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AUGSBURGO PUOTA PL1I SEIMASTrisdešimtoji Europos Lietuviškųjų Sitų
dijų Savaitė, Šiais metais vykstanti Bava
rijos istoriniame mieste — Augsburge, 
daugeliu atžvilgiu žada pralenkti visas 
anlkstyvesnias. Kaip matysime iš progra
mos, kurią spausldin.ame antrame puslapy 
je, Studijų Savaitėje dalyvauja Europos 
ir užjūrio lietuvių pasižymėję mclksdinin- 
kai, istorikai ir visuomenės veikėjai, ku
rie skaitys įvairiomis temomis paskaitas, 
o iškyliūs menininkai žavės dalyvius meno 
lobiais.

Tenka nuoširdžiai pasveikinti Savaitės 
organizatorius, kurie sudarė tokią ‘įdomią 
programą ir šiai jubiliejinei Savaitei pa
rinko visais atžvilgiais tinkamą vietą.

Istorinis Augsburgo miestas yna netik 
vokiečių pasididžiavimas, bet jis sukelia 
caug prisiminimų ir lietuvių pokarinei iš
eivijai. Antrajam pasauliniam karui pa
sibaigiant juk čia, Augsburgo rajone, bu
vo įsteigtos dvi pabalį iečių pabėgėlių sto
vyklos, kuriose gyveno bemaž du tūkstan
čiai lietuvių.

Augsburgo DP stovyklose buvo daug 
lietuvių inteligenitinių pajėgų. Toidėl pats 
Augsburgas virto lietuvišku kultūros cent 
ru. Čia vyko įvairūs suvažiavimai, stovyk
lose veikė liet, vaikų darželiai, pradžios 
mokyklos, gimnazija, įvairios amatų mo
kyklos bei kursai, buvo leidžiamas iliust
ruotas laikraštis Žiburiai.

1945-49 m. laikotarpyje Augsburge (bu
vo išleista apie 40 knygų. Be jau piaminė- 
tų Žiburių, čia ėjo visa eilė kitų liet, laik
raščių.

Augsburge gyvenę lietuviai, išsikėlę į 
užjūrius, čia paliko savo gyvenimo pėd
sakų. Hochfelde, Išiv. Kanizijaus bažnyčio
je,. įmūryta paminklinė lenta su Sopulin
gosios Dievo Motinos paveikslu ir įrašu 
iptynų kalba. Lietuviškai ten buvo (įrašy
to: „Tegul meilė Lietuvos dega miūsų šir
dyse“.

Aikštėje, kur šakojosi keliai 'į Hochfel- 
dą lir Haunštetteną, buvo pastatytas gra
žus ąžuolinis lietuviškas kryžius su atitin
kamu įrašu keliomis kalbomis. Lietuviš
kai buvo paraižyta: „Augsburgo išeiviai 
lietuviai, maldaudami Dievo palaimos, 
gerbdami savo žuvusius ir dėkodami savo 
geradariams, stato šį lietuvišką kryžių, 
irlant jis bylotų, kad čia karo audrų at- 
blokšti lietuviai ilgėjosi savo tėvynės ia 
troško jai laisvės. A.D. 1945“. Visiškai lai
ku, (praeitais mietais, buvo susigriebta tą 
kryžių atnaujinti.

Studijų Savaitės dalyviai turbūt norėis 
aplankyti ir Augsburgo kapines, kur yra 
palaidota nemažai tautiečių, taip kurių 
dramaturgas A. Vilkuitaitis-Keturėkis, ge 
neretas Klemensas Popeliulška. Čia kai ku
rių antkapių ir paminklinių lentų projek
tus buvo padaręs neseniai Kalifornijoje 
įniręs arch. Jonas Mulokas.

Bemaž prieš 40 metų Augsburge buvo 
įsteigtas Lietuvių baletas, (važinėjęs ipo 
buvusias DP stovyklas ir surubšęs daug 
‘spūdingų spektaklių Vokietijoje, čia bu
vo įsteigtas ir Lietuvių Dramos teatras.

Tad tokioje istorinėje vietoje dabar 
yra suruošta, taip pat istorinė, trisdešim
toji Europos Lietuviškųjų Studijų Savai
tė, kuriai pradžią davė pirmas liet, inte
lektualų susirinkimas 1954 m. liepos 26- 
30 dd. Ludwigshafene prie Bodeno ežero. 
Toje pirmoje studijų Savaitėje dalyvavo 
per 50 asmenų. Vėliau, kasmet ta idėja 
plėtėsi. Studijų Savaitės per pirmuosius 
dvidešimts metų buvo ruošiamos įvairio
se Vdkietijos vietose, kol pagaliau nu
taria geru patyrimu pasidalinti su kitų 
Europos kraštų lietuviais.

Nors pradžioje Studijų Savaitės buvo 
skiriamos Vakarų Europos krėstuose gy
venantiems šviesuoliams ir jaunimui, lai
kui bėgant jos patraukė ir už Europos ri
bų gyvenančius lietuvius. Dabar, kai da
lyvių skaičius paprastai peršoka šimtinę, 
Studijų Savaitėse dalyvauja visuose kon
tinentuose gyveną lietuviai.

Nuoširdžiai sveikindami Augsburgan su 
važiavusius 30-tosios Europos Lietuviškų
jų Studijų Savaitės dalyvius, linkime 
jiems pergyventi, kaip prof. J. Eretas yna 
pasakęs, Širdžių ir protų puotą.

LIETUVOJE MIRĖ
. (Liepos 7 d., eidamas dštuoniiasdešimts 

ketvirtus metus, Lietuvoje mirė vienas žy
miausių mūsų operos solistų Antanas Ku
čingis.

Liepos pradžioje Lietuvoje taip pat mi
rė da®. Bronė Mingilaitė-Uogintienė, 
gim. 1919 m.

POVANDENINIAI LAIVAI 
BALTIJOS JŪROJE

Švedijos gynybos ministerijos, pareigū
nas pareiškė liepos 20 d. Stockhcflme, kad 
Baltijos jūroje prie Švedijos krantų vėl 
pasirodė svetimi povandeniniai laivai. Šve 
etai juos seka.

BENDRUOMENĖS SEIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę suda
ro visi pasaulyje gyvenantieji lietuviai. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vyriau
sias organas yra Seimas, kuris renkasi 
)983 m. nutarimui kais ketvirti metai iš
reikšti lietuvių tautas ryžtą būti laisvai 
bei nepriklausomai. Seimas ieško priemo
nių išlaikyti lietuvybę išeivijoje, derina 
lietuvių kultūrinę veiklą, švietimo darbą 
ir renka Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybą, Kontrolės Komisiją ir Garbės 
Teismą. Birželio 30 d., VI Seimo metu., 
Vyriausiojo Lietuves Išlaisvinimo Koma,, 
teto ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pareiškimu, buvo pasižadėta „lygiateisiš
kumo ir kooperacijos dvasioje tartis dėl 
Lietuvos laisvinimo veiklos“.

PLB-nę sudaro sekantieji kraštai: Ar
gentina, Artimieji Rytai, Australija, Aust 
rija, Belgija Brazilija, D. Britanija, Ita
lija, JAV, Kanadai, Kolumbija, Naujoji Ze
landija, Olandija, Šveicarija, Urugvajus,

JAV SUSIRŪPINO PADĖTIMI VID. 
AMERIKOJE

P'rez. Realganas sudarė komisiją, kuri 
turės ištirti ir pasiūlyti ilgalaikį planą So
vietų ir Kubos skverbimuisi į Vid. Ameri
ką sustabdyti.

Komisijos pirmininku yra pakviestas 
buv. Valstybės sdkretorius Henry Kissin
ger. Komisija bus sudaryta iš respubliko
nų ir demokratų partijų žmonių, kad pa
siekus vieningą sprendimą.

Pentagonas liepos 19 d. pranešė, kad į 
Vid. Amerikos vandenis yra siunčiamas 
JAV laivyno vienetas, kuriame yra lėk- 
tuvne'šis Ranger ir kiti septyni karo laivai.

IToltilija išplaukė iš San Diego laivyno 
■bazės Kalifornijoje tikslu pademonstruoti 
JAV interesą minėtame rajone. Rugpjū
čio mėnesį ten bus suruošti dideli JAV 
laivyno ir (kariuomenės manevrai, kad 
perspėju® Nikaragua ir Kubą, kuri tiekia 
ginklus sukilėliams.

Prez. Reaganas prieš tai pasakė, jog 
Sov. Sąjunga ir Kuba įrengia Nikaraguo- 
je „karo mašiną“, ir jog „pirmą kartą is
torijoje mums yra rimtas pavojus prie 
mūsų sienų".

Prezidentas pasakė: „Mes negalime leis
ti, kad diktatoriai grūstų komunismą į 
Vid. Amerikos 'kraštų gerklę“. Prez. Rea
ganas pasakė, kad pastaruoju laiku Sov. 
Sąjunga pasiuntė !į Kubą 20,000 tonų ka
linės medžiagos.

ITALIJOS VYRIAUSYBĖS (KRIZĖ
Italijos socialistų partijos lyderis Bet- 

tino Craxi yra pakviestas sudaryti Itali
jos koalicinę vyriausybę. Jeigu jam pa- 

Ivyks tą atlikti, jis bus pirmas šori alintas, 
kuris nuo 1939-45 m. karo pabaigos tapo 
Italijos min. pirmininku.

VI PASAULIO LIETUVIŲ 
Vykęs 1983 m. birželio 26—30 d.d.

Vakarų Vokietija ir Venecuela. D. Brita
niją Seime atstovavo DBLS-gcs pirminin
kas J. Alkis, DBLS Valdybos narys VI. 
Dangis ir Škotijos atstovas Pr Dzidolilkas.

Seimo prezidiumą sudarė 16-kois kraštų 
atstovai. II-jų Pasaulio lietuvių dienų ko
miteto pirmininkas Dr. A. Razma A. Rau
liu aitis, Seimo prezidiumo pirmininkas.

Iš 115 turinčiųjų teisę balsuoti, balsavo 
111 Seimo atstovų. Į Garbės Teismą bu
vo išrinkti Petras Kisielius, Vaclovas 
Kleiza, Algis Raulinaitis, Vytautas Izbic- 
kas ir Juozais Danys, kandidatais liko Pet
ras Vileišis ir Viktoras Vaitkus. Į Kont
rolės Komisiją išrinkti Mečys šilkaitis, 
Algis Rugienis, Jonas Urbonais ir kandi
datu — Romas Bublys.

Naujai išrinktoji PLB-nės Valdyba pasi
žadėjo vykdyti Seimo nustatytus specifi
nius uždavinius ir prisitaikydama Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Konstitucijos 
a) santykiuose su kitomis išeivijos oirgani-

LENKIJOS KARO STOVIUI 
PASIBAIGUS

Grįžęs iš dviejų savaičių Lenkijos Soli
darumo lyderis Lech Walęsa pasakė spau
dos atstovams, k aid valdžios ruošiami įsta 
tymai, kurie turėls pakeisti karo stovio 
'įstatymą, suvaržys laisvę labiau negu bu
vo ligišiol.

Naujais įstatymais būsianti įvesta dik
tatūra. Bet visuomenė nepasiduos diktatū
rai ir bandys surasti išeitį, — pasakė L. 
Vv’alęsa.

MIRĖ SOVIETŲ KALĖJIME
Vologdos kalėjimo pareigūnai pranešė 

kalinio žmonai, kad jos vyras Viktor To- 
mačinskij liepos 11 d. mirė nuo plaučių 
uždegimo. Jis buvo nuteistas už antisovie 
tinės literatūros platinimą trims metams 
kalėjimo.

V. Tomačinlskij buvo pirmas sovietų pi
lietis, kuris buvo padavęs į teismą KGB 
saugumo organus už sutrukdymą jam 
emigruoti į Ameriką. Jis buvo pareikala
vęs 12 000 svarų nuostolių atlyginimo. Už 
tai KGB tuoj jį suėmė ir pradžioje apkal
tino parazitizmu, už ką jis buvo nuteistas 
vieneriems metams kalėjimo. Vėliau pridė 
jo dar tris metus. Šiaurės Rusijos kalėji
me jis kelis kantus sunkiai sirgo.

Iš profesijos V. Tomačinskij buvo auto
mobilių mechanikas. Jam buvo 37 metai 
amžiaus.

J. ORLOVO BADO STREIKAS
Jurij Orlov, Sovietų Sąjungos Helsin

kio grupės steigėjas, dabar kalinamas Ura 
lo darbo stovykloje, pradėjo bado streiką, 
reikalaudamas amnestijos politiniams ka
liniams. Apie tai pranešė jo žmona Irina 
Griova. 

Čikagoje, Jaunimo įCentre
žarijomis siekti bendradarbiavimo, „da
lintis darbais su visais sambūriais', kurie 
priima lygiateisiškumo ir toleranrijos prin 
c ii pus kaip pagrindą išeivijos vienybei::; 
o) „pagal galimybes (ir) nepriklausomai 
ar kartui su kitais padėti pavergtai tautai 
atgauti nepriklausomybę“; c) „(kreipti vis 
daugiau miūsų švietimo sistemą tautinio 
identiteto vystymo (ne vien žinių perda
vimo) linkme... kreipti išeivijos pastan
gas ir remti individualinio ir neakivaizdi
nio mokymo būdus. Siekti ir „moksliškai 
įvertinti švietimo „nueitą kėlią ir formuo
ti ateities švietimo charakterį“; d) palai
kyti ir puoselėti mokslinę ir meninę kū
rybą ypač ta linkime, kuri papildo kore
guoja svetimos ideologijos ir sistemos iš
kreiptą kultūrą Lietuvoje... sukurti moks
linių institucijų, archyvų, menotyrinių ir 
muziejinių organizacijų kompleksą ir ata
tinkamai šią sritį remti materialiai... ir 
e) siekti metinius akivaizdinius suvažia

PASAULYJE
— Maskvos disidentai pranėšė, kad 

Gruzijoje suimti penki .asmenys, kurie 
demonstravo prieš dviejų studentų suė
mimą. Jie paskelbė bado streiką.

— Čekoslovakijoj teisiamas Žmogaus 
Teisių sąjūdžio Ghartijos-77 narys Ladis
lav Lis. Paskutinius kelis mėnesius 55 
metų Lis buvo laikomas kalėjime, kur 
jo sveikata labai pablogėjo.

— Jungtinių Tautų Branduolinės Ener
gijos Agentūros generalinis direktorius 
rugpjūčio mėn. lankysis Kinijoj. Ta agen
tūra buvo įsteigta 1957 metais tikslu junig 
ti visus kraštus, naudojančius branduolinę 
energiją taikingiems reikalams. Iki šiol 
Kinija dar nepriklausė tai agentūrai.

— Pietų Afrika neduoda paso vyskupui 
Tuitu, kuris yra Pietų Afrikos Bažnyčių 
Tarybos gen. sekretorius. Jis turėjo vyk
ti pakaitoms į JAV, D. Britaniją, Kanadą 
ir N. Zelandiją.

— Ghanoj vyksta teismas tų asmenų, 
kurie praėjusiais metais, lapkričio 23 d., 
bandė nuversti krašto valdžią.

—- Sovietų KGB persekiojamoji rusų 
pacifistų grupė atsiuntė britų min. pirm. 
M. Thatcher laišką, kuriame pareiškė sa
vo pasibaisėjimą „apie demokratiniame 
krašte vykdomą suiminėjimą taikingų de
monstrantų“, kurie reiškia protestą prieš 
branduolinius ginklus.

— JAV senatas 50 prieš 49 balsus prita
rė skirti 130 mil. dolerių sumą cheminių 
ginklų gamybai, tačiau dar nežinoma, ar, 
po 10 metų pertraukos, galutinai bus nu
tarta atnaujinti produkciją.

— Praėjusią savaitę Addis Ababoj, Abi 
sinijoj, įvyko Afrikos vienybės komiteto 
susirinkimas, kuriame buvo keliami Čado 

vimus „su kraštų valdybų pirmininkais ar 
jų įgaliotais atstovais efektyvesniam dar
bų koordinavimui ir bendriem uždavi
niam aptarti ir spręsti.

Šalia, VI-jo Seimo darbų vyko sekantieji 
par engimai, Vl-ji JAV ir Kanados Lietu
vių Dainų šventė, kurioje dalyvavo 44, 
chorai su 1600 choristų, Il-sios Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynės, V-jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso atidarymas, 
įvairios meno parodos, literatūros, lietu
viškų filmų, ,-Antrojo Kaimo“ vakarai, „I 
Lituani“ lietuviška opera; iškilmingos Šv. 
Mišios, kurias celebravo Kardinolas Jo
seph Bemardin, Dariaus ir Girėno 50-ties 
metų minėjimas ir kiti kultūriniai rengi
niai.

Apie atskirus Seimo nutarimus, bei ki
tus Lietuvių Dienų metu vykusius paren
gimus plačiau bus rašoma vėlesniuose 
„Europos Lietuvio' numeriuose.

VI. Dalyvis

pilietinio karo ir Maroko kovos su Poli
sario partizanais reikalai. Devyni Afrikos 
kraštai priklauso tai organizacijai, kurios 
pirmininku yra Abisinijos lyderis M.H. 
Mariam.

— New Yorko Times pranėšė, kad ge
rėjant Rytų-Vakarų santykiams, Sov. Są
junga pasiruošusi išleisti į Vakarus dalį 
savo disidentų, tačiau apie A. Ščatransikiį, 
J. Orlovą ar Dr. A. Sacharovą kol kas dar 
nekalbama.

— Sekdama Sov. Sąjungos, Čekoslova
kijos ir Bulgarijos pavyzdžiui, Kuba išsto
jo iš Pasaulio psichiatrų sąjungos.

:— Kinijos Liaudies dienraštis pranešė, 
kad vienas asmuo nuteistas mirti ir 37 
nubausti darbo stovykla už pardavinėjimą 
moterų. Jie pardavė daugiau kaip 150 mo
terų.

— Peru saugumo daliniai nušovė mao- 
istų partizanų lyderę, kuri buvo žinoma 
vardu „Draugė Zoila“.

—- Urugvajaus karinė valdžia, kuri val
do kraštą jau 10 metų, nutarė kitais me
tais pravesti rinkimus, o 1985 m., kovo 
mėn., perduoti valstybės vairą j civilių 
rankas.

— Nuo rugsėjo 20 d. Pietų Korėjoje 
kai kuriose sostinės dalyse uždraudė val
gyklose pardavinėti šunų mėsą, gyvačių 
ir sliekų sriubas, nes tai nekelia apetito 
kitataučiams. Seolo didmiestis ruošiasi 
larpttautiniam parlamentarų suvažiavi
mui, kuris įvyks spalio mėn.

— V. Vokietijos vyriausybė pritarė 
įstatymo projektui, kuriuo krašto pasai 
bus pakeisti Europos Bendruomenės pa
sais nuo 1985 metų.

— „Sorvietokaja Rosija“ laikralštis rašė, 
kad hidroelektrinės jėgainės Volgos upė
je labai sumažino kiekį eršketų, iš kurių 
gaunami ikrai.
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Br. Kviklys

Benį. Brazdžionis

V. Natkevičius, M.A.

24—31.VII. 1983 Augsburge, Vak. Vokietijoje, ,,St. Ulrich“ Akademijos namuose, 
Kappelberg 1

Minimos sukaktys: „Aušros“ 100 m. Vaižganto mirties 50 m. Kražių skerdynių
90 m. Dariaus-Girėno skrydžio 50 m. Vysk. dr. iA. Deksnys

sekmad. 24. VII. 20 vai.
Koncertas: operos solistė
Lilija Šukytė, palydint
Ramintai Lampsatytei-Kollars

Susipažinimo vakaras su vaišėmis
pirmd. 25.VI1. 9,30 vai. Atidarymas

Br. Kviklys: „Aušros“ atsiradimas ir 
jos reikšmė lietuvių tautiniam atgi
mimui.
popiet Vokietijos Ateitininkų posėdis 
bei katalikų pasitarimas pastoraci
niais klausimais
20 vai. dr. K. J. Čeginskas: Lietuva 
100 metų praėjus nuo „Aušros“ pasi
rodymo.

antrad. 26.VII. 9 vai. ekskursija į Hohen- 
schwangaus ir Neuschwanstein į pilis 
Ibei Wies bažnyčią.
20 vai. dr. A. Štromas: Naujos ten
dencijos bei kryptys Sov. Sąjungos 
politikoje

trečiad. 27.VII. 10 vai.
A. Rubikas: švento Rašto neklaidin
gumas — 350 matų nuo Galilėjaus 
pasmerk iimo.
popiet dr. P. Rėklaitis: Lietuvos mo
tyvai Augsburgo grafikoje; ekskursi
jos į Mueneheino ir Augsburgo muzie
jus.
20 vai. prof. dr. V. J. Bieliauskas: šei
ma Lietuvoje ir išeivijoje

ketvirt. 28.VII. 10 vai.
V. Natkevičius, M.A.: Lietuviškosios 
dvasios gelmė liaudiniuose Vaižganto 
personažuose
popiet Europos Lietuvių Bendruome
nės vadovų pasėdžiai:
dr. med. -D. Bieliauskienės pranešimas 
iš kelionės Kinijoje ir Tibete (su skai
dinėmis)
20 val.pref. dr. R. Lampsatytė-Koliars: 
Čiurlionis palyginant su kitais jo epo 
dhcis kompozitoriais.

Prof. (dr. V. iŠ. Vardys

JLilija Šukytė

Dr. <A. Gerutis

Pref. dr. A. (Štromas
AUKSO MINTYS

Sugedęs jaunimas (— tėvynės kapai.

EUROPOS LIETUVIS

penkt. 29.VII. 10 vai.
dr. A. Gerutis: Litauisehe Literari- 
sche GeseUsschaft (1870-1923).
16 val.inž. dr. K.K. Almenas: Rizikos 
sąvoka demokratinėje visuomenėje.
20 vai. Tėvynės valandėlė, 
vadov. Eglė Juodvalkė.

šeštad. '30.VII. 8,30 vai. J. E. vysk. dr. A. 
Deksnio atnašaujamos Mišios už Tė
vynę
10 vai. prof. dr. V.S. Vardys: „Nepri
klausoma Lietuva: žvilgsnis
iš dviejų generacijų perspektyvos“.
popiet — Br. Nainys: Lietuvių išei
vijos kutitūirinės ir pelitinės veiklos 
jiusiausvyira.
Pranešimais iš V PLJ kongreso: stud.
K. Ivinskis.
ELFB metinė konferencij a
20 vai. Bernardo Brazdžionio poezijos 
vakaras 
pobūvis.

sekmad. 31.VII. 9 vai. pamaldos (šiokia
dieniais — 8.00 vai.)
10 vai. studijų savaitės įvertinimas, 
sekančios aptarimas, uždarymas

Parodos: Br. Kviklio paruošta „Draudžia
mosios lietuvių spaudos“ Lietuvoje 
bei užsienyje (1865-1883) — ,,Auš
ros“ šimtmečiui paminėti — paroda; 
Žibunto Mikšio grafika; Civiso kari
katūros; Mažoji Lietuva — spalvota 
poezija.
Filmas —■ Šveicarijos — Lugano te
levizijos apie Lietuvą.

St. savaitės moderatoriai: dr. K. j. Če
ginskas, V. Natkevičius, M. A., dr. J. Nor- 
kaitis.

Kapelionas, kun. J. Petrošius, Prancūzi
jos įdėt Katalikų Sielovados direk
torius.

Orgalnizacinė komisija: J. Barasaitė, A. 
Grinienė, kun. A. Rubikas, V. Damijonai
tis, A. Šmitas.

Prof. Raminta Lampsatytė-Kollars

A. Rubikas

V. Audronis

ČIA LIETUVA

Kaip sunkų kryžių nešame vergovės 
baudžiavą,

Ne vieną kartą klumpam po našta . 
skriaudų,

Ir vėlei mums prabilti apie laisvę . 
draudžiama,

Kad nepakiltumėm j kovą jos vardu.

Bet laisvės spindulys, pro sutemas 
ištryškęs,

Prablaivo sąmonę, iš miego kelia |mus, 
Kovų paveikslai prieš akis atgimsta 

ryškūs,
Kaip amžiams gynėm savo žemę ir namus.

Vėl laimina kovotojus senutės motinos, 
Vėl girdim Laisvės varpą, skambantį 

visur: 
„Šalin, grobikai, kraujo upėm prisisotinę, 
Jums nepavyks čia pragaro įkurt! *—

Greičiau keliaukite į savo smurto rojų — 
Be žmogiškojo veido, robotų banda! •— 
Čia mūsų žemė — Lietuva, darbščių 

artojų, —
Neišsižadėsim laisvės niekad niekada!“

(Iš pogrindžio ALMA MATER)
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Bern. Brazdžionis

TREMTINIO LIETUVAI
Deklamuoja buv. Vilniaus Pedagoginio 
Instituto studentas.

Tave kaip motiną, kaip seserį (mylėjau, 
Nuo pirmo žingsnio su tavim ėjau.
Tave aplaisčiau džiaugsmo ašarų aliejum, 
Nostalgija susirgęs niekad ,nebepagijau..

Dabar ten dienos, kaip karčių pelenų 
skonis,

Netirpsta naktys, auga tik bausmė, 
Ten kūnas gyvas tik iš Viešpaties melonės 
Ir laisvės žiežirba — sunkiausia nuodėmė.

O, Lietuva, tave kas naktį mintys lanko, 
Tai tu vedi mane tartum Biliūno laimės 

žiburys, 
Tai tavo veidą supa, lyg 'Saturno lankas, 
Šventosios aureolės lankas, palaima žėrįs.

Tai tavo meilėje 'mana kančia paskendo,. 
Nublokštas nuo tavęs tavim tapau, 
Tapau aš tavo skausmo gyvu randu 
Tvane tavos gyvybės tartum lašas ištirpau.

Eglė Juodvalkė

Dr. K. J. Čeginskas

NAUJOS KNYGOS
A.P. Bagdonas, ŽODŽIAI Į TOLĮ, ket

virtoji eilėraščių knyga. 120 p®l. Išleido 
Kražiškių sambūris, Chicago IL USA.

SAVAITGALIO PABIROS
TURTINGIAUSIA IR ŠYKŠČIAUSIA 

MOTERIS

Hetty Green buvo viena turtingiausių 
ir šykščiausių moterų Amerikoje. Iš tėvo 
paveldėjusi 833,3’32 dolerius pinigais ir 4 
milijonus vertės kitokio turto ir iruveslta- 
cijų, ji dar batridiė suklactatu dokumentu 
išgauti ir savo tetos palikimą.

Jai sekėsi operuoti New Yorfko „Wall 
Street“ pinigų rinkoje, kur ją vadino 
„Rinkos karaliene“, bet daug (kas ją va
dino ir paprasčiau — „Ragana“. Apskritai 
imant, jos finansiniuose pasiekimuose ne
buvo nielko ypatingo ar magiško. Jos gyflsg 
trumas atliko svarbiausią vaidmenį.

Ji gyveno pigiausiuose pensionuose, dė
vėjo senoviškus, išblukusius ir pigius dra
bužius, po didmiestį važinėjo sename fa
jetone.

Hetty neturėjo net savo raštinės. Vislus 
reikalus tvarkė banfke, sėdėdama ant grin
dų tarp pigių lagaminų ir medinių dėžių, 
kuriose ji laikė įvairius dokumentus, ži
noma, bankas nekreipė daug idėmesio į 
savo klientės ekscentriškumą, nes jos ei- 
namiajoj sąskaitoj buvo daugiau kaip diui 
milijonai dolerių. O anų laikų doleris julk 
buvo riebesnis už dabartinį.

Ji buvo įsitikinusi ir dėl to visą laiką 
kankinosi, Iksid ją gali pagrobti New Yor
ke gangsteriai. Ji keitė ir slėpė savo dlie- 
nes rutinas, išsigalvodavo 'įvairiausių bū
dų apsisaugoti. Jai nedavė ramybės min
tis, jog jos tėvas ir teta greičiausia mirė 
priešų nunuodyti.
Ir stebėtina, kad nežiūrint tokio neapsa

komo šykštumo, dauguma jos dlrauigų ma
loniai ją priimdavo*, nors Hetty dažnai 
juics kritikuodavo dėl bereikalingo išlai
dumo.

1916 metais grafienė Leary, viena arti
miausių Hettės draugių, už pinigų mėty
mą gavo iš jos gerą pamokslą ir pabari
mą. Grafienės tarnaitė, išgirdusi tokią 
jos ponios kritiką, davė šiurkščią pastabą 
Hettei. Ir telks tarnaitės įžūlumas pribai
gė turtuolę Hetty Green. Ji gavo priepuo
lį ir mirė. Paliko 100 milijonų dolerių.

Prof. dr. >N. J. Bieliauskas

Partijos alktyvistas, grįžęs iš savo gim
tojo kaimo į miestą, viename eiliniame mi- 
tinge pasakoja įspūdžius:

— Draugai, alš netikėjau akim, kai pa
mačiau taip pasikeitusį savo gimtąjį kai
mą. Prieš revoliuciją kaimiečiai ten var
go medinėse lūšnose, o dabar gyvena mu
tiniuose namuose, turi sodus. Kaime pas
tatyti sporto ir kultūros rūmai, veikia te
atras.. .

Netikėtai 'į kalbą įsimaišo vienas senu*- 
cas ir klausia:

— Negaliu suprasti. Rodos, tik praėju
sią savaitę ir alš ten buvau, be nemačiau 
nei teatro, nei rūmų...

— Drauge, — nutraukia jo (klausimą 
sekretorius, — patariu tau mažiau važinė
ti, bet dažniau skaityti „Pravdą“!

»»•
Kalbasi du lenkų darbininkai:
— Girdėjau; kad mes tuoj pradėsim 

eksportuoti kiaules į Angliją ir Ameriką...
— Nemanau. Nebent jiems reikia mūsų 

kiaulių šunų lenktynėms?

Šiais metais ir mano šeimai ganyklą 
išskyrė arčiau namų. (Iš nuogirdų)

Kiekvieną grobstyto ją reikia apSviesti 
komjaunimo prožektoriumi.

(Iš pasisakymo)
Paskirti asmenys, (kurie atsakingi už 

grobstymus. (Ils ataskaitos)
Broko sumažinimui reikia pakelti brok

darių kvalifikaciją. (Iš pasisakymo)
Vėluodamas į darbą apsiverčiau ant ki

to šono ir gerą pusvalandį pramiegojau.
(Iš pasiaiškinimo)

Įvedami objektai nebuvo padengti ap
dailininkais. (U akto)

Parduotuvė išvažiavo j susirinkimą, 
(Raštelis ant durų) 

„Šluotos“ auksinės mintys

2
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Mažasis kraštas ir popiežius
Lietuva — katalikiška Tarybų Respub

lika.
Su telkia antrašte Leo Wieland pradeda 

ilgą straipsnlį Frankfurter Allgemeine Ze>j 
tung, 18-to birželio numeryje. Straipsnis 
iliuiStnu'citas Vilniaus Šv. Onos bažnyčios 
nuotrauka, bet paraistė po Kauno Įgulos 
bažnyčios fotografija i'š Laisvės Alėjos 
Sako: „Vilniaus katedra šiandien naudo
jama kaip paveikslų galerija ir koncertų 
salė“. Čia paduodame straipsnio vertimą.

„ Mažas, uolių katalikų pilnas kraštas, į 
kiurį popiežius dar negali keliauti, vadinasi 
Lietuva. O tuo tarpu tas jam būtų tik 
mažas žingsnis iš Częstochowos. Kai ku
rių vokiečių ausyse žodis Lietuva dar pri
mena sviestą, kiaulieną ir žąsies taukus. 
Kažkur uiž Rytprūsių, Memelis, Hitlerio 
Stalinui parduotas. Šimtmečiais jis buvo 
mūšių ir manevrų laukas 'vokiečių, lenkų 
ir prancūzų armijoms. Bet lietuviai vistiek 
kažkaip išlaikė savo tapatybę. Tautiniam 
susipratime religija tari labai svarbią ro
lę. Telkiu būdu Lietuva yra vienintelė ka
talikiška Pabaltijo respublika, šalia Lat
vijos ir Estijos, kur protestantizmas yra 

Vytauto (Didžiojo bažnyčia iKaune
įliejęs siavo mažiau gilias šaknis. Jonais 
Paulius II, aišku, gerai žino savo kaimy
nus už kuršių Neringos. Jis juk yra vyriau 
šia galva tų dviejų milijonų tikinčiųjų 
lietuvių, šiandien jie žiūri per pasienio 
tvorą su lenkų televizijos pagalba', nes po 
piežiaus vizitui vizos negaunamos, žino
ma, lietuviams būtų daug mieliau matyti 
popiežių savo sostinėje Vilniuje prie savo 
šventovės, stebuklingo Dievo Motinos pa
veikslo Aušros Vartuose, senamiesčio šie 
r.cje.

Baroko stiliaus Vilnius su puse milijo
no gyventojų visai neturi savo halnseatiškų 
seserų, Rygos ir Talino, gričštulmo. Yra 
labai teisinga žiūrėti į Salzburgą ir Thue- 
rinigijcs Erfurtą kaip į jo partnerius. Vil
niaus žali kalnai ir terasos stiebiasi nuo 
Neries krantų, šv. Onos bažnyčia su smai
liais bokštais atstovauja gotiką. Buvusi ka 
tedra, atrodo, turi pėdsakus daugelio sti
lių. Už d'oriškų kolonų dabar ten yra 
miešto meno galerija, mišinys šventų ir 
pasaulinių kūrinių. Trys Albrechto Duere- 
rio piešiniai ir kėdės vakariniam vargonų 
koncertui. Pialpralšdus, svetimieji nuvedami 
į rūsį pažiūrėti Lietuvos kunigaikščių sar 
fcotagų, o jie karta turėjo ir Lenkijos ka
raliaus titulą. Miesto vaizdas tarp sodų 
ir parkų, kaštonų ir liepų alėjų yra gry
nas barokas. Draugiškas Pietų Vokietijos 
priminimas, vėjelis iš Italijos šiaurės miš
kuose.

Lietuva buvo paskutinis Europos kraš
tas priimti krikščionybę, kuri j|į pasiekė 
iš Lenkijos 1385 m. Perkūnas, griaustinio 
dievas, prarado savo galią ir šiandien tar
nauja tik kaip keiksmažodis. Beit katali
kybė ir pust ūksiančio metų rodo pilnius 
gyvybės žir.klus „pirmoje viso pasaulio 
ateistų valstybėje“. Gan ankštuose ir vis 
■besikeačiainčiuiose rėmuose — kantais ir 
govseta vadinamuose — ji vystosi priva
čiai. Ir tas vyksta šeimose ir visuomet pil 
rose bažnyčiose. Didžiausia dauguma visų 
lietuvių yra krikštyta ir krikštija savo 
vaikus. Tame ir komunistų partijos nariai 
nesudaro išimties. Daugiau kaip pusė jau 
nų porelių, po civilinės ceremonijos vedy
bų rūmuose, iranidia kelią pas kleboną. Slap 
tai paruošti ir išplatinti lapeliai inifoirmuo 
ja apie dažnus katalikų puolimus^ grasi
nimus, incidentas, diskriminaciją ir opo
ziciją. Valdžia seka ir spaudžia divasiški- 
jos „ekstremistus“. Lietuvoje nėra poli ti
nę jėga, ne taip kaip Lenkijoje. Žinom®, 
„lenkiškos sąlygos“ atsispindi. Gal dėl jų 
šiandien katalikai ir komunistai konsta
tuoja, kad reiktų sugyventi.

Vilniaus užsienių reikalų ministerijoje 
laikomasi vienos pažiūros: 30.000 lietuvių 
gyveno Lenkijoje ir neperlbėgo i Sol įdar
uose eiles. O ką galvoja 250.000 Lietu- 
vos lenkų apie savo neramius tautiečius? 
Oficialus atsakymas: „Jie laiko kirlšinto
jus kvailiais“. Pusiau oficialų atsakymą 
gaunama iš atviros, bet partijos linijai 
ištikimos inteligentijos: „Lenkija niekuo
met nebuvo pilnoj tvarkoj, taip ir dabar“. 
Gal ir geriau kad tas popiežius nesilanko 
Lietuvėj e. Su italu būtų daug paprasčiau. 
O dar ir lietuvis Vatikane yra įsivėlęs į 
■banko skandalą. Tai moteriai tas patvir-

tina jos įtarimus. Komentarai gatvėje yra 
santūrūs. Ar lenkų paivyzdys daugiau gąs
dina negu skatina?

Po antro karo kelios bangos lenkų iš
emigravo iš Lietuves, dauguma jų po Sta
lino mirties 1956 m. Inteligentai išvažia
vo, ūkininkai liko. Dabar jau naujos kar
tos priaugo, netik kolchozuose, bet ir pra
monėj ir įstaigose. Palyginti mažai lenkų 
priklauso partijai, bet padėtis yra visai 
z.itckia tarp 300.000 rusų, didžiausios ma
žumos Lietuvoje. Rusifikacija Lietuvoje 
yra mažiau pastebima negu kitur Pa'balty- 
je. Pagal paskutinį gyventojų surašymų 
1919 m. daugiau kaip 80% iš 3,4 milijonų 
respublikos gyventojų yra lietuviai. Skir
tingai nuo latvių ir estų jie išlaiko gerą 
gimimų skaičių ir puoselėja savo salniskui- 
to kilmės kalbą. Tuo tarpu Maskvoje ma
noma, kad lietuviai turėtų daugiau veikti 
rusiškumo platinime.

Tautiniai patsiipriešiniimai Lietuvoje yna 
daugiausiai pastebimi iš Skandinavijos ir 
tenykščių emigrantų organizacijų kartais 
išpučiami. Bet studento Romos KalalntcS 
susideginimas 1972, protestui prieš tauti- 

nių ir religinių tradicijų naikinimą, buvo 
faktas. Pareigūnai, kurie daro skirtumą 
tarp „sveiko patriotizmo“ ir „reakcionie
riško nacionalizmo“, teigia, kad jis buvo 
protiniai sutrikęs. Užsienio reikalų minis
terija paneigia, kad pernai yra buvę rim
tų riaušių po futbolo rungtynių. Tada jau 
nunirai tiktai dainavę paprastas lietuviš
kas dainias, iš džiaugsmo kad jų komanda 
užėmusi gerą vietą sovietų varžybose. Už
sieniečiams, kurie, lankydamiesi Lietuvo
je, gauna tik žvilgsnį užmesti ‘į uždraus
tą teritoriją, yra sunku spręsti, kaip initen 
šyviai kas įvyksta. Vilniuje ir buvusioj 
sostinėj Kamine, kurią galima dienos metu 
aplankyti su Inturisito palydovu, nėra jo
kių norimo ženklų: nėra šūkių ant sienų, 
mažai uniformų gatvėse, net, palyginus 
su Maskva, žymiai mažiau policininkų.

Lietuvių atmintyje istorija turi siaivo 
svorlį. Jis skiriasi niuo išlygintos soįvietų 
rašybos specialiose brošiūrose. Svarbiau
sia spraga liečia 1939 m. Hitlerfo-Staflinio 
paktą su priera'šu, kuris leido Sovietų 
Sąjungai „imtis ypatingų priemonių ap
saugojimui savo interesų Lietuvoje“. Jau 
tų metų spalio mėn. Lietuvos Vyriausybė 
turėjo pasiralšiyti gynimosi sutartį su Mark 
va. 1940 birželio mėn, įžygiavo sovietų 
kariuomenė. Po mėnesių, po greit suruolš- 
tų rinkimų, Lietuva prašėsi priimama į 
Tarybų Sąjungą. Tūkstančiai lietuvių pra
dėjo kelionę į Sibirą. Po metų Hitlerio in
vazija su jo specialistais. Beveik 200.000 
žydų buvo ištremta ir nužudyta karta su 
kitais „pažmogiais“. „Motinos“ pamink
las Vilniuje ta primena. Sovietų armija 
grąžo 1944 m. ir tebėra.

Lietuvos gyventojų sąraše vokiečiai ne
beminimi. Bet apie 15.000 žydų dar vra. 
Vilniuje, prie stoties, yra sinagoga. Na., 
hum Goldmann buvo Lietuvos pilietis, gi
męs Višneivo miestelyje, 1895.VII.10. Žydų 
pasaulio kongreso prezidento senelis, per 
nai ant Herzlkalno Jeruzalėje, palaidotas, 
buvo žydų bendruomenės teisėjas Vilniu
je. Tuo metu Vilnių net ir šiaurės Jeruza
le vadino.

Vilnius glaudžia seniausią TSRS univer 
sitetą. Išsivystęs iš jėzuitų kolegijos ir 
atidarytas 1579 m., jis rimtai šventė saivo 
400 m. jubiliejų. Universitetas, buvęs Kro 
kuvos konkurentas, yna rūpestingai res
tauruotas ir turi 17.000 studentų. Beveik 
visuose fakultetuose dėstoma lietuviškai. 
Tik teisę '-r mediciną reikia studijuoti ru
sų kalba. Atmosfera saulėtuose kiemuose 
yra rami. Visos durys atviros. Tarp audi
torijų ir koridoriuose daug „blue jeans“ 
ir kasų.

Vienam kieme viena lentelė mini poe
tą Adomą Mickevičių, kita čekos steigėją 
Feliksą Dzeržinislklį. „Geležinis Feliksas“, 
Leninio kovų draugas, lankė Vilniaus gim
naziją paskutiniais praeito šimtmečio me
tais. Kaune jis buvo aretuotas, bet grįžęs 
į Vilnių įrengė slaptą spaustuvę. Jclkiam 
kitam Vilniaus sūnui kiemo nėra. Czes
law Milosz, Nobelio premijos laureatais, 
čia praleido savo jaunystę ir rašo, kad 
, Yra gerai gimti mažam krašte, kur gam
ta dar turi žmoniškus matus ir kur kelios 
kalbos ir tikybos amžiais laikėsi viena ša(-

liti kites. Aš kalbu, apie Li etuvą, mitų ir 
poezijos 'kraštą. Mano šeima čia jau 16-me 
amžiuje įgyveno ir lenkiškai kalbėjo, taip 
kaip daug šeimų Suomijoj švediškai kal
ba ir Airijoj angliškai. Ir dėl to aš tapau 
lenkų, ne lietuvių rašytoju. Bet Lietuvos 
gamtovaizdis ir, 'galbūt, dvasia manęs1 nie 
kuomet neapleido. Taip pat yra gerai vai
kystėje klausytis lotyniškų liturgijos žo
džių, gimnazijoje versti Ovidijų ir gauti 
stiprų apmokymą Romos katalikų tikybo
je.“

Tikybos studijos dialbar galimos tik Kau 
ne, vienintelėje Lietuvos Kunigų semina
rijoje. Ji yra gale turgaus aikštės, už aukš 
tos mūro tvoros. Kadaise tai buvo mote
rų vienuolynas, šv. Bernardo ordino. Vie
nuolyno sodas yra keista idilija prie už
kaltais ir apleistos bažnyčios. Daržovių 
lysvės, braškės ir gėlės, pievelėje didelis 
kryžius ir sienics nišose šventųjų stovylos. 
Šv. Trejygės bažnyčia ten. buvo leista at
remontuoti. Nuo 1-mo rugsėjo ji viena 
tarnaus 'klierikams. Jų dabar yra 'apie 90. 
Po penkiamečio mclkslo 12 kunigų 29-to 
gegužės išėjo iš seminarijos.

Sode stovi ąžuolinis šv. Kazimieras, Jis 
yra tautos patronas. Ant jo bazės para
šas: „šv. Kazimierai, globok mūsų jauni
mą“. Valdžia turi kitas idealus ir jucs ar
šiai Stulmir, Vilniaus Kazimiero bažnyčia, 
baroko deimančiukas, yra paversta į ate
izmo muziejų. Tarp Gagarino ir Savicka- 
jos portretų mokytoja aiškina siavo kla
sei, kad kcsmonaultai „nerado Dievo dan
guje“. Lankytojas supažindinamas su vi
sais pasaulio kraštais ir jų religijomis, 
Lenkija yra katalikų kraštas. Afganista
nas islamiškas, Kinijoj gyvena lamaisltai 
ir Konfucijaus sekėjai. Trūksta tik sovietų 
Sąjungos — ir katalikiškos Lietuvos.

Nepaisant to didžiausia parodos dalis 
skiriama Lietuvos bažnyčios istorijai. Dva 
siiškija veikia kaip bernai ir padėjėjai fe
odalinių ponų — nuo kryžiuočių riterių, 
per lenkų bajorus iki nacių. Aiskiniam'ai, 
kad Pijus XI gerino santykius tarp Lie
tuve ir Vatikano ir 1926 m. padarė Lietu
vą nepriklausoma bažnyčios provincija. 
Vilniaus vyskupija betgi buvo ir toliau 
pri skaitoma prie Lenki jos. Suprask: po
piežių sprendimai visuomet buvo lenkų 
naudai ir Lietuvos žalai.

Dar 1940 m. Lietuvoje buvo Vatikano 
pasiuntinys ir veikė, kaip „aktyvius socia
lizmo ir komunizmo priešas“. Pokarės lai
kas yra keblus. Kai Tarybų Sąjunga „ėmiė 
si energingų žingsnių sutarti naują žmo
gų“, privilegijų nustojusi divaisišlkija rė
mė antitarybinius pialrtizanus. Pranciško
nai organizavo „nacionalistų gaujas“. 
Vienuolynai ir bažnyčios metais buvo Ikoint 
rarevoliucijcs lizdai. Tik 1952 vienas vys
kupais pripažino socialistinę tvarką ir pa
šaukė tikinčiuosius atlikti „pareigą tėvy
nei“. Tas reiškė, kad jie turėjo eiti į rin
kimus.

1959 m. yra žymūs ateizmo muziejuje. 
Popiežius Joniais XXIII baigė sąmokslą su 
pasaulio buržuazija ir pasuko link taiklaus 
sugyvėnimo su socialistine Europa. Pau
lius VI pagilino rytų politiką. Bet liko 
neišpręstų problemų. Vatikanas ir TSRS 
neturi diplomatinių santykių. Romia, kaip 
ir kiti Vakarų kraštai, nepripažįsta Paibal 
tijo okupacijos. Žiūrint į skilusią Vilniaus 
vyskupiją, kyla klausimas ar valstybės 
sienos karta yra (Bažnyčios sienics, kuris 
dar nėra sutvarkytas. Lietuvoj nėra po
piežiaus paskirtų ir valdžiai priimtinų 
vietinių vyskupų. Pažanga buvo padaryta 
pernai, kai Jonas Paulius II tyliai, bet 
ne be sovietų žinios, paskyrė du apašta
liškus ‘aidministratorius. Bet kol nebus di
desnio pajudėjimo, popiežiui nebus ‘įma
noma nuvažiuoti į Lietuvą kalino priva
čiam asmeniui, visai nekalbant apie apsi
lankymą valstybės galvos rolėje. Bet tam 
būtų gerų progų: ateinančiais metais1 Lie
tuvos katalikai švenčia 500-tais Šv. Kazi
miero mirties metines, o 1987 m, sueina 
600 metų nuo krikščionybės 'įvedimo, — 
baigia straipsnį vokiečių laikraštis.

LIETUVIAI IR PRUS U
Tokia antrašte FRANKFURTER ALL- 

GEMEINE ZEITUNG liepos mėn. 7 d'. iš
spausdino skaitytojo laišką redaktoriui. 
Laiško autorius Kurt Domalies rašo iš 
Mainnheimo:

„Dėl Jūsų straipsnio 18-to birželio nu
meryje apie „Mažą kraštą — Lietuvą ir 
popiežių“. Tikrai daugelio lietuvių atmin
tyje jų krašto istorija turi visai kitokią 
kryptį, tani skiriasi nuo dažnų oficialių 
reprezentacijų. Net literatūros istorijos ir 
politinės kultūros srityse galima pastebė
ti, kokioj įtampoj ši tauta turėjo gyventi. 
Šia dažnai primenamas lenkų poetas 
Adomas Mickevičius ir vienas Nobelio 
laureatas, kurio giminė gyveno Lietuvoje 
nuo 16-to šimtmečio, pats kalbėjo tik len
kiškai ir save laikė lenkų rašytoju, Tad 
nėra nuostabu, kad tas asmuo, kurį lietu
viai šiandien garbina kaipo jų pirmąją tau 
tiulį poetą, kuriam pagerbti Sovietų paš
tas išleido specialų ženklą („didžiajam 
klasiškam lietuvių literatai“), buvo prū
sų evangelikų kunigas. Kristijonas Dona- 
litiuls (1714,-1780) buvo Rytų Prūsijos Tol 
ninfkiemlo klebonu. Žymus lietuvių kalbos 
tyrinėtojas A. Senn sako, kad Donelaitis 
„iš literatūros isterinio talko buvo prūsų- 
voikiečių 18-to amžiaus kultūros vaisius, 1 kurio pagrinde buvo jo klasiškas graikų,- 
lotynų išmokslinimas“.

Tūkstančiai lietuvių ūkininkų ir bajorų

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
ABITŪROS (EGZAMINAI

Šiemr.tt Vasario 16-osios gimnazija tu
rėjo 10 abiturientų. Tai nemažas skaičius, 
turint cimeny, jog gimnazija nėra didelė. 
Mūsų abiturientai egzaminus laiko Wein- 
heimo vekiečių gimnazijoje kartu su 130- 
čia tos gimnazijos abiturientų. Kaip kiek
vienos privačias gimnazijos .abiturien
tams, mūsiškiams teko kiekvienam pasi
rinkti ir laikyti po aštuonis egzaminus žo
džiu, o žiemą turėjo laikyti po keturis eg 
zaminus raistu. Buvo egzaminuojama iš šių 
dalylkų: lietuvių kalbos ir literatūros, Lie
tuvos istorijos, geografijos, matematikos, 
religijos, anglų, rusų, lotynų ir vekiečių 
kalbų, chemijos, visuomenės mokslo, vi
suotinės istorijos, politikos ir biologijos. 
Saivo pasirinktais egzaminus turėjo moki
niai išlaikyti trijų dienų bėgyje, o tai, 
reikia pripažinti yra yra nemaža įtampa 
abiturientai.

Egzaminų komisijos pirmininkas skir
tas Weinheime vykstantiems egzaminams, 
jau prieš keletą mėnesių atvyko pas mus 
susižinoti, kaip čia vyksta pamokos, koks 
gimnazijos buvimo tikslas, kokios čia yra 
specifinės sąlygos. Gimnazijos direkto
rius p. A. Šmitas suteikė galimybę jam 
ir io kolegai apsilankyti pamokose, pain
formuoti apie lietuvių išeivijos padėtį, 
apie šios mokyklos, vienintelės lietuvių 
išeivijoje, tikslą ir uždavinius. Reikia pa
sakyti, jog tekios palyginti nedidelės mū
sų išeivijos rūpestis išlaikyti laisvame pa
saulyje savo gimnaziją padarė didelį įs
pūdi penui Haas, todėl egzaminų metu 
mūsų abiturientai jo asmenyje t urėjo 
draugą ir užtarėją. Visas tris dienas jis 
praleido stebėdamas vien mūsų abiturien 
tų egzaminavimą ir didžiai liūdėjo, kai 
du neišlaikė matematikos egzaminu.

Egzaminų baigimo konferencijoje pir
mininkas p. Haas išreiškė pagarbą mūsų 
mokyklai, giliai išlaikiusiai tautinę są
monę. Vėliau, Weinheimo gimnazijos sa
lėje, kur abiejų gimnazijų mokiniams tu
rėjo būti paskelbti egzaminų rezultatai, 
p. Haas pirma pristatė mūsų abiturientus. 
Jis sakė: „štai jūs turite savo tarpe lietu
vius abiturientas, iš Huettenifeldo, kurie 
laikė ne po vieną, o Po aštuonis egzamin
uos. Jūs galite suprasti, kokią pagarbą 
jie jaučia savo kilmei ir tautybei, jei ryž
tasi laikyti tokią abitūrą. „Šiuos žodžius 
palydėjo Weiniheimo gimnazijos abiturien 
tų ir mokytojų audringi plojimai.

Dar tą patį vakarą abiturientai uždegė 
gimnazijos parke laužą, kepė ant žarijų 
■dešreles ir dalijosi išgyventais įspūdžiais 
su kitais gimnazijos mokiniais.

šeštadienį, birželio 11 d., gimnazijoje 
buvo atšvęstos išleistuvės. įPrie gražiai 
papuoštų stalų rinkosi šventiškai apsiren
gę ir nusiteikę svečiai mokytojai, abitu- 
rienatų tėveliai ir gimnazijos mokiniai. 
Abiturientus sveikino Gimnazijos Kurato.- 
rijos pirm. kun. Bernatonis, direktorius 
p. Šmitas, klasės auklėtojas p. Weigeilis, 
viešnia iš Los Angeles ponia Petkuivienė, 
ev. kun F. Skėrys, Vokietijos LB vicepir
mininkė ponia Grodibergienė, ateitininkų 
vadovė ponia Šmitienė- Daimbriūnaitė, 
skautų vadovė ponia Leimkienė, o visų tė
velių vardu — ponia Pancerienė. šieme
tiniai dvyliktokai — busimieji abiturien
tai — taip pat kiekvienam išleistuvinin- 
kui atskirai skaitė linkėjimus, paipuošda- 
mi juos raudona rože. Visų abiturientų 
vardui už dovanas ir sveikinimus dėkojo 
Ingrida Pancerytė, geriausiai išlaikiusi 
egzaminus visoje gimnazijos istorijoje. 
Išleistuvės baigėsi parke prie laužo dai
nomis.

B. iLipšienė

KLAIDOS KAINA
Sunku suskaičiuoti, 'kiek įvairiose pa

saulio šalyse yra paminklų asilams. O 
štai jų artimiausi giminaičiai mulai kol 
kas tetari tik vieną antkapį prie amerikie 
čių karinių kapinių netoli Paryžiaus. Len 
teles užrašas skelbia: „Ramybė tavo pa
laikams neužmirštamoji Mege. Per savo 
gyvenimą ta ispyrei 2 generolams, 8 pul
kininkams, 17 kapitonų, 31 leitenantui, 
544 eiliniams ir... vienai vokiečių minai“.

šeimų 15-taim šimtmetyje pasitraukė į 
Vokiečių Ordino (vėliau Prūsų kunigaikš
tijos) teritoriją, bėgdami nuo lenkų aristo 
kratų valdžios, kurios spaudimas vis autgo 
■nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje 1385 
m. Tarp Kuršių Neringos ir Mozūrų eže
rų lietuviška dvasia buvo tokia stipri, kald 
ta sritis buvo vadinama „Disltrikt Litthau 
en“ ir vėliau iki 1945 — kaipo Gumbinės 
apskritis turėjo polralštę „Preussisch - Li- 
tauen“. Dėl to ir daug prūsų pavardžių 
yra lietuviškos kilmės.

Prūsų valstybė nedraudė nei kalbos nei 
papročių — ne taip, kaip rusai Didžiojoje 
Lietuvoje. Kunigai, kurie kartu ėjo ir mo- 
Ikytojų pareigas, turėjo sakyti pamoksius 
lietuviškai ir veirižkai. Karaliaučiaus ir 
Halle universitetuose buvo lietuviškos se
minarijos; vokiečių mokslininkai domėjo
si lietuvių kalba, jos senumu ir giminin
gumu sanskrito, lotynų ir graikų kalboms. 
Jie tuo išgelbėjo prūsų provincijos klebo
no kūrinius nuo užmigsimo. Jo lietuviški 
hegzametrai sukėlė nustebimą ir jis tapo 
pirmuoju lietuvių tautos poetu'.

LIETUVOJEir—
TRAKTORIŲ REMONTO (FABRIKAS 

GARLIAVOJE
Šalia Garliavos traktorių variklių re

monto dirbtuvių, dabar yna statomas stam 
aus .traktorių remonto fabrikas. Statybos 
sąmatinė vertė beveik aštuoni milijonai 
rublių.

Prie fabriko bus pastatytas 416 vietų 
bendrabutis ir fabriko darbininkų šei
moms skirtas gyvenamasis kvartalas, ku
riame galės apsigyventi puspenkto šimto 
šeimų.

Statybą stabdo medžiagų pristatymas, 
bet fabriką tikimasi paleisti ateinančių 
metų nudenli.

NESENSTANTI DUONA
Klaipėdos duonos kepykla pradėjo kep

ti nesenstančią duoną. Ji sterilizuota, su
dėta į hermetiškus polietileno maišelius 
ir kartono dėžutes. Ji turėtų nepakeisti 
savo savybių maždaug keturis mėnesius.

Ta duona yra gaminama jūreiviams ir 
žvejams, kurie ligšiol kepdavo duoną lai
vuose. Dabar, išpakuotas duonos kepalė
lius, jie turės pašildyti keletą imiinučiij 
aukštoje temperatūroje ir ji buls šviežia.

SPORTINIŲ FILMŲ FESTIVALIS
Šiemet Kaune įvyks sportinių filmų fes

tivalis, kuriam filmus prisius visos Sov, 
Sąjungoje esančios kino studijos. Bus pa
rodytos penkios vaidybinės ir apie 50 do
kumentinių juostų.

Lietuvos kino stadiją parodys tris fil
mus: Skrydis per Atlantą, Lituanikos spar 
nai ir Aukso karštligė.

VAGYSTĖS KAUNO LITEKSO 
FABRIKE

Kauno Litekso vilnos audimo fafciriCro 
direktorius Gintautas Remeika „priėmė“ 
i fabriką dirtiti J. Klusaitytę, kuri nedirbo, 
bet jos algą pasisavindavo pat direlkto- 
toriuis. Susitaręs su kitais tarnautojais, 
vogė vepalus ir darė kitas nusikaitimus.

Aukščiausio teismo baudžiamųjų bylų 
kolegija „nubaudė pagal įstatymą“ G. Re
meiką, V. Duiinską, O. Grabauskienę, A. 
Vilkelienę ir A. Milkevičių. TIESIĄ smul
kiau aprašo padarytus nusikaitimus, bet 
nenurodė bausmės dydį.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Akmenės rajono Černiachovskio kolūkio 
agronomas S. Julška raišo:

Praėjusį trečiadienį ūkyje gulėjo pen
kios tonos suskintų šiltnaminių agurkų. 
Prekybininkai jų nepriėmė. „Paguodė“, 
jog paims vėliau.

Neflegvai užaugintas derlius eina nie
kais. Kas atlygins nuostolius? Ar sutartis 
turi vykdyti tik žemdirbiai, o prekybinin
kų jos neliečia?

NETVARKA KAPINĖSE
Neseniai teko lankytis Kauno rajono 

Čekiškės (kapinėse. Gaila, bet čia nelįma,. 
tioma gražiai prižiūrėti kainų, paminklų. 
Aukštų medžių viršūnėse šimtai varnų, 
kovų, kuosų lizdų. Ilgiau čia pabūti geli 
nebent apsirengęs darbiniu kombinzonu. 
Nejau apylinkės Taryba neranda priemo
nių apginti kalnines nuo paukščių teiriši- 
rno?

A. Jocienė

Atsitikimas
LYDEKA, EŠERIUKAS IR 

...LAIDOTUVĖS
Panevėžyje, Kranto gatvelėje, stovi jiau- 

kus namelis. Jame įsikūrusi Suteikiu šei
ma. Jcs galva Vytautas dirba statybinin
ku Kupiškio rajono Adomynės kolūkyje, 
kiemelyje žaidžia du mažamečiai vaiku
čiai, laukiantys grįžtančio tėvelio. Laukė 
jo ir tą nelemtą gegužės vakarą...

Tą dieną V. Buteikiui ir jo bendradar
biui V. Voguliui darbo nebuvo — neatvy
ko trečiasis statybininkas. Ir vyrai sugal
vojo: eisime žuvauti, juolab kad Jara te
ka čia pat.

V. Buiteikis ir V. Vogulis čiupo 400 mst 
rų ilgio laidą, vieną jo galą užmetė ar.lt 
elektros lauko linijos, o kitą metė į upę. 
Po pirmojo metimo su gyvenimui atsisvei
kino lydeka ir ešeriukas. Mažcka! Antras 
metimas... Jis buvo lemtingas V. Buteį- 
kiui — jį elektra nutrenkė vietoje.

A. lOrintas
„VA“ korespondentas

LAIŠKAI REDAKCIJAI
„Sūduvos“ kolūkieltė S. Mikulskienė ra

šo VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO redakci
jai:

— Kur gauti polietileninės plėvelės šilt
namiams apdengti?

Ūkinių prekių parduotuvėse į šį klausi
mą atsako trumpai: „'baldų parduotuvė
je!“ Deja, baidų parduotuvėje jos taip 
pat nėra. Kapsuko rajone polietilenine 
plėvele prekiauja spekuliantai, imdami 
keliskar brangiau. Žinoma, jie nesako, iš 
kokios parduotuvės ar bazės ima šį „defi
citą“.

Ar negalima būtų taip sutvarkyti pre
kybą polietileno plėvele, kad ją gautų kol 
ūkiečiai auginantys ankstyvąsias daržo
ves? Kad šių prekių būtų galima įJigyti 
kaimo parduotuvėje?
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KALENDORIUS 1983 M.
VIL8J-3B. — Skautų ir jaunimo Stovykla

Liežuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

V1I.30 — Skautų laužas Lietuvių Sody
boje šeštadienį 3 vai. p.p.

VH.I4-31 d, — Duropoe Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augėburge, V. Vokietijoje.

VIH.29 — mokslo metų pradžia Vasario 
16d Gimniazlj oje, 
HiuertJtenfeM, VFR.

IX.1I. — D. Britanijos Lietuvių Liečia, Ci
vic Hall, North Street, Wolverhampton.

EUROPOS LIETUVIO ATOSTOGOS
Dėl spaustuvės personalo metinių atos

togų, Europos Lietuvis neišeis liepos 29 d. 
ir rugpjūčio 5 d.

TAUTINĖS PARAMOS įFONDUI 
AUKOJO

Derby skyrius — 20.00 sv.
P. -Grclkauskas — 10.00 sv.

E. Vainorienė ir Stašaitis — po 5.00 sv.
Dėkoja

T.P.F. Valdyba

AUKOS SPAUDAI
J. Paberžis — 11.50 s v.
Ilid. Meilius — 5 sv.
P. Vičas — 3 sv.
J.R. McTavis'h — 2.50 sv.
M. Ramonas — 1.50 sv.
Ačiū.

Londonas
IŠVYKA Į BRIGHTONĄ

Rugpjūčio 27 dieną, šeštadienį, Londono 
Sporto ir Soc. Mubas rengia išvyką į (pajū
ri — Brightoną.

Išvažiuojama niuo Lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčios 8.30 vai. ryto ir niuo klubo 
8.35 vai. ryto. Grįžtant, iš Brightono iš
vykstama 6 vai. valk.

Užsirašyti prašoma j-aiu dabar klube pas 
sekretorę Mariją Hoye-Kalinauškaitę, k-le 
bomijoje ir pas S. Kasparą sekma dieniais 
parapijos svetainėje.

Kelionė .ten ir atgal tik. 3.50 sv., užsi
mokama užsirašant.

J. ALKIS VYKSTA VOKIETIJON
DBLS pirm,. J. Alkis vyksta į Augsbur

gą, kur yna kviečiama Europos kralštų LB 
piTimi-nirJkų 'konferencija. Tuo pat laiku 
jis dalyvaus Europos Lietuviškų Studijų 
Savaitėje.

SERGA T. CESNICKAS
E.L. uotas skaitytojas Tadas česnickas 

susirgo ir paguldytas Londono Eaiingo li
goninėje.

Jam ir kitiems ligoniams Įmikime greit 
pasveikti.

Bradfordas
KLUBO (NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 24 d., sekmiadienį, šaukiamas 
„Vyčio“ klubo narių pusmetinis susirin
kamais.

Dienotvarkėje: klubo vaidybos praneši
mai ir numatom! reikalai.

Pradžia 2.30 vai. p.p.
Prašoma gausiai dalyvauti.

Klubo (valdyba

Vid. Anglija
MALDOS ŽYGIS

Jį už Lietuvą atlieka DBLK Bendrijos; 
liepos ,26 d. Ketteringe ir Corby, 29 d. Co
ventry ir Leamingtone, ruiglpiūčio 13 d. 
Glauceisiteryje ir Straude, o ruigp. 19 d. 
Peterborough.

Manchesteris 3
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 16 d. L.K.V.S-gos „Ramovės“ 

Manchesterio škyri-us surengė M. lietu
vių klube Dariaus ir Girėno minėjimą, į 
kurį prisirinko pilna klubo salė žmonių, 
atvykusių iš amt iJ ir toli.

Minėjimą atidarė ramovėnių sikyr. pirm.
K. Murauskas. Meninę dalį pravedė r. iždl. 
A. Jakimavičius.

Paskaitą skaitė mūsų dažnas paskaiti- 
■Undnlkas H. Vaineikis. Savo neilštęsitoje pa 
skaitoje lietuviškai ir angliškai nusakė 
mums ' nepatmirišitaimą mūsų drąsiųjų did
vyrių Dariaus ir Girėno ryžtą perskristi

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
si. 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.

Atlantą ir pasiekti Kauną; išryškino jų 
pasiektą pergalę ir tragišką skrydžio galą 
Soldino miške bei patirtas nuotaikiais prieš 
ir po skrydžio, Skeliami t įdomius faktas. 
Prelegentas pastebėjo ir tą faktą, kad jie 
išgarsino Lietuvos vardą visame pasau
lyje, o jų vardai liks amžinai įrašyti auk
sinėmis raidėmis tautos istorijoje, o taip 
mat ir pasaulinėje aviacijos istorijoje, nes 
prieis juos niekas kitas nenuškinido tokio 
didelio atstumo. Paskaita buvo iŠkUiausyta 
su įdomumu. Žuvę lakūnai pagerbti tylos 
valandėle.

Meninėje dalyje atvykusios iš Notting
ham© „Rūtos“ duotas — Brigita Masiliū- 
menė - Bishop ir Genovaitė Kučinskienė 
—padainavo 4 dainas: Myliu (Garbufls,. 
kis), Vinguriavo takelis (Vaitkevičius), šir 
dies daina (Mslkačyno) ir Piemenaitė (ž. 
B-iidiriūno). Jų pasirinktos dainos, gražus 
dainavimas ir graži laikysena visus ma
loniai nuteikė. Publikai plojant, jos suti
ko padainuoti dar vieną linksmą dainą. 
Manehestenyj'e moterų dueto senai nebu
vome girdėję.

Priedui Marcijonas Ramonas padeMa- 
mavo savo kūrybos eilėraštį Atlanto nuga 
lėtėjams. Nors eilėraščio vardas jau gir
dėtas, bet posmai išmarginti naujais žo
džiais, kas eilėraščiui duoda naujumo ir. 
šviežumo. Minėjimas baigtas suigiedant 
Lietuvos himną.

Tolimesnis visų pabendravimas vyko 
prie vaišių stalo ir ktabo bare, kurio me
tu buvo daug pakalbėta, linksmai padai
nuota ir pašokta.

E. žebeilienė ir D. Jelinškas skautų vaisa 
res stovyklai Sodybai pravedė pasisekusią 
rinkliavą, už ką- aukotojams nuoSindžiai 
dėkoja.

Ta pačia proga ramovėnų vaidyba nuo
širdžiai dėkoja H. Vaineikių! už įdomią pa 
skaitą, Nottihighamo „Rūtos“ dūlėtai, M. 
Ramonui ’iž deklamavimą, klubui už -pa
talpas ir paramą, šeimiininlkaims ir visiems 
atsilankiusiems, ir tiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie ’šio minėji
mo pasisekimo.

M. liet, klubo pirmininkas Vi. Berna
tavičius pralšė visų savo atsilankymu pa.- 
remti klubą, rengti minėjimus ir kitokius 
parengimus, nes nuo to priklauso klubo 
finansinis stovis ir tolimesnė klubo atei
tis. A. P-kis

Treliske
SERGA JB. PLETA

DBLS narys Baltrus Pieta sunkiai ser
ga ir paguldytas Royal iComwall Treliske, 
Truro Cornwall, ligoninėje. ’Jis vra „Eu
ropos Lietuvio“ skaitytojas.

St. -Surgautas

Lenkija
PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO
Liepos 17 d. sąskrydžio išvakarėse Len

kijos lietuviai gavo leidimą ilš Wroclawo 
vyskupijos kunigui Alfonsui Jurkevičiui 
atlaikyti mišias prie Dariaus-Girėno pa
minklo Pszczelndlke. Lenkų girininkas P. 
Niwiniski daug prisidėjo prie aplinkos a(P- 
vaikymo. Lenkijos parminki ų aps-aiuigos 

d-ja išleido 36 psl. knygelę ^Lietuvių la
kūnų paminklais“, kurioje aprašytas Da
riaus-Girėno skrydis ir jo tragiškas galas.

-Knygelė taikoma Lenkijoms turistams, 
kurie lankys istorinę vietą.

Vokietija
STUDIJŲ SAVAITĖ

30-joje Europos Lietuviškųjų Stadijų 
Savaitėje, ‘kuri šį mėnesį vyksta Auigsbur 
ge, užsirašė dalyvauti 110 žmonių. Be to 
dar bus apie '30 laisvų klausytojų.

SERGA J. GLEMŽA
Dideli karščiai, kurie pastaruoju, llaiku 

siautė Vak. Vokietijoje, neigiamai paveikė 
vyresnio amžiaus žmonių sveikatą. Tarp 
rimčiau susirgusių yra ir kooperatinin
kas -Jonas Glemža, buv. Pienocentro di
rektorius.

Jis gyvena Šva-rovalde ir neseniai atš
ventė savo 96 gimtadienį

NUMATYTI RENGINIAI
Liepos 24 — rugpjūčio 7 Lietuvių vai

kų stovykla Romuvoje.
Rugsėjo 17 lAnnalberge (Bonin-Bad Go- 

desberg) LB Bonn-Koelne apylinkė ir Lie
tuvių kultūros draugija ruošia Dariaus ir 
Girėno skrydžio sukakties minėjimą.

Skautiškuoju keliu
AUKOS (SKAUTŲ STOVYKLAI

Škotija
Malms visiems pažįstamas ir veiklusis 

Škotijos Lietuvių ir DBLS pirm-. Juozas 
Bliūldžius, prisi-ųsdamas aukų lapą, raišo: 
..jau gana senokai kai gavau jūsų laišką 
su prašymu paremti skautų ir jaunimo sto 
vykią, tad su šiuo laišku siunčiu čekį, su
moje 56.00 svarų.

Škotijos Lietuvių klubo Valdyba skyrė 
25 sv., DBLS Škotijos skyrius 10 sv., Mo
terų Draugija 5 sv., ir skautiškos idėjos 
aukotojai aukavo 16 sv. Viso 56.-00 sv.

Prašau perduoti mūsų Škotijos lietuvių 
Klubo Valdybos ir narių nuoširdžius svei
kinimus Skautų ir jaunimo stovyklauto
jams ir visiems skautų vadovams“. 
Aukotojai

J. Btiū'džius — 5 sv. Milašius, Z. Sled- 
ziauskas — po 2 sv. N. Stanikus, E. Davi
son, J. Cummings, J. Petravičius, G. Gus
taitis, J. Kašiponis, Pr. Dziddikas — po 1 
sv.

Škotijos Lietuvių klubo Valdybai, na
riams, DBLS Škotijos skyr. Vaidybai, na
riams, Moterų Draugijos Valdybai ir na
rėms ir skautiškos idėjo rėmėjams išreiš
kiamas nuoširdus, didelis skautiškas ačiū. 
Coventry

N.P. skautų stovyklai aukojo 14 sv. 
skautiškas ačiū

Stovyklos -Organizatoriai

Stovyklos uždarymo iškilmės
L.S. ir Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo 65-ių metų sukakties ir 34-os 
skautų stovyklos uždarymo iškilmės įvyks 
liepas 30 d., šeštadienį, 3 vai. po pietų 
Lietuvių Sodybos žaliojo beržynėlio kalne
lyje.

Kviečiame organizacijas, dvasiškius, 
rėmėjus, tėvelius, svečius ir jaunimą da
lyvauti iškilmėse ir stovykloisi paskutinia
me lauže.

Tamstų apsilankymas skautų stovykloje 
ir dalyvavimas iškilmėse suteiks mums 
jėgų ir stiprybės, o skiautauj-antis- jauni
mas už įvairiausią paramą ir globą steng
sis atsidėkoti lietuvių kalba ir dlaiinomiis. 
Laukiame visų ir sakome iki pasimatymo-!

Stovyklos Vadovybė

PAŠA ULYJK
— -K-remiius, viešai pareiškė, kaid Sov. 

Sąjunga remia Čado sukilėlius. Sukilėlių 
lyderį G. Ouedldie, TASS pavadino „Tau
tinės vienybės laikinosios vyriaiuisybės par 
miniinlku ir Čado tautinio išlaisvinimo 
fronto lyderiu“.

— Paryžiuje esančios Ekonominio 
bendradarbiavimo ir vystimosi organiza
cijos apskaičiavimui, i'š 24 pirmaujančių 
pasaulyje pramoninių valstybių, V. Vokie
tija ir D. Britanija šiuo metu daro geriau
sią progresą 'krašto gerovės kėlime. Bir
želio mėn. infliacija D. Britanijoje krito 
iki 3.7 pjroc.

— Po 9 mėn. -trukusių derybų, Graikija 
susitarė su JAV dėl amerikiečių karinių 
bazių ateities jos teritorijoje.

— Argentinos prekybos misija lankėsi 
Sovietų Sąjungoje.

— Nesibaigiantieji žiaurumai Uganldbje, 
verčia gyventojus 'bėgti iš krašto. Į Suda
ną kasdien atvyksta keli šimtai pabėgė
lių.

— Žaliosios Taikos organizacija planuo
ja siųsti saivo laivą 'į sovietų teritorinius 
vandenis trukdyti banginių medžiojimą.

— Sovietų žurnalas „Ogoniok“ pasmer
kė Maskvos j-aumimo šokių sales kaip ide
ologiniai netinkamas ir dekadentikas.

— Vietnamo remiamos Kampučijos- val
džios delegacija lankėsi Nikaragoj ir Ku
boj.

— IPer paskutiniuosius 3 metus, 800,000 
lenkų iSstojo iš Komunistų partijos. Iš 
36 mil. gyventojų, partijai priklauso -tik 
2.3 mil.

— Vokiečių spauda rašė, jog V. Vokie
tijos kancleris Kohl, būdamas Maskvoje, 
asmeniškai pralšė Andropovo sutikti pa
leisti Spandau kalėjime kalinamą 89 me
tų Rudolfą Hes-są. Andropovas gniežtali at
sisakė.

— Tailandu!, artimam. JAV sąjunginin
kui Azijoje, gresia pavojus iš Kampučijoj 
esančiųjų Vietnamo kariuomenės dalinių. 
Prez. Reaganias dialbar nutarė savo lapkri
čio mėn1. kai kurių Azijos kraštų vizitą 
prailginti ir apsilankyti Tailande.

— V. Vokietijos koalicinė vyriausybė 
priėmė -įstatymą, kuriuo smuliito naudoji
mas ir neklausymas policijas nurodymų 
netvarkingose demonstracijose bus laiko
mas kriminaliniu nusikaltimu,

ARMĖNŲ BOMBA PARYŽIUJE
Armėnų slaptoji orgalnlizaicija (kraštui iš

laisvinti susprogdino bombą Paryžiaus 
Orly aerodrome prie Turkijos oro linijos 
kiosko, šeši keleiviai buvo užmušti ir dau 
giau 60 sužeisti.

Armėnai neva protestuoja prieš tunikų 
žiaurumus ir žudynes Armėnijoje prieš 
daugelį metų.

RUSAI SUĖMĖ AMERIKIEČIUS
Sovietų karo laivas Beringo- sąsiauryje 

suėmė šešis amerikiečius ir vieną k-anadie 
tj, kurie tyrinėjo sovietų žvejų nelegalų 
banginių gaudymą. Sov. Sąjunga pažadė
jo suimtuosius paleisti, su sąlyga, kad ru
sams būtų atiduotas filmas, įkuriame už
fiksuotas nelegalius sovietų darbas.

Suimtieji buvo nuvežti į Sibiro uostą.

ITALIJOS TERORISTAI PAGROBĖ 
MERGAITĘ

-Liepols 20 d. popiežius paragino tūks
tančius maldininkų -melstis už 15 metų 
mergaitę Em-anuelą Orlandi, kurią pagro
bė teroristai. Ji yra Vatikano tarnautojo 
duktė.

Teroristai pranešė Vatikanui, kad jie 
nužudys mergaitę, jeigu iki liepos 20 die
nos nebus paleistas iš Italijos kalėj-imo 
Ali Agcai, nuteistas už pasikėsinimą į po
piežiaus gyvybę.

LIETUVOS ISTORIJA BRUKAMA Į 
KOMPAKTUOS RĖMUS

„Laisvės -Radijo“ tyrimo skyriaus biu
letenyje (1893.1V.12) išspausdintas Kęs
tučio Girniaus straipsnis apie varžtus, su 
kuriais susiduria rašantieji apie Lietuvos 
istoriją. Anot Girniaus, tautinis -sąjūdis 
Lietuvoje skundžiasi, kad valdžia mėgina 
apriboti Lietuvos istoriją kompartijos ir 
jos ideologinių pirmatakų istorija. įšils 
skundas ne be pagrindo. Iš visų -dizertaici- 
■jų istorinių mokslų kandidiaito laipsniui, 
aprobuotų 1971-1981 metų bėgyje, tik penik 
tadalis susijęs su Lietuvos istorija be są
sajos su komunizmu; 80% visų dizert-aici- 
jų nagrinėjo klausimus, susijusius su kOm 
partija ir Sovietų Sąjunga. Jau nuo 1977 
metų kamip-artija pradėjo vis -aiškiau rei
kalauti, kad istorikai -turėtų telktis lį Lie
tuvos „kolmunistinį“ laikmetį. To ypač 
įsakmiai pareikalauta iš E tn-ogirafinės 
draugijos. (Eltai)

PABALTIJO KLAUSIMAS ŠVEDUOS 
PARLAMENTE

B al-aindžio 18 d. Švedijos parlamente 
išsamiai pasisakyta Pabaltijo klausimu-. 
Užsienio reikalų minis-teris Lennart Botlst- 
roem atsakė į Nuosaikiųjų (konservato
rių) partijos atstovės Margarethos aff 
Ugglas jam. įteiktais Mausimus. Pareiškęs-, 
kad „rimta padėtis“ Pabaltijo respubliko
se pastaruoju metu dar pablogėjo, jis pa
brėžė, jog reikia pasmerkti „pilietinių tei
sių aktyvistų“ persėkiojimą Pabaltijo res
publikose ir reikalauti pilnos laisvės ko
mentuoti apie Helsinkio suta'rties laiky
mąsi. Bodstroelm paminėjo, kad Švedijos 
užsienio reikalų viceminisiteris, lankyda
masis -Maskvoje sausio mėnesį, iškėlė kai 
kuriuos su (Pabaltiju susijusius atvejus. Į 
atstovės aff Ugglas paklausimą ar Švedi
ja yna pasiruošusi iškelti pabaditiečių tei
sių pažeidinėjimus Jungtinių Tautų žmo
gaus Teisių Komitete, Bodstroem ats-akė 
teigiamai, .bet pridūrė, kad Švedija tame 
komitete, tėra stebėtoja. Jis pareiškė, kad 
Švedija nori glaudesnių ryšių su 'Pabalti
jo respublikctmis, ypač prekybos ir kultū
ros srityse. Užsienio reikalų min-isteris 
taip pat pripažino, kad Palbaltyje vedama 
-nusinlimo politika. Debatų metu, Marga
te th a a.-ff Uggll-as reikalavo užbaigti „ne
jaukią tylą“ Pabaltijo atžvilgiu. Jai pri
tarė ir Vidurio (liberalų) partijos atsto
vai. Kadangi debatų dalyviai beveik iš- 
imti-n'a-i kalbėjo apie padėtį Latvijoje ir 
Estijoje, reikėtų sustiprinti lietuviškos in- 
fonmacijos tiekimą Švedijos -vyriausybei, 
parlalmentui ir spaudai. (Elta)

LAIMINGAS TĖVAS
„Moterys tarsi pinigai, — tvirtina keni- 

jietis Alksantais Alkufcas Ogvela, — jų nie
kada nepakanka“. 61-erių metų Ogvela- tu 
ri 40 žmonių, (kurios jam pagimdė 200 vai
kų. Tačiau Ogvela vėl dairosi naujos žmo
nos ir taupo pinigus nuotakai išip-iiikiti. 
Žmonų išlaikymais Ogvelai nė kiek nekai
nuoja — jote savarankiškai tvarkosi, triūs 
uamos laukuose anba prekiaudamas, be to 
dar rūpinasi vaikų auklėjimu. Tėvas di
džiuojasi savo vaikais: 1 sūnus studijuo
ja Nairobio universitete 31 vaikas baigė 
-vidurinė mokyklą, daugiau kaip šimtinė 
lanko pradinę mokyklą. Ogvela visai neį
sižeidžia, jeigu kas drįsta suabejoti: ne
jaugi jis iš tikrųjų esąs visų dviejų šimtų 
vaikų tėvas. Svarbiausia, tvirtina Ogvela-, 
Ikad žmonos pripažįsta jį savo vaikų tėvu.

Atsiusta paminėti
Pasaulio lietuvis Nr. 6-7, 1983 m. bir- 

želis-diepa PLB Valdybos leid'žia-ma's mė
nesinis iliustruotas žum-ala-s. Redaktorius 
Bronius Nainys. Šiame numeryje 64 psl. 
Administracijos adresas: 5620 S. Clare
mont -Ave., Chicago, IL 60636 USA.

Karys Nr. 5, 1983 m. gegužės mėn. Pa
saulio Lietuvių Karių-Veteranų mėnesi
nis žurnalas. Red. Zigmas Raulinait-is. Ad 
iministracijos adresais: 341, Hbdgihliand 
Blvd., Brooklyn, NY 11207 USA. Metinė 
prenumerata 17 dol.

Elta-Press Lietuvių Informacijos italų 
kalba, -Nr. 5-6, 198’3 m. gegužiis-birždlis. 
Šiame numeryje: LKB Kronikos Nr. 57 
vertimas į italų kalbą. Viršelyje: Ikun. 
Alfonso Svarinsko portretas. Redaktorius 
V. Mincevičius., Rama-, via Casalmonferra 
to 33, 00182 Roma, Italy.

Elta Nr. 58, 1983 m. birželis. Lietuvių 
informacijos prancūzų kalba. Šiame nu
meryje 24 psll. Redaktorė B. Vens'kus, 17 
Avenue de la Tourelle, 94100 Parc Sait- 
Maur, France.

Elta Nr. 7, 1983 m. liepos mėn. Eltos in- 
fonmiabijų biuletenis anglų kalba, šialme 
numeryje 16 psl.

Laiškai lietuviams Nr. 6, 1983 nu bir- 
želis. Religinės ir tautinės kultūros žur
nalas. Leidžia Tėvai Jėzuitai. Redakto
rius — Juozas Vaišnys, S.J. Chicago IL 
USA.

PLB REIKALAI
NAUJAI IŠRINKTOJI (PLB VALDYBA

MYKOLAS D-RUNGA. Gimęs 1948 m. 
Vokietijoje. Studijavo filosofiją Chicaigos 
universitete ir Massachusetts Institute of 
Technology. Šiuo -metu dirba kaip Drau
go redldkicinio Stabo narys. Priklausė ar 
tebepriklauso Keleivio, Bridges, Lituanus, 
Metmenų irlk.it. periodinių leidinių red. 
kolektyvams. Baigęs Pedagoginį lituanfiislti 
kos institutą, nuo 1967 iki .1978 m. lit. mo
kyklų mokytojais C-hicagoje ir Bostone. 
PLJS Ryšių centro lituanistikos seminarų 
lektorius. Daugelio liet, visuomeninių bei 
komercinių dlraugijų steigėjas ar valdybų 
narys.

ALGIMANTAS GEČYS. Gim. 1933 m. 
Kaune. Baigęs inžinerijos mokslus- magist 
ro laipsniu Drexel universitete, šiuo me
tu yra- vyr. inžinierius Budld kompanijo
je. Studentavimo metu ėjo v ado vau j an- 
čias pareigas studentų ateitininkų ir Lie
tuvių Studentų sąjungoje. JAV LB veik
loje dalyvauja viris 30 metų, -tarpe eilės 
vadovaujamų pareigų ėjo JAV LB Krašto 
valdybos' pirmininko (176-1979) ir -Visuo
meninių reikalų tarybos pirmininko (1971- 
1980) pareigas.

BIRUTĖ JASAITIENĖ. -Gimė 1930 m. 
Tauragėje. Baigusi aukštesniuosius medi, 
cinos technologės-mikrobiologės mokslus-. 
Šiuo mieltu vadovauja Hyde Pairk Comimuni 
tv H-oslpital Čikagoje lalbonatOriljos m-ilk- 
robiologijos skyriui. Yra- JAV LB Tarybos 
.narė ir Prezidiumo sekretorė. BALFo di
rektore, Lietuvos Šiaulių tremtyje moterų 
vadovė, Jaunimo centro Čikagoje valdy
bos narė, Lithuanian -Press- Association 
narė.

VYTAUTAS Kamantas. Gilmė 1930 me
tais Šilutėje. Baigęs Cleveland© Sta-te uni
versitetą mechanikos inžinieriaus laipsniu-. 
Profesinį darbą dirba1 kaip vienas didėlės 
ligoninės direktorius. Skautininkas, Aka
deminio Skautų Sąjūdžio filisteris. Dirbęs 
lituanistinėse mokyklose, LB apylinkėse, 
JAV LB k-ralšto valdyboje ir taryboje, bu
vęs JAV LB Tarybos prezildliumo pirmi
ninkas, III-sos PLB valdybas1 vicepi-nmi- 
ninlkas, Jaunimo Kongresų rengėjas ir V- 
sios PL1B vaidybos pirmininkas.

RAIMUNDAS KUDUKIS. Gimęs 1939 
im. Kaune. Inžinerijos mokslus su magist
ro laipsnių baigė University of Akron., še. 
išis metus vadovavo Clevelatndo miesto 
kabineto Public -Utilities skyriui ir buvo 
specialus Sen-. William B. Saxlbe padėjė
jas. šiuo meta vadovauja savo inžineri
jos patarnavimų firmai Kudulkis & Schade 
Associates. Bendruomenės vadovas-, bu
vęs JAV LB Tarnybos Prezidiumo- Pirmi
ninku, šiuo metu yra- Garbės Teismo na
riu.

MILDA LENKAUSKIENĖ. Gimė. 1933 
m. Kaune. Chemijas mokslus bakalauro 
laipsniu baigė Munideleii kolegiją Čika
goje. Buvusi veikli jaunimo organizacijų 
— skautų, ateitininkų, stuld'enltų vadovė. 
1963 m. buvo pakviesta į PLB Vaidybą 
-sekretorės pareigom. 1968 m. išrinkta į 
St. Balrziduiko vadovaujamą PLB Valdybą 
jaunimo reikalams. Delšimt -metų yra Lie
tuvių Fondo Tarybos marė.

TOMAS REMEIK'IS. Gimęs 1934 m. 
Tauragės alps. Mokslus baigė Illinois Uni
versitete, įsigydamas Ph.D. laipsnį ilš po
litinių mokslų, šiuo meta yra Profesorius 
ir Politinių Mokslų Departamento vedė
jas Calulmet Kolegijoje, Hamimonid1, India
na. Paraižęs eilę mokslinių darbų, lįskai- 
taint Opposition to Soviet Rule in Lithua
nia, 1945-1980, ir devynias metines- knygas 
The Violations of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania. Ilgalaikis JAV LB 
KiraSto Valdybos Visuomeninių Reikalų 
Tarybols inarys-bendra-darbis. Skautas, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio filisteris.

SKELBIMAS
VASARVIETĖJE IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS
vienam ar dviem asmenims su pusryčiais.

Kaina — vieniam 10 sv., dviem — 16 sv.
Adresas:

Mr. V. Girėnas
22 Yarborouch Close
Godshill
Isle of Wight P030 3HS
Tel: 0983 89-281

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham© — liepos 24 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Rochdale — liepos 24 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — liepos 31 d., 12.30 vai.
Nottinghame — liepos 31 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leicesteryje — liepos 31 d., 14 vai-, švč. 

Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — rugpjūčio 7 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leamingtone Spa — ruigp. 7 d., 13.45 vai., 

šv Petre.
Coventryjc — rugip. 7 d., 16 vai., šv. EIz- 

įbėtoje.
Nottinghame — rugpjūčio 14 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Peterborough — rugpiūčio 14 d., 14,30 

vai., 325 Ealsitfield Rd., S.B.O. Vaitkevi
čių būstinėj. Kviečiami ir apylinkių tau 
tiečiai. Dalyvavimą pramelšti šeiminin
kams. Telef. 0733-41705.

Nottinghame — rugp. 15 d„ Žolinėje, 19 
vai., Židinyje.
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