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PREZIDENTO PROKLAMACIJA
PREZIDENTO REAGANO 

PROKLAMACIJA SKELBIA 
„PABALTIJO LAISVĖS DIENĄ“

Prezidentas Reaganas birželio 14 d. 
paskelbė tokia proklamacija:

„Šiais metais sukanka 45 metai Jung
tinių Valstijų nepripažinimo politikai, pa
gal kurią mūsų vyriausybė atsisako pri
pažinti Sovietų įvykdytą prievartinę Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją. Jau 
praėjo 45 metai nuo tų niūrių 1940 metų, 
kai sovietų armijos, sudarius sąmokslą su 
nacių režimu, užėmė šias tris nepriklau
somas Pabaltijo respublikas.

„Žiaurų sovietų priespaudos pobūdį su
krečiančiai parodė arti šimto tūkstančių 
pabaltiečių 'įkalinimas, deportacija ir nu
žudymai per tas keturias teroro dienas, 
1941-mų metų birželio 14-17. šio žiauraus 
laikotarpio kančios buvo net padidintos, 
kai nacių pajėgos smogė per tas tris val
stybes nacių-sovietų karo pradžioje ir 
įvedė civilinę administraciją bjauraus 
Gestapo kontrolėje. Dėl sovietų ir nacių 
tironijos Antrojo pasaulinio karo pabai
goje Pabaltijo valstybės buvo netekusios 
dvidešimt procentų visų savo gyventojų.

„Šiandien priespauda ir persekiojimas 
yra kasdieninė Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmonių našta. Sovietų politika speci
fiškai nukreipta prieš Pabaltijo valstybių 
tautinį gyvenimą ir istorinį palikimą. Ru
sinimas vyksta įvairiom priedangom: pri
verstiniu žmonių perkeldinimu, koloniza
vimo plėtimu rusais imigrantais ir griežtu 
vietinių religinių, kultūrinių bei visuome
ninių tradicijų užgniaužimu.

„Bet nepaisant šios priespaudos siste
mos, Pabaltijo tautos drąsiai toliau prie
šinasi suliedinimui, reikalaudamos savo 
tautinių, politinių ir religinių teisių. Tai
kus rekalavimas, reiškiamas per pogrin
džio spaudą, peticijomis valdžios parei
gūnams, demonstracijomis, per Katalikų 
Bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių 
veiklą, per Helsinkio susitarimų vykdymo 
stebėjimo grupes ir komitetus ginti reli
ginėm tikinčiųjų teisėm, kelia susižavėji
mą visų tų, kurie myli ir gerbia laisvę.

„Reikšminga yra, kad tautinių ir asme
ninių teisių gynybai vadovauja ne tie, ku
rie užaugo nepriklausomais metais, bet 
naujoji generacija, gimusi ir užaugusi so
vietinėje santvarkoje. Tie herojai, tiek 
jauni, tiek seni, sako: „Jūs, mūsų laisvie
ji broliai ir seserys, esate mūsų balsas 
laisvajam pasauliui. Jūs turite nesiliauti 
informavę pasaulį apie tai, kas mums 
yra primesta čia, už Geležinės Uždangos, 
nes mes iš jūsų pastangų semiamės sti
prybės išsilaikyti.

„Visi Amerikos Jungtinių Valstijų žmo
nės pritaria Pabaltijo tautų valstybinės 
nepriklausomybės troškimams. Jungtinės 
Valstijos remia jų teisę nuspręsti savo pa
čių likimą laisvai be svetimųjų kišimosi. 
45 metus Jungtinės Valstijos nepripažino 
prievartinio Pabaltijo valstybių įjungimo 
į Sovietų Sąjungą ir nepripažins ateityje.

„Jungtinių Valstijų Kongresas Senato 
bendra rezoliucija 66 įgaliojo ir paprašė 
Prezidentą paskelbti proklamaciją dėl 
„Pabaltijo Laisvės Dienos“ minėjimo 1985 
m. birželio 14 d.

„Todėl dabar aš, Ronaldas Reaganas, 
Amerikos Jungtinių Valstijų preziden
tas, šiuo skelbiu 1985 metų birželio 14 
Pabaltijo Laisvės Diena. Aš raginu Jung
tinių Valstijų žmones tą dieną paminėti 
atitinkamais parengimais ir iš naujo pa
tvirtinti savo įsipareigojimą laisvės prin
cipams visiems prispaustiems žmonėms“.

(Pasirašė) Ronald Reagan

KRATA VYSKUPUI
Britų kat. laikraštis „The Universe“ 

pranešė, kad Lietuvos arkivysk. Povilonis, 
jam grįžtant iš Romos, Maskvos aerodro
me buvo nuodugniai patikrintas. Sovietų 
pareigūnai konfiskavo religines knygas ir 
Vatikano radijo kasetes.

A.A.

Menininkui
VINCUI JOKŪBAIČIUI mirus, 

žmonai Danutai, dukrelei Rasai ir 
giminėms Lietuvoje reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą.
DBLS Centro Valdyba ir

L.N.B. direktoriai

DEMONSTRACIJA MILANE
Europos viršūnių konferencija, nese

niai vykusi Milano „Castel Sforcesco“ pi
lyje, svarstė Europos Ekonominės Ben
druomenės sutarties pakeitimo klausimą. 
Italijos min. pirmininkas Bettino Craxi 
ir kiti vyriausybių vadovai siūlė 12 val
stybių organizacijai siekti politinės uni
jos. Britanijai, Danijai ir Graikjai pasi
sakius prieš tą projektą, nutarta Romos 
sutarties atnaujinimo projektui svarstyti 
sušaukti konferenciją šį rudenį.

Tuo pat laiku, kai „viršūnės“ posėdžia
vo viduramžių Sforcesco pilyje, Milano 
miesto centre, Piazza Duomo aikštėje, vy
ko milžiniška demonstracija, reikalavusi 
Vakarų Europos valstybių glaudesnio ap- 
sijungimo. Demonstraciją organizavo Eu
ropos Vienybės Sąjūdis (European Move
ment) ir Europos Federalistų Sąjunga 
(European Union of Federalists). De
monstrantai reikalavo Europos valstybių 
sąjungos, t.y. veiksmingo Europos vals
tybių apsijungimo, ne tik ekonominio, bet 
ir politinio.

Šūkiu „Europos unija dabar!“ demons
trantai reikalavo, kad Europos valstybių 
vadovai, posėdžiaujantieji pusės kilome
tro atstume esančioje pilyje, jau dabar 
nutartų įgyvendinti seniau paruoštus Eu
ropos apjungimo planus.

„Piazza Duomo“ aikštėje buvo susirin
kę per šimtą tūkstančių Europos vienybės 
šalininkų su nesuskaitomais plakatais bei 
vėliavomis, šalia italų dalyvių, daug buvo 
atvykusių iš Belgijos, Prancūzijos, Vokie
tijos ir kitų Europos valstybių. Demons
tracijoje kalbėjo Europos Parlamento 
pirmininkas Pflimin,- Italijos gynybos mi
nistras Spadolini, Europos Vienybės Są
jūdžio pirm. Gaston Thorn, Britanijos fe- 
deralistas John Pinder, Vokietijos — Jo
sef Hofmann, Belgijos parlamento atsto

Bukovskio komiteto biuletenis
KETURIASDEŠIMT PENKERI VERGIJOS METAI

Šis Olandijos Bukovskio Komiteto biule 
tenis yra savo rūšies istorinis dokumen
tas. Tai lyg įžanga į liepos 25 d. praside
dančią Kopenhagoje plaukiojančią ją Pa
baltijo kraštų okupacijos parodą ir tribu
nolą.

Populiarus politologas ir Rytų Europos 
kraštų klausimų žinovas Jack van Doorn 
pradeda nuo istorinės apžvalgos: trumpai 
pamini trijų nepriklausomų valstybių, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, užgrobimą. 
Jis parodo Stalino apgaulingą klastą, su
darius Kremliaus vadovui sutartį su Hit
leriu apie Lenkijos padalijimą su slaptu 
priedu apie Pabaltijo priskyrimą prie So
vietų Sąjungos įtakos sferos. Tas sandėris 
faktinai sudarė sąlygas nacių grobuoniš
kam žygiui į Lenkiją. 1939 metų rugpjū
čio mėn. sutartis pradėjo veikti rugsėjo 
mėnesį, o slaptasis priedas — 1940 metų 
vasarą, kada anglų ir prancūzų armijos 
buvo tokioje sunkioje padėtyje, jog ne
galėjo į sovietinę invaziją reaguoti, o pats 
Hitleris buvo per daug užsiėmęs savo ope
racijomis Vakaruose. Bet Stalinas ramiai 
pradėjo jau 1939 m. rudenį šantažą. Pir
muoju to prievartavimo objektu buvo es
tai, kuriems prikišama, kad jie leido len
kų povandeniniam laivui pabėgti iš Ta
lino ir pakeliui paskandinti sovietinį lai
vą. Grasnimais Stalinas išgavo iš estų 
sutikimą užleisti Sovietų laivynui bazes ir 
įsileisti 25.000 kareivių įgulas.

Su latviais nebuvo didelio vargo juos 
priversti prisiimti 30.000 sovietinių karių 
įgulas.

Į pabaigą Maskva privertė Lietuvą su
tikti prisiimti 50.000 sovietinių karių.

Ir kai dar formaliai veikė sutartys su 
Maskva ir Stalino pažadai neliesti Pa
baltijo politinio ir ekonominio veido, jau 
buvo atspausdinti sovietinės kariuomenės 
žemėlapiai, kuriuose Pabaltijo respublikos 
buvo atžymėtos kaip sovietinės.

Ir tuo pačiu metu sovietinio saugumo 
generolas Ivan Serov jau pasirašinėjo in
strukcijas apie masines deportacijas iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Tai buvo dar trisdešimt devintais me
tais. O 1940 m. birželio mėn. jau Maskvos 
ginkluotoji įtaka ir vaidmuo Pabaltijo po
litikoje buvo tokie svarūs, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija pagal Stalino diktatą 

vas Pierre Vanbergen ir kiti. Rytų Euro
pos egzilų vardu kalbėjo iš London atvy
kęs ELG vicepirm. S. Grocholskis.

Plačiai skaitomas italų dienraštis „Co- 
rriere della serą“, aprašydamas demons
traciją, pacitavo S. Grocholskio kalbos iš
trauką, kurioje pasakyta:

„Vidurinės ii- Rytų Europos tautos, len
kai, čekai, vengrai, jugoslavai, albanai, 
rumunai, ukrainiečiai, gudai, lietuviai, 
latviai, estai, rusai ir suomiai, kreipiasi į 
brolius Vakarų europiečius, prašydami 
kad kuo greičiau nutrauktų savižudišką 
delsimą tikrai apjungti Europą.

„Vid. ir Rytų Europos tautos pareiškia 
Valstybių galvoms ir vyriausybių vado
vams, kad jie bus atsakingi prieš istorijos 
teismą ir bus pasmerkti, jeigu neatsisakys 
beprasmiškos opozicijos būtiniausioms re
formoms, kurios privestų prie to, kad Va
karų Europa taptų tikrąja bendra rinka 
ir kartu politine pajėga, turinčia priemo
nes ir valią atlikti reikalingą Europoje 
vaidmenį kovoje prieš pasaulines krizes 
ir ginti laisvėje tebesantį pasaulį, partne- 
naujant su Jungtinėmis Amerikos Vals
tijomis ir kitomis demokratinėmis vals
tybėmis.

„Vid. ir Rytų Europos tautos, tęsian
čios pasipriešinimą komunistinio totaliz- 
mo tironijai, kuri yra primesta sovietų ko- 
lonialinės imperijos, kviečia laisvąsias 
tautas neužmiršti Europos antrosios pu
sės, šiandieną remti ją bent moraliai ir 
materialiai, o ateityje teikti jai vis didė
jančią ekonominę ir politinę pagalbą.

„Lai gyvuoja laisvoji ir jungtinė Euro
pa, ateityje — nuo Atlanto iki Uralo ir 
nuo Lisabonos iki Maskvos“.

Milano demonstracijoje dalyvavo ir Ry
tų Europos jaunimas. Jie nešė plakatą su 
užrašu: „Jungtinė Europa dabar! — Ne
užmirškite Rytų Europos“.

paskelbė iš anksto suklastotus rinkimus 
į vadinamus Liaudies Seimus, kur kiek
viename krašte buvo tik po vieną kandi
datų sąrašą su mitine Darbo Žmonių Są
jungos iškaba, o faktinai komunistų ir 
jiems klusnių žmonių sąrašas. Vadinamie
ji rinkimai vyko su iš esmės vienodomis 
programomis, kurios buvo išsiverstos iš 
rusiško teksto, sudaryto sukto Maskvos 
žurnalisto ir patvirtinto Stalino dešinio
sios rankos, vėliau pačių sovietų sušaudy
to kaip grobiko ir bandito, Dekanozovo. 
Suklastojimas lietė ir patį balsavimą — 
paskelbtos išdavos buvo išgalvotos, pažy
mint nepaprastai aukštus dalyvavusių 
rinkimuose nuošimčius.

Tokie pat sufalsifikuoti ir tų fiktyvinių 
parlamentų darbai, kur viskas iš anksto 
buvo parengta ir suredaguota, lygiai kaip 
ir tų cirkinių parlamentų nutarimai, ku
rių svarbiausias buvo įsijungti į Sovietų 
Sąjungą.

Seka dramatiniai paveikslai, kai vyk
dant masinius išvežimus prasidėjo karas 
— Hitleris užpuolė jo paties Sovietams 
užleistas sritis.

Biuletenyje yra ir pasikalbėjimų-apy- 
braižų apie atskirų Pabaltijo kraštų žmo
nes, gyvenančių dabar Vakaruose. Jų 
kančių kelią.

Ekonomistas ir žurnalistas A. Šildė gy
vena dabar Vakarų Vokietijoje, Muens- 
teryje, kur sukurtas dvasinis laisvųjų lat
vių centras, kur veikia net latvių gimna
zija. Čia taip pat labai daug dirbta ren
giant Baltijos tribunolą, apie kurį kalbė
jome pačioje pradžioje. Šildė papasakojo 
Van Doornui apie savo veiklą gimtojoje 
Latvijoje prieš ateinant vokiečiams, vo
kiečių okupacijos metu, kada jis slapstė
si nuo hitlerininkų, ir kaip jis pasišalino 
grįžtant sovietiniams okupantams.

Estijos gyventoja — rusų kilmės — Ta
mara Egorova surado galimybę pasišalin
ti iš Estijos, kenčiančios Maskvos jungą, 
per fiktyvias vedybas. Ji gyvena Belgijo
je ir dalyvauja komitete, šelpiančiame po
litkalinius Estijoje.

Po to seka pasikalbėjimas su aštuonias
dešimt metų sulaukusiu I. Kaplanu, ku
riam pavyko išvažiuoti po stalininių kalė
jimų ir lagerių. Kaplanas pasakoja apie 
vis augantį žmonių persekiojimą Lietuvo
je, apie rusifikaciją ir terorą.

I „LKB KRONIKA“ SVEIKINA 
TAIKOS IR LAISVĖS RYŽTO

ŽYGĮ
Ką tik vakarus pasiekusiame Lietu

vos Katalikų Bažnyčios Kronikos 66- 
me numeryje (1985 m. balandžio 7 d.) 
išspausdintas šis sveikinimas:

„Sveikiname Pasaulio Pabaltiečių 
organizuojamą taikos žygį — BE 
TAUTŲ LAISVĖS NEGALI BŪTI 
PASTOVIOS TAIKOS. Visose taikos 
konferencijose turi būti keliamas šis 
šūkis. Kokiu vardu reikia vadinti Ber
lyno konferencijos dalyvius, apgaudi- 
nėjančius pasaulį ir siekiančius suda
ryti įspūdį, kad socialistinių šalių ti
kintieji turi pilną laisvę? Tikrieji tai
kos kovotojai socialistinėse šalyse yra 
sunkiai persekiojami1.

(Elta)

SOVIETŲ SĄJUNGOS

TEISMAS
DATA: 1985 m. liepos 25 ir 26 die

nomis 09.00-16.00 vai.
VIETA: SAS Hotel SCANDINA

VIA, Norway Room, Amager 
70, DK-2300 Kopenhagen S. 
011-45-1-11-23-24

Blvd.
Telef.

eiga
OFICIALI KALBA: anglų 
DALYVAVIMAS: Teismo 

bus vieša. Stebėtojų kortelės bus iš
duodamos patikrinus tapatybę su pa
su už nominalinę kainą.

ATIDARYMAS: liepos 25, 09.00 
vai. Teismą atidarys Europos Parla
mento vicepirmininkas Paul Moller.

TEISĖJAI; pirmininkas dr. prof. 
Felix ERMACORA, Austrijos parla
mentaras, nuolatinis atstovas Jungti
nių Tautų Organizacijos žmogaus 
Teisių komisijoje. Nariai: Per AHL- 
MARK, politinių mokslų specialis
tas, buvęs Europos Tarybos narys, 
Švedijos parlamentaras, ministeris, li
beralų partijos lyderis, autorius; prof, 
kun. Michael Alan BOURDEAUX, 
anglas, Kent kolegijos steigėjas, eko
nomijos ir politinių mokslų specialis
tas, autorius; Sir James Edmund San
ford FAWCETT, D.S.C, teisininkas, 
buvęs Didžiosios Britanijos atstovas 
Jungtinių Tautų Organizacijoje, Eu
ropos Tarybos komisijos Žmogaus 
Teisėms narys ir jos pirmininkas; Mic
hael HODGEMAN, Q.C., M.H.R., 
parlamentaras, buvęs ministeris tau
tybių reikalams, dalyvauja teisėju Aus 
tralijos liberalų partijos lyderio įga- 
liavimu; dr. prof. Theodor VEITER, 
austras, valstybingumo teorijos ir pa
bėgėlių teisių garbės profesorius Ins- 
bruko universitete, kelių tarptautinių 
tautų ir žmonių teisių organizacijų 
narys ir pirmininkas, autorius.

KALTINTOJAI; Pasaulio Pabal- 
tiečių Santalkos pirmininkas dr. O. 
Pavlovskis, Pasaulio Estų Tarybos pir
mininkas dr. L. Savi, Pasaulio Laisvų 
Latvių Federacijos valdybos narys dr. 
L. Lukss, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmininkas dr. 
K. Bobelis.

Paruošta kaltinamoji medžiaga yra 
59 puslapių ir paremta 93 šalti
nių nurodymu. Kiekviena tauta prie 
šios medžiagos patieks savo papildy
mus. Teisme dalyvaus 21 liudininkas 
(6 pristatyti latvių, 6 — lietuvių, 5 — 
estų).

ATSTOVAS SPAUDAI: Julijs Ka- 
delis, Postfach 4401, 4400 Muenster. 
Telef. 011-49-251-37-118. West Ger
many.

MIRĖ MASKVOS MUITINĖJE
" 76 metų amžiaus Juozas Žiurinskas, 
vykdamas į Lietuvą aplankyti savo gimi
nių, mirė Maskvos muitinėje. Palaidotas 
Lietuvoje.

Šis jaudinantis Bukovskio biuletenio nu 
meris užbaigiamas dokumentu-kaltinimu: 
J. Rožkalns, latvių baptistas ir politinis 
kalinys, savo pareiškime atidengia baisų 
sovietinių kalinių kankinimą tolimuose 
lageriuose ir kalinių transportuose. Kai 
jis atlikęs pirmą bausmę mėgino emigruo
ti į Vakarų Vokietiją, jį vėl suėmė ir to
liau tebekankino nežmoniškose sąlygose.

J. Budreika

LIETUVOJE
Liaudies kontrolės organai

Laiku pagaminti — ne viskas. Reikia 
produkciją ir laiku tiekti.

Liaudies kontrolės organai sistemingai 
tikrina, kaip respublikos pramonės įmonės 
laikosi planinės ir sutarčių drausmės, aiš
kina pažeidimų priežastis ir kaltininkus.

Dėl įvairių technologijos pažeidimų „Pa
sagos" fabriko produkcija ne kartą buvo 
brokuojama. Dėl to vien pernai buvo su
mokėta 3,4 tūkstančio rublių baudos. Už 
ne laiku patiektą produkciją įvairioms 
prekybos organizacijoms buvo sumokėta 
18 tūkstančių rublių baudų.

„Merkio" fabrikas pernai produkcijos 
tiekimo sutartis faktiškai įvykdė 96,2 pro
cento ir neteisėtai pervedė į materialinio 
skatinimo fondą 24,2 tūkstančio rublių.
Užsienio valiutos kursas

Nuo 1985 m. gegužės 16 d.: už 100 dol. 
— 85,65 rb., už 100 sv. — 107,94 rb., už 
100 Pr. frankų — 9,18 rb., už 1000 Isp. 
pesetų — 4,92 rb., už 10.000 It. lirų — 
4,38 rb., už 100 šveic. frankų — 33,20 rb.

Daug kalbama — mažai daroma
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos 

darbininkas Pranas Malakauskas „Tiesai" 
rašė:

„Nejaukios mūsų gamyklos buitinės pa
talpos. Ypač daug netvarkos persirengia
mo kambariuose ir prausykloje. Nėra šil
to vandens, o šaltu mazuto nenuplausi. 
Negauname pastos, tad plaunamės benzi
nu, žibalu. Negalime nusiprausti dušais. 
Apie šias negeroves ne kartą sakėme ce
cho ir gamyklos administracijai, bet niekas 
nepasikeitė".
Kelionės

Lietuvos turizmo ir ekskursijų taryba 
siūlo kelialapius:

autobusu — po Armėniją, Azerbaidžia- 
ną-Gruziją, šiaurės Kaukazą;

pėsčiomis — po Krymą, Kaukazą;
valtimis — Baškirijos, Ukrainos, Kare

lijos upėmis;
arkliais — po Adigėją (Kaukazas).
Kelialapių kainos — nuo 100 iki 180 

rublių. Į kainą įeina pragyvenimas turba- 
zėse, turviešbučiuose, maitinimas, ekskur
sijos, maršruto vidaus transportas.

Kauno picerija
Buv. Karo muziejaus, dabar vadinamo 

Istorinio muziejaus aikštėje atidaryta 
nauja valgykla-picerija, kur turistai ir 
kauniečiai galės gauti itališkos pizzos, pa
gamintos pagal Maskvos receptą su dešra, 
sūriu, pomidorais ir kitais prieskoniais. 
Panaši picerija kiek anksčiau buvo ati
daryta Vilniuje.

PABĖGO DIPLOMATAI

Iš Vašingtono pranešama, kad pastaruo
ju laiku pabėgo du komunistinių valsty
bių diplomatai.

Čekoslovakijos ambasadoriaus Vašing
tone pavaduotojas Milan Svec paprašė po
litinio prieglobsčio Amerikoje.

Sovietų ambasados Atėnuose pirmasis 
sekretorius Sergei Bochan pasitraukė iš 
savo posto ir dabar yra Amerikoje. Jis bu
vo sovietų karinės žvalgybos GRU agen
tas.

SOVIETŲ LĖKTUVO AVARIJA

Liepos 7 d., sekmadienį, Baltijos jūron 
nukrito sovietų karinis lėktuvas, 
pilotas bandė sutrukdyti Švedijos 
n.’am lėktuvui stebėti rusų laivyno 
pajėgų manevrus Baltijos jūroje, 
tų pilotas žuvo.

Anglų laikraščio „Daily Telegraph" 
Stockholmo korespondentas pažymi, kad 
Baltijos jūra yra tarptautinis jūros ke
lias. Bet sovietų kariniai sluoksniai, ypač 
per laivyno manevrus, tame rajone pasi
reiškia agresyvumu.

kurio 
kari- 

ir oro 
Sovie-

DBLS-gos Derby Skyriaus nariui

a.a. JUOZUI STONKUI 
mirus, jo žmoną ir visą šeimą, bei 

brolį Joną, liūdesio valandoje giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Sk. valdyba ir nariai
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DR. A. GERUTIS - JUBILIATAS TIKRIEJI REAKCIONIERIAI
Dr. Albertas Gerutis, kuris liepos 21 

dieną švenčia savo amžiaus 80 metų su
kaktį, neabejotinai yra darbščiausias lie
tuvių spaudos darbininkas, vienas vei
kliausių pokario laikotarpio politinių vei
kėjų ir sėkmingiausių diplomatų. Malonu 
taip pat pažymėti, kad jis yra nuolatinis 
„Europos Lietuvio“ bendradarbis ir ver
tingiausių korespondencijų autorius.

Gimęs 1905 m. liepos 21 d. Rygoje, Al
bertas Gerutis prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą lankė tame mieste lietuvių mokyklą ir 
karo metu mokėsi gimnazijoje, Rusijoje. 
1918 metais grįžęs Rygon, stojo savano
riu latvių kariuomenėn ir dalyvavo kovo
se dėl Latvijos nepriklausomybės. Iš ka
riuomenės grįžo į mokyklos suolą ir 1924 
m. gavo brandos atestatą.

Dar gimnazistu būdamas, jaunas Alber
tas dalyvavo Rygos lietuvių visuomeni
niame gyvenime, pradėjo tuo laiku raši
nėti laikraščiams ir dirbti Lietuvos Tele
gramų Agentūroje Elta. 1924 m. persikėlė 
į Kauną ir įstojo į Lietuvos universiteto 
teisių fakultetą. Tuo pat laiku dirbo El
toje, bendradarbiavo spaudoje ir dalyva
vo lietuvių-latvių bei lietuvių-estų drau
gijų veikloje.

Nuo 1928 m. A. Gerutis dirbo Eltos ko
respondentu Vokietijos sostinėje ir pra
dėjo studijas Berlyno universitete. 1932 
m. pasitraukęs iš tarnybos, 'įstojo į Ber
no universitetą, kur 1933 m. parašęs di
sertaciją gavo teisių daktaro laipsnį. Grį
žęs Lietuvon, dirbo Klaipėdos krašto gu- 
bernatūroje, rašė lietuvių spaudai ir da
lyvavo visuomeninėje veikloje. Aplankė 
Rusiją, Čekoslovakiją, Lenkiją ir kai ku
riuos Vak. Europos kraštus.

Nuo 1936 m. dr. A. Gerutis pradėjo 
dirbti Lietuvos užs. reikalų ministerijoje 
ir netrukus buvo paskirtas Lietuvos Nuo
latinės Delegacijos prie Tautų Sąjungos 
sekretoriumi. Kurį laiką ėjo Charge d'af
faires Ženevoje pareigas. Dalyvavo įvai
riose konferencijose ir rašė šveicarų spau 
doje. 1940 m. buvo perkeltas į Lietuvos 
pasiuntinybę Berne, kur dirba ir dabar.

Ilgus metus bendradarbiavęs su Lietu
vos politiniais veikėjais bei diplomatais, 
sukaupė daug istorinės medžiagos, kuria 
pasinaudodamas parašė vokiečių kalba 
Lietuvos diplomatijos istoriją, kuri buvo 
išspausdinta „Actą Baltica“ almanache. 
Suredagavo anglų kalba knygą „Lithu
ania 700 years", sulaukusią jau šeštos lai
dos. Tai lig šiol negirdėtas lietuvių litera
tūros istorijoje pasisekimas.

Per pastaruosius dvidešimt metų dr. A. 
Gerutis, be to, parašė keletą labai vertin
gu monografijų apie žymiuosius Lietuvos 
diplomatus. Tai stambūs veikalai apie 
Petrą Klimą ir dr. Dovą Zaunių. Abi tos 
knygos buvo tuoj pat išparduotos. Parašė 
ir dr. Jurgio šaulio, Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signataro ir ilgamečio pa
siuntinio Šveicarijoje, biografiją, kuri, ta

čiau, berods, tebėra rankraštyje. Parašė 
jis taip pat knygutę „Pulk. Kazys Škirpa, 
sukilimo inspiratorius“, kuri buvo 1981 
m. išleista Londone. Buvo kitų raginamas 
parašyti monografiją apie labai daug pa

sidarbavusį Lietuvos diplomatą Vaclovą 
Sidzikauską, apie kuri taip pat turi su
rinkęs daug medžiagos. Spaudoje rašė 
apie kitus žymesnius lietuvius, trumpai

V

DVASINIAI PASAUKIMAI
Šiuo metu dvasinių pašaukimų klausi

mas yra gyvybinė Bažnyčios problema, 
nuo kurios išsprendimo priklausys jos 
ateitis ir jos misija. Rūpestis pašaukimais 
yra mūsų visų rūpestis!

Šventasis Tėvas pakartotinai kelia šį 
klausimą. Gerojo Ganytojo sekmadienį, 
arba pašaukimų sekmadienį, popiežius 
kreipėsi į viso pasaulio katalikus, ragin
damas rūpintis dvasiniais pašaukimais. 
Šių metų kovo mėnesį jis išleido laišką 
pasaulio jaunimui tarptautinių jaunimo 
metų proga. Jame jis kalba apie religines 
vertybes, moralinį sąmoningumą ir apie 
atvirumą Kristaus balsui, kviečiančiam 
viską palikti ir jį sekti.

Pašaukimų krizė yra aštri visame pa
saulyje, bet ypač Vakaruose. Daugelis va
dinamų katalikiškų kraštų pradeda sielo
tis savo religinio gyvenimo ateitimi. Va
karų Europoje, pavyzdžiui, jau dabar per 
40 proc. parapijų nebeturi kunigo!

Pašaukimų krizė yra aktuali ir mums 
lietuviams! Netolimoje praeityje mūsų 
tautos gyvas tikėjimas ypač pasireikšda
vo tuo, kad šeimos trokšdavo bent vieną 
vaiką išleisti į kunigus. Net dabar, sun
kiais religinio persekiojimo laikais, Lie
tuvoje netrūksta pašaukimų į kunigus ir 
vienuolius. Nežiūrint priverstino ateis
tinio auklėjimo, Lietuvos jaunimas ver
žiasi prie religijos. Šiemet Kaune 19 klie

ar ilgiau gyvenusius Šveicarijoje (kaip 
dail. Petras Kalpokas) ir apie asmenis, 
kuriuos gerai pažinojo (kaip Justas Pa
leckis, Edmontas Simonaitis, Juozas Ga- 
brys-Paršaitis ir kt.)

Dr. Albertas Gerutis rašė ne tik lietu
vių spaudoje, bet taip pat vokiečių kalba 
Šveicarijos ir Vokietijos spaudoje. Apie 
Lietuvą bei Baltijos valstybes dažniau
siai rašė šveicarų laikraščiuose Bund, 
Basler Nachrichten, Neūe Zuericher Zei- 
tung ir kt. Dalyvavo ir tebedalyvauja 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės vei
kloje. Kol sveikata leido, dirbo labai nau
dingą darbą Vokietijoje veikiančioje Bal
tų Taryboje. Kasmet dalyvaudavo Euro
pos Lietuviškųjų Studijų Savaitėse, skai
tydamas aktualiomis temomis paskaitas 
ir pasisakydamas diskusijose. Prieš tre
jetą metų daug pasidarbavo ruošiant Eu
ropos Parlamentui rezoliuciją Baltijos 
valstybių klausimu. Be jo intervencijos, 
tikriausiai, rezoliucija nebūtų praėjusi 
vienbalsiai.

Garbingam Jubiliatui ir mielam ben
dradarbiui dr. Albertui Geručiui šven
čiant brandaus amžiaus sukaktį, „Europos 
Lietuvio“ redakcija ir skaitytojai nuošir
džiai linki dar daug darbingų metų ir 
geros sveikatos!

rikų buvo įšventinti kunigais! O kas lais
vajame pasaulyje? Turime pripažinti, kad 
vaizdas liūdnokas...

Pašaukimai neateina savaime. Tai pa
tvirtina įvairios šiuolaikinės statistikos. 
Pašaukimai gimsta ir bręsta tinkamoje 
krikščioniškoje aplinkoje: per bendruo
meninę maldą ir atgailą, per šeimų ir 
religinių bendrijų tvirtą tikėjimą bei 
šventą gyvenimą, štai kas įkvepia jauni
mą nebijoti Kristumi sekti.

Krikščionybės įvedimo sukakties proga 
įsigilinkime į savo tautos krikščioniškąjį 
pašaukimą ir į mūsų atsakomybę už jos 
tikėjimo ateitį.

Vysk. P. A. Baltakis, OFM

MARIJONŲ VADOVO KELIONĖS
Marijonų vienuolijos generalinis vado

vas kunigas Donaldas Petraitis buvo nu
vykęs aplankyti Marijonų centrus Argen
tinoje ir Australijoje. Argentinoje tėvai 
Marijonai vadovauja trims lietuviškoms 
parapijoms — Avellanedoje, Buenos Ai
res priemiestyje, Berise ir Rasario mies
te, leidžia lietuvių savaitraštį „Laiką“. 
Australijoje Marijonai vadovauja lietu
vių parapijai Adelaidėje, šiuo metu ku
nigas Petraitis lanko Čikagoje dirban
čius Marijonus. Atgal į Romą numato 
sugrįžti liepos mėnesio pabaigoje.

LANDSBERGIO PAREIŠKIMAS APIE
„SĄŽINĖS KALINIUS“ P.E.N. 

SUVAŽIAVIME

Ar sovietiniuose kalėjimuose ir konc- 
lageriuose už savo idėjas ir žmogaus tei
sių gynimą kalinami asmenys yra „sąži
nės kaliniai“, ar tiktai šios bausmės nusi
pelnę nusikaltėliai? šis klausimas drama
tiškai iškilo gegužės mėn. pabaigoje San 
Marino respublikoje įvykusiame Tarptau
tinio P.E.N. Klubo suvažiavime. Bedisku- 
tuojant kalinamų rašytojų (ir žurnalistų) 
komiteto pranešimą, Bulgarijos delegatė 
pareiškė, jog Sovietų Sąjungoje niekas 
nesėdi kalėjime už savo raštus — prane
šime išvardinti asmenys, pasak jos, te
santys paprasti „reakcionieriai“.

I šį pareiškimą reagavo JAV-se vei
kiančio egzilų P.E.N. Centro delegatas 
Algirdas Landsbergis, kuris tarp kito pa
reiškė:

„Mes ką tik išklausėme Bulgarijos de
legatės trumpą magišką formulę, ir kali
nami rašytojai bei žurnalistai — kenčian
tys, į mirtį varomi asmenys — staiga pa
virto „reakcionieriais“, ir todėl teisėtai nu 
baustais „nusikaltėliais“?

„Vargu Bulgarijos delegatė susipažino 
su kalinamųjų laiškais, straipsniais, eilė
raščiais? Neatrodo, kad ji būtų pamėginu
si pažvelgti į jų artimųjų ir draugų skaus
mo kupinas širdis? Bet aš ir daugelis mū
sų šioje salėje skaitėme jų žodžius ir se
kėme jų kančios kelią. Vladas Lapienis, 
Liudas Dambrauskas ir daugelis kitų 
kalinamųjų rašytojų komiteto pranešime 
išvardintųjų asmenų neragino imtis smur
to veiksmų ir nieko „nešmeižė." Jie reiš
kė savo idėjas. Kai kuriais atvejais jie 
reikalavo, kad sovietinės valdžios atsto
vai laikytųsi savo pačių konstitucijos ir 
Helsinkio sutartyje bei kitur suminėtųjų 
žmogaus teisių garantijų. Už tai jie bu
vo įkalinti. Jei Bulgarijos delegatės stan
dartai būtų pritaikinti čia esantiems įvai
rių tautų rašytojams, dauguma mūsų at- 
sidurtumėm už grotų.

„Jau daugelis metų tenka klausyti ka
linamųjų rašytojų komiteto veiklos kri
tikos, kurios kokybė dažniausiai panaši 
Bulgarijos delegatės pareiškimui. Komi
tetas iškelia aikštėn konkrečius, kvėpuo
jančius ir kraujuojančius atvejus; kai ku
rios delegacijos juos paprasčiausiai at
meta, pacituodamos abstrakčias bendry
bes.

„Bulgarijos delegatės tvirtinimas mums 
taip pat priminė neseną literatūrinę su
kaktį. Praėjusieji metai priklausė Geor- 
geui Orwellui, kurio romane „1984-ieji“ 
žmonės taip pat paverčiami neegzistuo
jančiais. Karas tampa taika, taika tampa 
karu; rašytojai virsta reakcionieriais, re
akcionieriai darosi rašytojais.

„Toksai kalbos piktnaudojimas bema
tant padvelkia šalna. Dar tik vakar klau
sėmės daugelio kalbų; žodžiai — .huma

niškumas', .solidarumas', .taika' — liejosi 
per kraštus. Sutartinai tvirtinome, kad ne 
reikia piktnaudoti nei žodžių, nei žmonių. 
Tačiau šiandien jau girdime, kad kai ku
rie žmonės lieka už .humaniškumo' sąvo
kos ribų. Tereikia žmogui priklijuoti eti
ketę — pavadinti jį arba ją žydu ar buo
že, socialistu ar nacionalistu, anarcho- 
sindikalistu ar REAKCIONIERIUMI — 
ir jie nustoja egzistavę, jų kančia virsta 
bereikšme. Neseną tragišką praeitį sim
bolizuojančio vokiečių .rašytojo' (Adolfo 
Hitlerio) žodžiais, jie virsta .Untermens- 
chen' ar žemesnės rūšies būtybėmis.

„Gintautas Iešmantas, Viktoras Petkus, 
Povilas Pečeliūnas, Vytautas Skuodis, Al
girdas Statkevičius ir daugelis kitų kali
namųjų rašytojų komiteto pranešime iš
vardintų asmenų nėra .reakcionieriai' — 
savo idėjų skelbimas, teisybės ar laisvo 
apsisprendimo reikalavimas nepaverčia 
žmogaus .reakcionieriumi'. Tikrieji re
akcionieriai yra tie, kurie kitaip galvojan
čius grūda į kalėjimus ir konclagerius, 
kurie smaugia mintį ir pavergia ištisas 
tautas“, P.E.N. klubo suvažiavime pabrė
žė A. Landsbergis. (Elta)

CATACOMBES
„CATACOMBES“ APIE LIETUVĄ

CATACOMBES mėnesinis Paryžiuje 
leidžiamas Tylos Bažnyčiai skirtas leidi
nys š.m. birželio 165 numeryje paskelbė 
daug informacijų apie Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Daugiausia apie Lietuvą.

Šiame 1985 m. numeryje, 2-me pusla
pyje minimas kun. Liesis, kuris buvo nu
baustas pinigine bauda. Psl. 5-me yra la
bai gerai dokumentuotas J.G.H. Hoffma- 
nno, didelio Baltijos valstybių reikalų gy
nėjo, straipsnis — Baltijos valstybės kal
tina Sovietų Sąjungą. Turima galvoje 
įvyksiantis Teismas Kopenhagoje. Straips 
myje atspausdinti Pabaltiečių Santalkos 
pateikti Sov. Sąj. apkaltinimai Teismui. 
Puslapyje 6-me atspausdinta žinia apie 
kun. Jono Kastyčio Matulionio nuteisimą, 
kunigo Sigito Tamkevičiaus ir kun. Al
fonso Svarinsko laiškai. Puslapyje 8-me 
yra straipsnis užvardytas „Opinija atbun
da okupuotų kraštų naudai“ ir pateikia
ma informacija apie Povilą Pečeliūną. 
Pusi. 10-me — atspausdintas Vlado La- 
pienio laiškas „Kristaus doktrina pro
fanuojama“ ir įdėta jo nuotrauka. Pusi. 
12-me yra straipsnis apie sovietinių vaikų 
militarizaciją.

Informacijoms medžiaga panaudota iš 
Eltos biuletenio ir LKB Kronikos.

Leidinio adresas: Catacombes, 
Directeur de la publication Sergiu 
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Paulius sležas

Tuo metu, kada Žygimantas tokią 
sunkią Lietuvai sutartį pasirašė, jis 
dėl savo sosto nebuvo tikras. Švitrigai
la valdė didesnius d. kunigaikštystės 
plotus, negu Žygimantas. Švitrigailos 
tebesilaikė visi senieji jo sąjungininkai, 
ir dar prisidėjo nauji: Maskva ir Tvė
rė. Jausdamas po savo kojų galybę, 
Švitrigaila pradėjo žygius prieš Len
kus ir Žygimantą: viena jo kariuomenė 
kovėsi prieš Lenkus Podolėje, kita bu
vo atžygiavusi ligi Vilniaus. Tegu tie 
žygiai Švitrigailai ir nebuvo sėkmingi, 
tačiau Žygimantas nesijautė pakanka
mai galingas, kad galėtų vienas prieš 
savo konkurentą ir jo talkininkus at
silaikyti. Būtinai reikalinga lenkų pa
rama. O čia ir viduje Žygimanto pa
dėtis buvo nekokia. Kyla bajorų tarpe 
sumanymas vėl susigrąžinti Švitrigailą. 
Sąmokslininkai laiku buvo susekti ir 
žiauriai nubausti. Švitrigaila taip pat 
pareiškia norą susitaikinti su Jogaila 
it Lenkija. Tačiau ir Jogailos ir len
kų simpatijos linksta ne prie išdidaus 
Švitrigailos, kuris nė nemano nuo savo 
teisių atsisakyti, bet prie nuolankes
nio ir sukalbamesnio Žygimanto, ku
ris, jausdamas savo sunkią būklę, pa
darė jau nemaža Jogailai ir lenkams 
nuolaidų. Tuo metu miršta Jogaila 
(1434). Jo sostas atitenka jo sūnui 
Vladislovui. Tačiau konfliktas Švitri
gailos ir Žygimanto pasilieka kaip bu
vęs. Pagaliau įvyksta netoli Ukmer
gės kautynės (1435): iš vienos pusės 

stoja Švitrigaila su savo talkininkais, 
iš kitos Žygimantas su savo kariuo
mene, lenkų pulkais papildyta. Kau
tynes pralaimi Švitrigaila. Jo talkinin
kas Livonijos ordinas susilaukia pana
šaus likimo, kokio susilaukė prūsų or
dinas Tanenbergo laukuose. Po šitos 
nelaimės Švitrigailos padėtis visiškai 

pašlijo. Žygimantui tuojau pasidavė 
Smolenskas, o kitais metais Polockas 
ir Vitebskas. Švitrigailai liko tik pieti
nės d. kunigaikštystės sritys. Bet ir čia 
jo padėtis buvo netikra. Lenkų bajo
rai, norėdami pagaliau pabaigti tuos 
vidaus karus, iškėlė mintį — kiekvie
nam iš kovojančių palikti turimas že
mes su didžiųjų kunigaikščių titulais. 
Bet su šiuo projektu nė vienas kon
kurentas nesutiko. Kiekvienas iš jų ža
dėjo Lenkų karaliui ištikimybę, tik su 
ta sąlyga, kad Lenkija padėtų jam nu
galėti savo priešą. Ir šį kartą Lenkija 
pasirenka sukalbamesnį Žygimantą, su 
kuriuo neseniai ji buvo susirišusi pasi
žadėjimais. Į Lietuvą atvyksta lenkų 
delegacija (1437), kuri išgauna naują 
Žygimanto raštą. Tuo raštu jis pasiža
dėjo mirdamas grąžinti Jogailos sūnui 
Vladislovui visą Lietuvą. Po to len
kams atsisakius remti Švitrigailą, Žy
gimantas jį išveja ir iš kitų jo valdomų 
žemių. Žygimantas tampa padėties 
viešpačiu. Nusikratęs pavojingu kon
kurentu, jisai pradeda galvoti, kaip nu
sikratyti Lenkų įtakos. Todėl jis, kaip 
ir Švitrigaila, pradeda ruošti naujas 
koalicijas prieš lenkų kombinacijas. 

Pirmąsias pastangas paverčia niekais 
ordino abejingumas ir imperatoriaus 
Albrechto mirtis. Kliudė jo planams 
ir viduje kilusi ponų opozicija, nepa
tenkinta jo valdymu. Kad toji opozici
ja nesusitartų su Lenkų ponais ir nepa
kartotų 1432 m. įvykio, Žygimantas 
dar kelis kartus buvo priverstas patvir
tinti ankstyvesnius pasižadėjimus, duo
tus Jogailai. Bet ir po tų pažadų pa
tvirtinimo, Žygimantas nesiliovė sie
kęs visiško savarankiškumo. Pasinau
dodamas Vladislovo žygiu į Vengrus, 
Žygimantas ruošėsi sušaukti Didž. 
Lietuvos kunigaikštystės seimą, kurio 
metu tikėjosi nugalėti opoziciją ir gau
ti krašto paramą. Tačiau jo planas ne
pavyksta: 1440 m. kovo 20 d. nužudo 
jį įtakingi Lietuvos ponai.

Šitoje vietoje pravartu pastebėti, 
kaip pats Žygimantas žiūrėjo į savo 
valdžią Lietuvoje.

Lenkai, matydami Žygimanto pa
stangas nuo jų visiškai atsiskirti, susi
dedam prieš juos net su imperatoriu
mi, pastarajam rašė jie, kad Žygiman
tas nesąs laisvas, kad jis Lietuvą val
dąs tik laikinai ir ją gavęs iš Lenkų 
karaliaus rankų. To laiško nuorašą 
imperatorius atsiuntė Žygimantui, ku
ris imperatoriui taip atrašė: „Mes nie
kados nelaisvi nebuvome. Taip pat ir 
mūsų Didžioji Kunigaikštystė, kiek to
li siekia žmogaus atmintis, niekam ne
priklausė, ir dabar, remdamiesi seno
lių paveldėjimo teisėmis, ją valdome 
ne iš lenkų, bet iš Dievo malonės. Mi
rus garbingo atminimo mūsų broliui 
Vytautui, ji mums, kaip teisėtam jo 
įpėdiniui atiteko teisingai. Ir mes ją 
valdydami nieko kito nebijome, tik 
vieno Dievo. Ir lenkai mums negali 
liepti laikytis jų ar kieno kito pusės, 
nes esame laisvi ir valia mums pasi
rinkti draugus ir daryti sąjungas su 

kuo tik mums patinka, štai kaip mums 
atsimoka lenkai už mūsų gerus dar
bus, kuriuos jiems padarėme, kai jie 
buvo iš visų pusių priešų apsupti“.

Žuvus Žygimantui Lietuvos sava
rankiškumo gynimą į savo rankas pai
ma bajorija ir tą savarankiškumą gina 
ligi pat nepriklausomybės pabaigos. 
Be jos pritarimo negali būti išrinktas 
joks didysis kunigaikštis ar padaryta 
sutartis su Lenkija.

Po Žygimanto mirties jo priešai išsi
renka didžiuoju kunigaikščiu Jogailos 
sūnų Kazimierą. Tačiau ir lenkai ir jų 
karalius Vladislovas tesutinka jį leisti 
į Lietuvą tik kaip lenkų karaliaus vie
tininką. Nerasdami kitos išeities, suti
ko ir tokiomis sąlygomis atsigabenti 
Kazimierą į Lietuvą, šiam atvykus į 
Lietuvą, susirinkę į Vilnių mūsų ba
jorai, paskelbė jį savo didžiuoju ku
nigaikščiu, sudraskė lenkų karaliams 
duotus savo ankstyvesniųjų pasižadė
jimų dokumentus ir, nieko nepranešę 
lenkų ponams, Vilniaus katedroje už
dėjo ant Kazimiero galvos didžiojo 
kunigaikščio kepurę. Sužinoję apie tai 
lenkų ponai, atlydėję Kazimierą, nebe
turėdami ką veikti Lietuvoje, sugrįžo 
į Lenkiją. Kazimierą paskelbus d. ku
nigaikščiu, ryšys su Lenkija nutrūko. 
Be jokio ryšio su ja Lietuva išgyveno 
septynerius metus. Vladislovui žuvus 
(1444), po trejų metų atkaklių derybų 
ir lenkų grasinimų, lietuviai pagaliau 
sutiko leisti jiems išsirinkti Kazimie
rą savo karaliumi. Išvažiuodamas į 
Lenkiją, Kazimieras mūsų ponams iš
davė privilegiją, kuria pasižadėjo nesi
aurinti Lietuvos sienų, išlaikyt jas to
kias, kokios buvo Vytauto laikais, va
dinasi, Podolė ir Voluinė turėjo likti 
Lietuvai. Be to, Kazimieras pasižadėjo 
neduoti Lietuvoje nei urėdų, nei žemių 
jokiam svetimšaliui.

Išvykus Kazimierui į Lenkiją, san
tykiai tarp lietuvių ir lenkų greit pa
blogėjo. Lenkai buvo sutikę grąžinti 
Lietuvai Podolę ir Voluinę, bet kai 
Kazimieras atvyko į Lenkiją, lenkai 
tuojau pareikalavo, kad tos žemės 
jiems būtų pripažintos. Lietuviai su 
tuo nesutiko ir grasino lenkams, jog 
jie susidėsią su Maskva ir totoriais, 
bet tų žemių jiems neužleisią. Negana 
to, lietuviai reikalavo, kad Kazimie
ras, būdamas toli nuo Lietuvos ir už
imtas Lenkijos reikalais, paskirtų 
(jiems atskirą didįjį kunigaikštį. Bet 
Kazimieras bijodamas netekti Lietu
vos, nepaisė lietuvių reikalavimų. Ka
zimiero laikais buvo sušaukta nema
ža bendrų seimų, tačiau jie, nieko ne
nuveikę, pasibaigdavo gana triukš
mingai. Tuose seimuose lenkai išplūs
davo lietuvių atstovus visokiausiais žo
džiais, o kartą net juos sumušė. Lie
tuviai irgi jiems aštriai atsikirsdavo ir 
demonstratyviai išvažiuodavo namo. 
Vienam tokiame seime dalis lietuvių, 
pasipiktinusių lenkais, net grąžino 
jiems herbus, gautus 1413 m. Horodlė
je.

Tačiau lietuviai visokiais būdais 
priešinosi Kazimiero abiejų valstybių 
valdymui. Jie nuolat reikalavo sau at
skiro valdovo. Negalėdami geruoju 
perkalbėti, net buvo prieš jį suruošę 
sąmokslą. Bet jis nepavyko: sąmoksli
ninkai buvo susekti ir smarkiai nu
bausti. Norėdamas kiek nuraminti lie
tuvius jis pats kuriam laikui atvažiuo
davo į Vilnių arba atsiųsdavo kurį nors 
savo sūnų. Per paskutiniuosius trejus 
savo gyvenimo metus (1490 — 1492) 
Lietuvoje jis laikė savo sūnų Aleksan
drą, kuris vadovavo visam valstybės 
gyvenimui.

(Bus daugiau)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
JONINĖS

Į pasiruošimą šventei buvo įjungtas vi
sas gimnazijos personalas ir mokiniai. 
Muzikos mokyt. Arvydas Baltinas daug 
popiečių lavino chorą ir orkestrą, o Živilė 
Grodbergienė — tautinių šokių grupę. Jų 
darbo vaisiais birželio 22 galėjo pasigėrėti 
daugiau kaip pusė tūkstančio į Romuvą 
suplaukusių taut, iš Romos, Paryžiaus, 
Belgijos ir visos Vak. Vokietijos. Domina
vo jaunimas. Netrūko ir iš Lietuvos laiki
nai atvykusių svečių, o taip pat ir vokie
čių pareigūnų bei huetteinfeldiškių.

Šventės išvakarėse amerikiečių 8908 
CSG vadas Vilius Valaitis išrūpino, o uo
lieji Schwetzingeno bendruomenininkai 
Jonai Vitkus ir Stuknys pastatė dvi dide
les palapines užkandžiams ir gėrimams bei 
loterijai. Jos labai pravertė ypač tada, kai 
pakrapnodavo lietutis. Apskritai oras bu
vo neblogas.

Iškilmės pradėtos 16 vai. krepšinio aikš
telėje. Jas atidarė gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas. Atsiprašė, kad praėju
siais metais Joninės nebuvo suruoštos, nes 
po pilies gaisro turėta daug kitų rūpesčių. 
Padėkojo už paramą gimnazijai, pastebė
damas, kad netrukus prasidėsiančios staty 
bos pareikalaus naujų aukų. Kun. Fr. Skė
rys vokiečių ir vicedir. Ronaldas Tesnau 
lietuvių kalba paaiškino Joninių papro
čius.

Programą pranešinėjo abiturientė Enina 
Seldlerytė. Ją pradėjo mišrus gimnazijos 
choras trimis dainomis.žiūrovus grakščiai 
pasveikino 8 mergaitės Kepurine. Toliau 
darniai dainavo mergaičių choras, 12 mo
kinių orkestras trenkė maršus iš liet, dai
nų melodijų ir polkas, vėl dainavo mergai
čių choras ir Milda Motekaitytė solo. Gra
žiai pasirodė tautinių šokių grupė, kuri 
mokslo metų gale visados esti geriausia.

Tuoj pat prasidėjo pamaldos Huetten- 
feldo kata! bažnytėlėje. Šv. mišias auko
jo kun. P. Ginčius, dirbąs lietuvių ir vokie 
čių sielovadoje netoli Osnebruecko. Tuo 
pat metu pamaldas evangelikams laikė 
kun. Fr. Skėrys gimnazijoje.

Tuoj po pamaldų vyko smarkios spor
to žaidynės tarp mokinių ir svečių. Vieną 
kėlinį krepšinio rungtynių, žaistų Buerger- 
hauso sporto halėje, laimėjo mokiniai, o 
kitą — svečiai. Futbolo rungtynės žaistos 
Romuvos parke. Jas laimėjo mokiniai.

Skautai turėjo iškilmingą sueigą, kurią 
pravedė tuntir.iiinikė Meilė Mickienė. Prity
rusių skautų įžodį davė Rima Nalytė, Pia 
Babušytė ir Andrius Neubentas. Milda 
Motekaitytė pakelta į paskiltininkės laips
nį. Įsakymus paskelbė s.v. kand. Pau
lius Mickus. Visi nusifotografavo.

Tuo tarpu virte virė pramogavimas par
ke, palapinėse ir kitose patalpose. Valgy
klos salėje smarkiai sukosi ūkvedė Eug. 
Lucienė su talkininkėmis, aprūpindamos 
svečius kava ir moterų suneštais pyragais. 
Alų ir kitus gėrimus bare pilstė mokyt. 
Alois Weigel irgi su, būriu talkininkų. Be 
jų neapsiėjo ir mokyt. Kostas Grodbergas, 
skrudindamas dešreles ir kitokias mėsas. 
Loterijos palapinė buvo irgi pilna žmo
nių. Ten smarkiai darbavosi loterijos or
ganizatorės Vali Endrikaitienė ir Rūta 
Zimermanienė. Centrinę kasą valdė ir ta
lonėlius užkandžiam bei gėrimam parda
vinėjo mokyt. Marytė Šmitienė.

Vakare uždegtas didžiulis laužas, degęs 
visą naktį. Jaunimas šoko ir dainavo. Pa

SPORTAS LIETUVOJE
Noriu sugrįžti prie Europos vyrų krep

šinio pirmenybių ir parodyti, kokį didelį 
vaidmenį Sov. Sąjungos rinktinėje atlieka 
lietuviai. Iš sužaistų aštuonerių rungty
nių, daugiausia taškų pelnė Arvydas Sa
bonis — 160. Po jo seka latvis Vladas Val
teris — 113, ir vėl lietuviai: R. Kurtinai
tis — 124, V. Chomičius — 87. Aštuntoje 
vietoje S. Jovaiša — 54. Nenuostabu, kad 
į žurnalistų sudarytą simbolinę Europos 
rinktinę pateko A. Sabonis, latvis V. Val
ters, jugoslavas D. Petravičius, vo
kietis D. štremfas ir ispanas F. Martinas. 
Taip pat ir tarptautinė krepšinio sąjunga 
A. Sabonį pripažino antru geriausiu pa
saulio mėgėjų krepšininku, pirmą vietą 
skirdama amerikiečiui.

Malonu, kad gražios Lietuvos krepšinio 
tradicijos ir toliau sėkmingai tęsiamos, 
tačiau gaila, kad visi laimėjimai eina į 
Kremliaus aruodą.

Iš Lietuvos sportinės padangės tenka 
pranešti keletą linksmesnių žinučių. Pir
miausia, sostinės futbolininkai pradėjo 
žymiai geriau žaisti, rinkdami taškus sve
timose aikštėse! Po lygiųjų Voroneže, ne
tikėtai laimėjo rungtynes Rostove prieš 
vietos karių ASK klubą 3.1. Šis laimėji
mas pakėlė vilniečius iš 17 į 15 vietą.

Lietuvos futbolo pirmenybėse ir toliau 
pirmauja Panevėžio Ekranas, paskui eina 
Klaipėdos Granitas ir Vilniaus SRT. Se
zono pradžioje gerai žaidęs Utenos Utenis, 
birželio pabaigoje krito net į 10-tą vietą. 
Atrodo, kad Jonavos Statyba šiemet tu

sirodė ir Joninių nakties laumės su raga
nomis. Dangus išsiblaivė. Patvarieji galė
jo linksmintis iki paryčių. Abu Huettetn- 
feldo viešbutėliai buvo užimti. Daugelis 
nakvojo klasėse ant čiužinių miegmaišiuo
se. Ir rytojaus dieną (sekmadienį) kieme 
prie automobilių vis dar būriavosi jauni
mas, negalėdamas išsiskirti. Tik vakarop 
Romuva ištuštėjo.

Joninių aprašymų su nuotraukomis pa
sirodė vokiečių dienraščiuose.

ABITURIENTAI
Abitūros egzaminus laikė 7 mokiniai: 

5 mergaitės — Marytė Balaišytė, Lilija 
Burškaitytė, Monika Gaižauskaitė, Lidi
ja Kuršytė ir Erina Seidlerytė, bei ber
niukai — Gintautas Kogintas ir Orenas 
Levšteinas. Rašomuosius darbus rašė 
kovo 25, 26, ir 29. Egzaminus žodžiu lai
kė birželio 3 ir 4. Išlaikė visi ir gerais 
pažymiais. Laikė prie vokiečių vyriausy
bės sudarytos komisijos.

Marytė Balaišytė, gim. 1966 liepos 5 
Kanadoje, Toronte. 1972 pradėjo lankyti 
Šv. Antano pradžios mokyklą. VII ir VIII 
klases ėjo J.J. McGrand katal. mokyklo
je, IX ir X klases — šv. Juozapo Walles- 
ley kolegijoje. 1972-1982 lankė muzikos 
mokyklos akordeono skyrių. Neapleido ir 
lituanistinio lavinimosi. 1971 ėmė lanky
ti Maironio šeštadieninę mokyklą ir bai
gė ją (10 klasių) 1981. Ateitininkė. 5 me
tus šoko ATŽALYNO tautinių šokių gru
pėj ir 5 metus — GINTARE. 1982 atvyko 
į Vasario 16 gimnaziją, kur akordeonu pa
lydėjo tautinius šokius, grojo mokinių or
kestre, dainavo chore, priklausė ateitinin
kams. 1984-85 buvo M. Valančiaus atei
tininkų kuopos pirmininkė. Rašo lietuvių 
spaudoje.

Žada studijuoti, bet kur ir ką — dar 
nežino.

Lilija Burškaitytė, gim. 1964 lapkričio 
8 Skaudvilėje. Tėvas buvo kino mechani
kas. Pradžios mokyklą lankyti pradėjo 
1972 ir baigė 8 klases 1980. Tais pat me
tais su šeima atvyko į Vak. Vokietiją. Gy
vena Wunsdorfe netoli Hannoverio. 1980 
'įstojo į Vasario 16 gimnazijos X klasę. 
Čia šoko tautinius šokius, dainavo chore, 
redagavo mokinių laikraštėlį, buvo veik
li M.K. Čiurlionio dailės būrelio narė. 
Mėgsta rankdarbius, skaityti knygas, ypač 
poezijos, žada studijuoti rusų kalbą ir 
matematiką Heidelberge.

Monika Gaižauskaitė, gim. 1966 liepos 
23 Memmingene, Bavarijoje. 1978 neteko 
tėvo ir 1979 — motinos. Globojo ir į mo
kyklą leido brolis Vytautas. Įvairiose mo
kyklose Memmingene 1972-79 baigė 7 
klases ir 1979 atvyko į Vasario 16 gim
naziją VIII klasę. Buvo veikli skautė (pa
siekė vyr. skautės laipsnį), šoko tautinius 
šokius, dainavo chore ir mergaičių kvar
tete bei duete, deklamavo eilėraščius, vai
dino įvairiuose veikaluose įvairius vaid
menis. Patinka gamtos mokslai; gal juos 
ir studijuos.
Lidija Kuršytė, gim. 1966 gegužės 24 Ras 

tatte. 1972 pradėjo lankyti Gaggenau pra
džios mokyklą. Ją baigusi, 4 metus lankė 
vidurinę mokyklą. 1981 'įstojo į Vasario 
16 gimnazijos IX klasę. Čia šoko tautinius 
šokius, dainavo chore, buvo skautė (da

rės iškristi iš Lietuvos futbolo lygos.
Antroje SS-gos lygoje puikiai žaidžia 

Klaipėdos Atlantas, laimėdamas 1:0 prieš 
Gardino Chemiką. Klaipėdiečiai užima 
pirmą vietą ir turi daug galimybių pereiti 
į pirmą lygą.

Ir truputį iš nepriklausomos Lietuvos 
sportinių 'įvykių: 1983 m. birželio 29 d. 
Kaune įvyko pirmos tarpvalstybinės fut
bolo rungtynės tarp Lietuvos ir Vengrijos 
rinktinių. Jas laimėjo vengrai pasekme 
3:0. Lietuvos rinktinė buvo sudaryta tik 
iš Klaipėdos klubų žaidėjų: Jančiauskas 
(KSS), Preigis (SSO), Sinelis (švyturys), 
Kagenas (KSS), Rabinavičius (Hakoach), 
Paberžis (KSS), Saunoris (KSS), Balke
vičius ir Balsys (abu KSS), Mejerovičius 
(Hakoach) ir Kanas (Bar-Kochba).

Lietuvos futbolo pirmenybes tais me
tais laimėjo Klaipėdos KSS: Kilmanas, 
Kaminskas, Sipavičius, Cenfeldas, Chomi
čius, Balsys, Paberžis, Vilimavičius, Gvil
dys, Šurkus. Antroje vietoje liko Kauno 
LGSF ir trečioje — Klaipėdos Švyturys. 
Tarpmiestinės jaunių futbolo rungtynės 
Kaunas — Klaipėda baigėsi lygiom (1:1).

Be abejo, didžiausiu 1938 m. sportiniu 
įvykiu buvo Pirmoji Lietuvos Tautinė 
Olimpiada, kurioje dalyvavo ir užsienio 
lietuviai. Apie tai prisiminsiu atskiru 
straipsniu jau po atostogų Portugalijoje.

Linkiu gražaus vasaros poilsio visiems 
sporto mėgėjams ir E. Lietuvio skaityto
jams.

K. Baronas 

bar vyr. skautė). Labiausiai mėgo biolo
giją ir istoriją. Žada studijuoti teisę Hei
delberge arba Mannheime. Prieš 10 metų 
šią gimnaziją lankė jos sesuo Marytė, da
bar Wegner.

Erina Seidlerytė, gim. 1964 gegužės 30 
Druskininkuose. Ten pat 1971 pradėjo 
lankyti pradžios mokyklą, kur baigė 6 
klases. 1977 kartu su tėvais ir broliais at
vyko į Vak. Vokietiją. Į Vasario 16 gim
nazijos VIII klasę įstojo 1979. 1980 per
sikėlė į Bismarcko gimnaziją Hannovery, 
bet 1983 vėl grįžo į Romuvą. Priklausė 
ateitininkams, šoko tautinius šokius, dai
navo chore ir trio, vaidino įvairius vaid
menis, deklamavo eilėraščius, pranešinė
jo gimnazijos viešųjų renginių progra
mas. Norėtų studijuoti architektūrą.
Gintautas Korintas, gim. 1963 liepos 21 

Papečių kaime, Lazdijų rajone. Tėvas — 
melioracijos traktoristas. 1970 rugsėjo 1 
'įstojo į Lazdijų vidurinę mokyklą. Baigęs 
I klasę, su tėvais atvyko į Vokietiją 1971. 
Leichlingeno pradž. mokykloje baigė dvi 
klases. 1973 su tėvais grįžo Lietuvon, kur 
baigė Lazdijų vidur, mokyklos 8 klases ir 
1979 įstojo į Kauno miškų technikumą. 
Baigęs tris kursus, 1982 su tėvais vėl at
vyko Vak. Vokietijon ir įstojo į Vasario 
16 gimnazijos XI klasę, o sesutė Daiva — 
'į X klasę. Čia šoko tautinius šokius, uo
liai dalyvavo liet, rašinių varžybose, lai
mėdamas pirmąsias vietas.

Numato studijuoti techninius mokslus.
Orenas Levšteinas, gim. 1966 rugpjūčio 

15 Kaune. 1971 su tėvais ir seneliais iš
vyko į Izraelį. Ten tuoj pat įstojo į pra
džios mokyklą, kurią baigė 1977. Trejus 
metus lankė ir baigė vidurinę mokyklą ir 
dvi klases gimnazijos, mokydamasis elek
trotechnikos. 1982 atvyko į Vak. Vokieti
ją — į Offenbachą, kur tėvai iki šiol gy
vena. Tais pat metais 'įstojo į Vasario 16 
gimnazijos XI klasę. Čia šoko tautnius šo
kius (su taut, šokių grupe dalyvavo taut, 
šokių šventėje Clevelande 1984), žaidė 
krepšinį.

Ketina studijuoti mediciną Heidelber
ge ar Muenchene.

VASAROS ATOSTOGOS 
Prasidėjo liepos 6 ir baigsis rugsėjo 1. 
Pamokos prasidės rugsėjo 2.

(VLBV informacijos)

PASIUNTĖ DOKUMENTINĘ 
MEDŽIAGĄ APIE LIETUVOS PADĖTI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir ki
tų užsienio lietuvių organizacijų pavedi
mu, Italijos lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas prelatas Vincas Mincevičius pasiun 
tė Italijos užsienio reikalų ministrui An
dreotti išsamią dokumentinę medžiagą 
apie Lietuvos dabartinę padėtį ir krašte 
vykdomus pagrindinių žmogaus teisių bei 
laisvių pažeidimus. Lydimajame laiške 
prelatas Mincevičius prašė, kad dokumen
tinė medžiaga būtų perduota italų dele
gacijai Otavoje vykstančioje tarptautinėje 
konferencijoje. Italijos lietuvių bendruo
menės pirmininkas reiškia viltį, kad Itali
ja, kuri visada kilniai atstovauja aukš
tiesiems žmonijos idealams, pati prie jų 
yra prisirišusi ir juos gina tarptautinėje 
plotmėje, tinkamai atsižvelgs į dabartinę 
sunkią Lietuvos būklę ir reikiamai iškels 
lietuvių tautos teisių pažeidimus.

Kaip žinome, ta konferencija jau baigė
si nepaskelbusi net komunikato.

106 METŲ SUKAKTIS
Jonas Višinckas Gt. Neck Glen Cove li

goninėje atšventė 106 metų sukaktį. Jį 
sveikino ligoninės personalas. Jis gimęs 
Lietuvoje 1879 m. Gyvena New Yorko 
prieglaudoje.

Skaitytoju laiškai
„LYNES“ KOMENTARAI

Kiekvienam yra įdomu išgirsti komen
tarus apie savo įdėtą darbą vienoje ar ki
toje srityje, ar tai būtų padrąsinantieji 
ar nuviliantieji.
„Lynes“ — News in Bits išspausdinti ko

mentarai apie Leighton House Art Gal
lery įvykusį Vasario 16-tai dienai paminė
ti koncertą tikrai stebina. Neskaitant pa
minėtų faktų, kad koncertas sutraukė 
mažai vietinės publikos ir garsesnių as
menų, komentarai rodytų, kad autorius 
yra lietuviškos muzikos ar dainos žinovas.

Sukritikuodamas šį koncertą, jis ar ji, 
tačiau neduoda nei vienos konkrečios kri
tikos dėl interpretacijos, technikos, išpil
dymo ar dėl pasirinktų autorių.

Greičiausiai koncertas buvo tokio žemo 
lygio, kad kritiko pasakymas jog „man
dagiai išsėdėjo per visą koncertą“ yra pa
kankamas šio įvykio paminėjimas.

Apskritai klausytojų pasisakymai po 
koncerto buvo priešingi „Lynes“ kores
pondento nuomonei. Galbūt rimtes
nės muzikos koncertui kritikuoti „Lynes“ 
galėtų pasiųsti daugiau muzikaliai su
brendus^ kritiką.

Vida Gasperienė

Jadvyga Bieliauskienė
TARPTAUTINĖ AMNESTIJA RŪPINASI JADVYGA BIELIAUSKIENE

Š.m. birželio 5 d. datuotame pareiškime, 
kuriame paskelbia, kad sąžinės kalinė Ja
dvyga Bieliauskienė serga inkstų, kepenų 
ir širdies negalavimais, Tarptautinė Am
nestija ragina savo narius rašyti laiškus 
sovietų pareigūnams. Laiškuose ragina
ma:

— išreikšti susirūpinimą Jadvygos Bie
liauskienės sveikata, teiraujantis ar jai 
buvo suteikta medicininė priežiūra,

— užklausti ar jai ta priežiūra yra pri
einama,

— užklausti ar jai bei kitom sergan- 
čiom kalinėm lagery yra parūpinamas rei
kalingas maistas,

— raginti ją paleisti iš lagerio.
Šalia kitų negalavimų, Bieliauskienė 

sirgo džiova ir bronchitu. 1972 m. jai išo
peravo blužnį. Bieliauskienė užbaigs sa
vo bausmę tik 1989 m.

Penkiasdešimt šešerių metų amžiaus 
Bieliauskienė, iš profesijos mokytoja, bu
vo suimta 1982 lapkričio 29 ir nuteista 
1983 gegužės 20 Vilniuje ketveriems me
tams griežto režimo lageriu ir trims me
tams tremties už „anti-sovietinę agitaci
ją ir propagandą“. Sovietai ją apkaltino 
parašų rinkimu po pareiškimu KP CK pir
majam sekretoriui Petrui Griškevičiui 
dėl tikinčio jaunimo persekiojimo, ben
dradarbiavimu LKB Kronikoj, vaikų bū
rimu į ratelius bei organizavimu naciona
listinio turinio vaidinimų. Prokuroras 
teismo metu priminė, kad J. Bieliauskie
nė pokario metais palaikė ryšius su „bur
žuaziniais nacionalistais“ (partizanais),

RUSIJA IR KINIJA
SOVIETŲ SĄJUNGOS IR „BROLIŠKOSIOS“ KINIJOS SANTYKIAI

Jau kuris laikas tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos vyrauja atvėsę santykiai. Jie, 
savo ruožtu, iššaukia pasaulio politinių 
jėgų pusiausvyros nepastovumą.

Politinės strategijos žinovai puikiai su
pranta, kad Sovietų ir Kinijos tarpusavio 
santykių išsprendimas nulems iš esmės 
pasaulio politinių jėgų balansą. Karas 
tarp šių dviejų valstybių neišvengiamai 
sukeltų pasaulinį karą.

Dėl ko nesutaria Kinija ir Sovietai, ka
me tų nesutarimų priežastis, kuo jie ne
pasidalija? Nei žurnalistai, nei diploma
tai nesugeba atsakyti į šitą klausimą.

Kai 1950 metais Mao pasakė kalbą 
Maskvos geležinkelio stotyje susirinkusiai 
jį sutikti miniai, jis vežėsi namo pasi
rašytą gynybos sutartį ir 300 milijonų do
lerių paskolą. Tada jis užtikrino, kad 
„draugystė tarp broliškosios Rusijos ir 
broliškosios Kinijos klestės per amžius“. 
Beje, tai nebuvo lemta įvykti: jau 1963 
metais ta „amžinoji broliška draugystė“ 
buvo sutrypta, apspjaudyta.

Per paskutiniuosius 20 metų Maskva 
ne kartą atvirai prikaišiojo ir kritikavo 
Pekino vedamą politiką, vadindama ją 
„nusikalstančia socialistiniams princi
pams ir Markso mokslui“. Savo ruožtu 
kiniečiai kritiškuose išpuoliuose vadino 
Sovietų socializmą „persimetėlišku kapi
talistiniu režimu“. Trumpai susumavus vi
są šitą ginčą galima pasakyti štai ką: pa
grindinis nesutarimas tarp Maskvos ir 
Pekino yra dėl to, kas vadovaus komunis
tiniam pasauliui. Sovietų Sąjunga nei 
minutei neabejoja, kad tai seniai visų 
Rytų bloko valstybių jai pripažinta ne
ginčytina teisė: geografiniu plotu ji di
džiulė imperija, karinės pajėgos grėsmę 
kelia net visam pasauliui. Kinija su tuo 
nesutinka ir aiškina, kad Sovietų viešpa
tavimas yra nepakenčiamas, ir savo ruož
tu siūlo naujo tipo komunistų partiją. 
Tas ginčas negali būti paprastai išspręs
tas, todėl darnus solidarumas ir draugys
tė tarp visų komunistinių šalių šiandieną 
tik malonūs prisiminimai.

Kad Rusija seniai neapkenčia kiniečių, 
bijo jų, tai nenuginčijama tiesa. Ta tiesa 
siekia čingis Chano laikus, 300 metų to- 
torių-mongolų jungas yra giliai įsirėžęs į 
Rusijos istoriją. Mongolai, aišku savaime, 
nėra kiniečiai, bet rusai menkai tenutuo
kia apie tokius skirtumus — savo išore 
jie visi jiems vienodai atrodo.

Labiausiai rusus gąsdina Kinijos gy
ventojų skaičius. Kartą vienas Sovietų 
akademikas pasakė: „Kaip jaustųsi JAV, 
jei milijoninė Meksika ir kitos Pietų 
Amerikos valstybės apsiginklavusios ato
miniu ginklu, stotų prieš JAV? Rusai ly
giai taip pat jaučiasi turėdami vieną tūks
tantį milijonų priešiškai nusiteikusių ki
nų savo pašonėje, kurie priedui jau ap
siginklavo atominiu ginklu.

Ne gražiau ir kiniečiai galvoja ir rašo 
apie rusus. Rusai vaizduojami kaip ne
ramūs, nepatikimi, todėl kiniečiai tikisi 
ir bijosi čekoslovakiškos Sovietų okupaci
jos. Kiniečiai kasdieną ruošiasi tam: ka

platino atsišaukimus, už ką 1948 metais 
buvo nuteista 25 metus kalėti, vėliau 
bausmė sumažinta iki 10 metų, o iki 
bausmės pabaigos likus 2 metams, buvo 
paleista.

Keletą kalinių Mordovijos moterų la
gery 1983 ir 1984 m. pravedė trumpus 
bado streikus (nuo vienos ligi devynių 
dienų ilgumo) atkreipti dėmesį 'į įkalintas 
koleges bei pažymėti ypatingas šventes 
kaip, pvz., žmogaus Teisių Dieną. Vienas 
toks protestas buvo suorganizuotas Jad
vygos Bieliauskienės naudai 1984 vasa
rio mėn. Ji pati tarp 1983 gruodžio mėn. 
ir 1984 birželio mėn. badavo aštuonis kar
tus (iš viso 19 dienų) dėl kitų sergančių 
kalinių, politinių kalinių ir žmogaus tei
sių dienom bei 1983 Madrido konferenci
jų pažymėti.

„ŠIAURĖS RŪMŲ“ BAŽNYČIA
Pekine šiuo metu yra restauruojama 

trečioji katalikų bažnyčia. Tai vadinamo
ji Peitang arba „Šiaurės Rūmų“ bažny
čia, kurią XVIII-ojo šimtmečio pradžioje 
pastatė prancūzai jėzuitai ant imperato
riaus Kang Xi padovanoto žemės ploto 
dėkingumo ženklan jėzuitams už pagydi- 
mą iš sunkios ligos. Prancūzijos karaliaus 
Liudviko XIV-ojo lėšomis gražiai išpuoš
ta bažnyčia pavadinta Išganytojo vardu, 
kelis kartus buvo sugriauta ir vėl atstaty
ta. Dabar baigus ją restauruoti, maldos 
namai bus patikėti vadinamai Kinijos pa
triotinei Bažnyčiai.

sa slėptuves, kaupia maisto atsargas, ruo
šiasi civilinei gynybai.

Dalinai prie šių santykių įtempimo pri
sideda ir Kinijos reiškiamos teisės į ne
mažą teritorijos dalį Tolimuose Rytuose ir 
Centrinėje Azijoje, kuri dabar priklauso 
Sovietų Rusijai. Maždaug prieš 100 metų, 
kai caras Aleksandras II primetė nepa
lankią Kinijai sutartį, šios teritorijos pe
rėjo Rusijos žinion. Kremliaus vadovybė 
teigia, kad Kinijos pretenzijos į šias že
mes esančios visai nepagrįstos, nes tos 
žemės yra „nuo amžių rusų žemės“, ir 
kad jos niekada nebuvusios Kinijos teri
torija. Ta teritorija, į kurią pretenduoja 
kinai, yra nemaža. Ji apima didelę dalį 
Kazachijos respublikos, o taip pat stra
teginiai svarbų Vladivostoką Chabarovs- 
ko srity. 1969 m. tarp Rusijos ir Kinijos 
‘įvyko pasienio konfliktas. Tai buvo labai 
rimta karo grėsmė.

Nuo 1972 m. iki dabar pasienio susirė
mimai ‘įvyksta gana dažnai, ypač pasie
nyje prie Kazachijos ir Kinijos Sinkjang 
provincijos. Prieš setynerius metus visos 
derybos teritorijos klausimu tarp Kinijos 
ir Rusijos buvo nutrauktos. Vakarų poli
tinių ekspertų nuomone šios valstybės 
įženge į klasikinę pasiruošimo karui fazę.

Karinių pajėgų telkimas Kinijos ir Ru
sijos pasienyje yra labai didelis. Yra ma
noma, kad Sovietai laiko apie 3.7 milijo
nus kariuomenės prie Kinijos sienos. Tie 
kariuomenės daliniai yra apginkluoti mo
derniška karine technika ir atominiu gin
klu. Karo atveju 2.000 karinių lėktuvų 
užpultų Kiniją. Iš kitos pusės, kiniečių 
armija didžiausia pasaulyje — 4.2 mili
jonai kariuomenės sutelkta Rusijos pa
sienyje. Reikia paminėti, kad Kinija šian
dien turi raketas, kurios gali pasiekti 
Maskvą, Leningradą ir kitus svarbius 
strateginius punktus esančius centrinėje 
Rusijos dalyje.

Savo laiku Maskva buvo įsitikinusi, 
kad Kinijos atominio ginklo pajėgos tai 
tik vaikų žaidimas, — Maskva turėjo ga
limybes sunaikinti šias atominio ginklo 
bazes, nesitikėdama atsakomojo atominio 
smūgio, šiandieną reikalai pasikeitė: ato
minis „Blitz-Krieg“ vargu rusams beatro- 
do parankiausia karinė taktika siekiant 
priversti Kiniją paklusti. Vakarų diplo
matiniai sluoksniai teigia, kad vargu ar 
Kremlius rizikuos vesti šitokią politiką 
Kinijos atžvilgiu.

Per praėjusius dvejus metus Kremlius 
stengėsi gerinti santykius su Pekinu. 
Svarbiausios nesutarimų priežastys yra 
Afganistano okupacija, Maskvos parama 
Vietnamo kariuomenei Kambodijoj ir di
delės sovietų karinės pajėgos Kinijos pa
sienyje.

Paskutinėm žiniom Kinija ir Sov. Są
junga pasirašė 11 milijardų svarų preky
bos penkmečio planą. Sovietai pastatys 
7 naujus fabrikus ir modernizuos 17 įmo
nių, įrengtų sovietų inžinierių 1950 me
tais. Kinija parduos žemės ūkio produktų 
ir pramonės žaliavų.
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J6-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

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

D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde
— rugsėjo 14 d.

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.

Toronto lietuvių vyrų choro „Aras“ 
koncertai D. Britanijoje: Škotijoje — 
liepos 27 d., Nottinghame — liepos 28 d., 
Londone — rugpjūčio 2 d.

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

SPAUSTUVĖS ATOSTOGOS
Spaustuvės tarnautojai ir laikraščio 

redakcinis kolektyvas šių metų vasa
ros atostogas pradeda liepos 29 d.

Po atostogų laikraštis išeis rugpjū
čio 16 d.

PABALTIJO VALSTYBĖS
NEUŽMIRŠTOS

Neseniai svarbiausias Londono dienraš
tis „The Times" išspausdino du mums la
bai palankius, Bernard Levino parašytus 
straipsnius.

Paskutinis buvo išimtinai skirtas Lie
tuvai, aprašant Balio Gajausko odisėja 
(buvo išspausdinta ir jo fotografija, ku 
rią parūpino Nidos spaustuvė).

Liepos 4 d. mes vėl buvome prisimint 
per priėmimą Lincoln's Inn (teisėjų ir ad
vokatų namai). Tą labai šaunų priėmimą 
suruošė Sir Frederic ir Lady Bennett 
Tarp kviestųjų svečių buvo Vakarų val
stybių politikai, o taip pat ir Pabaltijo 
valstybių atstovai: V. Balickas su ponia, 
latvių Pauls Reinhards, estų ponia Tarų 
ir Baltų Tarybos pirm. M. Bajorinas su 
ponia Morley-Fletcher — estų atstove 
Baltų Taryboje.

Priėmimo tikslą geriausiai aprašė „Dai
ly Telegraph“, sakydamas, kad tarp kvies
tųjų svečių, kurių kraštai pateko į Sovie 
tų vergiją, yra egzilai iš Pabaltijo valsty
bių, ir kad Sir Frederic Bennett nori tuc 
pareikšti, kad karo laimėjimas Europoje 
prieš 40 metų reiškė ramybę Vakaram: 
bet vis tiek paliko pusę Europos kontiner 
to geležiniuose pančiuose.

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS

Klubo metinė gegužinė-subuvimas įvy
ko birželio 9 dieną šaulių salėj. Atsilankė 
apie 200 asmenų, šokiams grojo Povilo 
Ruikio orkestras. Veikė maisto bei gėri
mų barai. Loterijas pravedė ir fantų dau- 
giausią parūpino Nina Liubinienė. Prie 
gegužinės pasisekimo daug pasidarbavo: 
An. ir Jadv. Lakai, Ant. ir Paulina Mikš
iai, Just, ir Stefa Šidlauskai, Br. Černie
nė, Ieva Paulauskienė, Z. žiuraitienė, N. 
Šėmienė, EI. Mickienė, J. Aukščiūnas, J. 
Šėma, Alb. Matulis, Danguolė ir Juozas 
Vilučiai, K. Rožanskas. Klubo valdyba vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

• «
Klubo narių Vlado ir Ievos Gložerių 

(anksčiau gyvenusių Rochdale, Anglijoj) 
sūnus Antanas ir Daiva Balzaraitė birže
lio 22 dieną sukūrė šeimą. Vestuvių puo
toj, Jaunimo Centre, dalyvavo apie 300 
svečių. Jaunajai šeimai linkėtina gražaus 
gyvenimo.

MIRUSIEJI CHICAGOJE
Birželio 28 d. Chicagoje mirė med. gy

dytojas Juozas Bartkus, 88 m., kilęs iš 
Šiluvos valsčiaus.

Birželio 30 mirė vet. gydytojas Anice
tas Grigaliūnas, 78 m., kilęs iš Lygumų 
parapijos.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
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.

MIRĖ J. BACIANSKAS
Birželio mėn. 22 d. Nottinghame mirė 

Juozas Bačianskas. Velionis buvo gimęs 
Gustagalyje, netoli Linkuvos. Antrojo 
pasaulinio karo metu pasitraukė į Vaka
rus, kurį laiką gyveno Vokietijoje, Ingol
stadt, 1948 m. atvyko į Didž. Britaniją. 
Pradžioje gyveno Mkt. Harborough, Hol
ding stovykloje, o nuo 1954 m. gyveno 
Nottinghame. 1961 metais įsigijo nuosa
vą namą, 56 Portland Rd., West Bridg- 
ford, kur ir mirė.

Laidotuvės įvyko liepos mėn. 1 d. Ge
dulingas mišias šv. Barnabo katedroje at
laikė kun. S. Matulis MIC. Į Willfordo 
Hill kapines palydėjo gausus nottingamie- 
čių būrys. Kapinių koplyčioje, prieš kre
maciją, visų vardu atsisveikino Z. Juras.

Savo žodyje kalbėtojas pabrėžė, kad 
visada yra liūdna ir gaila atsisveikinant 
su mirusiuoju, ypač yra labai graudu ka
da laidotuvėse negali dalyvauti mirusio
jo šeimos nariai bei artimieji. Mes lietu
viai, gyvenantieji tremtyje, laidodami 
kiekvieną mūsų tautietį jaučiame, kad 
prarandame lietuviškos šeimos narį.

Prisiminsime Juozą Bačianską kaip as
menį daugiau uždaro būdo, gal ir vieni
šą, vengė jis viešų susirinkimų, bet sa
vo tyliu būdu sielojosi ir rėmė lietuviš
kos veiklos darbą. Rūpinosi savo artimų
jų Lietuvoje gerbūviu, nuolat juos rėmė. 
Savo palikime nepamiršo lietuviškos 
spaudos, paliko dosnią auką Tautos Fon
dui kaip paramą darbui, siekiant Lietu
vai laisvės.

KVIETIMAS
štai ir vėl jau esame 36-tosios tra

dicinės Europos rajono skautų ir 
skaučių vasaros stovyklos išvakarėse. 
Stovykla įvyks 27 liepos — 3 rug
pjūčio dienomis.

Mielus tėvelius, rėmėjus, kurie ne
pailstamai remia mūsų stovyklas pini
gine parama, o taip pat ir visą lietu
višką visuomenę, maloniai kviečiu 
aplankyti mus stovyklaujančius Lie
tuvių Sodyboje, ypač per stovyklos už
darymo iškilmes ir laužą,

ŠEŠTADIENĮ,
RUGPJŪČIO 3 D., 3 V. P.P.

Lauksime visų. Iki pasimatymo 
skautų stovykloje.

Vis budžiu!
s. S.B. Vaitkevičius 

LSS Europos Rajono Vadas

AUKOS STOVYKLAI
Škotijos veiklusis DBLS skyriaus ir 

Klubo pirmininkas Juozas Bliūdžius pri
siuntė 65 svarus skautų stovyklai su svei
kinimais ir linkėjimais.

AUKOTOJAI: Škotijos Lietuvių socia
linio ir kultūrinio klubo valdybos skirta 
parama — 25 sv., DBLS-gos Škotijos sky
riaus valdybos — 20 sv., Moterų Draugi
jos — 5 sv., Juozas Bliūdžius — 10 sv., J. 
Kasponis — 5 sv.

Bradfordo lietuvių „Vytis“ klubo valdy
bos sekretorius A. Bučys, prisiųsdamas 
50 sv., rašo: skautų vasaros stovyklos pa
lapinėms paremti, klubo valdybos pasky
rimu, siunčiu čekį 50 sv. su geriausiais 
linkėjimais mūsų ištvermingai ir pasi
šventusiai skautijai.

Visiems nuoširdus skautiškas AČIŪ!
Skautų vadija

PAMALDOS
Nottinghame — liepos 21 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — liepos 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.

MIRĖ PRANAS SPINGYS
Po ilgos ir sunkios ligos, liepos 2 d. 

Northamptono ligoninėje mirė 57 metų 
amžiaus Pranas Spingys. Liko žmona ir 
sūnus Steve.

Palaidotas iš St. Mary's bažnyčios lie
pos 8 d. Dalingtono kapinėse.

L.Š.

P. POŽERSKIS KETVIRTOJ VIETOJ
Anglijos sklandytojų varžybose P. Po- 

žerskis užėmė ketvirtą vietą. Jis nuskri
do 720 kilometrų.

Manchesteris
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
L.K.V. Ramovė liepos 20 d., 6 vai. vak., 

Manchesterio Liet. Soc. klube rengia 
Dariaus ir Girėno minėjimą.

Programoje H. Vaineikio paskaita. Ta 
pačia proga atsilankys ir sesės iš Not- 
tinghamo.

Prašome visus kuo gausiau dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PIETŪS KUNIGUI
Birželio 30 d. M. lietuvių klubo sekreto

rius J. Verbickas, padedant artimiesiems, 
paruošė kan. V.Kamaičiui bendrus pietus, 
kuriuose dalyvavo 17 žmonių, jų tarpe ir 
klubo advokatas Cuttie su ponia. Tokie 
pietūs yra ruošiami kasmet pagerbti mū
sų kunigą ir kartu pabendrauti ir pasi
žmonėti.

Pietų metu žodį tarė DBLS Manches
terio skyr. pirm. A. Jaloveckas, kuris nu
sakė kan. V. Kamaičio reikšmę mūsų vi
suomenei. Dar kalbėjo šeimininkas J. 
Verbickas. Žodį tarė ir advokatas Cuttie 
ir padėkojo už puikius pietus ir pakvie
timą.

Visi esame dėkingi J. Verbickui.

BĖGO MARATONE
Birželio 30 d. Povilas Podvoiskis ir 

Frankas Bernatavičius dalyvavo marato
no bėgime, pradedant Platt Field ligi 
Manchesterio ir atgal, nubėgo 26 mylias 
ir 385 jardus (42,5 km) per 4 vai. ir 28 
minutes ir gavo po medalį su kaspinu. 
Bėgo 7000 bėgikų.

Sveikiname.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Liepos 7 d. M. lietuvių klubas turėjo 

pusmetinį visuotinį susirinkimą, kuriame 
valdyba ir revizijos k-sija padarė prane
šimus ir apsvarstė klubo einamuosius rei
kalus.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. A. 
Podvoiskis, kuris pasveikino susirinku
sius ir pakvietė visus tylos minute pa
gerbti mirusius klubo narius. Į garbės 
prezidiumą pakvietė kan. V. Kamaitį. Su
sirinkimui pirmininkavo A. Pupelis, se
kretoriavo S. Lauruvėnas.

Iš padarytų pranešimų paaiškėjo, kad 
klubas gavo trims metams leidimą. Tai 
reiškia, kad su policija santykiai yra pa
gerėję. Anksčiau ji darė ‘įvairius varžy
mus ir klubo ateitis buvo netikra — bai
mintasi, kad klubą gali uždaryti.

Pusmetis baigtas su žymiu nuostoliu 
dėl mažo klubo lankytojų skaičiaus. Taip 
atsitiko įvedus griežtesnę (per griežtą) 
tvarką, apsisaugojant nuo policijos seki
mo, nes buvome įskųsti.

Valdyba stengėsi ir atliko daug darbų, 
daugiausia talkos būdu. Bus stengiamasi 
sumažinti išlaidas. Nario mokestis bus 
vienas svaras visiems. Susirinkime daug 
kalbėtasi ir ginčytasi, tačiau konkretaus 
nieko daug nenutarta. Nepakėlė nei vie
no į klubo garbės narius iš trijų pasiūly
tų kandidatų ir neskyrė klubo remontui 
pinigų, kurių reikia mažiausiai tūkstan
čio svarų. Reikia nupjauti nudžiūvusius 
ir apdžiūvusius medžius. Jie yra tokioje 
padėtyje, kad jokia firma neapsiima jų 
nupjauti. H. Silius medžiams nupjauti 
apsiėmė sutelkti lėšų. Klubo valdyba 
slengsis atlikti kitus darbus, prašant tal
kos.

A. P-kis

Birminghamas
IŠVYKA Į KONCERTĄ

Liepos 28 d. vykstame ‘į Kanados „Aro“ 
koncertą Nottinghame. Autobusas išeina 
nuo Grand Hotel, Colmore Row, miesto 
centre, 15.30 vai.

Prašom kuo greičiau registruotis pas 
S. Jezerskį, tel. 382-2319.

Birminghamo Skyriaus valdyba

HIGH WYCOMBE
A.A. Adomo Lementausko paminklo 

pašventinimas bus liepos mėn. 27 d., šeš
tadienį, 4 v.p.p., Loudwater kapinėse, ne
toli High Wycombe.

Draugai, pažįstami ir ypač Maiden
head skyriaus nariai kviečiami pašventi

nime dalyvauti. Z. Juras

ŽVAKIŲ VIGILIJA
OKUPACIJOS IR IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS VENESUELOJE

Birželio 21 d. vakare Caraco lietuviai 
suorganizavo sovietinės okupacijos bei 
trėmimų sukakčių minėjimą kartu su lat
viais ir estais. Minėjimas pavadintas „žva 
kių vigilija“,ir beveik visi dalyviai, o ypač 
gausus būrys tautiniais rūbais apsirengu
sių lietuvių ir latvių jaunimo laikė už
degtas žvakes su gobtuvėliais. Lietuvių 
jaunimas bažnyčioje dalyvavo net su pen
kiolika mūsų vėliavų ir davė gražų vaiz
dą filmuotojams.

Pirmas dalykas, kas metėsi į akį, tai 
trijuose dienraščiuose parašyta dr. Vytau 
to Dambravos žinia apie šį minėjimą. 
Praeityje apie tai tik mes patys žinoda
vome, ir ne visi. Kita originali mintis pra
vesta Mišių metu, kurias laikė vyskupas 
Miguel Delgado, asistuojamas dviejų ku
nigų, kai aukojimo metu jaunimas įteikė 
išvežtųjų sąrašus dviejuose tomuose. Tai 
buvo tikrai jaudinantis momentas, ne vie
nam išspaudęs ašarą.

Po Mišių vigilija tęsėsi palydint gies
mėmis. Šia proga Algimantas Dugnas per
skaitė dr. V. Dambravos parašyta tekstą, 
kuriame paminėtas ir slaptasis Ribben- 
tropo-Molotovo susitarimas sunaikinti ir 
pasidalyti Rytų Europą, bei Serovo pla
nas, kuriuo apie trečdalis tremtinių buvo 
pasmerkti lėtai mirčiai darbo vergų sto
vyklose Sibire. Apie trėmimus Lietuvoje 
savanoriškai liudijo lenkų Bendruome
nės atstovas inž. Feliks Zubr, tuo metu bu 
vęs Lietuvoje. Savo pareiškimą, giliai su
sijaudinęs, baigė žodžiais: „Aš tai pri
siekiu“. Dvi televizijos viską filmavo, o 
reporteriai fotografavo.

Vidunaktį iš bažnyčios pajudėjo pro
testo eisena su uždegtomis žvakėmis ran
kose. Eisena sustojo prie Sovietų amba
sados ir protesto kalbą pasakė didelis lie
tuvių bičiulis ir oficialus televizijos reli
ginių programų vedėjas Tėvas Miguel 
Diaz. Protesto kalba buvo aiški ir drąsi: 
reikalaujama grąžinti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai smurtu atimtą laisvę. Apie tai kal
bėjo ir lietuvių jaunimo nešamas plaka
tas su įrašu: „Baltijos tautos reikalauja 
laisvės!“ Tėvas M. Diaz pabrėžė, kad yra 
Katalikų Bažnyčios pareiga smerkti žmo
gaus teisių pažeidimus bet kur pasaulyje; 
Bažnyčia smerkia priespaudą, terorą bei

Nottinghamas
BENDROS VAIŠĖS

Liepos 30 d., 7 vai. vak., Ukrainiečių 
klube, 30 Bentinck Rd., rengiamas priė
mimas Toronto lietuvių vyrų chorui 
„Aras“. Vietos lietuviai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir pabendrauti su sve
čiais.

Registruotis iki liepos 25 d. pas bet ku
rį skyriaus valdybos narį, arba pas K. Bi- 
vainį (tel. 411119). Kaina tik 3 sv. asme
niui.

Skyriaus valdyba

Bradfordas
VYTIES KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Liepos 21 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p., 

šaukiamas pusmetinis Vyties klubo na
rių susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai ir einamieji 
klubo reikalai.

Nariai kviečiami gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomi giminės Augustino Sadonio, ku

ris gyveno ir mirė rytų Londone. Bet ko
kia informacija apie A. Sadon'į ar jo šei
mą būtų naudinga.

Rašyti: Z. Juras, 11 London Lane, 
Bromley, Kent, BRI 4HB. 

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO „ARAS'

KONCERTAI
D. BRITANIJOJE

Škotijoje: Bellshill, Cardinal Newman Theatre,
šeštadieni, liepos 27 d. 7 v.v.

Nottinghame: Ukrainiečių klube, 31 Bentinck Rd.,
sekmadienį, liepos 28 d. 5 v.v.

Londone: Chelsea Old Town Hall, King’s Rd., S.W.3. 
penktadienį, rugpjūčio 2 d. 7 v.v. 

Art. požem. stotis: Sloane sq.
Londone bilietus bus galima gauti prie įėjimo arba 
užsisakyti iš anksto pas Z. Jurą, 11 London Lane, 

Bromley, Kent, BRI 4HB. telef. 460 2592.

Bilietų kainos 2.50 ir 3.50 sv.

nelaisvę. Jis linkėjo baltams išlaikyti sa
vo tautinę gyvybę sunkiose sąlygose ir gy
venti tikėjimu, kad laisvės diena ateis ir 
šios valstybės galės kurti savistoviai kraš
to gerbūvį. Baigus kalbai, nuskambėjo 
Lietuvos ir Latvijos himnai. Po to eisena 
vėl grįžo bažnyčion „žvakių vigilijos“.

Televizijos jau sekančią dieną žiniose 
pranešė apie įvykusią vigiliją. Savaitės 
laikotarpyje aštuntas kanalas davė spe
cialų dešimties minučių, o ketvirtasis „Ve- 
nevision“ kanalas kiek trumpesnį repor
tažą. Rodė taip pat ir penktas kanalas.

Nustebino dienraštis „La Religion“, ku
ris po 24 valandų davė kone visą lapą 
Armando Luis Moreno pranešimui, ilius
truotam septyniomis minėjimo nuotrau
komis. Minėjimo proga buvo išdalyta (dr. 
V. Dambravos parašytą) tūkstantis egzem 
pliorių „EI Universal“ dienraštyje iš
spausdinto straipsnio apie deportacijas ir 
JAV prezidento Baltų Dienos proklama
ciją.

Minėjime buvo vengrų, lenkų ir kroatų 
atstovai. Minėjimu pasitenkinimas buvo 
visuotinis. Gražiai pasirodė lietuvių ir 
latvių jaunimas, o ypač dėkingi buvo lat
viai, kadangi be lietuvių jie patys nebūtu 
nieko panašaus padarę. Jie entuziastiškai 
išreiškė norą ateityje dar gausiau daly 
vauti. Reikia džiaugtis, kad ‘į šį minėjimą 
iš Maracay miesto specialiai atvažiavo 
VLIKo atstovas ir naujai perrinkąs Mara
cay lietuvių apylinkės pirmininkas Henri
kas Gavorskas. Jam priklauso padėka ir 
pagarba. Minėjime, deja, nebuvo „Eltos 
Informacijų“ atstovės, nors kalbama, kad 
tokia yra Venesueloje. Sunku suprasti, 
kad „Eltos Informacijose“ niekad nebuvo 
nė žodžio užsiminta apie jokį lietuvišką 
įvykį Venesueloje ar periodinį straipsnių 
pasirodymą apie Lietuvą Venesuelos spau 
doje. VLIKas turėtų jausti pareigą at
kreipti dėmesį į čia atliktą, Venesuelos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos 
dr. Vytauto Dambravos, milžinišką dar
bą, nors „Eltos Informacijose“ netrūksta 
daug smulkesnių žinių.

Tiesos žodžiai gali kai kam nepatikti, 
bet teisybę jau laikas pasakyti.

Julius Vaisiūnas

VOKIETIJA
DRAUGIŠKAS VYRŲ RATELIS

Daugeliui bus įdomu patirti, jog Vo
kietijoje veikia ne tik Lietuvių moterų 
klubai, bet yra ir vyrų būrelių. Vienas 
jų jau daugel metų gražiai reiškiasi VLB 
Schwetzingeno apylinkės ribose. Jam da
bar priklauso 18 asmenų. Beveik visi 
tarnauja amerikiečių LS kuopose ar iš
ėję į poilsį ir išsisklaidę po plačią apy
linkę. Ratelio tikslas — palaikyti drau
giškus ryšius ir lietuviškas tradicijas. Su
sitinkama sekmadieniais po lietuviškų 
pamaldų, kurias laiko kun. Br. Liubinas 
Ketsche, pasikalbama prie stiklo vyno, 
alaus ar kavos, padainuojama. Įsilinks
minus ir po pinigėlį į butelį įmetama, ku
rio turinys paskiriamas Vasario 16 gim
nazijai. Tuo būdu kasmet susirenka kele
tas šimtų DM, už kurias nuperkamas koks 
nors naudingas daiktas — skalbimo ma
šina, muzikos instrumentas, televizorius 
— arba įteikiami pinigai.

Kasmet birželio mėn. surengiamas pik
nikas. Šiemet jis įvyko birželio 15 Vytau
to Gaižausko gražiame sode Mannheime. 
Ta proga pasveikintas ratelio vadovas 
Vilius Valaitis, garsiosios dainininkės Le
nos Valaitytės brolis, jo pakėlimo į ame
rikiečių LS kuopos vadus proga.

Ratelio kasą tvarko VLB Schwetzinge
no apylinkės pirmininkas Jonas Vitkus.

(VLBVI)
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