reikalauja sovietinis 
baudžiamasis kodeksas, kurio 86 Straips
nio antras punktas saiko:

„Ekispertyzė būtina kaltinamojo psichi
nei būklei nustatyti tais atvejais, keli kvo 
tėjui, tardytojui, prokurorui ar teismui 
kyla abejonės dėl kaltinamojo pakiaitina- 
rrjumo...“

Remiantis LTSR Bauidižamojo kodekso. 
132 straipsnio II dalimi. Jonas Sadlūnas 
buvo nuteistas laisvės atėmimu.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI VX.
Laikome avis, tačiau jų kirpimui neturi 

me žirklių. Teko daug kur teirautis, bet 
pardavėjos tik pečiais trūkčiodavo.

Nejaugi žirklės avims kirpti tokia defi
citinė prekė? G. Mažutavičienė
Raavi'liškio rajonas

BE įKELIO
Dar 1976 metais gyvenvietėje pradėjo

me statydintis gy.venuomuostas namuls. 
Projekto numatytas kelias į juos nebuvo 
nutiestas. Taigi važinėjome šunkeliu, ei
nančiu per gyventojo sodybini sklypą.

Ne kartą žodžiu ir raštu kreipėmės j 
apylinkės Tarybos ir ūkio vadovus', prašy
dami, kad kelią nutiestų. Dejai, nesulau
kėme. O šį pavasarį per sodybinį sklypą 
ėjusį šunkelį suarė. Likome be jokio kelio.

Tiesa, rajono architektas nurodė tiesti 
kitą kelią, kuris anktesnio projekto nebu
vo numatytas. Toks kelias mums nepato
gus, eitų iper kitų .gyventojų sodybinius 
sklypus.

Pageidaujame, kad tinkamą kelią grei
čiau nutiestų, nes prie namų negalime pri 
važiuoti.

B. IBabaliauskaitė
Alytaus rajono Daugų 

tarybinio ūkio technikumo melžėja,
M. Malvydas, |P. įSmolskis, 
traktorininkai mašinistai,

A. Žukauskienė, 
laukininkystės brigadiinltakė

SEKSUALINIAI (NUSIKALTIMAI
Kai praneša TIESA (V.26), Kauno liau 

dies teismas nuteisė inžinierių V. Janu
šauską .(28 m. amžiaus) devyneriems me
tams laisvės atėmimo, ir Kauno jachtklu
bo šaltkalvį V. Baltrūną )23 m. amžiaus)
— alštuoneriems metams už dvejų mergi
nų išniekinimą, panaudojant fizinį smur
tą.

Praeitų metų vasarą tie du vyrai Nido
je sutiko dvi pažįstamas merginas, ku
rioms pasiūlė paplaukioti jachta. Merginos 
mielai sutiko. Jachtoje (panaudotas fizinis 
smurtas ir merginos buvo išprievartautos.

Už panašų nusikaltimą .buvo nuteisti ir 
kiti kauniečiai. Tai Kauno popieriaus fab 
riko vairuotojas V. Gralbnicfcas, restorano 
„Trys mergelės darbininkas R. Nenortas 
ir:nepilnametis R. Aridridkas.

myba nebesugeba patenkinti poreikių, o 
javų derlius irgi ribotas. Pasak leldtaio, 
padėtį dar pasunkino Lietuvai utSkraiutaa 
uždavinys padidinti maisto eksportą i ne
ramią Lenkiją. Pasėkoje, eilinė dieta Lie
tuvoje pablogėjo. Susisiekimo su Lenkija 
suvaržymas sumažino ir aukštesnės koky
bės prekių įvežimą. „Lietuvos gyventojų 
reliatyvus homogeniškumas, jų tvirtas tau 
tinės tapatybės jausmas^ ir lietuvių baž
nyčios vienijain/ti jėga padėjo išsaugoti 
daugėti šalies visuomeninių ir kultūrinių 
tradicijų", rašoma leidinyje. „Nepaisant 
to, Jbcufcta ateistinė ideologija, prievarti
nė kolektyvizacija Ir indiustraldzacija tu
rėjo didelio ardančio t>aveBkno‘‘. (Elta)
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KALENDORIUS 1981 M.
VH.17 — Dariaus ir Girėno Attanitinio 

skridimo minėjimais Soldino miškelyje, 
Lenkijoje.
VDUU.39. — Skautų Ir j Minimo Stovykla

Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VIL24-J1 d. — Europos Lietu viltųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

VIIL29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimnazijoje, 
HuettenifeJd, VFR.

DL1*. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street, Wolverbempton.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Petras Valkata, atsiuntęs 100 Svarų če

ki, raišo:
,.Gaunasi lįspūdis, Head per paskutinius 

kelis įmetus 'VLIKo darbai suaktyvėjo ir, 
reikia tikėtis, kad paskutinės pastangos 
(koordinuoti 'visų mūsų egzilinių organiza
cijų veiklą bus sėkmingos“.

Už ipalraimą nuolširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

Londonas
SERGA (P. NENORTIENĖ

Sunkiai susirgusiai Pėtircnėiei Nenortie- 
nei, kiuri paguldytai Central Middlessex 
ligor.liinėljte, linkime greit pasveikti.

GRĮŽO IŠ ČIKAGOS
Dalyvavęs J?.L. Seime, DBLS pirm. J. 

Alkte grįžo ‘į Londoną.
MŪSŲ ŽYMUSIS POETAS 
BRAZDŽIONIS LONDONE

Poeto Bernardo Brazdžionio literatūri
nis pobūvis įvyks liepos 16 dieną, šeštadie
nį (5 ival. po i»ietų, Sporto ir Socialinio 
Klubo patalpose, 345A Victoria Park Road 
London E.9..

■Klubo vadovybė kviečia londonieėius 
gausinigaii dalyvauti ir kartu pralšo, kad 
atvyktų punktualiai, nes pobūvis prasidės 
irgi laiku. Svečias po pobūvio turi išvykti 
į Nottinghamią.

Po literatūrinio pobūvio svečias prie 
bufetinio užkandžio norės susipažinti su 
Londono lietuviais.

Neapleiskite vienintelės didžiulės pro
gos susitikti su savo žymiuoju poetu Ber
nardu Brazdžioniu.

S. Kasparas,
Klubo valdybos pirmininkais

IŠVYKA Į BRIGHTONĄ
Rugpjūčio 27 dieną, šeštadienį, Londono 

Sporto ir Soc. klubas rengia išvyką į pajū
rį — Brilghtoną.

ISvažiuojema nuo Lietuvių šv. Kazimie
ro (baižnyčios 8.30 vai. rylto ir nuo klulbo 
8.35 vai. ryto. Grįžtant, iš Brightono iš
vykstama 6 vai. vak.

UŽsiralšyti pralsoma jau dabar klube pas 
sekretorę Mariją Hoye-Kalinauškaitę, kie 
bonijoje ir pas S. Kasparą sekmadieniais 
.parapijos svetainėje.

Kelionė ten ir atgal tik. 3.50 sv., užsi- 
moktaima užsiralšanit.

Derby
IŠVEŽTŲJŲ (MINĖJIMAS

Birželio 25 d. DBL S-gos Derby Skyrius 
surengė tragiškų birželio mėnesio įvykių 
minėjimą, kuris kaip ir pridera', praėjo 
gilaus susikaupimo ženkle.

Į šį minėjimą atsilankė gan gausus vie
tos tautiečių ibei svečių būrys. Tarp ma
lonių svečių buvo DBLS-gos C-ro V-bois 
narys E. Šova', Tarybos sekretorius J. Le- 
viniskas, v.s. J. M'aslau'skas ir kiti.

Atidarydamas minėjimą sk. pirmi. V. Jū- 
nokas savo trumlpalme žodyje priminė die
nos relilkžlmę ir tragiškus įvykius, kurie 
padarė neužgyjamą žaizdą mūsų Tėvynei.

E. Šova pasveikino visus susirinkusius 
C-ro V-bos vardu, primindamia's, kad jam 
malonu yra vėl čia mus aplankyti. Tačiau 
jis paaiškino buvusius bei esamus lietu
viško 'gyvenimo faktus bei nuoskriaudas 
mūsų Tautai. Kals rusiškojo maskolio Lie
tuvoje 1941 nu birželio mėnėslį buvo pa
daryta, tai buvo kriminalinis nusikalti
mas. Svečias klek ilgiau apsistojo prie 
komunizmo tikslų ir jų motyvų.

Paskaitai buvo pakviestas vjS. J. Mas- 
lauskas, kuris pirmiausiai pasveikino Jo
nus Jų Vardo Dienos proga.

Toliau kalbėtojas jausmingai, iSreikšda- 
mats savo žodžius, priminė mūsų Tėvynės 
laisvės laikus, kuomet birželio mėnuo bū

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.

davo pasilinksminimų mėnuo, nes links
mai švęsdavome Jonines bei kitas to mė- 
esio varduvių dienas, pilnas linksmybių 
ir džiaugsmo. Ir tik žiauriojo rusdJško ko
munizmo padarytoji skaudi mūsų tautai 
žala, padarė birželį nelaimių ir skausmo 
mėnesiu. Nuo 1940 m. šis 'mėnuo tapo liū
desio susikaupim mėnesiu. Tos žaizdos nie 
kas nebeužgydys, joks daktaras to nepa
darys. Padarytas dydis skausmas lietuvių 
tautai, Lietuvos motinai ir mums visiems. 
Sibiro tremtinių kančios ir šauksmai ne
duos mums ramybės. Vis kyla klausimas: 
— už ką? Ar už tai, kad mes esame lietu
viais? Nenuostabu, todėl, kadi 1941 metais 
birželio men. 22 d. prasidėjus karui, suki
lo ir visa mūsų tauta.

Žuvusius bei ištremtus lietuvius pagerb 
t i. buvo paprašyta visų atsistoti ir pagerb
ti minutės' tyla ir susikaupimui.

Galiausiai kalbėtojas klausia: — o kur 
daugiau yra vietos tautiečių? Kur jie 
šiandien yra? kodėl daugelio jų šiandieną 
nėra šiame minėjime? Gal jau pamiršo'šią 
svarbią dieną? Tekia proga turėtume su
jungti gretas, širldis ir veiklą, ir visi bend
rai ir vieningai siekti vieno tikslo — Lie
tuve laisvės. Dirbkime vieningai, kol mū
sų Itauta iškvies atgal į Tėvynę.

Po šios paskaitos žodi dar tarė DBLS- 
gos Tarybos sekretorius J. Levinskals, tų 
trėmimų 'į Sibirą gyvas liudininkas.

Po visų šių kalbų buvo trumpa ir kukli 
meninė programėlė, per kurią su deklama
cijomis pasirodė p-nia I. Venskienė, labai 
jausmingai padeklamavusi Antano Vaičai
čio „Čeirvinėj sulšaudyltųjų sielos Stovi 
prieš Viešpatį Dievą“ ir L. 'švalkauis „Kėni 
čiančiai ’šaliai". V. Junokas padeklamavo 
du B. Brazdžionio eilėraščius: „Ištrėmimų 
keliate“ ir „Pro ledus“.

Minėjimas užbaigiamais Tautos Himnu.
'Minėjimo proga bu'vo renkamės aukos 

Tautinės Paramos Fondui.
J. Levinskas

MIRĖ VL. JUNOKAS
Liepos 1 Id. įstaiga mirė DBLS Derby 

skyriaus pirmininkais Vladas Junokas. 
Laidotuvės penktadienį, liepas 8 idl. 2 vai. 
p.p. iš fiv. Juozapo bažnyčios.

Ketteringas
PADĖKA

Reiškiu širdingą padėką tiems, kurie 
vardo dienos proga, nepamiršo manęs, 
kad ir seno, pasveikinti. Skautų vadai lin 
kėjo man dar daug vardadienių atšvęsti.

Skautų rėmėjas, Jonas Llobė

Manchesteris
30 METŲ KUNIGYSTĖS

Šunį birželio 26 d. kam V. Kamaitis at
šventė '30 metų kunigystės jubiliejų. Ta 
pinga Manchesterio k. bendrijos valdyba 
surengė M. lietuvių klube bendrus pietus, 
kuriame buvo paminėta ši sukaktis. Daly
vavo arti 40 žmonių.

Šį minėjimą atidarė ir pravedė M:'LjK. 
B-jcs sekr. A. Jaloveckas, kuris savo žo
dyje prisiminė pirmuosiuis 1952 mietais 
susitikimus su V. Kamaičiu ir paistoriaiciniį 
jo darbą atvykus į Manchester: 1953 m. 
Manichesterio ir apylinkės lietuviuose. Da 
bar, kaip ir lig šiol, darbuojasi St. Chad's1 
anglų parapijoje ir kartu' aptairtnauja Man 
chesterib ir plačios apylinkės lietuvių dva
sinius reikalus. Dar žodį tarė naujasis 
Įdubo pirm. V. B’erniatavičiuls.

Jubiliatas padėkojo už jo garbei suruoš 
tus pietus, sveikinimus ir linkėjimus ir 
šeimininkėms A. Bematavičienei ir E. 
Pupeiienei už skanių pietų pagaminimą. 
Visi jam sugiedojo Ilgiausių motų. Jam 
išvykus eiti pareigų', pobūvis, su pašneke
siais ir dainom tęsėsi iki vėlaus vakaro.

Šios garbingos sukakties proga mes vi
si nuoširdžiai sveikiname kan. V. Kamai- 
ti ir linkime gerbs sveikatos, Migo gyveni
mo ir sėkmingai darbuotis Dievo vynuo
gyne. AjP-kis

DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS
šeštadienį, liepote 16 dieną 6 vai.. Lietu

vių Soc. Klube rengiamas,
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
'Minėjimo žodį tars H. Vainys, po to 

seks linksimoji progarnra.
Pralšclme kuo skaitlingiau dalyvauti.

L.K.VjS.
Manohesterio skyrius

Stoke-oa-Trent
MIRĖ H. ŠOVA

Birželio 27 d. Valijoje mirė Henrikas 
Šova, ilgesnį laiką sirgęs vėžio liga.

P. Anglija
SNABAIČIAI — NAUJO KLUBO 

SAVININKAI
Buvusieji Liet. Sodybos vedėjai Berna

deta ir Justas Slnabaičiai, liepos 1 d. atida
rė savo privatų klubą, („Country Club“), 
vienete mylios atstume nuo liet. Sodybos.

Liepos 1 d. į klubo atidarymą susirinko 
apie du tuzinai lietuvių ir 150 anglų. Bu
vęs to namo savininkas, sveikindamas pa
sakė, kiald namo vardas yra „šv. Liucija“, 
ir per jo gyvenimo ilgus metus nalmias bu
vo jam laimingas. Todėl jis ragino visute 
susirinkus'iuis, kad šį klubą palaikytų ir 
tuo pačiui išlaikytų aukštą standartą. Jo 
žodžiais tariant, 'aukšto lygio klubo šioje 
apylinkėje nėra.

Geriausio pasisekimo. S.B.

Šveicarija
PABALTIEČIŲ PABĖGĖLIŲ DIENOJE 

ZUERICH'E
Š.m. birželio mėn. 19-25 d. buvo paskelb

ta Šveicarijoje Pabėgėlių Savaitė, kuri 
ypač plačiai buvo minima Zuerich'e, daly
vaujant įvairiems Rvtų Europos. Pietry
čių Azijos, Pietų Amerikos ir Turkijos tau 
toms. Įvairūs informaciniai ir folkloristi
niai parengimai, 'globojant miesto plrezid'en 
tui ir dalyvaujant šveicariškomis organi
zacijomis tęsėsi visą savaitę, ir bulvo iškil
mingai užbaigta vieša muge birželio 25 
d. miesto centre.

'Puikiam orui esant, ši 'šventiška dienai 
išsivystė tikrai įspūdingai ir spalvingai su 
virš dvidešimčia įvairių tautų infobmaci- 
tiių stalelių — pastogių su ispausldliniafe, 
liaudies meno dirbtiniais ir tautiniais vai 
'giai& Jie buvo sugrupuoti aplink podiu
mą, kur tautinių Šokių grupės sdkė viena 
kitą, paįvairinant ir liaudies datoclmis. 
Plačioje aikštelėje, ant pievelės, mangalvo 
įvairiaspalviai iš gėlių sudėti papuošimai.

Šio parenlgimo pagrindinis tikslais buVo 
susitarti savitainpyje ir geriau: supažindinti 
pabėgėlius su vietiniais gyventojais, pas
taruosius informuojant apie pavergtų Ikralš 
tų padėtį bei savo norus ir lūkesčius emi
gracijoje. Šiai informacijai paremti ir 
pagyvinti organizacinis komitetas išleido 
išsamią programą ir brošiūrą su įvairių 
ta’AĮų Pabėgėlių 'bendruomenių straips- 
irjtfis, pažymėdamas įžangoje, jog nežiū
rint šventiškos šios dienos eigos šie pus
lapiai skiriami vietinių gyventojų su'simiąs 
tymui ir rimčiai.

Mūsų žinomoji p. J. Stasiiulienės tauti
nių seikiu grupė „Viltis“ buvo pakviesta 
šiame parengime dalyvauti, ir tokiu (būdu 
tapome užklausti, ar ir mes lietuviai, no
rėtume painuoĮšIti savo stalelį Pabėgėlių 
Dienai. Nutarėme IS a proga ruošti bend
rą, pabaltiečių, stalelį, pirmoje eilėje rū
pinantis informacija apie mūsų kraštus, 
jų praeitį, dabartį ir pabaltiečių išeivijos 
Šveicarijoje iįkiitų tūkstančiai, o mūsų vi
sų trijų bendruomenių kartu vois virg ®im 
to) siekius bei viltis.

Tuo tikslu paruošėme islpauldos 'stalelį 
su spausdini ars vokiečių kalba — ir ne 
tik lankytojai, šveicarai, bet net ir mes 
patys nustebome, kiek jų, dideles pastan
gas dedant, visgi susirinko, ir tai repre
zentaciniame stovyje, naujesnių ir naujų 
laidų. Suinteresuotiems, — o jų buvo 
daug, — daugiau negu mūsų pačių čia iš 
viso, — dalinėm prof. Ereto mėgiamas bro 
žiūrėtos ir oficialų leidinlį su pabaltiečių 
straipsniui, kartais ir Acta 'Baltic® ar švei 
carų leidyklų, kaip Gl’aufce in dler2 Welt 
(— Tikėjimas antrąjame pasaulyje) ar 
Kuratorium geistige Freiheit .(= Dvasinės 
laisvės kuratoįrija) Pabaltijį liečiančių lei 
ainių. Visos kite's knygos buvo pasižiūrė
jimui — pavarltylmui. Jas kai kurie lanky- 

l’tcj'ai pasižymėjo sau užsisakymui. 'Iš to- 
I kių daug įkas užsirašė lietuviškais pasa- 
! kais, taip pat „lietuvės raižytojos Mardjols 
' Piečkaulikaiiitės pedalgofeinį gyvenimo vei- 
; kalą“, dlar painformuoiti, jog ji šio šimt
mečio Ipradžioje kaip tik Zuiericih'e pas 
prof. Foieirster'iį studijavo pedatgegiką ir 

I jo pedagoginius principus stengėsi igyven 
i tinti mūsų gimnazijoje. (Kiti domėjosi 
’ Ians Rychener'io knyga.... ir Estijai, Lat-
ivija-, Lietuva“, Pabaltijo kraštų istorija', 
kalbos vadovėliu, stebėjosi Donelaičio Me 
tais. Zentos Maurinos knygos buvo kai 
kam; pažįstamos, kartu išleistos estų ir 
suomių palsakos atkreipė dėmesį į abiejų 
(autų giminingą kilmę. Informacinio alki- 
'aizdumo dėliai, pakabinom žemėlapius 

su Pabaltijo kraštais ir pajūrio kaimynais.
Mūsų stalelis buvo paženklintais dideliu 

„žrialšuį j|į puošė lietuviški audiniai ir mlū- 
s\; visų trijų kraštų vėliavėlės. Džiaugė
mės, jog turėjome prie stalelio ir tris pa- 
baltietes gražiais lietuvių, latvių ir estų 
tacltiniaiis drabužiais, kurios juo rūpinosi.

Daugelis, įvairaus amžiaus ir įvairių 
tautų vietinių, pabėgėlių ir turistų sugrį
žo antrą ir net trečią kartą prie mūsų sta 
lėlio, pageidaudami daugiau infcirmiacijų. 
Girdėjom ne kartą, jog pabaltiečių stale
lis esąs vienais iš gražiausių, dailus ir aulkš 
to lygio. Vienos tautos pabėgėliai išsitarė, 
— tai lietuviai, jie nenuslopinamių neištnai 
kinami, — kad ir čia, — kiek jų yra', — 
pora žmonių, bet rūpinasi savo staleliu 
niuo ryto iki vakaro, gerai informuodami,

jūs mums simlpaitiški, ir mes norime atei
tyje pakviesti ir jūsų tautinių šokių gru
pę į mūsų parengimą. O „VMies“ grupė, 
gražiai pristatyta, su jai priprastu1 gralklš- 
tuimiu, dideliu atsidavimu ir įsijautimu re
prezentavo mūsų liaudies šcfkius, ir šį kiar 
tą kai ką niauljo lipindama.

Mes džiaugėmės ir buvome nustebinti 
didele paklausa ir susidomėjimu šiuo bend 
rai pasisekusiu ir gausių lankytojų susi
laukusiu parengimu, kaip ir sipauda ralšė.

Handija
SKUDUTINIS BIRŽELIS OLANDIJOJE

Š.m. birželis nedidutei Olandijos Lietu
vių Bendruomenei tikrai buvo labai turi
ningas ir reikšmingas. Birželio 12 d. at
vykęs iš Paryžiaus kun. J. Petrošiūte pri
siminti masinių išvežimų jų aukomis ce- 
lebnavo mišias Amsterdamo šv. Vilibror- 
duso bažnyčioje, kur susirinko suvažiavę 
Olandijos ir Belgijos lietuviai, šiltai pa
dėkojęs pirmųjų Olandijoje birželinių pa
maldų organizatoriams kun. Petrošius pri
minė dabartinę padėtį mūsų krašte ir lie
tuviškos vieningos akcijos laisvame pa
saulyje reikšmę.

Po mlilšių tautiečiai su kunigui ir su 
abiem bendruomenių pirmininkėmis!—p|p. 
de Slpabje — Auigustaitytė ir St. Baltus — 
susirinko Antrojo Pasaulio kygyne, kur 
organizuota kukli, bet turiniinga parodė
lė, skirta kartu* „Aušros“ šimtmečiui bei 
Kražių skerdynių devyni asdėšimtmečiui. 
čia Amsterdamo lietuviams laibai padėjo 
KM ne viso pasaulio lietuviškos organiza
cijos. Kun. K. Puigevičius sitsiunitė tik ką 
išėjusį JAV „-Aušros“ pirmųjų numerių 
foto reprodukcijų tomą, dlauig eksjponatų 
gauta iš p. St. Lozoraičio iš Rclmios, o 
„Eur. Lietuvio“ redaktorius aprūlpino pa
rodą senojo „Times“ puslapių fotokopijo
mis, kur matyti, kokį pasipiktinimą sukė
lė Anglijoje praeitojo šimtmečio pabaigo
je kruvini caro pareigūnų darbai Kražiuo 
se, istoriniame žemaičių miestelyje. Daug 
vaizdinės medžiagos parodoje 'atsirado iš 
kun. J. Petrošiaus fondų.

Pagrindinė parodėlės mintis — dabarti
nė lietuvių tautos kova prieš engėjus, bu
delius ir rusifiikatorius yra .pasipriešinimo 
euristiniam smurtui, tiesioginis tęsinys ir 
elkspozijoje dominuoja du žiaurieji kori
kai — kraugeriai; praeitojo šimtmečio pa 
baisa Muravjovas ir dabartinio Lietuvos 
naikinimo modėlio autorius M.A. Suslo
vas. Parodos lankytojai supažindinami su 
„Aušros“ atsiradimo eiga, su knygnešių 
takais, su Kražių^ kaip senojo kultūros 
centro, istorijai, net su Kražių XVII šimt
mečio dainiaus Sarbievijaus „Lirifkos“ ti
tuliniu lapui pieštu paties Rubenso. Ir tai 
sugretiniama su mūsų laikų lietuviškąja 
Savilaidia, kuriai kelius nulšvietė galingas 
žibintas - už Tėvynės laisvę susideginęs 
Romais Kalanta. O greta eksponatai apie 
vandališkai išniekintąjį Merginų Kalną 
netoli Žemaičių Kalvarijos.

Pėr parodos atidarymą, kuriame daly
vavo nemažas Amsterdamo Universiteto 
slavistų ir sovietologų būrys, jų tarpe — 
Rytų Eurcpols Instituto direktorius prof. 
J. Bezemeris, trumpai pakalbėjo apie Lie
tuvės likimą Antrojo Piasiaiulinio Knygy
no vedėjas H. Voilzakas. Pietų Afrikos po
etas ir mokslininkais d-ras V. February, 
gyvenąs tremtyje Olandijoje, sulygina ra
sizmą ir aipartheidą Pietų Afrikoje ir So
vietų Sąjungoje, kur Lietuva, kaip ir ki
tos „naciopialinėls respublikos“, paverstos 
savotišku „hclmelandu“ rezervatu neteku
siems tautinio identiteto čiabuiviatr.ls. Ak
torius J. Larners padeklamavo kelis I. 
Kaplabo eilėraščius apie Lietuvą, olandiš
kai išverstus Amsterdamo poeto St. Da- 
vidsono. „Dalinai““ per atidarymą atstova
vo trio, atlikęls lietuivi'šlkai kelias liaudies 
dainiais.

Bet tikru „Dainos“ triumfu buvo jos 
,4>i]n,amleitražiniis“ koncertas birželio 17 d. 
Santrjporte, jaukiame kultūros centre. 
Dainiečiai tai laikė savotiška generaline 
peržiūra', apimiančia programą su kuria' 
šis ,,Vokalinis lietuvių liaudies muzikos 
ansamblis“ , kaip jie oficialiai palsūivaidlnoi, 
žada vykti į JAV Amerikos lietuvių jau
nimo kvietimu.

Svarbu, kad į programą įtrauktos rau
dos ir sutartinės. Ansamblis deda pastan
gų atskleisti sau ir savo klaulsytojams tas 
Vakaruose tiek neįprastais dainavimo for
mate ir daro tai su jaunatvišku entuziaz- 
miu.

Jaudina, kad net šio paskutiniojo kon
certo progumėlė apipavidalinta lietuviš
ku piešiniu ir lietuvišku dainos pavaldi- 
nimu „Aht kalno rugiai“, jaudina, k 'ad 
choro vadovais P. de Boer (tark: de Bur) 
pasirbdo prieš auditoriją su Vyties ženk- 

i liukui, ipaisijuolsęs lietuviška- juosta*. Ir. lie- 
į taviškiai atmosferai sudaryti, mėgina ipa- 
I naudoti šklaidžių projekciją ir pagyvintą 
i konferansą.

Salė buvo P'ilna iki kralštų. Labai šiltai 
plota dainininkams. Ir — skudutininkams! 
Mat, padedant mielajai Jolantai Vaičai
tytei, „Daina“ gavo skudučių komplektą 
ir beveik savistoviai pradėjo Skudučiuoti, 
lai taip pat įtrauklta į mūsų apraišomojo 

. koncėnto programą, kaito savo rūšies' prem 
jena ir staigmena' net ansamblio drau- 

į g amB!
J. Budreika

— Turkijos įprez. gen. Evren perleido 
iki Šiol turėtąjį kariuomenės generalinio 
štabo viršininko postą gen. Ensinud.

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ STOVYKLAI AUKOS 

Nottinghamas
DBLS Nottinghamo veiktasis skyriaus 

pirmi K. Bivciinis, grąžindamas aukų la
pą su 85 sv. Nottingham© „Moterų Drau
gijos. „Valc'lvbcte pirm. F. Damcšeivičienė 
Įteikdama 10 sv. A. Guidliaudkaa- — 5 sv. 
ir J. šukai'tis — 5 sv. raišo: *su gražiau
siais sveikinimais ir linkėjimais dirbant 
Dievui, Tėvynei ir jaunimui“.
Aukotojai:

Ign. Juška —■ 40 sv., (jau buvo palskelb- 
ta.) „Moterų Draugijos“ Valdybos1 — 10 
sv., J. Šukaitis — 5 sv. (jau antrą kartą) 
A. Gudliauskas, K. Bivainis, P. Maksvy
tis — po 5 sv. J. Damoševičiu's — 2 sv. A. 
Sabutis, V. Bilevičiuis, M. Montvilaitė, J. 
Butkevičius, I. Klumbys*, P. Pūlkys, J. Ki- 
čias, P. Valikonis, A. Balčiūnas, B. Riaime- 
lis, J. Kiršinąs, V. Lesius, H. Gasparas, 
Va'ldkulras, čiudišlkte, B. Jekisbys, M. Ja
nulis, T. Domeikienė, A. Gaigalas. P. 
Veikšrai, J. Juozelskis, J. Galbuogis, R, 
Gustainis, J. Baukys, L. Luisius. A. Miliū
nas, J. Bačiulis, kun. S. Matulis, A. Valš- 
gauskas, J. žemaitis — po 1 sv., J. Malko- 
veckienė — 0.50 sv.
Peterbourough

St. Br. Vaitkevičius ir O. Vaitkevičie
nė — po 5 sv.

DBLS skyrių Valdyboms, nariams. Mo
terų Draugijos Vaidybai, narėmis, skautiš
kos idėjtfe rėmėjams ir aukų rinkėjui J. 
Šukaičiui išreiškiam nuoširdus, didelis 
skautiškas ačiū.

Stovyklos |Organizatoriai

FASA ULYJK
A. SOLŽENICYNAS BRITŲ 

TELEVIZIJOJE
Rusų rašytojas Aleksandras Solženicy

nas, pasikalbėjime britų televizijoje su fi
losofu* Malcolm Muiggeridge, liepos 4 d. 
pasakė, jog jis yra įsitikinęs, kad jis su- 
gdįž lį Rusiją.

„Aš neteu toks jaunas (jam yna 64 me
tai) ir negailiu nurodyti jokių tvirtų ar- 
gumetatų, kuriais remdamasis iaš tą sakau, 
bet isterija yna pilna netikėtų .vykių, tai|p 
kad paprasčiausių dalykų mūsų gyvenime 
negalime numatyti.

A. Solženicynas ištremtas iš Sov. Są
jungos 1974 metais, pareiškė savo sulsirū- 
pinimlą dėl Vakarų vidujinių silpnybių, 
ir pagaliau pasakė, kad branduolinio ka
ro nebus, nes komunistai gali laimėti ir 
be karo.

Jis yra įsitikinęs, kad krikščionybė (pa
galiau laimės. Jis pasakė, kad. Rusijos re
voliucijoje milijonai valstiečių buvo išžu
dyta, kad panaikinus tikėjimo šaknis. 
Bot, neatsižvelgiant į visa tai, (komuniz
mas nesunaikino krikščionių tikėjimo, ku
ris dabar atgimsta.

KONGRESAS APIE SUIMTUOSIUS 
LIETUVOS HELSINKIO (GRUPĖS 

NARIUS
Gegužės 5 d. kongresmianals De Concini 

Atstovų Rūmuose pristatė rezoliuciją (S. 
J. Res. 96) kuria kreipiamasi į Preziden
tą Reaiganą, kad jis paskelbtų 1983 m. 
rugpjūčio 1 d. „Helsinkio Žmogaus Teisių 
Diena“. Rezoliucija teigia, kaid Sovietų 
Sąjunga neišpildė savo Helsinkio sutarty
se prisiimtų (įsipareigojimų: „žydai, ukmai 
niečiai, paibaltiečiai, guldai, armėnai, gru
zinai ir kitų tautų nariai yra persekioja
mi ir dažnai įkalinami už pastangas puo
selėti savo tautinę tradiciją, praktikuoti 
sa'vo religiją, laisvai i'šreik'šti savo nuo
mones, emigruoti, ar tikrinti kaip Sovietų 
Sąjunga laikeisi Helsinkio sutarčių“.

Apie Helsinkio grupių Sovietų Sąjungo
je padėtį, seip'tvneriems. metam® praėjus 
po jų (įsteigimo, gegužės 17 d. JAV-ių 
Kongrese kalbėjo kongresmanais Dante B. 
Fascell, Europos Saugumo ir Bendraldlar- 
biavimo Komiteto pirmininkas. Jis pami
nėjo Lietuvos Helsinkio grupę, tikinčiųjų 
teisėmis ginti komitetą,, ir kuo. Alfonso 
Svarinsko suėmimą. "Pasak Falscell, šian
dien „52 Helsinkio grupių nariai iš SSRS 
ir Liėtuivos sėdi kalėjime“. Jis pabrėžė, 
kad šiuos „Helsinkio kailinius“ turi prisi
minti Madrido konferencijos atstovai, kai 
■ie susirinks savo baigminiam posėdžiui.

(iElta)

LIETUVIBKOS FAMAW06
Iccles — liepos 10 d., 12.15 vai.
lleigley — liepos 17 d„ 1 vai., St. Anne's 

baž., North Street.
tochdale — liepos 24 d., 12.30 vai.
Manchcsteryje — liepos 31 d., 12.30 vai.
Mottinghamc — liepos 10 d., 11.1'5 vai., 

Židinyje.
Nottingham — liepos 17 d., 11.15 vai., 

Židinyje. Vietoj pamokslo poetas Bernar 
das Brazdžionis pateiks savo religinės 

kūrybos, o po pamaldų — įvairios solo 
ir choro giesmės bus pagal' poeto žo
džius.

Derby — liepos 17 d., 14 vai., Bridge Gate 
Convent of Mercy. Dalyvauja* .poetas 
B. Brazdžionis su religine poezija ir su 
įvairia po Mišių.

Wolverhampton — liepos 17 d., 17.30 Vai- 
Sv. PetreėPalulyije, Paternoster Row, 
North St. Poetas B. Brazdžionis duos re 
Ilginės poezijos, po pamaldų — įvai

riausios.
Visose čia minėtose vietose mišrios šei

mos išgirs šaunios poeto kūrybos ir ang
liškai.

■
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