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PASIRUOŠIMAI OTAVAI
Helsinkio susitarimų ekspertų komisijos 

posėdžiai žmogaus Teisių (Basket III) pa
dėčiai peržiūrėti prasidėjo Kanados sos
tinėje, Otavoje, balandžio 23 d. Pirmos 
dvi savaitės yra skirtos darbotvarkei ir 
taisyklėms. Formalus posėdžių atidary
mas įvyks gegužės 7 d. Spėjama, kad po
sėdžiai tęsis apie 4 savaites.

Posėdžių šeimininkai yra Kanados vy
riausybė, kurios užsienio reikalų minis
tras Joseph Clarke mano, jog svarbiau
sias tikslas yra, kad posėdžiuose dalyvau
tų visų 35 valstybių (8 komunistinių, 27 
Vakarų demokratijų) atstovai ir kad po
sėdžių eiga būtų konstruktyvi. Kanados 
delegacijai vadovaus ambasadorius Harry 
Jay, o sekretoriatui! — ambasadorius Ro
gers. Teisinis delegacijos patarėjas yra 
Martin Low, kuris yra nuolatinis Kanados 
valdžios patarėjas žmogaus teisių reika
lams.

Jau 1984 m. gruodžio 1 d. VLIKas su
sitarė su Kanados Liet. B-nės valdyba 
ir Pasaulio Liet. B-nės valdyba, kaip

ELTOS BIULETENIS NAUJAI 
IŠRINKTIEMS ATSTOVAMS IR 

SENATORIAMS
Eltos įstaiga Vašingtone išsiuntinėjo vi

siems naujai išrinktiems JAV atstovams 
ir senatoriams Eltos biuletenį anglų k. ir 
laišką, kuriame trumpai aprašoma Lietu
vos padėtis.

Viename iš padėkos laiškų Kalifornijos 
atstovas Robert K. Dornan rašo: „Aš esu 
labai dėkingas už informaciją apie įvykių 
raidą jūsų tėviškėje, nes Baltijos tautų 
likimas mane labai domina ir kelia rū
pestį“. Dabar Eltą anglų k. gauna visi 
435 atstovai ir 100 senatorių. Ypatingo
mis progomis (pvz., JAV Kongrese minint 
Vasario 16) atstovai ir senatoriai dažnai 
naudojasi Eltos biuleteniuose pateikiama 
informacija apie 'įvykius okupuotoje Lie
tuvoje.

Otavos posėdžiuose tinkamiausiai iškelti 
žmogaus teisių Lietuvoje klausimą ir in
formuoti delegatus apie padėtį Lietuvoje. 
Susitarimo išdavoje Lietuvos reikalus Ota
voje atstovaus Kanados Lietuvių Bendruo
menės v-bą, talkinant VLIKui ir Pasaulio 
Liet. B-nės valdybai.

Kovo 9 d. Toronte įvykusiame pasitari
me dalyvavo Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas adv. A. Bacevičius, 
vicepirm. adv. J. Kuraitė-Lasienė, VLIKo 
vicepirm. inž. L. Grinius, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vicepirm. inž. A. Ge
čys ir (dalį laiko) Kanados Liet. Ben
druomenės narys inž. J. Danys bei Kana
dos Latvlių Sąjungos vicepirm. ir septynių 
pavergtų tautų Kanadoje pirm. dr. L. Lu- 
kss. Pasitarimuose buvo peržvelgti KLB 
santykiai su Kanados vyriausybės atsto
vais, žmogaus teisių reikalų pristatymo 
planas ir sąlygos. VLIKas įteikė KLB per 
šimtą persekiojamų lietuvių biografijų 
rinkinį ir siūlomo memorandumo Kanados 
valdžiai projektą. Buvo susitarta dėl pa
pildomos medžiagos šaltinių ir pasidalyta 
atsakomybėmis.

Kanados pavergtųjų tautų komitetas yra 
išnuomavęs patalpas Chateau Laurier 
(priešais Palamento rūmus) viešbutyje, 
kuriose bus kiekvienos tautos parodos, da
lijama literatūra, vykdomi pokalbiai su 
ekspertų delegacijos nariais, spaudos ats
tovais ir kt. Mieste vyks pavergtų tautų 
demonstracijos, kurioms reikalingi daly
viai iš Kanados ir JAV gegužės 6-20 die
nomis. (Telefonai: JAV — 800-323-1776, 
Kanadoje — 800-261-6362).

Lygiagrečiai su Kanados pavergtų tau
tų komiteto programa, atskiri dalykai bus 
daromi Pabaltiečių Pasaulinės Santalkos 
vardu. Lietuvių atstovavimo reikalus Ota
voje tvaiko adv. J. Kuraitė-Lasienė. Ji 
bus Otavoje gegužės 5-13 dienomis.

Yra svarbu, kad žmogaus teisių pažei
dėme reikalai Lietuvoje taip pat būtų

pristatyti ir kitoms Helsinkio akto susita
rimų vyriausybėms, šiais reikalais rūpi
nasi VLIKas per kraštų atstovus ir lietu
vių bendruomenes.

Sekantis svarbus Lietuvai įvykis po 
š.m. gegužės 7 — birželio 17 d. žmogaus 
teisių ekspertų komisijos posėdžių Otavo
je, yra liepos 25-26 d. Pabaltiečių Pasau
linės Santalkos ruošiamas Sovietų Sąjun
gos teismas Kopenhagoje, ir liepos 26-31 d. 
įvyksianti Taikos ir Laisvės ekskursija 
Baltijos jūra, su sustojimais Helsinkyje ir 
Stockholme. Registracijos terminas šiems 
įvykiams yra balandžio 30 d.

(Elta)

DR. K. BOBELIO SVEIKINIMAS
DBLS metinio suvažiavimo proga, VLI 

Ko pirm. dr. Kazys Bobelis DBLS pirm. 
J. Alkiui atsiuntė šį sveikinimą (rašytas 
balandžio 4 d., gautas balandžio 17 ):

„Sveikindamas Jus ir suvažiavimo da
lyvius, norėčiau pabrėžti, kad Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos aktyvus ir 
nuoširdus reiškimasis okupuotos Lietuvos 
byloje yra didelės svarbos ir ypač reikš
mingas, 'įtaigojant D. Britanijos vyriausy
bę bei jos gyventojus teigiamu šios bylos 
įvertinimu, ir Jūsų pastangose, . siekiant 
Lietuvai nepriklausomybės.

VLIKo ir savo vardu siunčiu Jums nuo
širdžiausius linkėjimus ir toliau dirbti ir 
talkinti visomis jėgomis okupuotos Lietu
vos šviesesniam rytojui“.

Z. Brzezinskio „Jaltos ateitis“
„ELTA“ KRITIKUOJA BRZEZINSKĮ UŽ PABALTIJO IGNORAVIMĄ

LIETUVOS PARTIZANAI
KAIP KLASTOJAMA LIETUVOS POKARINĖ ISTORIJA

Londono lenkų dienraštis DZIENNIK 
POLSKI (IV.15) išspausdino savo nuolati
nio bendradarbio W. Sznarbachowskio 
straipsnį „Partizaninės kovos Lietuvoje 
1944-1952 metais“, kuriame sakoma, kad 
Maskvos potvarkiu Lietuvos komunistai 
klastoja antisovietinių partizanų kovų, 
vykusių ipokariniais metais, istoriją ir jų 
reikšmę.

Per paskutiniuosius dvejus metus so
vietų informacijos tarnybos Lietuvoje pra
dėjo plačią kampaniją, kurios tikslas yra 
pateikti visuomenei pokarinių partizani
nių kovų oficialų vaizdą, kaip reikalauja 
partijos linija. Pirmiausiai išpučiamas 
(prosovietinių) „liaudies gynėjų“, kovoju
sių prieš partizanus, .vaidmuo. Tam tiks
lui pastaruoju laiku Lietuvoje buvo išleis
tos trys knygos ir pagamintas pro
pagandinis filmas „Meilė ir išdavystė“.

Straipsnio autorius aiškina tos komu
nistų kampanijos tikslą. Jis sako, jog Lie
tuvos komunistų partijos CK pirmasis 
sekretorius Petras Griškevičius ir CK 
ideologinio skyriaus vedėjas Lionginas 
Šepetys buvo pasiūlę partijos CK plenu
mui 1982-83 m. patvirtinti, kad pirmųjų 
pokarinių metų Lietuvos istorija būtų 
rašoma tiksliai pagal partijos liniją ir kla
sių kovos principus. Kaip žinoma, duoti 
iš viršaus tokios rūšies patvarkymai yra 
privalomi visiems mokslininkams ir žur
nalistams. Tokiems partijos potvarkiams 
vykdyti progų netrūksta. Pirmiausia, tai 
įvairios sukaktys, tarp kurių praeitų me
tų rudenį buvo paminėta „Lietuvos liau
dies gynėjų“ organizacijos įsteigimo 40 
metų sukaktis.

Kelis metus buvusios antisovietinių 
partizanų kovos lietuviams buvo svarbiau
sias šio šimtmečio istorinis įvykis. Tai bu
vo lietuvių tautos protestas prieš sovietų 
smurtą ir jų santvarką, tuo pačiu panei
gimu komunistų tezės, kad lietuviai 
„džiaugsmingai sutiko“ savo valstybės 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. Partija ne
leidžia bet kam nepriklausomai tyrinėti tų 
laikų 'įvykius. Net rašytojams neleidžia
ma, kad jie savo kūryboje nutoltų nuo 
partijos linijos, kuri betgi laiks nuo laiko 
yra koreguojama. Išmirštant vyresniajai

kartai, kuri prisimena anuos laikus, par
tijai susidaro proga vaizduoti praeitį ko
munistams patogesniu būdu, o jaunes
nioji karta gali pakeitimo ir nepastebėti. 
Tokiu būdu klastojama ir iškreipiama is
torija.

Straipsnio autorius plačiai aprašo An
trojo pasaulinio karo eigą, kiek tai liečia 
Lietuvą: pirmoji sovietų okupacija, lie
tuvių masinės deportacijos, vokiečių oku
pacija ir lietuvių rezistencija. Pagaliau, 
1944 metais antroji sovietų okupacija ir 
partizaninės kovos, kurios tęsėsi iki 1952 
metų. Dar ir po to per porą metų vyko 
paskirų partizanų grupių naikinimas. Tai 
buvo laikai, kada dideliuose krašto plotuo
se dienomis šeimininkavo komunistai, o 
naktimis — partizanai.

Per aštuonerius kovų metus per partiza
nų būrius perėjo bent 30.000 vyrų. Didžio
ji jų dalis žuvo kovose, buvo išžudyta eg
zekucijose, ar buvo suimta ir ištremta. 
Civilių gyventojų žuvo apie 20.000, o su
imta, išvežta į stovyklas ar ištremta į Si
birą bei kitas Sov. Sąjungos sritis —- 
300.000. Taigi nukentėjo 15 nuošimčių vi
sų Lietuvos gyventojų.

Partizaninis karas Lietuvoje buvo labai 
žiaurus abiems pusėms. 1960 metais tru
putį sušvelnėjus cenzūrai, partizanų ko
vos tapo rašytojams svarbiausioji tema, 
nors jų raštuose viskas buvo vaizduoja
ma kaip reikalavo partija. Vėliau partiza
nai gavo kiek žmoniškesnį veidą.

Lietuvos partizaninis judėįimas, kaip 
tvirtina straipsnio autorius, užginčija ofi
cialią komunistų propagandą, kuri sako, 
jog Lietuva prisijungė prie Sov. Sąjungos 
savo noru. Suklastotos yra ir kitos trys 
komunistų tezės: pirma, kad partizanus 
likvidavo ne sovietų karinės pajėgos, bet 
pačių lietuvių „savanoriški liaudies gynė
jai“. Antra, kad partizaniniam judėjimui 
vadovavo „fašistų ir amerikoniško impe
rializmo agentai“, ir trečia, kad partiza
nai buvo paprasti teroristai, betiksliai žu
dę nekaltus žmones.

Tokios yra dabar Lietuvoje išleidžiamų 
knygų pagrindinės tezės. Tomis knygomis 
yra nuodijamos lietuvių jaunosios kartos 
sielos.

Žurnalo Foreign Affairs 1984 m. žiemos 
numeryje pasirodė buvusio Carterio ad
ministracijos nario Zbigniewo Brzezinskio 
straipsnis „Jaltos ateitis“, kuriame jis Va
karų vyriausybėms siūlo atmesti Jaltą ir 
vėl palaipsniui, taikingai „suvienyti“ Eu
ropą, garantuojant dabartines Sovietų Są
jungos sienas. Pabaltijis straipsnyje nemi
nimas. Į šį straipsnį Eltos biuletenis 1985 
m. vasario numeryje reagavo kritišku ko
mentaru.

Jei, kaip skelbia Brzezinskis, laisvės ir 
žmogaus teisių sąvokos yra nedalijamos, 
ii jei visi europiečiai turi teisę laisvai ap
sispręsti — klausia Elta — kaip tai gali
ma suderinti su dabartinių Sovietų Są
jungos sienų neliečiamumu? Skelbiantie
ji „atstatytos Europos“ ir „laisvės“ 
idealus negali nustumti ‘į užmarštį 
trijų Europos šalių — Lietuvos, Latvijos 
ii- Estijos.

Brzezinskis reikalauja, kad Sovietų Są
junga pasitrauktų iš Lenkijos ar Čekoslo
vakijos, bet iš jo straipsnio susidaro įspū
dis, kad Baltijos Šalis įis palieka Mask
vai. Elta jam primena, kad „sovietinė im
perija turi tokią pačią teisę valdyti Len
kiją kaip ir Lietuvą. Tarptautinės teisės 
akimis žiūrint ar žvelgiant iš europinio so
lidarumo perspektyvos, Stalino-Hitlerio 
paktu užantspauduota ir Kremliaus įvyk
dyta Lietuvos okupacija yra nedaugiau 
teisėta kaip Čekoslovakijos padalijimas ir 
okupacija 1938-ais metais.“

Eltos straipsnis pabrėžia, kad Baltijos 
šalių negalima išjungti iŠ ateities Europos 
vizijos: „JAV ir daugelis kitų šalių atsisa
ko pripažinti neteisėtą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užgrobimą.“ Vis daugiau Euro
pos parlamento ir Europos Tarybos ats
tovų pasisako už laisvą Baltijos tautų ap
sisprendimą: tiems atstovams baltiečiai 
nėra „sovietinė liaudis“, bet europiečiai, 
su kuriais juos sieja abipusio solidarumo 
įsipareigojimas. Popiežius Jonas Paulius 
II-sis nepaliko jokios abejonės, kad Lietu
va yra integrali jo skelbiamos Europos 
„dvasinės vienybės“ dalis. Lenkų „Solida
rumas“ ir kiti už žmogaus ir tautų teises 
kovojantys rytų-vidurio Europos tautų 
sąjūdžiai remia baltiečių teisę į savaran
kišką gyvensimą.

Savo straipsnyje Brzezinskis rašo, kad 
laisvesnė rytų-vidurio Europa sutampa 
su „sovietinių žmonių“ interesais. Eltos 
biuletenis pareiškia, kad lietuviai, latviai 
ir estai nėra „sovietiniai žmonės“. Tas ter
minas, anot Eltos, yra „Maskvos sulipdyta 
bereikšmė abstrakcija, kurią be perstojo 
kartojant norima 'įtaigauti, jog egzistuoja

„viena ir nedalijama sovietinė tauta“. Lie
tuva, Latvija ir Estija tebėra okupuotos 
tautos, prievarta laikomos daugiatautėje 
imperijoje; jų interesai skirtingi nuo Mas
kvos.“

Tiems, kurie norėtų nurašyti Pabaltijo 
tautas, nes jos „mažos“ ir todėl jas, esą, 
galima ignoruoti, Eltos biuletenis pacituo
ja čekų rašytojo Milano Kunderos posakį, 
kad „Prancūzija ir Vokietija“ bus netru
kus įtrauktos į „mažų ir lengvai nurašo
mų tautų sąrašą“. Pasak Kunderos, „di
džiausia neteisybė yra ne smurtas, o už
marštis“. Elta tvirtina, kad nepaisant vis 
dar pasigirstančių balsų, kad Baltijos ša
lis reikėtų atiduoti Maskvai, jas šiuo me
tu vis dažniau prlisimena pasaulio vyriau
sybės ir viešoji nuomonė. (Elta)

PREZ. REAGANAS ATVYKS 
EUROPON

Antrojo pasaulinio karo pabaigos 40 
metų sukakties iškilmėms š.m. gegužės 
mėnesį Europon atvyks JAV prezidentas 
Reaganas.

PUOLIMAI PRIEŠ SIONIZMĄ 
LIETUVOS SPAUDOJE

Okupuotos Lietuvos spaudoje nesiliauja 
puolimai prieš „sionistus“ ir „sionizmą“. 
Sovietiniame kontekste tie terminai turi 
aiškų antisemitinį atspalvį.

Pernai išspausdintoje knygoje Iliuzijos 
ir tikrovė (Vilnius, „Mintis“, p.p. 58-59), 
Genrikas Zimanas kaltina sionistus už tai, 
kad į sovietinių partizanų eiles iš getų „ne
išėjo potencialūs kovotojai.“ Esą, sionistų 
„havlagos“ taktika pasireiškė visišku pa
syvumu, o „pasyvius žmones hitlerinin
kams tikrai buvo lengviau žudyti“. Tin
kamą „kovos ir garbės kelią“ geto kali
niams nurodžiusi komunistų partija.

Zimanas puola Izraelyje gyvenančius 
„šmeižikus“, tarp kurių „vienas iš žy
miausių yra Dovas Levinas", kuris, esą 
„pats turėtų būti dėkingas partizanams 
už tai, kad liko gyvas“. Savo veikale Le
vinas „šmeižia Lietuvos partizanus, kal
tina juos, kad jie nepriimdavo pabėgėlių 
iš getų, reikalavo iš jų tiekti ginklus“ (Le
vinas dirba Jeruzalės Hebrajų Universi
teto Dabarties žydijos Institute).

LENKAI APIE BALTIJOS 
TRIBUNOLĄ

Londono lenkų savaitraštis TYDZIEN 
(IV.20) pirmame puslapyje išspausdino 
A.J. Chileckio straipsnį apie baltiečių iš
eivių rengiamą „Baltijos Tribunolą“, kuris 
'įvyks š.m. liepos 23-25 dienomis Kopen
hagoje. Plačiai aprašęs pasiruošimo dar
bus ir paminėjęs po „Tribunolo“ įvyk
siančią baltiečių jaunimo ekskursiją į Bal
tijos jūrą, straipsnio autorius sako, kad 
„Tribunolo“ tikslas yra atkreipti pasau
lio dėmesį i Baltijos respublikų likimą. 
Visuomenė bus painformuota apie žmo
gaus teisių pažeidimus, vykstančius sovie
tų okupuotose Estijos, Latvijos ir Lietu
vos respublikose.

Straipsnio pabaigoje autorius klausia: 
„Kada Lenkijos išeiviai suruoš panašų 
Tribunolą?“

PAŠALINO SOVIETŲ ŠNIPUS
Britai liepė išsikraustyti penkiems So

vietų pareigūnams Londone: O. Losui, V. 
Grigorovui, kpt. V. Zaikinui, pik. Ifn. V. 
Čerkasovui ir O. Belaventsevui.

Jie užsiiminėjo veikla, kuri nesuderina
ma su jų oficialiomis pareigomis, t.y. šni
pinėjo.

Užtat sovietai įsakė palikti Maskvą 
trims britų diplomatams.

Sovietų ambasadoje Londone dirba 42 
pareigūnai, kurie yra įrašyti 'į diploma
tinius sąrašus. Kitose įstaigose Londone 
dirba dar per 100 sovietų piliečių.

PAPEIKIMAS BBC TARNYBAI
Britų Radijo ir Televizijos direkcija at

siprašė Westminsterio Arkivyskupą kardi
nolą Hume, kad šių metų Velykų pirmą 
dieną BBC televizija „per klaidą“ ne
transliavo Popiežiaus „Urbi et Orbi“ kal
bos ir jo sveikinimų, kaip tai buvo daro
ma per paskutinius 30 metų. BBC direkci
ja pareiškė papeikimą atsakingiems pa
reigūnams ir pažadėjo ateinančiais me
tais iškilmes transliuoti.

LIETUVOJE
Lietuvos kelininkai Sibire

Tiumenės srityje, Kogalyme, įsikūrusi 
Lietuvos automobilių transporto ir plen
tų ministerijos dvyliktoji kelių statybos 
valdyba. Lietuvos kelininkai per Sibiro 
tundros pelkes tiesia kelią, šalia eina naf
totiekio ir dujotiekio trasa. Kartu dirba 
Estijos, Latvijos ir kitų respublikų keli
ninkai.

Naujas dviratis
Netrukus Šiaulių „Vairo“ dviračių ir va

riklių gamykla gamins jau keturių rūšių 
dviračius. Be „Ereliukų“, „Kregždučių“ ir 
„Ventų“ dar prisidės nauja — „Ramby- 
nas“. šiemet tokių dviračių bus pagamin
ta 386 tūkstančiai.
Darbšti melžėja

Biržų rajono „Gintaro“ kolūkio Dam- 
bliūnų karvidėse jau 23 metus melžia kar
ves Ona Gailiūnienė. Pernai iš kiekvienos 
karvės ji primelžė po 4219 kg pieno, šie
met įsipareigojo gauti po 4234 kg. Jai su
teiktas gyvulininkystės meistrės vardas, 
apdovanota Darbo šlovės III laipsnio or
dinu.
Bauda už girtavimą

„Tiesoje“ rašė, kad Telšių gyventojas 
Kazys Ramša dažnai keitė darbavietes ir 
girtavo su nepilnamečiais.

Telšių rajono vidaus reikalų skyriaus 
viršininkas I. Glatkinas pranešė, kad Ka
zio Ramšos elgesį svarstė nepilnamečių 
reikalų komisija ir už nepilnamečių įtrau
kimą į girtavimą nubaudė jį 30 rublių 
bauda.
Skundikė

„Valstiečių laikraštyje" G. Zenulytė ra 
šė:

Daubarų fermos žmonės ilgai suko gal
vas, kas laikraščiui papasakojo apie jų 
vedėjo „darbelius“. Ir kad dažnai užgeria, 
ir kad veislinę telyčią ant savo nykštukės 
išsikeitė, ir dar daug kitų. Kad vedėją iš
grūdo lauk — labai gerai, nebeįmanoma 
buvo su juo dirbti.Bet vis dėlto — kas pra
nešė?

Ir pagaliau nusprendė: Visbarienės dar 
bas. Labai jau darbšti, stropi, komunistė.

Jauna melžėja iš pradžių ir nesuprato, 
kodėl taip persimainė jos darbo draugės. 
Vos tik ji ateina — visos kalbos nutyla, 
pakampėmis — šu-šu-šu. Pagaliau drąsiau 
šioji tiesiai metė: skundikė.

— Ką aš apskundžiau? — bandė teisin
tis Vizbarienė. — Taip, partiniame susi
rinkime pasakiau viską, ką visos matėme 
ir žinojome. Juk tai viso ūkio, mūsų pa
čių labui.

— Vis tiek skundikė. Tegul valdžia žiū 
ri, kas ką daro, ne tavo, paprastos melžė
jos, reikalas liežuvį kišti. Dar nežinia, 
kaip nauja vedėja pašokdins. Anas, akis 
užsipylęs, bent prie mūsų darbo nekibda- 
vo...
Valgyklos ūkiuose

Zarasų rajone atidaryta dar viena nauja 
valgykla. Dabar visi rajono ūkiai turi sa
vo valgyklas, kurias aptarnauja daugiau 
kaip 300 visuomeninio maitinimo darbuo
tojų.

NAUJI DIAKONAI
Nuo balandžio 13 d. Lietuvos Bažnyčia 

yra praturtėjusi keturiolika naujų diako
nų. Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
talinis administratorius arkivyskupas 
Liudvikas Povilonis Kauno arkikatedroje- 
bazilikoje diakonato šventimus suteikė 
keturiolikai jaunų vyrų, šiemet bebaigian
čių ketvirtąjį tarpdiecezinės Kauno Kuni
gų seminarijos kursą. Kitiems septyniems 
to paties kurso auklėtiniams diakonato 
šventimai bus suteikti rudenį. Diakonatas 
yra svarbus žingsnis į kunigystę. Šių me
tų diakonai už vienerių metų, 86-tų metų 
pavasarį, galės priimti kunigystės šventi
mus. Susipažinkime su naujaisiais Lietu
vos vyskupijoms pašventintais diakonais:

Jonas Bagdonas, Vitas Kaknevičius ir 
Romualdas Ramašauskas — paskirti Kau
no arkivyskupijai; Deimantas Brogys — 
Vilkaviškio vyskupijai; Stanislovas Idze- 
lis, Henrikas Naumovičius ir Gintaras Pe
tronis — Vilniaus arkivyskupijai; Edmun
das Atkočiūnas ir Saulius Bytautas — Tel
šių vyskupijai; Saulius Filipavičius, Ri
mantas Letkauskas ir Eugenijus Staleron- 
ka — Panevėžio vyskupijai; Boleslovas 
Jonauskas ir Juozas Kaminskas — Kaišia
dorių vyskupijai.

1
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GRIGALIUS XIII
BAŽNYČIOS ATNAUJINIMO POPIEŽIUS 

MININT JO MIRTIES 400-TĄSIAS METINES

„Balandžio 10 dieną 19 valandą nelauk
tai mirė popiežius Grigalius XIII, sako
ma, nuo kataro“ — taip įrašė 'į savo die
noraštį kadaise mirusiajam tarnavęs Ro
mos didikas Lėlis Della Valle. Taip vie
ną prasidedančio pavasario dieną, lygiai 
prieš 400 metų, užbaigė savo žemiškąją ke
lionę vienas iš įžymiausių katalikiškojo 
atsinaujinimo popiežių. Jo plačiai išsiša
kojusi, visą Bažnyčią apimanti veikla net 
keliais atvejais pasiekė ir Lietuvą.

Ugo Boncompagni -— taip jis vadinosi, 
prieš tapdamas popiežium — gimė 1502 
m. Bolonijos prekybininko šeimoje. Savo 
mieste jis studijavo teisę ir po to ją dėstė 
garsiajame to miesto, t.y., Bolonijos uni
versitete. Vėliau perėjo į bažnytinę tarny
bą popiežiaus kurijoje. Dalyvavo Triden- 
to visuotiniame susirinkime. Ypač pasku
tiniame jo periode jis, kaip geras bažny
tinės teisės žinovas, daug padėjo tiksliai 
suformuluoti svarbiuosius reformos de
kretus. Po susirinkimo buvo pakeltas į 
kardinolus ir 1572 m. pavasat’į išrinktas 
popiežium. Tuomet jam buvo jau 70 metų, 
bet gera sveikata leido valdyti Bažnyčią 
dar beveik 13 metų. Buvo mažakalbis, bet 
nuoširdus, išmintingas, o ypač geraširdis; 
visiems geras, siekiąs ne konflikto, o su
sitarimo, valdąs švelniai ir atlaidžiai. Dėl 
savo gerumo, deja, neišvengė tarp patarė
jų įsimaišiusių prisiplakėlių, pataikūnų, 
tarp pareigūnų — savanaudžių, nevykėlių. 
Bažnyčiai priklausančiose valdose Italijo
je vis labiau siautėjo vagys, plėšikai, 
žmogžudžiai. Šia netvarka skundžiasi ir 
minėtasis Lėlis Della Valle, nors šiaip jis 
negaili popiežiui pagyrimo žodžių: „...di
džiai geraširdis... Dievas jo tepasigaili, 
kaip jis buvo visiems gailestingas...“

Grigalius XIII visur skatino ir palaikė 
Bažnyčios atnaujinimą, Tridento susirinki 
mo nutarimų vykdymą, šioje veikloje jam 
didelę paramų teikė neseniai 'įsisteigusios 
vienuolijos: jėzuitai, teatinai, oratorijonai, 
kapucinai. Plačiu mastu kėlė katalikų tar
pe švietimą ir mokslą: steigė universitetus 
ir teikė jiems visuotines privilegijas, kū
rė mokslus einantiems jaunuoliams kole
gijas, seminarijas. Jėzuitų vadovaujamam 
universitetui Romoje pastatydino didingus 
rūmus, kurie dar ir šiandien imponuoja 
savo monumentalumu. Taip popiežius ta
po antruoju fundatorium universiteto, ku
ris dėl to ir vadinamas „Universitas Gre- 
goriana". Tame pačiame Romos mieste 
jis įsteigė ir dosniai šelpė anglų, vengrų, 
graikų, armėnų, maronitų kolegijas; pa
rūpino stambią dotaciją vokiečių kolegi
jai (Collegium Germanicum) ir taip už
tikrino jai saugią ateitį. Grigaliaus XIII 
rūpesčiu bei lėšomis buvo įsteigtos ir iš

laikomos įvairiuose kraštuose popiežiaus 
seminarijos, skirtos paruošti jaunuolius 
apaštališkam darbui šalyse, kuriose vy
ravo klaidatikiai, kur buvo silpna katali
kybė. Be to, visas civilizuotasis pasaulis 
šiandien vartoja vadinamąjį Grigaliaus 
kalendorių, kurio paruošimu rūpinosi ir 
kurį 1582 metais viešai paskelbė mūsų 
čia prisimenamas popiežius.

Grigaliaus XIII pastangos labiau su
jungti krikščionių pajėgas, kad galėtų sėk
mingiau priešintis grasantiems pavojams, 
nedavė tų vaisių, kurių jis pats ir daugelis 
su juo tikėjosi. Viltys sudaryti didelę ly
gą prieš turkus neišsipildė: nepavyko pa
traukti į Romos pusę nei Rusijos, nei Šve
dijos. Tiktai didino susierzinimą Prancū
zijos karaliaus Henriko III kovos su hu
genotais ir Baltramiejaus naktis, taip pat 
ir airių sukilimas bei ispanų ginklavima- 
sis prieš Anglijos karalienę Elžbietą. Ge
riau sekėsi Lenkijoje ir Lietuvoje, kur pa
vyko lemiamai sustiprinti ir atnaujinti ka
talikybę.

Su Grigaliaus XIII vardu yra susiję jo 
trys Lietuvos naudai atlikti veiksmai: 1) 
Vilniaus jėzuitų kolegijai universiteto tei
sių suteikimas, 2) popiežiaus seminarijos 
Vilniuje įsteigimas ir 3) Vilniaus vysku
po Jurgio Radvilo į kardinolus pakėlimas. 
Visa tai, o ypač universiteto sėkminga 
veikla, nemažai paveikė mūsų krašto dva
sinį, mokslinį, kultūrinį ir taip pat me
džiaginį vystymąsi per sekančius šimtme
čius iki pat mūsų laikų. Užtat verta mums 
su dėkingumu ir pagarba prisiminti tą 
reikšmingą popiežių jo mirties 400-siose 
metinėse.

Paulius Rabikauskas

MIRĖ P. ŽILIONIS

Kovo 31 dieną New Yorke po sunkios 
operacijos mirė teisininkas ir diplomatas 
Petras Žilionis, 78-nerių metų amžiaus. 
Buvo gimęs Šilavoto kaime Suvalkijoje, 
gimnaziją baigė Marijampolėje, gavęs val
stybinę stipendiją politinius mokslus ir 
tarptautinę teisę studijavo Paryžiuje. Su
grįžęs į Lietuvą įstojo į diplomatinę tar
nybą, kurioje iki Antrojo pasaulinio karo 
pradžios ėjo įvairias pareigas Užsienio 
reikalų ministerijoje ir užsienio kraštuose. 
Dėstė diplomatinę istoriją aukštuosiuose 
karininkų kursuose. Karui baigiantis, so
vietams antrą kartą artėjant prie Lietu
vos, Petras Žilionis pasitraukė 'į Vakarus, 
kur tuoj įsijungė į lietuvių visuomeninę 
veiklą ir į spaudos darbų. Nuo 1951 metų 
pastoviai gyveno New Yorke ir dirbo Ford 
hamo universiteto bibliotekoje.

Lietuviai
pasaulyje

BRONIUS VENCLOVA AMERIKOJE
Amerikon jau atvyko pabėgęs Sovietų 

atstovybės Konge diplomatas, istorikas, 
kalbininkas Bronius Venclova, 30 metų, 
dirbęs kaip prancūzų kalbos vertėjas. Jam 
suteiktas politinis prieglobstis.

P. JURKAUS DARBŲ PARODA
Pauliaus Jurkaus, dailininko, rašytojo 

ir žurnalisto, kūrybos darbų paroda bus 
šių metų pabaigoje Niujorke. Parodoje 
bus jo grafikos ir tapybos kūriniai, kny
gos su jo pieštais viršeliais. P. Jurkus dir
ba „Darbininko“ redakcijoje.

NAUJA JAUNIMO CENTRO 
PIRMININKĖ

Salomėja Endrijonienė išrinkta nauja 
Chicagos Jaunimo centro valdybos pir
mininke — direktore, šias pareigas ji pe
rims iš Irenos Kriaučeliūnienės, kuri cen
trui vadovavo penkerius metus.

NAUJA V. VOLERTO KNYGA
Lietuviškos knygos klubas Čikagoje iš

leido naują Vytauto Volerto romaną „Jau
čio ragai“. 262 psl. Kaina 8 dol.

Atsiusta paminėti
ŠVENTASIS PRINCAS. Anatolijus Kai

rys. Penkių veiksmų religinė drama. Pro
logas ir epilogas. 112 psl. Išleido šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukaktuvių komi
tetas. Spausdino „Draugo“ spaustuvė. Kai
na 5 dol. Iliustravo dail. Ada Sutkuvienė.

Leidėjas reiškia giliai širdingą padėką 
visiems, lėšomis ir darbu padėjusiems, 
Los Angeles Dramos Sambūrio premijuo
tą dramą-poemą „šventasis princas“ išleis
ti.

DULKIŲ ATSPINDŽIAI. Anatolijus 
Kairys. Novelių romanas, 140 psl., išlei
do Lietuvių literatūros bičiuliai, 1985. 
P.O. Box 29060, Chicago, Ill. 60629, spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Viršelis dail. 
P. Aleksos. Kaina 5 dol.

ELTA — PRESSEDIENST. Eltos biule
tenis vokiečių kalba Nr. 2, balandis-gegu- 
žė-birželis, 35 psl., iliustruotas. Redakcijos 
adresas: 6806 Viernheim — Franconville 
Strasse 16.

LIETUVIŲ DIENOS
„Lietuvių Dienos“ žurnalo kovo mėne

sio numeris jau išsiuntinėtas prenumera
toriams ir platintojams.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Viršelyje —prezidentas Ronald Rea 
gan ir kun. Kazimieras Pugevičius.

„L.D.“ prenumerata — 20 dol. metams, 
Kanadoje — 25 dol. Prenumeratas siųsti: 
„L.D.“ redakcijai, 4364 Sunset Blv., L.A. 
Ca. 90029.

T. VENCLOVOS EILĖRAŠČIAI

Tomo Venclovos septynis emigracinio 
periodo eilėraščius paskelbė Paryžiuje 
leidžiamas lenkų disidentų žurnalas „Zes- 
zyty Liiteracke“. Juos išvertė žinomas len
kt; poetas, Harvardo universiteto polonis- 
tikos katedros vedėjas S. Baranczak.

J. RŪTENIO DRAMA
Jono Rūtenio šv. Kazimiero jubiliejinių 

metų proga parašyta dviejų veiksmų dra
ma „Portretas“ bus statoma Sidnėjaus lie
tuvių teatro „Atžalos“, kuriam, Pauliui 
Rūteniui mirus, šiuo metu vadovauja ak
toriai K. Dauguvietytė ir J. Damas.

BALTŲ KULTŪRŲ IR KALBŲ KURSAS
Prof. M. Gimbutienė pranešė, kad nuo 

balandžio 1 d. Los Angeles universitete 
dėstomas Baltų kultūrų ir kalbų kursas. 
Šalia kurso vedėjos dr. Gimbutienės, pa
skaitas skaitys ir trys prelegentai-svečiai: 
prof. J. Levin, prof. R. Šilbajoris ir P. 
Visvydas.

Baltų kultūrų ir kalbų kursas UCLA 
dėstomas kas antri metai.

SAVA SPAUDA
LIETUVĮ JUDINA TIK SAVA SPAUDA

Venesueloje lietuviška spauda iki 1982 
metų buvo mažai prenumeruojama. 1983 
m. VLB Centro valdybai paskelbus spau
dos platinimo vajų, prenumeratorių skai
čius padvigubėjo, nežiūrint, kad Venesue
los valdžia bolivarą smarkiai nupigino (iki 
1982 metų už dolerį mokėjom Bs.4,30, o 
už j'į dabar reikia mokėti per 13 bolivarų).

Venesuelos lietuvių daugiausia yra pre
numeruojamas žurnalas „Pasaulio Lie
tuvis“ (per 50 egz.) ir antroje vietoje žur
nalas „I Laisvę“ (20 egz.). Iš laikraščių 
ir žurnalų daugiausia prenumeruojami: 
„Tėviškės Žiburiai“; „Dirva“; „Darbinin
kas“ ir „Europos Lietuvis“. Mažiau: „Aki
račiai“; „Laisvoji Lietuva“; „Vienybė“; 
„Nepriklausoma Lietuva“; „Naujienos“; 
„Draugas“; „Mūsų Lietuva“; „Laikas“; 
„Argentinos Lietuvių Balsas“; „Aidai“; 
„Ateitis“; „Laiškai Lietuviams“; „Karys“ 
ir kiti. Keletas gauna ir lietuvių komunis
tų laikraščius bei žurnalus, siunčiamus iš 
Lietuvos per Tėviškės draugiją. Mūsiškiai 
iš karto pamėgo Venesuelos Lietuvių ži
niaraštį „Tėvynėn", leidžiamą Venesuelos 
Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybos. 
Žiniaraščio „Tėvynėn“ išplatinama vietoje 
120 egz., o į užsienį išsiunčiama per 30 
egz.

Liūdnas faktas, kad lietuvišką spaudą 
beveik daugiausia skaito tik senimas. Lie
tuvių spaudai daug kenkia paštas, nes lai
kraščiai ateina tik po kelių mėnesių, kar
tais ir po pusmečio. Taip pat Venesuelos 
lietuviams lietuviška užsienio spauda ir 
knygos, keičiant bolivarus į dolerius, iš
eina labai brangiai ir ne visi ją gali užsi

„DARBININKO“ KONKURSAS
„Darbininko“ savaitraštis, minėdamas 

savo 70 metų sukaktį, skelbia romano ar 
novelių rinkinio konkursą. Konkurso ter
minas — 1985 m. rugsėjo 15 d.

1000 dol. premijos mecenatas kun. dr. 
J. Prunskis.

„THE OBSERVER“

Naujasis „The Observer“, Nr. 3, jau 
išsiuntinėtas skaitytojams.

„The Observer“ duoda progą pajusti an
gliškai kalbantiems lietuviško gyvenimo 
pulsą ir sudaro galimybę jiems dalyvauti 
lietuvių gyvenime. Norintieji su žurnalu 
susipažinti gali kreiptis „Draugo“ adresu.

N. SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI

Nijolės Sadūnaitės prisiminimai „Kaip 
aš patekau į KGB objektyvą“ visoje Itali
joje buvo išplatinti su dideliu pasisekimu. 
Pirmasis knygos leidimas jau prieš gerą 
pusmetį yra išsisėmęs. Artimiausioje atei
tyje padidintu tiražu išeis antrasis leidi
mas. Knyga jau yra išversta į anglų, pran
cūzų, lenkų ir vokiečių kalbas.

prenumeruoti, ypač oro paštu. Nuo lietu
vių atvykimo į Venesuelą, prieš 38 metus, 
savo archyve suradau šiuos VLB leidi
nius:

„Tėvų Kelią“ — katalikiškai tautinės 
minties leidinį — 63 numerius; „Atgar
sius“ — Venesuelos L.S.B-nės Caraco 
Apyl. valdybos leidinį — 15 numer.; „Gai
rę“ — Venes. L.B. periodinį leidinį — 18 
numerių; „Venesuelos Lietuvį“ — Venes. 
L.S.B-nės periodinį leidinį — 8 numer.; 
„Valencijos Lietuvių Biuletenį“ — 14 nu
merių, o taip pat „Žaibą“ — Caraco Liet. 
Jaunimo laikraštį, „Geležinį Vilką“ ir „Vy
tį“ — skautų biuletenį.

Dėl lietuviškų knygų ir laikraščių pla
tinimo Venesueloje yra nusipelnę: kun. 
Antanas Sabaliauskas, a.a. Vincas Mažei
ka, kun. Antanas Perkumas, a.a. Aleksan
dra Vaisiūnienė, dr. Vytautas Dambrava 
ir kiti.

Apie Venesuelos lietuvių tautišką vei
klą mūsų spaudoje daugiausia yra rašę: 
a.a. Vladas Venckus, a.a. Aleksandra Vai
siūnienė, dr. Vytautas Dambrava ir kiti.

Dr. Vytautas Dambrava yra ypač daug 
stiprių straipsnių parašęs Lietuvos reika
lais Venesuelos spaudoje. Sunku net pa
tikėti, kad tiek per trumpą laiką galėjo 
nuveikti vienas žmogus. Jis yra dienraščio 
„EI Universal“, labiausiai skaitomo Vene
sueloje, kolumnistas. Dienraštis pasiekia 
kitus Pietų Amerikos kraštus ir JAV.

Lietuvi, atsimink, kad lietuvybę išlaiko 
kalba ir spauda.

Caracas, 1985 balandžio 2 d.
Julius Vaisiūnas

PIRMIEJI ATEIVIAI
Britanijoj ir ypač Škotijoj, gyvena diktas lietuvių duonos jieš 

kotojų būrys, apie kurį Lietuva labai mažai žinių teturi. To tru
kumo sumažinimui paduodame šį pluokštelį stambesnių žinių 
iš Škotijos lietuvių gyvenimo.

Pirmieji lietuviai duonos jieškotojai Britanijoj pasirodė apie 
laikus Sebastopolio karės (1855 m.) Ar tai kaipo ’karės belais
viai, ar tai užkliuvę pakelyj į Ameriką, jie didelesniais būriais 
pradėjo apsigyventi ten, kur tikėjosi geresnių uždarbių: pradžioj 
arčiau Londono, vėliau apie Liverpool iš Manchester, pagaliaus 
pačioj Škotijoj: Lanarkshire ir kitur. Ypač padiktėjo išeivija Bri
tanijoj nuo laikų rusų—japonų karės ir „cicilikmečio“ Lietuvoj.

2. KUR LIETUVIAI APSIGYVENO.

Kadangi lietuviai jieškojo uždarbių—lai ir apsigyveno dik- 
tesniais būriais ten, kur tų uždarbių pigiau tikėjosi gauti. Londo
ne užtai apsigyveno tik tie, ką panorėjo pasilikti prie įvairių ama
to dirbtuvių, siuvėjų bei kriaučių, odininkų-skurininkų, daily- 
džių-stalių, Woolwich fabrikuose ir t.t. Maž-daug taip pat Man
chester ir Liverpool, tik pridėjus apie Manchester anglių kasy
klas, o Liverpool cukraus bei Widness dažų dirbtuves. South 
Wales ir kai kur kitur Anglijoj dar gyvena nedideli būriai lietu
vių angliakasių bei smulkių amatninkų.

Didžiausias lietuvių būrys apsigyveno Škotijoj, ypač La
narkshire apskrityj. Nepalyginama didžiuma visų išeivių gauna 
uždarbį prie anglių kasyklų. Mažesnis būrys, bet visgi diktokas, 
dirba prie geležies bei plieno liejyklų-fabrikų. Mažas visai būre
lis ėmėsi kitokių darbų: amato, prekybos etc.

3. KIEK LIETUVIŲ BRITANIJOJ VISOJ, 
KIEK ŠKOTIJOJ.

Neturime tikresnių skaitlinių iš Anglijos lietuvių kolionijų. 
Londone 1914 m. (visos skaitlinės tų metų, o 1917 m. pabaigoj 
apie 1,500 lietuvių vyrų išgabenta Rusijon, dalis menka sugrįžo, 
apie 400 ypatų: moterų, vaikų gabenama Lietuvon, taip kad vi- 

TRUMPAS MEMORANDUM, APIE 
LIETUVIUS ŠKOTIJOJ 

Sutaisyta kun. J. Narbuto,
Mossend, Lanarkshire, Škotija, 1920 m. 

(Reti, pastaba: Įdomumo dėlei kalba netaisyta.)

dutiniai Britanijoj lietuvių sumažėjo ant 1500-1800) butą apie 
2000 dūšių. Liverpool apie 300, Manchester irgi apie 300, Wid
ness irgi apie 300. Visoj Anglijoj apie 4,000.

Škotijoj skaitlinės patikrintos, žinomos (1914 m.) Lanark
shire ir Glasgow apskrityj kiek virš 7,000 dūšių, Ayrshire 705, 
Linlithgowshire per 300, Midlothian ir Edinburgh arti 250, Fife
shire arti 50, Dundee per 110, visoj Škotijoj labai artimai prie 
8,000, bent kiek daugėliau.

Podraug Anglijoj, Škotijoj ir South Wales (Airijoj lietuvių 
nėra) randasi tarp 12 ir 13 tūkstančių, dabar (1920) tikriausiai 
lik arti 11,000. Apie du trečdaliu Škotijos lietuvių paeina iš Su
valkijos, likučiai iš Kauno buvusios „gubernijos“. Iš Vilniaus 
mažai kas. Lenkiškai moka tik retas kuris, čia lenkai ir net ru
sai „sulietuvėja“, pramoksta lietuviškai. Kiek daugiau lenkų 
Anglijoj.

4. ANGLIAKASIŲ DARBAS IR UŽDARBIAI.
Lietuviai tankiausiai pasirenka angliakasio darbą dėl to, 

kad tas darbas bemoksliu! svetimtaučiui prieinamiausias ir gan 
gerai apmokamas: geriau neg kiti juodrankių darbai. Darbo va
landos irgi trumpos; seniau būdavo 8, dabar tėra 7, pabaigoj šių 
metų žada būti tik 6 į parą bei „šiftą“. Didžiuma angliakasių te
dirba po 5 dienas sąvaitėje, atmetus poilsiui subatas ir nedėldie- 
nius. Už 7 valandų darbą angliakasis vidutiniai gauna arti 1 sv. 
(Vienas svaras stelingų: apie 9 rub. 50 kap. sulig prieškarinio 
maino. Perkama vertė dabar mažai kuo augštesnė už prieškari
nę trirublę). Sąvaitės uždarbis todėl siekia arti 5 sv; bet atskaity
ti reikia dienas ligos, neatidirbtas ir t.t., tai toli gražu negalima 
tarti, buk angliakasio vidutinis uždarbs per metus būtų 260 sv. 
Bet kiti „juodojo“ darbo darbininkai apmokama dar blogiau.

Tečiaus anglių kasyklos teprivilioja tokios rūšies darbinin
kus, kuriems kitur darbai negaunama ar dar atrodo blogesniais. 
Nes angliakasio darbas purviniausias ir pavojingiausias. Dirba
ma ant blogai pravėdinto urvinio požemių oro, įvairių gazų ir 
dulkių sugadinto. Purvo, drėgnumo visur perdaug. Lietuvos „ka- 

minorius“—kaminų valytojas grįžta iš darbo švaresnis, neg anglia 
kasis, kurs dirba išsivilkęs, pusnuogis ir nuo galvos iki kojų su
sitepęs, pajuodavęs it anglįs. Grįžęs namon savo mažoj, prisi- 
kimšusioj grįčelėj, nepatogiausiose aplinkybėse, turi paskiau 
trinktis ir grandytis, jei nenori purvais aptekęs pasilikti. Maudyk
lių prie kasyklų (kaip Vokietijoj) nėra ir visus purvus angliaka
siai gabenasi namon. Užlaikyti švarumą grįčioj, tankiausiai turin
čioj tik vieną ir tą patį kambarį (virtuvę), kur talpinasi visa 
šeimyna, kur ir angliakasio purvai valoma — tai sunkiausis daly
kas. Nesveikos gyvenimo ir darbo aplinkybės į desėtką-kitą metų 
visai pakerta net stipriausią sveikatą ir tankiausiai angliakasiai 
įgauna džiovą, plaučių kitas ligas ar mažų mažiausiai revmatiz- 
mą. Akių ligos irgi priprastos. Persišaldymai ir pneumonija bei 
plaučių uždegimas nėra retenybe.

Šiaip jau pavojus staigios mirties bei susižeidimo kur kas 
mažesnis, neg Amerikos ar Rusijos anglių kasyklose. Nelaimingi 
atsitikimai retesni ir mažesni. Tečiaus gana tankus. Metai j me
tus užgriuvę akmenįs bei uolos sutrėškia į smertį vienur ar ki
tur atskirą angliakasį ar jų mažą būrelį. Pasitaiko, sprogstą gazai 
apsvilina, apdegina ir net sudegina į smertį po keletą, gal, kelio- 
liką darbininkų. Pasitaiko, kasyklą užpilo vanduo, pražudo tada 
tankiausiai daug užkarto, butą nelaimių, kur šimtai žuvo. Nu
trukę vagonėliai, anglių pilni, pasileidę pakalnėn jei užtinka ką 
ant kelio tankiausiai ant vietos sutrėškia it vabalą. Kartą beke
liant iš kasyklos nutruko letėžiai ir 8 angliakasiai su patylte nu
krito iš augštybių ant urvo dugno: tik kaulai surankiota. Tokių 
ir tam panašių nelaimių, kad ir gan retai, bet kasmet pasitaiko 
vienoj ar kitoj vietoj ir daug lietuvių per tas nelaimes žuvo. Bet 
kur kas didesnis pavojus susižeidimo. Tai kasdieninis pavojus 
ir retas kuris angliakasis išdirba visus metus kokį mažesnį ar 
didesnį susižeidimą neužtikęs. Yra praradusių sveikatą: patruku
sių, bekojų, sulaužytais šonkauliais, apdegintais veidais ir t.t. 
Šiaip jau guzai, nusibriežimai bei užsigavimai neimama į skait
lių, nes jie skaitoma kasdieniniu menkniekiu, pagydomu piktu 
žodžiu bei nusikeikimu.

Todėl, prie trumpesnio darbo, ilgesnio liuoslaikio, didesnio 
apmokėjimo ir lengvesnio gavimo vietos, visgi angliakasių liki
mas nėra užvydėtinas, net palyginus jį su likimu Lietuvos be
turčio kumečio, kurs bent orą gryną ir sveiką turi.

(Bus daugiau)
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J VILNIŲ...
PALIKIT DŽIAUGSMO AŠARAS NAMUOSE!Šiemet sueina 40 metų nuo II Pasaul. karo pabaigos ir 45 metai kai buvo sovietų sunaikinta Lietuvos valstybė ir pavergta bei karo ir pokario metais išteriota Lietuvos valstybinė tauta. Šias sukaktis pretenzingai ir pompastiškai ruošiasi pagal Maskvos nurodymus minėti rėksmingas okupacinis Lietuvos režimas. Tų įvykių prisiminimai, kaip ir visuomet, bus pravesti maskvietiškojo marksizmo „tautų išlaisvinimo teologijos“ ženkle, kas nieko kito nereiškia kaip grubų, visuotinį ir beatodairišką tautų socialkolonijinį pavergimą.Tai gėdingas Rusijai atžangos šurmulys, atžangos kuri paženklino jos istoriją. Vargšė Rusija, kurią kai kas sako taip pat pavergė komunistai. Tai sąlygiška, nes Rusijos komunizmo „vergai“ didžiuojasi savo gėda ir laiko po Sovietijos vėliava rusiškose replėse pavergtas tautas.Tai Lietuvos valstybinės tautos nelaimių pradžią primenantis šurmulys. Po įvykių praėjęs beveik pusės amžiaus laikas neturi susilpninti visuomeninės atminties. O atskiriems užuomaršoms ir jaunajai kartai mūsų šventa pareiga priminti svarbiausius faktus ir skaičius.

Žudynių Pradžios šventėSovietai 1940 birželio 15 d. okupavę Lietuvą, dėl ko ir rengiamasi atžymėti terio- jimų siautulį, per vienerius pirmosios okupacijos metus sušaudė, nužudė arba sunaikino šiaurės lageriuose 12 tūkstančių žmonių, daugiausia valdininkų, kariškių ir tarnautojų. Prieš pat karo pradžią, Birželio trėmimuose sovietai išvežė visiems laikams į Sibirą 34 tūkstančius Lietuvos gyventojų, kurių tik labai mažai sugrįžo praradę sveikatą. 1941 metų Birželio sukili
KATYNAS

NEIŠPIRKTA KALTĖ
Šių metų kovo mėnesio pabaigoje 

Vakarų Vokietijos laikraštyje „Welt 
am Sonntag“ pasirodė straipsnis apie 
masinį lenkų karininkų nužudymą 
Katyne. Pateikiame jo kiek sutrumpin
tą vertimą.

Šiomis dienomis prieš 45-erius metus 
Tarybų Sąjungos vyriausybė su Jozefu 
Stalinu priešakyje ruošėsi žiauriam 
nusikaltimui — keliolikos tūkstančių 
lenkų karininkų nužudymui. Pogrindy
je veikianti Lenkijos profsąjungų or
ganizacija „Solidarnošč“ nužudytų 
karių prisiminimui šiais metais išleido 
pašto ženklų seriją.

Masinių žudynių aplinkybių tyrimą 
buvo galima atlikti tik praėjus kele- 
riems metams nuo jų įvykdymo. Iš su
rinktų dokumentų ir liudininkų paro
dymų išryškėja šio nusikaltimo detalės 
ir eiga: 1939-tų metų rugsėjo viduryje, 
vokiečių armijai užėmus Lenkiją, tary
binė kariuomenė, pritariant Hitleriui, 
įžengė į rytinę Lenkiją ir paėmė 
230.000-čių lenkų karių karo nelais
vėn. Rusai suskirstė eilinius kareivius 
ir seržantus į vieną grupę, o karinin
kus — į kitą. Vėliau 15.000 lenkų ka
rininkų buvo atgabenti į belaisvių 
stovyklą, kuriai vadovavo TSRS slap
toji milicija — NKVD. 1940-tų metų 
kovo mėnesį karo belaisvių stovykloje 
rusai paskleidė gandus, kad neužilgo 
lenkų karininkai būsią paleisti laisvėn. 
1940-tų metų balandžio pradžioje rusai 
pradėjo vežti traukiniu lenkų karinin
kus iš belaisvių stovyklos į Gnezdovo 
stotį, esančią trys kilometrai nuo Katy- 
no vietovės netoli Smolensko. Vieną iš 
karininkų, profesorių Stanislavą Zvia- 
nievičių, rusai įtarė esant lenkų šnipu, 
todėl jį atskyrė nuo kitų belaisvių ir 
nusiuntė į Smolenską tardymui. Susi
klosčiusių aplinkybių dėka šis lenkų 
karininkas išliko gyvas.

Zvianievičius pasakoja kas tuo me
tu vyko Gnezdove: „Mus atvežė į ny
kią, žole apaugusią vietovę. Horizonte 
tęsėsi tolumoje pranykstanti miško 
juosta. Aplink buvo išdėstyti rusų sar
gybinių postai. Netoliese stovėjo auto
busas su užtepliotais langais. Jo durys 
buvo užpakalyje, tad jam atbulam pri
važiavus prie vagono, sargybiniai ga
lėdavo suvaryti lenkų karininkus iš 
vagono tiesiai į autobusą. Kai autobu
sas būdavo pilnas, jis pajudėdavo miš
ko link, bet netrukus vėl sugrįždavo 
paimti naują belaisvių grupę“ — prisi
mena profesorius Zvianievičius.

Dabar žinoma, kad netoli Katyno 
esančiame miške rusų enkavedistai šū
viu į pakaušį nužudė tūkstančius len

me žuvo beveik 3,000 lietuvių. Prasidėjus karui, 15 tūkstančių Lietuvos žydų, įskaitant daugybę tėvynės išdavikų, pasitraukė į Sovietijos gilumą. Maždaug tiek pat pasitraukė lietuvių (15 tūkstančių), 'įskaitant išdavikus ir varu išvarytus karius, neskaitant įkalintų kariškių. Iš tos 30 tūkstančių žmonių grupės daugumą jaunų vyrų sovietai sunaikino arba sunkiai suluošino, išvarydami juos į frontą arba į užfrontės diversines grupes (nebrangindami net Lietuvos išdavikų!). Neįsivėlę į išdavystes ir pilnai nesuvokdami hitlerizmo žmogėdriškumo, 220 tūkstančių Lietuvos žydų, deja, nepasitraukė į Sovietijos gilumą ir naujo atėjūno buvo sunaikinti. Apie 30 tūkstančių lietuvių buvo išvežta pavojingiems darbams ‘į Vokietiją. Artėjant 1944 frontui, vengdami sovietų teroro net 170 tūkstančių lietuvių pabėgo iš namų, iš kurių 60 tūkstančių pasiekė Vakarų kraštus. Kitus puolančios sovietų armijos privertė grįžti į namus. Daugumą sugrįžusių vėliau sovietai ištrėmė į Sibirą arba įkalino Šiaurės lageriuose. Iš viso sovietai antrosios okupacijos metu į Sibirą ištrėmė apie 350 tūkstančių lietuvių, iš kurių 240 tūkstančių žuvo žiauriuose klimatuose. Traukiantis 1945 pradžioje frontui 105 tūkstančiai Klaipėdos krašto gyventojų pasitraukė arba buvo evakuoti į Vokietiją. Iš Rytų Lietuvos ir etnografinių Lietuvos žemių 1945-1958 200 tūkstančių Lietuvos gyventojų repartrijavo Lenkijon.Esant normalioms Lietuvos valstybingumo sąlygoms, nei vokiečių (Klaipėdos kr.), nei lenkų (Vilniaus kr.) kultūros Lietuvos gyventojai nebūtų apleidę tėvynės.Sovietai, laužydami 1939 Hagos konvenciją, draudžiančią imti į užkariautojų armijas ir siųsti į užsienių karus jaunus vy-

kų karininkų. Kurį laiką rusams pa
vyko išlaikyti šias žudynes paslaptyje. 
1941-ais metais, Vokietijai užpuolus 
Tarybų Sąjungą, laikinoji lenkų vy
riausybė Londone užmezgė diploma
tinius ryšius su Maskva ir mėgino su
žinoti apie lenkų karininkų likimą. 
Net aštuonis kartus lenkai kreipėsi į 
tarybinę vyriausybę ir asmeniškai į 
Staliną su klausimu, kada lenkų kari
ninkai bus paleisti laisvėn. Jiems buvo 
atsakyta, jog visi belaisviai esą jau se
niai paleisti, o Stalinas dar priedo pa
aiškino, kad „jeigu jų jau neįmanoma 
surasti, tai, tikriausiai, jie bus į Man- 
džiūriją pabėgę“.

1943-ių metų vasario mėnesį vokie
čių kariuomenės štabas Smolenske bu
vo painformuotas apie masinius žmo
nių kapus Katyno miškuose. 1943-ių 
metų kovo mėnesio pabaigoje vokiečiai 
pradėjo atkasinėti kapus. Juose jie at
rado lavonus su lenkų uniformomis, su
guldytus rietuvėmis — dvylika kūnų 
vienas ant kito. Nužudytų žmonių 
rankos .buvo surištos už nugaros. 1943- 
ių metų balandžio 12-tą dieną Vokieti 
jos vyriausybė viešai paskelbė apie ma 
sinių kapų atradimą. Po keletos dienų 
tarybinė vyriausybė pareiškė, kad, ne
va, vokiečiai nužudę lenkų karinin
kus. Kad išaiškinus šį reikalą, vokie
čiai pakvietė tarptautinę komisiją, ku
rią sudarė medikai ir juristai iš neu
tralių šalių. Ši komisija nustatė:

pirma — jau mažiausiai trys metai, 
kai lavonai guli žemėje. Iš to galima 
padaryti išvadą, kad lenkų karininkai 
buvo nužudyti, dar prieš vokiečių ka
riuomenei įžengiant į Lenkiją;

antra — ant kapų augo jauni spy
gliuočių medeliai, pasodinti prieš treje
tą metų;

trečia — prie lavonų buvo atrasti 
laikraščiai ir laiškai. Šiuose dokumen
tuose vėliausia pažymėta data buvo 
1940-tų metų kovo 11 d.

Katyne buvo atkasti 4363 lavonai, 
2914 iš jų buvo atpažinti. Pas majorą 
Adamą Solskį buvo atrastas jo dieno
raštis, kuriame paskutinis įrašas pa
darytas 1940jtų metų balandžio 9-tą 
dieną. Jame rašoma: „Atvežė į mišką. 
Vėl krato. Atėmė laikrodį. Klausė ar 
turiu vestuvinį žiedą. Nuo visų atima 
diržus pinigus ir peilius“.

Daugiau kaip dešimties tūkstančių 
kitų lenkų karininkų likimas yra ne
aiškus. Jie dingo be pėdsakų. Mano
ma, kad tūkstančiai karininkų buvo 
suvaryti į laivą, kurį rusai šaudymo 
pratybų metu paskandino Baltojoje jū
roje. V.M. 

rus, 1944.VII.8 — IX. 16 laikotarpyje sumobilizavo ir sugaudė 1908-1926 gimimo 108,378 vyrus dr išvarė juos į frontą sunaikinimui. Kiek jų žuvo — sovietai slepia. Manoma, kad jų žuvo 25 tūkstančiai ir dar daugiau — sunkiai suluošinta. Daug karių pabėgo pas partizanus. Sovietai nežmoniškais žiaurumais ir trėmimais sukėlė aštuonmetį partizaninį karą. Kiek žuvo partizanų, jie taip pat slepia. Žuvusiųjų skaičius gali siekti 30 tūkstančių. Apie 30 tūkstančių sugrįžusių tremtinių ir kitaip persekiojamų lietuvių buvo priversti palikti tėvynę ir išvykti į kitas sovietų respublikas. Nemažam skaičiui paleistų kalinių ir tremtinių sovietai Rusijoje sudarė naujas kliūtis grįžti į tėvynę.Toks yra tikrasis, išreikštas nelaimių skaičiais, šiemet Vilniuje įvyksiančio jubiliejinio renginio turinys. Tai visiems tėvynėje ir išeivijoje įsidėmėtina ar atsi- mintina. Jis reikalingas pridengti dėl Stalino ir Hitlerio suokalbio ir šių žmogėdrų konflikto padarytus nusikaltimus. Juo siekiama klaidinti pasaulio viešąją opiniją ateičiai, maskuojant sovietų padarytus nusikaltimus Lietuvoje. Todėl Maskva ir inspiruoja Lietuvos okupacini režimą pompastiškai švęsti jubiliejų.
Oficialiai renginį vadina Dainų Švente. Bet šis renginys yra daugiasluoksnis: tai tikra šešių veiksmų „operetė“, teisingiau drama po atviru dangum. Pirmasis jos iš- sitęsęs veiksmas — tai mirusių ir gyvų Lietuvos engėjų kelias į ateities Nuern- bergą.

Į Naująjį NuernbergąPirmame „operetės“ veiksme į nusikaltėlių prieš žmoniškumą gildiją rikiuojasi Dekanozovo ir Suslovo tipo Lietuvos duobkasiai iš Maskvos, šio tipo atėjūnų gretas sudaro MGB vardu pastatyti visokiausio plauko komisarai ir ministrai, sovietų kompartijos komitetų sekretoriai, Maskvos „vidaus kariuomenės“ dalinių vadai ir visi kiti atėjūnai, vadovavę kankinant, nai kinant, įkalinant ir tremiant lietuvius į Sibirą ir šiaurės lagerius. Tai pačiai gildijai priklauso ir vietiniai visų tautybių Lietuvos valstybės išdavikai, čia pritampa ir tokie parsidavę okupantui „teoretikai“, Lietuvos istorijos ir valstybingumo falsi- fikatoriai ir tikinčiųjų persekiojimo sistemos kūrėjai kaip Žiugžda, Vaitkevičius, Navickas, Aničas ir į juos panašūs, lygiai kaip ir buvę „Armia Krajowa“ vietiniai galvažudžiai.Antrąjį dabinantį okupaciją operetinio farso veiksmą apibūdina:
Pastangos disponuoti tautine kultūraTai Maskvos socialkolonizmo išradimas ir specializacija. Senovinės britų, prancūzų ir kitos kolonizmo formos šios niekšybės nežinojo: jos pigiai įsigydavo kolonijų gamtinius išteklius, ir mažai kišdavosiį kolonijinės visuomenės gyvenimo būdą, bet nesuteikdavo joms valstybinio suvereniteto. Tuo tarpu Maskvos socialkoloniz- mas senovinio kolonizmo piktadarybių formas ne tik begėdiškai panaudoja išsivysčiusiose visuomenėse, bet ir papildė iš esmės naujomis piktadarybėmis. Tai klastingos priemonės įgyvendinti taip vadinamą mokslinę techninę revoliuciją, sugriaunant pavergtų tautų gyvenimo būdą ir savastį (identitetą). Tai apgaulingos užmačios forsuoti pavergtų tautų jaunimo neva „išmokslinimą“, užgesinant tautinę sąmonę ir paminant savitas etines normas. Tai grynai nusikalstamos užmačios apvogti ir taurias socialines idėjas, panaudojant jas tautoms pavergti socialinės klasės, o tikrovėje — perdėm egoistinės klikos vardu. Tai antihumanistinės pastangos ir priemonės disponuoti tautine kultūra, siekiant pateisinti klastingus užkariavimus ir apgaulingai juos plėsti. Tik laimė, kad Maskvos socialkoloninei imperijai niekur nepasisekė minėtų klastingų tikslų pilnai pasiekti. Išsimokslinusi visuomenė visur atpažino „vilką avies kailyje“. Todėl socialkoloninės imperijos sugriuvimas tėra tik laiko klausimas. Tik istorija laiką dažnai matuoja kitais matais, negu trokšta pavergtųjų generacijos.Rusija jau seniai stovi prie istorinės gėdos stulpo. Tačiau Maskvos vergvaldžiai dar neatlyžta užmačiomis disponuoti lietuvių (ir ne tik jų) tautine kultūra, kad bent kiek pridengtų užkariavimus ir Lietuvos valstybės sunaikinimą bei jos gyventojų išteriojimą. šioms užmačioms talkina ir grupė neišmanėlių lietuvių ir patys sau dedasi Naujojo Nuernbergo kilpą ant kaklo. Jie beatodairiškai pildo okupanto primetamus užsakymus, organizuodami progines lietuvių kultūros šventes.

(Bus daugiau)

SUMAŽINO POPIERIAUS KIEKĮLenkijos vyskupų konferencijos sekretorius vyskupas Dombrowski pasiuntė krašto valdžiai laišką, atkreipdamas dėmesį 'į sunkumus, kuriuos sukelia katalikų periodinei spaudai valdžios nutarimas dvi-

JAUNIMAS DIRBA
NORS IR PAVĖLIUOTI, BET DŽIUGŪS PRAGIEDRULIAIMielas mūsų jaunimėli, aš ir vėl pas jus. Atleiskite, kad esu toks įkyrus vabalas. Negaliu susilaikyti nepridėję^ ir savo trigrašio. Mane sudomino DBLS pirmininko pranešimas apie Lietuvių Jaunimo Sąjungą ir jos didelius užsimojimus (Europos Lietuvis Nr. 14). Pranešime sakoma, kad Britanijoj gyvena bent 750 lietuviškos kilmės jaunuolių. Tai imponuojantis skaičius. Tai turėtų išjudinti ir pastatyti ant kojų kiekvieną iš mūsų, ne tik jaunimą. Girdisi kažkas nepaprasta. Argi tai būtu pabudusi senolių dvasia?Jaunimas dirba. Jaunasis atžalynas subrendo ir rodo savo gyvastingumą. Valio jaunimui!Nesižvalgykime atgal ir neieškokime priežasčių, kodėl mes praregėjome tik po 40 metų, bet nebesustokime ir negaiškime daugiau laiko, nes laiko vėjas labai skubus ir, jeigu ilgiau stovėsime vietoje, jis užpustys mūsų ir paskutinius pėdsakus.Mielas mūsų jaunimėli, mes sujaudinti jūsų pastangomis ir gražiais užsimojimais. Mus žavi supratimas ir meilė Tėvų žemei.Tikrai graži ir didinga ta mūsų Tėvų žemė. Ne veltui mes su pasididžiavimu vadiname ją Didvyrių žeme. Ir tai ne perdėtas pasididžiavimas, ne iliuzijos, bet šventa teisybė. Nėra kitos tautos, kuri prilygtų mūsų tautos didvyriškumui.Praamžiaus buvo lemta mūsų tautai apsigyventi prie gintarinių Baltijos krantų ir tuo atsistoti ant kelio tarp dviejų grobuoniškų milžinų. Todėl jai niekad netrūko priešų, visad teko kovoti su daug gausesniais užpuolėjais. Priešas ne kartą savo kailiu patyrė mūsų narsą ir plieninę valią, todėl naudojo klastą ir melą sužlugdyti mus pasalūnišku būdu. Tik klasta ir melu jie galėjo mūsų kraštą pavergti. Mūsų bočiai istorijos bėgyje savo narsa apsaugojo vakarų civilizaciją nuo azijatiškų barbarų. Atrodo, istorija kartojasi. Mūsų tauta ir vėl stovi ant to paties kelio. Nors ir kraujuoja nuo žaizdų, bet kovos neapleidžia. Mūsų partizanai parodė dar istorijoj negirdėtą narsumą. Per ištisą dešimtmetį kovojo prieš milžinišką galy

RELIGIJAKinijos komunistai palaipsniui pradeda persvarstyti marksistines kratiškas pažiūras į religiją, šiomis dienomis vienas žymus kinų mokslininkas ir komunizmo teoretikas, Kinijos socialinių mokslų akademijos vicepirmininkas Zhao Fusan, kalbėdamas viename partijos surengtame viešame susirinkime, paneigė Markso tvirtinimą, kad religija esanti tautų opiumas. Religija, pažymėjo akademikas Zhao Fusan, sudaro kiekvienos tautos dvasinės civilizacijos turtą ir kaip tik dėl to yra būtina religiją moksliškai geriau pažinti ir suprasti. Religijos įtaka yra svarbi visose gyvenimo srityse, toliau kalbėjo kinų akademikas: ši įtaka yra jaučiama literatūroje, mene, architektūroje, filosofijoje, moralėje, kiekvienos tautos papročiuose, gyvenimo būde. Apibendrinanti pažiūra, kad religija esanti dvasios opiumas, nėra pilnai apmąstyta ir yra antimoksliška.Pažymėtina, kad akademikas Zhao Fusan nėra pirmas komunizmo ideologas Kinijoje kritiškai pasisakantis apie Markso mokslą. Praeityje ir kiti kinai komunistai ideologai yra pakartotinai pareiškę, kad nors jų ideologija tebėra marksistinė, tačiau ne visos Markso idėjos yra pritai- kintinos gyvenime.Užsienio spaudos agentūros tuo tarpu
„CARITO" VALGYKLOSRomos vyskupijos žmonių pagalbos organizacija „Caritas" jaukiai įrengtose valgyklose kasdien nemokamai maitina daugiau negu tūkstantį asmenų. Tai dažniausiai įvairūs pakeleiviai ir nedarbingi žmonės, kurie dėl 'įvairių priežasčių yra patekę į sunkią padėtį. Valgyklose juos aptarnauja savanoriai, kuriuos specialiai šiam darbui parengtus atsiunčia Romos parapijos. Prie valgyklų veikia gydytojų ir psichologų tarnyba, kuri suteikia pagalbą vargan patekusiems žmonėms. Valgykloms išlaikyti „Caritas“ organizacija per praėjusius metus išleido daugiau negu du milijardus lirų.

dešimčia procentų sumažinti laikraščiams skiriamo popieriaus kiekį. Vyskupas pažymi, kad šis potvarkis ypač skaudžiai paliečia katalikiškąją spaudą, kurios tiražas tesudaro nežymų procentą visų Lenkijoje spausdinamų periodinių leidinių ir kuri dėl vykdomų apribojimų jau ir šiaip nepajėgia patenkinti savo skaitytojų augančios paklausos. 

bę, saugodami savo žmones ir tėvų sodybas, ir neleido okupantui iškišti nosies toliau už didmiesčių ribų. Jie kaudavosi iki paskutinio šūvio, iki paskutinio atodūsio ir bevelijo granata užbaigti savo gyvybę, negu pasiduoti į nelaisvę. Tauta ir šian dien tebekovoja, visomis jai galimomis priemonėmis, nepaisant žiaurių persekiojimų ir Sibiro konclagerių kančios.Jaunime, didvyrių žemės sūnūs ir dukros, didžiuokitės savo kilme, savo gražiausiąja pasaulyje kalba, aukštos dorovės papročiais. Niekas negali paneigti mums didvyrių žemės vardo.Mes prašome jus, būkite mums nauju įkvėpimu ir uždegančiu pavyzdžiu. Mes dažnai dairomės atgal į savo praeitį, į mūsų tautos milžinus, bet ne visuomet pasi- savinam jų idealus. Mums stinga ateities vizijos ir tos ugnies, kuri uždegtų ir išjudintų visus iš to keisto snaudulio.Suprantame, kad jaunystė nemėgsta liūdesio, tai ne jų amžiui. Jaunimas ieško įkvėpimo savo ateities planams iš kitų šaltinių, kurie natūraliai duoda pavyzdžių, naujų idėjų ir kelia pasigėrėjimą. Tai pilnai suprantama.Tikime, kad jūsų užsimojimai bus sėkmingi ir po savo vėliava subursite visus tuos 750 lietuviškos kilmės jaunuolius. Savo vaizduotėje mes jau kuriame gražią, kad ir dvikalbę, lietuvišką bendruomenę Didžiojoj Britanijoj, gal ir lietuviškas verslo bendroves, prekybos ar pramonės įmones, taipgi gal ir muzikos ar valdybos sambūrius. Juk viskas galima laisvame krašte. Tik reikia noro ir pasiryžimo.Jaunimėli, gi jau ir pavasaris! Tai jaunų širdžių ir sielos įkvėpimo laikas. Kartu juk ir jūsų gyvenimo pavasario dienos. Tad pakelkite sparnus. Mes ilgimės sakalų lietuviškoj aplinkoj. Mes pasiilgstame ir gražiųjų gėlių iš tėviškės laukų ir gėlių darželių: mūsų širdžiai artimų rugiagėlių, kvapniųjų razetėlių ir meilę buriančių ramunėlių. Mes pasiilgstame geltonkasių, mėlynakių lietuvaičių, Lietuvos brangaus žiedo.Mes visko, visko tikimės iš jūsų. Tegul Dievulis laimina jūsų darbus. Sėkmės, jaunimėli! K. Vilkonis

KINIJOJpraneša, kad tūkstančiai kinų krikščionių Pekino ir kitų miestų bažnyčiose dalyvavo velykinėse pamaldose. Seniausioji Pekino katalikų bažnyčia — Nekalto Prasidėjimo katedra, galinti sutalpinti apie 20 tūkstančių žmonių, Velykų dieną buvo perpildyta tikinčiųjų. Pilnos buvo ir visos kitos Kinijoje atidarytos krikščionių bažnyčios. Apskaičiuojama, kad Kinijoje dabar yra bent trys milijonai katalikų ir maždaug tiek pat protestantų...
TEMPLETONO PREMIJA ANGLUIŠių metų Templetono vardo premija už religijos ugdymą yra paskirta 89 metų am žiaus anglui mokslininkui Sir Alister Hardy, įsteigusiam religinių tyrimų centrą prie Manchesterio kolegijos Oksfordo universitete. Sir Alister Hardy jau daugiau kaip 50 metų gilinasi į santykius tarp evoliucionizmo ir religinių problemų, siekdamas moksliškai 'įrodyti, kad tarp mokslo ir religijos nėra konflikto. Drauge su premija gautąją pinigų sumą — 186 tūkstančius dolerių, — jis panaudos tolimesniems moksliniams tyrinėjimams šioje srityje. Sir Alister Hardy yra jau 13-asis Templetono vardo premijos už religijos ugdymą i laureatas. Anksčiau šią premiją yra gavę, tarp kitų, žmonių meilės apaštale Motina Teresė iš Kalkutos, krikščioniškųjų židinių sąjūdžio įkūrėja Klara Lubich, belgas kardinolas Suenens, anglikonas kunigas Michael Bourdeaux, Londone įsteigęs vadinamą Kestono kolegiją, tyrinėjančią religinę padėtį komunistų valdomuose kraštuose.
BAŽNYČIŲ STATYBA LENKIJOJEŠiuo metu Lenkijoje statoma apie tūkstantį du šimtus naujų bažnyčių, koplyčių ir kitų religinių pastatų. Pavyzdžiui, Bielsko Biala mieste, turinčiame apie 160 tūkstančių gyventojų, 1981-ais metais buvo pradėtos statyti net šešios naujos katalikų bažnyčios. Jų statybos darbai dabar jau eina prie galo. Užsienio spaudos agentūros atkreipia dėmesį, kad katalikiškoje Lenkijoje buvo smarkiai jaučiamas bažnyčių trūkumas. Vyskupų prašymus, kad valdžia duotų leidimą naujų bažnyčių ir kitų religinių pastatų statybai, visur parėmė vietos tikintieji. Pažymėtina, kad naujų bažnyčių ir religinių pastatų statyba Lenkijoje nesudaro finansinės naštos valstybei: reikiamas lėšas parūpina patys parapijos žmonės, o darbininkai, dalyvaujantys statybos darbuose, atsisako nuo atlyginimo.
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Nąmų Akc. Bendrovė.
Prenumeratas kaina metams 16 svarų, 

pusei metų 8 sv. Užsienyje 17 sv. Į užsie
ni „E.L.“ yra siunčiamas oro paštu.

Kronika
KAS—KADA—KUR

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

36-ji Skautų-skaučlų vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Lietuvos pašto ženklų, meno ir rankdar
bių paroda Derbyje — gegužės 18 d.. Uk
rainiečių klube, 27 Charnwood St. Parodą 
atidarys Derby miesto burmistras 11.30 v.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

Motinos dienos minėjimas Muenchene
— gegužės 4 d., „Haus der Begegnung“, 
15 vai.

Motinos dienos minėjimas Londone — 
gegužės 5 d., 17 vai., Lietuvių namuose.

Londono lietuvių Sv. Kazimiero para
pijos išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
26 d. Išvažiuojama nuo Sporto ir Soc. 
Klubo 8.30 vai. ryto, nuo Liet, bažnyčios
— 8.35, nuo Lietuvių Namų — 9 vai.

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos su
važiavimas — gegužės 11 ir 12 d., Vasa
rio 16 gimnazijoj.

Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 22 d. Pradžia 15 vai. Vakare bus lau
žas.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Vičas aukojo Tautos Fondui 50 sv. ir 

Laisvės ir Taikos kelionei — 50 sv.
Ona Ramonienė Laisvės ir Taikos ke

lionei — 10 s v.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

PABALTIEČIŲ SĄJUNGOS 
ĮKŪRIMAS

Kovo 22-24 d. Cathorpe Manor, ne
toli Rugby, susirinkę D. Britanijos 
jaunieji lietuviai, latviai ir estai įkūrė 
D. Britanijos Pabaltiečių Sąjungų. Tai 
istorinis įvykis. Susirinkime dalyvavo 
daugiau kaip 60 asmenų, daugiausia 
latvių, nes toje apylinkėje dauguma jų 
ir gyvena. Proporcingai imant, lietu
vių atvyko mažiau, tačiau iš jų du 
(Ingrida Petrauskaitė ir Algis Kuliu- 
kas) buvo išrinkti į septynių asmenų 
visuotinį komitetų, o vienas (Gerardas 
Jakimavičius) į revizijos komisijų. Sų- 
jungos pirmininku išrinktas latvis Zi- 
gurds Kronbergs.

Susirinkimas praėjo draugiškoje ir 
darbingoje nuotaikoje. Užsitęsė net iki 
10.30 vai. vakaro. O po to visi pasi
linksmino ir padainavo.

Naujoji organizacija tikisi visų pa
ramos.

Petras Petkevičius
Wolverhamptono DBLJS atstovas

Prestonas
PRANEŠIMAS

Balandžio 27 d., šeštadienį, 3 vai. p.p., 
126 Queens Rd., bus daromas pranešimas 
apie DBLS atstovų ir LNB akcininkų su
važiavimą.

Skyriaus narius, prijaučiančius ir ak
cininkus maloniai kviečiame dalyvauti.

Prestono skyriaus valdyba

Manchesteris
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Manchesterio ir apylinkės skautai-ės ir rė
mėjai rengia Manchesterio lietuvių klube 

MOTINOS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Po pro

gramos bus arbatėlė.
Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjai

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. 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.

Londonas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Sekmadienį, gegužės 5 d., Lietuvių Na
muose, Londone rengiamas

Motinos Dienos Minėjimas.
Minėjime maloniai sutiko dalyvauti E. 

Vainorienė, kuri su dukrele Nijole kanklė
mis atliks liaudies dainų, o dukrelės Ri
mutės akompanuojama solistė Vida Gas- 
perienė padainuos.

Pradžia 5 vai. p.p. Bus programėlė ir 
arbatėlė.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir 
pagerbti motinas.

PARAPIJINIS SUSIRINKIMAS
Gegužės 19 d. sekmadienį įvyks metinis 

Lietuvių šv. Kazimiero parapijos susirin
kimas 4 vai. Sporto ir Soc. klubo salėje, 
Victoria Park Rd., E.9.

I SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Londono Pirmojo skyriaus meti

nis susirinkimas įvyks gegužės mėn. 4 d., 
šeštadienį, 5 vai. vak., Londono Lietuvių 
Parapijos svetainėje, 21 The Oval, Hack
ney Rd., London, E.2.

Darbotvarkėje: Valdybos pranešimai, 
diskusijos apie buvusį DBLS Metinį Su
važiavimą, skyriaus ateities veikla ir ki
ti reikalai.

Skyriaus nariams dalyvavimas būtinas, 
taip pat kviečiami ir visi Londono lietu
viai.

ŠV. MIŠIOS UŽ MOTINAS
Lietuvių bažnyčioje Motinos dienos 

proga gegužės 5 d. 11 vai. bus laikomos 
šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. 
Prieš Mišias bus procesija.

Nottinghamas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d., Ukrainiečių klubo salėje, 
30 Bentinck Rd., Nottingham, Moterų 
draugija rengia

Motinos dienos minėjimą.
Kun. S. Matulio paskaita. Meninę pro

gramos dalį atliks vietinės pajėgos.
Po programos — šokiai ir pasilinksmi

nimas.
Pradžia 6.30 vai. vak.
Kviečiame visus atvykti ir pagerbti 

lietuves motinas.
Moterų Draugijos Valdyba

Bradfordas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
„Vyties" klube rengiamas

Motinos dienos minėjimas.
Bus p. Giedraitienės paskaita ir me

ninė dalis.
Tą pat dieną, 12.30 vai., St. Ann's baž

nyčioje bus pamaldos už motinas.
Visus kviečiame pamaldose ir minėji

me gausiai dalyvauti.
Klubo valdyba

Birminghamas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 27 d., 12 vai., John Bright St., 
Victoria restorane, šaukiamas skyriaus su
sirinkimas. Bus pranešimas apie metinį 
suvažiavimą Londone, renkama skyriaus 
valdyba ir aptariami kiti reikalai.

Prašome tėvus paraginti savo vaikus, 
kad atvyktų į susirinkimą.

Kviečiame ir laukiame gausaus narių 
ir jaunimo atsilankymo.

Skyriaus valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Kazys Dapkus. Paskutinis 

jo adresas buvo: Bradwell House, Long- 
bridge Hayes, Newcastle Staff., Gt. Bri
tain.

Rašyti: Juozas Riauba, 9 Harrow St., Do
ver Gardens, S.A. Australia — 5048.

BALTŲ TARYBOS VEIKLA
Šią vasarą Kanadoje įvyks Helsinkio 

aktą pasirašiusiųjų valstybių konferenci
ja (apie ją plačiau pirmame laikraščio 
puslapyje). Tos valstybės, įskaitant ir Sov. 
Sąjungos satelitus, siunčia savo delegatus. 
Keli D. Britanijos delegacijos nariai jau 
išvažiavo į Kanadą.

Prieš tai Baltų Tarybos trys nariai (po
nia N. Morley-Fletcher — Estija, G. Ber
zins — latvija, ir M. Bajorinas — pirm.) 
lankėsi Užsienio reikalų ministerijoje ir 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su N. Broom
field, Sovietų departamento vedėju, ir 
E. Hurr, vienu iš Britų delegacijos narių. 
Jiems buvo įteikti dokumentai, įrodantys 
Sov. S-gos žmogaus teisių laužymus Pa
baltijo valstybėse.

Mr. Broomfieldas, kuris prieš kurį lai
ką lankėsi Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
mums yra labai palankus ir prižadėjo iš
kelti mūsų reikalus konferencijoje, jei tik 
bus proga.

Kaip p. Hurr pastebėjo, stebuklų nega
lima laukti, tačiau yra svarbu Pabaltijo 
valstybių reikalą visą laiką laikyti gyvu, 
kad pasaulis neužmirštų.

Paklaustas, ar negalėtų konferencijos 
metu paklausti sovietų, kodėl jie neleido 
Popiežiui apsilankyti Lietuvoje, abu vie
nu balsu atsakė, kad tai tikriausiai pada
rys Vatikano delegacija.

M. Bajorinas

TORONTO VYRŲ CHORO 
„ARAS“ KONCERTAI

D. BRITANIJOJE
Choras atvyksta į Škotiją liepos 26 

d. — iš viso 50 asmenų. Koncertuoja 
liepos 27 d., šeštadienį.

Į Nottinghamą atvyksta liepos 28 d., 
sekmadienį, ir koncertuoja tos dienos 
vakare.

Choristai išvyksta į Londoną liepos 
31 d.

Choristų priėmimas Lietuvių Na
muose bus rugpjūčio 1 d., o koncertas 
— rugpjūčio 2 d., penktadienį.

Derby
PARODA IR MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS DERBYJE

Lietuvos pašto ženklų, pinigų, meno ir 
rankdarbių paroda bus Derbyje gegužės 
18 d., Ukrainiečių klube, 27 Charnwood 
St. Parodą atidarys Derby miesto burmis
tras ir DBLS-gos Centro Valdybos Pir
mininkas J. Alkis 11.30 vai. ryto. Paroda 
bus atidaryta aki 9 vai. vakaro.

18.30 vai. bus Motinos Dienos Minėji
mas toje pačioje salėje. Paskaitą skaitys 
DBLS Centro Valdybos p-kas p. J. Alkis. 
Programą išpildys lietuvių meninės pa
jėgos iš Nottinghamo, po to seks links
moji dalis su lietuviška muzika.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti pasižiūrėti parodos, 
pagerbti mamytes ir praleisti laiką lietu
viškoje dvasioje.

Anglijos Lietuvių Filatelistų Draugija 
„Vilnius“ ir DBLS Derby Skyriaus 

Valdyba

Gloucesteris
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 11 d., Ukrainiečių klubo salėje, 
37 Midland Rd., Gloucesterio DBLS sky
rius rengia

Motinos dienos minėjimą.
Pradžia 6 vai. vak.
Kviečiame visus atsilankyti ir pagerbti 

motinas.
Skyriaus valdyba

Rochdale
SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 d., sekmadienį, 1 vai.. Uk
rainiečių klube, 80 Molesworth St., šaukia
mas Rochdale skyriaus narių susirinki
mas, kuriame bus padarytas pranešimas 
apie DBLS atstovų ir LNB akcininkų su
važiavimą ir aptariami kiti skyriaus rei
kalai.

Visus narius ir prijaučiančius maloniai 
kviečiame susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Manchesteryje—balandžio 28 d., 12.30 v.
Leigh —■ balandžio 28 d., 4.30 vai., St. 

Joseph's bažn.

ROŽINIS
Rožinis — gegužės 4 d., 5 vai. p.p., prie 

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais 513 ar 514, važiuoti iki Eys Infir
mary.

Prašau jungtis su mumis bendroj mal
doj.

N. Narbutienė

VASARIO 16 GIMNAZIJAA A

VASARIO 16 GIMNAZIJOS „AUŠROS“ 
TUNTO VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS IR 

KAZIUKO MUGĖ

Į Frankfurtą atsikėlusi Mickų šeima 
lobai pagyvino Vasario 16 Gimnazijos 
skautus. Savo dukrą Nidą jie atsiuntė į 
gimnaziją, o s. fil. Meilė Mickienė su sū
numi s.v. kand. Paulium ėmėsi vadovauti 
„Aušros“ tunto skautams, paskutiniu lai
ku beveik kiekvieną savaitgalį praleisda
mi gimnazijoje. Uolaus darbo vaisiai ne
truko pasirodyti. Dabar tuntą sudaro 
„Gražinos“ draugovė, apjungianti 24 
skautes, ir „Vytauto Didžiojo" dr-vė, su
telkusi 26 skautus. Taigi daugiau kaip pu
sė mokinių yra skautai. Nuo šių mokslo 
metų pradžios jie ėmė ir viešai rodytis. 
Pei' iškilmes uniformuoti skautai ne tik 
pakelia lietuvišką vėliavą, bet su ja ir į 
bažnyčią ateina. Dabar įsigijo puošnią 
skautišką tunto vėliavą, pagamintą pagal 
vyr. sk. Danutės Baturienės projektą. Tai 
Toronto skaučių ir skautų dovana.

Vėliava buvo iškilmingai pašventinta 
1985 m. kovo 23 d., dalyvaujant visiems 
uniformuotiems skautams, kitiems moki
niams ir svečiams. Krikšto tėvais pakvies
ti gimnazijos ūkio vedėja ir skautų glo
bėja p. Eugenija Lucienė ir direktorius 
Andrius Šmitas. Gimnazijos valgyklos gra
žiai išpuoštoje salėje skiltimis išsirikiavu
sių sesių ir brolių raportus priėmė tunto 
komendantas s.v. kand. Paulius Mickus 
ir perdavė tuntininkei s. fil. Meilei Mic
kienei. Po tuntininkės pasisveikinimo ir 
skilčių šūkių, dvi paukštytės į salę 'įnešė 
suvyniotą ir kaspinu perrištą vėliavą. 
Vyr. sk. vyr. Jūratė Lemkienė perskaitė 
Toronto skautų vėliavos dovanojimo raš-

SVEIKINAME
Gerbiamą Anglijos evangelikų skautų- 

čių dvasios vadovą kun. Aldonį Putcę 
sveikiname 60 metų sukakties proga, lin
kime ilgus metus likti skautiškame rately
je.

LSS Vadija, sesės ir broliai

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
St. Br. O. Vaitkevičiai, Peterborough — 

15 s v.
DBLS veiklusis Boltono skyrius per H. 

Vaineikį (Lietuvoje buvusį skautų vado
vą) skautų stovyklai paskyrė 12 sv.

Mūsų garbės narys P. Mašalaitis — 10 
sv., skautų rėmėjas V. Velička — 3 sv.

Visiems nuoširdus skautiškas AČIŪ.
Skautų Vadija

Boltonas
VELYKŲ POBŪVIS

Kaip ir paskutinius keletą metų Boltono 
lietuviai pavasario šventes atšventė kartu. 
Balandžio 8, antrą Velykų dieną, 11 vai. iš 
ryto, visi susirinko į šv. Patriko bažny
čią, kur kan. V. Kamaitis atlaikė lietu
viškas mišias.

Po šventų apeigų, gražus Boltono lietu
vių ir jų draugų būrelis susirinko prie 
įvairiausiu maistu apdėtų ir pavasario gė
lėmis papuoštų stalų Ukrainiečių klube. 
Pirmutinį alkį numalšinus, kan. V. Ka
maitis pasakė trumpą, turiningą kalbą, ku 
rioje apibūdino Velykų švenčių prasmę, 
ragino visus, ypatingai -senatvei ateinant, 
palaikyti stiprius ir artimus su viens ki
tu ryšius ir pagyrė vietinius lietuvius už 
darnią veiklą ir gražų priėmimą.

Skyriaus pirmininkas keliais žodžiais 
padėkojo kan. Kamaičiui už atsilankymą, 
šeimininkėms už vaišes ir visiems už ben
dradarbiavimą. Savo kalboje jis įterpė po
rą anekdotų ir, visiems pasijuokus, vaišės 
ir toliau tęsėsi linksmoje nuotaikoje.

Nors Boltono šeimininkės ir praeityje 
yra savo gabumais pasižymėjusios, šių 
metų Velykų stalas, gėlėmis (papuoštas, 
ne tiktai gražiai atrodė, bet ir maisto pa
sirinkimas buvo didžiulis. Didelis ačiū to
dėl priklauso O. Eidukienei, S. Keturakie- 
nei ir M. Vaines už jų pastangas ir pasi
šventimą Boltono lietuvių labui.

Laukiame kito pobūvio!

TREJOS DEVYNERIOS
Pūkelis su įprisiuntimo išlaidomis £3.50 

Baltic Stores & Co.
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BRI 4HB. 
Telef. 01-460 2592. 

tą-sveikinimą ir vėliavą perdavė krikšto 
tėvams. E. Lucienė prie tunto vėliavos pri
rišo gražią tautinę juostą. Vėliavos šven
tinimo aktą perskaitė tunto komendantas. 
Vėliavą šventino tunto katalikų ir evange
likų dvasios vadovai — kun. J. Dėdinas ir 
kun. Fr. Skėrys.

Kalbėjo kun. Dėdinas, įtaigaudamas, 
kad skautai būtų tokie skaidrūs, kaip tos 
vėliavos spalvos, ir tokie (morališkai) 
švarūs, kaip jų uniformos šiandien. Ką 
nors šventinti reiškia pavesti ypatingai 
Dievo globai. Dievas tokias intencijas pri
ima ir siunčia Angelą Sargą. „Aušros“ 
tuntas daro sutartį su Dievu. Skautai pa
sižada gyventi ir elgtis pagal savo šūkį — 
Dievui, Tėvynei, Artimui — o Dievas lai
mina. Tunto vėliava, — rašoma kvietime, 
— skautų organizacijos ideologijos sim
bolis, nematomos idėjos matomas ženklas. 
Tą skautų simbolį bei ženklą čia ir šven
tiname. Tuntininkė s. Mickienė prie vė
liavos prisegė Šv. Kazimiero ženkliuką, 
šiai progai prisiųstą buv. Vyriausios 
skautininkės D. Eidukienės.

Kun. Fr. Skėrys perskaitė jo paties su
kurtą vėliavos šventinimo maldą, o kun. 
Dėdinas pašventino vėliavą. Visi sukalbė
jo Tėve Mūsų ir sugiedojo Manija, Mari
ja. Krikšto tėvai perdavė vėliavą tuntinin
kei, o ši — gimnazijos skautams. Sugie
dotas Lietuvos himnas.

Komendantas perskaitė tunto įsakymus. 
Prie vėliavos išsirikiavo įžodį duodantys 
skautai kandidatai: Tanja Grunwaldaite, 
A.strida Krausaitė, Jūratė Toraitė, Aleks
andras Janulis, Heinrikas Martens, Ju
ris Roitas, Jonas Venckus, Mark Vyčas, 
David Young;

ir prityrę skautai kandidatai: Gabrielė 
Grunwaldaite, Tanja Huberytė, Edita Kir- 
kickytė, Ingrida Kotkytė, Milda Motekai- 
tytė, Ingrida Povilianskaitė, Severiną Va- 
nagūnaitė, Silvia Vosyliūtė, Virginijus Jo
cys, Erikas Lichtas, Oliver Lippmann, Vik
toras Račkauskas, Arūnas Vanagūnas.

Įžodį pravedė ir daugumai pirmuosius 
skautiškus kaklaryšius užrišo jų tuntinin
kė s. fil. Meilė Mickienė. Gerojo darbelio 
mazgelius užrišo dvasios vadovai, o tėvy
nės ilgesio — tėvai; jei jų nebuvo, tą at
liko krikšto tėvai. Davę įžodį buvo pa
sveikinti su gėlėmis. Tuntininkė s. Mickie
nė apdovanota didele puokšte gėlių. Išne
šus vėliavą ir pasibaigus iškilmingai su
eigai, tuntininkė padėkojo visiems už atsi
lankymą ir pakvietė į Kaziuko mugę. 
Kvietė visus vaišintis, susipažinti su skau
čių ir skautų randarbiais bei Velykų mar
gučiais, o jei kas patiks — ir įsigyti, o 
taip pat išbandyti savo laimę loterijoje.

Vaišintis tikrai buvo kuo — karšta ka
va bei arbata kvepėjo, o stalas linko ap
krautas tortais ir pyragais. Buvo ir skani 
staigmena — karšti koldūnai, nekalbant 
jau apie dešreles su kopūstais.

Vėliavos šventinimo iškilmės ir Kaziuko 
mugė užtruko ketvertą valandų.

JL

ŠVEICARIJA
LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI 

TRADICINĖJE ZUERICHO ŠVENTĖJE
„Sechselaeuten Zuerich“ tai didžiausia ir 

iškilmingiausia to miesto šventė. Ji 
švenčiama net dvi dienas. Šiais me
tais buvo balandžio 14 ir 15 dienomis. Jai 
skirtas ir specialus pašto ženklas, šventė 
pravedama žilos senovės pagonių papro
čiais. Tai pavasario, atsisveikinimo su žie
ma šventė: šeštą valandą vakaro degina
mas senis-besmegenis. Iš to ir vardas vė
liau kiio: „Šeštą valandą mušant“. Vidur
amžiais ši šventė buvo dar labiau praplės
ta, o nuo praėjusio šimtmečio vidurio ji 
pradedama įvairių draugijų ir grupių is
toriniais drabužiais apsirengusių vaikų, 
meniškai papuoštų vežimų ir raitųjų pa
radu. Pagal seną tradiciją, parade daly
vauja ir svetimšalių vaikai savo tautiniuo
se drabužiuose. Šiais metais iš viso mies
to gatvėmis ėjo per pusantro tūkstančio 
vaikų. Visi Zuericho miesto ir kantono lai
kraščiai plačiai aprašė ir išspausdino šven
tės nuotraukas, o televizija perdavė išti
sai.

Malonu paminėti, kad žiūrovų akis pa
traukė lietuviškais tautiniais drabužiais 
pasipuošusi mažoji, penkerių metukų 
šveicariukė Gabi — tautinių šokių grupės 
„Viltis“ šokėjos ponios U. Sigg dukrelė. 
Dėka p. Joanos Stasiulienės tautinių šokių 
grupės, kurioje visa šokėjai šveicarai, lie
tuviški tautiniai drabužiai Zueriche dau
gelio yra atpažįstami.

Sekančią, suaugusių iškilmingam para
dui ir baigiamosioms iškilmėms skirtąją 
dieną, miesto laikraštis „Tagblatt der 
Stadt Zuerich“ išspausdino šventės ap
rašymą su mūsų mažosios lietuviškos švei- 
cariukės nuotrauka.

Dėkojame p.p. Sigg šeimai. J.P.
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